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Šiauliai—sočia

III

—Gėrimu jus sutrumpinate
savo gyvenimą.
—Ar gi manote, jūsų nuomo
ne, aš keturius šimtus metų
gyvenčiau ?
—-O vis tik metų dešimt dau
giau....
-Tai vis niekaip Yra man
viena pažįstama mergaitė... Gi
mė jai kudikis ir laike dviejų
mėnesių mirė, o juk jam nė
vienas bankas konjako neteko
išgerti....
—Tai, mat, kūdikis, o jus gi
suaugęs^.
—Tai gi, lodei aš ir geriu,
kad Suaugęs, Paskui nuo degtinęs nemiršta, Va kitas dalykas, kai pradės gerti arba ka
nors kitą stiprų... čia tai, ži lie
ma, mirtis. Bet kad pine bu
foto, kompanijoje, o dai* svetima sąskaita...
Pereinate prie kitų j rodymų
metodų. Pradedat aiškinti, kad
girtuokliavimas užtemdo protą,
sąmonę — rezultatai pasiliks
tie patys.
—Nuo degtinės silpsta at
mintis.
—Taip... Ivanauską žinote?
—žinau.

valdomas miestas

Iš'

Mat, mokslas, kaipo toksai, dejinms. le liesą kalbėjo Le
nemėgsta perdaug staigių Suo verjc: po kirk laiko atrasta
lių; jis eina laipsniškai prog- planeta toliau Urano, kuri pa
reso keliu, pradedant papra vadinta Neptūnu.
sčiausiu dalyku žengia prie su- Tiesą pasakius, čia nėra nie
dėtinesnių, lygiai kaip ir jau- ko nuostabaus bei stebuklingo,
nas žmogirs pradeda dirbti nuo kaip dažnai kai kurie yra lin
lengvesnio darbo ir eina prie kę manyti, čia tik mokėjimas
sunkesnio. Mokslas nuolat sa pastebėti vykstančius prigim
ve kontroliuodamas, ncapsiru- tyje reiškinius ir suvedimas
Aš šiame trumpame rašiny bežiuodamas jokiomis dogmo jų prie atatinkamų tuos reiš
je kaip tik ir pasistengsiu mis, ką daro religija, užfik kinius iššaukiančių priežasčių.
nors gana trumpai p<n*žiureti suodamas visa, kas naujai pa Taip žmogui, kuris dalelyte
kaip visa ėjo prieš mus, kaip tiriama ir kiek galint patirta yra bendrosios visumos, reikia
eina dabai* ir kokios musų i pritaikindamas praktiniame gy mokėti pastebėti tai, kas joje
gyvenimo gallimos (perspekty venime įgauna atatinkamo pla vyksta, gi ieškoti kokių nors I
čiųjų masių susidomėjimo ir išradimų visai netenka.
vos.
»
Ii* tiesą sako Mokolijus, jog
pagarbos.
Mokslas kaipo įrankis žmo-l Ir tik pasiremdamas moksli Amerika butų buvusi atrasta,
gui padedąs siekti aukštesnių ninkas tuo, kas jau yra žino jei nebūtų buvę Kolumbo: ją
tikslų, padedąs mums užka- ma, gali daryti įvairius sani- butų atradęs kitas Kolumbas,
riauti geresnes gyvenimo są-1 protavimus, statyti protingas kuris butų tą pat atlikęs.
čia telpa Šiaulių Miesto Tarybos Socialdemokratų f rakcijos fotografija. Pirmoje eilėj
lygas, visas kas tik galima pri Į hipotezes, gali bendrą žinijos
Tad bus suprantami dažni iš kairės
sėdi: 1) Žukauskas Stasys 2) Vainauskas Juozas 3) Venclauskas Kaži—Va, matote ir nežinote...
taikinti žmonijai, buvo ir bus ratą praplėsti ir įnešti visa, atradimai, kada vienu ir tuo mieras (ta
pirmininkas) 4) Bielskis Vaclovas (Frakcijos pirmininkas) ir tarybos
dalykas
turįs
nepaprastos kas pastebėta į bendrąją paty pačiu metu, tą patį dalyką uti-| vice-pirmini
5) Sondeckis Jąckus (Miesto Burmistras) 6) Glinskis Aleksas (Frakcijom Blaiviame stovyje jis nieko ne
atmena — iš kurio interesanto
reikšmės ir tolimesnėje musų rimų sumą. Ir tik tada galima dengia du žmones, ncprigulmin vice-pirmii
plėtotėje.
laukti iš mokslininko gerų gai vienas nuo kito, dažnai gy-|
Antroje
iš kairės dešinėn stovi: 7) Čeponis Petras 8) Bajoras Jonas* 9) Golva- kyšį paėmė, o nuo ko nesuspėjo
paimti * tai užmiršta. Kada gi
veną
tolokai
tarpusavyje.
Kad
vaisių,
kada
jis
išeina
iš
pro

)
Stankūnas
Aleksas
1)
Sakalauskas
Jonas
12)
Sakalauskas
Longinas.
diskis
Samulius
Mes nuolatos įdomaujamos
girtas, tai atmena už keturių
naujais žinijos užkariavimais*, tingo ir suprantamo taško, ka butų aiškiau priveski kelis pa- Trečia eile 13) Somėta Pranas 14) Vrbonaitis Kastas.
metų: ir kas jam du su puse
naujomis atidengiamomis lie da už.siduotla protingais klau vyzdžius.
Šioje fotografijoje dar ne ra 3 frakcijos nariui“ Lemežio Juoze,
metų atgal j kaliošus spiovė,
Taip 1874 m. vasario mėn. Balako Jono.
somis ir, neretai mokslinės simais ir pasirenka no visai
kam jis du litu dėl vežėjo pa
minties vedami sprendžiame miglotą kelią. Kitaip tariant 21 d. Suvienytose Amerikos
skolino ir . kas jam iš trečio
Bekijavos
dvarą-,
kuris
taipgi
apie ateities įvykius su neabe-, tada, kada jis nemano siekti Valstijose mokslininkas GreTarybos sąstatas iš 4(1 at- lą užkandį (valgį), beturčių
aukšto ant skrybėlės išrūkytų
to,
kas
nepasiekiama,
kada
jis
jus
norėjo
užpatentuoti
telefo

jotimi pasisekimu.
S. D. Frakcija
- 17. vaikus mokyklose apave batu liko išporccliuotas. Miesto ta papirosų numetė... O jus sa
neužsiduoda klausimais, ku- no atradimą, tačiau jam buvo stovų.
davė r ubus ii ryba vienbalsiai nutarė (neiš kote — atmintis silpsta...
Socialdemokratine miesto vąl- kais, aprėdė,
farsus prancūzų mokslinin i iuos* spręsti scholastikai (scho atsakyta, nes prieš dvi Valanjdyba
palaiko
paža ilgesniųjų abelnai biednuomenės šelpimą skiriant ir kademų) prašyti (o
kas Boinkare (Puankare) mo lastika filosofinė kryptis, di patentą buvo gavęs Beilis. I grupių atstovui : kaip tai: sa sutvarkė, ko prie, krikščionii dvaro centrą iš 5(1 hektarų pa Nuo girtuokliavimo žmogus
pasidaro nuobodžiu, niurna...
kslą lygina su nuolat tobulė vyravusi viduriniais amžiais*. 1877 m. lapkričio nien. Pary-1 vivaldyLiniukų sąrašo
skirti miestui socialinėms įstai
valdybos visai nebuvo.
l'ai tiesa, jeigu Ik* užkan
jančiu ir progresyviai besikei- išeidavo rišdama įvairius filo žiaus Mokslų Akademijos na-1 faklinai pi įsidėjo pri
Soči a .4.mekra V i u* i
n n es I o. goms steigti, nes gyvas reika dos geria... Jeigu loks galvi
tančin organizmu, kada vis sofinius klausimus iš teologi rys Keljete laike paskaitą apie | demokratų Ii akcijos ir
nuo So- valdybai kliudo veikti centri- las vra: didžiausias skaičius jas stiklinę degtinės ištrauks,
įnešama nauja ir nauja, atgy nio pagrindo), pav. kiek vel dujų kondensaciją (sutiršteji-1 .‘ialdcmokratų išrinkta' vnldy- nė kademų valdžia. Savivaldybiednuomenes mierie ir nėra kampiuku užkas, o koniaku iš
venta palaidojama ir palieka, niūkščių sutelpa vįename žmo-: nią) ir paskaitai besitęsianl i boii; Naujalis Juozaš. Tdliau Į bių teisės didžiausiai kademv
kur patalpinti, stoka butų. Bu“|viršaus užlies — žinoma, tokma istoriniu faktu, o žengiama guje, lai aišku, kad tokį žmo- lHin)ininkaS gauna pranešimąI palaiko žydu “('.ireicioiT' sąra- sitsiaurintos.
Savarankiška^ vo m.iima Įkurti
seneliams
an^ sienos bus pasiryžęs
tobulėjimo keliu pirmyn, vis gų mes negadinsime mokslinin telegramų nuo Pinke ;lpie tąĮšo 3 atstovai
Komunistinio nkko HegaUma daryti; uiikits prieglaudas, vaikams priėglan- jjpti...
užkariaujant i nauja* žinijos ku, o tik saičiotoju.
Į štamo yra 3 atstovai, kuriuos nikalauja putvirtiiib' centre. O das. Tas centras prie ežero Ja-Į 0 jeigu, jis su užkanda: jmi
sritis.
Metę akį i įvairių atidengi Periodinė elementų ^sistemos .Socialdemokratai kvietė palai- centre sėdi kademai, ir tokiu bai patogi vieta. Kunigas Kru-; degtines—ką nors guraus, po
-ocialdemok rali urs val pavičius, Žemės Ūkio ministe-' konjako — iugšteus, o po kmpKai kąs tvirtina, buk dau- mų chronologinę eilę mes ir lentelė, ;apie kurią kalbėjome, kyli musų valdybą, bet atsisa-; budu
nustebime
tą
logišką
jų
sąryšį
visa galia
sustatytai kartu dviejų moks-|kt. Paskutiniu laiku, matyli, dybos geriausi sumanymai ne ris, kurio rankoj
guma mokslininkų dažnai užsaldaus, tada iš to žmotarpusavyje,
nuolatinę
laips

griežtai
atsakė
neduosiąs
niics-l
Maskvos
davatkiškas
raugas
ko

tvirtinami nueina niekais. Toj
liniuku vienu metu (1869).
siimą neišrišamasi klausiinais
gui sieloje tik paukščiai gieniuotų
pirmyneigą.
tui
to
centro
dėl
to,
kad
miesto
munistams.
iš
galvų
išgai
’
avo:
pačioj
sąmatoj
Socialdemokra

Gal*
praėjusio
šimtmečio
Po

pačiu
trukdą
mokslo
nair tuo
da ir pats jautiesi, kaip verTas
visai
suprantama,
nes
taryboj
ir
valdyl>oj
socialdemo

tai
numatė
didesnes
sumas
povas
Rusijoje
ir
Markoni
Ita-|
parrenkant
naują
Miesto
Val

turalei pirmyneigai
pirmyneigai;;
tačiau
šis ant savo varduvių...
be
žinojimo
papraščiausių
dakratai
’
.
dybą.
balsavo
ir
šieji
už
Social

bialinuomenės šelpimui. Kade
lijoje išrado bevielį telegrafą.
reikia mums nepamiršti, kad
—0 gi nusikaltimai, žmogžu
.
Ateinantį
pavasari
turi
įvykdemokratų
kandidatus.
mai
centro
valdžioj
išbraukė
Dažnai
būva
atsilikimai,
kad
dažnai tūlos hipotezės (mintys
dystes alkoholio Įtakoje?
mos!
dėsnio,
aišku
negalėjo
bū

Tiki
uosi,
ti
Seimo
rinkimai,
Musų
draugai
įeina
į
įvairias
15,090
litų
biednuomenei
ant
žmogus padėjęs daug triūso
ar samprotavimai
remiama
—Nedagėrė reiškia žmogus
ti
kalbos
apie
tuos
lokomoty

kad
klerikalų
galia
ir
aukštymalkų
ir
10,
(XX)
litų
beturčių
komisijas
ir
padeda
mi
*to
val
kokio nors dalyko išradime vi
vieno ar kelių žmonių), kurios
ir lenda muštis. žmogaus lai
vus,
kurie
traukia
ilgus
trau

bėse
bus
pergalėta.
vaikams
dybai
tvarkyti
ūkį.
Socialde

mokyklose
drabusai
užmirštamas
vien
todėl,
nuošaliai nuo jos stovėjusiems
ke gėrimo sutrukdyti netinka.
Draugų
amerikiečių
prašome
L'
kinius
ir
t.
p.
žiams.
mokratinė
miesto
valdybą
tik

kad jis nedrįso paskelbti visuo
išrodė tik tūlomis svajonėmis,
Tai išeina tas pats, kad įkaitin
paremti
mus
toje
kovoje.
tai
7
menesiai
dirba,
kažin
ką
Matyti,
kademai
nenori,
kad
ti garo katilą, o paskui iš gais
dąžnai sulaukia daugiau sekė Bimtas mokslininkas išeida menei, o tuo pasinaudoja žmo
negalėjo
atlikti,
bet
žymiai
Socialdemokratai
valdyboje
su

J.
.Vainauskas,
mas
iš
protingo
pagrindo
ir
ei

nes ir yra garbinami kaipo tik
rinės šmirkštynės į jį vandenį
jų, tampa aiškesnėmis, virsta
miesto.ūkį
aptvarkė
ir
biednuošelptų
daugiau
biednuomenę.
damas
tuo
pačiu
budu,
dažnai
tieji atradėjai.
teorija (kada atsiranda jau
L. S. D. P. Šiaulių apskrities pilti...
menes
įeikalaiš
daug
pasirūpi

Kibant
žemės
r<formai,
dva

Sakysime, kad ir to paties
daug sekėjų) ir pagaliau moks betyrinėdamas kokį dalyką,
Organ. Komiteto Sekretorius. Gėrimas — užsiėmimas įim
no.
Socialdemokratai
pirmieji
rų
centrus
skiria
prie
bažny

mato
tulus
trukumus,
kurie
tikruoju
telefono
išradėju
tas, todėl jį sutrukdyti neleistilu. 'Tokių pavyzdžių yra pilna,
Šiauliai,
i
Lietuvoje
įvedė
Šiauliuose
mo

čių
arba
kademų
šulai
paši

na... O kada žmogus išgeria
reikia tik mums pasiknisti įvai yra nuvokiami ir kurių jis ne skaitomas ne Beilis gavęs pa
kyk
kis
beturčiu
vaikams
ši
igrobia.
Arti
Šiaulių
miesto
yra
1925
m.
Lapkričio
kiek jam reikia — tada ne tik,
rių mokslų vystymosi istorijon. gali jokiu budu atrasti. Taip tentą, bet italas fluorentietis
Ir butų nusižengimas moks- sakysime Mendelejevo sustaly- Antonio Menei, kuris pdimia*
1228
i kad jis lįstų į muštynes, bet
lininkui apsirubežiuoti dog toje periodinėje elementų sis sai jį išrado ir tik kitais pri
pasinaudoti
Sukasi ir tegul! Ne mes ją rius, galite įtikinti, kad bifšteTada jus, žinoma, paimsi-'save kišeniniu peiliuku duotųsi
momis (neišrodoma nuomonė, temos lentelėje matome palik gautas negalėjo
sukame, ne mums kas.
ksas iš pagalio ne tik maistin- te spausdintą paveikslą kepe-‘paplauti....
priimama tiesa), tada mes lit tas vietas tuo liksiu, kad čia savo darbo vaisiais.
coj
Visus pinigus girtuokliaviTaipgi
Kevendišas . XVIII
Darvinui pasisekė
įtikinti, gas daiktas, bet dar jeigu prie nu — girtuoklio ir ssveikoj
uotume vietoje, kas aiškiai at privalo būti elementas, kurio
iį mas prarija....
žmogaus ir pradėsite jam
silieptų trukdančiai i kultūri savybės yra jau nuvokiamos. elektros pagalba degindamas kad mes paeiname nuo beždžio jo dadeti kremo iš puspadžio
Ir tiesa, tos tuščios vietos, pa O (deguonis) ir N
(azoto) nių, o kad dabar
atsirastų pasidarys puikiausi vegeterio- aiškinti
—žinau, žinau... Jeigu ne
kaipo
neginčijamą
nį žmonijos žengimą.
liktos chemiko Mendelejevo jau mišinį matė, kad 1/125 dalis naujas mokslininkas ir aiškiai niški pietus.
gertų, tada galėtų sutaupyti
faktišką įrodymą.
Taip sakysime, garsus fizi dalinai užpildyta kitais moksli liekasi nesudegusi, kurios ypa- įrodytų, kad mes vedame savo
—Matėte?
pinigus ir nusipirkti namus,
Bet pamėginkite
tuo pačiu
kas FaradČjas, tulą laiką eida ninkais.
dėžutės —
čia nieko stebėtino, mano mie
i tybes mokėjo ištirti Bamzajus kilmę iš degtukų
Geriąs žmogus alydžiai įsi
pažįstamam
pakalbėti
apie
blaimas indukcijos keliu (išvados
Prancūzas astronomas Le- 'visam 100 metų praslinkus ir taipgi nieks prieš tai nieko nelas, lig aštuonių dešimtų metų
žiūri paveikslan, jo veide pasi susiįeti pinigų namams... Aš
daromos iš tyrimų, t. y. mąs verje betyrinėdamas teleskopo ‘ tą dalį pavadino argonu (Ar). turėtų ir neįsižeistų.
rodo saldi šypscra ir lupomis žinau vieną jauną žmogų, kuris
tymo metode, kada iš mažų (teleskopas -- įrankis žiūrėti ' Tas pats Kevendišas matė,
O kuomi dėžutė ne žmolaižydamas dalina*.: savo ir- >
dalelių, iš atskirų faktų daro labai tolimiems dangaus kū jog vandenilis degdamas \t. y.
;
—
Geriu.
Norite
praleisti
po
18 metų gavo po kieno tai mir
gus
?
Musų
dalykas
mažas,
džiais.
ma bendra išvada, tai yra prie nams) pagalba Urano (plane besijungdamas
su deguonim!)
stikliuką*?
ties ketu rius namus, o dvidešingai dedukcijai), aiškiai ga ta) judėjimo savybes erdvėje, gamina vandens lašus, tačiau kaip viršininkai prisakys: pri
—Geros keperiutės... Tokias, įimtuose metuose visus pj-agė—Aš ne dėl to. Degtinę gerti
lėjo numatyti, kiek naudos ga matydamas tam tikrus iškry liesos formulavimas priskaito- sakys iš dėžutės vesti kilmę— kenksminga.
kad supiaustyti j mažus šmote- re...
ir tą galime... Nors iš skrybė
lės atnešti elektra kultūrinio pimus kalbėjo už tai, kad yra nia chemikui (Lavuazjė.
-—Tai aš gi ne pliką, bet su liūs ii* su svogūnais pakepti Ten per 60 metų — vieni na
lės
špilgutes...
žmogaus gyvenime, kada visos dar mums nežinoma didele pla
užkanda.
e, tai gardi pasidarytų užkan mai, o čia keturi namai per du
Bet
su
blaivybės
idėja
žmo

gatvės bei namai mirgės elek neta, daranti įtaką į Urano ju(Tąsa nuo 3 psl.)
- Vis tiek kenkia. Kepenas da... Prie stikliuko...
metu...
nijai už vis sunkiau' susitaikin
tros šviesoje, kada vietoj ang-,
—o-----Tas reiškia, kad medicinos
jus turite?
ti.
lių bei malkų mes naudosimės
—Kepenas? Turiu. Dar gi Ift- atžvilgiu tokio žmogaus neįti Tai va todėl, jeigu man paPirmiausiai šitos idėjos nega
elektros jėga ir tiesa, jau Fakinsi. Pamėginkite paspausti siųlys skelbti kokias nebūt iš
bai daug.
lima visai išaiškinti. Paimkite
radejaus samprotavimai gyve 1 ' 1
Buchovo.
j aukštesnius jausmus jo sielos aukštintas ir sunkiai įvykdo
savo pirmą pasitaikiusį pažįs —Na, tad ji) nebeliks.
niman įvykinta ir su laiku ga-'
k. a. atsakomybe bei prievolės mas idėjas, aš mielu noru skel
—Nuo gėrimo?
tamą
ir
padėkite
jam
įkalbinėti
Urnas dalykas, kad išnaudojus
prieš artimą.
- Nuo gG'.rjG.
bsiu kiekvieną iš jų. k. a.: apie
patį
absurdą
pavyzdžiui,
tą vandens jėgą, kuri yra mu
naudingumą kiaušinių kevalo
—Niekai. Pas mane va ir —Jus šeimyną turite?
apie naudingumą bifštekso iš
sų krašte, prieisime prie to,
—Yra. žmona, sūnūs ir virė dėl miesto apšvietimo, apie
kojos yra — tai jūsų nuomone
beržinių
malkų
ir
niekada
nesukad ir nesivai, prie ko yra priė-' Iš visų didžių
idėjų užvis lis žmonių net gulant užmigdakenksmingumą ankštybių vedy
ir kojų man nebeliks?
ja.
tiksit
kiek
nors
rim*
protesjusi Šveicarija.
sunkiau įskiepyti kuriai nors vo nekaip užsitikrinę:
—Kojos drebėti pradės.
—Na, matote gi, o jus geria bų daržininkystei, apie aviaciją
to:
Įvairių atradimų garbė ten tautai -— blaivybės idėją.
—O, kad taip koks nors iŠ
--Ir tegul jos dreba. Tas dar
kaipo vaistų plaukų auginimui
kanti keliems žmonėms, kurių
Kokius tik
psichologinius banginių sujudėtų, kurgi aš iš
—Iš pagalio, sakote? Neteko gražiau. O jeigu kepenos
ir visų, visą kas tik bus rai
vardai lieka amžinai minimi, persilaužimus
nepergyveno lovos išlėkčiau!
valgyti, nežinau... Bet jeigu jį bės —- jų nematyti gi, jos man rėjau ir vistiek geriau,
tenka dažnai jiems todėl, kad žmonija? Juk buvo kada tai
Ir vis v tiek pasisekė įtikinti, suskaldyti, tinkamai sumušti, ne ifl viršaus.
—Juk šeimynai blogo, paveb
Bet blaivybės idėjos neskelbbuvo pasišventę tai idėjai iš toki gadynė, kada visi žnlųnes kad po žeme nėra netik trijų su grietine, pridėti grybų ma —Kepenos nedrebės,
d6j imą paliksit.
~ •' siu. Gal tik vteai nusigCrusiovienos pusės, ir mokėjo naudo buvo įsitikinę, kad žtmė laiko banginių, bet ir, dviejų ; silkių rinuotų, dar tomatų...
pradės puti.
—-Nieko panašaus, žmona pa je kompanijoje, kuri vJetiek
tis eksperimentais bei pastebė si ant trijų bangžuvių — ant nerasi — ir žmonija patikėjo,
Įr laike kelių minučių, jeigu —Tai aš jas ant turgaus par- ti geria, virėjai savo turtų ne nieko negirdėk.
jimai^ iŠ kitos.
įtiek buvo įsitikinę, kad dauge- kad žemė sukasi.
Vertė Darbo Aidas.
jus nevisai netalentingas orato- duoti nenešiu, te sau- pūva.
atiduosiu, o sūnūs pats gers.

Kad galėtume orientuotis
šių dienų pasauliniame rate,
me* privalome susipažinti su
nuolatine žmonijos kultūrinio
gyvenimo eiga; mums visa, kas
tuo ilgu laiku buvo moksle užkariauta, turi būti nuvokiama,
kitaip mums ir šiandieninis
gyvenimas, bei ateities numa
tymas liks miglotu.

/
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KALĖDOS

Hm pasakyti savo papai, kad
jis leistų jai pagyventi musų
vasarnamy. Ten dabar niekas
negyvena. Kambariai tušti. Ji
galėtų tenai gyventi. Mes su
Rašo žmogus.
Elenuke ją atlankytumem, val
gyti nuveštumėm...”
Turtingo bankininko duktė, draugnuti,” — tarė Elenukė. —
\
Tau nieko
Lilija, augo pas levus, jįaip pas “Tu esi turtinga.
- o-----Dievą užpečky. Jai nieko ne- nestoka, o aš... nieko neturiu.”
“R, ką čia kalbi, — tarė Li Išaušo Kalėdos. Graži diena.
stokavo.
Nors dar turėjo tik
Džiaugėsi ir
devynis metus, bet jau supra lija. — “Aš irgi nieko neturiu, Visi džiaugėsi.
to koks valgis yra geras, o tai mano tėvai turi. Tai tik Gorių šeimyna, nes Lilijos tė
koks kenksmingas ir nesveikas mano tokia laimė, kad aš gi vas atrašė laišką Goriui, kad
jis leidžia jo pačiai gyventi per
valgyti.
Lilija visuomet tėvų miau turtingoj šeimynoj.”
žiemą jo vasarnamy.
Visi mo visą
globojama ir su gydytojo pa • Artinosi Kalėdos.
galba gerai prižiūrima, visuo kykloje vaikai pradėjo kalbėti Džiaugėsi ir Elenukė su Lilija.
met išrodė kaip iš pieno plau apie dovanas ir ką jiems atneš Jos pasidarė dar didesnes drau
Kalėdų dėdukas. Elenukė nie ges. Ir po linksmų Kalėdų kas
kusi.
savaitę atlankė Elenukės ma
Kuomet Lilija ateidavo į nio- ko nemanė. Ji žinojo, kad Ka
kyklij., tai kitos mergaitės labai lėdų dėdukas be pinigų nieko mą,, kuri kas kartą ėjo geryn.
Ižtat nieko Išaušo pavasaris, IClenukėa ma
jai pavydėdavo.
Ji visuomet negali atnešti.
ma visai pasveiko. Parvažiavo
buvo švariai ir gražiai apreng nuo jo'ir nesitikėjo.
“Ar tu jau parašei laišką namo, gavo darbą Daunoro
ta.
Batukai visuomet nauji,
nuvalyti. Galva išprausta, gra Kalėdų dėdukui,“ — pakkuuė banke. Ir abidvi šeimynos dar
labiau susidraugavo.
Gorys
žiai sušukuota ir raudonas kas- vieną dieną lalija Elenukės.
pinukas Į plaukus įrištas. Vei “Nerašiau ir nerašysiu. AŠ nustojo nervuotis, pasidarė ne
piktas. Jų namuose buvo taip
dukai balti, skruoslukai raudo žinau, kad Kalėdų dėdukas be
ni, akys mėlynos, veidas pail pinigų nieko man i pančiaką pat malonu kaip ir pas Dauno
rus.
,• » i
gas, — graži mergaitė. Lilijai nepridės. O pinigų aš neturiu.”
niekas nerūpėjo. Namie turė “Žinai ką. šį vakarą tu tu
O Elenukė su Lilija vis drau
ri
užeiti
pas
mane,
“
tarė
jo, ko tik norėjo.
Lilija na
gavo ir augo.
,
.
■
p
i
Lilija.
“
Mano
mama
sakė,
kad
mie turėjo sau atskirą kamba
rį. Ten jai buvo pripirkta ir aš tave pursivesčiau namo.“
“KRISMAS PREZENT“
pridėta visokią žaislų. Ji au-! “Kad aš taip nedrįstu. Tavo
go viena; brolių ir seserų ne namai tokie gražus, aš nepratu
turėjo.
Bet draugauti bile su; si tokiuose namuose gyventi,
‘Krismas prezenl”
lai be
nežinau
nei
kaip
apsieiti.
”
ne bus du iš plačiausiai žino
kokiais vaikais tėvai draudė.
“
Ką
tu
čia
kalbi.
Kad
sa-i
mų žodžių. Visokių tautų žmo
Kaip kada Lilijai buvo nuobo
Nėra nės, gyvenantys Amerikoje, sa
du.
Ji pradėjo ieškoti sau kau einam, tai einam.
čia ko sarmatytis.“
ko “krismas prezenl”. Mat,
draugės.
angliškai
Kalėdos
vadinasi
t ž kekių blokų nuo Lilijos Elenukė nustebo, kai įėjo į “Christmas”, o kadangi pas
levų gyveno paprastas darbi Lilijos namus. Jai viskas Č»a amerikonus yra papratimas
ninkas, kuris taipgi turėjo buvo nauja. nematyta. Jau ir Kalėdoms pirkti vieni kiliems
O
vienturtę dukterį Eleną. ' Elė- Kalėdų eglaitė prirengta.
dovanas (ang. “present“), tai
nukė savo gyvenime nežinojo kaip gražiai ji atrodo! Visokie lokiu laidu kitaip ir negalima
kas tai yra patogus gyvenimas. cimboliukai, obuoliukai, švytu mislyti apie “krismas” nepaTėvas visuomet buvo susirau riukai ant jos sukabinti, o ir mislinus apie “prezenl”. Taip
kęs, piktas.
Pareidavo namo saldainių kabo ant šakų. Ele ir daroma. Kaip lik prisiarti
iš darbo susitepęs, nervuotas nukė džiaugėsi, o sykiu vis ma na - kur tau
dar lapkri
ir rustus.
Beveik kiekvieną nė: kodėl pas ją namie tokios čio mėnesyje jau žmonės sku
vakarą bardavo savo pačią ir gražios eglaitės nėra?
binas mainyti savo pinigus ant
Elenukę.
O kartais, jei EleLilijos motina susodino abi visokių dalykėlių.
nukė pasipainiodavo po kojų, dvi mergaites prie naujai pri
Rodos, lai yra gana neblo
tai ir pastumdavo ją. Elenukė rengtos Kalėdų eglaitės.
At gas papratimas
pirkti savo
augo be jokio džiaugsmo, be nešė abiem po naujus sliperugiminėms ir draugams dova
jokio glamonėjimo.
Motina kus ir po ilgą plpščiuką, —
nas.
buvo ligota.
Nuolat kosėdavo liepė užsivilkti.
Paskiau dar
Ir žmogus kuris nepratęs
ir gydytojas patarė jai važiuo atnešė visokių žaislų.
Abi analitiškai protauti, tuo yra
ti iš miesto į kaimą. Bet tė dvi mergaitės žaidė ir džiaugė
pilnai* patenkintas. N.s argi ne
vas mažai uždirbdamas, nutu si.
lengviau plaukti pavandeniu,
rėjo užtektinai pinigų, kad ga lž kiek laiko, baltai apsiren negu prieš? Ar ne lengviau ei
lėtų išleisti pačią į kaimą.
gusi tarnaitė, atvežė ant gra ti j tą pusę, kur minia eina, ne
Taip ir vargo.
žio staliuko arbatos, užkandžių gu prieš?
Elenuke nors ir neturtingai ir saldainių. Elenukė net sarBet nėra lazdos, kuri netu
buvo apsirengusi, kuomet ėjo malijosi valgyti.
Ji dar pir rėtų dviejų galų... Kodėl Ka
mokyklon, bet ji stengėsi išro mą syki mato taip gražiai val lėdos būtinai turi reikšti pir
dyt! švariai.
Pati susišukuo gį paduodant. Viskas taip šva kimą dovanų? Perka dovanas,
davo sau plaukus, įsirišdavo ir riai, taip gražiai, taip manda stato egles stubo.se net ir to
gi raudoną kaspinuką,
ban giai.
kie, kurie religijos nepripažįs
dė pamėgdžioti Uliją.
Jos abi
“Kad mano mama turėtų to ta. Mat, mato. kad kiti taip
dvi lankė itą pačią mokyklą.
kius gražius kambarius ir taip daro. Nežiūrint kaip žmogus
Vieną dieną Lilija priėjo prie gardžiai valgius prirengtus; nusipurto nuo teorijos, kad
Elenukės ir sako:
gal ji greičiau pasveiktų,” — jis yra »giminingas beždžionei,
“Elenuke, kodėl tavo čevery- tarė Elenukė.
pas žmogų yra labai daug bezkai taip nuplyšę? Ar tu nega “žinai ką. Aš paprašysiu džioniškumo.. .
li apsiauti naujus, — kam to mamos, kad ji užkviestų čionai
Žydeliai pakelia prekių kai
kius senus ir nuplyšusius dėvė ir tavo mamą. Mes visi čionai nas ir Juras perka Jonui “kris
ti?
.
pabusime valandėlę.”
mas prezenl”, ko Jonui gal nė
“Nedėvėčiau ir aš senų, kad
“Ne, nereikia. Mano mama nereikia. —R. Vaitis.
*
<t
• . .’
turėčiau naujus, žinai mano serga, papa piktas; dar gali la
pupa mažai uždirba; mama nuo biau supykti; —r kam bereikalo
Nebuvo dar genijaus, kurs ne
lat serga; gydytojams reikia valkiojasi po svetimas stubas. , turėtų savyje dalelės beprotys
daug išmokėti; nėra pinigų če- Tegul bus kitam sykiui.”
tės.
—Seneca ir Lombrozo.
verykams nupirkti.’’
Kažinkas. paskambino durų
“Žinai ką, Elenuke, — tarė varpelį, žiuri
įeina Elenu
įstatymas, kaip voratinklis:
Lilija.
“Aš paprašysiu savo kės motina.
vapsva pralys, o musėlė įklimps.
mamos, ji duos tau naujus če “Dasižinojau, kad tu atėjusi
—Rusų* patarle.
verykus.”
/ pas Liliją, atėjau parsivesti ta
+ ♦ +
/
“Ką tu, Lilija, geriau nepra ve namo. Lauke taip sutemo,
Nėra žmonių, kurie netrokštų
šyk; man užteks ir tų pačių.” bijojau, kad tu kur nepaklystu- laisvės, bet teisingas reikalauja
Ryto metą Lilija atsinešė į mei.”
jos dėl visų, o neteisingas dėl
mokyklą ką tai pasibraukusi po
“O, gerai, kad tamsta at
savęs vieno.
»
—Boerne.
pažasčia.
Pamačiusi Elenukę ėjai,” — prišokusi tarė Lilija.
šuktelėjo.
— “Aš Elenuke i buvau sakiu
Bolševikų partija Amerikoj
“Elenukę — žiūrėk, aš atne si, kad tamstą čionai pakvies
šiau tau čeverykus: mama man ti,” o tamsta pati dabar atėjai, taip sparčiai mažėja, kaip kad
Jungtinių Valstijų aviatoriai
įdavė.”
— kaip gerai!”
orlaivių nelaimėse.
Elenukė paėmė čeverykus,
“Bet aš ilgai čia negaliu bū
vaito, džiaugiasi.
Tokie gra- ti.
Mes turim abidvi tuojau
žus, sarmatijasi ir ant kojų eiti namo, nes tėvas mums ga
mauti.
li pirtį užkurti.”
“Bėkim čia į mokyklos skiepą.
“Palauk, aš pašauksiu savo
AŠ pastovėsiu už durų, o tu ap mamą,” — tarė Lilija ir nubė
siausi tuos naujus čeverykus. go į kitus kambarius pavadinti
“Aš nenoriu dabai’ tokių nau savo mamos.
jų ir gražių dėvėti, — tarė Ele
‘■Čia yra mano mama, o Čia Cadum Oinlment gali būti vartoja
mas aot minkštos ir švelnios odos kū
Elenukės mama, — susipažin dikių,
nukė.”
kurio kenčia nuo užkrėstų de
“Ką tu čia šneki, — tik au kite.
dervinių, nučkų, išbėrimų, karščio, ir
Abidvi kaiminkos pradėjo panašių ligų. Niežėjimu prašalina
kis greičiau ir viekas.”
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos
Elenuke džiaugėsi, šokinėjo, šnekučiuoti. Apžiurėjo Kalėdų ligų gulima to išvengti vartojant
neįmanė nei ką dalyti. Prily eglaitę, apžiurėjo kambarius. šias gyduoles išlaiko. Cadum Ointinent taipgi yra geros nuo spuogų,
gusi’ prie Lilijos, pakšt jai į Paskiau Lilija pribėgusi "prie niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos,
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
ykruostuką ir pabučiavo.
savo motinos pradėjo kalbėti.
dedervinių, slogų išbėrimų,
“Mama, Elenukė man sake, degimų,
“Lilija, uš tave mėgstu. Tu
jsidrėskimų. užgavimų ir taip toliau.
kad jos mama serga. Norėtų Jei jus negalite- gauti Cadum Ointtokia gera dėl manęs.”
savo aptlekojė, tai siųskite 85c
“Tu man irgi patinki, Ele išvažiuot i i kaimą, bet jos pa ment
)ks The Omega Chemical, Company,
pu neturi pinigų ir negali iš- 57<) Fifth Avenue, New York.
nuke. Bukim drauges.“
Nežinau ar mes galėsim leisti.
Mamyt, ar mes negaV
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Del Vaiku
Odos ligę
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LINKSMU KALĖDŲ
LAIMINGU NAUJU METU

•4

Linkime visiems musų kostumėriams, draugas ir pažįstamiems.
JOS. F. BUDRIK.
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Padarykite Linksmas Kalėdas
su Pianu
AF
Visokių stylių — visokio medžio —1
........... . .
(
žinomi Gulbransen Pianai. Dirbtuvės
v •
s*.
kainos yra pažymėtos ant pianų uzpakalio. Didžiausia dolerių vertė pia
nų markete. (

Didžiausias bargenas aržuolinių var
totų pianų — dėl švenčių numažinto
SI fi!

mis kainomis, nuo $235 iki

t

1i
1djf

1h
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Dideli Bargenai ant Phonographs
Biskį vartotas phonografas kaina
Brunsvvick vartotas phonografas
Victor Phonographas, vertas $200.00
Columbia Console Phonographas

•

6 tūbų setai — tolimesnės
Pirkite nuo
stotys lengvai gaunamos

$35.00
60.00
75.00
95.00

RADIOLOS

Budriko, jus čia gausite inteligentišką Ra

d

dio patarnavimą.

Ši Radiola yra su gražiu
cabinet’u

.

IKalediniai ręekoraai

,

S??’’
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Pilnas pasirinkimas tūbų ir kitų reikmenų
Šviežias stakas; visas tavoras naujos ma-

16024 Gloria ir Kūtelė

16025 O Tu Palaiminta Kalėdų Naktis
7256 Gul šiandieną ir Sveikas Jėzau Ma-

žiausis
26022 Sveikas Jėzau Gimusis ir Linksmą
Giesmę Mes Užtrauksim

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

Kalėdiniai Voleliai dėl Player Piano

FRESHMAN RADIOS
5 tūbų setai kainos: .$39.50, $49.50, $60.00
$75.00, $97.50, $115.00, $159.50

BRUNSWICK

7754
7753
8406
4306
4305

Gul Šiandieną
Angeliai Gied Danguje
Tyliąją Naktis
Kur Upelis Teka
Karveleli Mėlinasis
4297 Atjok Berneli Vakare
8172 Gerk, Gerk Girtuoklėli

FONOGRAFAI
- MUZIKOS ROLELIA1

IR

REKORDAI
'

DABAR YRA PILNAI PARODOMAS KALĖDINIS STAKAS AUKSINIŲ DAIKTŲ

Ketvirtadienis, Gt. 24,

_______ ___________ ■ -
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žmogus
I išradėjo vardu.
SUS,, kas ypatingai svarbu prak-j Bairdas rado būdą pritai- name atradime būtina kūrybi galime manyti, kad
iai pritaisant prie telefonų
telefonų, kinti radio jėgą,
perdavimui nis aktas, siątematinis proto ir pergyvenęs akmens, geležies,
Radio aktyvumas pastebėta tiniai
Bekelerio betyrinėjant spindu kas duos gal’ nybčs nusikalbėti kinemotoigrafų vaidinimus. Tad vaizduotės darbas. *
užteks turėti radiopriimtuvą, Antra, kad turėdami omeny anglies ir tebegyvenąs elektros
lius išeinančius iš urano jun daug toliau, negu dabar.
Dabar kinemotografe, ekra sėdėti namie ir matyti, kas vai mokslini atradimu vystymosi periode neužilgo atsidurs radio
ginių šviesos įtakoje.
Tieji
ne (drobėje) matome judančių dinama kine. Jau praėjusiais spartumą bei bendrąją
eigą, periode.
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
kūjų į geležinę štangą garsai. spinduliai pastebėta kaipo vei
kią j fotografinę plokštelę ir žmonių vaizdus, judančias lu j Amerikos S. V. parlamento
Jsitėmijęs
į
tuos
garsus
matė,
Kiekvieno rimto mokslinin
galį pereiti per kelis juodo pas, visai jų kalbos negirdime. rinkimais agitaicija buvo ve
jog
jie
atsako
kvartai,
kvintai
ko privalumas,
priveda prie
vokiečių mokslininkai dama būrelio telegrafo pagal
popierių
3 "ogsnią ar nest'»- Dabar
svarbių dalykų atidengimo yra ir oktavai (Terminai vartojami rą alumino shiogsnį. Bekkolc- Fogt,
Engeis ir Manei ra ba; Anglijos karalius Jurgis V
įėjo
kalvėn
ir
paavėjo mintijimų sukoncentravime
ris vasario »nėn. 1896 m. gale do būdą, kurio pagalbu gali radiotelefonu kalbėjo prieš rin
ręs
kujus
matė
juose
tokius
Xsu telkime) vienoje
idėjoje,
ma kinemotogiafo ralkštin pa kimus (1924 m.) į visą savo
santykius, kuriuos paantrinda- turėjo savo tolimesnius tyrimus
netamavime perdaug pašali
pertraukti dėlei dangaus apsi gauti kartu su vaizdais ir gar tautą.
mas
namie
ne
su
kuju
duoda

niam, neliečiamam idėją pasau
niaukime, nepasirodant visai sus. Garso bangos pakeičia Dabar raštinėse dirba mašimas
geležim
štnngon,
bet
jau
liui, nesgi jis privalo būti lie
saulei. Kadangi tas stovis il mos elektros bangomis, šiuos nistės prityrusios tame darbe,
įtemptą stygą užgaudamas.
čiančio dalyko rybose, visi jo
Dažnai pats gyvenimas pri gai neperėjo, tai jau Bekke- gi į šviesos bangas. Tokiu ke bet jau to visai nereikia. Švei
norai samprotavimai ir mintys
lerfs buvo nttstojęi vilties ir lj. liu mifotografuota kalba, ban carijoje rasta mašinėlė, kame
spirta
tulus
mokslininkus
prie
privalo būti suvedami vienai)
kusias prirengtas spintoje su gos pakeičiamas elektros sro žmogus kalba mikrofonu, kame
greitesnio
klausimo
išrišimo.
taškan, pašalinis pasaulis ant
Taip įdomus pavyzdys yra sii dėtas plokštes įdėjo aiškinto vė, ši virsta garsu ir publika kiekviena banga iššaukia spe
tiek jį privalo liesti, kiek tai
mato veikiančius
asmenis ir cifines bangas, kurios tam tik
Archimedu, kurio dėsnį ran jam Tačiau kaip nustebo pa
yra užtikrintas per First Trust and
susiduria su jo dalyku. Nesgi
pakeičiamos
dame fizikoje, t. y. hidrosta matęs, kad atvaizdai yra ir da girdi jų kalbą. Galima laukti ro mechanizmo
Savings Bank, šis bankas yra valdomas
minčių išsidraikymas, nepasto
tinį dėsni (kas
reiškia, jog bar panašus į anuoš, kada bu neužilg šį būdą praktikoje pri raidėmis ir tokiu budu minu
ščriffinkų FIRST NATIONAL BANK of
vumas, nuolatinis tikslų keiti- kūnas panertas vandenyje nu-| vo urano junginiai saulės švie- taikintą. Tą* pat,
padarė ir tės metu galima parašyti 90CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00
mas savaiminga menkos ver stoja tiek savo
Ne\v 100 žodžių, kelis sykius. dau
svoria, lkiek
__ , s°Įe- Kokios- reikšmės dabar aaieirikietis De Forest
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir
tės žmonėms, Aš čia, žinoma, sveria kunu išstumtasis van- radio
jiega turi, daugeliui ži Yorke.
giau negu mašinistė. Pati maši
1
viri $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
nesu užsispyrėlis ir nesakau, duo). įvyko šiaip: tūlas Sira- noma, tačiau apie įvairius jo
Vienas italų inž. Zarbati 'pa nėlė sveria 80 kgr. Net žmo
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.
kad pašalinis pasaulis mums kuzų tironas Gieronas kartą pritaikinimus aš pakalbėsiu vė
gamino motorus, varomus su nių pajauninime radio pradėta
gali būti visai ir nenuvokia- davė •aukso meisteriui nulieti liau.
spausto oro pagelba, apseinant vartoti, ypatingai moteriškąjai
mas:.
jam karūną ir norėdamas išpigiau lyčiai.
Jdomus savos rųšies dina be .anglių, kas daug
Gal bus ne prūsinį prisimi tirti ar joje nėra primaišyti mito atradimas,
kuris įvyko kainuoja. Orą suspaudžia at Iš viso ką esame pasakę ga
nus tą Archimedo momentą, panašios spalvos metalų įsakė sekamai: svarbiausia jo dalimi skiras motoras kompivsatorius, lime padaryti sekančias išva
JHelvin A. Traylor, Prezidentą*.
kada jis buvo užsiėmęs smė Archimedui la dalyką ištirti. yra nitroglicerinas (cheminis varomas tapgi oru, ir tuo bu das:
sutaupyti 70%
lyje pabrėžtos geometrinės fi Archimedas ilgai apie tai gal glicerino ir azoto
junginys), du galima
Dearbom, Monroe
Prileidimas atsitiktinų atra
gūros sprendimu,
kada jis vojo ir niekaip negalėjo su kuris laikyti gana pavojinga, išlaidų palyginus su motorais
dimų visai nepatenkina moks
buvo ijame paskendęs, išlau rasti tam būdų. Ir lik kartą nes nuo sutrenkimų sprogsta. varomais anglimis.
ir Clark Streets,
žemutinio floro
kinis tuo metu pasaulis buvo r nėjęs pirtin, įlipęs vanon, pa Todėl senovėje (palyginant ne Amerikietis
prof. H. Tay- linių privalumų, nesgi kiekviejam tiek svetimas, jog jis ne sijutęs save daug lengvesniu senai) buvo pervežamas miši lor’as daug dirbęs radio sri
daryti, kad iš nyje su medžio spiritu. Kad in
turėjo laiko gintis prieš į puo suprato kas
tyje sako, kad aeroplanai visai
lusį į miestą kareivį ir besiren sprendus uždavinį, šoko iš va dai kelionėje
nenukentėtų, galės tuoj apseiti be motorų
giantį jį nusūdyti. Ir Archi nos ir nuogas lėkė per miestą juos perpildo inluzorine žeme. (aišku ir kitos mašinos), jie bus
medas tik ištaria: “Noli tan- šaukdamau Radau!”
Viena karta toks vežamas in varoma radio spindulių jėga,
Taipgi įdomi ir parako pa- das susimušęs, išbėgęs skysti
gere circulus meos” (Nelieski
kuri bus siunčiama iš tam tik
gaminimo> pradžia, kuri įvyko mas susijungęs su žemo ir pa
mano braižinių).
ros stoties žinoma
linkme.
Mokslinėj kūryboj neabejo sekančiu budu: kartą tūlas gaminęs sprogstamą melžiagą. Tad negirdesime to bildesio nei
vicnuolis-alchemikas
tinos reikšmės turi tūli inkve- vokietis
Peržvelgę, kaip visa ėjo se garso, kuris yra dabai’.
chemikas)
Bertoldas
(senovės
pimai, ypatingi žmogaus ins
niau, pažiūrėkime į dabartinio<
viduriniais' am- jo amžiaus pirmyneigą ir iš
Danijoje jau radio pagelba
tinktai (Instinktas tai įgim Švarcas dar
žiais,
beskeliant
ugnį
papuolė viso ką esame kalbėję padary teikiama gydytojaus pagalba,
tas palinkimas,
nesąmoninga
kibirkštis
mišinin
sieros,
ang kime atatinkamas išvadas.
valia atliekamas) leidžiąs daž
laivai esą vandenyne, turį ra
(>S.
G. ir
nokai iš silpnų, vos pastebimų lies ir salietros
Pažiūrėję į XX-jo amžiaus diopriimtuvą ir siuntėją, atsi
Pirk vienų naujų muro, 5 kam
asmenų iškilti pasatiliniais mo NaNO3) ir smarkiai užsidegė technikos ir kitų mokslo sri tikus apsirgiinui
atsiklausia barių
lningalo(w ir dovanok savo
kas ir davė pradžią, Nieko ir
kovais.
čių pirmyneigą tiesiog nusiste Kopenhagos (Danijos sostine) šeimynai.
Imokfk $300. LikusitlS
išmokės renčia. Viskas ąžuolo trimiesto
ligonines
ir
gauna
gy

Reikia mums pastebėti, kad čia stebuklingo nėra.
bėti turime, matydami visa, o
iningai. Tilo bath, furnace hcat.
nieko veik
neatrandama, ko
dytojo
patarimus
veltui.
Viskas naujausios mados. Cemen
ypatingai
technikos
srityje
taip
Gravitacijos dėsnis (visi kutuota
gatve ir šalytakiai. Randasi
Vienas anglas rado būdą už
nebūtų kieno nors pasakyta: nai yra traukiami žemės cent šuoliais riša einant. Daugiauant 58-tos galvčs. Kaina tiktai
graikų, egiptiečių, romėnų bei ro link) paskelbtas Niutono, * , akalbės me apie užkariavi sukti laikrodį radio pagalba, $7,850.00.
kitų senovės kultūrinių tautų buvo visų senai prigimtyje ma mus radio srityje, kas dabar kuris išeis be sustojimo 2500
raštuose. Tik pati atradimo bei tytas, tik patsai to dėsnio iš- tiniu metu lyąįpcĮąma vartoti metų, tad jei šiemet užsuktu
2433 W. 63rd St.
pabrėžimo forma žymiai ski-i aiškinimas ir jojo formulavi vso’-c šakos?. Paimsime keletą me tai jį antru kart tektų už
Tel. Prospect 4345
riasi nuo anų senovės laikų, kasi mas priguli Niutonui. Įvykęs pavidžių, iš kurių ir paimi y sukti tik 4425 m. ir antra tas
visai suprantama. Ir kiekvie- faktas sekantis,
kuris davęs sime kaip eina įvairus atradi visai pigiai kainuoja.
Tūlas anglas rado būdą pri
nas mokslininkas, nesivaržąs pradžią tam dėsniui, sako kai mai musų XX-jo amžiaus me
taikinti radio taip, kad mes
save jokiomis dogmomis, duo- kurie lengvatikiai: kartą Niu
tu.
Taip
prof.
Tomas
(anglas)
galėtume ne tik girdėti plikus
dąs savo vaizduotei laisvę, mo tonas vasaros metu sėdėjęs ant
pagamino
mikrofoną,
galintį
garsus, bet ir matyti asmenį
kąs atrasti sąryšį tarpe toli suolelio sode ir gardžiai “be
miausių sąvokų, prieš atideng svajodamas” pamatė puolantį priimti kuo silpniausius gar- kuris mums ką nors sako.
damas tai, ką jis yra pagami obuolį žemėn ir “sutvėrė” šį
nęs dažnai nedrįsta, ir tiesa juk dėsnį.
Naujos nupigintos kainos ten ir atE1
3 klesoj iki Kauno ir atgal $208
būva atsitikimai,
kada prieš
$215, j Klaipėdą $181 iki $1&,
rimtus atradimus buvo kovo Čia tat ir daroma daugumos
pagal laivą.
klaida,
kad
neprisiverčiamą
sa

ta (Prisiminkime inkvizicijos
GERA NAUJIENA. Naujas S. V.
įstatymas
pavelija atlankyti Tėvynę
laikus). ir net dabar į naują ve giliau į patį dalyką įsigi
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti
dalyką dažnai
mokslo vyrai linti, pagalvoti, visa imama ir
Amerikon nežiūrint kvotos.
sperendžiama
paviršutiniai,
kas
Musų dideli laivai milžinai, kaip
žiuri su nepasitikėjimu. PriveSU DOVANOMIS
MAJESTIC,
didžiausias
pasauly,
sime vieną kitą iš tų daugelio aišku mokslinės vertes visai
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND,
RENGIA DRAU
neturi ir gali patikti ir paten
pavyzdžių ir įsitikinsime.
P1TTSBURGH, ARABIC siūlo grei
GYSTĖ ŠV. JUR
tą kelionę į Cherbourg, Southampton,
Taip gydytojui Galvani pa kinti lengvatikių galvas.
Visiems prieteliams, drau
Antvcrp. Daug laivų išplaukia kas
GIO R. K.
Dabar nupasakosiu apie tai,
skelbus apie elektros srovę,
savaitė.
gams,
kostumeriams
Visi musų 8-čios klesos keleiviai
kuri surado varles kūne, kada kokiu budu atrasta, tikriau paNuoširdžiai
velija
gauna
atskirus kambarius dviems,
jis kartą netyčiomis varlę už sakius pastebėta gamtoje daketuriems ar šešiems žmonėms. Pa
VIRŠININKAI
kojeles varine viela pakabino lykas padedąs padidinti mažus
togumai, puikus maistas ir manda
CHICAG0S LIET. AUDITORIJOS SVET
gumas.
ant geležinio balkano ir varlei kūnelius, leidžiąs vandens laše
VALDYBA ir
Kreipkitės prie mus vietinių agen
3133 So. Halsted Street
vėjui pučiant prisilietus prie priskaityti tūkstančius mažų
DARBUOTOJAI
tų arba
Pradžia 6:30 vai. vak.
Įžanga 75c ypatai
balkano pradėjo jos koja susi- organizmų. Tas įrankis dabar
SAI. STATE"
WHITE STAR LINE
Grieš didelė ir graži muzika.
su pasidėjimu drab.
traukinėti, jį už tai paskelbė mikroskopu vadinamas (mikRED
STAR
LINE
varlių tanemeisteriu. Arba sa ros-mažas, skopos žiūrėti).
Kviečia visus KOMITETAS.
127 So. State StChicago, III.
1 lolandijoje, miestelyje Ilinkysime
Ginigenso banginės
šviesos teorijos tiesa abejojo delburge, gyveno neturtaingas
Niutonas, o pastarojo pasaulio optinių dalykų meisteris Japtvarkos dėsniu abejojo Ginigen- sas Jansenas su savo šeima. Jo
sas, nors dabar visi tai pripa- sunūs Zacharijus užsiėmęs tuo
pačiu amatu, kartą (1590 m.)
ries fiziko Edisono išrastą bevartydamas išgaubtus stik
lus, pažiūrėjęs per juos į ma
rašyti) 1878 mt.
Paryžiaus žus kunus nustebo, kad jie iš
Chicago^ mieste yra visokių sukčių ir geni įkalbinėtojų, kurie moka parMokslo Akademijos narys Bul- rodo gana dideli, paantrino ke
davijtėti netikrą staką. Jie paima pinigus nuo mažų investuotojų ir išmai
3252 S. Halsted St
jo kalbėjo, kaip prieš apgali- lis sykius o vis tas pats reiški
no juos į be vertės staką ar bonus. Jei jus vesite biznį su jais, jus tikrai
nys. Tat ir davė tas pradžią
Chicago, III
pražudysit savo pinigus.
Dauguma žmonių, pusiau mo šių dienų mikroskopui.
Rentgeno spinduliai, dabar
kytų yra linkę manyti, kad'įNašlė darbininkė kuri užlaikė savo tris kūdikius ir uždirbo mažą algą
vairųs atradimai įvyksta atsi tiniu metu plačiai medicinoje
sunkiu savo darbu ir saugiu taupymu, sutaupė $3000, dėl apsisaugojimo
tikimai. visai tuo užmiršdami, vartojami pastebėta šiuo budu
nuo ligų ir senatvės.
kartą dirbdamas
kad jie giliau į dalyką nemo Rentgeno:
Nedoras salesmenas prikalbėjo jai išmainyti tuos pinigus į bevertį staką,
ka pažiūrėti. Tat kai kas ir šviesos su elektra santykių sri
kurį jis buvo begalo išgyręs; kaipo pasekmė, ji pražudė visus savo įvestuosako, buk senovės žmogų prie tyje, su katodiniais spinduliais
0
tus pinigus.
lapkričio mėn.
laivelio pasigaminimo privedė dar' 1895 m.
.
fe KKft U it i
Lenaro ir
atsitiktina mintis. Tačiau gi konstatuodamas
Augščiau minėtas atsitikimas turėtų būti jums pamokinimu; dėl savo nau
AUKSORIUS ROSELANDE
liau į dalyką pažiurėjus mato Gerco bandymus pastebėjo, kad g
f
dos ir apsisaugojimo turėkit reikalus su atsakančiu ir saugiu banku.
B
Pasiūlo
dėl
Kalėdų
didelį
pasirinkimą
mirių
me, kad senovės žpiogus,, gy gerai suvyniotas juodame poauksinių,daiktų; deimantų, perlų, kai'įįlim
Viršininkai didžiausio banko West Sidėje, Kaspar State Bank, 1900 Blue
vamzdelis, ’k 'du, Įniki odelių ir t. t. Visi puikus ir naujau-;
vendamas prie upių matydamas pieryje Kruskayo
elektros H slos mados. Kainos prieinamos. Viskua ga- •
Island Avė., Chicago, Ill„ yra visuomet pasirengę jums patarti dykai, kas
beplaukiančius medžius, priėjo per kurį leidžiama
U
|P
rantuojama.
link investmentų. Musų trisdešimties penkių metų konservatiško bankinio
prie mirties pasigaminti ir lai srovė, eina kokie tai specifiniai i
10831 So. Michigan Avė.
biznio parodo, kad yra saugus bankas dėl jūsų taupymų ir investmentų.
velį ir tai žinoma ne už karto. (ypatingi) spinduliai, kurie iš
Roseland, III.
Taip įdomus Pitagoro arit šaukia ir atatinkamus reiški
metinio garsų santykio įvyko nius platinos bariu padengta
Tel. Pullman 6231
šiuo budu: kartą .iam keliau me ekrane. Tuo budu rasta
jant pro kalvę. girdėjosi trijų4 spinduliai dabar žadinami
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tijos karo kaltininko dėmę
Kasyklų taikos derybos Britu Seimas patvirtino
mandatą Italui
. vėl atidedamos
Kasyklų savininkai
atsisako Dai Kiečiai, protestuodami, dar
prieš balsavimą apleido partartis, jei derybų pamatu bus
lamentą
gub. Pinchoto planas
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lės taikos sutarties butų paša
linti straipsniai
231 ir 227.
Tais straipsniais Vokietija, nu

galėtojų verste verčiama, pri
siima sau kaltę dėl karo pradė
jimo, prisipažįsta
papildžius
nusikaltimų prieš tarptautinę
moralybę, prieš sutarčių šven
tumą ir prieš karo papročius.
Peticiją, kad minėti straips
iš taikos
niai butų išbraukti
sutarties, pasirašė
daugiau
kaip šimtas žymiausių Anglijos
Leitenantas John A. Macready, Amerikos lakūnas, kuris su
asmenų, — universitetų profe savo aeroplanu ledgiasi iškilti 40,000 pėdų i aukštį ir .sumušti
sorių, rašytojų ir šiaip aukštų dabartini rekordą (39,586 pėdu), kurį padarė franeuzų lakūnas
žmonių, kaip Arnold Bcnnętt, Gallizo.
Muirhead Bone, St. John Elvi
no, Si r Johnston
FoYbes-Robertson, Lady Gladstone, Julian
IIuxley, John Maynard Keynes,
Gilbert Murrąy, George Beinard Shaw, II. ę. Wells, Israel
Zangvvill, etc.
Trejų metų pastangos priversti Partijos suvažiavime Maskvoj
žmones nešvęsti Kristaus gi kilo kova tarp Stalino, Bumimo. nuėjo siekais
charino ir Zinovjevo

Sovietai jau laido rusams Rusijos komunistams gre
švęsti Kalėdas
šia suskylimas

Maskva, gruod. 22.

S?ORA

I

KOPENHAGA, Danija, gr.
22. — Laikraštis Sočiai Demo
kratei! šiandie paskelbė sensa
cingą dokumentą, gautą iš ifusijos socialdemokratų partijos
atstovybės Perline, kuriam jis
buvo slapta atsiųstas socialistų,
bolševikų valdžios
internuotu
Tobolsko kalėjime. Dokumente

sąlygos Tobolsko kalėjime yra
nepakenčiamos. Viename maža
me kambary sukimšta nu< K<
turiolika iki septyniolika kali
nių. Jiems neleista nė prasi
mankštinti, nė šviežesnių oru
pakvėpuoti. Sanitarinės sąly
gos biauriausios. Epidemijos
nuolatinis atsitikimas. Kaliniai

sakomu:

mij’sta kaip musės.

“Draugai! —r- Buvo praneši
mų, kad bolševikai panaikinę
koncentracijos punktus politi
niams imtiniams, kaip socialis
tams ir anarkistanis, Solovecko
saloj, Baltosiose jūrėse, ir kad
didžiuma kalinių iš ten buvę
išsiųsta i Vorchneuralską, o li-

Sarvai

ne

apkenčia kalinių, o todėl zudyrpas ir s nuirtas atsitinka kas
diena.”
Dokumente
kaliniai sako.
kad svetinių k.raštt (larbmink
delegacijoms, kurios atvyksta į
Rusiją, sovietų valdžia nieka
dos neleidžia
išvyti panašios
rųŠies kalėjimų. Britų darbinin
Įėjimą Tobolske, Sibire,
lai kų delegacija norėjus atlankyti
netiesa. Solovecko saloj tebė Solovecko kalėjimą, beį jai ne
ra daug politinių kalinių, dau leido.
giausiai darbininkų, dalyvavu • Vienintelis kalinių
ginklas
sių streikuose, nežiūrint so nil esąs bado streikas.
vietų valdžios užgynimo strei Tas dokumentas tai yra at
kuoti. Kalėjimo sargai, kučio sišaukimas i viso pasaulio darpirmiau patys buvo pasmerkti į bininkų partijas
gelbėti nuo
kalėjimui už kriminalius misi-■ baisios mirties 169 tūkstančiu
kaitimus, už žmogžudybes, su | politinių kalinių sovietų Husi
tais politiniais kaliniais elgia-ijos kalėjimuose.
si žiauriausiu Gudu.
Dokumentą pasirašę 125 ka“'Toliau kaliniai
sako. kad linini.

įstatymo sumanymas prieš Sel , v. dalyvavimo gink
Ku-KluX"Klana
ly konferencijoj

liuLatvija, gruod.
sijos komunistų partijos suvažiavilno
vakarykštis posėdis
cir.lį dekretą, kuriuo paskelbia pasižymėjo karštais,
dažnai
kandžiais, ginčais.
Kaip kad
nūs bus “pašilsiu dienos” vi
1924 m. ginčuose su Trockiu,. Kongresmano Lindsay į neš la
bilius perduota atstovų bifRusijoj.
grūmojusiuose sudraskyt parti
to komisijai
ją,
taip
d
a
I
ki r kilo naujas kon
Dekrete vengiama pavadini
mų “Kalėdos” arba “šventes” fliktas tani galingos, Stalino ir
g fftod..
Bucharino vadovaujamos gru VVĄSHINGTONAS
bet sakoma “pasilsiu dienos”.
22. — Kongresmanas Lindiay
Šiaip ar taip, bet tuo dekretu pes, vienoj pusėj, ir Zinovjevo (dem., N. Y.) įnešė bilių prieš
padaroma galas komunistų par bei^ keturiasdešimt trijų Lenin “netoleranciją”.
Biliu’s taiko
grado
sovieto
narių,
antroj
pu

tijos pastangoms priversti žmo
inas vyriausiai Ku-Klux-KJanui
sėj.
nes nešvęsti Kalėdų. Per pasta
ir visoms panašioms organizneiruosius trejus metus
sovietų i Per daugelį metų tai dar pir- joms, kurios propaguoja nea
^valdžia siūle darbininkams
ir mą kartą atsitiko, kad Zinovje- pykantą kitaip tikintiems
aV
Ijonų, ir duoti
vieną dieną vas, su savo šalininkais iš l.e- kitaip manantiems, arba varto
švenčių daugiau • Naujais me n i ng rado, pristatė
suvažiavi- ja gązdiuimų ar smurto prieSenatorius La Follette reika
tais, kad lik jie eitų dirbti Ka mui mažumos raportą,
Tatai monių prieš kitaip tikinčius ir
lauja finansinės kasyklų ma
lėdų dieną, teeinu maža kas pa taip suerzino
Buchariną, kad kitaip manančius. Rilius drau
PARYŽIUS,
gruod. 22. —
gnatų padėties davinių
klausė, Ta aplinkyliė, matyt jis pasakė, jogei partijoj iš tik- džia vartoti keistus, nepapras
Pranešimai skelbia,
kad ties
rųjų kilęs rinitas krizis.
priverto dabar sovietų
tus ruĮpus ir skraistes, dengian
Noisy-le-Lac, Seinus departa
Kalėdas
oficialiai leisti
vėl
“Pas t a rasini s metais mes jau čius galvas ir veidus, kaip, pa
VVASI11NGTONAS,
gruod. mente, susikūlęs greitasis Ba
KONSTANTINQPOLIS. Tur švęsti.
esapie turėję konfliktų, sušu- vyzdžiui, ku-kluxų vartojami.
traukinys, i. kija. gru(xl. 22.
22. — Jaunas
senatorius La zelio-Paryžiaus
Rusijos ko
Bilius perduota atstovų bute
ko Bucharinas, “bet dar nebuvo
Foįlette
(progr. iep., Wis.) kad daug pasažierių žuvę. Vie munistų partijos vadus, Kameatsitikimo/’kad opozicija reika teisių komisijai.
šiandie įnešė revoliuciją, kad nas pranešimas sako, kad už nev, važiuoja į Angorą konfe
.Trys žmonės išgelbėti lautų teises pateikt mažumo
senatas reikalautų iš iždo de rmištų esą apie penkiasdešimt rencijai su Turkijos prezidentu
jūrėse
raportą. 'Tatai parodo, kad si Bedarbis, sugraudintas
partamento raporto apie kieto- žmonių.
Mustafa Kemaliu
Paša. Tai
tuacija pasidarė labai rimta.” vaikų laiškais, nusižudė
sios anglies kasyklų s; ivininkų
konferencijai duodama didelė;-’
finansinius dalykus. I
Mirė New Yorko Sun politinės reikšmės.
CHARLESTON, S. C.. gruoDANVILLE, III. gruod. 22
ette reikalauja, kad iždo dcleidėjas Munsey
Turkų-Jugoslavų paktas
džio 21.
Plaukiąs į New Yor- Smarkios audros Tarp — čia nusižudė pasikardamas,
__ _ •
partamentas pi įstatytų
vienas darbininkas,
devynių
menas iš 1924 metų
pajamų
BELGRADAS,
Jugoslavija, ką garlaivis Orizaba pastebejo
žemio
jūrėse
ir
NEW YQRKAS, gruod. 22
vaikų tėvas, Benjamin List. Jis
taksų deklaracijų, parodančius — šiandie mirė Lenox Hill li gruod. 22. — Belgradan atvy jurose vilnių blaškomą valtį,
Francijoj
kurioj
buvo
trys
žmonės.
Paaiš

buvo bedarbis. Kai dabar, l>ekasyklų kompanijų pagrindinį goninėj žinomas
užsienių reikalų
New Yorko ko Turkijos
siartinant Kalėdų • šventėms,
kapitalą, investuoti,
kapitalą, laityaštininkas, laikraščio Sun ministeris, Ručdi Bei, pasirašy kėjo, kad jie buvo išplaukę iš
PARYŽR S,
gruod. 22. — jis paskaitė savo vaikučių laiš
West
Palm
Bench.
Fla.,
bet.
su

netto pajamas ir kiek jie su- ir New Yorko Telegram savi ti draugingumo paktą taq) 'l'urTarpžemjo jūrėse
ir jų srity
mokėjo taksų ederalei valdžiai. ninkus ir redaktorius, Krank kijos ir Jugoslavijos. Jis taip gedus motorui, nebegalėjo su siautė, smarkios audros, pada kus “Santa Claus’ui” su prašy
mais, ko jie iš jo norėtų sulau
Senatorius La Follette parei A. Munsey. Mirė po operacijos. jau pradėsiąs
pertrul^thci.jas grįžti.
riusios daug žalos. Normkndijoj kti, tėvas, būdamas be skati
škė, kad visuomenė turinti tei kuri jam buvo antrą kartą p:i-;del padarymo prekybos
du žmonės buvo audros metu ko, nebeišlaikė: iš didelio susi
sės gauti informacijų, kurių jis daryta.
ities tarp abiejų kraštų.
užmušti ir daugiau kaip dvide graudinimo jis nusižudė.
savo rezoliucija
reikalaująs
Del smarkią
šimt sužeisti,
• akivaizdoj dabartinės kasyklų
i MEKSIKOS MIESTAS, gruo
audrų, Tarpžemio uostai. CeuPrašo $1^,000,000 ęhieasavininkiĮ kovos
su kasyklų Isnan i jos-Port ugali jes džio 22. — Meksikos vyriausy
tav
Kadiz,
Tanžiras
ir
Gibral

arbitracijos sutartis. bė nutarė uždaryti visus genidarbininkais, o todėl jis reika
taras tapo uždaryti ir visoks gos Vestsaidėj paštui
lausiąs, kad rezoliucija butų
bliavimo rezortus Meksikos pa
i
—;-----laivų judėjimas sulaikytas.
MADRIDAS,
Ispanija,
gruo

tuojau po švenčių apsvarstyta.
sieniu, daugiausiai 'amerikiečių
i WASIIINGTONAS,
gruod.
džio 22. — Užsienių reikalų rpi- operuojamus.
22. — C.hicag'iškis Kongresmanisteris “Yanguas pranešė, kad
Prašo sunaikint jo likę- ng 1<un,z *de,m.? Siandi<‘. i"e/f
Portugalija ir Ispanija
pada
Rusijos-Turkij’os sutar riusios
riim
, I (MM) vertės
atstovųVes
bute
b‘hųpakto įstai('R?
hl*,
sutartį netik visus tar
nūs,
vertes
cagos
tU<Ky
tis dėl karo
pusavio ginčus rišti arbitraci
paskiriant 15 milionų dolerių
jos keliu, bet taipjau ir stiprin
BUFFALO, N. Y„ gruod. 22. pašto triobesiui pastatyti. VieKONSTANTINOPOLIS, Tur- ti Tautų Šąjungor. autoritetą.
— 1'eatro savininkas Solomon tą naujai pašto įstaigai numakija, gruod. 22.
Exchange
Jacobson savo rūsiuose turėjo tįima netoli Union parko,
Chioagdi ir apielinkei oficia
Telegiapho pranešimu, Turki(Pacific
and
Atlantic
Photo]
du r iš prieš prohibicijos laikų,
jos premjeras, Ismet Paša, pa Rusui auksas tik rusams, lia oro biuras šiai dienai pra
J.
W.
Skales,
kuris
pripuola

įvairiausių gėrimų, vertės 75. KARŠČIAI ARGENTINOJ
našauja: .
skelbęs, kad gruodžio 17 dieną
; ne svetimiems
Nuolat j' BUENOS AIRES, Ąrgentina,
‘ .
Dalinai apsihiaukę, \ nors mai išsigelbėjo, kai nuskendo tūkstančių dolerių.
Paryžiuj buvus pasirašyta nau
So šiaip gražu; šalta; stiprokas anglų submarina' M-l ir žuvo vi- drebėdamas, kad kas jo sa\idė- gruod. 21. — Argentinoj užėjo
ja sutartis taip Turkijos
ir, MASKVA, gruod. 22.
si' jūreiviai.
Seales buvo tos lių nesuuostų, Jacobson nebeiš- dideli vasaros karščiai. Buenos
sovietų Rusijos. Ta sutartim vietų valdžia išleido nutarimą vasaros vakarų vėjas.
abidvi valstybi
pasižada būti neįsileisti jokių nerusų j Ja- Vakar temperatūrą vidutiniš submarinos jūreivis, bet susirgo kentė. Jis kreipėsi į federalius Airese temperatūra vakar siekė
ir nedalyvavo toj tragingoj ke- prohibicijos agentus prašyda- 93 laipsnius. Penkiolika žmonių
neitralėmiJ, jei viena
kuri jų kutsko kraštą, rytų Sibire, ka kai sieke T8V F.
jo brangusis nuo karščio nualpo, viena s nu
butų užpulta. Sovietų valdžios me nesenai tapo atrasta, auksu
šiandie saule teka 7:15, lei lionėj. T’io badu jis ir išliko mas, kad. visas
tartas
butų
sunhiMntas.
1 rė.
turtingi plotai.
gyvas
vardu pasirašęs čičerinas.
* Idžiasi 4:22 valandą.

50 žmonių žuvo traukinio "x,'i,ini0 pwiMokatastrofoj
Kamenevas matysis su,
Turkijos prezidentu

No. 301

100,000 politiniii kalinių sovietų
Rusijoje šaukiasi pagalbos

įžymus Anglijos žmonės nori, kad nuo Vokietijos butų
nuimta karo kaltininkės dėnič.

Didelės darbininku riau
šis Japonijoje

H . . v:,d- _x

(

-...-_

.

Ragina peržiūrėti Versalės
taikos sutartį

LONDONAS, gruod. 22. —
SCRANTON. Pa., gruod. 22.
— Kietosios anglies siities mie Parlamentas, po karštų debatų,
stų ir miestelių burmistrų pa- pagaliau 239 balsais prieš a
stangos suvesti daiklan kasyk- patvirtino akciją užsienių mi
lų savininkų atstovus su kasyk- msterio Chamberlaino ię kololų darbininkų vadais taikos de-'ąijų ministerio Amery, priėmuryboms atnaujinti.' nedavė vai- šių iš Tautų Sąjungos tarybos
šių.
| suteiktą Anglijai mandatą turKasyklų savininkai, kbrie va- įtingam naftos šaltiniais Mcsudvidešimt penkokar laikė savo
konferenci lo kraštui
ją, pagaliau pranešė burmisti'Ų riems metams.
komitetui, kad jie tik tada su Darbiečiai, kurie reikala\»,
tiksią iš naujo pradėti taikos kad balsavimas dėl priėmimo |
deiybas. jei jiems busianti duo mandato Mosului hutą atidėtas 1
ta raštu garantija, kfti ang iki po švenčių, balsavime ne Riaušių vieton pašaukta t tiks
liakasiai
neapribos derybų tik nedalyvavo, bet dar prieš
iantis policijos; daug užmr.šbalsavimą
apleido
posėdžių
’
sa
’
ę.
vien gubernatoriaus Pihchofc
I
tų ir sužeistų
Premjeras Baldvvin savo kąlpuSįulytu planu. <*
dar šiandie įI TOKIO, lapoiiiju.
tu boj pranešė, kad
Tuo budu d,
pasimatymą su I
rojo prasidėti kaip šiandie ne- jis turėsiąs
Netoli Tokio
Turkijos
ambasadorium
tiks
’
u
beįvyko, ir maža vilties, kad
darbininkų riaušės ir šaudymai,
pradėti
pert
raktacijas
visais keletas riaušių
jos beprasmiėtų pri
švente
dalyvių užMosulo klausimais/
Anglija ,pUlšta ir apie šimtas> sužeista.
stengiantis susitaikyti su 1 ui-‘Riaušėms gesinti buvo pašaukkijo ir gyventi su ja draugin-^
tūkstantis policininkų.
gi aus i uose sa n tyk i uose .
kurių keletas taipjau buvo li
ne t u įėjo
.žeista. Neramumai

Nori imti uagau kasyk
ki savininkus

!

«<M»437

Chicago, DL Trečiadienis, Gruodžio-December 23 d., 1925

Britų parlamentas priėmė
Kaip praeitą vasarą Francijoj,
Itaip dabar Anglijoj kilo judėjiMosulo mandatą
Imas, reikalaująs, I ad iš VersaAjągla.i’pi'a.šo nuimti nuo Vokie

NAUJIENOS

Entered as aečond Claai Matter M^rch 7,1014, at the Pont Office of Chlcago, UI.,
under the'Act of March 8, 1879.

,

Kasyklų magnatai
nenor taikos

The First and Greatest Lithuanian Dailę in America*

\V^SH INGTONAS,
gruod.
22.’— Senatorius King (dem.,
t t ;?f) š iab di e į n < še r e zul i u c i j ą,
kad Jungtinės Valstijos daly
vautų uteinančioj Tautų Sąjun
gos nusiginklavimo konf ei unci
joj., Ta rezoliucija preziden
tas autorizuojamas
paskirti
konferencijai delegatus.
Panaši ‘rezoliucija buvo kon
gresmano Mbore (deni., Va.)
užsienių reikalų komisijos na
rio, Įnešta atstovų lute.
Tuo tarpu prezidentas Coolidge taiso atsakymą
i Tautų
Sąjungos pakvietimą dalyvauti
pųiruo'šianuijhnie niis.iginkiavTmo konferencijos darbi*.

Lenkai nori parduot
savo cinko kasyklas
Harrimanui
VARŠUVA,
gruod, 22.
Lenkijos valdžia,
stengdamos
pataisyti savo finansų padėtį,
dabar daro ypatingo bandymui
prjtraukti Lenkijon
užsienių
kapitalą.
Be kita dabar ve
dama perlraktacijos su Ameri
kos Harrimano grupės atsto
vais dėl pardavimo
Lenkijos
cinko kasyklų.

AR NORI KA PARDUOTI,
PIRKT! AR PAIEŠKOTI
Naujienos pagelbės
jums.
Desėtkai tūkstančių Naujienų
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotųių skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.
Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dat£
s>iau kaip vieną dieną 92 centai
į dieną; asmenų paieškojimai
po 70 centų už colį j dieną.
Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

—

THE CHICAGO
HONY ORCHESTRA
' FllEPKRICK

vėris ir žmogus evoliuci
jos mokslo šviesoje

STOCK. Ved.

L DeLAMĄRTER. Pagvlbininkas
Du<»» Savo

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

ninias. Bet ši nežinios kaukė
dengė ir temdė tikrąjį suprati
mą ne vien tik primityviškajai, praeities žmonijai; ji ir
dalrar da tebetęsi savo pra
gai.štingų žmonijai tinki^ tainšioj liaudy, kurios lik tolimos*
nieji ąiniai tegalės, džiaugtis
prietarų pergale.
Visokie senovės žmonių nu
pasakojimai ir aiškinimai
Nors jau ir buvo liečiama apie žmonių, gyvulių ir kito
daiktų “sutvėrimą” aišžmogaus kilmes klausimas, ta
čiau dėl kalbamojo dalyko kini rodo tų laikų žemų suprasvarbumo mėginkime dar po limo laipsnj. Biblija, toji “knyrą kritiškų žvilgsnių į tai mes- gų knyga’ , kuri reikia taikyti
u, nes, manau, yra verta. Bet- dideliu ir gražiu senosios žygi aš šiuomi visai nemanau dų tautoj pasauliožiuros dodaug aprėpti (tam, pagaliau, kumenhi, yra tai mišinys suyra žinovai); čia tai ir nėra dėtas iš tikrų istorijos įvykių’
galimybės, čia bus liktai žiup- ir klaidingai
upraslų daiktų
snelis minčių, kokių sukelia aiškinimų bei pasakų kurių
antropologijos moks kis, kurs yra pilna žiloj senove Ūžtanuolatai žengia pirmyn skin- laį taip Biblija taip ir kili pą
daina* tamsii piielarų progi- našus raštai (kaip Koranas ii
rėš kelia, šia savo užduotį jis k.) neturi ir negali turėti
Daigia atlikti
j juos reieina prie ga* mokslinės reikšni
lo. Galima sakyti yra jffu vi kia perdėm kritiškai žiurėti.
sai išsklaidyti nežinios rukai Kitaip
tariant
mitologija
dengusieji musų padętį ir stovį mums Pėduos nei mirų kilmės
klausimui atsakymo, nei apprigimtyje.
'
Amžln
nerimstantis zmo skritai prigimties išaiškinimo;
gaus protas nuolatai si
evoliucijos kelii išsivystė, tai
išaiškinimo jam kai kurių
šiandien šiaja tikrenybe abesuprantamų prigimties pasilip joja nebent til < , užsispyrėliai
čių. Tačiau tų paslapčių skal arba nežinūliai. W. VVood su
čius vis ir vis mažėja ir taip ko: “'Taip pat yra veltus "darvis daugiau iis (protas) skai- kas žmones raginli į tikėjimą
drėja. Kas anksčiau buvo nc- evoliucijos teorijai, kaip kad
žinoma, nesuprantama,
skai- į tikėjimą saulės šviesai.”
loma už stebuklingą paslaptį,
Senoji,
biblijiniais milais
tai dabar yra tik kaųx) papras- paremtoji pasauliožiura apie
sakant, eilinis pri- sutvėrimų pasaulio ir žmonių€
gimti
apsireiškimas. Todėl pirm 5-6000 metu tvėrėjo ža
tial (teesie), yra perdaug
šiandieninis žmogaus protas džiu* liai
todėl
negali g mėdintis pirmykštės vaikiška ir persenusi
žmonijos vai den 111 vės roz uita* perdaug griežtai piiidMarąuja
tais (daviniais), kilriais buvo aiškiems geologijos ir kitiems
pilnai pripildytas , persisunkęs
visas tuometinis žmonių gyvo“llonio, BOhce te ipHuin”—
Žmogau, pažink pats save.
“Daug yra stebuklų, bet nė
ra jokio didesnio stebuklo už
patj žmogų”.—Sofoklis.
“žmonės yra kilę iš žvėrių ir
turi pastoti dievais”.
—L. Jakoby.
“Dievas buvo mano pirma, Iš
mintis antra, Žmogus trečia ir
paskutinė mano mintimi. Pats
Žmogus yra ir tegu bus musų
Dievu.
Nėra . išganymo be
Žmogaus”.—L. Feuerbuch’as.

International AmphitKeatre
Keturias dešimtis trečia ir Halsted St.
UNION STOCK YARDS

POPULIARĖMIS KAINOMIS 50c
Vaikams tikietas 25c
PARDAVIMUI PRIE AMPHITEATRO IvONCERTO VAKARE

Panedely, Gruodžio 28» 8:15 vai. vak.
Chicagos didžiausia Orkestrą jusi.k apielinkėj ir gerose aplinkybėse
T1KIETAI DABAR PARSIDUODA SEKAMOSE VIETOSE
J. F. Yhome’a Drurc SLorfr
C301 So. Mfedcrn Avė.
B. J. Glidetvell'n Drus Store
r.l.->:: W. C.'inl SU.
ItutHon's 1’hi.rmacy
5U00 \Vciitworth Avė.
Paul M. Kepncc’j Ortui
500 W. 5’Jth St
Hcrman A. Yntc..' DruK Store
i'ju So. A ihlnml Avc.
.‘..j.
Geo. C. Cooppner’a Orine Store
5001 So. Kedkle Avc.
TRchnrt and Eort’.cr’s DitUK Stove
5058 So. HaUted tdfey. '
l.ilPy MeNcill &
Stock Yanh
Armour ii Co S.i>.
Yarde
Sw.ft Ar Co. Stock Y ard.-t
Drovcrs National 1Bank,
IZtul & Hatetad Ht»
ZLj.
Chicasto Mit<c. _ Fatuii
823 ExchAn»t<\ A\‘
D. T. Cropp D.ttą Store.
C'Mh & South 1Perk Avė.
Central Cut Kate pruir Co.,
ti'.Hh & Cottaųe Grove Avė
Arrovv Drus Co.,
7rtth & Rncinc Avtf.
v'h'itl.nm Drus C<
70th & Cottasc G rovė Ave
Store,
Seanlan Drus _____
GJth & Hatotcd st.
Univertitv ot Chiututo Seltlement
46.30 Gro».< AVe.
Eellowship Houae,
;l3i W. :i irti Vlacft
Dei»o-titors State liauk,
17ut M. A <lilan<l Avc.

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos
moierias pasididžiavimo turtu,
pleiskanos ir naikinimo darbas cm*
i^nka rankon.
z

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.
Pričiurikit gerai savo plaukus ir
vos
im, negu tie paslaptingi
parnsitj: pekirs pi’ nikų. šaknis,
’
’ . apdengs
. ’ . i
jūsų ntlvoi odų nešvariomis baltėmis
lupynomis, kos bus priežastimi jūsų
pkukų slinkimo.
Pirkit'.* bonkų Ruffles už 65c pas
ravo vaistini nkrj šiandien,
_ afba
__ 75c
tiesiog per polt.j ii laboratorijos.
F. AD. RICHTER A CO.
kierry & South 5th S t s.
Biooluyn, N. Y.

S. L. FABIONAS Cu
Kam jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog
nuo ifedirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie nųrile pirkti gcrif furničių. Mos
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą ir materšjolų garan
tuojame, mu. ų ko.stumvriai tą patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas,
geriausias, užtikrinimas, ij- užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

Globė Upholstering Furnitūra Go.
6637 South Halsted Street
Tolephone Wentworth G890

809 W. 35l!l SI., Chicagii

Tel. Be levard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAIb
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigui t
Parduodam Laivakortes.

Tel. Lafayctte 4223

Plumbing, Heating

Pasinaudoke
Auksine
rroga

Kaipo lietuviu, lietuviams visados
patarnauju kuogeriaualai.

M. Yuska,

Chiraco. III.

3228 W. 38th

Ar turit silpnas akis?
Skauda jums galvą?

Už du dolerius it pusę gausi keturis
dolerius. Skaityk atydžiai:
/

pusę su šiuom skelbimu, tas gaus
prisius du doleriu^
$2.50
tą laiko laikrašti “SANDARA” vertės už

GAUS KNYGOMS:
Knyga:
Knygų:
Knygą:
Knygų:
Knygų:
Knygą*
Knygų:

AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, vertės už .... '..........
APYSAKYMfitlAI IŠ GYVULIŲ GYVENIMO ....
MUZIKOS ŽODYNĖLIS .......... !............................. .....
TRAKOMA arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos ....
NOVELIS, Graži apysaka ................
ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga .......
C1ČELIAI, Pasakos pamokinančius gyvenime .......

25
35
25
21)
15
15
15

Tai yra paprasti simptomai, dėl
kuri matymas reikalauja pagelGal būt, kad jums reikia akinių? Pasitarkite su irtartim iian
dien. — Pritaikau taipgi akiniut
prie likusių čielų akųrių stiklų,

Visos knygos su pažymėtomis Rainomis yra du kart ver
tesnes, kas jas gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams
jas įsigyti. Nelauk ilgai, iškirpk ėitą skelbimą ir jdėjęs j
konvertų su moncy orderiu ar čekiu siųsk šiuom antrašu:

DR. JOHN J
SMETANA

SANDARA

AKINIŲ EKSPERTAS
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatves, 3-čias Hugšta;
Kambariai 14, J4>, 16 ir 17 '
Ant Platt’s Aptiekos

Boston 27, Mass.

327 E. Street,

Pastebėk it mano iškabą

“Sandaros” vieną examplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

•Valandos nuo 9:30 iki
8:80 vakare.

Naujienose

(i arsi n k i tie s

Krautuvė atdara
kiekviena vakara iki
Kalėdų

DYKAI
Kalėdų Baksiu
kai su kiekvie
nu pirkiniu

Dykai
Naujau.iii stylių vaikų velvet Novelty Plaid Dresiukėa
— (’repe de Chepe, naujau
sių siylių, ilgomis rankovė
mis — taipgi vilnonių Crepe
ir šilkinės dreses, vertos ma
žiausiai $8, dabartiniame iš-

Pasiūti iš žinomo Bacoh materiojo, ir.ieros iki 16, su šil
kinėm; ; ' juostomis, i ibinais
trimuoti, verti

$2.95

Dykai

Valkams žiidirių wrist laikrodukai. Gražys kišeniniai veidrod
kai. Saldai.iiai, duodami dykai vaikams laike šio išpardavimo.

Dykai Dykai

Išdirbėjas Išparduoda Toiieto Reikmenis
Viso 8,750 Šmoty
Petfiumąi, Toiieto vanduo, Talcum Raudeli

3

Mofctis, Veidą pauderis, Maudynes drusk Veido tepalas, Lupų
tepalas, Blakstenų tepalas, Veide cream, Vanishing cream,
Grcaseless cream, Massage cream ir šimtai kitų toiieto ieikmenų jie yra padaryti iš geriausios rūšies materiolo, kiekvieuas daiktas vertas mažiausia^Oc. Jei nebusite užga
lodinti, grąžinsime pinigus, dp.bar po

\

Sveteriai

Moterims Šilkinė
Bliuskos
Naujausios šilkinė; moterų bliuskos, trumpomis ir ilgomis rankovėmis, gražiausių spalviĮ. visų
mietų, vertos net iki $15, dabar
parduodamos po
$5.98 ir net po

tikt“i

$1.98

Vyrams ir Moterims
Bath Robes
Pasiūti iš Biicon audeklo — Terry
audeklo ir su šilkinėmis druželėmis, "*su kvietkomis patternai, indijoniško išmarginimo, su šilku
atsiuvinėtais kraštukais,’vjsų mie
lų, vertės nuo $15.98 ffO
ir yra po

Kalėdoms Saldainiai
Geriausios rūšies ir tinkami
saldainiai dėl Kalėdų, dabar
tiktai pergabenti iš dirbtuvės,
lA svaro už
1

Moterims

Motery Gryno
Šilko Pančiakos

Rųžavi, Mėlyni, Haiti'ir mai
šyti) spalvų, verti $2, įkibai’

■ 98 c

Dykai Dykai

Grafą s Ančvalkiai

Gražus 1926 Kalendorius dykai

Padaryti
medanon issiuiš
vidaus, labai
vim'jh a
gražiai i; marginti, kValduotais ki aš ūkais, spalvos ro
žinės, m jlyni, balti, auksi
nės, n 7.;:<os. 45 colių pločio,
paprasvai 98c
4
dabar
& už
■

su kiekvienu pirkiniu laike šio

išpardavimo.

Visokių
spalvų
moterų gryno šilko pančiakų, garantuotos,
kad
suteiks gerą devėjimą, vertos iki
.$2, visokių mierų.
Sampelinės
pančiakos, visos
yra labai geros,
pardavimui po

W

W

MM

IB
JA H
F

"70p
f wV

Rankšluosčiai
dėl Kalėdų

Nosinukai dei
Moterų ir Vaikij

Didelės mieros, storos »Ušies, naujausių išmargihimų, dviejų .‘-.palvų, khd
pritiktų prie kitų rank^šluoščių. Sudėti į gražius
Kalėdinius bakselius, vi
sų spalvų,
OOp
dabar
OOU

3 colių gražus Kalėdų
baksiukai, padaryti iš ge
riausio materiolo, su gra
žiais kraštukais, grynai
balti arba apsiuvinėti, su
spalvuotais
kraštukais,
turime visokių kainų nuo
$4.36 bakseliui,
4
net iki
I

LF1ES- LĖLĖS
Ma-Ma kalbančios lėlės, dideles, nesu
daužomos galvos, visos aprengtos labai

Kalėdų Perl hunų Setai
Sudėti Į Kalėdinius
rioic : rtuose yra 7
ri<>, perinimų, to Ic
m<>. lėlės, kvepiančio
nikų, vertės $2, dab
parsiduoda po

Plaukų pomada,

B

$4.95 Kudikiy Vilnoniai

Vyrams

(NORĖDAMI
Įpirkti, parduoti ai mai-

/NYTI VISADOS KREIPKITftS
I PAH MUS. TAS JUMS BUS
I
v ANT NAUDOS.

Muzikantu

POPULIARI KONCERTĄ

Mraaek Brv*.’ Di-uk* Store
5068 So. Ashland Avė..
John A. Roeka'e DrUK Store
5058 So. Wentern Avc.,
Ortenstein’s Drug Store
■1701 Cottujfe Grove Avė. ,
Gnn* Bro».‘ Dru« Store
4658 So. Ashland Avė..
l.awrencc Blahnik’a Drujc Store
4701 So. Robey St.
Aldona Drus Stote
4700 So. Ū’e.ilern Avė.
Win. F. Stulpin’a Drug Store
.M.'.'* S<- Hai.Htc.K St .
J03. J. Shlite'a Druv Store
tern Avė.
Dvur Store
Crotvley'
cor. tlaiatod
v. aut ;
Stock Yar.lIm State Bank
A. Ashland Avė.
antį I^vwte* Diuk Store
Cottaze Grove, cor. 5l»t
Younv it Broe.
St. A Kcnv/eod Avė.
Vounrr
St. A Mich<"i»n Avc.
Y:ii<|4 National Bank
So. Unhted St.
Ryan and Co.
So. Uabted St., <-<>r. fiOnl
» Daily Drovers Journal,
Exchabi'e Avc.
E. Ko.*** Drus Stora
E. «3rd St.
1'harmHcy
Wentworth Avė.
SVillicm^’ Drus Store
W. 6:.rd SU

7

bakselius. kai ku
njšių veido paude> vandene, dantų
muilo, plaukų to
r
(j|? d

$1.98

H* ■

Vaikams

Dykai Dykai
Atsineškite šj kuponų, gausite 20
auksinių štampų dykai prie kiek
vieno pirkinio.
U.t.bos šliperiai, padaryti iš geriausios rųšies vai
ioko ir gerais skuimiais padais, yra visokių mierų
du vilnoniais pamušais,
verti $2.25, po
•

59c

DEPARTMENT

outh

Dykai kuponas Dykai

Trečiadienis, Gruod. 23, *25

NAUJIENOS, Chleafjo, UI.
—

*“**^*-»*-^^»»

Mes turime vyru marš

’*wyw

kinių didžiausj pasirinki

Žvėris ir žmogus svotaijos mokslo šviesoje

mą, Kalniniai, kaklaraisi
čiai, apatiniai ir pančiu*

kos.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
__________________ J______

Tai mųsų speciališ- n

kūmas. Merginos ir mole-

rys yra kviečiamos
tikrinti, kad musų ši Ik ines

pančiakos

pc 50c.,

$1.00, $1.50, $2.00 ir dau

giau

yra tikrai geriausio

išdirbinio.

\

A. J. Mosg'ers
Gents’ r urnishings & Dry Goods
3108 So. Halsted Street

♦4*

B

J. J. STASULANIS

I

EAGLE MUSIC CO.

SANTA CLAUS
*
lį
*

Pilnjfi yra prirengta Kalėdų Dovana kuožemiaušių kainų; Baldwin Player Pianų, naujų ir var
totų. Vargonų, Victor Victrolų, tūkstančiai Victor Lietuviškų Rekordų. Pianų rolių ir taip vi
sokių muzikališkų instrumentų didžiausiam pasirinkime. Taipgi prisiunčiame į namus, kas tik
duoda orderį. Pareikalaukite katalogų. Duoda
me dovanų labai gražių kalendorių su dviem

J
t
mi
* mapom Illinois valstijos ir visos Amerikos.

I

Lui^y
•,V>

W

3233 So. Kalstei! St, Chicago, III..

mokslams.
Dabai* mes turi
me
ieškoti
kitu
kelių,
šaltinių musų proto reikalavi
mo utganėdinimui, būtent, imro, eksperimentais, pa
remto mokslo, kurio pėtĮomis
einant tėra galima atsiekti
tikslo.
gy vy be,
Kad
y. gyvulija ir žmonija nebuvo
“sutverta” kokio tai misteringo asmeninio tvėrėjo, šiandie
mokslo žmonės neabejoja. Pa
leontologijoj ’ radiniais
egiptologų
perskaitytų hieroglifų
raštų
įrodymais
yra žinoma, kad Egipto žemė
je yra jau buvut-i aukštokai
išsivysčiusi kultūra ir civiliza
cija te j e gadynėje, kuomet su
lig biblijos pasakomis buvo su
tvertas pirmas (žm6gus! Reiš
kia, tų nieksiu yra įrodyta,
kad žmogus žemėje jau buvo
ne tikyprleš 5-60C0, kaip švent
raštis paduoda, bet pirm kelių
dešimčių ir šimtų tuksiančių
metų, t. y. gyveno , vienoje
prieš musų gadynę, taip vadi
namoje diluvialinėje
(tvano
arba nuoplovų laikos),\ žemės
formacijoje, kuomet žemes pa
viršiu'-- turėjo dalinai visai ki
tokiu geografinę konfiguraci■ų, suformavimų ir taip pat
kitokias neg šiandienines kli
mato sąlygas. Dargi net,
paskesniej i paleon tologų iradiniai rodo, yra rasta, jog žmojus gyveno jau ir prieš
taip
gadynę, butent leriare,
kad tereiario žmogaus buvimas iandien jau nėra ahejofinu
buvo
dar gana žemo išsivystymo
aipsnio.
šiandieninis musų paleonto
loginių žinių stovis mums ro
do,

šviesą ir pujiegą suvedame į .senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Eleknos Korporacija Amerikoje

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

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

H
H

M
M

Maloniausia ir naudingiausia, šventėms
dovana, tai knyga. Tamsta tik atsiųskit šiuo
adresu:
i

Kį

Lietuva. Šiauliai, Dvaro g. “Kultūra”

M

M.

keletą doletių ir prašyk kokias pageidauji dovanoti knygas. “Kultūros”
bendrovė sulig 'tamstos nurodyto adreso tuojau iėsiųs reikalaujamas
knygas.
Tamsta už keletą dolerių gali suteikti didelį malonumą ir. neapsa
komą naudą savo giminėms bei draugarys dovanojant šias gnygas:

Binkis-štononis. Dainos
$2.30
Butkų Juzė. Palaidūnas....
Biurcuz E. Tarzanas.
1.00
H
Jovaras. Parinktos eilės ...
Lastas A. Lietuvos knyg
nešio likimas .......
50
M
Rainis. Aukso žirgas ............ 35
Santvaras St. Minių myli
N
moji ................................ -20
Šekspiras V. Otelo .................. 31)
R. Tagore. Namai ir pasau
lis ............... .-................. i.oo
M
Tven M. Princas ir elgeta .70
Oscar Wilde. Pasakos............. 70
M
Tūkstantis ir viena naktis 1.00
Reineką lepinau-..... v..............^0
M

Borodin N. A., prof.' Gam
tos mokslai ir jų tekini
.30
mas gyvenimui ..... .....
Končius Ig. Ūkininko dang. .40
Ruhakinas N. Stebuklai ir
p-slaptys ............. •...,......... .70
Bach A. Ekonominiai bruo
30
žai ....... ’........................
Rubakinas N. Iš tamsios
.70
praeitie* į šviesią ateitį
Wels G. H. Pasaulio isto
rija ............... ................. 1.50
Brundąlas. Sodžiaus teatras .40
Naudingi sodžiaus skaitymai
I dalis ............................. 20
II dalis ............................. 20
III dalis .......... *................ 20

M

/...A.

kud diluvialis ->.mo^«us

jau

Airėj o beveik grynai žmogiš
ką išvaizdą ir šiokią tokią kulurą, kur jis vartojo akmens
raukius ir pažino ugnį. Ta
čiau prieš šį kultūros laipsni
urejo prabėgti žemesnieji kul
tūros stoviai, o prieš šiuos vėi
ilgas laikas be jokios kuliuros. ’
Bekulturiniai laikai, suprantarnai, buvo žiaurus laikai
laukiniai ir tamsus laikai, ku
riuose tik ir turi būti tiesiog
ieškoma pirmykščio žmogaus
eilines iš pirmykščio žinduoio arba pirmykščio primato,
iš kurio taip pat turėjo kilti
ir visi kiti žinduoliai gyvuliai
neišskiriant ir beždžiones šali
mais ' ir vėlinu atsitolinusias
nuo tiesaus vystymosi kelio,
lodei, sako prof. Stfatz’as,
žmogiškojo (kamieno šaknies
reikėtų ieškoti paskutiniame
laleozoinės gadynės periode.
Jis paduoda sekančioje formo
je geologinių amžių .ir pirmų
jų gyvulių formų pradžias:
(Bus daugiau)

1

- - ......

. Lieluyi^Mkyidjšl!!!) Augintojas
Jurgis Bakaitis yra vienintelis lietuvis Chieagoje, gėlių augin
tojas. Baigęs botanikos mokslą Europoj ir praktikavęs didžiausiose
firmosd ir paikuose Amerkoj. Yra specialistas gi-iių, medžių ir ki
tokių augalų augini ne. Jei jūsų medžiai, kvictMos ar kiti augalai
no tarpsta, reiškia serga ir velkiai džiūsta. Kreipkitės pas Jurgį Ba
kaitį, kuris duos patarimą ir pataisys Jūsų augmenis/
Gaukite musų gėlių ant Kalčdi.i šventės, Mes turimo visokių vozonikiniu lęvielkų. visokio gatunko: nuo paparčio iki rūtos. Mos par
duodame \vholesule kaiua lietuviams, nes mos jas auginamo savo
kviotkipyčiose (Green Houso). Atvažiuokite pamatyti ir pasidžiaug
ti EuropiŠkomis ir Amerikoniškomis kvietkomjs. Pasižiūrėjimas ir
mano patarimas, jums nieko nekainuos. Jus tikrus patarimus dažino.' ilc ne nuo pardavėjų krautuvėje, bet nuo žinančio lietuvio, savo
gimta kalba. Ateikite ir pamatykite musų Kalėdų gėlės, kurios už
augintos Kalėdoms. Vestuvėms, pagrabams, ar papuošimui Jūsų mi
mu parduod ima už didžiai žemas knin.-.s. Kreipkitės:

'GEO. BAKAITIS
FLbRIST and GR()WER
MAIN OFFICE AND GREEN 11OUSES

.

2636-44 Ilcrndon Street

i

Phone Buckingham 2671

Tol. Rlvd. 3138
M. W oitkievvjczBANLS

¥.rs. MICHNIEVICZ-V
AKUšERKA
3101 So, Halsted St., kampan 31 tai
Tel. Yards 1119
i Baigusi akuše
ri jou kolegiją;
ilgai praktika
vusi
Pennsyi
vanijos
ligon
bučiuose. Sąži
ningai
patar
nauja, visokio
se ligose prieš
gimdymą, laike
gimdymo ir po
gimdymo.
Už dyką pa
tarimas, dar ir
kitokiuose rei
kainose
mote
/rims ir mergi
noms
kreipki
’ė.'i, o rasite pu
gelbą.
Valandos nuo
8 ryto iki 1 po
pietų, nuo G iki
9 vai vakare.

Lietuviai Advokatai

h

h R EI VOS
AKYS
AI SOMOS

‘•' DR. HERZMAN—
Gerai lietuviams žinoma* per 1S
metų kaipo patyręs gydytoja*,
chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
z Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
I8th Stn netoli Morgan SI.
VALANDOS: Nuo 11) 12 pietų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
4 Dienomis: Canal
3110 Naktį
Telefonais i
Drexel 0950
Boulevard 4186

3235 S. Halsted St
Vai.: 9 -10 iŠ ryto ir po 8 v. ▼.

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

K.GUGIS

AKI’fiERKA
Pasekmingai pa^
tarnauja
mote
rims prie gimdy
mo,
patarimai
dykai moterims
ir merginoms.
3113 South
Hahted S't.

JOHN B. BORDEN

DR. CHARLES SEGA1

ADVOKATAS

(John Bagdziunaa Borden)

DR. G. SERNER

LIETUVIS ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Deftrborn St., Room 1111-12
l'el. Central 4411 Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
l'el. Boulevard 13 ll
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
<eną vakarą, išskyrus ketvergą
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

69 W. VYashington St. Room 1311'
Telephone Dearborn 8946
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 Iki 9
Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

Lietuvis akinis specialistas
3265 So. Halsted Street

Vai. 10 lyte iki 8:30 vak.
Ncd. nuo 9 iki 12 ryto
į Akiniai $5 ir augščiau

Praktikuoja 18 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 labo®
Chicago. Illinois

Specialistas džiovos
į

j. P. WAITGHES

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS;
Nuo 19 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.

Telefonas Midway 2880

ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377
10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 1^7 N. Dcarborn St.
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096
Valandos: Mieste iki pietų; Roselande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egz.aminavojįme
abstraktų ir nuosavybės teisėse.
Taipgi veda visokius sudus.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844
Tel. State* 3225
Valandos nuo 9:30, iki 4:30 vai.
Bridgepurto Ofisas
3335 So Halsted St.
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedoliotns nuo 10 ryto iki 12
Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — In^al lojimai. — Pas
kola piniprų 1 ir 2 morričlami*

Telephone Yards 0994

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
. 3464 So. Halsted 84.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Advokatas

-

DR. S. A. BRENZA

Vak. 3223 S. Halsted S’t., Chicago

9 iki 12, 1 iki 3 dieną

Ofiso

Tel. Yarda 4681

2221 W. 22 St.
arti Lehvitt St.
Telefonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 8:31) vakari
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS
'11 S. La Šalie St., Room 2001
fel. Randolph 1084~+Val. nuo 9-6
Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Vardu 0062
7—9 v. v. apart Panedėlio ir
• Pėtnyčios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.
Cor. Washington & Clark
Namų Tel.:

Hyde Park 3395

DR. MARYA

Valandos: ,

DOVV1AT—SASS

4608 S. Ashland A ve

Netoli 46th St.

ADVOKATAS
77 W. vVashington Si. Kuom 911
Tel. Central 6200
Cicero Kctvergo vakare
4917 VV. 14 St. Tel. Cicero 822)
Ant Bridgeporto įįteredoj nuo
6 x v„ v.’ Subatoj nuo 1-7 v. •
1236 S. Halsted St. T. Boul. 6731

Chicago,

A. L DAVIDUOS, M. 0.
1643 So. Michigan Avė;.
Tel. Kemvood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto,
uito 5:30 iki 7:30 vakare

A. L. THOMAS

c

tel. Boulevard 0687

ir 6:30 iki 9:30 vakarų

LAVVYER

Lietuvis Advokatas

4631 Sb. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki »
vakare.
Nedėlioinis nuo 1C
iki 12 dieną.
Res. telephone Hyde Park 4000

telefonas Boulevard 1939

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

JOHN mCHINSUS

DR. MIURIDE KiHN

DR. 1. E. MAKARAS
Gydytojas ir Chirurgai

LIETUVYS AI'VOKATAS
12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097
Veda bylas visuose teismuose,
Abstraktai, morgičiąi.

10748 So. Michigan Avenue
VALANDOS: 2—4 dieną. 6.30-8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193
Namų telefonas Pullman 0349

1707 W. 47tb SL
iki 12 diena. «m**>
Nedaliomis o»
8 ikj 2 vai. po pietų.

•Valandoj nuo 8
b iki 8 vai. vak.

w

Ofiso tel. Boulevard

Rezidencijos tel. Drexe! 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojau ir Chirurgą*
Specialistas Moteriškų, VynŠki.
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 310.3 So. Halsted SU Cbieata
arti 81st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Nedėllumib H šventadieniais 10—12 aiva
Jei abejoji akimis, paaileiraak

Dr.A.R. BLUMENTUAL I
■-'R“-®®“1

JOSEPH V MOCKUS
ADVOKATAS
5349 So. Hermitage Avenue
Tel. Hejnlock 1385
Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 6-9.
Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia viso
kias legališkas popiera:.

A. MONTV1D, M D.
1579 Miiwaukee AveK Room 20V
Kampas North Avė. ir Robey St
Valandos: 1 iki 3 po| pietų, 6 iki
8 vakare.
Tel Brunswick 4988
3421 So Halsted St.
Valandos; nuo 10 >ki 12 ryte
Namų telefonas Spaulding 868b
Ultravioletinė šviesa u diathermn

LIETUVON —
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės - Amerikos
Naujienas labiausia
mėgsta.

Boulevard 8686
.
v
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

Uplomelrial
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Aahland Av.
Kampas 47-U>s
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistai moterų ligų
1724 So. Loomis, kampu* 18 Ir Blo*
Island Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai vakare
Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Phone Canal 1713-0241
Res Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Uakley ir 24 SI.
Ufiso vai. nuo 2 iki 4 kandiei*.
Panedėly ir ketverge nuo 3 ikr 8 v.

“Kultūros” bendr. Lietuva, Šiauliai, Dv. g
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tamsta būtinai turi skaityti vieninteli
M paveiksluotą mokslo, visuomenės ir literatū
ros žurnalą “Kultūra”.

HkiLawrence
Oi. Lawrence P. Slakis E

*4

DENTISTAS

M

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų $kaitytojui

M

H

H

Tuojau siųskite šiuo adresu:
Lietuva. Šiauliai, Dvaro g. “Kultūra” tik 4 dolerius ir Tamstai
per ištisus 1926 metus bus siuntinėjama kas mėnuo “Kultūra“ ir kaipo
priedai šios labai įdomios knygos:
1. V. Boelše Žmogaus kilmė.
2. M. Beien. Kaip žmogus gamtą nugali,
3. 1927 metams “Sodžiaus Kalendorius“.
Taigi už 4 dolerius Tamsta gausi 12 numerių žurnalo, 2 knygas
ir kalendorių.

Mark

GULBKAN r>EN.

Vienatinis Pianas, kuris groja
roles su jūsų pačių išreiškimu,
Lengvai grojate, išduoda gražų,
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $8.00 j savaitę.
Pamatykite pas

“Kultūros bendr., Lietuva, Šiauliai Dv. g.

JOS. F. BUDRIK,
3343 So. Halsted St.

Ka Tamasta padovanosi Šventėms fiavo giminėms ir draugams
LIETUVOJE?
Gi vienintelį paveiksluotą mokslo, visuomenės, literatūros žurnalą

“Kultūrą”.
Tamsta atsiųsk šiuo adresu: į Lietuvą, Šiauliai, Dvaro g. “Kul
tūra”.
►<
2 doleriu ir sulig Tamstos nurodyto adreso bus siuntinėjama kas
menuo “Kultūra” su šiais priedais:
I. V. Boelše ŽMOGAUS KILMjE, 2. M.dBeren. Kaip žmogus gamtą
nugali. Tai labai įdomios ir naudingos mokslo knygos. 3. 1927 metams
“Sodžiaus Kalendorius“. x
Taigi tik už 2 dolerius Tamsta giminėms ir draugams gali suteik
ti tokią gauną dovaną: 12 numerių žurnalo, 2 mokslo knygi ir kalen
dorių.

“Knlturos bendr., Lietuva, Šiauliai Dv. g.
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxixxxxxxx

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų o^is.ą ar j sto
ti, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta į tikrus
bnited l’iui'it jSliariug kuponų^, sekumom’is taisyklėmis;
Vienas Skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą
kas di(*ną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų.
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami’. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.
Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai.
Už metu.-,-r--t50, už ‘pusę metų —75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.
.......... ........

./...........

Pahit Gruodžio 28. 1925

4454 So. Western Avė.
Valandos:
k
m
nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, p
XTTXYrYTfXXXXXXXXXXXXXXXX:
M

DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS
4661 S. Aahland Tel. Boalevard
7820. Res., 6641 S. Albany Avė
Tel. Prospect 1980. Ofiso valau
dos 2-4, 6-8 NedMioj 10 iki 12 d.

Atkirpk Čia ............................................ -......

LIETUVYS

M
H
H
M

H
M
H
M
M

DENTISTAS

ŠILAM .»ul UUr VVAfEH

4712 So. Ashland Ave^

HEATING PLANTS

near 47th Street
CHICAGO

Pilnai (vedam. 24 »n«n
iimok.
Plumblnga įve
damas piginusiai, pa
imam hl,n « kur. Tai
some boUeriu-j,

Tnangte Plcmbing
A Heatinj Co.
0*1* ęottafa Orov* AvDarok SVta. Pairtas H 87
Opea Kanda* •
1

Modemiškas I)entintas
Prieinamos Kainos
4930 W. 13lh St.
Valandoj 9-12, 2-4, 6-9
Phone Cicero 49 Cicero

Butkus Undertaking
Co., Ine.
P. B. Hadley, Llcensed
710 Weut 18th St., Chicago. III.
Viskas, kas reikalinga prie pagrabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums
pagelbėti jums nubudimo valan
doje.
Tel. Canal 3161

Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
co R PORATfON
-P

DR. G. L. MADGE

PRE2ENT FOR

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN
Savininkė

Dovanos Kalėdoms

UNITED PR0FIT-5W)HWffii
SENDj»XffĄ*C <TlCwilV«6w fa

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted St„
Chicaro, III.
'

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

BriprMon Park Aplieto
4251 Archer Avc„
Phone LafayeUe 6149

v

UisimoMjimo kaina

I

t

kbp i lihuMnian Daily Naw«
Pt vii ahcd
baily
Kxccpt
ciuuday
bj U-.* Lilauauiau
Fu&. <

JįęMtor P GEKiAHTS
1789 Soatb Habttd 'felreet
Chicago, Iii.
Teleyhoae Koowvelt ?50fl

Subscription Ratas i
$3.00 >>er year in Canada.
per year outside of Chicago
per year in Chicago.
per copy.

^ntered as Stcond Class Mattel
Mnrch 17th, 1914, at the Post Office
si "hieago, III., under the act of
M>
2nd 1879.

Chicagoje —’ paštu:
Metam* ................................
Pu<ei Dorių ..... ......... ..........
TrimN

............. ..
_______

Vioarn •>*nt«iut ..............

$8.00
4.00
2.00
1.60

Chicagojv per nešiotojų*)
Viena kopija .........................

Savaitei
Minėsiu!

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paitu:
$7.00
Metams .................
Pusei metų ...... ,..
3.50
1.76
Trims mėnesiams
Dviem /mėnesiam
1.26
Viendra mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)
Metams ...................................... $8.00
Pusei metų ....................
4.00
Naujienos eina kasdion, iiskiriant
Trims nii-ne.'iamH .................... 2.00
se madiėnhui. įleidžia Naujienų Ben
Pinigus reikiasiųsti palto Moaey
drovė, 1739 So. Hahtad St., Cbicago,
orderiu kartu su uteakymu.
Ui — Telefonas: Roosevtlt 85>0.

ANGLŲ-RUSŲ “VIENYBĖS” BURBULAS SPROGO

ANGLIJOS TRĖD-UNIJOS NEBEREMS
BOLŠEVIKŲ PLANŲ.

Kad pasaulio darbininkų vienybė butų atsteigfa, tai!
organizuotieji darbininkai turi visų^pirma užimti griežtą
poziciją prieš tuos gavalus, kurio lenda prie jų suHntrygantiškais tikslais!
\
Bolševikai prieš keletą metų sutvėrė savo “raudo
nųjų profesinių sąjungų intrenacionalą” (“raudonąjį profinterną”) ir paskui stengėsi su jo pagalba suardyti tarp
tautinį profesinių sąjungų susivienymą. Jie savo tikslo
neatsiekė. Bet jeigu jau jie ir patys šiandie mato, kad
profesinį pasaulio darbininkų judėjimą nei sugbiaut, nei
užkariaut negalima, tai kokiam paibeliui jie dar laiko tą
ardymo instrumentą? Kodėl jie ne likviduoja jį ir ne
pasako darbininkams, kuriuos jie per keletą metų klai
dino, kad jie sugrįžtų atgal į bendrąsias darbininkų orga
nizacijas ir į tarptautinį tų organizacijų susivienymą?
Todėl Anglijos trėd-unijų kongreso taryba visai tei
singai patarė bolševikams: ažuot kalbėję apie naujus '
tarptautinius darbininkų suvažiavimus, uždarykite savo
bankrotuojantį kromelį ir paliaukite mulkinę darbi
ninkus!
»

v

YM

[Pacific and Atlantic Photo]

nų” redaktorių kalbėti tame
neva \ “protesto mitinge,” pas
ZINOVJEVUI NEPAVYKO SUARDYT AMSTER
tarasis atsisakė. Maskvos! da
DAMO INTERNACIONALĄ.
_
vatkėlės, atsilygindamos jam
už t<i, pakasė ilgą “papeikimą”
RAUDONASIS PROFINTERNAS” DARBININKAMS
BROLIUKAI IŠSIŠOKO
ir išspausdino savo organuose.
NEREIKALINGAS.
Šita vaikiška komedija yra
Ne taip lengva bus "Drau daugiaus, negu juokinga. Sa
gui” įtikinti visuomenę,
vo Žioplam “papeikimo” laiške
Anglų-rusų “vienybės” burbulas jau sprogo.
tas, ką rašo “Naujienos” i
Ciceras bolševikėliai rašo, kad į
Anglijos daibininkvj profesinių sužvingu (trėd-unijų)
siinty.kius

kongreso taryba nutarė (langiaus neberemti bolševikų sumanymo šaukti viso pasaulio profesinių sąjungų suvaziavimą tikslu “suvienyti” “raudonąsias’’ profesines sąjun
gas su darbininkų organizacijomis, priklausančiomis Am
sterdamo Internacionalui.
Ji pasakė jiems: jeigu Rusijos darbininkų unijos nori
vienytis su kitų šalių darbininkų or anizacijomis, tai jos
turi paduoti aplikaciją Amsterdamo Internacionalui ir
įstoti i jį tokiu pat budu, kaip ir visų kitų šalių darbininkų
unijos. Bet kuomet Rusijos unijų Vadams rupi ne pasau
lio darbininkų vienybė, o tiktai* agitacija už savo “raudo
nąjį” biznį ir suirutės darymas Amsterdamo Internacio
nale, tai Anglijos darbininką: itokiuose “skymuose
dalyvaus. Tegu sau Zinovje s su Tomskiu vieni
buojasi”!

'

esu.

taip,

kad

kunigų
“protinto mitingij. prieš I.Jetn“laisvamaniškos vos klėrikulų valdžių.” jie kvie

Lietuvos

Jau ne kartav 'buvo tę kalbėt ir -- “Draugo”' re

“Draugas”

mėgino

daktorių !
Vadinas,' jie neva protestavo
prieš klerikalus ir tuo pačiu lai
ku prašė, kad dalyvautų kaitų
su jais klerikalų vadai.
Jai
jau yra tiesiog idiotiškas dar-

Stefan Raditch, Serbijos švie
timo ministėris. Jis suloja už tai
kad apšvieta butų pilnai atskir
ta nuo politikos.
lo h’ sugriuvo Vilniun, — gau
ti nurodymų, kas ir kaip reikia
daryti.

raštį, kunigų reakcinius dar
bus prieš revoliuciją, jų Šlykš
tų hernavimą caro valdžiai ir
dvarininkams, klebonai ir kamendbriai susikuope, paslinko
dešinėh, apsistatę atsivežtomis
gaspadinėmis
ir K susiglaudę
klausėsi, Iš jų tatįio kalbėjo
tik kun Aleksandravičius ir
kun. Tumas dvi baltos varnos
juodam kunigų būry, aiškiai
pasilakę už liaudį už jos siekimus.
Atsiliepė savo griaudžių bal
su 'ir kun. Bučys, buvęs prezi
diume, teisindamas kunigėlius
maždaug^ tokiais žodžiais: “Ir
mes, kunigai, esame, girdi, už
revoliuciją, tik ne kruvinų; ir
mes norim eiti iš vieno su liau
dim. Bet jeigu jus, Lietuvos
žmonės, pasakykit mums kunįgams, kad esame jurus nereikalingi, mes pasiimsim lazdas
ir išeisim iš Lietuvos.”
Toks buvo susidaręs ūpas
kuniguose Vilniaus lįdžiainjame Seime.
Kiek veiklesnę grupę Seinų,
sudarė būrelis inteligentų, su
simetusių Seimo dienomis Į
“Valstiečių Sąjunga.” Bet sa
vo politiniais siekimais ir ko<
vos budais ir jie pilnai pa
sekė socialdemokratus.

Seimo iniciatoriai
pusijuto

^vykstant

1><‘J tiRitii.

J

neskaitlingo sUsirin-

kimo; jie manė skaityti jame

Jonas Biliūnas

referatus, o čia sausakimšai
paslėpti nuo publikos įvairius,
prigrūsta žmonių didelė sale al
paliečiančius kunigiją dalykus;
savo karštu ir jiems ne visai
bei paskui, prispirtas “Naujie
suprantamu upu. *
nų’’ prie sienos, turėdavo spa1902 m. J. Ja*nulaityte, kai
viedotis.
Taip, nesenai jam
Kns vadovaus Seimui ? Kok
po dantų gydytoja apsigyveno
teko prisipažinti, kad pas Ma
reikės duoti turinys jo
Panevėžy; netrukus čia persi
rijonus lankėsi lenkų vyskupas
Ar gi tie Maskvos apmulkin bams?
kelia ir J. Biliūnas. Panevėžy
Cieplakas.
tieji žmogeliai nesupranta, kad,
Pirmasai susirėmimas dėl va je J. Biliūnas taip pat dirbti:
Dabar “Draugo” strategiją šitaip elgdamiesi, jie ne tiktai dovavimo įvyko renkant Seįmo
tverė !L. S. D. P. kuopą ir pats
ir vėl ištiko nepasisekimas. Va veidmainiauja, bet parodo savo prezidiumą.
L.S.-D. "Partija, joje aktingai dalyvavo.. Daug^
kar jisai mėgino užgihčyti tą veidinainybę prieš visą svietą? pasinėrusi visa tuomet ėjusio j
faktą, kad popiežius per vys Juk ir mažam vaikui gali būt kovoje nekreipė domės į šau rašė, ir vis dar manė, kaip
nors patekti universitetan. Va
kupą Karevičių liepė Lietuvos aišku, kad tas, kuris nori" ko kiamąjį susirinkimą,
nedėjo žinėjo Petraiplin į švietimo mikunigams nelįsti į politiką ir vot prieš klerikalus, negali jam didesnes reikšmes ir beveik
neužsiimti kitais kunigiškam šauktis į talką klerikalų; o tas, nieko nepadarė, kad į Vilnių niskrį, btl pasirodė, kad visų
Rusijos universitetų durys jam
stonui nepriderančiais darbais. kuris kviečia talkon klerikalus, suvažiuotų Partijos žmonės.
uždarytos.
negali būt klerikalų priešas.
Partijos Centras nutarė daly
Šis Anglijos trėd-unijų kongreso nutarimas turi labai “D.” paraše:
JCuomet draugijų vardu yra
Norėdamas mokytis ir nega
lidelės reikšmės. Jisai padaro galą bolševikų pastangoms
“Pirmiausia jie susirado varinėjami šitokį humbugai, lai vauti suvažiavime tik tuomet,
kai pamatė jo jausmingumą ir lėdamas universitetan patekti
suskaidyt i tarptautinį profesinių sąjungų susivienyma ''A kažin koki ‘popiežiaus laišką.’ jau yra šlykštu.
tik tam,- kad ir j tą susirinki 1903 m. išvažiavo į Prusus,
(Amsterdamo Internacionalą), atplėšiant nuo jo organi- To laiško turinio neskelbia, Reikia tečiaus pa
mą įnešti' kovos ūpą, pakreipti Tilžėn, iš ten netrukus persi
nes jo nėra. Lietuvos neso- rimtesnės dYaugijo,
v uot uosius A n ijijos darbininkus.
cialistinė . spauda užginčijo po lo neva “protesto mitingo” jo nutarimusz ton vagon, kulią kėlė Leipcigan ir įstojo į vy
aukščiau nustatė 1905 me riausiąją 'prekybos mokyklą.
Viso pasaulio profesinių sąjungų suvažiavimas buvo laiško buvimą. Ji aiškiai savo susirinkimuose griežtai daug
pranešė, kad jokio panašaus pasmerkė komunistinius hum- tų Partijos manifestas. Todėl Bet visi tie sausi mokslai:' me
tuo tikslu tiktai ir sugalvotas, kad iššaukus tą skilimą.
ir Seimo prezidiume socialde dicina, teise, sociologija ir ki
laiško nebuvo ir nėra.”
bugierius ir pareiškė, kad jos mokratai pareikalavo sau vie- ti jo nežavi. Jo sieloje pasi
Raudonieji Rusijos jėzuitai senai žino, kad Europos
reiškė naujas pasaulis: jis sva
kontinento darbininkai, * susivienijusieji Amsterdamo čia Marijonų organas meiuo su jais dauginus nebeturės nie
, nes ta žinia apie popiežiam ko bendra.
joja apie meno studijas, — li
Internacionale, į jokį bendrą suvažiavimą su bolševikiš šką pirmiausia tilpo nesočia
teratūrą, estetiką, meną.
komis unijomis neis. Nes tie darbininkai jau yra gerai tistinėje spaudoje
preziudiuman įėjo drg. S. Kai
Toli nuo
patyrę, kad bolševikai yra organizacijų ardytojai. Bei
Bet tą pačią, dieną, kaip
rys, faktinai vedęs Seimo po gyvendama^, jos ilgisi, apie ją
Maskvos “strategai” tikėjosi kad Anglijos darbininkų va (“Draugas” užginčijo popie
bėdžius visu sunkiausiu jo me svajoja... Čia visa jam sveti
žiaus
įsakymą
Lietuvos
kuni

(■ai juos parems: jeigu Amsterdamo Internacionalui pri
ma. 'Tėvynės pasiilgimas ir
gams, “Naujienos” paskelbė
A
n
trak
karštas
susirėmimas
klausančios unijos atsisakys dalyvauti “pasaulio sųvhžia vyskupo Karevičiaus laiško tek
blogos gyvenimo sąlygos, vis
įvyko
nustatant
Seimo
dieno

labiau ir labiau į jo pakriku
vime”, tai anglai bus automatiškai atskirti nuo Amster stą, kuris 'pilnai patvirtina
tvarkę.
Seimo, kvietėjai, ma sią sveikatą atsiliepia. 1,904 m.
(lamo ir jiems teks lįsti į “raudonąjį” maišą.
05 metų spalių , 22 dieną,
! žinią apie popiežiaus raštą!
tomai, vaizdavosi jo darbą kai grįžta Lietuvon; savųjų žmo
visoj Rusijoj
Lietuvoje
i Vyskupo Karevičiaus
laiške
po kabinetinį, namų pasitari nių tarpe 'dvasiniai ir fiziniai
Bet pasirod
viri atkakli liaudies
, kaip tik ir kalbama apie tuos jau virte virė
žiopli, kaip įsivaizdavo Maskva. Iš tarptautinio profesi (dalykus, apie kuriuos jam .lai kova su caro valdžia, Vilniuje mą^ ruošiasi skaityti jame re sustiprėja. Tą pačią vasarą Ju
feratus. l)r. J. Basanavičius, pa? lijos tėvišlėeje juodu ęusituointeligentų lietuvių būrelis pa
nių sąjungų susivienymo jie nesitraukia, ir dabar bolše vo rašęs popiežius.
J
gerbus Svirnui kovoje žuvu
skelbė
"Vilniaus
žiniose
”
“
atsi

Karevičiaus
gi
laiško
“
D.
”
vikai galės patysf žiūrėti, kokiu budu išgelbėti nūo galu
sius, pirmuoju norėjo skaity
Rudenį vėl išvyko Šveicari
šaukimą
j
lietuvių
tautą.
”
užginčyti
negali,'nes
yra
<
pa

lino bankroto savo “raudonąjį internacionalą”.
ti savo pranešimą apie' lietu
jon, Zuricho miestan, kaip į
Pagautas revoliucijos įvykių, vių-latvių santykiais.
seiliotas žodis žodin jo turinys,
net originale, lotyniška kalba-- laukdamas ateity dai* didesniu,
sveikatos žvilgsniu įmanomą
“Naujienos” senai numatė, kad tuo ir pasibaigs bol taip,
Vėl
kilo
audra.
Socialde

tas
buielis
kvietė
Lietuvos
kai

kaip jisai buvo parašymokratai pareikalavo, kad pir vietų ir tuja pat proga lanko
ševikų žvejojimas Amsterdamo Internacionale. Nežiū
universitetą studijuodamas me
mą, kad atsiųstų Vilniun lap
muoju
Seimas
svarstytų
poli

rint to, kad Maskvai buvo^ pavykę prisimeilinti kai ku Taigi dabar Chicagos kunigų kričio 21 dienai savo atstovus
no šakas. Nuo politiltos galu
tinius
Lietuvai
lozungus
ir
ko

riems tos organizacijos vadams (kiek pinigų ji tam tiks laikraštis gali pats suvalgyti nuo valsčių, parapijų jr šiaip vos taktiką už politinius kraš tinai pasitraukė.
Netrukus Zuriclte apsigyve
lui išleido, niekas tikrai nežino); nežiūrint to, kad jai par .visus tuos “komplimentus,” ku nuo kaimų. Kvietė .ypač inte to siekimus.
Patiekė savąją
riais jisai mėgino apdovanoti ligentus.
Seimo dienotvarkę.
Kalbos na ir žmona; jį prižiūri ir glo
sidavė keletas Anglijos trėd-unijų viršininkų, — mes vis mus.
Būdamas » rūpestingoj
Kviečiamam
suvažiavimui dienotvarkės klausimu jau da boja.
Išsišoko nabagas!
tikėjome, kad sveikas protas apsaugos organizuotuosius
buvo siūloma “apsvarstyti poli- vė^ progos palaidiems, iki šiol priežiūroj ♦ ir globoj, šiek tiek
Eurojios darbininkus nuo bolševikiškų intrygų. Ir musų VEIDMAINIU DARBAS
tfekąjį Lietuvos padėjimą’’ ir Seimo dalyviams susiorientuo pakilo ūpas ir sveikata page
tuo " tikslu pasikalbėti šiais ti, kieno balso ręikia Seime rėjo. Greitai grįžo Lietuvon,
Įdomiausia y r fai, kad Maskvos piršlybas galutinai Prieš keliąs savaites Chicagos klapsimais: apie spalių 17 d. klausyti, Seimo kairėn prade- lankėsi sveikesnėse Lietuvos
priemiestyje, sCiceroje, kojini-’ manifestą, apie Durnos rinki- jo burtis pilna salės publika vietose - Rozalimo pušynuoatmetė kaip tik ta Ai Ii jos trėd-unijų taryba, kuri buvo |nistai
sc, Kačerginėje, tai savo tėviš
sumanė prisiplakti prie mus, apie valsčių, parapijos,
Išrinkta garsiamjam 1 larborough kongrese. Jus atesi- lietuvių draugijų ir surengti mokyklos reikalus, apie įvairius ir grupuotis apie socialdemo kėje - Niūronyse.
kratus. Jų pasiūlymai dėl .die
menate, kiek daug ką
ir komunistų Kliaudoje bu- “protesto mitingą” prieš Lietu mokesčius, apie žemės ir miškų notvarkės liko dižiumoje pri Bet liga nenyksta. Reikia
klausimą, apie žemiečių įstai imti ir tuo pačiu Seimai liko gydytis, bet nėra tam lėšų. Ma
vo bubnyta apie tą k<
kaip jį “užkariavę” komu- vos valdžią.
terialinės paramos niekas ne
nistai, kaip jisai priėmęs
Maskvos padiktuotą” pro- Visi žino gerai, kai/ komunis- gas, apie išeivystę ■ ir' kilus. [statytas į; tinkamą vagą.
smerkia Lietuvos klerikali Kaip matote, dienotvarkė pakri
tik, padedant viePrasidėjo
karšti gihčai teikia
gramą, ir t. t. Ir dabar kaip tik to kongreso isj’inktieji taj
nės valdžios despotizmą ne dėl kusiai .marga, be svarbiausio dėl politinių Lietuvos reikalu- nai Amerikos lietuvių draugi
Anglijos unijų vadai duoda “saktj” Maskvai!
principo. Komunistai nėra prie anam metui klausimo - politi vimų, dėl kovos būdų,
Juo jai, ruošiasi Kryman, j tačiau,
“Naujienos”, pasirodo, ir šitame klausime teisingai šingi despotizmui, nes jie remia niai Lituvoš siekimai.
nutaręs
išvyksta
labiau vystosi ginčai, tuo sei galutinai
informavo savo skaitytojus, nes jos jau tuomet sakė, kad Rusijos bolševikų valdžią, ku Kai knietėjai i leido visuome- muojančių siisigrupavimas vis drauge su žmona į Zakapaną,
pasakos apie Anglijos darbininkų unijų “subolševikėji- ri yra pet despoliškesnė už rien savo “prašymą’’ tėvynę aiškėjo, tuo Seinjo ūpas vis ki Galicijon.
Lietuvos klerikalus.
Bet jie mylintiems lietuviams atvažiuo lo,
Geresnėse sąlygose rūpestin
darėsi
revoliucaiigemiis,
mą” yra tuščias burbulas.
ti
Vilniun,
tur
būt
ne
vienas
jų
nori 'apdumti akis žmonėms ir
karštesnis, vis labiau krypo sa ga žmonos priežiūra, teigiamai
pažvejoti publikoje dolerių sa nesitikėjo pamatyti tai, kas į- vo daugumoje socialdemokra atsiliepė į jo ūpą; jis galėjo
Mes ae/lel to džiaugiamės Anglijos darbininkų nuta-i vo “badaujantiems’ komisa-į vyko Vilniaus miesto salėje 21 tų pusėn. '
' . ?'
daugiau literatūros darbu už
rams.
ir
23
lapkričio
dieną.
’
rimu nutraukti ryšius su bolševikiškų unijų vadais, kad
• Seiman atvyksta apstus kle siimti Rašo
“Lietuvos Ūkininką”,
mes butume darbininkų vienybės priešai. Atvirkščiai:1 Suprantama, kad šitokiam Lietuvos - kaimas, sukurstytas bonų ir kamendorių būrelis ir nias”
komunistų skyme rimti žmo> socialdemokratų agitacija ir žy Įsisėdo į * pirmąsias kėdžių i'
ei-'Bet jėga, vis menkojo ii mendtl to mos ir pritariame šitam Anglijos darbininkų nės negali dalyvauti,
lodei giais, girdėdamas kaip vis les. Bet kai socialdemokratai,
... ......
prislėgtas, lovojc
žinksniui, kad mes stojame už viso pasaulio darbininkų kai iš Cicero buvo atvykęs vje smarkiau ošia revoliucijos ver kalbėdami apie padėlį, išvilko* gulėdamas
i
savo tolimovienybę. .
uas* įgaliotinis kviesti
petas Rusijoj pats' visas paki- aikštėn Antanavičiaus aplink- sips tėvynės

Oiiljsis Vilniaus
• Seimas ’

Demokratei Seime pasirodo
visai silpni ir be veido. Tik
Povilą.4 Višinskis labiau kairus
asmuo, o ne partijos žmogus,
veikliai dalyvavo , Seimo dar
buose, piešdamas * ir čia jaut
rių, gryna savo sielą.
Svarbiausias Seimo nutari
mas buvo reikalauti Lietuvai
politines autonomijosi; reikar
lauti autonominių e Lietuvoje
teisių lygybės visoms jos tautoms, o pačią Lietuvą sudaryti iš etnografinės Lietuvos ir
jos pakraščių, kurie patys pa
norėtų dėtis su Lietugp.
Nutarta, kaip reikia iškovot
autonomiją,
kovos keliu.
’J ick politiniai Seimo nutari
mai, tiek ir kovos taktika savi
esmėje buvo tie, kuriuos skel
be L.S.-D. Partija visą revoliu
cijos metą.
Galima nepride
dant pasakyti, kad tik sočiai
demokratų dalyvavimas Vii
niaus Seime, davė jo nutari
maras tą didelę reikšmę, de
Kurios šiandien llžiugauja ii
Reakcijos apuokai
“kriks
čionyis” bandydami prilipti pri<
to svarbaus Lietuvos gyveni
me įvykio ir vogčiomis pasisa
vinti revoliucinės liaudies žy
gins.
‘
- K. M

Sirgdamas jis daug galvojo
Jaunystės kovos karštis jame
jau senai užgeso ir liko tylus,
ramus.
paskutinės gyvenimo
valandos rašė. Nebegalėdamas
pats rankos pakeiti,
prašė
pakelti
žmonos rašyti, — jis tik dik
tavo. Iv taip dirbo iki mirties.
Mirė 1907 m. gruodžio 8 d. ir
liko palaidotas, svetimame kraš
te' Zakapanoje.
Literatūros darbai
darbeliai

J. Biliūno raštus galima su
skirstyti į dvi rūšis. Pirma
tai publicistika: straipsniai,
korespondencijos; vienas kitas
mokslinis dalykas, iš kurių
stambiausias, — “Apsireiški
mai iš žemes gyvenimo” —išr
leista atskiroje brošiūroje. Ant
ra —j dailioji litęratura: eilė
raščiai, apysakos, . vaizdeliai.
Neturėdami po lanka jo gau
sių publicistikos raštų, kurie
buvo atspausdinti' įvairiuose
laikraščiuose
ir leidiniuose,
mes apie juos nekalbėsime,
nors tai butų labai įdomu, su
jais susipažinti. Reikia žinoti,
didžiuma , publicistikos
raštų , rašyti J. Biliūno jau
nystės kovos karčio laikais.
kada jis mane žmones pakei
siąs. Tuose raštuose ryškiai
atspindi J. Biliupo būdas ir tų
laikų jo dvasinis stovis.
(Iltis daugiau)

Redakcijos Atsakymai
T. Miller, Cicero. •
Apie I
stTširinkimą jgu lyvo rašyti
todėl jūsų žinutės nebesunaii
dosime. Meldžiame ir toliau n
šinėti žinutes —'■ ką galėsime
visuomet sunaudosime
Parapijonui, Kankakee, 1
Kas dedasi lenku para pi j<
lietuviams vra neįdomu. N

'Nebuvusiam Vestuvėse.
Apię tas vestuves jau buvo
syta.

ANGLYS-KOKSAI
Mos pristatome tiktai geriausios
rųšies anglis. Musų atsvėrimas
yra garantuotas per Chicago Coal
Merchants Associution, atsvėri
mas per Liscenced City Weighmanth.

E. J. Mcluaid
5822 Sot, Racinė Avė.
Tel. Wentworth 0209 ir
Englcwood 4760

NAUJIENOS, Chicago, HL

Feoples Furniture Co.
Pianų Krautuvės
Dar gali nuvežti į Jusy namus prieš Kalėdas

Kimball Pianą
Arba bile kokį pianą Jus leistumėt turėti,

ant visai mažo pirmo įmokėjimo

.*/ tu
IK II

Tai yra jūsų svarbiausias
ginklas prieš visokius Šalčius,
plaučiu uždegimus ir kitokiai
ligas. Suprantama, nėra reika
lo eiti ir tyčiomis susišlapinti
sau kojas, kad parodžius jūsų
pasipriešinimą ligai, bet jeigu
ŠEIMININKĖMS
jus 'priprasi t e prie buvimo lau
Kaip gyventi, kad svei ke, tai jums nereikės rūpintis,
Lietuvė šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patari
kada jus sušlapkite kojas. Ta
mij pagerinimui jo:, žinojimo atlikinejant pareigas kaipo šei
ki būtumėm
da galėsite. tik juoktis iš to.
mininlię ir motina, šito; e skiltyse kas sąvaitę tilps straips
ūgliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei
Jūsų nuojiegumas pasipriešinti
Chicagos sveikatos komisionitrius Dtr. Hermiui N. Bun- ligai bus su jiimi- ir ves už
desen savo savaitiniame svei jus sveikatos kovą.
RODYKLĖ No. 11
Virimo receptai
katos biiiletenc sako, kad ‘‘bai
yra išvalyti pieno bonkas ir bile bonSudegė
mergaitė
kas sugrąžinant.
mė vėjo traukinio (ciongo,:
Daug yra būdų pagaminimui virtų
Supiaustyk virtus morkas su vir
ir trupintų Sėlenų. Galima jas val tais žirniais, duodamais smetoninčj
draught) ir sušlapti kojas pa
Motinai išvažiavus į vidur
: u pienu ar smetona kaipo jj»u- .s080j, ir bus sveikas ir skanus valgis.
daro mus ‘kambarinėmis gėlė inieslį Kajedų pirkiniams, na gyti
dų valgį. Apibarstyt ant kitų gruNamų zl’asigelbėjimai
mis’ ”. Kambarinės gi gėlės, muosc prie 43327 Avė. N, pa I etinių valgių arba virt su Įnirštais
grūdais. Bandyk juos kepant bly
sako Dr. Bundesen, negali pa
Virinant drapanas, virk tik per de
nus, priekandžius, etc. Kožnus šei
siliko tik Eilėn llilert ) m
šimts
ar penkiolika, minutų, nes il
kęsti lauko oro.
narys turėtų valgyt sėlenas
jos sesutė Mary, 3 melų. Po mynos
gas
virinimas
tikrai Sugadys drapanų
‘‘Kambariniai įpročiai užda ^iek laiko Mary pradėjo skųs nes jos turi skanų riešutų skonį ir palvą; po nuplikinimo
ir virinimo,
yra hrijtii sveikos. Sekantis yra do
ro mus viduje, kur nepasiekia tis, kad jai šalta ir Eilėn 1 ban vanų
dadėk
biskj
mėlynio
j
vandenį
ir iš
laimėjęs receptas padarytas šeplauk
švariai
per
muilus,
paskui
per
ryras oras ir saulės šviesa, at dė užkurti virtuvėje krosnį. I fo vieno iš didžiausių New Yorko hotyrą
šaltą
vandenį
pirm
galutino
mė

tolių.
imant nuo mus kaip tik pačius
ly
n
iavimo,
paskui
išgręžk
tvirtai
kaip
45’et liekurdama krosnį uždegė
SĖLENŲ PUDINGAS
galima. Tas yra vienas ir svarbiau
svarbiausius dalykus, kuriais savo drabužius. Kol atvyko pa- i
sias
darbų, nes drapanos bus bryžiuogyvename ir tuo sumažina mu
šaukštukai sėlenų
tos, jeigu liks jose vandenio.
gelba,’ mergaitė buvo jau tiek : 4I2 kupini
puskvortės pieno
sų pasipriešinimą/ kaip lik tai
Blanketų skalbimui pasirink aiš
apdegusi, kad neužilgo pasimirė 1 šaukštas miltų
kią,
vėjuotą dieną.
ligai, kurią mes bandome iš
va šaukšto komų krakmolo
Susitraukę čeveryk patrynus pirdideliuose skausmuose.
4 kiaušiniai
vengti”, įspėja sveikatos komivazelinu suminkšma vaksavimo
3
Šaukštai cukraus
tins odą. Nuėmimui šokolado plėtsionierius.
’/i puoduko sviesto
mų naudok borakso
košelę ir šaltų
Į
* “Sušlapusios kojos,, permir
vandenį.
\
j Supjaftstyk sviestą į miltus, sumai
kę dndmžiai, ar buvimas šal
šyk kornų krakmolą, sėlenas ir pusę Nuvalymui skurinių krėslų maž
tame tyrame ore sava imi dar
to cukraus ir dadčk verdantį pieną; gok su pienu ir jie išrodys kaip nauji.
Majiavos linoleum
niekad neturi
maišyk gerai ant ugnie ; per apie minepagimdo 'ligos. Tikroji gi
būti
šveičiama
šepečiu,
bet tik nu; nutą, nukelk, sumaišyk keturis tryšlųostomas
šlapiu
skaruliu.
priežastis yra menkame kimo
; nius. Pa -k ui dadėk tuos baltymus suKabinant uždangalus ant durų arba
! plaktus tirštai su likusiu cukrum. Su- langą,
pasipriešinime tai ligai. ,
naudokit siaurus elestikus.
Watchmaker &
i pilk į gerai iŠBviestuotą 'ir cukruotą
“Pasipriešinimas yra pajiega
poriną ir indėk į skarvadą su biskeliu
Grožės Patarimai
Jevveler
**
atstumti ligą ir turėdami tą pavandenio joje ir kepk vidutiniam pe- a
Moterjs šiandien patiria, kad už; čiui per apie 30 minutų. Duok val2422 West 47 Str
jiegą mes galime tikėtis gyven
‘
gyt
su
aprikotų
bosu sekančiai suda- laikyt plaukus gerai sušukuotus arba
Tol. Lafayette 9760
ti šimtą metų. Ta pajiega dau
! rytu: Perspausk mažos dėžės dau sugarbinuotus nUejus gult beveik vi
gumo aprlkotus per sietuką, dadėk sai negalima. Tūlos naudoja veliogiausia paeina nuo tyro oro,
pusę svaro cukraus ir pavirink per nus arba senus plaukų tinklelius ar
saulės šviesos (tiesioginiai ar
apie penkias minutas.
ba kepuraites. Tie budai gal būt ge
ri, bet yra senoviški. Galima gauti
pavydale žuvies laukų), sveiko
Virtuvės Reikaluose
niikti
mnžytę šilko tinklo muČiukę ku
maistų, užtektinai miego ir tin
ri
ne
tik
nebrangi, bet yra bile spal
Sena knyga arba žurnalas yra ge
kamu drabužių.”
vos
kokios
norit. Ji tinka tandžiai
ra. nuvalymui proso kuomet prosiji.
ant
galvos
ir
tuo pačiu laiku leidžia
Dr. Bundesen ragina žmones
Lapai lengvai nusiplėšia kada susitrina, lieka švarus, geras puslapis se orui liupsai vaikščiot. Jie taipgi už
priprasti prie gyvenimo viso
laiko plaukus gerame'stovyje
yru
kančiam sykiui.
patogus
ir
sanitariški.
kiame ore prisilaikant šių svei
Džiovinti krekeriai, suris ir vaisių
košelė duodama su kava labai tinka
katos taisyklių:
Ypatiška Sveikata.
po gerų pietų.
1. Valgyk tinkamų, maistin
Prakaitavimas yra tai išmatos iš
Bandyk naudot tiek alumino indų
gą valgį reikalingame daugyje,
virtuvėj kiek tik gali. Jie ne tik kad odos pagaminamos prakaito gilių iš
nebrangus, bet ilgai laiko ir lengvi. simėčiusių po visą pavirš}. Prakaito
užzeriantj visus vitaminų ele
Reikia atsargiai pasirinkineti pajų gilės yra daugybėj ant delnų ir ant
mentus. Valgyk daug daržovių, Geriausia viela yra pirkti laikro lėkštes. Parinkt tokias, kurios neiški kojų padtj.į. Taigi reikia daugiau at
lę per vidurį, nes pajus išsipųs per vi kreipti idos į tas dalis. Jūsų kojos,
vaisių ir vandens.
dėlius, deimantus ir visus kitus
dur}. Geras pajus yra storas nežiū popažastįs ir viso kitos prakaitavimo
2. ' Buk tyrame ore, diei
auksinius daiktus dovanoms dcl
vietos ' reikia nuizgot kasdien ar su
rint kur pripildymas yra.
savo mylimų draugų, ši lietuvio
naktį, namuose iw lauke ir
Maliavota virtuvė atrasta esant sa- anti.septiŠku muilu, šaltu tarų arba
krautuve suteiks geriamų patarna nitaiiškiausia, kadangi dulkės^ ir va karboliu ir paskui visai nušluostyti su
kokiame ore.
Biskelis borakso
balai negali rinktis ant maliavų len turkišku abrusu.
vimą. Taisyme laikrodėlių esmi
3. Gauk saulės šviesos,
tynų.
phudm io užbarstytas po 4<ožno nuKiekvienos šeimininkes prideryste piaslmo padaro odą švelnia.
sieginiai, ar geriant žuvies alio turintis daug metų patyrifnb. Ne

CHICAGOS
ŽINIOS

kelrodis

CHARLES K. KINDER

Jus negalite rasti geresnės dovanos savo šeimy
nai, kaip kad Kimball Grojikli§ Pianas. — Dovana
kuri bus neužmiršta per ilgiausius .metus. Ateik į
musu krautuves šiandien, pasirink sau pianą, įmojūsų namus prieš Kalėdas bile pianą jus išsirinksi
te. Tuomet jus padarysite didžiausį surprizą visai
šeimynai.
‘
*‘r -

Krautuvės Atviros Vakarais

SirURt roa einiR

į
4177-83 Archer Avė. 1922-32 So. Halsted St. K
PIANŲ KRAUTUVĖS
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Babitz

I. Tekamai pasilsėk, miego
damas be- pertraukos mažiau
šia astuonias valandas
5. Dėvėk tinkamus sezonui
drabužius.
C). Dabokit, kari justi viduria*
tinkamai dirbtų
valytųsi.
7. Mąstyk apie yvenimą malenini; rupestis trumpina gyveninių

'••.w ”'i,X

užmirškite antrašo, kad prie pirmiausio reikalo galėtum lengvai
•atrasti.

KIMBALL PIJAM Ai

Del tobulumo savo balso yra
pamylėti ir didžiai Išgirti per
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kiniball grojikliu pianu galite grajiti gaidas teisingai ir girdėt)
geriausiai ištobulintų piano mu-.
ziką.
Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PIJAMŲ KRAUTUVES
lAfa

1922-32 So. Halsted St
4177-83 Archer Avė.
METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP
Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeiiai ir elektros reikmenys
2215 W. 22nd St., Chicago
Phone Canal 2691

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS

AKTU

-’PECIALISTA

PaleDKvjiu. ak.ų įtempimą, Kur.-s
•jsti priežastimi gaivos rkaudSjim».
svaigimu akių aptemimo, nervuot i<no, skaudamą akių karštį, atitaiso,
kreiva-; akis nuima kataraktą, atitr.iri) trųmpregystę ir tolirejryst^
Prirenka teisingai akinius.
Visuo
<e atsitikimuose egzaminavimais da
omas su elektra, parodančia nu
plausiąs kinidas. Speciali! atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Ak5
niai nuo $4.00 ir aupščiau. Vai: ?0
:ki 8 vai Nedeh’oi 10 iki 1 vai p. p

1545 West 47th Street
Phnne Roulevr.r.d 7589

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Kuomet jums reikia pieno darymui į ted Milk, kadangi jis yra geriausias
pudingų, zupių, pyragaičių ir t.t. ne pavaduotojas tikram pienui ir smeto
užmirškit naudoti Borden’s E vapena

i:ii reikalingiems* šitokiems daiktams

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.
Traukimas
dantų be tkausme
Bridge geriausio aukso. Su nm«i
pleitom galima valgyti kiečiausią u>a
itą. Garantuojamo visų savo darbą, i
žemas jnusų kainas. Sergėkite rvr<
dantis, kad nekenktu •
w*»ikatn!

1545 West 47th Street
N# t >Ii A'Slsnd A v*.
Įž’t

'1x1

Pirkit pirkinius prie namų, sutaupyki!
laiką ir pinigus
Mes turime didelį pasirinkimą vyrams dėl dėvė
jimo visokių reikmenų labai prieinamomis kaino
mis. Mes atsakome už kiekvieną daiktą ir tokie'ta
vorai yra kokius mfes reprezentuojame arba pini
gus grąžiname.
Didelis pasirinkimas dėl vyrų
šilkinių ir vilnonių kaklaraiščių
visų naujų išmarginimų po
WWv
Šilkiniai kaklaraiščiai
pasirinkime

dideliame

Vyrų šilkiniai ir vilnoniai šali
kai, visų naujų patternų, didelis
pasirinkimas

$2.95

Didelis pasirinkimas moterų pan-

25c iki 75c

ŽF

Vyrų gražus Šilkiniai ir vilno
niai Union Siutai, Standard pa
siuvimo, tokių kaip VVrights, nuo
38 iki 44
CA
Vyrų vilnoniai Union Siutai
\Vrights išdirbystės, rudi, mėly
ni, balti ir maišyti, mieros 86

*'46 '

$5.85

TEN IK ATGAL TIKINTAS
NUŽEMINTA KAINA
Ant*musų trijų Sriubų laivų
KESOLUTE, KELIANCE,
ALBERT BALLIN,
DEUTSCHLAND
ir populiarinki vieno kabin
laivai,
CLEV ELAND, WESTPHALIA, MOUNT CLAY,
THUKINGIA
Iš NEW YORKO IKI KAU
NO IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai
V------------------------------------ /
Savaitiniai išplaukimai
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių
agentų arba prie

United American Lines
(Harriman Lino)

Joint Service with

Hamburg American line
177 N. Mlchlgan Avenoe
Chicago, IU.

LINKSMŲ KALĖDŲ
Miller & Babitz

i 900^ f

■.ISTERINE
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12th STREET

ANTISEP
TIKAS’
Apsaugoja
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau
dėjimų ir
Kosėjimą...

Kalėdų Dovana

•nnnsmn"s

* ’

Artinasi Kalėdos. Kiekvienas pagal seną
įproti pradeda rūpintis kokią Kalėdų dova
ną suteikti savo giminėms ir draugams?!
NAUJIE
Geriausia Kalėdoms dovana
NOS
davęs žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE
NAS, džiaugsis visą metą.. 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.
I Lietuvą labai paranku užrašyti SUBA
IGS NAUJIENAS. Lietuvoje žmonės
NAUJIENAS labai mėgsta. SUBĄTOS
NAUJIENOS Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIENOS mętams
Jl.bO.

•I

. i Vi

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMA
GYDYMO IŠGYDO

.. j ■
i

U'. I

■
A

/l'-l

Kraujo, pūslės, šlapumo, privatinės, r (a
tos, utsendinlua ir uikrečiamos iigo. \n,
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai
zinonu metodai

pagerinta

DR. B. M. ROoS
Atsakantis
Specialistus
Įsteigta 30 metų

’.-.Ų

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ
ir jąu išgydė tūkstančius fcmonių, tai ’T
uitikrinimau sergnat-cin^, kad jie gaus v
rą gydymą. Vienatinis geriausiai jreni f«.>
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir hboratorijoa egzaminacija dykai su gydymu

Patarimas Dykai
Atsakantis medjkalis patarnavimas sdi-ikGerlanais gyd)
jums sveikatą ir laimu,
rnn?. Piginusios kainos. Greičiausias gydy
maa Ateikit šiandien.

NAUJIENOS

DR. B. M. ROSS

1739 So. Halsted SL, Chicago, III

35 šo. Dearbom St»
kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų
ėmimo kambarys 608.

:nxxx
ftlade by
Lambert Phirnuca! ('<>., S»int Lovio, U. 5. A

tiktai trumpam lai .ui

Dauginusiai chronišką ligų paeina nu
kraujo ir uikrečianrų ligų. Kad išgyt 'iiu
jas nebandykit senais budate.
VYRAI! Spc Halis serum gytlynia. yra -.ar
tojainas su geru pasisekimu Jei atgnt n
o gaivin tu
stiprumu sllpnčms vyrama,
jėga veikia stebuklingai , ant gilių, n< rv»,
ir kraujo, suteikdama stiprumą .ilpni
Ros. gyd n.
ir sunykusiems vyrams,
kambariui kasdien pilni ligonių.

Tek Kedzie 8952

3514-16 Kooscvelt Rd
Arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

ir tikra. Europini,
escide gydymu s C*
k lama. Vionutinif g.
dynia. nuo sifilio u
damos ui
lomą kainą
2

Penktas Augštat, Crilly Narnas
25 METAI TAME NAME
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto fk» «
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dievą, Pr
nedčlinis, r.eredomis ir subatorub nuo i»
ryto iki 8 vakare.

NAUJIENOS, ’ Chicago, TU.

ChicagOS žinios

John Bemiett, negras, 2155
Purk Avė., gal mirtinai apde
gė, kada jam piliant gazoliną
į troką \Visconsin Lime čt Gement Co., 1801 Devon Avė.,
kieme, urnai užsidegė ir ekspliodavo.

kai p deimantą perka! ne nuo
j cspeito, galit lengvai padaryti
I kiautą
dėl
vertės.
Deimanto
I ai u t yra kiek Imi sverti. Mes
| sakom carai akmuo, kaip jus sa|k\lumėt uncija pipirų ar sva
ras cukraus. Bet akmuo kur
Į veri i carai oal būt taip žemos
I vertės kaip $50 arba taip aukš: os kaip $1,000. Tai priklauso
I uio to. kaip akmuo yra mile| kintas, koks jo gerumas ir ko* <ia jo sp Iva ir koki jo bri'ianį i ja ir taip toliau. Tai yra ne
Ikožnas gali pasakyti apie dei-j
mantų vertę, bet jisai paima j
. experl;|. kurs gali paimli vieną
į akmenį ir pasakyti jo tikra ver, ę: kiek jisai yra vertas. Del to
Į 1 ra labai sv rbu eiti paš exper. i deimantų, kaip perkant dei
mantą ne koki kitą daiktą peri <ant turi taip užsitikėti žimin'iam
ir teisingam pard vėjui.
lusų Jevveleris Alex Junievicz,
sai yra expertas, jisai pats ir
eika deimantus nuo expertų.
eito jisai žino kiek sveria,
okia spalva ir kiek vertės, Delo eikit pas Alex .Junievicz dei-,
nantų pirkti; jisai visada turi
nujaus os mados d v’ manių žiehj didel'ainc pasii mkime, visa
tos turėkite minty pirkti dei’ n tų pas
,

Alsi R. Jun’e/icz
9

3317 So Halsted Street

DR. J. SHINGLMAN
4930 W. 13th Street
Te!. Cicero 49

tiuiiiviį RMeliuusc.
Town of Lake

r a n esi m ai

persiskyrė su šiuo pasauliu
Gruodžio 18 d., 1924, sulauku
si 82 metų amžiaus. Paliko di
deliame nubudime dukterį Evą
ir anūką Antaną,
Jau praslinko metai, kaip ta
beširdė mirtis išplėšė iŠ musų
tarpo musų mylėtą motinėlę, o
paliko mums žaizdas, kurios
neišgys ant amžių. Ją spaudžia
šalta žemelė, o musų Širdis ve
ria gailestis, ir ašaromis lai
stome jos kapą. Ilsėkis musų
brangi motinėlė š os salelės šal
toj žemelėj, neužilgo ateisime
ir mes pas tave.
Pasilieka dideliame nubudi
me,

CHICAGO, ILL.

•

Linkiu visiems savo draugams
lietuviams
LINKSMU KALĖDŲ
-- -______
■■
Eepublic 8135

Paul H antiška

Duktė Eva Marcinkevičienė
ir Anūkas Antanas

So. Claremnn
ris Darau
!.-. i< inis.

K o-t’ kimius
darbu

VIEŠAS PADfiKOS ŽODIS
SLA 36 kuopai

Pereitą trečiadienį viename
Gruodžio 2 d. priešnietjniąChicagos teismų buvo nagrinė
ine kuopos susii’inkime jus,
byla dviejų lietuvių mo
Didins banko kapitalą jama
gerbiamieji n aviai, [mane ir vėl
terų. Viena lietuve traukė teis
vienbalsiui
išrinkote s ?k au
South-VVest Trust and Sav- man kitų lietuve už paviliosi
tiems metams (1926) tos kuomą josios vyro meilės ir rei
ings banko, prie 35 ir Archer
pofl daktaru-kvotėju.
gt„ direktorių taryba nutarė kalavo iš pastarosios $25,00(1
l’ž pasitikėjimų ir apkainaatlyginimo,
tiek esanti ver
Nori
naujo
pašto
banko darbininkams duoti dar
vimų mano darbuotės tariu
5 nuoš. atlyginimų ir taipjau ta jos vyro meilė.
Bet visas kaltinamosios nu Kongresmanas Stanley į\unz, gerbiamiems nariams širdinpaskelbė 2 nuoš. reguliari disikaltimas ir viliojimas susive dem., iš Chieagos, įnešė kong glausį ačią. Dabar 36 kuopoje
videndų ir dar extra I nuoš.
resam bilių, kad butų paskirta rąndasi 550 narių; bet jei mes
dividendų savo šėrininkams. dė prie to, kad kaltinamoji kar $15,000,009 statymui ' Chičfl- visi 36 kuopos nąriai pasidar
ta pabučiavusi skundėjos vyra
Direktoriai taipjau rūkomi nvakarinėj buosime, tai sekančiais 1926
ir kada pastarasis gulėjo ligo gcj naujo pašto,
davo šėrininkų metiniam susi
ninėj, tai kaltinamoji prisiun miesto dūly (b>s Gpion parku. metais lengvai galėsime pri
rinkimui padidinti Jianko ka
auginti iki vieno lakstančio
tusi ligoninėn gelių, 'Teisėjas
pitalų iki $100,000, paimant
narių.
$200,000 iš perviršio ir kad išklausę tokiu menkų irodvmu
1 VJindamas linksmų Kalėdų
skundikei, kad ji dar
nauji serai -butų išdalinti vi pareiškė
ir duosiiių-lniiningų Naujų Me
kaltinama*
siems šerininkoms po tiek šč- turėtų būti dėkinga /
tų sulaukti, pasilieku jūsų tar
rų, kiek dabar kuris šėrininkų jai už gėles.
nas, Dr. A. L. Graičunas, SLA.
Išeina, kad vyro niekas ir
turi. Direktoriai be to paėmė
3(> kp. daktaras kvotėjas.
pabučiuoti negali, o tuo tarpu
$50,000 iš neišdalinto pelno ir
I). L. K. Vytauto spulkos namo i
jų pačios važinėjasi su st nberperkėlė į perviršių.
atidarymas; aplanke virš pus
niais, daužosi po pakampius ir
antro tūkstančio žmonių
daugiau, negu bučiuojasi, I
Keturi žmonės užmušti apie tai jų vyrai nieko joms ir 1). I.. K. Vytauto Skolinimo
Chicagos
Lietuvių Auditorium
ir Budavojimo Bendrovė (spul i bendrovė
rengia
linksmą balių Ka
Vakar automobiliai užmušė
ka) pasibudavojo puikų nuosa-' lėdų vakare, gruodžio 25 d., Au.1! l
O 1 *) South IHalsted
T r* I I /1 Vilt*
keturis žmones. Rcberl Johhva namą ant kampo 46 ir Pau- ditorium,
3133
Str
Pieno vartojimas
gražiausi
balius.
Sveiki
sulau..
;
.
..
.
Bus
gražiausia
balių
“
son, 4815 Io\va St., liko už
Ima gatvių. Iškilmingas namo kę linksmų Kalėdų,
sumažėjo
muštas susidūrus su kitu auKomitetas.
atidarymas įvyko ' šeštadieny, |
tomibiliu, kada jis bandė pa
S veika los komisionieriui Dr. gruodžio 19 d. Spulkos raštinė Ciceras Lietuvių Liuosybės Namo
bėgti nuo po’icros, nors nebu Bundesen paskemus, kad j
tapo atidaryta tame name John Bendrovės priešmetinis susirinkimas
jvyks Seredoj, Gruodžio 23 d., 1925,
vo nuskallęis.
cago atgabenamas pienas nėra J. Zolp real estdte ofise. Prade 7:80 vai. vak., Savojo svet., 14th St.
sveikas, ne- karvės nėra'egza dant puo 2 vai. po piet ir bai- ir 49th Ct., Cicero, 111. Visiems šėrininkams privalo dalyvautu šiame sū
minuojamus ir daugelis jų s?r- gianties 11 va), vakaro, spulkos ri rinkime, nes yra daug svarbių rei
aplankė virš kalų d?l Namo Bendrovės ir bus rin
1 ga džiova, pieno vartojimas namą ir raštinę
nauji) direktorių sekantiems
žmonių. kimas
tuoj sumažėjo 30 iiucš. Tuo la- pusantro tūkstančio
metams.
,
i bai stųjirupiuG pieno pardavS- Prie spulkos tą dieną prisirašė
Direktorių Valdyba
ONA MALAŽINSKIENfc
i jai ir dabar patys jiradeda rei daugiau kaip šimtas naujų na
Brighton Park. —- Gediminas BuMylėjom mes ją gyvą, neužkalai! Ii iš {armėnų, kad jų kar- rių, atidarydami taupimo sąs- dnvojimo ir Skolinimo Bendrovės na
mirškim jos nei mirusios. Pa
: vės butų egzaminuojamos. P'ar- kaitas ant sumos
arti šimto riams. Visi bariai ir nares, malonėminėjimas metų sukaktuvių.
I kito atsilankyti ant Bendroves susi
mūriai gi nenori karvių egza- tūkstančių dolerių,
Mano brangi motinėlė, kuri
rinkimo, Treč'atlienio vakarė, Gruod(Tąsa nuo 5 pusi.)

Alei R. Junievicz
Diamonds Exoertas

Apdegė

Lietuviai teismuose

Trečiadienis, Grtiod. 23, '25

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

J

PARDAVIMUI
............i A
PARSIDCO
krir. iciaus šapa.
Gc’vt v’o'u, kuris moka naujus dary
ti.
yia ūmo darbo, par
duosiu pigiai iŠ priežasties kitos-biznies. Yra kambarys dėl gyvenimo už
pakalyj. Parduosiu pigiai.
3264 W. North Avė.

-...... .

BR1DGEPORT PA1NT1NG
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam.
Už
laikėm maievą, popierą,
stiklus ir t. t.
3149 So. Hristed St. k
J. S. RAMANcIONIS, Prez.
i
i ,
—■

I

I

—— —

—

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUb
IR SUTAUPYKIT 35%
Mes parduodame visiems olselio
kainomis
Levinthal Plumhing Supply Co„
1637 West Division St„
netoli Marshfield

REIKIA DARBININKŲ
a

PRIVERSTAS parduoti savo gro
jikų pianą iŠ priežasties išvažiavi
mo iš miesto. Grojiklis pianas ver
tas $900, parduosiu už $150, 125 roIcliai, benčius ir kabinetas, išmokė
jimais $50 cash ir po $10 j mėnesi. K
NAGAITIS
6512 So. Halsted Si., Ist floor

VYRŲ

1CE BOX pardavimui, taip kaip
naujas, taipgi mėsos kaunteris, blok; sai, svarstyklės ir elektrinis inčsoK
J malyklis, grosernės lentynos, kaunie
čiai. Parduosiu pigiai, nes turi būti
parduota iki gruodžio 28. Atsišaukit
tuojau. 5530 So. Donore St., Ist flat,
i Prospect 9334.

REIKALINGAS ,
VIRĖJAS
Kreipkitės;
1745 S. Halsted St.
z Tel. Canal 1547

AUTOMOBILIAI

NAMAI-2EME
$24,000
rezidencija
Moderniška, 11 kambariu

ar
2 flatų. Parduosiu už mažiau
| negu kainuoja pabudavojimas.
5801 S. Albupv Avė.

i

*

Rickenbacker Coupe, 4 pasakorių '
DeLuxe, važinėtas 2201) mylių, baloon i
tajerai, 4 ratų blakes, disc ratai, '
praktiškai naujas, kainavo S22Ų5, už
$1075, išmokėjimais. Naujo karo ga
rantija. Visuomet atdara.

$500 cash. 1 kambarių mū
rinis bungalow, (urnas šildo
mas, cementini?, sktepas, 2 ka
rų garažas, 50X125 pėdų lo
1741 W. Madison St.
ta?, prie Stewart Avė., netoli
44 St., kaina $4,000. Sandner,
206 W. Garficld Blvd. Phone
Studebakor Duplex Phaeston, važi Boulevard 1392.
nėtas >2220 mylių, balopn tajerai, ir

t. t.

Geriausiai pataisytas, motoras

gerame stovyje, geras sutaupymas,
už $975, naujo karo garantija. Vif.uomet atdara.
1741 W. Madison St.

" PARDAVIMUI 3 lotai ir 2
cottage, 5—6 kambarių. BarI genas. Randasi pusė bloko į'
pietus nuo Archer Avė.
Crysler Coueh, atvežtas 60 dienų
.minuoti, nes tada priseitų už-1 Tokia didelė minia žmonių, žio 28 <1., 1925, 7:80 vai. vak., Ben
Atsišauk ite:
tam atgal, pilnai prirengtas, 4 ratų
mušti nesveikas karves, o to- jų pritarimas spulkai, manda- drovės raštinėj, 4405 So. Fairfield brakes, 5 baloon tajerai, didelis su4836 So. Ridgeway Avė.
Avė. Bus dalinami 1926 metų, labai
taupymas
ant
naujo
karo,
$885,
nau

kių yra gana daug, todėl da- gumas spulkos valdybos ir di- pu'kųs sienini-i kalendoriai; - taipgi,
karo garantija, išmokėjimais. Vi
bar tarp miesto ir fermerių ei- rektorių, o ir paties John J. kurių randasi užvilktų mokesčių, ma jo
suomet
atdara.
na labai aštri kova.I Pieniny- Zolp, darė labai malonų įspūdį. lonėkite užsimokėti.
I
1741
W. Madison St.
J. J. Patekąs, Sekretorius
čios ketina net kiti pieno ieš Spulkos namas irgi yra labai
— Gruodžio 23 d., 7:30
kotis toliau nuo ('hieages, bite puikus, puošiantis visų šių se- vai.Roseland.
ANTRI MORGIČIAI
Overland 4 cilinderių sedan, varvakare, Aušros kambariuose,
Suteikiami
ant 6% palūkanų
mvtotas
60
dienų,
važinėtas
1200
gavus sveiką pienų ir atgavus na lietuvių \
koloniją, Spulkos lOfOO So. Michigan Avė. jvyks Sąry
Taipgi
perkame
Trečius Morgičius
Ihj.
pilnai
prirengtas,
veikit
greit,
šio ketvirta prelekcija, tema: “Kova
žmonių pasitikėjimą p’cnu.
, iraštinės įrengimas irgi labai už
/
_
ir
kontraktus.
c
;385,
naujo
karo
garantija,
išmokė

buvj”. Prelegentas J. • Stanilaitis,
INTERNATIONAL INVESTMENT
Į turtingas,
jauties it kokioj moksleivis imscn- i atvaž avęs iš Lie jimais. Visuomet atdara.
• CORPORATION
1711 W. Madison St.
i bankinėj įstaigoj. O rožėmis ir tuvos. Penkta jo prelekcija įvyks
3804
South Kedzie Are.,
6 d., tuo pačiu laiku ir toj
Niižudė žmogų
l>afavette
6738
kitokiomis gėlėmis nustatyti vi- Sausio
pačioje vietoje. Tema: “Ledų gady
.....
.
I
‘i
—. ......... ,„■>
si pašaliai, atvode it puikus gę- nės’’. Prelegentas inžinierius K. Au- Chevrolet touring, 1926, No. 21K
Nežinomi piktadariai užmugustinavičkis. Įžanga veltui j abi pre* 38274/9 — 1850216, baloon tajerai,
lynas.
1
1
lekcijas. Visi atsilankykite, sužinosi bumperis, užrakinami ratai, važinė- I
ė h’ianccsco GiLbj, 30 m!, 937
te
daug nežinomu dalykų.
valdyba ir John, J.
tas 30 dienų, kaip naujas, $325, nau- j
Larrabee St., aprišo jo galvą
Kviečia
Komisija.
jo
karo garantija. Visuomet atdara. .
skudurais ir lavoną pametė Zolp mandagiai priėmė visus
1741 W. Madison St.
Jaunosios Birutės Kalč ių eglaitės
atsilankiusius
ir
kiekvienam
da

ii? garaęiaus ties 1236 Sinvakaras jvyks subatoj, gruodžio 26
VALENTINE
aotl PI, Spėjama, kad jį už- vė dovanų: kam raktams pakie- d., Mark White Scjuare svetainėj. Bus
DRESSMAK1NG
muzikos, deklamacijų. Po pronušta kur kitur, bet tik čia jo tuką, kam šepetuką drapanoms dainų,
COLLEGE
gramps šekiai ir žaismai. <
avoną pamesta. Jo žmona sa nusivalyti, moterims gi ’ noper- Kviečiami Ftsilankyti tėvai, rėmė
PARDAVIMUI 5 kambarių Kursai Designing, Dressmaking,
lo, kad jis butlegeryste neuž- skelius ir po puikų kalendorių. jai ir šiaip svečiai, norintys links rakandai, pianas ir gramofo skrybėlių
dirbimo ir siuvAųo Klevakarą.
iėmč ir šeštadienio vakare bu- Spulka gi davė po registruotą mini ir gražiai praleisti
sos dienomis ir vakarais.
Atsi
—
Kom'tetas
nas,
taipgi
bungalovv,
pigiai.
šaukite, rašykite arba telefonuoo išėjęs su “draugais” pa-i- Ipketėlį raktams, o prisirašiu
kite dėl tolimesnių informacijų.
iŠ Kensingtono, Draugijos D. L. K. Namie nedėllCj.
aatyti. Nuo to laiko daugiau siems prie spulkos — po gra Gedimino
5727
S.
Loomis
St.
priešmet
:
nis
susirinkimas
2407 W. Madison,
Chicago, III.
o niekas nemątė. Policija yra ižą žadinamąjį laikrodį. Visi už- pėtnyčioj. gruodžio 25 d., iš priežas
Phone Seelev 1643
kad 'tai __
bus
patenkinti ir visi lin- ties Kalėdų šventes nejvyks; yra per GROJIKLIS pianus, Edison pho>alinkusi spėti, ___
M. E HUTF1LZ, Manager
• kūjo D. L. K. Vytauto spulkai keltas iki Se*e'>As Gruodžio 30 d.
nografas,
iškimštas
parloro
setas,!
’iodrankių darbas.
P. Grigu)a, Nut. RaŠt.
riešutinis bodruimio ir' valgomo!
išgauti į mi.ioninę įstaigą. Visi
kambario setai, bufetas, veidro-l XXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tik gėrėjosi ta nauja įstaiga, Lietuviška Draugystė švento Ma- džiai,
stalas, siuviniui
Sremė pinigu dirbėją iš kurios turės naudos patys tenšo Apaštalo laikys savo priešme- mašina davenporl
ir indai, pigiai, 9><12 kau
susirinkimą subatoj. gruodžio 26 rai $22, liampos $10.
lietuviai, taupydami dalį savo,w i tinj
4843 S. Michigan Avė.
d.,
1925
vai.
Policija areštavo vienoj de-įj uždarbio ir reikale
I .J..m.. 7:80Svet.,
__
x vakare.
o. no So.
r. Lie*uyra labai svarbu mokėti kiekvie
Kenvvood 2514
galės
pusi■
vių AiuPtorium
3188
Halartiunentinių sankrovų Mrs.l skolinti pinigų ant nekilnojanam
gyvenančiam šioje šalyje.
St. Visi nariai malonėkite priKurie
kalba gerai angliškai visur
> būti, nes bus riiikim"8 valdybos ant
kiulina Arųuilla, 1215 South mos nuosavybes.
turi
pasisekimą
ir pirmybę. Ang
I 1926 metų ir daug kitų svarbių da
JAUNA pora parduoda 5 lų kalbos, aritmfttikos,
Peoria St., kurios namuose ras-i
knygvedyGirdėjau, kads dai likli dova- lyki) dėl aptarimo.
kambarių
gražius,
rakandus
pi

<tės,
pilietybės
ir
daug
kitų daly
t visus reikalingus prietaisus'
Valdyba
nų ir kad jos bus dalinamos *
kų
gali
lengvai
ir
greitai
išmok
giai, vartoti tiktai tris mėne
i ėtalinių pinigų dirbimui, taipti
pagal
nauja
būda
mokinimo
Le
dar per porų savaičių prie spulsius:
šilkinis
mohair
setas,
du
veskio
Mokykloje
klesose
ir
nėr
!i nemažai metalu.' Taipjau
kos prisirašantięms, kurie ne-(
laiškus
(correspondence)
Plates

miegruimio setai, 8 šmotų val
sta daug pigių smulkių danių
paaiškinimų
klausk
asmenift
turėjo progos atidafymo diehą
gomo kambario setas, kaurai, kai arba laišku.
vkūlių, kuriuos, matyt, ji pirJIEŠKAU
Anna
atsilankyti ir prisirašyti. D. L.
Wallace. console fonografas, liampos,
LEVESKIS’ SCHOO1
o,' tad iškaitus savo padirb
K. Vytauto bendrovė (spulka) Malonėkite atsišaukti.
Preparatory and Commercial
pietums setas ir kiti dalykai,
tus pin’gus. Ji ir tapo areštuo
330) S<>. Halsted
Chicago, Ui.
Tel. Yards 0791
yra dabar didžiaūsįa
lietuvių
parduos atskirai. II apt.
a bandant iškeisti netikrus pi(kamp.
33-čios
gatv.,
2-ros laibos)
Vakarais po 8 vai.
spulka, įsigijusi ir gražų nuo
3438
Broadway
igus. Bet jas dirbamieji piniWALTER
....... - ■—
........ ■■ " -i—■-11 - ixxxxxxxxxxxxrxrxxxxxuxxy
savą namų. Town of lakieėiai (
'i buvo smulkus, tik “kvotePraktiškos Automobilių
tikrai gali j uja didžiuotis tu- "iai”.
, .
«e "I • 1*1*
•« •
PARDŪODAME labai pigiai 5
Instrukcijos
rėdami tokių puikių
įstaiga.
IVAIRII2 2lfFI RIMAI kambarių puikius rakandus, kaip
Yra
svarbu
dėl automobilių meBet nepaliaukime darbuotis ir
>. > AIM U v 0i\ -LDIInRI naujus, 3 šmotų parloro setas, 2 m:eAteikite pasigamo
kambario
setai,
grojiklis
piachanikų
ir
šoferių,
Mirė senelis lietuvis toliau, kati spųlka vis labiau
Pagal
musų naują
nas, radio, 7 šmotų valgomo kambn- rengę prrdėti.
F
rio
setas,
kaurai,
liamnos
ir
daug
ki■
sistemą
n
asmenišką
prižiursimą
augtų.ir bujotų. —F. T. P.
Fel. Lafayette 5153-6488
tų dalyki). Pigiai, dalimis.
I Jv.
> Jk<‘l?a? Bav“,t«s. k;l|P
Grnodžio 18 d. pasimirė Jo1611
W.
55th
Street
atlikti
didelius
darbus.
Darbas k:
'.as Yodaikri, 63 m. amžiaus,
liūs mokinsites, o kaip užbaigsite, tai
utįu.ijuiiui rj.,h «ii.L'..'.!?x—mLi-s,aĮg’, (|ar geresnis^
icvedes, 1 gyvenęs prie 21 ir
I Dienomis ir vakarais klesos.
’nibn galvių. Jis turi seserį
FEDEIML AUTO ENGINEERING
Kalėdų Eglajtė
NAMU STATYTOJAI
uzę Gečienę. Jo kūnas yra
1507 W Madison St.
;as grąborių Eudeikį (telefoDIDŽIAUSIAS GROJIKLIŲ PIANŲ
3804 So. Kedzie Avė.
Jaunoji Birutė savo nariamsIŠPARDAVIMAS CHICAGOJ
las Yards 1741), kuris prašo vaikams šeštadieny, gruodžio
CHICAGO
Turime pardavimui daug vartotų
įminiu ar draugų atsišaukia'^26 d., rengia Kalėdų Eglaitę,
ir sampelinių pianų. Turi būt par
duoti, kad padarius vietos jnusų kam
ir pasirūpinti laidotuvėmis ir Mark White Sq. paVko svetai
bary dėl naujų Kalėdinių pianų. Par
3106 So. Halsted St.
paliktu velionio turtu.
davimo kainos $145 lengvais išmokė
nėj. Bus dainų, deklamacijų ,ir
Jei jus ptsinešite šj skelbimą
MOKINA: Anglų kalbos, lietu
muzikos. Tai'biri'vaiką pąsijo- UOVING EKPRESSING & COAL jimais.
su savim, mes duosime jums gražią
vių
kalbos, aritmetikos, knygvedy' PiANG MOVING EXPERTS
dymas ką jie yra išmokę,' priGaisrai
Kalėdų dovaną, 100 volelių ir cabinet
. I.ong distanco handling.
stės, stenografijos, mašinėlė rašybenČių.
klausydamii prie JaūnoVjįs Rri*
. Turime rlau^ metų patyrimu.
NATIONAL PIANO STORES, Ine.
*mo, prekybos teisių, laiškų rašy
lialRtrd St.
trijų rutčs.
lutes. Paskui bus
bus'žaismė*
------So. -----------' laismCt ir ' .- . 3238
2332 W. Madison St., Ist floor
mo, Suv. Valst. istorijos, abclnos

MORTGECiAI-PASKBLOS

MOKYKLOS

RAKANDAI

IR PATARIMAI-VELTUI
Kuomet jų* sv
sergate, tai pu
mutinį.- d ‘yka?
,ųs norite jaut
gerą ,>peci.»Tistą
ka.l jis jumis gy
<tytų — tokį spe
cialistą. kuris tu
ri daug meių pu
tyrimą ir takiu
kuris ‘ neflarc
spėliojimų
Ga)

būt, kad j4h jau
JuokP'i tr\dyiojų, be
mu
l’riež.t tis '»uv
bu v<»

ą ir d.ileiskit*
Ateikit
u u. ų
pdnai jmnis iš< gvaminuoti, su X Ka.»
ii laba;uto'ijoj, tiro pilnai pasakyt
ka.* jum.*, yra ii km nmdąsi liga i)
ar iųs galit būt Šgydytas
Mes tu
rime geri.% tįsiu - Europiniu^ n Ameri
kūniškus rengimus
Musų X-Raj
»> tšina yra viena i5 didžiausių viae
ihc mieste

Pnsitarkit su
Specialistu
Mes gydome Lbai pasekmingai vi
suk’ >a itjšies r.aujas ir užaiseuėju
siat* .igas. Kraujų suirimus, ŽARNV
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
iria, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS plaučių
kepenų ir pūslės trubeliai, odos i>
VENERINĖS ligos, yra musų speci
niurnas per 28 metus
Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

“606” ir ”914”
Yra suteikiama su pažinimu ir t*
skausmo
Musų ’re’no? už gydymą
y» a labai liberalės
Mes gydome vyru* ir moterla

The People’s Health

Institute
Dr. Gili, Specialistas

40 No. Wells St.,
kumpas Washmgton

Valandos: Paiiedėl}je, Ketverge U
Pėtnyčioj: 9-6. L’tarninke, Sere Joj b
Subatoj- 9-8 Nedildieniah ir Šven
tėmis: lt) 1
,

,
(
i

i
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ANTANAS KAMINSKAS
Musų mylimas sūnūs persi
skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs
20 mėnesių amž aus, Gruodžio
21, 1925, 2 valandą dieną. Gi
męs Chicagoj.
Paliko did .litinio nubudime
motina Stefanija, tėvas Anta
nas ir kiti giminės. Kūnas pa
šalvėtas randasi 3931 So. Talman Avenue.
I^aidotuvės jvyks Ketverge,
Gruodžio 24 d., 8 valandą ryto,
iš namų 3931 So. Tai man Avė.
i Katalikų Lietuvių Bažnyčią,
44th ir Fairfield Avė., o iš ten
bus nulydėtas j šv. Kazimiero
kapines.
Visus gimines, draugus ir
pažjriamus nuo&rdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskuti. iį
p itarnavimą.
Nuliud'' ir pilni gilios sielvartos liekame,
Tėvai ir Giminės
•
Laidotuvėse patarnauja graborius Ijakavičius.

.—įT--

—

.. i in tįsiu——

Atlantic Laundry Co,
1643 W. 47 St..

Tel. Yards 3109
Nauja landrė jūsų apielinktj. A't
r 'k te savo skalbinius ir persJtikrinkit patys. Musų pa'^rnavinas yra geriausias. Mes paimam
iŠ namų ir da tatom, Jei reikia.

IS SENįf JUtOMOBILIUl
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisoma kas tik prie automobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas
daliu. Sutaisome indžlnua. Padaro

me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

ANGLU KALB^

ir

1

ASMENŲ JIESKOJIMAI

ROBIN BROS.

PARDAVIMUI

Amerikos Lietuviu Mokykla

' BAGDONAS BROS.

augštų

mūrinė Simonds Saw tekiai. Taipjau ' bukite ir ™ I* Yds

Cg. dirbtuvė, prie 16 ir Wcst-( saldainių.
oi n

g’a,tvii>.

Bet

ii/<niasyesiams

pasisekė išgęjbeti kitas gretimas dirbtuves.
Medinis namelis mažai ap
gyvento] vietoj (5151 S. ILinder
Av.), visiškai sudegė, pirm ne
gu įstengė atvykti Clearing ug-

Įėjimas

V

\

suaugusiems

PRANEŠIMAS

f>U

Iii

lietais, kuriais reikia l'i
apsirūpinti, nes pri- durų m’Tikietųs
bus
i šaukšto galima gauti pas nik
uius-es ir Aušros Knygyne. Lie-i
tuvių vaikams įėjimas Kuosas
—Narys.

7667 of,"'e

Chicago, 111

MOTERIMS

Inonios
uitos jvniPhrslduodn
rierns nėriniams
.
Kuina: 4 uncijų

malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonuos
skiautės vaikams, kaina nuo 65
centų ’ iki $1.00. Marškonios gi
jos, ‘kaina 1000 jardų nuo 10c. iki
15c. Mano tuVoras parsiduoda nuo
35c iki fiOc pitziau negu kitur.
Atdara lienomis, vakarais. S'.-kmadienyj no pietų.
1
Krank SclcmonaviČius
5V1 XV. 33rd St. Prie Norma) Avė

GERIAUSI proga nusipirkti nau
jai pabudavotąz90 karų garažų su
automobilių landrį ir taisymo ša
pą. Visi įrengimai vėliausios ma
dos. Randasi arti Loomis Boulevardo Čia gera/proga įsigyti gerą
bizn|.
1888 W. 63rd St. ‘
Tol. Englcwood 0859

istorijos, geografijos, pilietystės,
dailrašystes, gramatikos, retori
lit<M’i"turos, etimalogi jos,

orn-

torystės, logikos, ekonomijos,
kos, sociologijos.

fizi

kos,

MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir
nuo 7 iki 9 valandų vakare.

P. S.: Išduodame paliudijimus
ir diplomus.
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Trys vaikai sutrypti kilus Dvi mergaitės, nuo gimimo
aklos, išgydytos

Įspėja Ameriką
nuo fašizmo

ER1E, Pa., gruod. 23.
kar

Sovietai ir Turkai padare
garantijų paktą

visiems

Kasyklų kompanija siūlo pa
šalpą streikuojantiems savo
angliakasiams

v

■

VVASHINGTONAS, / gruod.
23. — Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green vakar
išleido biulėteną, kuriame jis
įspėja Amerikos visuomenę nuo
vis didėjančios Italijos fašistu
propagandos Jungtinėse VabMij ORO.

t

te

Bet

žinote, ku

lte jūsų kaimynų kenčia vargą
arbitracijos įstatymą ir, pagnIiau, gavęs visiška kontrolę ka. I jr skurdą, prato mums apie
vniinl ir r.<arUm^^ai
M„0<.oii«i taj pranešti.
Mes darysime
raliui
ir parlamentui, Mussolini
privertęs pastarąjį priimti įs ivisą ką galėdami, kad tokias
tatymą, kuriuo einant jie patys, šeimas, kur seneliai, moters ir
parlamento nariai, gali būt ki vaikai kenčia, sušėlpus ir
šami kalėjimai! už menkiausią vargą palengvinus.”
kritiką jo metodų.
Savo laišką kompanija baiBet Mussoliniui
negana to. gia graudenimu, kad angliakakad jis patapo pilniausiu dikta-^siai grįžtų dirbti senąją alga,
torium Italijoj. Jis sayo čiupi- iki bus susitarta dėl naujo kėli
klius tiesia ir į kitus kraštus,'trakto,
sako Green.
Glen Alden Coal kompanijai
“Kaip kad komunisUū, kurie
siekias nugriauti visas valdžias, 'priklausančiose kasyklose strei
kuoja apie 16.000 angliakasių.
taip ir fašistai
stengias savo
doktrinas papragaištingas
M ai tina vaikus
skleisti žmonėse kiekvienoj valstybėj.
Kaip fašizmas, taip SHENANDOAH, Pa., gruod.
lygiai ir komunizmas turi tuos 28. — Naujai
atidarytoj čia
pačius nagus ir
tuos pačius vaikų gerovės įstaigoj
vakar
nuodus, kuriuos jie abudu stėn-.buvo pavalgidinta daugiau kaip
gias įleisti į politinį valstybių .600 streikuojančių angliakasių
gyvenimą.“
[vaikų. Taipjau labiausiai varMussoHni ir jo fašizmas esąs gstančioms angliakasių šeimylygiai pavojingi pasaulio tai- noms buvo į namus
pasiųsta
kai, kaip ir komun*wnas
maisto, rūbų ir anglių.

102 franeuzai krito kovoj
su Siry sukilėliais

18 žmoniy žuvo jūrėse;
16 kily išgelbėta

— Nuo vieno nežinomo laivo
gauta radio pranešimas, kad
laivas išgelbėjęs jūrėse šešioli
ka žmonių, italų garlaivio Ma
rina įgulos narių, kurie tą gar
laivį esą apleidę žiemių Atlantiko vandenyne praeitą sekma
dienį.

Kitos gclbčjimos valties, ku
rioj,

pasak

buvę

išgelbėtojų,

aštuoniolika žmonių, nepavykę
niekur surasti, o todėl bijoma,
k u d jie nebūtų žuvę.
Garlaivio
Marina

apleido

gruodžio
8 dieną ir plaukė i Tarpžemio
jūrių uostus.
150 žvejų žuvo audroj
Philadelphijos uostą

TOKIO, Japonija, gruod.
— Per smarkią audrą, kuri vakar siautė šiaurinėj Japonijoj,
prapuolė dvidešimt žvejų laivų
su 150 žmonių. Audros kele
ir
tas namų buvo sugriauta
apie keturiasdešimt laivų apversta.
1

L’.

'J1

't!

NAUJIENŲ OFISAS
Visą dieną penktadieny,
I Kalėdų dienoje, gruodžio
25. šeštadieny, gruodžio
26, kaip ir visada Naujie
nų Ofisas bus atdaras nuo >
8 ryto iki. 8 vakare.
<j——n«i—ii.-g.."'"

■ ■ r ni

>

HUNT1NGTON, W. Va., gr.
23. — Dvi mergaitč«.

kurios

vaidinimu, į stebuklus, kuriuos

jos pirrruĮ

Smarkios audros Europoj

Pasimatymas įvyksią* Italijoj;
prie jų gal prisidės ir sovie vietų valdžia suteikė
balsavi Franci joj 9 žmonės prigėrė; te
tų čičerlnas
mo teisę bažnytininkams, kaip
legrafinis susiekimas -su Pa

4 gaisrininkai užmušti
siml sugriuvus

Kompanija siūlo pašalpą

Va
buvo

vimo teisę bažny
tininkams

BELLAIRE, Ohio, gruod. 28.
BERLINAS, gruod. 23.
— Praeitą naktį Shadyside, ke
Užsienių minis tevis StresemanMASKVA, gruod. 23. — So
nas, po konferencijos su sovie
vietų Rusija padare su Turkija letas mylių nuo čia, kilo gais
ras Webb kasyklose,
kuriose
tų užsienių ministeriu čičerigarantijų sutartį trejiems me
tuo laiku dirbo viso septynias
nu, išvyko į pietus. Jis keliau
tams. Sutartis tokia:
dešimt devyni darbininkai. Gai
jąs į Rapallo,
Italijoj, kerne
1. Viena antros nepulti; 2. srui kilus, šešiasdešimt astuo
susitiksiąs su
Britų užsienių
Atsitikime, jei katra jų butų niems angliakasiams
pavyko
ministeriu Chamberlainu kon
svetimų valstybių užpulta, ant laiku pabėgti iš
kiu.yklų, l>et
ferencijai dėl Rusijos. Jei pasi
roji jų dviejų turi pasilikti ne- vienuolika kitų, dirbu dų ato
tarimai busią sėkmingi, tai pas
itrale; 3. Nė viena nė antra jų kesnėse nuo kasyklų žiočių vie
juos atvyksiąs Į Italiją ir či
dviejų neturi dėtis jokion poli- tose, nebegalėjo pabėgti, kačerinas.
tinėn,
ekonominėn sv _finansi- .dangi ugnis
----- , -------------buvo
užkirtus
nen sąjungon.su jokiomis kito-’jiems kelią. Gelbėtojų partija,
mis valstybėmis prieš bet katrą kuriai po jlgo darbo galų gale
jųdviejų.
.
pavyko prisigriebti prie uždaSutartis buvo sovietų užsie J’ytiJj’L tlėvynis Tų rado nebegy-' Lydia TknnTjovvning iš Tu*nių ministerio čičerino ir Tur vus, o du taip skaudžiai apde cor, Mont., 90 metų amžiaus.*
kijos užsienių ministerio l'ev- gusius, kad jie irgi vargiai be- Nesenai jinai jMičmė “raidą” WAYNESBl)RG, Pa., gruod.
aeroplanu ir po to
pasakė:
fik Ručdi Bėjo pasirašyta Pa pasveiks.
23. -— Didelis gaisras,
kilęs
“Dabai • aš linksmai galėju nu
ryžiuj gruodžio 17 dieną.
žuvusieji yra: A. Truax, Ju
šiandie miesto verslo distrikte,
mirti“.
liūs Oliveri, Sam. kelio, Alf.
sunaikino keletą triobesių, ir
—
,
,„.
a;
■■
r
t~. r—
Zaccigini, Edw. Kennedy, Ju
keletą kiti) gadino. Gaisrą ge
cius Talbert, John Ferry. Kitų
sinant sugriuvo vieno degančio
dviejų kūnai taip apdegę, kad
triobesio siena ir užbėrė devy
negalima pažinti.
nis gaisrtninkus.
Keturi jų
buvo užmušti, penki pavojin
gai sužeisti.
Norinti daryt,
ką galėdama,
Jouvenei siūlo amnestiją, jeii Materialiai ugnies padaryti
kad jos streikuojanti anglia
maištininkai
padės ginklą nuostoliai siekia apie 1 milioną
kasiai nekęstų vargo
per penkioHką dienų
dolerių.
’

no
Biuletenas adresuotas
nacionalių
ir internacionalių
unijų. 1.000 miestų centrai!nių
organizacijų, <18 valstijų darbo
federacijoms ir 35,000 lokalių
unijų.
Savo konvencijoj Portlahde,
Ore., 1923 motais. Amerikos
Darbo Federacija
pasmerkė
valdžią,
kaip Rusijos sovietų
taip ir Italijos fašizmą, kaipo
.intokratybet,
priešingas geriausiems darbo sąjungų inte
resams ir naikinančias žmonių
laisvę.
Sostų griuvimas po, didžiojo
karo, sako Green, pranašavęs
naują demokratijos ir laisvės
dieną visame pasauly, ir tada
buvę visai nesuprantama, kad
kuris nors kultūringas kraštas
galėtų dar pasiduoti reakcijos
jėgoms. O bet g Italijo, kilę
rimtas jiavojus Jaisvei. Ten
atsiradus jėga, didesnė dagi,
PHILADEUTIIA, Pa.. gruonegu kad kadaise turėję vieš džio 23. - Glen
Alden Coal
pačiai, kurie dabar yra nuvarty- kompanija pasiuntė laiškus sati nuo sostų. Tai esanti tiro vo kasvklų, Scrantono ir apieniškų jėgų palaikoma vieno as linkvj, streikuojantiems angliamens diktatūra ant 40 milionų kasiams, siūlydamos»
suteikti
gyventojų.
į pašalpos toms
jų šeimynoms.
Pirmas Mussolinio aktas bu-(kurios dėl streiko kenčia vargą,
vęs įsteigti taip vadinamas sa- Savo laiške kompanija sako:
%
vanorines profesines sąjungas,
“Suprantamas dalykas, kad
kad po to jis galėtų geležine
mes negalime užbėgti už akių
kumščiu sunaikinti
senąsias
darbininkų organizacijas. Ant vargui žmonių, kai tūkstančiai
ras Jo žingsnis buvęs priversti jų jau. keturi mėnesiui kaip me

parlamentą priimti priverstinos

lietuviams

Stresomannas važiuoja
matyt Chamborlainą

Šešiasdešimt aštuoni darhininkai išsigelbėjo; du išimta pavojingai apdegusiu

arenoj

staiga vienas suolas, ant kurio įkartą dabar regėjo.
keliolika vaikų buvo susodinta,
Abidvi buvo biednos našlai
sulūžo. Vietoj juokų, kilo riks tes. Geri kaimynai Hipiuos jo
mas ir pagaliau panika, kurioj mis, ir pagaliau atgabeno jas
trys vaikučiai, VVilIiam Wag- j ligoninę žiūrėti, ar gydytojai
ner, 5 metų, Eileen liickrode. 9, negalėtų joms regėjimo grąžin
ir Raymond Kupocinski, 12 mc. ti. \ Dr. C. M. Hawes, lluntingtų, buvo negyvai sutrypti. Kiti tono chirurgas, pasiėmė daryti
septyni vaikai bufo skaudžiai operaciją be jokio atlyginimo,
sužeisti.
ir jam tatai pavyko.
.Abiem našlaitėm tai buvo
didžiausias ir brangiausias Ka
Sovietai suteikė balsa lėdų “prezentas,”

NAUJIENOS

Devyni darbininkai žuvo
ADF prezidentas įspėja iurkijos ir Sovietų Rusijos
kasyklų gaisre
taikos paktas
Ameriką nuo fašistų
Kaip komunizmas, taip lygiai ir Pasižada viena antros nepulti
fašizmas gresia pavojum pa
ir nesidėti su kitomis valsty
saulio taikai
bėmis prieš viena antrą

kėsi ir džiaugėsi

bendradarbiams, korespondentams

draugams

JEi ie

suruoštas vaikams prieškalėdi nuo pat gimimo
buvo aklos,
nis vaidinimas. Kai penki tūk šiandie apleidd Huntingtono li
stančiai vaikučių linksniai juo goninę ir nustebusios žvalgėsi

skaitytojams

visiems Naujienų

vakare

antai zakristijonams, vargoni ryžium nutn.uk tas
ninkams, rektoriams, psalnmščikams ir panašiems bažnyčiom
PA 11 Yž 11 ■ S, gm od.
tarnautojams. Iki šiol jie. kaip Nepapiastai smarkios audros
ir visi kunigai bei vienuoliai, nepaliauja siausti
Francijoj,
balsavimo teisės neturėjo.
nešdama; mirtį ir darydamos
šiaip didelių pragaiščių. Vakar
upėj, netoli Ruano, au
Trys vaikai žuvo žaisda Seinos
dra apvertė pervazo laivą, ir
mi degtukais
devyni žmonės prigėrė. Visi žu
vusieji buvo darbininkai.
Paryžiaus susiekimas tele
Lancastere, netoli nuo čia, grafu su pasauliu beveik visiš
vakar trys vaikučiai žaidė na kai nutrauktas.
Veikia tik
mie degtukais,
ir bežaisdami
padegė kambary daiktus. Ka Crtnja. Belgija ir Anglija. Jo
dangi vyresnių nieko nebuvo kio. susisiekimo nėra .su .Vokie
hamie. visi trys vaikučiai žuvo
tija ir Italija.
utim.

Dvi moterys užmuštos
traukiniui sudaužius
autą
URBANA, Ilk, gruod. 23. +
Chicago and Eastern Illinois
pasažieriniam traukiniui sudaužius gelžkelio kryžkelėj au
tomobilį, buvo užmuštos
juo
važiavusios dvi moterys, Bessie
Brown iš Urbanos ir Mrs. V.
Nodler iš Champaign.

Popiežius įsteigia
naują šventę
ROMA, Italija, gruod. '23.—
Papa Pius XI. šiandie paskelbė
encikliką, kuria jis j liturgija
įveda specialę Atpirkėjo šven
tę. Ta šventė bus kas metai
švenčiama spalių mėnesio pas
kutini sekmadieni.
NELAIMĖ GELŽKELY

TOLEDO, Ohio, gruod. 23.—
BAGDADAS. gnuxl. 23. —
Sudegė didelis javu
New York Central pasažierinis
Praneša, kad Arijos sukilėliai
elevatorius
Francijos 1925 nuosto- -traukinys šiandie užmušė vie
visai apsiautę Bernsą, ir kad 1
liai Morokkoj 11,412 tos Messinger kompanijos pre
mūšy su francuzafs pastarųjų j BALTIMORE, Md., gruod.
zidentą, Charles 11. Messingebuvę užmušta 100 kareivių ir 23.
žmonių
Praeita naktį čia sudegė
rą, ir jo draugą Ernstą Dunn,
du karininkai.
didelis Steen and Brothera javų
iš Battle Creek. Juodu ėjo gelNeramumai didėją visose Si- elevatorius ties Ostend ir War’S, gruod. 23. — Ka- žkeliu ir nepabojo atbėgančio
rijos dalyse, Pasažieriai mo- ner gatvėmis. Ugnis sunaikino ro PARIžll.
viceministeris Ossola Šian
torbusais į Ilomsą priimama tik 100 tūkstančių bušelių jav\i, die pranešė atstovų bute, kad paskui juos traukinio.
jų pačių rizika.
padarydama apie 1 milioną do- šiais metais Francijos nuostoWASHĮNGTONAS,
gruod.
Siūlo amnestijai
’ lerių žalos.
liai Morokkoj užmuštais, sužei 28. — Prezidentas Coolidge pa
Degančio triobesio
sienai stais ir l)c žinios prapuolusiais siuntė sveikinamąją telegramą
BEBHrj'AS, Sirija.
gJ'UCfd
23. — Aukštasis Frtincuzų ko- griūvant,. gaisrininkų viršinin- buvę 11,412 kareivių ir kari naujai išrinktam Čilės prezi
buvo už- ninkų.
mjsarns Sirijua.
de Jom- !į ko padėjėjas Jonės
dentui, Emelianui Larrainui, jo
! mustas, o penki kiti
i naiiguravimo dieni}..
venel, žada pilną amnestiją vi
įkui
pavojingai
sužeisti,
l
’
gsiems sukiniams,
kurie per
Kuba deportuoja šešis
nies priežastis nežinoma,
luvrc* 0,4
VV .
penkioliką dienų atiduos
savo,
amerikiečius
Vadovybei
ginklus Prancūzų
vadovybei;
Damaske. Sukilėlių vadams, Bostone anglies svarui >
moka 1 centą
i HAVANA, Kuba, gruod. 23.
kurie išpildys aukštojo komi
saro sąlygas, žadama pilniau BOSTON, Mass., gruod. 23.
Kubos imigracijos departa
sias saugumas, iki bus padary - Kietoji anglis, dėl kasyklų mentas nutarė deportuoti šešis
darbininkų streiko, Bostone pa amerikiečius, cukraus chemi
ta taika.
Naujienos pagelbės
jums.
sidarė toks prabangos daiktas, kus. Surasta, kad jie atvyko Desėtkai tūkstančių Naujienų
Ikad viena fihna, atidariusi dvy Kubon kaipo kontyaktuoti dar skaitytojų ieško bargenų Nau
liką savo pardavyklų įvairiose bininkai; einąnt gi Klibos imi jienose ir skaito klasifikuotų
miesto dalyse, už kietosios ang gracijos regulacijomis,
kont-, jų skelbimų puslapius kasdie
lies svarą ima 1 centą. Pirkėjai raktuoti darbininkai negali būt
ną. Parašykite Į Naujienas ką
•patys turi atsinešti savo maišus įleidžiami,
turit parduoti, o pirkėjų atra
į ar krepšius ir patys anglį na
si! greičiausia.
mo
parsinešti.
lis oro biuras
Francija skiria aviaci
Klasifikuotųjų skelbimų kai
našauja:
Naujas Čilės kabinetas
nos: vienas colis (apie 30 žod
jai $14,280,000
Nenusistojęs oęat>; veikiau,
žių) vienai dienai, $1.00, dau
šiai bus sniego; nedidelė tem SAN’TIAGO, Čilė, gruod. 23.
giau kaip vienų dienų 92 centai
peratūros atmaina; stiprokas, - Naujas Čilės
respublikos
PAKYŽIUS, gruod. 2fc.
didžiumoj vasaros vakarų vė- ministeriu kabinetas tapo su Nežiūrint stiprios socialistų o- j dienų; asmenų paieškojimai
jus.
>
įdarytas. Premjeru yra Maxi- pozicijos, Francijos
atstovų po 70 centų už colį J dieną.
Parduokit kas jums nereika
Vakar temperatūra siekė, mi- miliano Ibanez; užsienių mi- butas nutarė ateinančiais 1926
nimum 14°, maksimum 28° F. nisteriu — Beltran
Mathieu, metais išleisti aviacijos reika- lingas per paskelbimus Naujie
nose.
šiandie saule teka 7:16.1 M-(buvęs ambasadorius
Jungti- lams 357,000,000 franku (14,^nėms
VabHJoms.
džinsi 4:23 valandą.
,nčms VabHJoms.
j 280,000 dolertų.)
t

t

AR NORI KĄ PARDUOTI,
PIRKTI AR PAIEŠKOTI •
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šifdis
rengia

AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ
LITERATŪROS DRAUGIJA

Paiky Koncertą Gruodžio 25 d., 1925 m.
MELOAŽIO SVETAINĖJ
»

2242-44 W. 23 PI.

Pradžia lygiai 6 vai. vak.

9

<

įžanga 75c. ypatai; ant šokių 50c.

šis Kalėdų vakaras bus labai šaunus, nes koncerte dalyvaus
didžiulis Laisvės Kanklių Choras, po vadovyste A. P. Kvedaro, Stygų
Orkestrą, susidedanti iš 50 muzikantų, po vadovyste H. Dulman, o
duetai, kuriuos išpildys A. Kvedaras su P. Dauderiu!.,
Solistai Dauderis, Kvedaras ir kiti.
Po programo šokiai prie puikios Philips orkestro^ iki vėlyba;
nakčiai!!! Prašom nesivėluot, nes programas prasidės paskirtu laiku,
širdingai kviečia visus A.L.D.L.D. 45 Kp.
.
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(Versta iš rusų kalbos)
į’
širdis nutilo... šalta neju?danti ji užmigo-- perstojb pla- Lj
kusi... Dar nesenai tikėjo gy- Le
venimui, laukė iš jo daug gero, ĮJJĮ
šviesos laukė laimės, meilės.
drebėjo manant apie platųjį pa-jjįj
šaulį, kuris atsiveria prieš ją;^
begaliniu akyračiu... Ji norėjo
apimti, apkabinti, visus pamil
ti... Kaip veversėlis pavasarį iš *
siveržęs į padangę, ieško sau
*
laimės, maudosi saules
i
spinm
Intu
dūliuose troško ieškojo
taip
ir širdis... Bet ir saulę kariais *
užstojo migloti debesys, o be
saulės dauguma pasaulio tva- Aj*

—_

nori rasti tiesa, tas neprivalo
jos ieškoti saulės spinduliuose., •
liesa negraži. Taip ir gyve-i
n imas yra lyg stiklo
šukė
skaidriai šviečiantis tik pa sau
les spinduliais savo paslapty
bes... širdis lauke, ko tai troš
ko... Ir štai ji nutilo...r mirė...

METINIS ROŽINIS

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM
3133 So. Halsted Street

Pradžia 7 vai. vak.

įžangą 75c ypatai

Drabužių padėjimas ir rožės bus duodamos
veltui visiems. Taipogi įstojimas j Kliubą veltui,
tiems katrie atsilankys ant Baliaus.

Milžiniškas Maskaradų
t

Balius

SU $400 DOVANŲ
Rengia Draugystė D. L. K. Keistučio

. ,

ir

Rengia

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM R
BENDROVĖ
<

4444440 44444444440444O*į

SAVOJ SVETAINĖJ

Linksmų Kalėdų
ir
Laimingų Naujų Metų
Kostumeriams ir rėmėjams
A. BELSKIO VAISTINĖ
1900 So. Halsted Street
Chicago, III.

3132 So. Halsted St.

Pradžia 7 vai. vak.
Įžanga 50 centų ypatai
,
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DIDELIS BALIUS
Lietuvių Tautiška Parapija
x

Laimingų Naujų Metų
Visiems Rėmėjams ir Draugams
D. GAPSHIS
Obelio Grosernė
3326 So. Halsted St. .
enieago,
Chicago, m.
III.

*44 4 4 4 44444444 44* 44*4 44 40

Ratnyčioj, Gruodžio 25 d., 1925

i

y

Prie 35-tos ir Union Avc.'; Chicago, III.

Parengia puikų balių, Subatoj ir Nedėlioj, Gruodžio 26 ir 27 d., 1925,
7 vai. vakare. Jauni ir seni, visi beskirtumo esate užkviesti. Malo
nėkite atsilankyti.. Užtikriname linksmai laiką praleisite. Grieš
Bartkaus Benas. Inžanga 35c.
KOMITETAS

Vargšė širdis’..
Laiminga širdis... '
—
K. Gudas.
9
V..1

Linksmų Kalėdų

*'* 44 * * 4 4 444 4 4 4 44 04 144 4444

viliesų mylėjo ir dabar jau nu
tilo, atšalusi nebejudanti ši rdis nutilo...
•

Nedėlioj, Gruodžio 27 d., 1925

4 <4 4 4 44 4 444

j0K|S

KAL[D1J

Gruodžio 24, 1925

-,y<

Linksmų Kalėdų
I
ir
Laimingų Naujų Metų ■
Rėmėjams ir Draugams.
A. J, KAREIVA & SON,
■Hardware ir maliavų krautuvė.
, 4537 So. Wood Street,
Chicago, III.

*4 444 4 4444 i ii ii ii t iii iiiii

i------

4444 444 444 4*444 44444 4 4444*
S 4 O 4 4 4 4 4 i 4 4 4 4 i O 444 44404*
Linksnių Kalėdų
*444444T44<44
Linksmų Kalėdų

ir
Laimingų Naujų Metų
Visiems Rėmėjams ir Draugams
OREMUS DRUG CO.
Gyduolių Išdirbėjai
3313 So. Halsted St.
Chicago, III.

Linksmų Kalėdų
’
ir
ir
Laimingų Naujų Metų
Laimingų Naujų Metų
Rėmėjams ir Drąugams
Visiems draugams,. rė
BRIDGEPORT ELECTRIC CO.
mėjams, pažystamiems f
*
Elektros inžinieriai ir kontraktorlai
ir kostumeriams
1619 W. 47 St.
Musų kurpių taisymo
Chicago, UI.
*4444444444444444444444444
dirbtuvėj
*444444444 44O044444444 44
JONAS GURZDAS
44444 444444 4 4 4 4440 4 44444*
Savininkas
Linksmų Kalėdų
Linksmų Kalėdų
»*•
4
3956 So. Rockwell St.
. /'
ir "
ir
'
H
Laimingų Naujų Metų
Laimingų Naujų Metų
**
Rėmėjams ir draugams
Visjems Kostumeriama ir Rėmėjams
Tel. Lafayctte 4223
STANLEY RADWITZ>
HENNING WENNERŠTEN
*
Plumbing, Heating
2001 So. Halsted Street
Kaipo lietuvis. lietuviams visados
Selyklo išdirbėjai
*
patarnauju kuogeriausiai.
Chicago, III.
2960 Lawrence Avė.
M. Yuška,
Chicago, UI.
3228 W. 38th
Chicago, Ui.
*

*

Subatoj, Gruodžio (Oec.) 26 dieną, 1925
M. Meldažio Svet., 2242 W. 23rd Place
Prasidės 7 valandų vakare
Tai bus vienas iš linksmiausių balių, nes čia susirinks tlatigybč
jūsų draugų, kur bus proga susieiti, dovanų gauti ir pasišokti prie

puikios muzikos. Taipgi grupėm bus duodama dovanos pinigai.4*. —
Kviečiame atsilankyti visus jaunus ir senus, — visi busite pilnai uŽgančdinti. Inžanga 50c. Kviečia visus RENGIMO KOMITETAS

Linksmų Kalėdų

Musų kostumeriams ir rėmėjams

< #
- *
• *
♦ *
'■h

Ačiū už parėmimą. Tikimės ateityje
rasite pas mus teisingą ir man
dagų patarnavimą
LARKIN STORE
47th ir Ashland Avenue

...... i

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

$4*444444444*4444444444 444

—na — m

RAMYBĖ GEROS VALIOS ŽMONĖMS
Kalėdų Pamaldos Lietuvių Taut. Katalikų Bažnyčioj
Prie 35-tos ir So. Union Avė.
Iškilmingos Bernelio Mišios ir pamokslas pagal
istorišką padavimą kaip 12 vai. nakties.
Prie didžiulių vargom; grieš p. Bartkaus orkestrą.
Pirmą dieną, Suma ir pamokslas, 9 vai. ryte.
Antrą dieną, Mišios, 9 vai. ryte.
• Trečią dieną, šv. Jono Evangelisto, Nedėlios die
ną, Gruodžio 27. Suma, pamokslas ir davimas vi
siems žmonėms vynas — šv. Jono meilės ženklas —
11 valandą ryte.
/
MALONUS BROLIAI IK SESERYS:
Kalėdos — užvis linksmiausios, ypatingai lietu
viams, šventės. Kaip toj šventoj Naktyje, kad pir-

minusia pasveikino kūdikėlį Jėzų darbininkai, taip
ir mes darbo žmonės susirinkime Kalėdų naktį, kaip
12 vai. į tikrą Lietuvių bažnyčią ir pasveikintom
gimusį' Kristų — musų sielos genijų, kada “vdžni”,
riebus rymiški kunigai ir turtuoliai puotaus arba
miegos. Kristus atneša mums ramybę, meilę, vil
tį, kantrybę, džiaugsmą ir norą daryti gerą sau ir
kitiems. — Ateikite pas mane visi, kurie trokštate
teisybės — šaukia Kristus.
Sveikiname su Kalėdų šventėmis visus lietuvius,
Tautiškos Bažnyčios narius, rėmėjus ir visus vei
kėjus, kurie dirba "lietuvystes labui.
— Kun. S. T. TAUTAS ir VALDYBA

A. L. TAUTINĖ SAN DARO 75 KUOPA
Ken gia

KONCERTĄ IR ŠOKIUS
Naujų Metų Vakarą Sausio 1 d., 1926 m.
Cl.icagos Lietuvių Auditorijoj
Ant pirmų lubų S. E. Svetainėje, 3131 So. Halsted Street, Chicago, III.
Pradžia 7 valandą vakare
'
/
Įžanga 50c ypatai
Visus maloniai kviečiame atsilankyti, busite užga nėdinti, nes dalyvaus geriausios spėkos iŠ Lietuviškų*
žvaigždžių.
\
KOMITETAS

444444444044044404440*
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Linksmų Kalėdų
'
ir
Laimingų Naujų Metų
Visiems Rėmėjams ir Draugams.
DR. C. Z. VEŽELIS,
Dentistas,
4712 South Ashland Avė.,
Chicago, III.

*
**
*
į.

VIUVUftVj 111,

*4444 444 4O4004440444*7
4 40400S O04*4444444 44*
Linksmų Kalėdų •
ir
Laimingų Naujų Metų
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams.
GLOBĖ FURNITURE CO.
Rakandų Krautuvė,
6637 So. Halsted Sareet,
Chicatro. Iii.

linkėjimai
Linksmų KclSdų ir laimingų fraujų Metų mųsų kostumeriams, rėmėjams ir draugams

M. J. KIRAS REAL ESTATE IMPROVEMENT CO
3335 So. 'Halsted Street

*’■

Gruodžio 24.

1925

-

CHiCAGOS
ŽINIOS

Linksniu Kalėdų
/
Kostumeriams ir»rėmėjams
a

*

Peoples

Du butlegeriai
nusauu

Bank

Nušauta juos Marųuette parke.
Policija tvirtina, kad tai pa
sekmė kovos su lietuviu butlegerių šaika.

47th ir Ashland Avenue

Užvakar vakare, jMarųuette
parke, prie 71 ir California
<
gatvių, tapo nušauti du būtie*
gėriai, “Bynamite Joti‘” Brooks
ir vieškelio pc.licislas Eckvard
Haiinening,
70 I)ixie
kilia iHome,woode.
Juos rasta parke negyvus, sesilicius automobily ir abu su
narstytus kulkomis. Pravažiuo
jantys automobilistai mane,
kad
bet bijodami,
kad jie nesušaltų automobily,
pašaukė policijų, kuri ir sura
do žmogžudystę. Spėjama, kad
juos nušauta apie 6:30 vai. va
kare.
“Dynamite Joe” Brooks gavo tą vardą delei jo sugabumo padalyti bombas ir kur
reikiant jas pavartoti. Jis tu-'
rčjo sali u na prje 5152 South
i laistei St., buvo vadovas di^elės butlegerių šaikos, kuri
suminus jo apiekontroliavo saiiuinis
linkėje. Netoli veikia irgi dide.ė lieluviu-airių butlegerių sai
ką,
Salti s-'M c Kr 1 a n e-S heldon,
kuri kontroliuoja visą Bridgeportą. Town of I^akc gi veixia O'Donncll šaika. Neaenai
iaitis-M/Erkine šaika pradėjo
plčsli savo teritoriją ir veržtis
kitus distriktus. Delei to ji
iusikirlo su O’Pcnnell ir su
Brooks šaikomis.
Pasekmėje tos kovos, neseįai, kaip spėjama, Brooks šai<a apšaudė Mike McKeonc sa
limų prie 5253 S. Halsted St.,
cuiis buvo pradėjęs imti miŲiaina iš šaltis-McErlane saikus,
ors tas saliunas yra Brooks
istrikte. Puolikai tame saliu*
ne nušovė du policistus ir lak
ti kabo šoferį.
Atsimokėdamas už tą puoli
mų, šaltis-Mel'i’lane šaika pa
šovė Dan Stanton, viena iš
Brooks vadų. Brooks butlegeriai gi padarė nesėkmingų pa
sikėsinimą nušauti Sheldoną.
Tokios yra policijos \išvados,
xt ar jos teisingos, tai nie-

Linkime Linksmiausių
KALĖDŲ

.

Visiems mūšy gerbiamiems
kostumeriams ir rėmėjams
ir Jų šeimynoms
Valdyba

Metropolitan
State Bank
2201 West 22nd Street

Chicago

Pasveikinimas
I

Linksmų Kalėdų
ir
Laimingu Nauju Metu

Linkime visiems musų bankos
depozitoriams, draugams' ■
ir rėmėjams

i negali, o butlegeriai tyli ir
pie tarpusavinę kovų n e
teskelbia.
Kiek policija galėjo sužinoi, nušautieji Brooks ir policisas Ilarmcning užvakar bu

1900 Blve Island Avė*

(Ta<?a ant 5-to pusi.)
*

NORĖDAMI

Linksmų Kalėdų
uju
v**:'

Rėmėjams ir draugams
DR. S. A. BRENZA'
4608 So. Ashland Avė.

PIRKTI, PARDUOTI AF. MAlNYTI VISADOS KRElPKlTftS
PAS MUS.
TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

L L miONIS tu

NAUJIENOS, Chicago, D!

AKUŠERKA
Jurgis Bakaitis yra vienlntėlis lietuvis Chicagoje, gėlių augin
tojas. Baigęs botanikos mokslų Europoj ir praktikavęs didžiausiose
firmose ir parkuose Amerikoj. Yra specialistas gėlių, medžių ir ki
tokių augalų auginime. Jei jūsų medžiai, kvietkos ar kiti augalai
ne tarpsta, reiškia serga ir veikiai džiūsta. Kreipkitės pas Jurgi Hakaitj, kuris duos patarimų ir pataisys Jūsų augmenis.
Gaukite musų gelių ant Kalėdų Šventšs. Mes turime visokių vozonikinių kvletkų, visokio gatunko: nuo paparčio iki rūtos. Mes pai\
duodame wholesale kaina lietuviams, nes mes jas auginame savo
kvietkinyčiosc (Green House). Atvažiuokite pamatyti ir pasidžiaug
ti Europiškomls ir Amerikoniškomis kvietkomjs. Pasižiūrėjimas ir
mano patarimas, jums nieko nekainuos. Jus tikrus patarimus dažinosite ne nuo pardavėjo krautuvėje, bet nuo žinančio lietuvio, savo
gimta kalba. Ateikite ir pamatykite musų Kalėdų gėles, kurios už
augintos Kalėdoms. Vestuvėm^, pagrabams, ar papuošimui Jūsų na
mų parduodamo už didžiai žemus kainas. Kreipkitės:

GEO. BAKAITIS .
FLORIST AND GROWER
MAIN OFFICE AND GREEN HOUSES

263644 Herndon Street
Phone Buckingham 2671

KLEIN BROS
Klein Bros, linki visiems
savo kostumeriams
LINKSMŲ KALĖDŲ

j pa

mote-
tarnauja
mote
gimdy-
rims prie gimdy
mo,
patarimai
dykai moterims
ir merginoms.
8113 South
Halsted St.

^DR. HERZMAN^
Š
RUSIJOS-.
Gerai lietuviams žinoma* per 16
petų kaipo patyręs gydytojas,
chirurgas Ir akušeri*.
Gydo staigias ir chroniikaa li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal
naujausius metodu* X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisu*.
Ofisas ir Laboratorijai 1026 V.
i8th4' St^ netoli Morgas 84.
VALANDOS: Npo 10—12 pietų
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
į Dienomis: Cenal
8110. Naktj
Telefonais i
Drexel 0960
Boulevard 4186

Už dyką pa
tarimas, dar ir
kitokiuose reiItaluose
mote
rims ir mergi
noir.s
kreipki
tės. o rasite pa
geibų. ♦
Valandos nu«>i
8 ryto iki 1 po
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai
127 N. Dearbom StM Room 1111-12
tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1819
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekleną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KREIVUOS
AKYS
IŠTAISOMOS

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

JOHN B. BORDEN

DR. CHARLES SEGA!
DR. d. SERNER

(John. Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. VVashington St. Room 1311*
Telephone Dearbom 8946
Vakarais 2161 W. 22 St. nuo 7 ild 9
Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republič 9600

Praktikuoja 18 metai
Omas
4729 So. Ashland Avė., 2 lobas
Chicago, Illiaob

Lietuvis akinis specialistas
3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:80 vak.
Nėd. nuo 9 iki 12 lyto

Specialistas džiovos

Akiniai $5 ir augščiau

OFTSOa VALANDOS:

Nuo 19 iki 12 vai. ryte, nuo 2 lt)
I vai. po piet ir nuo 7 Iki 8:80 vai.
skarų. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.

J. P. WAITCHES

Telefonas Midway 2880

ADVOKATAS

K. JURGELIONIS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377
10717 So. Indiana Avęnue

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844
Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 ▼a).
Bridgeporto Ofisas
8335 So Halsted St.
Vakartis nuo 6 iki 8 vai.
Nedėtiems nuo 10 ryto iH 12
Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų I ir 2 morg-ičiamf

Miesto Ofisas: 127 N. Dearbom St

DR. MIURIDE LAHN
4631 S'o. Ashland Avė.

Nanių telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5918

Valandos: Mieste iki pietų; Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojhne
abstraktų ir nuosavybės teisėse.
Taipgi veda visokius sudus.

Ofiso ,Valandos: nuo 10 iki 12 die

DR. A. J. BERTASH

ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki r
vakare.
Nedėliomis nuo 1C
iki 12 dieną.
Res. telephone Hyde Park 4000

8464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų ir 6 iki 8 vakare.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

i ei. Boulevard 0587

Telefonas .Boulevard 1939

DR. k A. BRENZA

29 So. La Šalie SU Room 580
Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago
Tel. Yards 4681

JOHN KUCHINSKAS

Telephone Yards 0994,

LIETUVIAI DAKTARAI

Ruimas 1420: Tel. Dearboi-n 6096

DR. MARYA
DOVV1AT—SASS

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,

LAWYER

Netoli 46th St.

A. E. STASULAN1

I

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.
arti-Lepiiritt St.
Telefonas ęąnai 2552
Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare.
Soredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS
77 W. VVashington St. Room 911
Tel. Central 6200
Cicero Ketvergo vakare
4917 W. U St. Tel. Cicero 822*
Ant Bridgeporto Seredoj nuo
’ 6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v.
1236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

1707 W. 47th SL
Valandos nuo 8 ild 12 dienų, nuo
rt iki 8 vai. vak. Nedaliomis na»
8 iki 2 vai. po pietų.

Chicago, III

A. L. DAVIDONIS, M. D

Ofiso tel. Boulevard 9698
Reshlencijos te). Drexel 9191

4643 So, Michigaų Avė.,
Tel. Kenwood 5107

Dr. A A. Roth

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

Rusas Gydytoja* ir Chirurgą*
specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų lirą
fisas: 3103 So. Halsted SU Odeaga
arti 81st Street
aiandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne♦•Huiuib ir šventadieniai* 10—12 dtau

—1............................... —

A. L. THOMAS

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001
l'el. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais
<241 S. Halsted St. Tėl. Yanfe 0062
7—9 v. v. apart Panedilio ir
Pitnyčios.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS

10748 So. Michigan Avenue
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30—
8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193
Namų telefonas Pullman 0349
. .......................
■■■....... i ......
/

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS
6349 So. Hermitage Avenue
Tel. Hemlock 1385
Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 6-9.
Ned. 9_iki 1-mai. Prirengia viso-,
kias Itališkas po pieva*.

A. M0NTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Ave^ Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki
8 vakare.
Tel. Brunsvrick 4988
3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.
Namų telefonas Spaulding 8688
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermis

LIETUVON —

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark
Namų Tel.:

DR. L E. MAKARAS
Gydytojas ir Chirurgas

LIETUVYS ADVOKATAS
• 12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097
Veda bylas visuose teismuose,
Abstraktai, morgičiai.

užrašykite savo gimi
nėms ir pažjstamiems
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos
Naujienas labiausia
mėgsta.

Hyde Park 3896

M

i

i

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

>'■........ -

.......... —'

Boulevard 8686
Res. 6504 So. Artesian
Tel. Hemlock 2374

Dr.AJi. BLUMENTHAL
|

__ ___

Optometrtat
Tel Boulevard 6487
4649 S. A aki and A*.
Kampa* 47-toa
ant 2 lubų

DR. R. C. CUPLER,
- J

į Dr, Lawrence P. Slakis į
DENTISTAS

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j .Naujienų, ofisą ar j sto
ti, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta } tikrus
United Profit Sharing kuponus, sekamorrdp taisyklėmis:
Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą
kus dieną ir ne daugiau per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidų.
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt pridubdama var
das pavardė ir adresas skaitytojo. •
per
apart
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai;
Už metu®—150, už pusę metų—75, ui tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikš lavinto.
.................................. -............... A t kirpk čia .................. ................... .
Data: Gruodžio 24, 1925

r

Phone Canai 1718-024)
Res. Midway 5512

DR. J. P. POŠKA

4454 So. Westem Avė.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

;

Jei abejoji akimi*, paaiteiraah

Specialistas moterų ligų
' 1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blm*
island. Ofiso valandos nuo 2 Dd 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfas 6868
l
..............
— -

■

Gydytojas ir Chirurgas
8133 So. Halsted St.
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vakare
Kasdien

a

DR. M. J. SHERMAN

mxixxxxxxuixxxxxxxixm

809 W. 351h St. Chicago,
S

AKU4ERKA

8101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards
Baigusi r'
rijos r
ilgai i
vusi
L
ligon
vanijos
bučiuose
nlngai
patar
nauja, \
se ligose į rieš
gimdymą, l
gimdymo ir po
gimdymo.

v

Tel. Be levard 061) Lr 0774
>
PADAROM PIRKIMO IR PAR-.
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus
Parduodam Laivckortes.

Blvd. 3138
Woitfcie<lczBANIS

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE

Valandos:
nuo 10 ryto iki 9 vai. vakdre.

[

DR. M. T. STR1KOL

1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kampas Uaklcy u 24 SI.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėiy ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

1611 S. Ashland Tel. Boaievard
7820. Resn 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d
_L

—

--

—- —>

Butkus Undertaking
Co., Ine.
P. B. Hudley, Licensed
710 Wesl I8lh St., Chicago, III.
Viskas, kas reikalinga prie pagrabų. Teisingos kainos. Geriau
sius patarnavimus. Leiskit mums
PHgellbėti jums nuliudimo valan
doje.
Tel. C*nal 3161

Office Boulevard 704?

Dr. C. Z. Vezelis
Oulbranten Trad« Mark

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus Ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė (dėtuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c
A. RtRTKI'S P res

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

GULBEaNmEN
Vienatinis Pianas, kuris grojt>
ules su jūsų pačių išreiškimu
Lengvai grojate, išduoda
gražų
gamų ir aiškų halsą taip pat k«i|
-u taikom grojant. Galima pirk
mokant $8.00 į savaitę.
Pamatykite pas

JOS. F. BUDRIK,
1343 So. Halsted SL

CO”P°RAT«O|U*$
PRESENT FOR

UNITED PROFIT-Sj
L\\

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Ave^
near 47th .Street
CHICAGO
«•— i»i i" ———

_

0144
■ ■,rrx.77.'‘

ORIHG
CORPORATION
VOAK.N.V.
otHiirM, omais;

MRS. A. 7JMMERMAN
Savininkė
,

Dovanos Kalėdoms

EPAI P TO

ŠEN

LIETUVIŠKA APTIEKA

Res. 6600 S. Artesian Avė.
v
Pbone Prospect 6659
Ofiso Tek.Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
182) 8o. Halsted SU
Chicitgo, III.

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

Brighton Park Aptieks
4251 Archer Avė.,
Phone Lafayette 6149

NAUJIENOS, Chicago, III,
U tai moHjimo kaina:
Chicagoje — paštu:
Metams ...................................... $8.00
The 1 ilhuaniMu Daily N«w«
Pumai metų
------------------ - 4.00
l'u.'lubeti
Daily
Except
Sunday
Trims menesiams ____x............ 2Ji
Driam mAaaslams_________ _ 1.6(
Vienam mlnoaiui ----------.75
Edicor P. GKI4LUT)S
Chicago^) per nešiotojus i
1739 Soatb Halsted Street
Viena kopija ................
8e
Chieaie, IIL
Savaitei ..
18c
Telepboee Rooeevelt 8590
Minėsiu! ...
75c
Subscription Ratas i
Suvienytose Valstijose, na Chicagoje,
$8.00 per yeur in Canada. '
/
paštu:
$7.00 per year outside of Chicago.
Metams ................
$7.00
$8.00 per year in Chicago.
Pusei metų .............
3.5(
8c. per Copy.
Trims minesiams ............
1.71 >
Dviem mėnesiam ............. «...L. 1>2<i
Entered as Second Class Mattel
Vienam mėnesiui .........
.75
'fnrch 17th. 1914, at tho Post Office
jf "hieago, 111., under tho act of
Lietuvon ir kitur uftsianiuoee:
Mi .vb 2nd 1879.
♦ (Atpiginu)
*
Metams ...................
$8.00
Pusei metų ...............
— 4.00
Trims mėnesiams .................... 24®
sekmadieniu*. Leidžia Naujienų Ben
Pinigus reikia siųsti palto Money
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago,
orderiu
kartu su utsakymu.
III. — Telefonas! Roosevelt 85H.

Ketv.,' Gruodžio 24, 192f>

NAUJIENOS

<

tarptautiNjo teisingumo balsas
VERSALĖS SUTARTIES PASEKMĖS
TAIKOS JUDĖJIMAS VISGI PROGRESUOJA

LIŪDNA SOVIETU RUSIJOS ROLĖ

Europa vis labiaus atsipeikėją nuo tos isterikos, ku
ri buvo ją apėmusi per didįjį karą.
' -A •
Pernai Francijoje, o šiemet ir Anglijoje prasidėjo
* judėjimas reikalauti, kad iš Versalės taikos sutarties bu
tų išbraukti du straipsniai, kuriais Vokietija buvo pri
versta priimti ant savęs kaltę dėl karo pradėjimo ir “pri
sipažinti” įvairiuose nusikaltimuose prieš tarptautinę mo
ralybę.
Peticiją, kad tie straipsniai butų pašalinti iš taikos
sutarties, pasirašė daugiaus, kaip šimtas žymiausių Ang
lijos žmonių — profesorių, rašytojų ir visuomenės dar
buotojų.
1

Čia nėra leikalo aiškinti, kad Versalės taikos sutar
tis neteisingai suvertė kaltę ant Vokietijos. Ji buvo pa
smerkta tiktai dėl to, kad ji pralaimėjo karą. Jeigu Vo
kietija butų sumušusi Santarvės valstybes, tai ji butų
joms padiktavusi panašias sąlygas. Santykiuose tarpe
tautų, mat, dar iki šiol tebevyrauja tokia “moralybė”,
kad kieno galybė, to ir teisybė.
/
Bet panaikinti tuos Versalės straipsnius reikia, atsi
žvelgiant ne tiktai į teisingumą, o ir praktišką politiką.
Vokietijos žeminimas stiprina joje kerštą ir šovinizmo
jausmus, tatai gi eina naudon tų politinių^eleihentų, ku
rie yra priešingi ramiam krašto progresui ir pasaulio tąikai. Žemindamos ir spausdamos Vokietiją, Santarvės val
stybės patarnavo vokiečių nacionalistams ir komunistams
ir susilpnino socializmo bei demokratijos jėgas.
Taikos judėjimas per šiuos metus padarė Europoje
stambų žinksnį priekyn. Svarbiausias jo laimėjimas buvo
saugumo ir arbitracijos paktai, padaryti Locarno konfe
rencijoje. Antras dalykas, turintis didelę reikšmę taikai,
yra tarptautinės nusiginklavimo konferencijos sumany
mas.
Šito sumanymo svarstyme ketina dalyvaut be valsty
bių, kurios priklauso Tautų Sąjungai, taip pat ir Ameri
ka ir Rusija. Kuomet jos visos nutars bendrai eiti prie su
mažinimo ginklų, tai kova su karo pavojum bus įstatyta
į tikras vėžes.
. z/
Kai kas mano, kad iki įvyks socializmo tvarka, karas
bus neišvengiamas, liet tai yra netiesa.

——
(Tęsinys)

Dailioji literatūra, tai jo
antrojo laikotarpio darbų vai;
sius. Jis rimčiąu dailiąją literafiirą pradėjo užsiiminėti, kai
jo sąmonėje įvyko reakcija —
grįžimas prie senųjų idealų.
Kai po sunkių vargų ir smar
kios dvasinės kovos, jo sieloje
įvyksta tyli ramybė, jis ieško
nusiraminimo literatūroje —
rašo pergyventas valandas ir
vaizdelius.
•
Visi jo negausingi raštai ne
saulėti, bet kupini tylaus liū
desio. Juose vaizduojamas* pil
kas, vargingas žmonių gyve
nimas ir buitis. Viename kita
me vaizdelyje kalba apie nien-»
ką,

Kaip gaila, kad Rusija šiton kovon dedasi (ar ketina
dėtis), tiktai kitų šalių verčiama. Ji turėtų tokiam daly
ke vadovauti!
. 1917 metais Rusija, tik-ką nusikračiusi carizmo jun
go, pirmutinė prabilo apie taiką. Jos reikalavimas “tai
kos be aneksijų ir kontribucijų ir su teise kiekvienai tau
tai spręsti savo likimą” tuomet buvo sukėlęs entuziazmą
visame pasaulyje.
Bet šiandie jau ji pati yra užmiršusi tuos savo obalsius, ir vadovavimas taikos judėjime yra patekęs į kapi
talistinių valdžių rankas.
Rusija negalės atgauti vadovaujančios rolės pasau
lyje tol, kol jos valdžia tremps po savo kojomis papras
čiausius žmoniškumo principus.
Ką tik dabar Europos ir Amerikos , spaudoje tapo
paskelbtas Rusijos politinių kalinių atsišaukimas į pasau
lio darbininkus. Pasirodo, kad sovietų kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose šiandie dar tebesikankina 100,000
• žmonių, suimtų dėl politikos! Daugelis tų kalinių yra pa
prasti darbininkai, dalyvavę streikuose.
Akivaizdoje to, kokia gi simpatija sovietų Rusijai
gali būt kitose šalyse? Kas gali klausyt jos balso? Civi
lizuotųjų tautų šeimynoje ji yra šiandie tiktai pakenčia
ma, bet jokios pagarbos neturi.

kaip

Nedaug literatūros kurinių
J. Biliūnas paliko: perankstyva
mirtis užbėgo už akių ir pakir
to jo jąiinas jėgas pačiame stip
riame subrendimo laikotarpy.
J. ^Biliūnas, kaip ir daugelis ki
tų musų kultūros darbuotojų,
[Pacific and Atlantic Photo]
drauge su savimi į karstų nu Pietro Bendelli iš Kenoshas
sinešė daugybę gražiausių su
manymų, troškimų, kuriuos tapo suimtas* ir apkaltintas kai
gyvenimai! nesuspėjo įvykinti.
po autorius grąžinančių laiškų,
Alfas Braziulis.
[IŠ “T—to”J

(Pabaiga)

J. LUKAS
Keliaujantis laikrodininkas

art

Alėraščiai

vėtai pasiseka
Eilėraštis savo for

poetams;

gražiąją H. V.

Kam reikia gero dalyko, pa-

' duokite savo orderį ar var
dą ir adresu Naujienoms, o
Lukas aprūpins kiekviena.

4444 $4 * >>4444 4441 iiiiiin^
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Linksmų Kalėdų
ir
Laimingų Naujų Metų

to

*'
*>

*■

Visįęms kostumeriams> •

*Wi

ir rėmėjams

'

RUBIN BROS.
Namų Statytojai

to

3804 So. Kedzie Avė.
44'444444444 ? i- i 44 4 44 44 4444^
#*•
Linksmų Kalėdų
0
0444444444>444 444444444444
ir
/
4444444444 444444444 444444 0
Laimingų Naujų Metų
Linksmų Kalėdų
0
Rengėjams ir Draugijoms
i>
ir

Kad numirsiu, man pakaskit
Ant Šventosios upės kranto:
? KAROLIS NURKAITIS,
Kad matytų kapas' sddžių,
f'fl
Laikrodininkas ■
Kūdikėlis * kur** užaugau.
Kad girdėtų tą dainelę,
159 N. State St., Room 1429,
7Wl
Motinėlė ką dainavo,
Chicago, III.
Kai ant kelių mažą migdė,
041444444444444444444 4 4
Ar lopšy mane lingavo.
Tu Julytė, mano kapą
44444 44444 4444444444444440
Žolynėliais apkaišysi,
f*1
Tarpu žolių ir lelijų
Linksmų Kalėdų
Man kryželį pastatysi.
te
.0
Nieko kito aš nenoriu,
- ’ Laimingų Naujų Metų
-0
Tik lelijos kad žydėtų,
10
Kas pavasario rytelį
nuo
0
Kad lakštingalė skambėtų.
SOUTH-WEST TRUST and
Tos lelijos — tai paveikslas,
SAVINGS BANK
Kurį gyvas numylėjau,
0
35th; Archer and Hoyne Avės. ,
Nors lakštingalės dainelių,
T01
Aš dainuoti nemokėjau.
04 4 444 44441444444444144444
(“J. Biliūno raštų” 133-136 p.)

ma primena

Linksmu Kalėdų
ir
Laimingu Nauju Metu

ir

Be vaizdelių, J. Biliūnas ra
šė dar eilėraščių, bet jų esti
mažiau. Geriausias iš jų bus
“Kai numirsiu”, kurį čia ištisai ir cituoju:

parašyti.

Visus mano kostumerius,
draugus ir pažįstamus ir
linkiu visiems

Nash’ui.

* *

Tokie jausmingi

ŠIRDINGAI SVEIKINU

kurie buvo pasiųsti Charles W.

/

kiekvieno kito gyvio, vęrtę —
Linksmų Kalėdų
‘‘Kliudžiau”, “Brisiaus galas”. auto
0
Jis visur mato gyvenime tik
niūrą, kai rudens diępą, liūd
Laimingų Naujų Metų
ną pasaką — “Ubagas”, “LazRėmėjams ir draugams
da”, “Be darbo” ir kiti. Geriau- j ?
sias iš visų jo kūrinėlių bus J
TUPIKAITIS PHARMACY
prieš pat mirtį parašyta viena
537 W. 120th Street
įto
didesniųjų iš 1863 metų suki
limo ’ jo apysakų — “Liūdną
pasaka”, Toje pasakoje, dau 04444444444444444'444444444
ginusia pasireiškia neabejoja
mas J? Biliūno, kaip rasytojo- 14414 »iiiiii a aaa araaa aaa »
beletristo talentas., Ne abejo
jame, jei lemta jam butų bu
Liftksmų Žiemos Švenčių Visiems '*k 0
vę ilgesnio amžiaus susilaukti,
Kostumeriams ir Draugams
J. Biliūnas nemaža butų pali
kęs mums gražių literatūros
New City Tire & Supply
kurinių-kurinėlių.
Visi beletristiniai jo raštai—
1702 W. 47 St.
vaizdingi, nors kalbos stilius
truputį i sunkokas, jaučiama
Chicago, III.
aukštaičių —- Ty t iečių tarmės to
2 » UH t 44 4 414444444 44 4 4 44
įtaka.

Karas gali būt musų

išvengtas ir dabartinėje visuomenės sistemoje, tiktai jo
išvengimas yra labai apsunkintas, koliai tarpe atskirų
šalių eina varžytinės dėl kapitalistų interesų. Kovot su
karo pavojum reikia be jokio atidėliojimo, nes karas yra
baisiausia žmonijos rykštė.

žmogaus,

silpnų

Aukokini spėkas mes tėvynei.

Laimingiįj&rfijų Metų
Visiems Kostumeriams.
MARQtJETTE MALT AND HOPS CO.
0
J. Kaminskas, vedėjas,
6250 So. Campbell Avė.,
0
Chicago, III.
to
S44444444444444 4444444 44 4 4

44444444444444444444444440
0
Linksmų Kalėdų
ir
Laimingų Naujų Metų
Visiems Kostumeriams
B*
C. OBECUNAS
Siuvėjas
1622 So. Halsted St.
Chicago, III.
1 >444444>444> 444444444 444 0 ^1444444444444444 444444441
0
>Į
I
, i—■ ■ ■ ««« ■ i ■■■■■' M* —
lri«

Linksmų Kalėdų Visiems

0

kostumeriams ir. Rėmėjams

Longfellov’o poemą “Hiavata”.

Tame eilėraštyje J. Biliūnas,
’ JAGIELLO PHARMACY
kaip ir kitas, džiova miręs mu
sų jaunas dainius P. Vaičaitis
4559 So. Hermitage Avė.
- su savo elegija “Jau pajė
Chicago, III.
gos* mažinąs”, paliko lyg tes U
tamentus, kuriuose atsispindi
mirštančiųjų troškimai, norai. 044 44 4 4 44 4 4 4444444 444 44444
Deja, *J. Biliūno troškimas —
numirus ramiai ilsėtis tėviškė ra ar a a a a a a a a aaa arrraraa aa
■ 110
je ant šventosios kranto — ""
Linksmų Kalėdų
neišsipildė. Jo kūną priglaudė 2
ir
svetima tolimo Zakapano že
i
Laimingų Naujų Metų
mele.. .
x
Visiems kostumeriams ir draugams
Yra dar vienas* kitas eiluo-. l
jamas eilėraštis, deja, vielos
PETER BARŠKIS
stokos dė'liai negaliu tai pada i
Rakandų krautuvė
ryti. Optimistinis jaunystės die
1T48 West 47th Street
nomis
parašyta#
eilėraštis
Chicago, III.
“Draugams”, kada dar jis Vi
su karštumu šaukia visus į
4444444 4 44444444444444444
darbą, sakydamas:

—

iil« Ii

• Linksmų Kalėdų
ir '
Laimingų Naujų Metų
Rėmėjams ir Draugams.
W. SABALIAUSKAS,
2345 So. Leavitt Street,
Chicago, III.

««

■■■

I to
w
•4 -

*

^444444444444 4 44 4 44 4 >4444&
44444 4.4 4 4 4 44 4 44 4 4 4 4 4 4 4 444
2
Linksmų Kalėdų

Laimingų Naujų Metų
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams.
,
Z. PIETKIEWICZ
Rakandų Krautuvė,
1721 West 47th Street
Chicago, III
24444444 4 * >I♦U 4♦t 4♦ ♦ ♦ * 4L
'4 444444444444444444444444 0 4444444 44 444 4 4 44 4 4 444 4 4iFB>
0
Linksmų Kalėdų
»►
0 fi'
Linksmų Kalėdų
ir
ft
Laimingų Naujų Metų
i; Visiems kostumeriams ir rėmėjams J
2
Visiems kostumeriams ir rėmėjams
r
'//
! ' ' f
to
M. J. TANANEVICZ
fe
LUSTIG’S DEPARTMENT STORE
/^įl
Spaustuvė ir Real Estatc
736 West 18th Street
3410-12 So. Halsted Street
Chicago, III.
»a a a a a a a a a aaaaa a aa a aa a aaa a 041a ar a a a a a aa a a a a a♦a a a a i a a
«<<4,1

Mes linksnio pavasario kregž
džių balsai,
Mes pranašai naujos^ gadynes,
Mes šviesų vargdieniams nešio[jam viešai
Viltis apvergtos mus tėvynės.

Draugai, juk da jaunime esam
. [visi,
Da dega mus širdys krūtinėj;
Dn rn*nkos mus stiprios, mintis
[du drąsi

<

,

;*

t

j|

Į

*■<

i
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Chicagos žinios
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

vo Brooks dėdės, James Quigley saliune prie 958 W. 69 St.
Iš
į

Linksmų Kalėdų

Laimingų Naujų Mėtų

Linkime visiems musų kostumeriams,
rėmėjams ir draugams

Gent’s Furnishings
3259 So. Halsted Street

H
ĮĄ4 4 4 4 4 4 4 44 4 44 444 4_4 44 441
4444444 4144 44 4144444 4 4 4 4 4 <
Linksmų Kalėdų
Visiems kostumeriams ir draugams
J. SINKUS
Real Estate

809 W. 69th Street
Chicago, III.

■*♦ 4444044 01444 0 44 4 44 444
44 444 444444444 44 4 4444 4444*
Linksmų Kalėdų
*

4»

Laimingų Naujų Metų
*
<
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams.
X
ALEX R. JUNIEVICZ,
*
<
3317 So. Halsted Street,
*
*
Chicago, III.
**
<4444444444444444444444444

ten

jie

ligoninę

išvyko

automobiliu
pasitarti

mu

padau-

tuoju Stanton, o iš ten nežinia
kur išvyko. Juos tame auto
mobilyje ir rastu nušautus.
Kadangi nė vienas, nė kitas
Linksmų Kalėdų
ginklų neturėjo, tai iš to spėja
ma, kad jie manė, jog važiuo
ja su savo draugais. Važiavo į
Laimingu Naujų Metų
kokią nuošalesnę vietą pasi
tarti, bet susilaukė mirties.
Visiems musų kostumeriams,
Brooks ir policistas sėdėjo už
rėmėjams ir geriems
pakalinėj sėdynėj. Spėjamu,
draugams
kad atvažiavus j Marųuette
parkų sėdėję priekinėj sėdynėj
Musų apdraudos kompanija yra
du vyrai, pagal signalą, išsi
didžiausia kurioje lietuviai yra
traukė revolverius ir suvarė j
valdininkais. Reikale esant kvie
Brooks ir policistą po šešius
čiame lietuvius pas mus atsilanšūvius. Nušovę, juos, žudeikos
pabėgo ar gatvekariu, ar juos
laukusiu kitu automobiliu. Po
licistas gi buvo Brooks pagelbininkas ir galbūt apsaugodavo
Brooks šaikos gabenamą munšainą.
Padarius Brooks saliune kra
tą rasta gana stiprių bombų,
29 So. La Šalie St.
Iš to spėjama kad jis rengėsi kovon. Policija pčja,. kad
FRANK J. PALT, Prezidentas
jo 'saiku i buvo nusitarusi nužu
JOHN D. BRENDZA, Sekretorius
dyti iMitj McErlane ir Sheldon,
V. RUTKAUSKAS, Iždininkas
bet jie pasiskubino pušaitti pa
tį Brooks. Policija betgi nema
no, kad tuo ir užsibaigs kova.
Spėjama, kad Brooks šaika
prisidės prie O’Donnell šaikos
ir tada bendromis spėkomis
puls iMcEdane-šalltlis-ShcIldon 4444444444444444444444444

PIONEER INSURANCE CO.
OF AMERICA

Z

Joe Brooks jau senai yra
pasižymėjęs bombomis, bet vė
liau patapo butlegeriu. Pikta
darybėmis jis pasižymėjo gana
anksti. Vos 17 metų amžiaus
Būdamas jis jau peiliu nudūrė
žmogų skerdyklose. Bet jis ta
da tapo išteisintas, nes jis tei
sinosi, kad žmogžudystę jis
papildęs savęs apgynimui, nes
tas žmogus buk pirmasis puo
lęs ant jo.

Veliju Linksmų Kalėdų
Laimingu Nauju Metu
* R
Visiems Lietuvos Gintarų pirkėjams ir
jų mylėtojams. Nors tokių yra gana daug Į*
bet turėtų būti dar daugiaus, nes pas mane dar atliko neišparduotų.
St
A. RYPKEVICIA
5
1739 So. Halsted St.
• S*

Linksmų Kalėdų
E .
Laimingu Naujų Metų
J
<.
BERNARD PfcTKA
*
2
Men’s Furnishing
*
ĮĮ
4171 Archer Avenue
SS. E. Cor. Richmond St.
*
4444444444 44444 44 44 44 4 444

44444444444440 4444444444*
<i
Linksmų Kalėdų
*
Laimingų Nauju Metų Linkiu visiems mano paį.
dijentams, draugams
#«•
<
ir pažįstamiems
• <
į* ■■ I>lt ANIELĖ KAUSH1LLAS '
T MEfl . . D. C. O. B.
3252 So. Halsted Street
į.
Yards 4951
4*4444 4 4444a 44444 > ♦♦444444*
4444 44444444444444 4 44404*
<
,
' Linksrnų Kalėdų
*•
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x Laimingų Naujų Metų
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams.
INTERNATIONAL MU6IC SHOP,
Balsevičius, savininkas,
1722 West 47th St.,
Chicago, III.

£
£
*
*"

<444444444 04 *4 O » ♦444 440

pasveikinimas
PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS Valdyba
Direktoriai Sveikina savo Rėmėjus, Prietelius ir visus
Lietuvius su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
laimės pasisekimo turėti ant ateinančią 1926 metą.
Taipgi išreikšdami didžiausią padėką už rėmimą ir
prisidėjimą prie išauklėjimo šios didžiausios Lietuvią
Prekybinės Įstaigos Amerikoje, turime vilti, kad šis
musų ištikimas draugingumas tvirtai gyvos per i ilgus
ateinančius metus.
x

%

•

4

•

J. NAKROŠIS,
V. MAKAVETSKAS
D. ŽEMAITIS,

A. LAPENAS,
M. KEŽAS,
J. A. KRUKAS
S. A. KRUKAS

f ) ‘ 1

F. YORKMANAS.

.

! -1

r

■ llį| '

:

' ■
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40 saliunų uždaryta
Federalinis teisėjas
('Ii f fe
atšvęs Kalėdas uždarydamas 40
saliunti jr, restoranų, kur buvo
pardavinėjamas mu^šainas. Jis
reikalaujant distrikto prokuro
rui p-lei Mary D. Baliny, išda
vė 4 nuolatinius injunctionus ir
36 laikinius injunctionus prieš
saliunus, resiauranus ir pana
šias vietas, kurias sugauta par
davinėjant munšaina.

liaimingų Naujų Metų
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams
FASHION CLOAK SHOP •
Pardavėjai Moteriškų Rūbų
3234 So.'Halsted Street,
Chicago, III. . '

>
j*
««

Laimingų Naujų Metų
Kostumeriams ir rėmėjams
EZEWASH CHEMICAL CO.
Pauderio ir “Salutaro” dirbėjai
639 West 18th Street
Chicago, III.

J

Linksmu Kalėdų

*į
*

5
Laimingų Naujų Metų
Visiems musu kostumeriams

*•

M 4 4 4 44 TOTOTOTOTOTOTOTOTO)

įsiems musų Kostumeriams
'Linksmų Kalėdų

PLUMBING AND HEATING
SUPPLIES

Laimingų Naujų Metų
WILSON FASHIONSHOE
Ceverykų Krautuvė
3235 So. Halsted Street
Chicago, III.

22nd ir State Streets

Sunkiname

lamingų Naujų Metų
Rėmėjams ir Draugams
STEPHANY KLAUSE
Beauty Shop
4202 Archer Avė.
Chicago,411.

Laimingų Naujų Metų
įį
Kostumeriams ir Rėmėjams
CHAS MICHEL
2 Auksinių daiktų ir laikrodžių Krautuvė
E
3320 So. Halsted St
Chicago, III.

VISUS

Kostumerius—Draugus—Pažistamus

4444441444444444444
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Kalėdomis

Naujais Metais

4 4 44 4 4 TO 41 iritlt4 4TO1TOTO
Linksmų Kalėdų

Laimingų Naujų Metų

Mh
T*
S

Dargužis Broliai

1616 W. 47th St
Chicago, III.

,<

Laimingų Naujų Metų
Rėmėjams ir Draugams
JUČUS SISTERS RESTAURANT

*
*•
£

1608 West 47th Street
Chicago, III.
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Naujienose

Board

Lietuviui Real Ėst ate Taryba
Sveikiname Visus Kostumerius
Draugus ir Pažįstamus
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VALDŽIOS AUTORIZUOTI NARIAI
x

<: < t

i?

'J,

v-

.

c-

’

..

< J. Kuchinskas, Pres., S. J. Dargužis, Sekr., J. Yushkevitz, Ižd. J*’
Valdžios Leidimas

MEMBERS

444444444444444444 444444 44444 44TOtoT

THE LITHUANIAN
PASTABA

Valdžios Leidimas

REAL ESTATE BOARD

Visi Tarybos nariai turi Valdžios Leidimus

,
NAMON, J., 2418 Marąuette Road,

BARS, EDW..W., 3146 So. Halsted Str.,
BRUŽAS, ANTON, 3331 So. Halsted Str.,

KIBORT, A., 809 West 69th 'Str.,
KRUKONIS, Ni C., 3251 So. Halsted Str.,

DARG1S, J., 6312 So. Western Avė.,

SINKUS, JOHN, 809 West 69th Str.,

GRIGAS, A., 3114 So. Halsted Str.,

KUCHINSKAS, JOHN, 2221 West 22nd Str.,
LEMONT, B., 6312 So. Western Avė.,
LUCAS, GEO., 3311 So. Halsted Str., .
MACHIUKAŠ, K. J., 3133 So. Halsted Str.,
MACKIEWICH, J.’ 2342 So. Leavitt Str.,

GR1TENAS, 3241 So. Halsted Str., .

MASULIS, A. K., 1902 So. Halsted Str.,

YOUNG, F., 2221 W. 22nd Str.,

KAIRYS, A., 3313 So. Halsted Str.,
KAZANAUSKAS, B., 2221 West 22nd Str

MASULIS, A. N„ 6641. Sp. Western Avė.,

YUSHKEWITZ, J., 3647 Archer Avenue

DARGUŽIS, S. J., 3133 So. Halsted Str.,

FABIONAS, S. L., 809 West 35th Str.,
GASSUNAS, R., 3251 So. Halsted Str.,

ROZANSKI, M., 6312 So. Westem Avė.,

STULPINAS, V. M., 3311 So. Halsted Str.,
SUROMSKI, C. P., 3352 So. Halsted Str.,
ŠVĖGŽDA, L., 4917 W. 14th Str., Cicero, III
VIZBARAS, A., 6803 Cornell Avė.,

MICKEVICE, MARGARET, 3146 So. Halsted Str

Kviečiam Visus Bendrauti su Nariais Tarybos

NAUJIENOS, Chicago, jll

KetV., Gruodžio 21, 1325

CHICAGOS ŽINIOS
Į vieną naktį penki
žmonės nušauti

Kalėdas turės tik vidurrniesčio
didžiosios sankrovos, o mažes
nes pakraščių sankrovos nešit
džiaugia Kalėdomis.

r Galvoji Kur Padėti Savo
Pinigus nuo Sausio I Dienos

Užpereitą naktį
Chicagoje
net penkis žmones nušauta; keturius jų kiti nušovė, o penktas
pats nusišovė. ,
Du butlegeriai, Joe Brooks ir
policistas ILarmening, tapo nu

Geriausia jums pasi
rinkti savąją Pirmuti
nę, Stipriausią ir Se
niausią Lietuvių Valstijinę Banką Amerikoje

Padėka Naujienoms

šauti Marųuette
parke, kaip
spėjama, priešingos butlegerių
(Laiškas nuo laivo)
šaikos.
Central Trust Co. banke, 125 Aliehus Brolau!

LinksrnV Kalėdų

W. Monroe

St., susimušė d n

sargai, seni draugai. Vienas
nušovė kitą sargą,
o paskui
pats užmušėjas, ar bijodamas
atsakomybės, o gal ir iš atgai

Laimingų Naujų Metų

Visiems kostumeriams ir rėmėjams
nuo
Valdybos,
Direkcijos ir
Tarnautojų

CHICAGO, ILL. .

Laimingų. Naujų Metų
Linkiu visiems savo draugams, “Naujie
noms” ir Padaužoms
Dailininkas Mikas Šileikis
3567 Cottage Grove Avė.
Room 6, Chicago, III.

link

buvę policistai ir abu jau se
niai.
VVilliam Outone
aptiekoj,
7147 Constance Avė., tapo nu
šautas klerkas Leo Real, 23 m.,
nesenai atvykęs
iš Bradford,
111. ir tik pirmą dieną dirbąs
toj aptiekoj. Jis tapo nušautas
savininkui
persišaudant su
dviem plėšikais, kurie buvo už
puolę ap tieką.

Chicago Forum, kuris kas se
kmadienį renkasi Ąpolk> teatre
svarstyti svarbiausius bėgan
čius klausimus, ateinantį sek
madienį, gruodžio 27 d., Apollo
teatre, 3 vai. po piet, rengia
labai turtingą programą.' Svar
biausiu bus įvairių tautų liau
dies dainos, kurias išpildys tų
tautų chorai. Dalyvaus ir lie
tuvių choras, vedamas p. A. S.
Pociaus; bfc lietuvių, dar daly
vaus vokiečių, lenkų, italų, čecho-slovakų,
švedų ir negrų
chorai.
Kalbės Jane.Addams,
rabinas Louis L. Mahn ir tei
sėjas Albert B. George apie
reikalingumą tolerantiškumo ir
geros valios Chicagoje. Įžanga

Del tobulumo savo balso yra
pamylėti ir didžiai ilgirti per
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kinfball grojifcliu pianu galite grajiti gaidas teisingai ir girdėti
geriausiai ištobulintų piano mu
ziką.

Metropolitan State Bank

smi. Viskas gerai, tik neturim
su kuo pasikalbėti, nėra lietu
vių, vien italai. Subatoj ir nedėlioj buvo didelės vilnys, tai

,

los, pats nusišovė. Abu jie yra naktį vartė po lovą kaip stoiką

Chicago Forum
Milwaukee ir Ashland Avės

Mes visi esam sveiki

KIMBALL HJANAi

ant petelnės: tai kniūpsčią, tai
aukštielninką.
Turejtui daug
juoko ir nemiegojom visą nak
tį. Panedėly vejas buvo dide
lis, bet vanduo ramus. Sirgti
nereikėjo. Pėtnyčios rytą busim
jau Anglijoj, reikės
persėsti
ant ant kito laivo. Dabar vis
kas labai gerai
Esu vienas
kambaryje nors jame yra 4
Amerikos piliečiams
duoda pimėnybę. Laivas labai
didelis ir gražus, viskas labai
švaru. Tarnai visi gražįai pasi
rėdę ir gerai patarnauja; pui
kiau nebereikia ir negali būti.
Labiausia linksmas esu, kad
per Naujienas pirkau laivakor
tę ir gavau tikrus nurodymus.
Kaip sake, taip ir yra.
New
Yorke ant dipo mus pasitiko
hotelio agentas, persivedė į hotelį ir palaikė iki vakaro. Vaka
re nuvežė ant laivo ir kambarį
parodė. Taip gerai mums patar
navo, kad aš manau, jog Nau
jienų Laivakorčių Skyrius tei
singiausiai ir geriausiai patar
nauja. Todėl patariu visiems
pirkti laivakortes per Naujie
nas. Tai bus ir viskas. Sudiev
visiems. Kai persėsiu į kitą lai
vą, tai vėl parašysiu.

Parduodam

Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

ant lengvų
kėjimų

išmo

PIJANĮĮ KRAUTUVES |

2201 West 22nd, Kampas Leavitt Street
CHICAGO

192^32 So. Halsted St
4177-83 Archer Avė.

Jei neturi musų bankos knygutės, tai išimk
ją tuojaus, o jei laikai savo pinigus išsklei
stus keliose vietose, tai sutrauk juos vie
non, kur žinai kad- busi visuomet užganė
dintas.
j
•Del tamistos parankumo pa tariam, kad atneštumėt savo bankinę knygutę bile kokių
bankų, o mes perkelsime tamistos pinigus
su visais nuošimčiais į šią •

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP
šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys.
2215 W. 22nd St„ Chicago
Phone Canal 2591

DR. VAITUSH, O. D.

METROPOLITAN STATE BANK
Mokama 3% nuošimtį i į metus už padėtus pinigus
ant taupymo, o jei nori gauti 6% nuošimtį, mes jum
patarsime dykai kaip tai galima padaryti.

LIETUVIS

Šios bankos saugumą galite spręsti iš to, kad

AKIU

HPECIALISTA8

Palengvins akių įtempimą, Kuris
esti priežastimi gaivos skaudėjimu,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karšti, atitaiso,
kreivas akis, nuima kataraktą, atitr.iro trumpregystę ir toliregystą.
Prirenka teisingai akinius.
Visuo
se atsitik i ntfiose 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. Nedilioi 10 iki 1 vai. p. p

Kapitalas ir Perviršis yra $300,000.00
Banko Turtas virš Trijų Milijonu Dolerių

1545 West 47th Street

— Anton Atkenson

Phone Boutevard 7589

Lapkr. 16, 1925.

Laimingų Naujų Metų
Visiems Kostumeriams ir Draugams
------- J. STANKŪNAS,----------- -~
Fotografas,
3315 So. Halsted Street,
Chicago, III.

Linksmų Kalėdų
Linkime visiems
120th &• Halsted Street

J. A. BRENZA, Prezidentas
ENZBIG1EL, Sek retorius-Iždininkas

Babitz

Miller

$60,000,000 Kalėdų
---- - dovanoms*-*—
Vidurmiesčio sankrovos sa
ko, kad šiemet Kalėdos busian
čios didžiausios kokios ikišiol
buvo, sprendžianJt iš tų sankro
vų padaryto biznio. Tose san
krovose, neoficiAliniu apskaity
mu, chicagiečiai išleido nema
žiau kaip $60,000,000 supirki
mui kalėdinių dovanų.
Sankrovos sako, kad jos nie
kad netu rojusios tokio didelio
kalėdinio biznio, kaip šiemet;
pirkimas prasidėjęs inkšti ir
vis dar tebesitęsia, Jos mano,
ankstyva
kad labai pagelbėjo
žiema, nes priminė, kad artinaši Kalėdos ir kad reikia pirk
ti dovanas, Anksti pirkdami,
j vidurmiestj,
žmons trauke
aplenkdami savo
kaiminines
sankrovas,

kurios

skundžiasi

Atlantic Laiindry Co.
1643 W. 47 St.
Tel.

3109

Merchants

mas per
manth.

dideliame

C1

Vyrų šilkiniai ir vilnoniai šali
kai, visų naujų pattemų, didelis
pasirinkimas

$2.95

Kiti Salikai

Vyrų vilnoniai Union Siutai
WritfhtH išdirbystės, rudi, mčlyni, balti ir maišyti, mieros 36

"46

$5.85

4 4 4 4 4 44 4 44 4 44 4 4 4 4 4 4'4 4 44 4
*
LINKSMU KALĖDŲ
J
.»

Millev & Babitz.

*
y* .
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NniSli Ashland O*.

Association,

SOL ELLIS and SONS, Ine.
PLUMBING AND HEATING
SUPPLIES

atsvėri

E. J< McQuaid

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ

2118-22 So. State Street

, GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, putlčn,
tos, .'{sendintos
ISgydomos

5822 So. Rdcine Avė.
Tel. Wentworfh 0209
‘Englevvuod 4760

m o 4444*

Linksmų Kalėdų

<

2
butų varomas teisingai.
■J
Nors Taryba tebėra dar vi
sai jauna, bet ji spėjo jau daug į
nuveikti. Ir tai ačiū valdybos
veiklumui. Daug dirbo Tarybos
naudai Kučinskas ir Dargužis.
Ateityje Taryba -žada dar dau
giau veikti ji rengiasi pilsista
tyti sau namus Tas sumanymas narių yra karštai remiamas. Kai kurie tam tikslui į ža
da duoti net po .$3.000.
Paskutiniame Tarybos susi
rinkime , buvo renkama valdy
ba. Išrinkta pirmininku ,J. Ku
činskas, sekretorium J. Juške
vičius ir iždininku Masiulis. N

*la
\k

2
S

\
Laimingų Naujų Metų
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams
CHAS KINDER
J
Auksinių daiktų ir laikrodžių krautuvė
2422 West 47th Street
z Z
Chicago, Ilk

< i y 4 » irtt

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8952

žinomi metodai

►

Laimingų Naujų Metų
J Kostumeriams Rėmėjams ir Draugams
>
J. MATULAUSKAS
*
Drabužių Krautuvė
#
2
3356 So. Halsted St.
Q
Chicago, III.
*
j*444 444 44 44 O 4444 44 444 4 4'4 4
i4444 4 44 4 444 44 4444444 4 44 4 »
Linksmų Kalėdų
Praeitą balandžio
mėnesyj
susikūrė Lietuvių Real Estate
Taryba, kuri šiandie turi apie
40 narių. Pirmaisiais Tarybos
viršininkais laivo sekami^
J.
Kučinskas,
prezidentas
Dargužis, sekretorius ir J
kevičius, iždininkas.
Vyriausias Tarybos tikslas
buvo suartinti lietuvius realestatininkus ir išlyginti visokius nesusipratimus, kurie tarp
jų kyla. Ji taipgi žiurėjo, kad
biznio patarnavimuose viskas
butų atliekama sąžiningai. Ka
dangi Tarybos nariai yra lega
lizuoti ir turi laisnius tai jų
biznis
pareiga yru žiūrėti, k

Slapumo, privatinės,
ir iiikreČiamos ligos

Vartojami sajigiausi‘ir jęeriauBiai

ii 444444 > | O

Didelis pasirinkimas moterų panVyrų gražus šilkiniai ir vilno
niai Union Siutai, Standard pa
siuvimo, tokių kaip Wrights, nuo
38 iki 44
CA

1545 West 47th Street

Liscenced City Weigb-

Mes turime didelį pasirinkimą vyrams dėl dėvė
jimo visokių reikmenų labai prieinamomis kaino
mis. Mes atsakome už kiekvieną daiktą ir tokie ta
vorai yra kokius mes reprezentuojame arba pini
gus grąžiname.

šilkiniai kaklaraiščiai
pasirinkime

Laimingų Naujų Metų

Mes pristatome iiktdi geriausios
rųšies anglis. Musų atsvėrimas
yra garantuotas per Chicago Coal

Pirkit pirkinius prie namų, sutaupykit
laiką ir pinigus

25c iki 75c

Traukimas
dantų be tkausme.
Bridge geriausio aukso. Su musų
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą save darbą, ir
žemas musų kainas. Sergėkite savo
dantis, kad nekenktu iusu sveikatai.

ANGLYS - KOKSAI

3901 Archer Avenue

xk,i

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Visiems kostumeriams

Men’s Furnishing and Tailoring

Didelis pasirinkimas dėl vyrų
šilkinių ir vilnonių kaklaraiščių
visų naujų išmar\
ginimų po
OwU

Linksmų Kalėdų

Nauja landrė jūsų apiedinkėj. At
neškite savo skalbinius ir persitikrinkit patys. Musų patarnavi
mas yra geriausias. Mes paimam
iš namų ir dastatom, jei reikia.

pagerintas

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

ir tikra* Europini.
escide gydymas h l*
kiamn. Vlenatihie ...
dymas nuo sifilio lu
(lamas ui
>Į
žemą kainą
3)^

tiktai trumpam laUui

paeina nv
Daugiausiai chroniškų ligtj
kraujo ir užkrečiamų ligų- Kad ilgy dilų*
jas nebandykit senais būda U
VYRAI I Specialia semim gydymas yra v«rtojam a«
u peru panivekimu dėl atgavin >
Jo Kalviu <n
stiprumo •ilpnėinH vyrama.
n< n
jėga veikia stebuklingai ant gilių
ir kraujo, suteikdama stiprunui silpnam*
ir sunykiisicms vyramu. Dr. Ros* gjrdyns. i
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ
Ir jau i&gydė tūkstančius žmonių, tai *<•
užtikrinimas sergnatiems, knd jie gaus v
rą gydymų. Vienatinis geriauuiai įrengtu
ofisas Jungtinėse Valstijoje. Deiimtis g> •
dymui kambarių. Kraujo ižbandymas ir I
boratorjjos egraminaeija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikai!* patarnavimas suteikt
jums sveikatą., ir laimę.
Geriausia gyd}
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gyd>
nuut. Ateikit šiandien.

DR. B. M. ROSS
. 35 So. Dearbom St.
kampaa Monroe St. Chuago
Vyrų priėmimo kiimtuirys 606.
ėmimo kambarys 60<

Motei ų

?r

Penktas Augštaa, Crilly Namai
25 METAI TAME NAME

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

Ofiso valandos kusdieo nuo 10 ryto iki
vakare. Nedalioj nuo 10 iki 1 dieną. P*
n ei lėliai*, Reredoinis ir suli.atomir nuo n
ryto iki 8 vakar*.

NAUJIENOS,

Škotų muzika
ONA MALAŽINSKIENR

Mylėjom mes ją gyvą, neužmirškim jos nei mirusios. Pa
minėjimai metų sukaktuvių.
Mano brangi motinėlė, kuri
persiskyrė su šiuo pasauliu
Gruodžio 18 d., 1924, sulauku
si 82 metų amžiaus. Paliko di
deliame nubudime dukterį Evą
ir anūką Antaną.
Jau praslinko metai, kaip ta
beširdė mirtis išplėšė iš musų
tarpo^nusų mylėtą motinėlę, o
paliko mums žaizdas, kurios
neišgya ant amžių. Ją spaudžia
šalta žemelė, o musų širdis ve
ria gailestis, ir ašaromis lai
stome jos kapą. _ Ilsėkis musų
brangi motinėle š’os šalelės šal
toj žemelėj, neužilgo ateisime
ir mes pas tave.
Pasilieka dideliame nubudi
me,
Duktė Eva Marcinkevičienė
ir Anūkas Antanas

Simpatiškas —
Mandagus —
Geresnis Ir Piesnis Už Ki
tų ' Patarnavi
mas.

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

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

Chicago.

III.

Ketv.,

Didesmuosp kintamųjų pa
veikslų teatruose
šią savaitę
rodoma: Cnicngo-—“The Beau- PAIEŠKAI’ Juozo ševelkr, paei
JAUNA pora parduoda 5
liful City”,
McViekers - nu iš Stonaičių kaimo, Gelgaudiškės parapijos>, sakių apskričio, Pra- kambarių gražiu- rakandus pi
‘Banda up”, Roosevelt - ”'l|jie 1 ......
šonu*? greitu
greitu laiku atsiliepti. Adre
Phanton of th,e Opera”, UptovvL są, kur| lamstų buvote pridavus, gia?. vaitoti tiktai Iris mene-'
buvo neteisingas. Prašome arba sius: šilkinis mohnir setas, du
—“The Grand Ducheas and the parašyti
laišką, arba ypattškai at miegruimio setai. 8 šmotų val-(
Waiter,” Harding—“The Durk vykti, Busime labai dėkingi,
gomo kambario setas, kaurai,
Charles Ritkus
Angel”, Senate — “Claasified
1154 N. Kedzie Avė.
eon^ole fonografas, liampos, I
on the Stage”,
Mid-A^est.—
' p^ettims setas ir kiti dalykai,
“Pony Express”, Capitol — PAIEŠKAI’ Jono Chlevinsko. Tu parduos atskirai. II apt.
bu'černę 106 S. ;»tti Avė., May
“The Man on
the Box (su rėjo
3138 Broadvvay
wood, III. Dešinės rankos neturi

ASMENŲ JIESK0JIM1I

1 eatrasMuzika

RAKANDAI

1925

Gruodžio

NAMAI-ŽEME

Lietuviai labai mažai pažys
KALfiDŲ BARGENAS
ta kitų tautų muziką, ypač tau
tinę, su savo tautiniais muzika
liais instrumentais.
Daugelis
gi tautų turi visai skirtingus,
niekur kitur nevartojamus in
strumentus. Lietuviai irgi tu
ri savo kankles ir trimitus, tik
jie jau yra užmiršti (kankles
dabar bandoma Lietuvoje at
pusės piršto. Tūrių svarbų reikligaivinti ir jau yra susidarę ne
)ą, todėl jis pals ar kiti jj pažjsDVIEJU pagyvenimų murini.-’ naMidship man”.
maži kanklių chorai).
tanti meldžiami pranešti inan.
PARDUODAME labai pigiai 5 mas, išsimaino ant bučernės arba
škotai irgi turi savo ypatin
Gaus atlyginimą.
kambarių puikius rakandus, kaip
,
\V.
Urbonas
naujus.
8
šmotų
parloro
setas,
2
mieI
,3
NAMAI
mainomi ant formų,
Mildos
teatre
dabar
rodoma
gą muzikalį instrumentą —
1617 S. Jefferson St., Chicago
gamo
kambario
setai,
grojiklis
pia{
Atsišaukit:
.“bagpipe” (rusiškai — volin- “That Royle Giri” — ir vode
nas, nulio, 7 Arnotų valgomo kambaDu«-l.
BrilfhlOfl P k
ka). Tai yra labai senas in vilius.
IEŠKAU Prano Baltis ir Jono rlo setas, kaurai, liampos ir daug ki- į
2 PLATU nnmas po 6 kamba
Pnleko; paeina Kuliškių Kaimo, tų dalykų. Pigiai, dalimis.
strumentas,. atsiradęs dar prieš
rin 1 W. 55th Street
r*us» 2 mašinom garažas, ;»0 pėdų
Kvėdarnos vai., Tauragės apskr..
pločio lotas, muro narnas. Yra viMildos teatras yra pavyzdis Turiu svarbų reikalą iš Lietuvos.!
krikščionybės laikus; jis yra
--------------k
—
---------------—
,
—
1
si
parankamai. Kaina tik .'<12,500.
| užsilikę nekuriose šalyse, bet lietuvių sugab'umo, mokėjimo Meldžiu atsišaukti arba žinantieji
.
Randasi
priv 5351 S. Artesian.
bukite malonus pranešti.
3
PAG
iVENIMV namas. maino
prisitaikyti
ir
supratimo
biznio.
P.\RDAV!MU!
I
ruimų
rakandai,
turbut tik vieni škotai moka
Barbora Toleikis
ir
ruimus
randuoti.
coltage,
randasi Brlghton Parko
oalima sykiu i.
juo gerai vamzdžiuoti ir turi Tas teatras visuomet skurdo, 3620 S. Parnell Avė. Chicago
■Rakandai visi geri ir ruimai pato 1008 Maplcvood Avė.
$900 Ca>h
didelius “paiperių” cnorus. Tai buvo užleistas ir neturėjo gero
gus gyvenimui, Galpna matyti ir
per
šventes.
6 KAMBARIU
kaina
KAMBARĮ V coltage,
coltage
yra keistas instrumentas - vardo. Paėmė jį vesti lietuviai
716 \V. 30 St.
$3,500. Perku, mainau ir parduodu.
ir viskas tuoj
persikeitė,
vamzdelis su dumplėmis, išduo
3 lubos.
’
l'arpe
Union
ir Enu'rald Avė.
K. VALAITIS CO.
dantis keistą, bet visgi viliojan nors abu to teatro savininkai, NAUJOJ gražioj apylinkėj 6 rui
fintas ant rendos. Naujam na
3404 S. Morgan St.
p. p. Šatkauskas ir Maskoliū mų
čią muziką.
me, tik ką pabudavotas ir niekas,
šią keistą, bet gnažią škotų nas, pirmiau neturėjo jokio pa da negyveno. Visi įtaisymai kuopuikiausi. Karštu vandeniu apšilmuziką teks girdėti Roselando tyrimo teatro bizny. Dabar te domus.
lietuviams ateinantį šeštadienį, atras rodo vėlinusius krutamas Kreipkitės:
16118 So. 501h Ct., Cicero, III.
su pačiais
gruodžio 26 d., Strumilo svet., paveikslus, kartu
Rickenbacker Coupe, 4 pasažierių
LSM, Ratelio vakare. Garsus dfdžiaislajs teatrais, duoda ge ANT RENDOS naujam name, DeLuxe, važinėtas 2209 mylių, baloon Moderniška, 11 knfnbarių ar
ir todėl yra karštu vandeniu apšildomas kam tajerai, 4 ratų brukęs, disc ratai, 2 flatų. Parduosiu už mažiau
škotų “paiperis” T. MaciLeėd iš rus vodevilius
barys, su valgiu arba be valgio, praktiškai naujas, kainavo $2265, už negu kainuoja pabudavojimas.
Milda Vyrams
pildys keletą gražių dalykėlitj skaitlipgai lankomas.
arba moterims dėl dviejų $1075, išmckčjimais. Naujo karo ga
5801 S. Albany Avė.
rantija. Visuomet atdara.
su savo “bagpipe” —' solo ir dabar patapo vienu pirmaeilių arba vienam,
1618 South 50th
1741 W. Madison St..
dviese su p-lo Jessie Chaleston, teatrų, nors ir nelupa augštų
Cicero, III.
Fiper T. MacLeod
kuri be to pašoks ir keletą kla vidurmiesčio kainų.
■
. .......... .. —i-----------------PARDAVIMUI 3 lotai ir 2
Taipjau bus su
Garsus škotų vanizdininkas, siškų šokių.
IšRENDAVOJIMUl
ofisas dėl
Studebakcr Duplcx Phacaton, važi cottage. 5—6 kambarių. Bardaktaro, ant viršaus aptiekus, prię- nėtas 2220 mylių, baloon tajerai, ir
kuris vamzdžiuos škotų “bag- vaidinta 2 veiksmų žemaites
Didysis Simfonijos Orkest šais
Randasi pusė bloko j
lietuvių bažn>čią. Labai gertr t. t. Geriausiai pataisytas, motoras
pipe” ir supažindins lietuvius komedija “Apsiriko.” o paskui ras vėl duos populiarį koncertą vieta,z Garu apšildoma.
gerame stovyje, geras sutaupymas, pietus nuo Archer Avė.
•
South Sidej — Amphiteatre — Kreipkitės:
su škotų muzika LSM. Ratelio bus šokiai.
už $975, naujo karo garantija. Vi- Į
Atsišaukite:
1146 S. 4<)tli Ct.
suomet
atdara.
vakare, šeštadieny, gr. 26 d., • Kas nori susipažinti su ško (skerdyklų salėj), ateinantį
Tel. Cicero 122
4836 So. Ridgeway Avė.
1741 \V. Madison St.
Strumilo svet., 158 E. 107 St;, tų muzika, teatsilanko į ta va pirmadienį, gruodžio 28 d. Tai
karą.
Roselande.
yra gal geriausias
pasauly PASIRENDAVO.1A kampinis na
PARSIDUODA NAMAS
mas ant dviejų flatų, ant pirmo
Crysler *Couch, atvežtas 60 dienų
simfonijos
orkestras ir į jo yrn
tinkančios dėl visokio biznio. tam atgal, pilnai prirengtas, 4 ratų
4—1 KAMBARIŲ mūrinis su beiz- I
koncertą verta kiekvienam at- Ant antrų lubų yra šeši kambariai brakes, 5 baloon tajerai, didelis su- mentu ir bungalow stogu; sun partinkami dėl trijų ofisų arija dėl pa taupymas ant naujo karo, $885, nau lor. Pečiu šildoma. Randasi 44th
Smulkmenos
silankyti, ypač kad įžanga vra gyvenimo.
Iš Birutės
Yra “wather heater” ir jo karo garantija, išmokėjimais. Vi ir S, Tahiian Avė. Atsišaukit pas
'vikiti parankamai. Vieta randasi sker suomet atdara.
tik 50c. Salė yra didelė ir
savininką.
sai
ijbcrty
Hali,
ant
49
Avenue
ir
JOE VILIMAS
šiemet Chicagos opera duoda siems vietos užteks.
1741 W. Madison St.
II Street. Atsigaukit.
4105 S. Fairflcld Avė.
Visa Birutė su r.avo vedėju
p. A. Vanagaičiu, linki savo rė tris pasaulines premieras
1340 So. 18 Avenue
dar
niekur
nestatytas
operas
—
Cicerė, Illinois
REIKALINGAS LOTAS
Overland 4 cilinderių sedan, varmėjams, draugams ir vakarų
my“
Namiko-San,
”
“
Light
from
totas
60
dienų,
važinėtas
1200
KAS
turite gerą lotą ir norit
Vaičkaus Dramos
lankytojams linksmų Kalėdų ir
lių,
pilnai
prirengtas,
veikit
greit,
mainyti
ant gero uždaromo sedan
$385, naujo karo garantija, išmokė automobiliaus. Atsišaukit greitai.
taip pat laimingai sulaukti ir St. Agnės” ir “Rosurection.”
Teatras
Visos trys dainuojamos anglų
jimais. Visuomet atdara.
Joe Vilimas
linksmai praleisti ateinančius
1741
W.
Madison
St.
dėl
ineREIKALINGAS
ruimas
kalboj.
t
4405 S. Eairfield Avė.
1926 metus.
1 Kaip jau buvo
skelbiama, chaniko, ifirbančio prie bildingų;
Viena opera — “l)er Rosenbūt su valgiu arba be valgio,
—Birutė.
ateinantį sekmadienį, gruodžio gali
PARSIDUODA pigiai mūrinis na
(ieistina
butų apšildomo kambario
Chevrolet touring, 1926, No. 21Kkavalier” irgi niekad nebuvo
27
d.,.Vaičkau
Dramos
Teat

dėl pasi- 38274/9 — 1850216, baloon tajęral, mas, 3 po 0 ruimu s, 3 po 4 rui
ir
kad
butų
bcizir.entas
Ku misi joti poodis,
Cliicagoj pirmiąų statyta.
’ j. Praneškite laišku bumperis, užrakinami ratai, važinė mas. lygtus lotas, grali vieta, ge
jnlnkių
r ■
ras statys Hųll House teatre dėjimo
Jox
635.
Į
Nnujienas
E.
namas, 18 procentą atneša.
tas 30 dienų, kaip naujftt?, $825, nau rasKreipkitės:
Muzikališkoji Komisija turė
(800 So. Hals,te<i *į>t.) Žemkal
jo
karo
garantija.
Visuomet
atdara,
Pereitą sekmadienį, West Si1841 N. Lawn<ia>e Avė.
jo savo pirmą posėdį pereitą
1741 W. Madison St.
nio “Blinda
svieto lyginto
Tarpe
Annitage ir Nortli Avė
pirmadieni, l>r. Biežto namuose, dės parap. svetainėj. Marijonų jas”.
Veikalas
yra
labai
gra

L
’
-!
1
.
1
.
■
—
T!!!
—
Ivp. vaka- žus* ir įspuUiujęiKtf..
kuriai pnsiseke, aptarus visas Kųleg-fjoH FteraCJi?
Apkainuota $r>OOO
re northsidiečiai, vadovaujant
PARDAVIMUI
Vaidinime dalyvaus ir p. tel, Lafayelte 5153*6438
puses, prieiti prie išvados, kad
negu Ištikrųjų kainuoja, turiu purkiekvieną mėnesį rengti kon p.p. Maskalaičiams, statė uPra- Pociaus vadovaujamas choras.
DIDŽIAUSIAS GROJ1KLIV PLANŲ duoti gražų naujų, 9 upartmentų
žydo Nuvytusios Gėlės”.
namą, Marųnette Manor. Namas
IŠPARDAVIMAS CHICAGOJ
—Z.
certus yxa galimybė.
Toks
pats per save j 7 metus.
Turime pardavimui daug vartotų apsimoka
Didelis
bargvnas
greitam pardavi
pirmas koncertas, Komisijos
ir sampelirdų pianų. Turi būt par mui. Telefųnuokit savininkui dėl
Anglų
teatruose
eina
keletas
nuomone, galima bus surengti
NAMU STATYTOJAI duoti, kad padarius vietos musų kam susitariiho,
naujų
veikalų.
bary dėl naujų Kalėdinių pianų. Par
pabaigoje sausio mėnesio. Va
Tel. Triangle 7989
davimo
kainos $146 lengvais išmokė
Apollo
teatre
eina
“
Big
Boy
”
3804
So.
Kedzie
Avė.
dinasi, Komisijų %jųu sąvo dar
jimais. Jei jus atsinodite sj skelbimą
chicago
z
bu Al Jolson
Chicagos
Lietuvių
Auditorium
PARSIDUODA pigiai biznio
su savim, mes duosime jums gražią
bą pradėjo.
Kal&h} dovaną, 100 rolelių ir cabinet lotas, Kedzie ir Clst PI. ir 4
Princess teatre — “Magda” bendrovė rengia linksjną balių Ka k.
lėdų vakare, gruodžio 25 d., Au
benčių.
Illinois — Ziegfield Folliea, ditorium, 3133 South Halsted Str.
NATIONAL PIANO STORES, Inq. rezidencijos lotai, arba mainy
■ ..........

t

I lllllllf

I <1IV<A11V<<11J

•

•

•

t

f

ISRENDAVOJIMUI

AUTOMOBILIAI

$24,000 rezidencija.^

■ •*-*•**

SKYRIUS
4447 So. Falrfield Avenue,
Tel. Lafavette 0727

SKYRIUS

4904 West 14th St., Cicero,
Tel. Cicero 8094.

. -j

*

*

JIESKO KAMBARIŲ

Alei R. Junievicz
Diamonds Expertas
1 Kaip debnania perka! he nuo
Įį kIi.Ki<l£>
experto, galit vertės.
lengvai Deimanto
padaryti
J carai yra kiek turi sverti. Mes

sukom carai akmuo, kaip jus sa-

k>tumėt uncija pipirų ar sva
ras cukraus. Bet akmuo kur
sveria carui ?al būt taip žemos
vertės kaip $50 arba taip aukš
tos kaip $1,000. Tai priklauso
nuo to, kaip akmuo yra nute
kintas, koks jo gerumus ir ko' kia jo spalva ir koki Jo brilian| cija ir taip toliau. Tai yra ne
i kožnas gali pasakyti apie deiI1 mantų vertę, bet jisai paima
expcrtą, kurs gali paimti vieną
akmenį ir pasakyti jo tikrą ver| tę; kiek jisai yra vertas. Del to
| v ra labai svarbu eiti pas exper| tą deimantų, kaip perkant deij mantą ne kokj kitą daiktą perI kant turi taip ąž.sitikėti žinanI čiam ir teisingam įjardavėjui.
į Jūsų Jevveleris Alex Junievicz,
I jisai yra expertas, jisai pats ir
"erka deimantus nuo expertų.
i :Įeito jisai žino kiek sveria,
' okia spalva ir kiek vertės. Del
io eikit pas Ale.v Junievicz dei
mantų pirkti; jisai visada turi
naujausios mados deimantų žtcdų dideliame pasiunkime, visa
dos turėkite minty pirkti dei
mantą pas i

Alei R. Junievicz
3317 So. Halsted Street
.

įvairus skelbimai

■■■

r a.nešimai

. *4

Lietuviška Draugystė švento Mateuėo Apaštalo laikys savo priežmetinj susirinkimą subatoj, gruodžio 26
d., 1925 m., 7:80 vai. vakare, LietuvjiĮ Auditorium Svet., 8188 So. Halsted St. Visi nariai malonėkite pribūti, nflfi bus rinkimas valdybps ant
1926 metų ir daug kitų svarinu Ba
iykų dei aptarimo.

404444444444444444A44444*
Linksmų Kalėdų
ir
Laimingų Naujų Metų
Rėmėjams ir Draugams.

««

LINKSMU KALfiDŲ

JOS. RIZGEN,
Laikrodininkas
3331 So. Halsted Street,
Chicago, m.
vnicago,
D!

.

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.
Kontraktorius - Plumberis. Darau
visokj darbą pigiomis kainomis.

2832 W. Madison St., Ist floor
Chicago, III.

m m4444441 > ritam
S
_______

1

M

*

1 iet. Laisvės Paš. Kliubas turės
savo priešmelinį susirinkimą gruo
džio 27, 2, vai. po olėtų, McKmley
Purk svet., prie 39 ir Western Avė.
Nariai pribukit snsirinkiman, nes
yra daug svarbių reikalų ir rinki
mas naujos valdybos. —Valdyba.

Towi,

' •
*

Į
Į‘

GĖRIAI]SI proga nusipirkti nduujai pabudavotą 90 karų garažąj hu
automobilių landrj ir taisymo su
pa. Visi įrengimai vėlinusios ma
dos. Randasi arti ldomis Boulevardo. Čia gera proga jsigyti gerą
bizn|.
1838 W. 63rd St.
Tel. Englewood ,0859
PRIVERSTAS parduoti savo giojiklj pianą iš priežastiea išvažiavi
mo iš miesto. Grojiklis pianas ber
tas $900, parduosiu už $150, 125 ioleliai, bcncius ir kabinetas, išmokė
jimais $50 cash ir po $10 j mfinesj.

6512 So. Halsted St., Ist floor

Malevojam ir popieruojam. Ui. laikom malevą, popierą,
stiklus Ir "t.’t.

ICE BOX pardavimui, taip kaip
naujas, taipgi mėsos kauntoris, blok-:
sai, svarstyklės ir elektrinis mėsos 1
malyklis, grosernčs lentynoa, kaunte-1
riai. Parduosiu pigiai, nes turi būti
parduota iki gruodžio 28. Atsišaukit
tuojau. 5530 So. Honore St, ist flat,*
Prospect 9334.
1

3149 So. IBIsted St.

J S. RAMANČIONIS, Prez.

PIRKIT PLUMBING4 PAS MUS
IR SUTAUPYKJT 35%
Mes parduodamo visiems olselio
kainomis
Lęvinthal Plumhing Supply CoM
J 637 tVest Divfalon StM
netoli Marshfield
X

w»uto

Kostumeriams, rėmėjams ir draugams
FENZAUS MILLINERY
Motery Skrybėlių Krautuvė
1646 West 47th Street
Chicago, III.

444444444444100444*4444

Lietuvių Piliečiu Brolybės Kliubo Amerikoj metinis susirinkimas
bus 1-nkomas sekmadieny, gruo
džio 27 d., Mildos svetainėj, 1 ;30
vai. po pietų. Visi nariai privalo
būti laiku. Bus
bus daug svarbi
svarbių........
nutarimu. Ir Ilins
.... __
_
___
renkama valdyba
dėl ateinančių
metų.
' 1926
.................
i
Antanai Rekštys, sekr. I

RAKANDAI

MORTGEClAi-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Nuteikiami ant 6% palūkanų
Taipgi perkame Trečius Morgičius
Ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT
CORPORATION
3804 South Kedzje Avė.,
i
Lafayette 6788

MOKYKLOS

. NAGAITJS

BRIDGEPORT PAINTING
& HDW. CO.

NAMAI-ZEME

VALENTINE
DRESSMAKING
COLLEGE
Kursai Designing, Dressmaking,
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Klesos dienomis ir vakarais, Atsišaukite, rušykite arba telefonuokitę dėl tolimesnių informacijų.

2407 W. Madison,

Chicago, IU.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTPILZ, Manager

KALĖDŲ DOVANOS

PARSIDfUODA 3 flatų muro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXk
nama«; parduosiu už $8,8(M)
arba mainysiu ant cottage toliaus iš miesto, arba ant lotų.
yra labai svarbu mokėti kiekvie

of Lake, — G. D. L. K.
» priešmetinis susirinkimas
įvyks ne„
nedėlioj,.27 <1. gruodžio, 2 v.'
■ - ----------------..... . ............... .............. |vyK.s
Kryž. parap. svet.
PARDAVIMUI 5 kambarių
i’iai mhlončkit atsilankyti,
rinkamą nauja valdyba rakandai, pianas ir gramofoLinksmų Kalėdų
PARDAVIMU
flatų kam
, ateinantiems metams. Taipgi atsi. .
,
pigiat.
veskite naujų narių dėl prirašy- nas, taipgi bungalow,
pinis muro namas; parduosiu
*
ir
mo, nes jau paskutinis mėnuo įs Namie ncdfHc.,.
už $11,800 arba mainysiu aut
Laimingoj Nauju Metų
toti be įstojimo mokesties.
5727 S. Loomis St.
N. K nut, rašt.
btičernės ir taip toliau. Kas

4 4 44 4 4444444 444^44 4 4 4 4' 4X4 ^

■M

i ei. Yards 7282

siu ant namo.
Stanley J. Marozas

4617 S. Paulina SL

■■■■M,.,. ■

3321 So. Halsted Street,
Chicago, III.

4930 W. 13th Street
Tel. Cicero 19
Linkiu visiems savo draugams
lietuviams ;

Tel. Republic 8135

BAGDONAS BROS.

| Bus gražiausia balius, Sveiki sulau
kę linksnių Kalėdų.
Sehvyn—“Dancing Mothers,” I
Nėra kito šaltinio,
Komitetas.
MOVING, EXPRESSING & COAL
PIANO MOVING EXPERTS
komcdi
’
a
(pradės
Kalėdose).
iš kurio plauktų
I Jaunosios Birutės Kalėdų eglaitės
Loug distanee handlin£.
Chateau (North Sidfj)
tiek naudingų žinių,
> gruodžio 26 >. Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.
i d.,
Mark’ .White
“The Fool.”
■ ”
.........Square svetainėj. Bus
kaip Naujienos.
dainų, muzikos, deklamacijų. Po pro Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 Office
gramos šekiai ir žaismai.
PRANEŠIMAS MOTERIMS
Į Kviečiami atsilankyti tėvai, rėmė
Parsiduoda
vilnonios giios Įvai
jai ir šiaip svečiai, norintys iinksriems
nėriniams;
Kaina: 4 uncijų
miai ir gražiai praleisti vakarą. Ti
inatkos
35e.,
38c.
ir
40c. Vilnonius
kėtus reiki i pirkti iškahio pas na
skiautės
vaikams,
kaina
nuo 65
rius ar Aušros knygyne.
ir
centų iki $1.00. Marškonios gi
— Komitetas
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki
Laimingų Naujų Metų
iŠ Keąsingtono.^Draugijos D. L. K. 15c. Mano tavoras parsiduoda nuo
Kostumeriams ir Rėmėjams
j Gedimino priešmetinis susirinkimas 35c. iki 50c. pigiau negu kitur.
Atdara dienomis, vakarais. Sekma
pčtnyčioj, gruodžio 25 d., jš priežasdieny
j no pietų.
P. k. BRUCHAS,
I ties Kalėdų Šventės nejvyks; yra per
Frank Selemonavičjus
keltas iki Senedos, Gruodžio 30 d.
504
VV.
33rd St. Prie Normai Avė
Deimantų, aukso daiktų krautuvė
P. GriguJa, Nut. Rašt.
*

mhz. komedija

CHICAGO, ILL.

DR. J. SHINGLMAN

ROBIN BROS.

■

norite pirkt, parduot arba ma'-

ANGLU KALBA

nam gyvenančiam? ėloje Šalyje.
Kurie kalba gerai angliškai visur
turi pasisekimą ir pirmvbą. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedys.t«s, ptlietyhžB ir Haur kitų dklykų g;ali lengvai ir greitai išmok

ti pagal naują būda mokinimo Le-

vesKio

Mokykloje klesose

ir per

GROJIKLIS plonas, Edison pholaiškus (correspondence). Plates
nografas, iškimštas parloro setas, nyt namus, lotus, f urmas arba nių paaiškinimų klausk asmeniiriešutinis bedruimio ir valgomo kokius kitus biznius, kreipkis [kai arba lalSku.
kambario setai, bufetas, veidro- tės pas
LEVESKIS’ SCHOOL
tižiai; davenport stalas, siuvimui
Preparatory
and Commerrial
F. G. LUCAS & CO.
mašlnn ir indai, pigiai, 9><12 kau
3301
So.
Halsted
StH Chicago, III.
rai $22 įtampo* $10.
4108 Archer Avė.
(kamp. 88-čios gatv., 2-roa lubos)
4843 S. Miebigun Avė.
Phonc Lafayotle 5107
Ktnvvood 2514
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXX7

r>

naujienos

Parį Two

Chicago, III., Ketvirtadienis, Gruodžio-December 24 d., 1925

Antra Dalis
No. 302

-Gėrimu jus sutrumpinate
savo gyvenimą.
Vaidos
—Ar gi manote, jūsų nuomo
ne, aš keturius šimtus metų
gyvenčiau ?
— 0 vis tik metų dešimt dau
giau....
-Tai vis niekai.
Yra man
viena pažįstama mergaitė... Gi
mė jai kūdikis ir laike dviejų
Kad galėtume orientuotis Mat.
Mat, mokslas, kaipo toksai, dėjimus. Ir liesą kalbėjo Le
mėnesių mirė, o juk jam nė
šių dienų pasauliniame rate, nemėgsta perdaug staigių šuopo kiek laiko atrasta
vienos bankus konjako neteko
mee privalome susipažinti su lių; jjg eina laipsniškai prog- planeta loliau Grano, kuri pa
išgerti....
nuolatine žmonijos kultūrinio reso keliu, pradedant papra- vadiniu Neplunu.
—Tai, mat, kūdikis, o jus gi
gyvenimo eiga; mums visa, kas ' sčiausiu dalyku žengia prie su- Tiesą pasakius, čia nėra nii"suaugęs1.
tuo ilgu laiku buvo moksle už dėtinesnių, lygiai kaip ir jau- ko nuostabaus bei stebuklingo,
—Tai gi, todėl aš ir geriu,
kariauta, turi būti nuvokiama, nas žmogus pradiniu dirbti nuo kaip dažnai kai kurie yra lin
kad Suaugęs. Paskui nuo degkitaip mums ir šiandieninis lengvesnio darbo ir eina prie kę manyti, čia lik mokėjimas
tinęs nemiršta. Va kitas daly
gyvenimas, bei ateities numa sunkesnio. Mokslas nuolat sa-' pastebėti vykstančius prigim
kas, kai pradės gelti arba ką
tymas liks miglotu.
ve kontroliuodamas, ncapsiru- tyje reiškinius ir suvedimas
nors kitą stiprų... čia tai, žinobežiuodamas
jokiomis
dogmo
jų
prie
atatinkamų
tuos
reišt
ma, mirtis. Bet kad prie buAš šiame trumpame rašiny
mis,
ką
daro
religija,
užfik

kinius
iššaukiančių
priežasčių.
feto, kompanijoje, o dar sveje kaip tik ir pasistengsiu
tima sąskaita...
nors gana trumpai peržiiuėti suodamas visa, kas naujai pa Taip žmogui, kuris dalelyte
tiriama
ir
kiek
galint
patirta
yra
bendrosios
visumos,
reikia
Pereinate prie kitų įrodymų
kaip visa ėjo prieš mus, kaip
pritaikindamas
praktiniame
gy

mokėti pastebėti tai, kas joje
metodų. Pradedat aiškinti, kad
eina dabar ir kokios musų
girtuokliavimas užtemdo protą,
gyvenimo gailimės (perspekty venime įgauna atatinkamo pla vyksta, gi ieškoti kokių nors
čiųjų
masių
susidomėjimo
ir
išradimų
visai
netenka.
sąmonę — rezultatai pasiliks
vos .
pagarbos.
Ir tiesą sako Mokolijus, jog
tie patys.
Mokslas kaipo įrankis Žmo Ir tik pasiremdamas moksli Amerika butų buvusi atrasta,
—Nuo degtinės silpsta at
gui padedąs siekti aukštesnių ninkas tuo, kas jau yra žino- jei nebūtų buvę Kolumbo: ją
mintis.
tikslų, padedąs mums užka-Įma, gali daryti įvairius sam- butų atradęs kitas Kolumbas,
—Taip... Ivanauską žinote?
riauti geresnes gyvenimo są protavimus, statyti protingas kuris butų tą pat atlikęs.
čia telpa
—žinau.
lių Miesto Tarybos Socialdemokratų ^frakcijos fotografija. Pirmoje eilėj
lygas, visas kas tik galima pri hipotezes, gali bendrų žinijos
Tad bus suprantami dažni iš kairės
rėš dešinėn sėdi: 1) Žukauskas Stasys 2) Varnauskas Juozas 3) Venclauskas Knzi—Va, matote ir nežinote...
taikinti žmonijai, buvo ir bus ratą praplėsti ir įnešti visa, atradimai, kada vienu ir tuo mieras> (tarybos
(t
pirmininkas) 4) Bielskis Vaclovas (Frakcijos pirmininkas) ir tarybos
dalykas
turįs
nepaprastos kas pastebėta į bendrąją paty- pačiu metu, tą patį dalyką ati vice-pi rmininkas) *») Sondeckis Jackus (Miesto Burmistras) 6) Glinskis Aleksas (Frakcijos Blaiviame stovyje jis nieko ne
atmena — iš kurio interesanto
reikšmės ir tolimesnėje mušt; | rimų sumą. Ir tik tada galima dengia du žmonės, ncprigulmin- vice-pirmi
kyšį paėmė, o nuo ko nesuspėjo
plėtotėje.
laukti iš mokslininko gerų gai vienas nuo kito, dažnai gy
Antroje eilėj iš kairės dešinėn stovi: 7) Čeponis Petras 8) Bajoras Jonas* 9) Golvapaimti • tai užmiršta. Kada gi
Mes nuolatos įdomaujamos vaisių, kada jis išeina iš pro- veną tolokai tarpusavyje. Kad diskis Samulius 10) Stankunas Aleksas 1) Sakalauskas Jonas 1.2) Sakalauskas Longinas. girtas, tai atmena už keturių
naujais žinijos užkariavimais, | tingo ir suprantamo taško, ka hutų aiškiau privesiu kelis pa- Trečia eilė 13) somėta Pranas 14) Urbonaitis Kastas.
metų: ir kas jam du su puse
naujomis atidengiamomis lie da užsiduoda protingais klau vyzdžius.
šioje fotografijoje dar nė ra 3 frakcijos narių-r-Lemežio Junzc, Ka ra na tiško Jono ir metų atgal Į kaliošus spiovė,
simais
ir
pasirenka
no
visai
vasario
mėn.
m.
Taip
1874
somis ir, neretai mokslinės
Balako Jono.
kam jis du litu dėl vežėjo pa
miglotą
kelią.
Kitaip
tariant
21 d. Suvienytose Amerikos
minties vedami sprendžiame
skolino ir . kas jam iš trečio
tada,
kada
jis
nemano
siekti
Valstijose
mokslininkas
Gro

apie ateities įvykius su neabe
Tarybos sąstatas iš 40 at- tą užkandį (valgį), beturčių Rėk i Javos dvaru-, kuris taipgi aukšto ant skrybėlės išrūkytų ,
to,
kas
nepasiekiama,
kada
jis
jus
norėjo
užpatentuoti
telefo

jotinu pasisekimu.
stovų. S. 1). Frakcija
- 17. vaikus mokyklose apavė batu liko išnorceliuotas. Miesto ta papirosų numetė... 0 jus sa
neužsiduoda klausimais, ku- no atradimą, tačiau jam buvo
davė rublis ii ryba vienbalsiai nutarė (neiš kote -u. atmintis silpsta...
farsus prancūzų mokslinin 1 i Uos spręsti scholastikai (scho atsakyta, nes prieš dvi valan- Socialdemokratinė miesto vųl- kais, aprėdė,
dyba palaiko
paža ilgesniųjų abelnai biednuomenės šelpimą skiriant ir kademų) prašyti to
Nuo girtuokliavimo žmogus
kas I*oinkare (Puankare) mo lastika — filosofinė kryptis,
I
!(p patentą buvo gavęs Beilis grupių atstovai: kaip tai: sa sutvarkė, ko prie krikščionii dvaro centrą iš 50 hektarų pa pasidaro nuobodžiu, niurna...
kslą lygina su nuolat tobulė- vyravusi viduriniais amžiais 1877 m. lapkričio mėn. Pary
skirti miestui socialinėms Įstai
valdybos visai ntbuve.
vivaki\i.įninku surašo
lai tiesa, jeigu be užkan
jajičiu ir progresyviai besikei- išeidavo rišdama Įvairius filo žiaus Mokslų Akademijos nagoms
steigti,
nes
gyvas
reika

Socia.lniGkraVnei
miesto,
lak linai prisidėjo pri: Social
dos geria... Jeigu Joks galvitančiu organizmu, kada vis sofinius klausimus iš teologi i.vs Keljete laikė paskaitą apie demokratų frakcijos ir inio Solas
yra:
didžiausias
L
vaidybai kliudo veikti centri
skaičius|jas stiklinę degtinės ištrauks,
įnešama nauja ir nauja, atgy nio pagrindo), puv. kiek vel dujų kondensaciją (sutirštėji- .‘laidomo kratų išririktn' valdy- nė kademų valdžia. Savivaldy biednuomenės miesle ir nėra
u- nėra Pampink u užkas, o kpniaku iš
venta palaidojama ir palieka- niūkščių sutelpa viename žmo mą) ir paskaitai besitęsianl bon; Naujalis .luoi as. 'I’d’iau | bių teisės didžiausiai kademų kur patalpinti, stoka butų.
Bu-I|viršaus užlies — žinoma, tokma istoriniu faktu, o žengiama guje, tai aišku, kad tokį žino- i1 pi im įninkąs gauna pranešimą palaiko Žydu “(.y-eičion są ra- suskiui i n tos,
iseneuams
SavaninkiAkai vo m.įima įkurti
ant sienos bus pasiryžęs
tobulėjimo keliu pirmyn, vis gų mes negadinsime moksliniu-1
in* | telegramų nuo Pinke :tpie <tą šo 3 atstovai,
Komunislinio nkko tiegaUnui daryli; sukas prieglaudas, vaikams pricgluu- |jptį
užkariaujant * nauja* žinįjon ku. o tik saičiotoju.
štamo yra 3 atstovai, kuriuos nikalauja patvirlinli centre. O das. las centras prie ežero la-j 0 jeigu* jis su užkanda: |x»
pat.
sritis.
Metę akį Į įvairių atidengi Periodinė elementų ssistemos Socialdemokratai kvietė palai centre sėdi kademai, ir tokiu bai patogi vieta. Kunigas
- Kru-1(degtinės—ką nors su raus, po
Kai kas tvirtina, buk dau- mų chronologinę eilę mes d||eutelė, apie kurią kalbėjome, kyti musų valdybą, bet atsisr.-* budu ’ocialdemokratines val pavičius, Žemės l kio ministe- gonjako _— nigštaus, o po kmprankoj
visa galia
guma mokslininkų dažnai už- nustebime tą logišką jų sąryšį' sustatyta kartu dviejų moks <t. Paskutiniu laiku, matyli, dybos geriausi sumanymai ne- ris, kurio1....................
I,rt 1 njg0
saldaus, tada i.š to žmotarpusavyje,
nuolatinę
laips

griežtai
atsakė
neduosiąs
mics-Į
Maskvos
davatkiškas
raugas
ko

tviilinami nueina niekais. Toj
lininku vienu metu (1869).
si imą nvišrišamasL klausimais
gui sieloje tik paukščiai gieniuotą
pirmyneigą.
tui
io
centro
dėl
to,
kad
miesto'
munistams
iš
galvų
išgaravo:
pačioj
sąmatoj
Socialdemokra

Galt praėjusio šimtmečio Po
ir tuo pačiu trukdą mękslo nada ir pats jautiesi, kaip verTas
visai
suprantama,
nes
taryboj
ir
valdylioj
socialdemo

didesnes sumas
povas Rusijoje ir Markoni Ita partenkant naują Miesto Vai tai numatė
turalei pirmyneigai: . tačiau
šis ant savo varduvių...
be
žinojimo
papraščiausių
dakratai
!
dybą,
balsavo
ir
šieji
už
Social

bedinuoinenės
š:
Ipimui.
Kade

lijoje
išrado
bevielį
telegrafą.
| —O gi nusikaltimai, žmogžu
mums nepamiršti, kad
.
Ateinantį
pavasari
turi
Įvyk

demokratų
kandidatus.
mai
centro
valdžioj
išbraukė
Dažnai būva atsitikimai, kad
dažnai tūlos hipotezės (mintys
dystės alkoholio Įtakoje?
mosi
dėsnio,
aišku
negalėjo
bū

ti
Seimo
rinkimai.
Tikiuosi,
Musų draugai Įeina Į Įvairias 15,(MM) litų biednuomenei ant
žmogus padėjęs daug triūso
ar samprotavimai
remiama
—Nedagėrė reiškia žmogus
ti
kalbos
apie
tuos
lokomoty

kad
klerikalų
galia
ir
aukšty

komisijas
ir
padeda
mi.ito
val

malkų
ir
10,
(MM)
litų
beturčių
kokio
nors
dalyko
išradime
vivieno ar kelių žmonių), kurios
ir lenda muštis. žmogaus lai
bėse
bus
pergalėta.
vus,
kurie
traukia
ilgus
trau

dybai
tvarkyli
ūki.
Socialde

vaikams
mokyklose
drabu

sci užmirštamas vien todėl,
ke gėrimo sutrukdyti netinka.
nuošaliai nuo jos stovėjusiems
Draugų
amerikiečiu
prašome
Tft
. jjĮeilla tRS atg/kad |kailin.
kinius
ir
t.
p.
mokratinė
miesto
valdyba
tik

žiams.
kad jis nedrįso paskelbti visuo
išrodė tik tūlomis svajonėmis,
•»/XVS1
I
I
W\
1111
Ir
XX
t
»
XX
1
XX
Matyti, kademai nenori, kad paremti mus toje kovoje.
ti garo katilą, o paskui iš gais
dąžnai sulaukia daugiau sekė Rimtas mokslininkas išeida menei, o tuo pasinaudoja žmo tai 7 mėnesiai dirba, kažin ką
negalėjo
atlikti,
bet
žymini
Socialdemokratai
valdyboje
su-,
.1.
.Vainauskas,
rinės šmirkštynės į jį vandenį
jų, tampa aiškesnėmis, virsta mas iš protingo pagrindo ir ei nes ir yra garbinami kaipo tik
miesto
.ūkį
aptvarkė
ir
biednuošelptų
daugiau
biednuAmenę.
damas
tuo
pačiu
budu,
dažnai
rieji atradėjai.
teorija (kada atsiranda jau
L. S. D. P. Šiaulių apskrities pilti...
nienės
reikalais
daug
pasirūpi

Fihant
žemės
reformai,
dva

Sakysime, kad ir to paties
daug sekėjų) ir pagaliau moks betyrinėdamas kokį dalyką,
Organ. Komiteto Sekretorius. Gėrimas — užsiėmimas įim
no.
Socialdemokratai
pirmieji
rų
centrus
skiria
prie
bažny

mato
tulus
trukumus,
kurie
tikruoju
iš rudėj u
telefono
tas, todėl jį sutrukdyti neleistilu. Tokių pavyzdžių yra pilna,
Šiauliai,
v
Lietuvoje
įvedė
Šiauliuose
mo

čių
arba
kademų
šulai
pasina... 0 kada žmogus išgeria
reikia tik mums pasiknisti įvai yra nuvokiami ir kurių jis ne skaitomas ne Beilis gavęs pa
kyklos:
beturčių
vaikams
šilgrobia.
Arti
Šiaulių
miesto
yra
1925
m.
Lapkričio
27
d.
kiek jam reikia — tada ne tik,
rių mokslų vystymosi istorijon. gali jokiu budu atrasti. Taip tentą, liet italas fluorentietis
Ir butu nusižengimas moks- sakysime Mendelejevo sustaty- Antonio Menei, kuris pirma*
1223
toje
periodinėje
elementų
sis

sai jį išrado ir tik kitais pri
kad jis lįstų į muštynes, bet
lininkui apsirubežiuoti dog
pasinaudoti
Sukasi ir tegul! Ne mes ją rius, galite įtikinti, kad bifšte Tada jus, žinoma, paimsi- save kišeniniu peiliuku duotųsi
momis {neišrodoma nuomonė, temos lentelėje matome palik gautas negalėjo
sukame, ne mums kas.
ksas iš pagalio ne tik maistin- te spausdintą paveikslą kepo-'paplauti
priimama tiesa), tada mes tu- tas vietas tuo liksiu, kad čia savo darbo vaisiais.
Taipgi
Kevendišas
XVIII
Visus pinigus girtuokliavi
Darvinui pasisekė
Įtikinti, gas daiktas, bet dar jeigu prie nu — girtuoklio ir sveikoj
notume vietoje, kas aiškiai at privalo būti elementas, kurio
žinogaus ir pradėsite jam
silieptų trukdančiai i kultūri savybės- yra jau nuvokiamos. elektros pagalba degindamas kad mes paeiname nuo beždžio jo dadčti kremo iš puspadžio
ii mas prarija....
Ir tiesa, tos tuščios vietos^ pa O (deguonis) ir N
(azoto) nių, o kad dabar
—žinau, žinau...
Jeigu neatsirastų pasidarys puikiausi vegvtei io- aiškinti
kaipo
neginčijamą
nį žmonijos žeitgimą.
liktos chemiko Mendelejevo jau mišinį mate,
kad 1/125 dalis naujas mokslininkas ir aiškiai niški pietus.
gertų, tada galėtų
sutaupyti
i uktišką įrodymą.
Taip sakysime, garsus fizi dalinai užpildyta kitais moksli liekasi nesudegusi, kurios ypa įrodytų, kad mes vedame savo
pinigus ir nusipirkti namus.
—Matėte?
Bet
pamėginkite
tuo
pačiu
kas Faradėjau, tūlą laiką eida ninkais.
dėžutės —
Aia nieko stebėtino, mano mie
tybes mokėjo ištirti Ramzajus kilmę iš degtukų
Geriąs žmogus alydžiai įsi las, lig aštuonių dešimtų metų
mas indukcijos keliu (išvados
Prancūzas astronomas Le- visam 100 metų praslinkus ii taipgi nieks prieš tai nieko ne pažįstamam pakalbėti apie blaižiūri paveikslan, jo veide pasi susidėti pinigų namams... Aš
vybę.
daromos iš tyrimų, t. y. mąs verje betyrinėdamas teleskopo * |ą dalį pavadino argonu (Ar), turėti) ir neįsižeistų.
rodo saldi šypsena ir lupomis žinau vieną jauną žmogų, kuris
tymo metodė, kada iš mažų (teleskopas
įrankis žiūrėti Į. Tas pats Kevendišas matė,
—Jus, ką — degtinę geriate?
laižydamas dalinti
O kuomi dėžutė ne žmo
'<1VO
dalelių, iš atskiri; faktų daro labai tolimiems dangaus kū jog vandenilis degdamas st. y.
18 metų gavo po kieno tai mir
;
—Geriu.
Norite
praleisti
po
dalykas mažas,
džiais.
ma bendra išvada, tai yra prie nams) pagalba Urano (plane besijungdamas su deguonimi gus? Musų
ties keturius namus, o dvide
stikliuką?
šingai dedukcijai), aiškiai ga ta) judėjimo savybes erdvėje, gamina vandens lašus, tačiau kaip viršininkai prisakys:. pri —Aš ne dėl to. Degtinę gerti
—Geros keperiutės... Tokias, šimtuose metuose visus pitigė
lėjo numatyti, kiek naudos ga matydamas tam tikrus iškry liesos formulavimas priskaito- sakys iš dėžutės vesti kilmę— kenksminga.
kad supiaustyti j mažus šmote rė...
ir tą galime... Nors iš skrybė
lės atnešti elektra kultūrinio pimus kalbėjo už tai, kad yra ma chemikui (Lavuazjė.
Ten per 60 metų — vieni na
—Tai aš gi ne pliką, bet su lius ir su svogūnais pakepti
lės špilgutės...
žmogaus gyvenime, kada visos dar mums nežinoma didelė pla
e, tai gardi pasidarytų užkan mai, o čia keturi namai per du
užkanda.
Bet
su
blaivybės
idėja
žmo

gatvės bei namai mirgės elek neta, daranti įtaką i Urano ju
(Tąsa nuo 3 psl.)
metu...
da... Prie stikliuko...
»
/
nijai už vis sunkiau' susitaikin • Vis tiek kenkia. Kepenas
tros šviesoje, kada vietoj ang-(
Tas reiškia, kad medicinos
jus turite?
ti.
lių bei malkų mes naudosimės
—Kepenas? Turiu. Dar gi la- atžvilgiu tokio žmogaus neįti Tai va todėl, jeigu man paPirmiausiai šitos idėjos nega
elektros jėga ir tiesa, jau Fakinsi. Pamėginkite paspausti siųlys skelbti kokias nebūt iš
lima vi^i išaiškinti. Paimkite bai daug.
radėjaus samprotavimai gyve-1 ' 1 Bucnovo.
j aukštesnius jausmus jo sielos aukštintas ir sunkiai įvykdo
—Na, tad jį, nebeliks,.
savo
pirmą
pasitaikiusį
pažįs

niman įvykinta ir su laiku ga- j
k. a. atsakomybė, bei prievolės mas idėjas, aš mielu noru skel
tamą ir padėkite jam įkalbinėti —Nuo gėrimo?
limas dalykas, kad išnaudojus
bsiu kiekvieną, iš jų. k. a.: apie
prieš artimą.
- Nuo
patį
absurdą — pavyzdžiui,
tą vandens jėgą, kuri yra mu
naudingumą kiaušinių kevalo
—Niekai. Pas mane va ir —Jus šeimyną turite?
apie
naudingumą
bifštekso
iš
sų krašte, prieisime prie to,
kojos yra — tai jūsų nuomone —Yra. žmona, sūnūs ir virė dėl miesto apšvietimo, apie
kad ir nesivai, prie ko yra priė li visų didžių
idėjų užvis lis žmonių net gulant užmigda- beržinių malkų ir niekada nesu- ir kojų man nebeliks?
kenksmingumą ankštybių vedy
ja.
tiksit
kiek
nors
protes

jusi Šveicarija.
sunkiau įskiepyti kuriai nors vo nekaip užsitikrinę:
—Na, matote gi, o jus geria- bų daržininkystei, apie aviacijų
—Kojos drebėti pradės.
to:
Jvairių atradimų garbė ten tautai — blaivybės idėją.
- -O, kad taip koks nors iŠ
—Ir tegul jos dreba. Tas dar
kaipo vaistą plaukų auginimui
kanti keliems žmonėms, kurių
Kokius tik
psichologinius banginių sujudėtų, kurgi aš iš
—Iš pagalio, sakote? Neteko gražiau. O jeigu kepenos
ir visą, visų kas tik bus reta
vardai lieka amžinai minimi, persilaužimus
nepergyveno lovos išlėkčiau !
valgyti, nežinau... Bet jeigu j j bės — jų nematyti gi, jos man nėjau ir vistiek gėriau.
tenka dažnai jiems todėl, kad žmonija? Juk buvo kada tai
Ir vigi tiek pasisekė įtikinti, suskaldyti, tinkamai sumušti, ne ifl virkaus,
—Jus šeimynai blogą paveL
Bet blaivybės idėjos n skelb
buvo pasišventę1 tai idėjai iš toki gadynė, kada visi žmonės kad po žeme nėra netik trijų su grietine, pridėti grybą ma —Kepenos nedrebės.
dėjimą paliksit.
siu. Gal tik visai nuBigCruaiovienos pusės, ir mokėjo naudo buvo įsitikinę, kad žtmė laiko- banginių, bet ir. dviejų silkių rinuotų, dar tomatų...
~-Nieko panašaus, žmona pa je kompanijoje, kuri vfetW<
pradės puti.
tis eksperimentais bei paj»tebe- si ant trijų baugžuvių
ant nerasi — ir žmonija patikėjo,
Ir laike kelių minučių, jeigu
—Tai aš jas ant turgaus par-jti geria, virėjai savo turtų ne nieko negirdėti.
finfaiYi
Idtos.
įtiek buvo Įsitikinę, kad dauge- kad žemė sukasi.
jus nevisai netalentingas orato- duoti nenešiu, te sau pūva.
Vertė Darbo Aidas.
atiduosiu, o sūnūs pats gers.

Šiauliai—socialdemokratų valdomas miestas

Moksliniai užkariavimai
musų perspektyva
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Ketvirtadienis, Gr. 24, 1925

KALĖDOS

ilim pasakyti savo papai, kad
jis leistų jai pagyventi musų
vasarnamy. Ten dabar niekas
negyvena. Kambariai tušti. Ji
galėtų tenai gyventi. Mes su
Rašo žmogus.
| Elenuke ją atlankytumem, vaiM
Turtingo bankininko duktė, draugauti.” — tarė Elenukė. —nuveštumėm...
Lilija, augo pas tėvus, jfaip pas “Tu esi turtinga.
Tau nieko
----- o-----Dievą užpečky. Jai nieko ne- ne»t©ka^ o aš... nieko neturiu.”
_
Išaušo Kalėdos. ; Graži diena.
_ tarė
_
“Ę, ką čia kalbi, —
Ustokavo.
Nors dar turėjo tik
Džiaugėsi ir
devynis
metus • bet jau supra- lijA, -T- Aš irgi nieko neturiu, |Visi džiaugėsi.
*
Tai tik Išorių šeimyna, nes Lilijos tė
to koks valgis yra greitas, o tai mano tčvai turi,
koks kenksmingas ir nesveikas mano tokia laime, kad aš gi vas atrašė laišką. Goriui, kad
jis leidžia jo pačiai gyventi per
valgyti.
Lilija visuomet tėvų miau turtingoj šeimynoj.”
žiemą jo vasarnamy.
globojama ir su gydytojo pa-p• Artinosi Kalėdos. Visi mo-|vlsa
gelba gerai prižiūrima, visuo kykloje vaikai pradėjo kalbėti 1>žiau8\sl n’ Elenuke s« Lilija,
pasidarė dar didesnės draumet išrodė kaip iš pieno plau apie dovanas ir ką jiems atneš
Kalėdų dėdukas. Elenuke nieP° linksmų Kalėdų kas
kusi.
Kuomet Lilija ateidavo į mo ko nemanė. Ji žinojo, kad Ka- sttvaitV atlankė Eienukės makyklą, tai kitos mergaitės labai lėdų dėdukas be pinigų nieko į yną,, kuri kas kartą ėjo geryn,
Užtat nieko Išaušo pavasaris, Eienukės majai pavydėdavo.
Ji visuomet negali atnešti.
Įma visai pasveiko. Parvažiavo
buvo švariai ir gražiai apreng- nuo „jo'ir nesitikėjo.
ta.
Batukai visuomet nauji, | “Ar tu jau parašeii laišką luvmo» gavo darbų Daunoro
nuvalyti. Galva išprausta, gra- Kalėdų dėdukui,” •— paklausė p>a,,^e- Ir abidvi šeimynos dar
labiau susidraugavo.
Gorys
žiai sušukuota ir raudonas kas- vieną dieną Lilija Eienukės.
piuukas i plaukus įrištas. Vei“Nerašiau ir nerašysiu. _Aš nustojo nervuotis, pasidarė nedūkai balti, skruostukai raudo- žinau, kad Kalėdų dėdukas bcĮP^®®* Jų namuose buvo taip
nit akys mėlynos, veidas pail- pinigų nieko man į pančiaką pat malonu kaip ir pas Dauno
rus.
, ►
O pinigų aš neturiu.”
gas, — graži mergaitė,
niekas nerūpėjo, Namie ture-j “žinai ką, šį vakarą tu tuO Elenukė su Lilija vis drau
Lilija na-'h užeiti pas mane,” tarė gavo ir augo.
jo, ko tik norėjo,
’ ,
,
“
Mano
mama
sakė,
kad
mie turėjo sau atskirą kumba- Lilija,
pai si vesčiau namo.”
ri. Ten jai buvo pripirkta ir, as tave
t"
pridėta visokių žaislų. Ji au“Kad aš taip nedrįstu,. Tavo
KRISMAS PREZENT
go viena; brolių ir seserų ne-.namai tokie gražus, aš nepratuBet draugauti bite su; s* tokiuose namuose gyventi,
‘ Krismas prezent”
lai be
turėjo,
ne bus du iš plačiausiai žino
kokiais vaikais tėvai draudė, nežinau nei kaip apsieiti.”
Kad sa mų žodžių. Visokių tautų žmo
Kaip kada Lilijai buvo nuobo “Ką tu čia kalbi.
Nėra nės, gyvenantys Amerikoje, sa
du.
Ji pradėjo ieškoti sau kau einam, tai einam.
čia ko sarmatytis.”
ko “krismas pr.zenl”. MatJ
draugės.
angliškai
Kalėdos
vadinasi |
l'ž kekių blokų nuo Lilijosį Elenukė nustebo, kai įėjo į “Christmas”, o kadangi pas
tėvų gyveno paprastas darbi- Lilijos namus. Jai viskas čia amerikonus yra papratimas
ninkas, kuris taipgi tu į ėjo buvo nauja, nematyta. Jau ir Kalėdoms pirkti vieni kitiems
O
vienturtę dukterį Eleną,
Elė- Kalėdų eglaitė prirengta.
dovanas (ang. “present”), lai
nukė savo gyvenime nežinojo "kaip'gražiai ji atrodo! Visokie lokiu budu kitaip ir negalima
kas tai yra patogus gyvenimas. cimboliukai, obuoliukai, švytu mislyti apie “krismas” nepaTėvas visuomet buvo susirau riukai ant jos sukabinti, o ir mislinus apie “prezent”. Taip
kęs, piktas.
Pareidavo namo saldainių kabo ant šakų. Ele ir daroma. Kaip lik prisiarti
iš darbo susitepęs, nervuotas nukė džiaugėsi, o sykiu vis ma na - kur tau
dar lapkri
ir rustus.
Beveik kiekvieną nė: kodėl pas ją namie tokios čio mėnesyje jau žmonės sku
vakarą bardavo savo pačią ir gražios eglaitės nėra?
binas mainyti savo pinigus ant
Elenukę.
O kartais, jei EleLilijos motina susodino abi- visokiuv dalvkėliu.
fcZ
V
nukė pasipainiodavo po kojų, dvi mergaites prie naujai priBodos, tai yra girna neblo
tai ir pastumdavo ją. Elenukė rengtos Kalėdų eglaitės,
At- gas papratimas
pirkti savo
augo be jokio džiaugsmo, be nešė abiem po naujus sliperugiminėms ir draugams dova
jokio glamonėjimo.
Motina kus ir po ilgą ploščiuką, —
nas.
buvo ligota. Nuolat kosėdavo liepė užsivilkti.
Paskiau dar
Ir žmogus kuris nepratęs
ir gydytojas patarė jai važiuo atnešė visokių žaislų.
Abi analitiškai * protauti, tuo yra
ti iš miesto į kaimą. Bet tė dvi mergaitės žaidė ir džiaugė pilnai- patenkintas. N.s argi ne.
vas mažai uždirbdamas, netu si.
lengviau plaukti pavandeniu,
rėjo užtektinai pinigų, kad ga l’Ž kiek laiko, baltai apsiren negu prieš? Ar ne lengviau ei
lėtų išleisti pačią į kaimą.
gusi tarnaitė, atvežė ant gra ti j tą pusę, kur minia eina, ne
t aip ir vargo.
žio staliuko arbatos, užkandžių gu prieš?
Elenuke noi*s ir neturtingai ir saldainių. Elenukė net sarBet nėra lazdos, kuri netu
buvo apsirengusi, kuomet ėjo mali josi valgyti.
Ji dar pir- rėtų dviejų galų... Kodėl Ka
mokyklon, bet ji stengėsi išrū mą sykį mato taip gražiai vai- lėdos būtinai turi reikšti pir
dyti švariai.
Pati susišukuo trį paduodant. Viskas taip s va kimą dovanų? Ptrka dovanas,
davo sau plaukus, įsirišdavo ir riai, taip gražiai, taip manda stato egles šlubose net ir to
gi raudoną kaspinuką.
ban giai.
kie, kurie religijos nepripažįs
dė pamėgdžioti Liliją. Jos abi “Kad mano mama turėtų to ta. Mat, mato, kad kiti lai Į)
dvi lankė tą pačių mokyklų.
kius gražius kambarius ir taip daro. Nežiūrint kaip žmogus
Vieną dieną Lilija priėjo prie gardžiai valgius prirengtus; nusipurto
kad
Eienukės ir sako:
gal ji greičiau pasveiktų,” — jis yra ♦ giminingas beždžionei,
“Elenuke, kodėl tavo čevery- tarė Elenukė.
pas žmogų yra labai daug bezkai taip nuplyšę? Ar tu nega “Žinai ką. Aš paprašysiu džioniškumo.. .
li apsiauti naujus, — kam to mamos, kad ji užkviestų čionai
Žydeliai pakelia prekių kai
kius senus ir nuplyšusius dėvė ir tavo mamą, Mes visi čionai nas ir Juras perka Jonui “kris
ti?
,
pabusime valandėlę.”
mas prezent”, ko Jonui gal nė
“Nedėvėčiau ir aš senų, kad
“Ne, nereikia. Mano rnam® nereikia. —R. Vaitis.
turėčiau naujus, žinai mano serga, papa piktas; dar gali la
pupa mažai uždirba; mama nuo biau supykti; — kam bereikalo
Nebuvo dar genijaus, kurs ne
lat serga; gydytojams reikia valkiojasi po svetimas stubas. turėtų savyje dalelės beprotys
daug išmokėti; nėra pinigų Če- Tegul bus kitam sykiui.”
tės.
—Seneca ir Lombrozo.
verykams nupirkti.”
Kažinkas. paskambino durų
“Žinai ką, Elenuke, — tarė varpelį. žiuri
įeina ElenuĮstatymas, kaip voratinklis:
Lilija.
“Aš paprašysiu savo kės motina.
vapsva pralys, o musėlė įklimps.
mamos, ji duos tau naujus če“Dasižinojau, kad tu atėjusi
—Rusui patarlė.
verykus.”
/ pas Liliją, atėjau parsivesti ta
“Ką tu, Lilija, geriau nepra ve namo. Lauke taip sutemo,
Nėra žmonių, kurie netrokštų
šyk; man užteks ir tų pačių.” bijojau, kad tu kur nepaklystulaisves, bet teisingas reikalauja
Ryto metų Lilija atsinešė į mei.”
jos dėl visų, o neteisingas dpi
mokyklą ką tai pasibraukusi po
“O, gerai, kad tamsta at savęs vieno.
»
—Boerne.
pažasčia.
Pamačiusi Elenukę ėjai,” — prišokusi- tarė Lilija.
šuktelėjo.
— “Aš Elenukei buvau sakiu
Bolševikų partija Amerikoj
žiūrėk,
aš
atne“Elenuk*
si, kad tamstą čionai pakvies
taip sparčiai mažėja, kaip kad
šiuu tau čeverykus: mama man ti,” o tamsta pati dabar atėjai,
Jungtinių Valstijų aviatoriai
įdavė.”
— kaip gerai!”
orlaivių nelaimėse.
Elenukė paėmė čeverykus
“Bet aš ilgai čia negaliu bū
varto, džiaugiasi,
Tokie gra- ti.
Mes turim abidvi tuojau
žus, sarmatijasi ir ant kojų eiti namo, nes tėvas mums ga
mauti.
li pirtį užkurti.”
“Bėkim čia į mokyklos skkpų.
“Palauk, aš pašauksiu savo]
Aš pastovėsiu už durų, o tu ap mamą,” — tarė Lilija ir nubė
siausi tuos naujus čeverykus. go į kitus kambarius pavadinti)
“AŠ nenoriu dabar tokių nau savo mamos.
jų ir gražių dėvėti., — tarė Ele
Mčia yra mano mama, o čia Cadum Ointment gali būti vartoja
mas aot minkštos ir švelnios odos kū
Eienukės maniu, — susipažin dikių,
nukė.”
kurio kenčia nuo užkrėstų de
“Ką tu Čia šneki, — lik au kite.
dervinių, pučkų, išbėrimų, karščio, ir
ligų. Niežėjimą prašalina
kis greičiau ir viekas.”
Abidvi kaiminkos pradėjo panašių
tuojau. Kurio daug kenčia nuo odoa
Elenukė džiaugėsi, šokinėjo, šnekučiuoti. Apžiurėjo Kalčd i ligi} gulima to išvengti vartojant
neįmanė nei kų dalyti. Pribė eglaitę, apžiurėjo kambarius. šias gyduoles išlaiko. Cadum Ointinent taipgi yra geros nuo spuogų,
gusi ’ prie Lilijos, pakšt jai į Paskiau Lilija pribėgusi prie niežėjimų,
šlakų, suskirdusios odos,
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
..kruostuką ir pabučiavo.
savo motinos pradėjo kalbėti.
degimų,
dedervinių, slogų išbėrimų,
“Lilija, uš tave mėgstu, Tu
“Mama, Elenuke man sakė, jsidrėskimų.
užgavimų ir taip toliau.
tokia gera dėl manęs.”
kad jos mama serga.
Norėtų Jei jus negalite' gauti Cadum Oint“ t u man irgi patinki, Eie- išvažiuot i Į kaimą, bei jo;- pa ment savo aptiekojė, tai siųskite 35c
pas The Omega Chemical, Company,
nukc. Bukim drauges
pu neturi pinigų ir negali iš-] 57<> Fifth Avenue, New York.
“Nežinau ar mes galėsim leisti.
Mamyt, ar mes nega-
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LINKSMŲ KALĖDŲ
ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkime visiems musų kostumeriams, draugas ir pažįstamiems.

*
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JOS. F. BUDRIK.

*

Padarykite Linksmas Kalėdas
su Pianu
JBF
Visokių stylių — višokio medžio
žinomi Gulbransen Pianai. Dirbtuvės
kainos yra pažymėtos ant pianų uzpakabo. Didžiausia dolerių vertė pia
nų markete.
.
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Didžiausias bargenas aržuolinių var
toty pianų — dėl švenčių numažinto

mis kainomis, nuo $235 iki

S1fi<

Dideli Bargenai ant Phonographs
Biskj vartotas phonografas kaina
Brunsvvick vartotas phonografas
Victor Phonographas, vertas $200.00
Columbia Console Phonographas
tolimesnės
RADIOLOS — 6 tūbų setai
stotys lengvai gaunamos. - Pirkite nuo
Budriko, jys čia gausite inteligentišką Radio patarnavimą.
Ši Radiola yra su gražiu
ę97R
eabinet’u
•
Pilnas pasirinkimas tūbų ir kitų reikmenų
Šviežias stakas; visas tavoras naujos ma-

$35.00
60.00
75.00
95.00

.aledmiai JveKoraai
16024 Gloria ir Kūtelė
16025 O Tu 'Palaiminta Kalėdų Naktis
7256 Gul šiandieną ir Sveikas Jėzau Ma
žiausia
26022 Sveikas Jėzau Gimusis ir Linksmą
Giesmę Mes Užtrauksim

Indainavo Jonas Butėnas
16023 Aš Išėjau i Girelę ir Vai Varge, Var
ge
16016 Leiskit į Tėvynę ir Litai (Lietuvos
Pinigai)
1G012 Vilniaus Kalneliai ir Kur Bakūžė
Samanota
16010 Aš Mergytė ir Nesigraudink Mergu
žėle
16009 Stasys ir Oi Mergele

Kalėdiniai Voleliai dėl Player Piano

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

BRUNSWICK

7754
7753
8406
4306
4305
4297
8172

FONOGRAFAI

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

IR

- MUZIKOS ROLELIAI

REKORDAI
.... -

......—

DABAR YRA PILNAI PARODOMAS KALĖDINIS STAKAS AUKSINIU DAIKTU

v

Ketvirtadienis, Gr. 24,

NAUJIENOS, CEIcago, m

išradėjo vardu.
sus, kas ypatingai svarbu prak-J Bairdas rado būdą pritaiRadio aktyvumas pastebėta tiniai pritaisant prie telefonų, kinti radio jėgą,
perdavimui
Bekelerio betyrinėjant spindu kas duos gal’ nybčs hibuuILčij kinemotografų vaidinimus. Tad
užteks turėti radiopriimtuvą,
lius išeinančius iš urano jun daug toliau, negu dabar.
Dabar kinemotografe, ekra sėdėti namie ir matyti, kas vai
ginių šviesos įtakoje.
Tiej
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
kūjų į geležinę štangą garsai. spinduliai pastebėta kaipo vei ne (drobėje) matome judančių dinama kine. Jau praėjusiais
kią į fotografinę plokštelę ir žmonių vaizdus, judančias lu į Amerikos S. V. parlamento
Įsitėmijęs
į
tuos
garsus
matė,
Kiekvieno rimto mokslinin
galį pereiti per kelis juodo pas, visai jų kalbos negirdime. rinkimais agitaicija buvo ve
jog
jie
atsako
kvartai,
kvintai
ko privalumas,
priveda prie
vokiečių mokslininkai dama būrelio telegrafo pagal
popierių
s "Ogsnis ar nesto Dabar
ir
oktavai
(Terminai
vartojami
svarbių dalykų atidengimo yra
Engels ir Manei ra ba; Anglijos karalius Jurgis V
rą alumino shiogsnį. Bekkele- Fogt,
jnuzikoje)
įėjo
k
kalven
ir
pasvėjo mintijimų sukoncentravime
ris vasario >nėn. 1896 m. gale do būdą, kurio pagalba gali radiotelefonu kalbėjo prieš rin
i
juose
tokius
ręs
kujus
matė
{sutelkime) vienoje
idėjoje,
turėjo savo tolimesnius tyrimus ma kinemotografo ralkštin pa kimus (1924 m.) į visą savo
santykius,
kuriuos
paantrindanetamavime perdaug pašali
pertraukti dėlei dangaus apsi- gauti kartu su vaizdais ir gar tautą.
mas
namie
ne
su
kuju
duoda

niam, neliečiamam idėją pasau
sus. Garso bangos pakeičia Dabar raštinėse dirba mašimas geležim štangon, bet jau niaukimo, nepasirodant visai
liui, nesgi jis privalo būti lie įtemptą stygą užgaudamas.
saulei. Kadangi tas stovis il mos elektros bangomis, šiuos nistes prityrusios tame darbe,
čiančio dalyko rybose, visi jo
Dažnai pats gyvenimas pri gai neperėjo, tai jau Bekke- gi į šviesos bangas. Tokiu ke bet jau to visai nereikia. Švei
liu mifotografuota kalba, ban carijoje rasta mašinėlė, kame
norai samprotavimai ir mintys
spirta tuhis mokslininkus prie leris buvo nustoję» vilties ir iiprivalo būti suvedami vienai)
kusias prirengtas spintoje su gos pakeičiamas elektros sro
kalba mikrofonu, kame
taškan, pašalinis pasaulis ant greitesnio klausimo išrišimo, dėtas plokštes įdėjo aiškinto vė, ši virsta garsu ir publika žmogus
kiekviena
banga iššaukia spe
l'aip įdomus pavyzdys yra sii
tiek ji privalo liesti, kiek tai Archimedu, kurio dėsnį ran jam Tačiau kaip nustebo pa mato veikiančius
asmenis ir cifines bangas, kurios tam tik
susiduria su jo dalyku. Nesgi dame fizikoje, t. y. hidrosta matęs, kad atvaizdai yra ir da girdi jų kalbą. Galima laukti ro mechanizmo
pakeičiąmos
minčių išsidraikymas, nepasto
neužilg
šį
būdą
praktikoje
pribar
panašus
į
anuos,
kada
bu

raidėmis ir tokiu budu minu
tinį dėsni (kas
reiškia, jog
vumas, nuolatinis tikshi keiti- kūnas panertas vandenyje nu vo urano junginiai saulės švie taĮkintąį Tą. pat
padai’ė ir tės metyti galima parašyti 90mas savaiminga menkos ver stoja tiek savo
New 100 žodžių, kelis sykius. dau
svoria, kiek soje. Kokios* reikšmės dabar aa>eirik ietis De Forest
tės žmonėms, Aš čia, žinoma, sveria kunti išstumtasis van- radio jiega turi, daugeliui ži- Yorke.
giau negu mašinistė. Pati maši
nesu užsispyrėlis ir nesakau, duo). Įvyko šiaip: tūlas Sira- noma, tačiau apie įvairius jo
Vienas italų inž. Zarbati 'pa nėlė sveria 80 kgr. Net žmo
kad pašalinis pasaulis mums kuzų tironas Gieronas kartą pritaikinimus aš pakalbėsiu včgamino motorus, varomus su nių pajauninime radio pradėta
ga|i būti visai ir ncnuvokia- davė •aukso meisteriui nulieti lian.
spausto oro pagetba, apseinant vartoti, ypatingai moteriškąjai
mas.
.i am karūna ir norėdamas išpigiau
Įdomus savos rųšies dina be anglių, kas daug
(ial bus ne prosbiį prisimi tirti ar joje nėra primaišyt mito atradimas,
kuris įvyko kainuoja. Orą suspaudžia at Iš viso ką esame pasakę ga
nus tą Archimedo momentą, panašios spalvos metalų įsake sekamai: svarbiausia jo dalimi skiras motoras komprematorius, lime padaryti sekančias įsvavaromas tapgi oru, ir tuo bū das:
kada j ik buvo užsiėmęs smė Archimedui ta dalyką ištirti. yra nitroglicerinas
sutaupyti 70%
lyje pabrėžtos geomelrinčs fi Archimedas ilgai apie tai gal glicerino ir azoto
junginys), du galima
Prileidimas atsitiktinų alragūros sprendimu,
kada jis vojo ir niekaip negalėjo su kuris laikyti gana pavojinga, šlaidų palyginus su motorais
•buvo (jame paskendęs, išlau rasti tam būdų. Ir lik karta nes nuo sutrenkimų sprogsta. varomais anglimis.
d imu visai nepatenkina mokskinis tuo metu pasaulis buvo nuėjęs pirtin, įlipęs vanon, pa Todėl senovėje (palyginant ne Amerikietis
prof. H. Tay- linių privalumų, nesgi kiekviejam tiek svetimas, jog jis ne sijutęs save daug lengvesniu senai) buvo pervežamas miši lor’as daug dirbęs radio sri
daryti, kad iš nyje su medžio spiritu. Kad in
turėjo laiko gintis prieš įpuo- .»nprato kas
tyje sako, kad aeroplanai visai
hisį į miestą kareivį ir besiren sprendus uždavinį, Šoko iš va dai kelionėje
nenukentėtų, galės tuoj apseiti be motorų
giantį jį nusūdyti. Ir Archi nos ir nuogas lėkė per miestą juos perpildo inluzorine žeme. (aišku ir kitos mašinos), jie bus
medas tik ištaria: “Noli tan- šaukdamau Badau!”
Viena karta toks vežamas in- varoma radio spindulių jėga,
Taipgi įdomi ir parako pa- das susimušęs, išbėgęs skysti
gere circulus meos” (Nelieski
kuri bus siunčiama iš tam tik
gaminimo> pradžia,
kuri įvyko
mano braižinių).

Moksliniai Užkariavimai ir
Musų Perspektyva

Geriausi Kalėdų Dovana

t

Mokslinėj

kūryboj

neabejo sukančiu

budu:

kartų

c

mas susijungęs su žeme ir pa
žinoma
linkme.
tūlas gaminęs sprogstamą melžiagų. ros stoties
Tad ncgirdčsime to bildesio nei

vienuolis-alchemikas
tinos reikšmės turi tūli inkvė vokietis
pimai, ypatingi žmogaus ins (senovės chemikas) Bertoldas
tinktai (Instinktas tai įgim Švarcas <dar viduriniais amtas palinkimas,
nesąmoninga žiais, beskeliant ugnį papuolė
valia atliekamas) leidžiąs daž kibirkštis mišinin sieros, ang
(IS
C. ir
nokai iš silpnų, vos pastebimų lies ir salietros
asmenų iškilti pasahliniais mo NaNO3) ir smarkiai užsidegė
kas ir davė pradžią, Nieko ir
kovais.
Reikia mums* pastebėti, kad čia stebuklingo nėra.
nieko veik
neatrandama, ko
Gravitacijos dėsnis (visi kunebūtų kieno nors pasakyta: na i yra traukiami žemės cent
graikų, egiptiečių, romėnų bei ro link) paskelbtas Niutono,
kitų senovės kultūrinių tautų iI buvo visų senai prigimtyje maraštuose. Tik pati atradimo bei ji lytas, tik patsai to dėsnio iš
pabrėžimo forma žymiai ski aiškinimas ir jojo formulavi
riasi nuo anų senovės* laikų, kas mas priguli Niutonui. Įvykęs
visai suprantama. Ir kiekvie faktas sekantis,
kuris davęs
nas mokslininkas, nesivaržąs pradžią tam dėsniui, sako kai
save jokiomis dogmomis, duo kurie lengvatikiai: kartą Niu
dąs savo vaizduotei laisvę, m<> tonas vasaros metu sėdėjęs ant
kąs atrasti sąryšį tarpe toli suolelio sode ir gardžiai “be
miausių sąvokų, prieš atideng svajodamas” pamatė puolantį
damas tai, ką jis yra pagami obuolį žemėn ir “sutvėrė” šį
nęs dažnai nedrįsta, ir tiesa juk dėsnį.
bu va atsitikimai,
kada prieš
rimtus atradimus buvo kovo- čia tat ir daroma daugumos
ta (Prisiminkime inkvizicijos klaida, kad neprisiverčiamą sa
laikus), ir net dabar į naują ve giliau į patį dalyką įsigi
dalyką dažnai
mokslo vyrai linti, pagalvoti, visa imama ir
žiuri su nepasitikėjimu. Prive sperendžiama paviršutiniai, kas
si me vieną kitą iš tų daugelio aišku mokslinės vertės visai
neturi ir gali patikti ir paten
pavyzdžių ir įsitikinsime.
Taip gydytojui Galvani pa kinti lengvatikių galvas.
Dabar nupasakosiu apie tai,
skelbus apie elektros srovę,
kuri surado varlės kūne, kada kokiu budu atrasta, tikriau pajis kartą netyčiomis varlę už sakius pastebėta gamtoje dakojelės varine viela pakabino lykas padedąs padidinti mažus
ant geležinio balkano ir varlei kūnelius, leidžiąs vandens laše
vėjui pučiant prisilietus prie priskaityti tūkstančius mažų
balkano pradėjo jos koja susi- organizmų. Tas įrankis dabar
traukinėti, jį už tai paskelbė mikroskopu vadinamas (mikvarlių tanemeisteriu. Arba sa ros-mažas, skopos žiūrėti).
Holandijoje, miestelyje Ilinkysime
Ginigenso banginės
šviesos teorijos tiesa abejojo delburge, gyveno neturtaingas
Niutomus, o pastarojo pasaulio optinių dalykų meisteris Japtvarkos dėsniu abejojo Ginigen- sas Jansenas su savo šeima. Jo
s<w, nors dabar visi tai pripa- sunus Zacharijus užsiėmęs tuo
pačiu amatu, kartą (1590 m.)
Prieš fiziko Edisono išrastą bevartydamas išgaubtus stik
fonografą (įrankis garsus už lus, pažiūrėjęs per juos į ma
rašyti) 1878 mt.
Paryžiaus žus kunus nustebo, kad jie iš
Mokslo Akademijos narys Bul- rodo gana dideli, paantrino ke
jo kalbėjo, kaip prieš apgau- lis sykius o vis tas pats reiški
nys. Tat ir davė tas pradžią
Dauguma žmonių, pusiau mo šių dienų mikroskopui.
Rentgeno spinduliai, dabar
kytų yra linkę manyti, kad įvairųs atradimai įvyksta atsi tiniu metu plačiai medicinoje
tikimai. visai tuo užmiršdami, vartojami pastebėta šiuo budu
kartą dirbdamas
kad jie giliau į dalyką nemo Rentgeno:
ka pažiūrėti. Tat kai kas ir šviesos su elektra santykių sri
sako, buk senovės žmogų prie tyje, su katodiniais spinduliais
lapkričio mėn.
laivelio pasigaminimo privedė dar' 1895 m.
Lenam ir
atsitiktina mintis*. Tačiau gi konstatuodamas
liau į dalyką pažiurėjus mato Gerco bandymus pastebėjo, kad
me, kad senovės žmogus, x gy gerai suvyniotas juodame po
vamzdelis,
vendamas prie upių matydamas pietyje Kruskąvo
elektros
beplaukiančius medžius, priėjo per kurį leidžiama
prie mirties pasigaminti ir lai srovė, eina kokie tai specifiniai
velį ir tai žinoma ne už karto. (ypatingi) spinduliai, kurie išTuip
įdomus
Pitagoro
nrit- šuukiu
iiatatinkamus
reiški
metinio garsų santykio įvyko nį us platinos 'bariu padengta
Šiuo budu: kartą jam kėliau- me ekrane. Tuo budu rasta

jaut pro kalvę girdėjosi trijų 1 spinduliai dabar Vadinami

Peržvelgę kaip visa ėjo se
niau, pažiurėkime į dabartiniojo amžiaus pirmyneigą ir iš
viso ką esame kalbėję padary
kime atatinkamas išvadas.
Pažiūrėję į XX-jo amžiaus
technikos ir kitų mokslo sri
čių pirmyneigą tiesiog nusiste
bėti turime, matydami visa, o
ypatingai technikos srityje taip
šuoliais visa einant. Daugiauv.a . a kalbės nie apie užkariavi
mus radio srityje, kas dabar
tiniu metu ]wą^ed^ma vartoti
v.we šakos?, Paimsime keletą
pav; idžių, >š kurių ir pamnly
sime kaip eina įvairus atradi
mai musų XX-jo amžiaus me
tu. Taip prof. Tomas (anglas)
pagamino mikrofoną, galintį
priimti kuo silpniausius gar-

garso, kuris yra dabar.

žmogus
geležies,
Į anglies ir tebegyvenąs elektros
Antra, kad turėdami omeny
mokslini atradimų vystymosi periode neužilgo atsidurs radio
spartumą bei bendrąją

eigą,

Saugumas dėl Taupymo
yra užtikrintas per First Tnist and
Savings Bank, dis bankas yra valdomas
šėriftinkų FIRST NATIONAL BANK of
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dienų subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND
SAVINGS BANK
^{ehin A. Traylor, Prezidentą*.

Dearborn, Monroe
žemutinio

ir

floro

Pirk vieną naują muro, 5 kam
barių bungalow ir dovanok savo
šeimynai. įmokėk $300. Likusius
išmokės renda. Viskas ąžuolo trimingai. Tilo bath, furnace hcat.
Viskas naujausios mados. Cemen
tuota gatvė ir šaly takiai. Randasi
ant 58-tos gatvės. Kaina tiktai
$7,850.00.

Z. S. Mickevice & Co*
2423 W. 63rd St.
Tel. Prospect 4345

LIETUVON

Clark

Streets,

Jf.l___

Kalėdinis ‘Ūpas
Duoti,

n B? JS

Danijoje jau radio pagelba
teikiama gydytojaus pagalba,
laivai esą vandenyne, turį radiopriimtuvą ir siuntėją, atsi
tikus* apsirgimui
atsiklausia
Kopenhagos (Danijos sostine)
miesto ligonines ir gauna gy
dytojo patarimus veltui.
Vienas anglas* rado būdą už
sukti laikrodi radio pagalba,
kuris išeis be sustojimo 2500
metų, tad jei šiemet užsuktu
me tai jį antru kart tektų už
sukti tik 4425 m. ir antra tas
visai pigiai kainuoja.
Tūlas anglas rado būdą pri
taikinti radio taip, kad mes
galėtume ne tik girdėti plikus
garsus, bet ir matyti asmenį
kuris mums ką nors sako.

name atradime būtina kūrybi galime manyti, kad
nis aktas, sistematinis proto ir pergyvenęs akmens,
vaizduotėm darbas. ■

—

ir

turCti

smagumo

iš

to davimo, — tai yra Kalėdinis
ūpas. Bet kad duoti, reikia ir tu
rėti, o kad turėti, reikia sutaupy
ti, o geriausias sutaupymas yra
prisidedant prie Kalėdinio Kliubo.
Turėti, — štai koks ūpas Kalėdi
nio Kliubo, — kad išsidirbti savy
je taupymo būdą lengvai pritaiko
mą.
Musų 1926 kliubas yra atdaras.
Prisidėkite dabar.
KOTRYNA JONIKIUTĖ

The STOCK YARDS
TRUST & SAVINGS
BANK
4150 South Halsted St

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $208
iki $215, į Klaipėdą $181 iki $136,
pagal laivą.
GERA NAUJIENA. Naujas S. V.
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti
Amerikon nežiūrint kvotos.
Musų dideli laivai milžinai, kaip
MAJESTIC,
didžiausias
pasauly,
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND,
P1TTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southampton,
Antwcrp. Daug laivų išplaukia kas
savaitė.
Visi musų 3-čios klesos keleiviai
gauna atskirus kambarius dviems,
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.
>
Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

Linksmų Kalėdų
Visiems prieteliams, drau
gams, kostumeriams
Nuoširdžiai velija
VIRŠININKAI
VALDYBA ir
DARBUOTOJAI
SrAt

STATE*

WHITE STAR LINE
RED STAR LINE
127 So. State St.

Chicago, UI.'

IŠKILMINGAS MASKINIS BALIUS
SU DOVANOMIS
RENGIA DRAU
GYSTĖ ŠV. JUR
GIO R. K.

Subatoj, Gniodžio-Dec. 26 d. 1925
CHICAGOS LIET. AUDITORIJOS S V ET.
3133 So. Halsted Street
Įžanga 75c ypatai
Pradžia 6:30 vai. vak.
su pasidėjimu drab.
Grieš didelė ir graži muzika.
Kviečia visus KOMITETAS.

JI PRAŽUDĖ $3000

Universal State Bank

Chicago^ mieste yra visokių sukčių ir geni įkalbinėto jų, kurie moka pardavipėti netikrą staką. Jie paima pinigus nuo mažų investuotojų ir išmai
no juos į be vertės staką ar bonus. Jei jus vesite biznį su jais, jus tikrai
pražudysit savo pinigus.

3252 S. Halsted St.
Chicago, III

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

Ė4

Nedoras salesmenas prikalbėjo jai išmainyti tuos pinigus į bevertį Htaką,
kuil jis buvo begalo išgyręs; kaipo pasekmė, ji pražudė visus savo įvestuotus pinigus.
....
į i

FA BUKAUSKAS
nnSET.AN

AITKKORII
IK
AUKSORIUS

ROSELANDE

Pasiūlo dėl Kalėdų didelį pasirinkimą jviąjhi
auksinių .daiktų; deimantų, perlų, Karklių, .žie
dų, laikrodėlių ir t. t. Visi puikus ir maUjau-yj
siųs mados. Kainus prieinamos. VLkuš ga- 1
rantuojama.

• • ;<
a
&

U

10831 So. Michigan Avė.
Roseland, III.

Tel. Pullman 6231

ai

Augščiau minėtas atsitikimas turėtų būti jums pamokinimu; dėl savo nau
dos ir apsisaugojimo turėkit reikalus su atsakančiu ir saugiu banku.
Viršininkai didžiausio banko West Šulėje, Kaspar State Bank, 1900 Biue
Island Avė., Chicago, Jll„ yra visuomet pasirengę jums patarti dykai, kas
link investmentų. Musų trisdešimties penkių metų konservatiško bankinio
biznio parodo, kad yra saugus bankas dėl jūsų taupymų ir investmentų.

NAUJIENOS, Chicago, III.

DAIMONDS

Pirkil Deimantus Pas Junievicz
Mt užlaikome deimantų nno $15 iki
$800. Iziikiodelių vy
rams ir moterim.'’
wrist laikrodėlius:
žiedų, kulionikų,lenciugų, auksinių špil
kų, perlų, šaukštų,
setų, rašomų plunk
snų, sieninių laikro
džių. bačkutes dėl
naminio gėrimo.

Julius—kankinys UŽ

ka išsiskirsto neprašyta. I ru-

' kšmąs laike permainų, bet ka/
r i- ♦ -r \
dangi karpenteriui ant steieiaus
(Neva telletonelis)
.
.
>
. . .
visuomet daro tiuksiną, tai
Jus žinote, kiek buvo kauki- publikos trukšmo negirdėti,
irią už tikėjimą, už mokslą, už
-Kils ---norėtų
šita veikalu loš
laisvę ir už ką kitą, bet pinna- ti, paprašykite manęs. Aš vi
sai kankinys už teorijas yra siems paskolinsiu.
lietuvis vaikėzas, buvęs visu
—Šaipoko šposu kūrėjų
kuo, o dabar Dievui dėkui, beSąjungos sekretorius,
įveik sandarietbs Julius...
ipnriin

*

m

ALEI R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St.. Chicago

Visa istorija gana žingeidi.
Tai
buvo, trumpai paėmus,

štai kaip.
Julius dirbo, kaip dauguma

lietuviu kad dirba, šioj Vašing

NAUDINGOS KALEDįl DOVANOS
Kuomet prisiartino šaltas oras, yra daug* ‘sniego ir ledo,
yra labai geni s ir užganėdinantis dalykas, kad jūsų kojos yra
gerai apautos ir apsaugotos nuo .šalčio. Todėl apsaugojimui sa
vęs ir savo kūdikių pirkite

tono žemėje ir prakaitą šluos
tydamas valgė baltą .Amerikos

duoną.

Aplinkybes buvo to

šaipoko puriai

rie nėra, tnkie, kaip jie p.nlyi
apie save mano.
A- ¥ ¥
visą <li:’
na darbe ir vis galvoja: kode
jie negauna padidinimo algos
tame ir yru priežastis.
¥
Reikia net devynių siuvėjų.
kad tinkamai vyra aprengus
Bet užtenka vienus siuvėjos
kad ji visai nurengus.
¥ ¥ ¥
Drvviiios dešimtastuoni
nuošimčiai vyru, kurie mano,
kad pupa galės valdyti mamą.
yra likę viengungiais.
¥ ¥ ¥
Kiekvienas tėvas nori, kad jo
sūnūs užaugtą stiprus ir galin
gas. Bet Jackie Coogano tė

Saugokitės

alčio

Sultln reiškiu pnvoji;. Vien nuo pnouonljog kft*rnet įniršta 150.000. Neiniįkaitomoji kito* bčJon kjla iš Šalčių.
fiiijitnbdyk Anhį pačioj pradlioj, greičittusiu ir veikllr.ugin būdu. Imkit
Hill’a Casonra-Biornidp-Quinine. Jin šalt j RUgtnbdo j 21 vai., o gripą j 3 dionan. Jj dabar mjlionai vartoja, ne» per
25 motun nieks nerado geresnio būdo
išnaikint Šaltj.
i
Netikėkit menkosnšma gyduolėms ka
da galit gaut šita. Visos npttekos par
duoda imi’*.
rlkrai Gauk

Niekas neall būti palyginama, kaip

ištrynimas au geruoju, senuoju

Lengviausias- dalykas auto
įlėk Ii j skolas.
Adomas turėjo pražduyti Bo- mobilistams,
¥
¥
¥
ją ir kraustytis iš jo todėl,
Bulgarijos karalius pradėjo
kad jis paklantse
mokintis
valdyti traukinio loparagavo užginto vaisiaus.

KŪDIKIŲ LAIME

Pain-Expelleriu
Kai tik par.tebit apairei&kimą ialčio,
. tuojaus naudokit tj garsų naminį
pagelbininkų, kad išvengus tolimesnių
komplikacijų.
35c ir 7Oc vei.tinCse. Tčmykit. kad
butų Inkaro vaizbaženklis ant pake

lio.

komotivą. Weli, gal kartais tas

F.'AD. RICHTER & CO.
Berry & South Sth Sts.

paujas amatas jam ir bus rei

, Brooklyn, N. Y.

kalingus.

Padaužoms paklausimai
Ponai Padaužos:
Kadangi, kaip jau visiems
žinoma, jūsų respublikoj gy
vuoja ir po jūsų vardu ir pro
tekcija veikia visokie gyvūnai
ir vabalai, kaip tai: rūkaliai,
kupranugariai, tarakonai, šim
takojai ir kitokie sutvėrimai,
nenoroms kyla klausimas ar
pas jumis gyvuoja žmogus ar
ne?

yfu/rnr

Serganti Žmonės

Laiks nuo laiko man tenka
skaityti Naujienose, taip vadi
namas “pastabas”, kurias ra
šo Žmogus. Kadangi tos pasta
bos yra tokios keistos, tai aš
ir noriu žinoti iš kur tas žmo
gus atsirado, ir kam jis pri
klauso?
Naujienų būdoje gruod. 16
d. tasai žmogus rašo: .
“Taipgi alkoholis veikia į
smegenis ir nervų sistemą.
‘Medicinos mokslo išvados šian
die tikrai ir griežtai rodo, kad
alkoholis yrii paralyžuojami • —narkotiniai nervų sistemos nuo Grynas, Turtingas Gerume
dai.’ ”
Į—II

*■■■,»*■■■

1—1 n

■

■

Ką tai reiškia?
Toliausi: Amerikos indijonui
išgaišo vien nuo degtinės. Ar
tai vra tiesa?
Dar toliau: “Francijoj labai
daug vartojama svaiginamų gė
rimų — ir jei Francija nesi
liaus girtuokliavusi, ateityje ji
bus išbraukta iš gyvųjų tautų
tarpo.” Ar taip gali būt? O jei
gali, tai kas ją išbrauks?
Ant galo: “Alkoholis yra
priešingas kultūros pažangai,
Geras, Senas Blatz
nes jis naikina kilniuosius žmo
Milwaukee
gaus jausmus ir verčia jį gy Parduodamas Visose KrantuvJee
vuliu. O jeigu jis ruko ir
šniaukščia tabaką, uosto nuo
dus, geria svaiginamus gėri
mus, tai tikrai jis save verčia
į gyvulį.”
Ar taip galėtų būt?
Malonėsit visus šiuos klau
tu
Teisėjas: — Žioply, ar
sinius atsakyti kuOgreičiausia, Automobiliai vestuvėms
girdėjai, kad kas nors butų irę nes aš baisiai nerimauju.
krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai
su moteria vedęs?
Draugingos Respublikos
Kalinys: — Taip, mano
Ambasadorius.
3238 So. Halsted St.,
• h

------ Prenumeratorių vardai tilps toje knygoje. ■

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

“GALIŪNAS”
Drama iš Lietuvių pasakiškų kovų su žmogėdžiais senovės lai
kuose.

Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina dabar tik 25e.

Po išspausdinimo bus 50c. ar 75c.

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Superior Avenue,

Cleveland, O.

VIENYBE
Liaudies Universitetas
Tas, kuris turi 87 metų “Vienybės” komplektus, turi
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistų Harvardo
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis ii
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.
Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai
centas j dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBE,

193 Grand St,

Brooklyn, N. Y.

%
Hau»

progos bliauti kiek jisai gali.
Tai jau vidurinės srovės privi
legija, kurios mes, ne sanda

riečiai, dar neturime ir neieško
me.
—Aš paris.

Pranešimas teat
rininkams

su paveiksią

uudona

Rašo Satyras

WILSON SHOE STORE

Didžiausias veikalas už tokius pinigus!

Kaliu 30c

osamOiNiNE

Y- * ¥

MUSO KRAUTUVĖJ ►

gaus už $2.00 (ir 25c. už persiuntimą).

21 1925

vas visai to nenori.

Už moteris vyrai vis Imi nukios, kad Juliui reikėrlavo ank
sti keltis ir kas dieną dirbti. kentėti.
¥ ¥ ¥
Julius prisiplakė prie socialistu.
Socializmo jisai nepajėgė su
Čeverykus — šliperius — Kaliošius —
Saliamonas mane, kad jis
prasti, kaip kad dabar sanda- yra labai sumanus ir protin
ZIPPER KALOŠIAI NAUJOS MADOS
riečią nesupranta.
Julius iŠ gas žmogus, bet karaliene Sy
karto pasirodė visam savo karš ta taip jį įpainiojo, kaip viš
tume.
Šmeižė jisai visus ne čiuką į pakulas ir... iš gud
socialiastus.
Dr. Basnavičitu raus Saliamono pasidarė nykš
tuomet Amerikoje rinko aukt, tukas.
¥
¥
¥
Vilniaus Mokslo Draugijom na
mams. Julius gr.vbšt už plunka
Samsonas buvo labai stipms
nos ir rašo: tai prostitucijo. vyras: ji.i pergalėjo visą armią, bet silpnutė moteris sulau
namai...
| Julius tuose laikuose skelbė kė Samsoną kaip šiauduką.
kad aplinkybės padaro žmogių
¥ ¥ ¥
Į ir nustato jo nuomones, bet nie
Pirmutiniai stipriausi ir ga
& kas jam netikėjo.
Greitu
lai
Mes parduodame labai prieinamomis kainomis.
lingiausi vyrai liko pergalėti
ku
Julius
užsivilko
I.
W.
W
Mos nepakelem musų tavorų kainų prieš Kalėdas. Ant
noterų. O dar sakoma, kad
kiekvieno tavoro yra aiškiai pažymėtos kainos ir vienodos kai
švarką ir pradėjo dar smarkiai uote rys silpnesnės už vyrus,
nos tlcJ visų.
buržujus keikti... Jisai jau ii
ir praktika rodo, kad
*4 socialistus keikė — už tai, kac isai kitaip
yra.
jie paliepė jam susičiaupti ii
¥ ¥ *
' uždaryti savo nepraustą burną
3235 So. Halsted Street
liktai dviejų rųBet Juliaus aplinkybės vis dai ru: vieni yra tokie, kurie ne6 A * A * 4 A 4TAA < A A 4 AA A A 4 A A A A A A
buvo proletariškos
jisai vii jali padaryti taip, kaip jiems
dar dirbo fabrike.
Julius vii akoma, o ki ti - - nieko kito
dar kalbėjo apie tai, kad aplin
kybes nustato žmogaus nuomo
¥ ¥ ¥
Kūdikiai, kaipo taisyklė, turi mažiau atsparos
nes ir pažiūras, bet jam ir ta
Jonuk, tavo Paddy yra užda niekas netikėjo.
prieš ligų perus negu suaugę ir specialė domė turi
UlŠt-llSIr užsimanė musą Julius sa
būti atkreipta, dėl gero maitinimo ir užlaikius stip
Jonukas nieko nesako, tyli,
vo
teorialpalaikę
įrodyti
gyv
riais.
ik vakare išgirdo motina j
gyvenimo faktais.
Julius aj.
erkinnt:
sivedė tokią moterį^ kuri jai.
— Aš maniau, kad mama sa
uždirba duoną. Juliui nereikia ke, jog Daddy yra užmuštas.
šapoje dirbti, ir jisai, sulig jo
¥ ¥ ¥
.eorijos, perkeičia savo teorijas,
Kos tume ris: -r Aš noriu pa
nuomones ir partiją.
Julius matyti “eheap skale”.
yra cod-liver aliejus, yra sveikatų teikianti vi
tiktai šmakšt ir sandarietis...
taminai, malonus ir gerai veikiantis būdas mai
Pardavinėtojas: •— Palauk
Beiškia, Julius patsai įrodė sa biskutį, aš pašauksiu bosą.
tinimo ir budavojantis stiprumų kūdikių ir su
vo teorijas. Kai dirbo, buvo
¥ ¥ ¥
augusių. Vartoki t Scott’s Emulsion reguliariai,
proletaras, o kai dirbti nereikia,
tris sykius dienoje, dėl sveikatos ir stiprumo!
Moteris: —- Ką aš tau satai jisai buržujus ir sandarietis. kau, įeina per vieną ausį, o I>er
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J.
26-73
Dabar Julius, žinoma, eina sa kitą išeina.
vo pareigas labai uoliai.
JiVyras: — O kuomet aš tau
sai šmeižia visus, kurie šį-tą sakau, tai tu klausais abiem
Ot jums, ausim, liet viskas išeina per
dirba, šį-tą veikia,
Kas tai yra----vyrai, kankinys už teoriją, jei- vieną bumą.
“ŽMONIJOS ISTORIJA”
gu taip galima pasakyti, Ju¥
¥
¥
Tai yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirš puslapių knyga
liūs patsai savo kailiu įrodė saTeieėjas: — Ar tu vedęs?
pradedanti apsakyti žmonijos gyvenimą ant žemės su pradžia
ivo teorijas ir dabar patsai di
Kalinys: — Taip, aš vedęs.
jos vystymosi iš žemesnių gyvūnų, apsako plačiai tą šiose die
džiuojasi savo atsiektais dar
Teisėjas: — Su kuo tu venose svarbų klausimų, Evoliuciją.
bais...
Leidžia “Dirva” — kas iškalno užsiprenumeruos .
Kalinys: — Su moteria teiO sandariečiai jam duoda

scons IMUISION

K.el virtadieni

PAVLAVICIA

Undertakers Co.

šuo yra vedusi vyrą.

¥ ¥ ¥
šykščiai! si as asmuo, kokį aš
pažinojau, tai buvo vyras, ku
ris įsakydavo savo pačiai maz
goti indus tame pačiame van
deny tris sykius, kad išnaudo
jus muilą, kuris ten randasi.
¥ ¥ ¥
Vieniems žmonėms religija
kvepia kaip perfiumai. O kitiems žmonėms religija yra
kaip česnakai ir kartieji pipi
r«i._
* ¥ *
Vienas vyras, kuris kalba
šešias kalbas, apsivedė pačią,
kuri kalba tiktai tris kalbas.
Nors vienas vyras galės apkal
bėti savo pačią.

AŠ, žemiaus pasirašęs, turiu
gerą veikalą parašęs.
Labai
lengvas vaidinti. Gali vaidin
ti kiekviena sosaidė arba šiaip
artistai mėgėjai arba nemėgėjai.
Veikalas vadinasi “Nuobodulio pasaka” — tai didele
tragedija.
Veikale dalyvauja tiktai šešiolika asmenų (ant steiČiaus,
bė publikos — už publikos at
silankymą, žinoma, aš neatsa
kau).
Veikalas susideda iš 20 aktų,
kiekviename akte yra po 20
¥ ¥ ¥
permainų. Reiškia 400 kartų
reikia scenerijas mainyti. Už
Daktarai sako, kad žmogus
tai aktai trumpi, žodžių labai pasidaro girtas nuo didelio su
mažai.
Iš viso visam veikale sijudinimo. Užtenką tiktai už
tiktai 32. reiškia kiekvienam mokėti už baltakę, tuojaus
artistui užtenka išmokti tiktai žmogus apsvaigsta.
¥ ¥ ¥
po du žodžius. Lošt labai leng
Gal būt yra tiesa, kad mes
va, nes viską atlieka karpen le
dai. Mkt viekas susiveda_ prie,
__ esame tokie, kaip manome. Bet
Publi-mes žinome daug žmonių, ku- I
apmainymo scenerijų.

Jei norite usrasti pagalbų,
nuo savo VervUjimų eikite
I nauie: įs
teigtų EURUPiM|-AMc.KlK O N lt K Ą
SVEIKATOM
ATGAVIMĄ
—“LINCOLN
M E D I C AL
INSTITUTE”,
kuris yra p
rengtae
vė
liausios madoa
marinomis ir gyduolėmis
---------- dcl . pagclbėjimo kenčiančių įmonių. Daugelis musų
gyduolių yra atgabenta >A kitų Aalii).
Mes
taipgi
turime
gyduoles
profe
soriaus Ehrlleh’o 60C ir 914 Oficia
li* Vokietijos Prirengitiia*. Kadangi be
veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galima jumis pagydyti
be operacijos tu musų naujausiu meto
du, jleidiiant tinkamų gyduolių tu»iai
| kraujų, šis gydymas, jei reikiamas at
sakančio gydytojo, yra be skausmo ir
ligonis neeugaiAta nei minutė* laiko nuo
darbo.
Svarbiausias gydytojas — DRBOWES — pripailntaa specialistas per
daugel] m«tų tarpe gydytojų, teikia osmenth| pričiurijimų prie visų ligų- Mes
turime puikius pasekme*, gydyme ligų
kraujo,
nervų,
skilvio,
nusilpnėjimo,
i .uniatltD.o, nugaros, tolių skaudėjimo,
n lelijiniu, uikietėjimo, kepenų. pusUe.
Veneriniu ir kitu privatinių ligų.
DYKAI X-RAY EGŽAMINAC1JA Ir
kraujo Mindymas laboratorijoj, taipgi
ftlnpumo, tnea tikrai surasime priežastį
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
no* ui. gydymų labui mažos ir jus už
mokėsit kuomet pasveiksiu Nekontčklt b«
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su
taupyki! savo laikų ir pinigų, nes per
tolimianj laikų vis vien jus ateisit I mu
sų įtaigų. Mes pagydėm daug ligonių,
kurie buvo npslvylų nu kitais gydyto
jai*. 61 yra jūsų proga, kad pasveikus.

LINCOLN MEDICAL INSTITUTE
. DR. B0WE8
SPECIALIfiTAB IR MED1KALIB
DIREKTORIUS

8 South Clark St. .
2-ras augfttas

Viršuj Triangle Rųetaurųnto
Sekamos durys nuo Astor teatro
OfiSO VALANDOS: Panedėly, Ket
verge ir Ratnyčioj nuo 0 ryto Iki 6:80
vakare. Utarnipke. Seredej ir Subatoj
nuo 0 ryto Iki R vakare. Nedaliomis ir
žventčmis nuo 10 iki 12 dienų.

RUDA DYKAI

tikro specialisto ir jo pagelbinlrk'
Ta* specialiu pasiūlymas yra 'M**
tiktai trumpam laikui, todėl n iri-JČ
liokit, atailankykit Mandlen. t Jučlio
jimas visuomet yra pavojinga ne
paprastai sunkesnėse ligose.
Gydymas slaptų ligų ir vyrų kra»jo ligų vrn musų speeialumss.

35 metai paty
rimo rydym.
chroniškų ry-

m

Phone Boulevard 7667

Lietuvos kunigai pradėjo ant
tiek šėlau t, kad net popiežius!
pasiuntė Lietuvos'
vyskupui I
laišką prašydamas juos su
drausti. Tai jau aišku, kad ku-|
n i gal metė skelbę ‘‘Dievo žo
dį”, o tiktai politika ir smur
tais užsiima.
Padaužų Tarakonas.

Rezidencija Boulevard 9828

Nuo Skausmu
4ta

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

Severą’
Gothardol
Tai naminis linimentas greitai
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo ir
neuralgijos skausmue.
Kaina 30 ir 60 centai.
Iv

Pirmiaueiai kreipkis į aptieką.
,-■/ W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Naujienų Spaustuve
yra Unijinė Spaustuvė.

Kuomet

kiti

gydytojai a»vU* — ateikite

Dr. W. R. Register
ir Pagelbininkai
DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO

109 N. Dearborn St.

12 augštas
Kambarys 1203
Kraujo Ligos Gali Būt
Išgydytos

Ar esate tikras, kad jvaų ahitema
yra Huona nuo lira, kurios kenkia
dėl juaų darbo ir pasilinksminimo.
Ar kenčiate
tylėdami?
Klausykite
Gamto« perspėjimų. Slogų, U ik lėtėji
mo Vidurių Reumatizmo. "Neuritis”
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Apkprtfmo, Paralyto, “Loeomotor Ata«i*". Bronchito,
Astma,
Anemioa,
Skauduliu, Egzema, Slinkimo Plaukų.
Pasldidinlmo Grnčolų,
Skrupulus Ir
Įritąs ligas
tankiausiai yra nesva
raus Ir silpno kraujo Ir tankiausiai
geru gydymu galima ftgydytl.
Ateikit Ir gaukit gerg Ir teisingų
gydymų. Savo praktikoj vartoju ge
riausios Pcmm, čiepua.
Bnkterya,
Antitoxin ir specialus -intravenoaagyduolee. Taipgi telkiu tlkraa Euro
pines "603” ir •‘914”, jei yra reika
iaa.

Rodą Dykai. Kalbame
Lietuviškai
Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 va
karo kasdien. Utarninke, Scredoj ir
Suimtoj iki 8 vai. vakare. Nedalioj
ir Šventomis dienomis nuo 9 ryto iki
1 po pietų.

Imkit elevatorių Iki 12 augšto
109 N. DearlKim St., ( hieago

