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Pienuoja ateivių 
registravimą

Rūsy komunistų kraštuti 
nieji prakišo

Angliakasiai pasiruošę 
tartis dėl taikos

Rusijos kraštutiniai komunistai 
prakišo partijos suvažiavime
Reikalaus registravimo

* ateivių Amerikoj
Angliakasiai pasiruošę 

tartis dėl taikos
Darbo sek iv torius Davis 

nuoja tuojau po švenčių 
šti atatinkamą bilių

pla- 
ine-

Unijos prezidentas pareiškia, 
kad darbininkai • tartis bet 
kuriais pasiūlymais sutinka

Partijos suvažiavimas 614 bal
sų prieš 65 atmetė Zinovjevo 
grupės programą

Žydų ortodoksai pasipikti 
nę rabinu Wise

Pastarojo pareiškimai apie Jė- 
... zų ortodoksuose sukėlė did

žiausio triukšmo

Kova dėl lietuvių mokyklos Lenkti užgrobtuose 
Lietuvos kraštuose

Laikinojo Vilniaus Lietuvių Komiteto 
pareiškimas mokyklų reikalu

šių
Vilniaus, Gardino

pagrindo, juo labiau, kad ligi 
1928 metų valstybinio cenzo 
nereikalaujama ir iš lenkų mo
kytojų. Lietuvių mokytojai 
pradinio mokslo dėstymui pa
kankamai yra ] 
niaus Mokytojų 
nors jai ligi šiol 
valstybinių teisių, 
mokytojai savo 
papildyti ir valstybinėms tei
sėms įgyti kasmet lanko vasa
rinius kursus.

NEW YORKAS, gruod. 25.— 
Mokyto rabino
Wise pasakytas praeitą sekma
dienį pamokslas apie Jėzų, kur 
ils pasakė, kad žydai turį pri
pažinti Jėzų kaipo didį moralinį 
ir etinį mokytoją, sukėlė orto
doksuose žyduose didžiausio pa
sipiktinimo ir aštriausių pro
testų. Sukilo prieš jį ypatin
gai ortodoksų žydų rabinų uni
ja, vadinama Agudath Hara- 
honim, paskelbusi rezoliuciją, 
kuria rabihas VVise amžinai 
pasmerkiamas ir prakeikiamas.

Del tos priežasties rabinas 
VVise, nenorėdamas, kas dėl jo 
nukentėtų sionizmo reikalais,

> rezignaciją iš United

MASKVA, gruod. 25. — še
šias dienas praleidęs ginčams, 
Rusijos komunistų partijos su
važiavimas vakar milžiniška 
balsų dauguma atmetė Zinov
jevo vadovaujamos kraštutinių- 
jų komunistų grupės pasiūly
mus. Tie pasiūlymai buvo su
mušti 614 balsų prieš 65.

Zinovjevo ir jo šalininkų 
programas turėjo padaryti ga
lą toms sovietų, kaip jie sako, 
tendencijoms atsisveikinti su 
grynojo komunizmo teorijomis 
ir su pasaulio revoliucija. Zi
novjevo grupę rėmė Kamene- 
vas, centraiinio vykdomojo ko
miteto narys; Sokolnikovas, fi
nansų komisaras, ir Lenino na
šlė Krupskaja, tečiau didžiuma 
nutarė, kad Stalino pristatytas 
ekonominis ir politinis progra
mas esąs pilnai komunistinis.

Kodėl sovietai moka brangias 
algas ekspertams

Komunistų partijos suvažią- 
vime liaudies komisarų tarybos 
pirmininkas Rykov Luvo pa
klaustas. kaip, girdi, gali būti, 
kad sovietų valdžia mokanti to
kias brangias algas 

, architektams,

Stepheno S.

kuriose

metų pradžioj daugely 
ir Suvalkų 

krašto vietų lietuviai sodiečiai 
buvo padavę švietimo vyresny
bei daug deklbracijų,
buvo reikalaujama įsteigti vals
tybinių lietuviškų mokyklų. 
Lietuviai tikėjosi, kad Šį rudenf 
tokių mokyklų bus įsteigta, nes 
išlaikyti privatines 
lietuvių visuomenei 
ūkininkai apkrauti 
mokesčiais, nedaug
prisidėti; be to, jie tęisingai 
samprotauja, kad jų mokamųjų 
mokesčių dalis turėtų būti su
vartota jų vaikų švietimui 
gimtąją kalba, juo labiau, kad 
mokesčių dalis 
timo reikalams

mokyklas 
yra sunku, 

dideliais 
kuo gali

prirengti Vii- 
Seminarijoj, 

neduodama 
Be to, visi 

išsilavinimui

SCRANTON., Pa., gruod. 25. 
— United Mine VVorkers pre
zidentas, John L. Lewis, prane. 
še kietosios anglies srities bur
mistrų komiteto pirmininkui, 
Scrantono burmistrui Durka- 
nui, kad angliakasiai esą pasi
ruošę kiekvieną valandą pradė
ti konferenciją su kasyklų sa
vininkais ir derėtis su jais bet 
kuriuo taikymos planu. Lewis 
pareiškia, kad angliakasiai vi
sai neapsiriboja vien guberna
toriaus Pinchoto pasiūlytu pla-'rįamS| 
nu, jie sutinką svarstyti ir bet kams ir tekstilės 
kuriuos kitus taikos pas.’ a Iv- kuomet paprasti 
mus- • gauną visai menkas algas.

šešiolika, katalikų kunig^. ku- rOv atsakė: 
rie sakosi atstovaują 85 nuos. ’ 
kietosios anglies angliakasiams, I 
kaipo jų dvasios reikalų rūpin
tojai, kreipėsi laiškais į anglia
kasių prezidentą Lewis ir į 
kasyklų savininkų komiteto 
pii-mininką W. VV. Inglisą., pra
šydami. kad jie “dėl žmonišku
mo ir vardan Visakalio Dievo” 

leista importuoti daugiau tokių kadangi streikuo-
darbininkų, kurių Amerikos Jantieji. angliakasiai esą pa- 
pramonininkams patingai reI-1v?I^V pasiieiškiąs,

didelis skurdas.

WASHINGTONAS, gruod. 
24. — Kai tik po švenčių kon
gresas vėl susirinks, darbo se
kretorius Davis žada tuojau 
pasiūlyti įstatymų projektus, 
paliečiančiais imigraciją ir vi
sus Jungtinėse Valstijose gy
venančius ateivius. Svarbiau
si jo sumanymai, kuriuos dar
bo sekretorius prašys kongresą 
tuojau svarstyti, yra:

1. Registruoti visus esančius 
ir atvykstančius į Jungtines 
Valstijas ateivius, idant tuo 
budu vyriausybė galėtų lengvai 
susekti ir deportuoti tokius, 
kurie neteisėtu budu vra atvv-1* ♦ 
kę. ar atvyktų, į Jungtines Val
stijas. Sekretoriaus Daviso 
apskaičiavimu, skaičius 
riais kontrabandos 
vusių į šį kraštą 
kiąs dabar tarp 
1.500,000 asmenų.

2. Esamąjį imigracijos įsta- 
tymą pataisyti taip, kad butų <

{vai
keliais įsiga
li tei vi ų sie- 
1,000,000 ir

kia, nepadidinant tečiau nusta
tytos kiekvienam kraštui kvo
tos.

Daroma pastangų griauti 
angliakasių uniją

PITTSBURGH, Pa., gruod.
Vakarų Pennsylvanijos 

srity pra-

3. Nustatyti kvotą Meksikai, 
idant sulaikius plaukimą iš tj 
krašto imigrantų kiekvieną minkštosios anglies 
kartą, kada tik pietinėms vals- dėta organizuot. nauja kasyklų 
tijoms prireikia kiek daugiau darbininkų organizacija, Fede- 
darbininkų. rated Miners’ Association var-

----------------- Į du. Naujosios organizacijos

Prancūzai ir Gružai pasi-
ročo nalianhoo išsižadiT visados pri-
Idou ĮJdlIduUdo klausyti United Mine V\’orkers 
)----------- . unijai.

Visi politiniai imtiniai esantie-1 United Mine Workers distri- 
ji francuzų rankose, l;u Ją kto No. 5 prezidentas Fagan. 
paJiuosuoti įgavęs žinių apie
KAIRAS, Egiptas,

inžinie-
cheini-

darbininkai
Ry

[ Pacific and Atlantic Photo j
Charles W. Nash, Kenosha

Motor kompanijos prezidentas |teikž
gavo bėgiu dviejų savaičių tris palestine Appeaf $5,000,000 or- 
laiškus, kur buvo rašoma, jog ganizacijos, kurios jis buvo pir- 
buš nužudytas, jeigu neprista- mjninkas, 
tys Į paskirtą vietą $10,000.

Lenkinimo darbas

specialiai 
ir imama.

švie-

darbui
tiktai 

pastan- 
liaudies

Pilietinis karas Kinuose 
vis dar nesibaigia

Krikščionių generolo” Feng 
Juhsiano jėgos paėmė Tien- 
ts.ną; tūkstančiai

PEKINAS, Kinai, 
“Krikščionių

užmuštų

gruod. 25. 
generolo”, 

maršalo Feng Juhsiano nacio- 
nalė armija, po kelių dienų at
kaklios kovos, ■ kurioj tūkstan
čiai kareivių buvo užmušta ir“Ką padarysi. Mes patys, ne- čiai kareivių buvo užmušta ir 

nusimanome, kaip tokius dar- J sužeista, vakar pagaliau paėmė 
bus nuveikti, o todėl geriausius 
technikos žinovus esame pri
versti gabentis iš užsienių — 
iš vakarų Europos ir Ameri
kos. Pigiai jų negausi.”

Italijoj suimta amerikietę, 
architektas

Kaltinama 
kietijai; 
žingsnių

dėl šnipavimo 
VVashingtonas daro 

ją paliuosuoti

n

Tientsina.
Jo priešininko, generolo Li 

Činlino, civilio Čihli provincijos 
gubernatoriaus, kariuomenė bė
ga netvarkoj.

Tientsino miesto kiniečių da
ly viešpatauja didžiausias
mišimas, netvarka ir plėšiniai.

Svetimšalių koncesijos užba
rikaduotos, ir svetimšalių 
luntieriai bei
vartus nuo kiniečių

Čihli provincijos 
berną tori u m tapo 
Fengo rėmėjas, Sun

Maršalas Feng praneši užsie 
nių diplomatams Pekine, kad 

ir turtas 
apsau-

sa

vo- 
kaieiviai gina 

įsiveržimo, 
civiliu gu- 

paskirtas 
Juė.

i Be to rabinas VVise išleido 
pareiškimą, kuriame ji: sala 
kad jo pamokslas

mokyklos
i 
Tik lenkų

Atėjo ruduo. Valstyb’nių pra
džios mokyklų steigimas, tiesa, 

apie Jėzų eina, bet visai rtegirdėti, kad
buvęs dalinai spaudos praneši- šiemet kur nors butif įsteigta 
inuose iškraipytas. Jis pripa-jbjent viena pradinė mokykla 
žįstąs Jėzų kaipo ■ didį žydų {lietuvių dėstomąją kalba. D ui g 
mokytoją, žydą, bet nepripa
žįstąs jam dievybės. Jisz anaip
tol neraginęs žydų mesti savo 
tikėjimą ir priimti krikščiony
bę, jis norįs tik, kad jie ob- 
jektingai pažiūrėtų į to Gali
lėjos žydo mokymus, pažintų 
juos ir priimtų. Krikščionybė, 
nors ji pretenduojanti remian
tis Jėzaus mokymais, tų moky
mų esanti išsižadėjus, jų nepil
danti.

Daromi švietimo 
trukdymai išaiškinami 
lenkinimo tikslu, tokios 
gos daromos ne tik
švietimo srity, bet centralinės 
švietimo vyresnybės norima 
sulenkinti ir privatinės lietuvių 
vidurinės mokyklos, tiktai nu
tautinimo motyvais tegalima 
išaiškinti tos vyresnybes reika
lavimą dėstyti lenkiškai visuo
tiną istoriją ir geografiją.

Traukinių katastrofa
Keturi asmens užmušti, dvide

šimt šeši sužeisti; sužeista 
buv. karo sekretorius

kur lietuvių gyvenamose vieto
se, kaip štai Vilniaus Trakų 
apskrity, Valkininkų valsčiuj, 
būtent sodžiuose Pučkorne, 
Darginiuose, Biekšiuose, Nani- 
šky, keliose Švenčionių apskri
ties vietose, kaip štai Linkme
nyse, Palūšėj visoj eilėj vietų 
Brcslavčs, Ašmenos, Lydbs, 
Gardino ir Suvalkų apskričių 
steigiamos grynai lenkiškos mo
kyklos. nors žmonės reikalavo 
lietuviškų. Kai kuriose vietose 
(Palūše, čebatoriai, Na n iškis) 
paimtas dagi inventorius, ku
riuo kelerius metus naudojosi 
lietuviškos mokyklos.

Varžo

Visose 
lietuvių 
steigimas 
sčiau, taip ir šiemet 
laujama prašyti leidimų tose 
vietose, kur jau kelerius metus 
veikė lietuvių mokyklos. Lei-

lietuvių zmokyklas 

minėtose 
privatinių 
varžomas.

apskrityse 
mokyklų 

Kaip ank- 
vėl reika-

Lictuvių protestas

Akivaizdoj tokios padėties ir 
tokių faktų Laikinasis Vilniaus 
Lietuvių Komitetas lietuvių vi
suomenės vardu reiškia griež
tą protestą prieš tokį lietuvių 
švietimo darbo varžymą ir kon
statuoja, kad toks švietimo vy- 

’ii’esnybės elgesys visai neatatin- 
Ika Lenkijos konstitucijos dva
siai, būtent paragrafui 109, kur 
pasakyta, kad kiekviena tauta, 
gyvenanti Lenkijos ribose turi 
teisės savo tautybei saugoti, 
neatatinka Lenkijos vyriausy- 

• bės delegatų pasirašytam tarp- 
. tautiniam traktatui Versale.i 
1919 metais, nes to traktato 
paragrafuose 8 ir 9 pasakyta, 
kad Lenkijos nelenkams pilie
čiams steigiama bus mokyklų 
vaikų gimtąją dėstomąja kalba 
ir kad visi nelenkai piliečiai tu
ri teisės turėti savo tautinių 
pradžios ir vidurinių, mokyklų.

CHARLESTON, S. C., gruo
džio 25. Netoli Moncks Cor- 
ner, 30 mylių nuo Charles tono, 
vakar rytą susimušė du grei
tieji Atlantic Coast linijos 
traukiniai, Havana Special No.
76 ir West Indian Limited No. dimų davimas vilkinamas ligi 
85, abudu ėjusiu visu greitu- lapkričio mėnesio ir ilgiau, o

Abiejų traukinių masinis- iš Baltstogės kuratorijos 
tai ir lokomotivų kurintojai bu- ligi šiol kai kurios mokyklos 
vo užmušti, o dvidešimt šeši negali susilaukti 
pasažieriai sužeisti, keletas jų 
labai pavojingai. Tarp sužeistų
jų buvo ir buvusis karo sekre
torius Weeks su savo žmona, 
grįžusiu iš kelionės į Pietų 
Ameriką.

“Jubilejiniai metai” 
Romoj pabaigtiNėW RORKAS, gruod. 25.

Kablegrama iš Italijos prane
šė, kad Palermoj, Sicilijoj, ta
pus italų vyriausybės aveštuo- . ,
ta viena amerikietė, Mis. Eila1 ^vyL>ė
Briggs, architektas, kuria Ne\v- ^entsme busią pilnai 

goti.
čangas mlišąs savo priešą
TOKIO, Japonija, gmod. 25. 

— Pranešimai iš Mukdeno 
skelbia, kad Mahdžurijos val
dovo čang Tsolino kariuomenė 
vakar stipriai sumušus savo 
priešininko, generolo Kuo Sun- 
lino, jėgas, suėmus daug nelai- 
svių, o taipjau nemaža 
ir amunicijos.

Pranešimas taipjau 
kad gen. Kuo pranešęs 
lui Čangui, kad jis sutinkąs pa-

Yorko Architectural Book Pul> 
lishing kompanija buvo pasiun
tus į Siciliją nuimti Italijos 
renesanso architektūros foto
grafinių paveikslų. Italų vy
riausybe kaltina ją esant Vo-.

tai, pasakė, 'kietijos šnipu. Ji laikoma ka- 
gruod. kad ta naujoji organizacija tai Įiejime, ir niekam neleidžiama

esąs tik tuščias burbulas, kliys 
25. - Praneša, kad Francuzų veikiai turėsiąs sprogti, nepa- 
auk.štasis komisaras Sirijai, daręs jokio efekto United Mine 

•Henri de Juvenel, pasirašęs su VVorkers narių moralei.
maištingų druzų vadais karo; 
paliaubas. Visi kaliniai, kurie! 
yra francuzų suimti dėl politi-1 
nių nusikaltimų, busią paleisti.!

žinia nepatvirtinta
PARYŽIUS, gruod. 25.

Kavas agentūra sako, kad ne 
gauta jokio oficialio patvirtini 
mo žinios, jogei tarp druzų 
francuzų Sirijoj pasirašyta 
liautos.

Priverstinas balsavimas 
bus įvestas Graikijoj

l:ovo*i

gruod. 
many-

mu. dai

su ja pasimatyti.
New Yorko firma

kreipėsi*į VVashingtoną, o vals
tybės departamentas pasiuntė 
kablegramą Jungtimi Vaistij 
ambasadoriui Romoj, kad jis 
urnai ištirtų dalyką ir pasini-1 ., 
pintų Mrs. Briggs paliuosavi-j8^110^1’ čangas garantuo-

tuojau ginklų

sako, 
marša-

Trys darbininkai už
mušti ekspliozijoj 

' ------ \ •
PRESCOTT., Ariz., gruod. 25. 

— Sheldono vario kasyklose, 
vienuolika mylių į pietus nuo 
Prescotto, įvyko dinamito spro
gimas, kurio trys darbininkai 
buvo vietoj užmušti.

mu.

Vokietija sumokėjo alian 
tams $2,513,250,000

siąs jo gyvybę ir turtą.

Chicagai ir apielinRei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Žemės drebėjimas 
. Alaskoje

— Valdžia mano, kad tro budu 
sėkmingiau galėsianti 
krašte komunizmą

,rt ATĖNAI, Graikija, 
Ra” 25. — Graikijos valdžia,

' Į dama, kad tuo budu galėsianti 
sėkmingiau kovoti komunizmą 

Jugoslavija tarsis dėl krašte, nutarė įvesti priverkti* 
skolų mokėjimo ,ną balsavimą rinkimuose. Tokį 

nutarimą ji padarė dėl to, kad 
ką tik įvykusiuose mųnicipa- 
liuose rinkimuose Salonikuose 
burmistru tapo vėl išrinktas 
Patrikios, nežiūrint, kad pir
mesni Jo išrinkime vyriausybė Amerikos pinigais.

remdamos |7’/2 biliono sumokėta pinigais,
o likusioji dalis prekėmis, [džiasi 4:24 valandą.

ANCHORAGE, Alaska, gruo
džio 25. — Vakar, apie pirmą 
valandą ryto, čia buvo jaustas 
stiprus- žemės drebėjimas, tęrė- 
sis vieną minutę, žalos nepada
ryta.

skolų mokėjimo

WASHINGTONAS, gruod.
25. — Iždo departamentas ga
vo pranešimą, kad apie sausio 
mėnesio vidurį Washingtonan 
atvyks Jugoslavijos komisija
tartis dėl savo karo skolų Jun- buvo panaikinus, 
gtinėms Valstijoms fundavimo.-tuo, kad jis komunistas.

PARYŽIUS, gruod. 25. — 
Oficialiu reparacijų komisijos 
paskelbimu, iki šių metų gruo
džio 1 dienos Vokietija jau yra 
sumokėjus aliantams reparaci
jų viso 10,053,000,000 (10 bi- 
lionų 53 milionus) aukso mar
kių, arba 2,513,250,000 dolerių 

Tos sumos

$1,744,000 Fordo bonŲ 
26,991 darbininkui

\ Aplamai gražu, bet ‘nešilta; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 11® F.

šiandie saulė teka 7:17, lei-

koncesijų. 
Taip pat kasmet reikalaujama 
prašyti mokytojų tvirtinimo, 
tas tvirtinimas irgi ilgai vilki
namas, o mokytojai, pradėję 
mokytojauti be patvirtinime 
suimami, kaip štai Vidzbeiū 
Puvočiuos, Dobrovolskis Dubi- 
čiuos. Ligi šiol įvairiais pretek
stais nepatvirtinta apie 40 mo 
kytojų.

Lietuviai bauginami
Kai kuriose lietuvių gyvena

mose vietose, kaip štai Valki
ninkų valsčius, lenkų mokyto
jų ir policijos gąsdinami žmo
nės pabaudomis, jeigu neleisią 
vaikų į valdiškas lenkiškas mo
kyklas.

Reikalavimai nephtenkinami
Kadangi lietuvių įteiktos de

klaracijos su. reikalavimais val
stybinių lietuviškų pradžios mo
kyklų nebuvo patenkintos, at
virkščiai, daugely tokių vietų 
šiemet. įsteigtos lenkiškos vals
tybinėm mokyklos ir žmonėm 
dėl to šiemet visai nustojo noro 
tas deklaracijas rašyti, lietuvių 
visuomenei nieko dauyiau ne
belieka, kaip aukoti savo pas
kutinis skatikas, steigti priva
tinės lietuviškos mokyklos, rei
kalauti tų mokyklų ir mokyto
jų tvirtinimo. Švietimo inspek
torių daromi trukdymai >del 

temės

KOMA, Italija, gruod. 25. — 
Papa Pius XI. vakar su didžiau
siomis viduramžių apeigomis 
uždarė šv. Petro bazilikos dū
lis, tuo pabaigdamas “šventuo
sius’’ arba jųbilėjinius metus.

Sako, kad per tuos metus 
Romon buvę atsilankę daugiau 
kaip 3 milionai maldininkų iš 
Italijos ir iš visu pasaulio da
lių.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

DETRO1T, Mičh., gruod. 23.
— Ford Motor kompanija pa
skelbė, kad ateinantį mėnesį 
bus išdalinta 1,744,000 dolerių 
26,991 darbininkui, kurie turi 
taip vadinamus Fordo 'darbi-_

‘ninku investmentų certifikatus. mokytojų cenzo neturi

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Šeštadienis-, Gruodžio 26, ’25

METINIS ROŽINIS Indi] legenda /^kUDIKIu^.
EROVės skYRUJS

BaliuS
Rengia 

Lietuviu Laisvės Kliubas

Nedėlioj, Gruodžio 27 d., 1925
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM 

3133 So. Halsted Street
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 75c ypatai

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

Milžiniškas Maskaradų

Balius
SU $400 DOVANU

Rengia Draugystė D. L. K. Keistučio

Subatoj, Gruodžio (Dec.) 28 dieną, 1925
M. Meldažio Svet., 2242 W. 23rd ta

Prasidės 7 valandą vakare

Tai bus vienas iš linksmiausių balių, nes čia susirinks daugybė 
jūsų draugų, kur bus proga susieiti, dovanų gauti ir pasišokti prie 
puikios muzikos. Taipgi grupėm bus duodama dovanos pinigais. —• 
Kviečiame atsilankyti visus jaunus ir senus, — visi busite pilnai už
ganėdinti. Inžanga 50c. Kviečia visus RENGIMO KOMITETAS

(Versta iš rusų kalbos)
Galingasai Magadeva sutve

ręs pasaulį nusileido žemėn pa
sigėrėti savo tvarinių. Jo ke
lionei puputė šiltas vėjus. Me
džiui lenkė savo viršūnes ir 
pražydo baltosios lelijos. Ma
gadeva nuraškęs vieną lediją 
įmetę ją j jurą. Vėjus suju
dino vandenį ir apdengė lelijų 
balta p,uta. Akymirkoj iš putų 
išaugo moteriškė—grakšti, kaip 
lelijų, lengva, kaip vėjas, veid
maininga, kaip jura ir taip ne
pastovi, kaip puta.

Moteriškė pirmiausia pažvel
gė į vandenį ir suriko:

—Koki aš puiki!
Paskui apsidairė aplink ir 

tarė:
Kokis pasaulis gražus!

Moteriškė išėjo ant kranto 
sausa (nuo to laiko moterys 
visuomet sausos išeina iš van
dens) <

Tuojaus moteriškės pry ša
ky pasipuošė žemė gėlėmis ir 
iš dangaus prašvito jai milijar
dai meilių akučių. šios akutės 
sužibo iš džiaugsmo, ir nuo to 
laiko šviečia jau žvaigždės^ 
žvaigždė Venera (Aušrinė) žib
telėjo iš pykčio užtai ji švie
čia aiškiau už kitas.

DEL APRŪPINIMO 
. MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

nu® laiko gvM«arim* r»t

KMikl' aprSpMaaa (r »a- 

alJiaMs yra Salykaa gyrea 

ararbaa Uayaal ir Uotai 

ir ana JaaUaae, kad tai

tarpiai* atotraA ir Marai 
parg»U4*«U

STRAIPSNIS 156

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

Subatoj, Gruodžio-Dec. 26 d. 1925
CHICAGOS LIET. AUDITORIJOS SVET 

3133 So. Halsted Street
Pradžia 6:30 vai. vak.
Grieš didelė ir graži muzika.

Įžanga 75c ypatai 
su pasidėjimu drab. 

Kviečia visus KOMITETAS.

MALT TONIC
EXTRA PALE

SPECIALIS ALUS
Del žindamų motinų. 

Nei vienas negali būti 
be

MALT TONIC’O
arba

EXTBA PALE ALAUS
Jis yra rekomenduo

jamas per

DR. B. McNIGHOLAS

>x'-:

Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, 
jeigu jie negali suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Šviesą ir pajiegą suvedame į sodus ir naujus namus, taipgi dirb
tuve*. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutine lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

Moteriškė vaikščiojo po pui
kius gėlynus, gražias pievas ir 
vis tyla jaudino jų. Pagaliau 
moteriškei tas nusibodo ir ji 
suriko:

Magad.va! Tu sutvėrei ma
ne puikių-gražių. Viskas man 
paslaptyje ir aš negirdžiu jo
kių džiaugsmų.

šį skundų išgirdęs Magadevą 
sutvėrė* begalinę daugybę pau
kščių. Paukščiui giedojo jaudi
nančias apie puikiųjų moterį 
giesmes.

Moteriškė klausėsi ir šypso
josi, bet per dieną tas jai nu
sibodo.

Magadeva! sušuko ji:
Man gieda jaudinančias 

giesmes; šiose gjesmėse sako
ma, kad aš esu įpinki-graįh... 
Bet kas man tas gražumas, jei
gu niekas nenori manęs apsi
kabinti ir meiliai prispaust) 
prie savęs!

Tada Magadeva sutvėrė jai 
gražią miklią gyvatę. Ji apka
bino moterį, (šliaužiojo palei 
jos kojas. Pusę dienos moteriš
kė buvo patenkinta; paskui vėl 
nulindo ir sušuko:

-Ach, jeigu jau aš bučiau 
taip graži, kiti pamėgdžiotų, 
s kiotų paskui mane. Ištikrųjų 
jau neesu aš toki graži.

Magadeva, kad patenkinus 
moterę, sutvėrė jai beždžionę. 
Beždžionė pamėgdžiojo kiek
vieną moteriškes judesį ir ji 
šešias valandas' buvo užganė
dinta, bet paskui vėl su ašaro
mis pravirko.

Aš taip gera, taip puiki-gra- 
ži! Apie mano dainuoja, ap
sikabina, šliaužioja palei mano 
kojas, man pamėgdžioja. Ma
nimi visi stebisi, pavydi, kad 
net aš jau pradedu bijoti. — 
Kasgi mane apgins jeigu kas 
nors iš pavydo panorėtų man 
piktą padaryti?

’ Magadeva sutvėrė stiprų ga- 
ingą liūtą. Liūtas sergėjo 

moterį. Ji tik tris valandas bu
vo patenkinta, bet po to vėl 
suriko:

VAIKŠTINĖJIMAS L
Nėra paskirto laiko, kada kūdikis 

turėtų pradėti vaikščioti. Tai priklau
so nuo jo dbelno augimo, o ypač są
narių. Abelnai kalbant, kūdikis tu
rėtų pradėti eiti apie metus laiko — 
bet' nekurie pradeda dar vėliau.

šiame dalyke svarbiausia yra at
minti, kad nereikia raginti kūdikį var
toti savo sąnarius jei tie nėra per- 
stiprųs. Nėra jokios naudos Jei kūdi
kis pradės vaikščioti anksti, ir anks
tumas nerodo jo protiško išsivystymo. 
Nekurtos motinos verčia kūdikius 
anksti vaikščioti, nes joms smagu ar
ba gali pasigirti kaimynėms. Bet tokis 
papratimas yra labąi neišmintingas ir 
gali pažeisti kūdikį.
• Gamta pati gali geriausia nuspręs
ti kada kūdikiui reikia vakščioti. Ka
da kūdikis pajunta užtektinai spėkos, 
jis pats bandys eiti, bet pirm to ne
reikia jo raginti. Jei po dvylikto (mė
nesio jis nei nemano bandyti, tai pa
sitark su gydytoju.

Tavo kūdikis gerai gyvuos ir nuo
latos augs stipryn ir vlkryn jei duosi 
geriausių priežiūrą ir maistą. Vikri ir 
stipri sveikata yra dalis daugelio tūks
tančių vaikų, kurte buvo išauklėti ant 
Eagle Pieno, kaip dėkingos motinos 
liudija, šioms motinoms nėra geres
nio maisto ir pasekmių kaip Eagle 
Pieno, negu ant visų kitų dirbtinų 
mastų kurvon sudėtų.
Neeksperimentuok su kūdikiu davi- 

nejant abejotiną maistą. Borden’s v 
Eagle Piends yra sveikas kūdikių 1 
maistas, nes jame nieko kito nėra 
apart gryno pieno ir gryno cukraus. 
Nėra jokių ^abejonių apie jo grynu
mą arba puikias pasekmes. Gydyto
jai rekomendavo Eagle Pieną tuks- 
tantiems ir tukatantiems kūdikių, 
kurie buvo nedaaugę ir menki. Eagle 
Pienas yra lengvai suvirškinamas ir 
patikėtinas kūdikių panėjme.

Vaikai kenčkiantl nuo spuogų, išbė
rimų, suskirdimų, saulės nudegmų, ir 
t. t. suranda dalelę pagelbą vartoda
mi Cadum Ointment. Cadujn Oint
ment ( galima vartoti, kad ir ant 
švelniausios odos be baimės. Yra 
Francuziškas prirengimas padarytas 
Amerikoj. Jis yr<y geras nuo pučkų, 
jsibrčžimų arba bile kokios odos li
gos. , S »Y* '/
(| ---------------

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

- Kaip aš jį myliu!..
Dabar moteriške turėjo vis

ki): ji nieko daugiau nebega
lėjo prašyti. Bet šuo greitai 
ją užpykdė... Kad išliejus savo 
pyktį moteriškė sušėrė šunį 
šuo sulojo ir nubėgo tylyn; 
paskui paspyrė koja gyvatę-7 
gyvatė nušliaužė. Beždžionė pa
bėgo ir paukščiai nuskrido kai 
moteriškė piktai suriko į juos.

-O aš nelaiminga! balsiai 
sušuko—mane myluoja, giria, 
kai aš esu gerame upe, ir visi 
pabėga, kai supykstu! Aš —ir 
vėl viena!

O visagalis Magadeva! Pa
skutinį kartų prašau tavęs: su
tverk man tokią būtybę, kuriai 
aš galėčiau išlieti savo pyktį, 
kuri neturėtų galimybės nuo 
manęs pabėgti, —r kada aš už- 
pykstu, kuris kantriai perneš
tų visus mano smūgius.

Magadeva užsimąstė 
sutvėrė jai vyrą.

Aš puiki!, man meilinasi, 
o aš niekam. Negaliu gi aš my
gti didelio baisaus liūto, prie 
airio jaučiu baimę.

Ir tą pačią valandą stojosi 
prieš moterį ši-'

Koks meilus etii vėrimėlis! 
sušuko ji ir pradėjo glamo
nėti šunj. /

Turėki tės, vyrai, “Vilnis” 
ketina tapti dienraščiu. Tas 
reiškia, kad v ji “subankrotys” 
“Naujienas”, kaip kad “Lais
ve” ‘Keleivį” subankrotijo”.

Bernard Shaw sako, kad 
Kasputinas daug daugiau gera 
yra padaręs carui, negu botše- 

'iulernaicionalas 
Aš gi Kakau, 

daugiau gera

vikų trečiasis 
darbininkams, 
mes, Pažaužos, 
esame padarę Chicągos Skam
balui išgarsindami jį, o jis vis 
pyksta ant musų.

Birutės SoKis
į Ketvirtadienį Gruodžio-Dec. 31,1925
1 Pradžia 8-tą vai. vak. ir trauksis iki 1 vai. ryto

PIPEK. T. MacLEOD

PIRMį KARTį 
ROSELANDE

MARGUMYNŲ VAKARAS 
Šiandie, Gruodžio 26 d.
STRUMILO SVET.

158 E. 107th Street 
Kertė Indiana Avė.

» f ’ •

Dalyvauja:
Garsus škotu vamzdininkas 
(piper) T. McLEOD, šokė
ja ir vamzdininkė p-lė JES- 
SIE CHARLESTON. Be to 
bus suvaidinta 2 veiksmų 
juokinga komedija “APSI
RIKO”. Paskui šokiai. Pra
džia lygiai 7 vai. vak. šo
kiai prasidės 8:30 vai. vak.

Įžanga tik 50c
Visus kviečiame atsilankyti 
ir gražiai pasilinksminti.

Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelis

NORĖDAMI.
PIRKTI, PARDUOTI AF MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS < 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. »•.

i. L FĄBJONftS Ci.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir.
Parduodam Laivakortes. 2

DIDELIS BALIUS
Lietuvių Tautiška Parapija 

/ % 
Prie 35-tos ir Union Avė., Chicago, UI.

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

KOMITETAS

DIDELIS METINIS BALIUS
Rengia Liet. Pasilinks. Draugiškas Kliubas

Ketverge, 31 Gruodžio-Decembar, 1925
AUDITORIUM SVETAINĖJ

Kampas Grand Boulevard ir Michigan Avė, Indiana Harbor, Ind.
> Prasidės 7 v. vakare ir tesis iki vėlybai nakties.

Kviečia L. P. D. KLIUBAS.

Puikus Vakaras
SURENGTAS DRAUGYSTĖS ' 

BALSAS LIETUVIU
Atsibus

Subatos Vakare, Gruodžio (Dec.) 26-tą d. 
arba antrą dieną Kalėdų

DRG. P. LUKOŠEVIČIAUS SVET.
4531 South Paulina Street

Pradžia 6-tą valandą vakare
GARBUS LIETUVIAI IR LIETUVAITĖS: — NepamirškiteGAUBUS LIETUVIAI IR LIETUVAITĖS: — Nepamirškite to 

puikaus vakaro, nes bus pirma proga po Adventui į>rie Puikios mu
zikos pasišokti. Taipgi bus visokių kitokių žaismų ir pamarignimų.

Kviečia visus be skirtumo KOMITETAS

KREIVOS AKYS IŠTAISOMOS
Gydytojai šio Instituto turi iš

sidirbę goriausi metodą dėl ištai
symo kreivų akių. Po 25 metų ty
rinėjimo, jie gali darodyti, kad aki
niai nepataiso kreivų akių. Kuo
met akiniai nuimami akys vėl pa
sidaro kreivos. Kreivos kūdikių 
akys, reiškia apakimą jam suau
gus. Todėl akys turi būt nuolat 
prižiūrimos. Jei jūsų akys yra 
kreivos arba tunte kūdikį su krei
vomis tkimis, tuomet reikalaukite 
nuo musų dykai knygutės dėl iš
taisymo kreivų akių be skausmo.

Medical Research & 
Eye Institute
177 N. State Street 

Ruoni 311
Valandos nuo 9 ryto iki 5 po pietų 

Nedėlioj nuo 10 iki 12

Atsiųskite Kuponą Tuojau!
MED1CAL RESEARCH & EYE INSTITUTE 
177 N. State St., Chicago, III.

Malonėkite atsiųsti man jūsų knygutę dykai dėl kreivų akių iš
taisymo. Ir pasakykite kaip aš galiu tuojau ištaisyti savo kreivas 
akis, o užmokėti vėliau. • •
Vardas ....... ........ ....................................................................................................
Adresas ....................................................................... .............................................

Sulaukimui
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIUM
3133-35 Šo. Halsted Str., Chicago, III.

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

Brooklyn, N. Y,

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido iižiura ar nau- 
{austos m«.dos aprždalai ne- 

ius patčmyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiakanų. Neda- 
Iciakite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų Jūsų gra
žumą. Naudokite/

Ryffles
kas vakaras per deiimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus iinyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po (»5c bonką arba 75c 
tiesiog ii laboratorijos.

X-RAY EGZAMINAVIMAS 
IR PATARIMAI VELTUI

Kuomet jus su
sergate, tai pir
mutinis dalykas 
jus norite gauti 
gerą specialistą, 
kad jis jumis gy
dytų — tokį spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir tokio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pa£ 

daugeli gydytojų, bet vis be pasek
mių. Priežastis buv< ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit į musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labaratorijoj, tas pilnai pasakys, 
kas jums yra ir kur randasi liga ir 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius ir Ameri
koniškus įrengimus. Musų X-Kay 
mašina yra viena iš didžiausių visa
me mieste.

Pajsitarkit su 
z Specialistu

Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rųšies naujas ir užsiseneju- 
sias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mą, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, 
kepenų ir pūslės trubeliai, odos ir 
VENERINĖS ligos, yra musų speci- 
alumas per 28 metus.

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

“606” ir “914”
Yra suteikiama su pažinimu ir be 

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

Dr. Gili, Specialistas 
40 No. Wells St., 

kampas Washington
Valandos: PanedSlyje, Ketverge ir 

Pėtriyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir Šven
tomis: IG-l. *

£££££>:

Nauju Metu
Tai bus puikus vakaras užbaigti senus metus ir sulauk

ti naujus. Prie geros muzikos linksmai vakarą praleisti, o Bi
rutė kaip visuomet, taip ir šiame vakare pasistengs visus už
ganėdinti. Visus maloniai Riečia BIRUTĖ.

A
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«4 • *•: TIKTAI DELS SMAGUMO
Daugelis žmonių prisideda prie 
musų Kalėdinio Kliubo, kad da- 
sižinojus kokis smagumas pasi
daro, kuomet apie mėnesį prieš 
Kalėdas jie gauna iš musų ban
ko čekius visokių sumų pinigus. 
Prisidėkit prie musų Kalėdinio 
Kliubo dabar. Gaukite sau sma
gumų sujungtų su pelnu.
Veikite dabar.

i KORESPONDENCIJOS j
L,   .. —i---- -

Brooklyn, N. Y.
Protesto rezoliucija prieš kle

rikalu terorą Lietuvoje.

Priimta gruodžio 8 d., 1925, 
Didžiojo New Yorko lietuvių 
organ. mitinge.

DIDELIS BANKAS
to

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

17 St. ir Ashland Av. 
Chicago

Tvirtas Įsitikinimas i

Mri. Albert Huet, 1W Prospect St., So. 
Manchcater, Conn., (niukinusi, kad Uffalba- 
jo jo. sveikatą, raio:

“Aš turėjau skilvio kataru, šamu ir ke
penų. Aš vis turėjau gulėti lovoj. Varto
jau Pe-ru-na ir Man-a-lin ir šiandien jau 
ariu Dievui, turiu gerą skilvi ir perą ape
titu. .Mano yra tvirtas įsitikinimas i 
l’e-ru-na, kaipo gyvasties išgelbėtojas. Ai 
kasdien patariu savo draugams vartoti 
Pt-ra-ua ir daugeliui jos pagelbėjo”.

Pe-ru-na yra paremta liudymais dvieju gentkarčiu, 
viri penkiasdešimtis metu gero pasisekimo.

Parduodamos visur* Tabletai arba-skystimas.

HXXXZXXXXZXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H 
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Maloniausia ir naudingiausia šventėms 
dovana, tai knyga. Tamsta tik atsiuskit šiuo 
adresu:

K

M

h

M

h

H

Lietuva. Šiauliai, Dvaro g. “Kultūra”
keletą dolerių ir prašyk kokias pageidauji dovanoti knygas. "Kultūros” 
bendrovė sulig Tamstos nurodyto adreso tuojau išsiųs reikalaujamas 
knygas.

Tamsta už keletą dolerių gali . uteikti didelį malonumą ir neapsa
komą nauda saVo giminėms l>ei draugam^ dovanojant šias gnygas:komą naudu saVo giminėms Ihh

Binkis-Šimonis. Dainos 
Butkų Juzė. Palaidūnas 
Biurouz E. Tarzanas. 
Jovaras. Parinktos eilės 
įkastas A. Lietuvos knyg

nešio likimas ...
Rainis. Aukso žirgas
Santvaras St. Minių 

moji
Šekspiras V. Otelo
R. Tagore. Namai ir pasau

lis ............... 1.00
Tven M. t Princas ir elgeta .70 
Oscar Wilde. Pasakos...... . . .70
Tuk.'tąnt's ir viena naktis 1.00 
Reinekė Lapinas ........ .30

“Kultūros

$2.30

N
N

Del 
Odos Ligą 
žmonės, kurie turi niežėjimus per 

metų eilę, gauna ramų miegą ir pa
ilsi bevartodami Cadum Olntment. 
Jis prašalina niežėjimą tuojau, su
minkština ir gydo odą kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Olntment yra gerus nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, .išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, Šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenuė, New York.

Garsinkitės Naujienose

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So, Halsted St., kampas 31 gat.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkiewicz- 

BANIS
AKUfiERKA

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

3113 South 
Halsted St.

Tel, Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
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
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa
geltą.

Valandos nuo!
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.I

^DR. HERZMAN
Didžiojo New« Yorko lietuvių 

organizacijos — D. N. Y. Drau
gijų'’Sąryšis, šv. Jurgio Drau
gija, Lietuvių Laisvės Draugi
ja, Lietuvių Atletų Klubas, Lie
tuvių Piliečių Kili ubas ir A. C. 
W. of A. Unijos 54-tas sky
rius — sušaukė masinį protes
to mitingą prieš dabartinį Lie
tuvos krikščionių demokratų 
valdžios terorą Lietuvoje, pri
ėmė sekančią (komunistų para
šytą. Red.) rezoliuciją:

KADANGI dabartiniu laiku 
Lietuvos kalėjimuose randasi 
arti penki šimtai politinių kali- 
tiiij, kurių didžiuma sScli po 
kelis metus be jokio teismo, 
vien tik todėl, kad jie gynė Lie
tuvos biednuomenės reikalus, 
kovodami prieš visokius darbi- 

| ninku ir valstiečių išnaudoto
jus;

KADANGI didžiuma Jų kali
nių yra baisiai kankinami ir 
verčiami prisipažinti prie tokių 
dalykų, kurių jie visiškai nėra 

' papildę, kad tUomi davus val
ei. inčiajai klasei juos dar la

ibiau nubausti ir kankinti;
KADANGI su kiekviena die

na dar vis daugiau ir daugiau 
politinių kalinių brukama į ka
lėjimus ir areštuojama net (?) 
tokie asmenys, kurie su komu
nistiniu judėjimu nieko bendra 
neturi;

TODĖL, mes, Didžiojo Ne\v 
Yorko lietuviai, susirinkę į šį 
protesto mitingą, sušauktą mi
nėtų organizacijų, kurios at
stovauja (kiek?) organizuotų 
lietuvių, reikalaujame:

1. Kad Lietuvoje kuogreičiau- 
siai butų pąjįiukiat^ kart sto
vis;

2. Kad ten butų išleista visi 
politiniai kaliniai (išskiriant 
Lenkijos dvarininkų agentus, 
jei dar jų ten randasi) iš vi
sų Lietuvos kalėjimų.

3. Kad butų suteikta pilna 
i laisvė kiekvienam Lietuvos pi
liečiui organizuotis, leisti savo 
laikraščius ir laikyti viešus su
sirinkimus. (Jeigu rezoliucijos 

(autoriai neveidmainiauja, staty
dami šitą reikalavimą, tai jie 
turi tokios pat laisvės reikalau
ti ir Rusijai! Red.)

4. Kad darbininkams butų 
suteikta laisvė organizuotis j 
profesines sąjungas (unijas) ir 
į savo klasės politines organiza
cijas. (Šitos teisės komunistinė 
Rusijos valdžia -visai nepripa
žįsta darbininkams, o betgi mu- 

Isiškiai bolševikėliai ja giria!
Red.)

5. Kad butų nubausti visi tie, 
kurie kankino politinius kali
nius Lietuvos kalėjimuose.

Prie to mes tariame, kad 
(kopijos šios rezoliucijos butų 
pasiųsta visiems lietuviškiems

[Pacific and Atlantic Photo]
Elconor Mitchell, anglė, lai

mėjo mašinukių rašymo kontes- 
tą Paryžiuje.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Lietuviai Advokatai
I

K. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St, Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Va), nuo 9-4 
Gyvenimo vieta: » 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams. 

y

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 

O» W. VVastiington St. Room 131# 
Teiephone Dearborn 8946 

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

Namu Telefonas Republic 9600

j. P. WAITCHES ■
ADVOKATAS

Roselando Ofisas: 
Tel. Pullman 6377 

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

Gerai lietuviams žinomąjį per Ii 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th S t., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 41M
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonais i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 iabee <-hicayo, lllisoia 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo II iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

---- . ■ /

LIETUVIAI DAKTARAI
11 111

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

3464 So. Holnted SI.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Teiephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 S’o. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. teiephone Hyde Park 4000

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Sąlle StM Room 530 
Tel. Central 6890 

Vak. 3223 S. Halsted Stn Chicago 
. Tel. Yards 4681

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. E. STASULANI-
ADVOKATAS 

77 W. Washington St. Room 911 
Tek Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. SubatoJ nuo 1-7 ▼. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

/"■ i1 * 1......
Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th S».
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nediliomia nae

8 iki 2 vai. po pietų.
II I ...................

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth

i.i.......... ■ ■ <
A. L. THOMAS

Rusas Gydytojas ir Chirurpaa 
Specialistas Moteriškų, Vynšk% 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St, Ckieaga 

arti 31st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Na* 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dio.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6■l f ♦

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedilio ir 

Pitnyčios.

LIETUVYS ADVOKATAS 
12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS'
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 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 popieras.

............■■■■■■■■■■,■ ■ ■ 11./

Borodin N. A., prof. Gam
tos mokslai ir jų taikini
mas gyvenimui ...........

Končius Ig. Ūkininko dang. 
Rubakinas N. Stebuklai ir 

paslaptys .............*.......
Bach A. Ekonominiai bruo

žai ..   i..........
Rubakinas N.‘ Iš tamsios 

praeities į šviesią ateitį
Wels G. H. Pasaulio isto

rija ,.............................
Riundalas. Sodžiaus teatras
Naudingi sodžiaus skaitymai

1 dalis ..............................20
U dalis ............... v....... 20
III dalis ...........................20

bendr. Lietuva, Šiauliai, Dv. g.

1.00 .30
.40

H

............50
........ .35
myli-

........ .20
.30

.70

.30
I 

.70

1.50
.40

N

M

M

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

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: ,

2. M. Beren. Kaip žmogus gaudą nugali.
3. 1927 metams “Sodžiaus Kalendorius”.
Taigi už 4 d< lerius Tamsta gausi 12 numerių žurnalo, 2 knygas 

ir kalendorių.

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

Ka Tamasta padovanosi šventėms savo giminėms ir draugams 
LIETUVOJE?

Gi vienintelį paveiksluotų 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 
mėnuo “Kultūra” su šiais priedais: ♦

1. V. Boelie ŽMOGAUS KILME, 2. M. Beren. Kaip žmogus gamtą 
nugali. Tai labai įdomios ir naudingos mokslo knygos. 3. 1927 metams 
“Sodžiaus Kalendorius”.

Taigi tik už 2 dolerius Tamsta giminėms ir draugams gali suteik
ti tokią gausią dovaną: 12 numerių žurnalo, 2 mokslo knygi ir kalen
dorių.

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

laikraščiams Amerikoje., Liet.
Atstovybėje Washingtone.

Mitingo Pirmininkas,
F. Abek.

H000,000 
užmokėjome kad 
sustabdyti

Šalčius
Užmok ėjom $1,000,000 už Hill’s Cas- 

cara-Bromide-Quinine dėlto, kad tai ge' 
riausias išrastas būdas gydyt šaltį. 
Hill’s sustabdo šaltį į 24 valandas. Jie 
sulaiko gripą j 3 dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo šaltj, 
bot išmota lauk jo nuodus. Paftuosuoja 
vidurius — suvikrina visą kūną. Jis su 
tveria spėką atgaivint jūsų gyvenimą.

ftaltiH dalykai rimtas. Kasmet iš Šolj 
čio priežasties miršta virš 150,000. Pra
dėkite ir jūs kartu su šalčiu. Neleiski
te jam įsikibti. Sulaikykite jį su Hill ’s. 
Turėkite po ranka. Kuo greičiau jūf 
pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus galas. 
Visos aptiokos parduoda Hill’s.
Tikrai Kaina 30c

Raudona

UININE 
su paveikslu

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofi sas vidų rmie sty j: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

JOHN T. ZURIS 
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St. 
Room 1414

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Randolph 4242

Res. 6029 Champlain Avė. 
Tel. Midway 3639 
Nuo 7 iki 9 vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee AveM Room 209 

Kampas North Avo. ir Robey St. 
Valandos:* 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolžtinž Šviesa ir diathermia

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Dr.A .R. BLUMENTHAL

Optometrht 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Askland Av. 

Kampas 474oa 
ant 2 labų

> i — 1, --L- ...
DR. M. J. SHERMAN

Specialistas moterų ligų 
I 1724 So. Iriomis, kampas 18 ir Blne 

Island. Ofiso valandos nuo 2 Iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairftut 6858 .......... ....... ........

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
...  . ...............  .1 ............. . ..

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

tį, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
i United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis: *

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesi, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kupopai 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 metut>—150, už pusę metią—75, už tris mėnesius-^85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

....................,..........    Atkirpk čia ......................................... . ......
Data; Gruodžio 26, 1925

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian 

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

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

Kasdien
L --------- •

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
į Dr. Lawrenco P. Slakis

DENTISTAS
4454 So. Western Avė.

Valandos: 
o iki 9 vai. vakare.
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DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avew 

near/47th .Street 
CHICAGO

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

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

1821 So. Halsted Stn
Chicago, 111. z

—....... ........................

t

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 6512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

M
Kampas Oakley ir 24 St.

Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 ▼.

L. ■■ ■■

DR. G. L. MADGE
Modemiškas Dentistas 

Prieinamos Kainos 
4930 W. 13th St.

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

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Llcensed 
710 West 18th SU, Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įleiskit mums 
pagelbėti juras nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161
Ii ■ ■

LIETUVIŠKA APTIEKI
MRS. A. Z1MMERMAN 

Savininkė
Dovanos Kalėdoms

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

Brighton Park Aptiaka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149



Šeštadienis, Gruodžio 26, ’25

TIKTAI DEL 
SMAGUMO

Daugelis žmonių prisideda prie 
musų Kalėdinio Kliubo, kad da- 
sižinojus kokis smagumas pasi
daro, kuomet apie mėnesį prieš 
Kalėdas jie gauna iš musų ban
ko čekius visokių sumų pinigus. 
Prisidėkit prie musų Kalėdinio 
Kliubo dabar. Gaukite sau sma
gumų sujungtų su pelnu.
Veikite dabar.

Peoples ®sx,rt*Bank
DIDELIS BANKAS

*4

17 St. ir Ashland Av. w 
Chicago

MGerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa- ’u* 
vo stiprumu ir geni putar- >0 
navimu.

*444444*444*

Tvirtas įsitikinimas i

PE-RU-NA
Mr«. Albert Huet, 1M Pro«pect St., So. 

Manchcster, Conn., įsitikinusi, kad išgelbė
jo Jog sveikatą, rato:

“Aš turėjau skilvio katarą, Šamu ir ke
penų. Aš vis, turėjau gulėti lovoj. Varto
jau Pe-ru-na ir Man-a-lin ir šiandien jau 
ačiū Dievui, turiu gerą skilvi ir ({erą ape
titą. .Mano yra tvirtas isitikmimas i 
Pe-ru-na, kaipo gyvasties išgelbėtojas. Al 
kasdien patariu savo draugam* vartoti 
Pg-ru-na ir daugeliui jos pagelbėjo”.

Pe-ru-na yra paremta liudymais dvieju gentkarčiu, 
virs penkiasdešimtis metu gero pasisekimo.

Parduodamos visur- Tabletaa arba •skystimas.

* XX X X XX XXXZXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Lietuva. Šiauliai, Dvaro g. ‘‘Kultūra”
keletą dolerių ir prašyk kokias uagci.laujĮ dovanoti knygas. “Kultūros” 
bendrovė sulig Tamstos nurodyto adreso tuojau išsiųs reikalaujamas 
knygas.

Tamsta už keletą dolerių guli . uteikti didelį malonumą ir neapsa
komą nauda saVo giminėms lx*i draugam^ dovanojant šias gnygas:

Įh

M

M
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Binkis-Šimonis. Dainos
Butkų JuŽe. Palaidūnas ....
Biurouz E. Tarzanas.
Jovaras. Parinktos eilės
įkastas A. Lietuvos knyg

nešio likimas .............
Rainis. Aukso žirgas .......
Santvaras St. Minių 

moji ....................
Šekspiras V. Otelo
R. Tagore. Namai ir pašau 

lis .. ...............................
Tven M. i Princas ir elget:
Oscar Wilde. Pasakos.
Tuk.-tąnt’s ir viena naktis
Reinekė Lapinas ..............

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

myli

$2.30 Borodin N. A., prof. Gam-
1.15 tos mokslai ir jų taikini-
1.00 ma.s gyvenimui .................. 30
.15 Končius lg. Ūkininko dang. .40

Rubakinas N. Stebuklai ir
... .50 paslaptys .................*........... 70

. .35 Bach A. Ekonominiai bruo-
žai . .............. a....... . ......... 30

20 Rubakinas N.‘ Iš tamsios
praeities j šviesią ateitį .70.oi J Wels G. H. Pasaulio isto-
iijn ....................... 1.50

1.00 Brundalas. Sodžiaus teatras .40
a .70 Naudingi sodžiaus skaitymai

. .70 1 dalis................. -............20
i 1.00 U dalis ....................  20

.30 III dalis ............................20

h

i

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

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 
Heilai šios labai įdomios knygos: t

1. V. Bcelše Žmogaus kilmė.
2. M. Beren. Kaip žmogus gamtą nugali.
3. 1927 metams “Sodžiaus Kalendorius”.
Taigi už 4 doleriu.-; Tamsta gausi 12 numerių žurnalo, 2 knygas 

kalendorių.

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

pr

Ką Tamasta padovanosi šventėms savo giminėms ir draugams 
LIETUVOJE?

Gi vienintelį paveiksluotą mokslo, visuomenės, literatūros Žurnalą 
“Kultūrą”.

Tamsta atsiųsk šiuo adresu: j Lietuvą, Šiauliai, Dvaro g. “Kul
tūra”.

2 doleriu ir sulig Tamstos nurodyto adreso bus siuntinėjama kas 
mėnuo “Kultūra” su šiais priedais: ♦

1. V. Boelše ŽMOGAUS KILMfi, 2. M. Beren. Kaip žmogus gamtą 
nugali. Tai labai (domios ir naudingos mokslo knygos. 3. 1927 metams 
“Sodžiaus Kalendorius”.

Taigi tik už 2 dolerius Tamsta giminėms ir draugams gali suteik
ti tokią gausią dovaną: 12 numerių žurnalo, 2 mokslo knygi ir kalen
dorių,

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

Garsinkities “Naujienose”

h

M

, KORESPONDENCIJOS I

Brooklyn, N. Y.
Protesto rezoliucija prieš kle

rikalų terorą Lietuvoje.

Priimta gruodžio 8 d., 1925, 
Didžiojo New Yorko lietuvių 
organ. mitinge.

Didžiojo New-Yorko lietuvių 
organizacijos — l). N. Y. Drau
gijų'’Sąryšis, šv. Jurgio Drau
gija, Lietuvių Laisvės Draugi
ja, Lietuvių Atletų Klubas, Lie
tuvių Piliečių KJiubas ir A. C. 
W. of A. Unijos 54-tus sky
rius — sušaukė masinį protes
to mitingą prieš dabartinį Lie
tuvos krikščionių demokratų 
valdžios terorą Lietuvoje, pri
ėmė sekančią (komunistų para
šytą. Red.) rezoliuciją:

KADANGI dabartiniu laiku 
Lietuvos kalėjimuose randasi 
arti penki šimtai politinių kali
nių, kurių didžiuma sėdi po 
kelis metus be jokio teismo, 
vien tik todėl, kad jie gynė Lie
tuvos biednuomenės reikalus, 
kovodami prieš •visokius darbi
ninkų ir valstiečių išnaudoto
jus;

KADANGI didžiuma tų kali
nių yra baisiai kankinami it 
verčiami prisipažinti prie tokių 
dalykų, kurių jie visiškai nėra 

'papildę, kad tuomi davus vai- 
*dančiajai klasei .juos dar la
biau nubausti ir kankinti;

KADANGI su kiekviena die
na dar vis daugiau ir daugiau 
politinių kalinių brukama į ka
lėjimus ir areštuojama net (?) 
tokie asmenys, kurie su komu
nistiniu judėjimu nieko bendra 
neturi;

TODĖL, mes, Didžiojo New 
Yorko lietuviai, susirinkę į šį 

‘protesto mitingą, sušauktą mi
nėtu organizacijų, kurios at
stovauja (kiek?) organizuotų 
lietuvių, reikalaujame:

1. Kad Lietuvoje kuogreičiau- 
siai butų pąjiąikiiitĮį> kart sto
vis;

2. Kad ten butų išleista visi 
politiniai kaliniai (išskiriant 
Lenkijos dvarininkų agentus, 
jei dar jų ten randasi) iš vi
sų Lietuvos kalėjimų.

3. Kad butų suteikta pilna 
i laisvė kiekvienam Lietuvos pi
liečiui organizuotis, leisti savo 
laikraščius ir laikyti viešus su
sirinkimus. (Jeigu rezoliucijos 
autoriai neveidmainiauja, staty
dami šitą reikalavimą, tai jie 
turi tokios pat laisvės reikalau
ti ir Rusijai! Red.)

4. Kad darbininkams butų 
suteikta laisvė organizuotis j 
profesines sąjungas (unijas) ir 
į savo klasės politines organiza
cijas. (šitos teisės komunistinė 
Rusijos valdžia visai nepripa

žįsta darbininkams, o betgi mū
siškiai bolševikėliai ją giria!
Red.)

5. Kad butų nubausti visi tie, 
kurie kankino politinius kali
nius Lietuvos kalėjimuose.

Prie to mes tariame, kad 
kopijos šios rezoliucijos butų 
pasiųsta visiems lietuviškiems 
laikraščiams Amerikoje, Liet. 
Atstovybėje Washingtone.

Mitingo Pirmininkas,
F. Abėk.

<1,000,000
užmokėjome kad

sustabdyti
Šalčius

Užmok ėjom $1,000,000 už Hill’s Cas 
cara-Bromide-Quinine dėlto, kad tai ge
riausias išrastas būdas gydyt šaltj. 
Hill’s sustabdo šaltį j 24 valandas. Jie 
sulaiko gripą į 3 dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo šaltį) 
bet išmeta lauk jo nuodus. Pafiuosuoja
vidurius — suvikrina visą kūną. Jis su 
tveria spėką atgaivint jūsų gyvenimąi 

Šaltis dalykas rimtas. Kasmet iš šal
čio priežasties miršta virš 150,000. Pra
dėkite ir jūs kartu su šalčiu. Neleiski
te jam įsikibti. Sulaikykite jj su Hill’s. 
Turėkite po ranka. Kuo greičiau jū? 
pradčsit, tuo greičiau šalčiui bus galas. 
Visos aptiokoą parduoda Hill’s.

Kaina 30cTikrai Gauk

osaiajouiNiK
Raudona Dėžė su paveikslu

NAUJIENOS, Chicago, III.

[Pacific and Atlantic Photo]
Eleonor Mitchell, anglė, lai

mėjo mašinukių rašymo kontes- 
tų Paryžiuje.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Lietuviai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411, Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1315

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:80 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Vakartis nuo 6 iki 8 vai.
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. —• Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEk

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

I —

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

• VaIoįtrih
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčio*.

i—" ....... ...... ■ " ■

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui 
•

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar j sto
tį, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 

i United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:
Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 

kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kitę. 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 metuo—150, už pusę meti*—75, už tris mėnesius-r-35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo. 

....................     Atkirpk čia .........................................-......
Data.: Gruodžio 26, 1925

t

—

Del 
Odos ligų 

žmonės, kurie turi niežėjimus per 
metų eilę, gauna ramų miegą ir pa
ilsi bevartodami Cadum Ointment. 
Jis praSaliria niežėjimą tuojau, su
minkštinti ir gydo odą kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Ointment yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, .išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo uptiekoje, tai siųskite 35c 
pus The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenud, New York.

Garsinkitės Naujienose
I

Advokatai
9

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. WaRhington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600
z

j. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

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

*ur

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Sąlle St., Room 530
Tel. Central 6890

Vak, 3223 S. Halsted SU Chicago
. Tel. Yards 4681

A. E. STASLTLANI*
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tel'. Central 6200

■ Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Suosto j nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Norma! Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Z

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

JOHN T. ZURIS 
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St.
Room 1414

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Randolph 4242

Res. 6029 Champlain Avė. 
Tel. Midway 3639 
Nuo 7 iki 9 vakare

^DR. HERZMAN

Telefonai*!

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENF 
AKUŠERKA

3101 So, Halsted St., kampas 31 gal,
Tel, Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
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
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės. o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki **
9 vai. vakare.

I

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 
' 10748 So. Michigan Avenue 

VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30— 
8:30 vakare.

Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee Ave^ Room 209 

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 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtine šviesa ir diathermia

.................—■■■rf

Boulevard 8686
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

N Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Westem Avė. 
Valandos:

* 

M 
X

M 
M

xxxxxxxxnuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, r 
--------EXXXXXXXXXXXXTXXXXXXX

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boilevard 
7820. Re*., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan- 
dos 2-4, O-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Res. 6600 Sį. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659'

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

1821 So. Halsted St„
Chicago, III, z

S——— -------------------- J

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BAN1S
AKUŠERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojai, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir Ki
tokius elektros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Į Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 41M
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA' 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis naa

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytoja* ir Chirurne 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted St, CUeage 
arti Slst Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniai* 10—12 diea.

Jei abejoji akimis, pasiteirank
Dr.A .R. BLUMENTHAL

Optometrht
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampa* 47-toa 
ant 2 lubą

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir BĮ ne 
island. Ofiso valandos nuo 2 Iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

*

M

Phone Canal 1713-0241
Res. Midway 5512 ____

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampa* Oakley ir 24 St. 
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien, 
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

DR. G. L. MADGE 
Moderniškas Dentistaa 

Prieinamos Kainos 
4930 W. 13th St.

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

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Llcensed 
710 We*t 18th SL, Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mum* 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN 

Savininkė
Dovanos Kalėdoms

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149
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NAUJIENOS
Jhe 1 ithuanian Daily Newo

Pu.\liiihed Daily Except Sunday 
by the Lithuaniau News Fui. Ca. lae.

■ ■ » •

Editor P. GBIGAITI8
1789 Soatb Halsted Street 

Chicago, III.
Telepkose Rooaevelt 359Ū

|8.00
17.00

8e.

Subscription Ra tesi 
per year in Canada. 
per year outside bf Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entored as Second Class Mat te r 
March 17th, 1914, at the Post Office 
sf "'hieago, III., undar the act of 

2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Yra daug šalių pasaulyje, kur tik maža dalelė gy- neduot balso oponentui. Iš to 
ventojų susideda iš krikščioniu Nejaugi ir tenai kitos re- *

_ , _ ‘ savo pasekėjus ir apginti avė
ją? Ir kaip tatai įvykinti, jeigu ir butų norima tokio tik- čią, kuriam jie neteisėtai sten-' 
slo pasiekti ? ! gesi atimti balsą, pasislėpė už

Dauguma pasaulio gyventojų susideda iš nekrikščio- scenoj
• - - - • šitokiu šliupo pasielgimu pa

sipiktino net daugelis buvusių
jų karštų jo simpatizatorių. 
Kai kurie jų vėliau atėjo su
sipažint šu Grigaičiu ir išreiškė

Uislmokijhno kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .. ......................   $8.00
Trims žilio bigijos turi būt pastatytos žemiaus už krikščionių religi-
Dvtam miaaalam*___
Vianam mtaesiui _____

ChicagoJe per nešiotojui 1
Viena kopija .................. .
Sakaitei ------- ---- ------------ ------ 18c
Mšneaiui .......       75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................  $7.00
Pusei metų ............................ 8.50
Trims mėnesiams ............  1.75
Dviem mėnesiam ______   1.25
Vienam mėnesiui ----------- .75

S

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

1.50 
.75

nių. Nežiūrint, ar tai yra gera, ar bloga, bet tai yra fak
tas, su kuriuo reikia skaitytis. Argi papa nori, kad krikš
čioniškoji žmonijos mažuma pradėtų kovą prieš nekrikš
čioniškąją daugumą? /

gavo apgailestavimą, kad senis 
laisvamanių vadas jau prade
da taip elgtis,, “kaip klebonai, 
su kuriais jisai kovoja.”

Taigi be; reikalo “Vienybė“ 
iškreipia faktus. Waterburio 
incidente ne Grigaitis, bet tau
tininkai su Šliupu priešakyje 
vartojo “taktiką,” panašią į 
atžagareiviškųjų Kauno studen
tų. Jie mėgino spėka nuslo
pinti priešingą nuomonę!

Iii rm 
keliu 
šito- 
atsa-

PAPA STEIGIA NAUJĄ ŠVENTĘ

REIKALAUJA PIRMENYBĖS BAŽNYČIAI

SENAS GINČAS TARPE VALSTYBĖS 
IR BAŽNYČIOS

NE RELIGIJAI, BET ŽMONIŠKUMUI PRIKLAUSO 
PIRMENYBĖ

Romos papa išleido atsišaukimą (encykliką) į kata
likų bažnyčios viršininkus — patriarchus, arkivyskupus 
ir vyskupus, įsteigdamas naują “Jėzaus Kristaus karali
jos“ šventę. Šiemet ta švente bus , apvaikščiojama gruo
džio 31 d., 0 paskui kasmet spalių mėnesio paskutiniam 
sekmadieny.

Šios naujos šventės tikslas yra propaganda už politi
nes galios atgavimą bažnyčiai.

Amerikos spauda paduoda tiktai bendrą encyklikos 
turinį ir kai kurias ištraukas iš jos. Išrodo, kad svarbiau
sieji papos atsišaukimo punktai yra šie trys: 1) kad krik
ščionybė yra vyriausioji religija pasaulyje ir kad jai tu
ri būt pripažinta pirmenybė prieš kitas religijas; 2) kad 
bažnyčia turi būt visai nepriklausoma nuo civilės (val
stybinės) galios, ir 3) kad bažnyčia neprivalo būt atskir
ta nuo valstybės.

Papa Pius XI reikalauja, kad valdžios garbintų Kris
tų. “Jėzaus Kristaus karalijos” šventė turėsianti kasmet 
ne tiktai piliečiams, bet ir valdžių vadams priminti šitą 
pareigą.

Šita savo encykliką popiežius gaivina senąjį, per dau
gelį amžių ėjusį ginčą dėl santykių tarpe valstybės ir baž
nyčios. # 4

Tą ginčą kitąsyk, dar prieš dešimtąjį šimtmetį, pra
dėjo Romos vyskupai (pasisavinusieji “papos” titulą) su 
Europos karaliais. Papos sakėsi esą Jėzaus mokinio Petro 
įpėdiniai. Jėzus, girdi, įsteigęs bažnyčią ir pavedęs ją val
dyt Petrui; po Petro gi mirties jo galia perėjusi ant Ro
mos vyskupo. Pastarasis todėl esąs, lygiai kaip apašta
las Petras, “Jėzaus vietininkas žemėje”. Bažnyčia, kurią 
jisai valdąs, esanti “Dievo įstaiga”, ir, kaipo tokia, nega
linti priklausyti nuo jokios pasaulinės, t. y. žmonių suda
rytos, valdžios.

Atvirkščiai, pasaulinė valdžia turinti priklausyti nuo 
bažnyčios! Valstybės galva, karalius, galįs turėti tiktai 
tiek galios, kiek jam jos suteikianti bažnyčia.

Šitoms Romos papų pretenzijoms karaliai nenorėjo 
nusilenkti, ir kova tarp jų tęsėsi per keletą šimtmečių.

Toje kovoje popiežiai pradžioje buvo paėmę viršų. 
Jiems buvo pripažinta teisė vainikuot karalius, ir jie, jei
gu kuris karalius jiems nepatikdavo, numesdavo jį nuo 
sosto. '

Antroje dalyje viduramžių tečiaus karaliai pradė
jo darytis stipresni už popiežių. Reformacija (Kalvino, 
Liuterio ir k. sukilimas prieš Romą), pagaliaus, visai pa
kirto popiežijos galią, ir visoje eilėje šalių karaliai ne tik
tai p^siliuosavo nuo popiežiaus globos, bet ir atsimetė nuo 
Romos bažnyčios.

Paskutinį smūgį popiežijai sudavė susivienijusioji 
Italija, 1870 metais visiškai panaikindama papos valsty
bę ir padarydama Romą Italijos valstybės dalim. Nuo to 
laiko papos laiko save “Vatikano kaliniais”.

Mes manome., kad pirmoje vietoje turi stovėt žmo
niškumas.

Žmoniškumas reikalauja, kad su visais žmonėmis bu
tų apseinama lygiai, nepaisant tautinių, rasinių ir religi
nių skirtumų. Šitą principą jau yra pripažinusičs visos 
moderniškos valstybės, nes jų įstatymai teikia lygias tei
ses visiems piliečiams. Jisai turi būt įvykintas taip pat ir 
santykiuose tarpe atskirų tautų ir valstybių. Tai yra' ke
lias į geresnę žmonijos ateitį — į progresą.

O papos reikalavimai rodo žmonijai kelią atgal — į 
tamsųjį viduramžį. Bet veltui jisai šaukia. Dvidešimtojo 
amžiaus pasaulis tuo keliu neis!
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PRISIPAŽINO!

Taip garsiai protestavęs 
“socialistų ir bedievių šmeiž
tus,” Chicagos kunigų organas, 
pagaliau, turėjo pats prisipa
žinti, kad Lietuvos katalikų 
dvasiškija yra pusėtinai susi
tepusi politikavimu ir kitokiais 
nešvariais darbais. Va. ką ji
sai rašo:

prieš

“...Teko politikon pakliūti 
keletui kunigų. Gi šių ne
kurtuos politinė karjera taip 
apjakino (!), kad jiems jų 
kunigystė ir jos priedermės 

/ pasidarė persunkios. Kuni
gyste liko atidėta į šoną, ži
noma, lokių įvykių (kokių? 
“N.” Red.) negalima priskai- 
tyti prie tų kunigų kilnumo.

“Tokių politikierių kunigų 
(o gal geriau bus pasakius 
nusiginklavusių (!) politikie
rių) pavyzdys, jų perdaug 
laisvas, ne kunigiškas gyve
nimas, tapo pagunda ir ne- 
kuriems kitiems, trokštan
tiems politinės garbės kuni
gams.

“Perdaug nekurje kunigai 
įsivaizdino, kad be jų buvi
mo Seime nebus Lietuvai iš
ganymo.

“Nekurie rimti Lietuvos 
kunigai jau senai kreipė ku
nigų visuomenės dėmesį, kad 
perdaug atsiranda kunigų, 
kurie užsimanė sestą ant po- 
litikos" arkliuko. '

“Nekurie bejodami jau 
truko sprandą (vaje! “N.” 
Red.), ir kitiems gali taip at
sitikti.”

4 V. Danikis
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I 6. aluviusSirvydas savo “Vienybėje“ 
vėl duoda savotiško “istorijos 
aiškinimo“ pavyzdį.

Gindamas studentus “ateiti
ninkus” ir tautininkus, kurie 
nesenai Lietuvos universiteto 
salėje suardė viešą susirinki
mą ir iškėlė muštynes, jisai ra
šo, kad kitąsyk taip pat pasi
elgęs ir Grigaitis:

I
“Pirmą sykį į Ameriką at

vykęs P. (jįrigaitis bandė su
ardyti Šliupo prakalbas VVa- 
terbury, Conn.“
Tai yra melas. J Dr. J. šliu

po prakalbas Grigaitis ėjo ne 
ardyt jas, bet pasiklausyl, ką 
šliupas kalbės.

Buvo iš kalno žinoma ir gar
sinama, kad laisvamanių vadas 
(neseniai prieš tai susipykęs su 
socialistais) atakuos savo kal
boje socialistus, todėl buvo įdo
mu išgirsti, ką jisai kalbės. 
yVaterburia draugai manė, be 
to, kad gal bus progos atsaky
ti į šliupo šmeižtus, ir jie da
vė žinią Grigaičiui, kuris buvo 
tik-ką atvykęs į Ameriką, kai
po Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos atstovas.

Ir nei Grigaitis, nei jo drau
gai šliupo kalbos netrukdė. Ne
žiūrint to, kad kalbėtojau pur- 
•viniausiais žodžiais (kokių nė 
į laikraštį negalima dėt) juodi
no Lietuvos socialdemokratus ir 
Amerikos lietuvius socialistus, 
pastarieji išklausė šliupo kal
bos kuoramiaųsiai. Svetainėje 
socialistų ir jų pritarėjų buyo 
labili didelis skaičius (gal būt 
net dauguma), ir jeigu jie bu
tų norėję, tai jie butų be jokio 
vargo galėję suardyt prakalbas. 
Bet jie nekėlė mažiausio triukš
mo.

Tik po to, kai “laisvamanių 
tėvas“ pabaigė kalbą, tai Gri
gaitis pasiprašė balso.. Ir ji
sai taip padarė po to, kai pir
mininkas pakvietė oponentus 
kalbėt. Prieš pradėsiąnt šliu
pui kalbėt, pirmininkas pareiš
kė, kad kas nesutiks su “ger
biamo daktaro žodžiais“, - tas 
galės gauti balsą, šliupui pa
baigus kalbėt, pirmininkas Ir 
vėl kreipėsi į publiką ir paklau
sė, ar nenori 
vo nuomonę, 
pareiškimais 
Grigaitis ir 
balso.

Triukšmas 
dėl Cli’iguičio, ___ ___
VVaterburio “šliiipturniai 
gando, pamatę nepažįstamą 
žmogų ir dagi su barzda! Jie 
buvo manę, kad jų lyderiui at- 
sakinės koks nors vietines so
cialistų kuopos narys, ir tikė
josi, kad šliupas galės lengvai 
apsidirbti su lokiais oponentais. 
Bet kai jie pastebėjo atsisto
jant publikoj Grigaitį, tai juos 
apėmė nerimas ir jie užsispyrė

i„,..............
py suriša visą gyvūnų pasaulį 
kurs šiandien mus apsupa ea 
vo begaliniu turtingumu. M u. 
sų pačių veislė, t. y. žmogus? 
kurs savo dvasios išdidume 
svajojo esąs aukštai iškilę*, 
virš gyvulijos pasaulio ir savi 
skaitė už visai kitokį ir gėrės 
nį tvarinį, anaiptol neišsiskirii 
iš šios visuotinos regulos (tai
syklės) Visa jo kūno sudėti.1 
riša jį taip ankštai su žemiai, 
už jį stovinčių gyvūnų pašau 
Ii u arba su aukščiausiais ver 
tebratų tipo reprezentantais 
jog šiandien joks tiKras moks
lininkas daugiau apie lai ne 
galvoja, iš jo padaryti — kaip 
kad seniaus buvo mėginama — 
atskirą žmogaus karalystę, ar
ba jį patį atidalinti kaipo ypa 
tingų žinduolių rūdą nuo taiį 
vadinamų ^‘keturrnakių’ (guad- 
rumanų), bet apskritai į jį žiu- 

’ ri kaipo į ypatingą aukščiau 
sios padermes žinduolių arbi 
primatų ‘šeimą’ ”. \

Evoliucijos mokslo priešgi*- 
nos, anot Haeckel’io, kurk 
laipsnišką išsivystymą iš žmo
giškos formos iš žemesniųjų 
gyvūnų formų ir jos pirminį 
paėjimą nuo vienacelės inonė- 
ros skaito už netikėtiną ste
buklą, apie tai ir nemano, jog 
visai toks pat stebuklas ištik- 
ro pasikartoja po musų akių 
trumpame kiekvieno žmogiško
jo icmbrionaliniame vystymosi 
laikotarpy.
formų •eiklių, kokį musų gy
vuliški protėviai yra perėję

Šioje lentelėje aiškiai mato
si, kad pradedant seniausiaja 
geologine formacija, būtent 
azoiniu arba archainiu perio
du, nėra randama jokių pir
mykščių gyvybės pėdsakų dėl 
savo kūno minkštos sudėties, 
kurie butų galėję būtį kaipo 
dokumentaiis įrodymas dabar
tiniams archeologiniams ir pa
leontologiniams tytrinėj imams. 

Tik antruoju, paleozoiniu pe
riodu pradedant yra randama 
žemesniųjų angalų ir gyvulių 
liekanų, kurios vis ir vis dau
giau tobulėja ir daugėja ligi 
prieina dabarties didelio tur
tingumo aukštai išvystytos 
orgąninės gyvybės' fprmų.

Ypatinga dėmesio yra verti 
pasakingo didumo milžinai- 
gyvunai gyvenusieji mezozoi- 
niame amžiuje, tai didieji rep
tilijai ir zauvai (ropuoliai ir 
driežai). Viešpatavusieji se- 
kundarinėje gadynėje zauvai 
tai buvo ėdrus siaubūnai, ku
rių yra kaipo pirmas gamtos 
bandymas išvystyti iš žuvų ir 
reptilijų pirmą gyvūną, pava
dintą plūsiozauru (gyvat- 
driežu), kurs yra 11 pėdų il
gio. Kitas, ichtiozauras, turin
tis apie 25 pėdas ilgio yra 
taip pat tikras antidihivialio 
sudėtinio tipo modelis — kaipo 
žuvis-driežas. Toliau, mosazau- 
ras, siekiantis iki 70 pėdų il
gio; miegalozauras, milžiniško 
didumo siaubimas savyje vie
nijo anatomines . reptilijų bei 
žinduolių (mammalijų) 
bes. Ir taip eina ištisa 
tokių gyvūnų formų, 
dant minėtu plėsiozauru
giant ignonodomu, turinčiu 90 
pėdų ilgio ir 15 pėdų aukščio, 
su kuriuomi gamta tarsi nori 
užbaigti milžiniškąją amfibijų

šį žino- 
Irumpai 
esančiu 

citadele-

kad iš jo, lyg iš gyvo svarbiau
sio dokumento pasisemti antro
pologijos mokslui reikalingų 
žinių ir įrodomųjų faktų. Na, 
o kuriuos proto gabumus ga
lėjo turėti kai kurios žmonių 
giminės, gyvenusios 
7-6(MX) arba net pirm 
dešimt-tukstantmečių ?
kiems klausimams duoda
kymą ir paaiškinimą paleonto
loginės fossilės (iškasamosios) 
liekanos, randamos įvairiuose 
žemės sluoksniuose, kurie yra 
kaipo liudymų kapai pirmykš
čio gyvenimo.

Geologiriiai 'žemės 'ialuoks- 
niai savy slepiantieji tokius 
nenugriaunamus įrodymus nie
kam neleidžia meluoti. Jie nie
kam neduoda, teisingai neįro- 
dę, musų silpnybe — nežinoji
mu spekuliuoti. Lygiai nelei
džia nutolti nuo teisingo su
pratimo klausime musų atsira
dimo ir lyginamoji anatomija, 
kuri beveik vienalaikiai su 
geologiniai - paleontologiniais ty
rinėjamaisiais darbais išaugo 
į vieną pažinirpo arba žinojimo 
medį, šis medis vis dar ir dar 
keroja, dar stiprėja ir plečiasi 
apėmingesnin ir tvirtesnių, 
kad tuomi dar geriau atsispy- 
rus visoms teologijos-m eta fizi
kos nesąmonių audipms-ant- 
puoliams, kurios nors vis dar 
tebusiančia, tačiau jau taip 
silpnai, taip nepavojin
gai, jog jam jau ir dabar ne- 
bčia nei mažiausio iš jų pu
ls pavojaus. Todėl 
jimo medį galima 
ir teisingai pavadinti 
kaipo žinijos, mokslo
(tvirtove), kuri nors jau ir da- 
jar yra pakankamai tvirta, tat 
/į? dar nepasiliaujama ir to
lau stiprinti. Nes kuoThet ži
nojimo noras ir jo didinimas 
bei turtinimas ir tobulinimas 
žmonijoj turėjo ribas arba pa
siliovė? Kuomet nesiekė arba 
irba liovėsi ieškojęs išaiškini
mo kad ir, rodos, nepajėgiamų 
suprasti prigimties apsireiški
mų?

Šie mokslai aiškiausiai liu
dija, kad žmogaus pradžia rau
dasi paprastuose gyvunuose- 
padaruose, kurie kadaise gyveno 
senose žieminės plutos forma
vimosi gadynėse. Nors dar 
šiandien randasi daug j-pragų, 
tačiau dėl kaikurių pavienių 
visgi jau pasisekė gauti pil
niausias įrodymas išsivystymo 
per labai ilgas gadynes. Taip 
anlai prof. M a r s h’ a s šiau- 
rineja Amerikoj galėjo atsekti 
kaipo vieną- pilniausių vysty
mosi eilių tai arklio, kurs sa
vo šiandieninę vienkanopinę 
koją išsidirbo iš keturpirštės 
kojos (orohippus, mesohippiis, 
miohippus, protohippus ir plio- 
hippus).

Bendrai suglaudus visą žmo
nių giminės fylogenetinį (ka
mieno) išsivystymą labai gali
mu daiktu yra, jog jie atsto
vauja vienų iš seniausių, jei ne 
pačią seniausią visos žinduo
lių valstybės giminę, prie ko 
nebojant aukščiausio išsivys
tymo yra vis tik arčiausiai pa
silikę prie bendros pagrindi
nės formos.

(Bus daugiau)

Tą pat įvairia

ypaty-

iš

prade- 
ir bai-

kas išreikšti. sa- 
šitais pirmininku 

pasiremdamas, 
pareikalavo sau

svetainėje kilo ne 
bet dol to, kad 

i” nusi

formos aukštyn iki 
žinduolių organizmo 

iki jų viršūnei
Berods, šitoks many-

Dabartinis papa tęsia tą protesto politiką, kurią pra
dėjo Pius IX, užsidaręs Vatikano sienose. Bet apie papos 
valstybės atsteigimą jisai jau nesvajoja. “Šventojo So
sto” galią jisai nori atsteigti kitokiu budu, būtent, reika
laudamas, kad bažnyčios mokymai butų keliarodis vald
žioms. z i * ;

Pius XI nori, kad valstybė nesikištu į bažnyčios rei
kalus, bet kad bažnyčia kištųsi j valstybės reikalus!

Tai yra nesąmonė. Reikalavimas šitokios privilegi
jos bažnyčiai neatitinka dabartinės gadynės dvasiai. Jei
gu bažnyčia gali dalyvauti valstybės reikalų tvarkyme, 
tai valstybė turi turėt balsą bažnyčios reikaluose — ar
ba tegu jiedvi viena į antros reikalus visai nesikiša!

Ne daug iaus nuosakujno yra ir kitam papos reikala
vime: kad krikščionybei butų pripažinta pirmenybė prieš 
visas kitas religijas. . .

Matai, kaip išlindo yla iš mai
šo! Iki šiol “Draugas“ kiek
vieną užmetimą kunigams va
dindavo. “begėdiška melagys
te“; jisai, šlykščiai keikdamas 
socialistus ir šiaip pažangius 
žmones, kurie parodydavo blo
gus kunigų darbus, jisai sten
gėsi nubaltinti net kun. Puric- 
kį, kuomet pastarasis buvo su
gautas hešmugeliupjant. O da
bar jau jisai pats sako, kad 
kai kurie Lietuvos kunigai rtfc 
tiktai “nusipolitikavo”, bet ir 
‘nusisuko sprandus“ bepolitl- 
kaudami!

Taigi visurf negražius keiks
mus, kuriais “Draugas” vaiši
no laikraščius, rašiusius tiesų 
apie Lietuvos dvasiški ją, jisai 
gauna dabar pats suvalgyti.

“Draugas“ melavo ir išsijuo
sęs gynė nusipolitikavusius ir 
nusišmugeliavusius Lietuvos 
kunigus tol, kol “Naujienoj’ 
nepaskelbė vyskupo Km’evi-' 
čiaus laiško, kuriame, įsakoma 
kunigams per tris mėnesius 
“pasiprovyti”! Jeigu nebūtų 
išėjęs aikštėn tas faktas, kad ir 
Romos popiežius ir žemaičių 
vyskupas jau ėmė perti kailį 
ištvirkusiai Lietuvos dvasiški- 
jai, tai Marijonų laikraštis dar 
ir šiandie meluotų . ir teisintų 
ją.

Paskelbdami tą faktą, mes 
vadinasi, prispyrėmė “Draugą”

Prigimtinis evoliucinis pro
cesas ėjo be paliovos nuo p’»* 
miniu paprasčiausio organini 
gaivalo 
painios 
sudėties 
žmogui,
mas išeitų didžiausia rnsąmo- 
ne, jei, pav. kas panorėtų ši
tai suvokti, 
du griežčiausiu vaizdu 
vienos puses žeminusį žinduo
lį arba net paprasčiausį viena- 
celį padarėlį ir iš kitos pusės 
aukščiausiai išsivysčiusį kul- 
turos žmogų , nepaisyda
mas apie praeitį, kurioje vei

kė per daugelį milionų metų 
biologinio vystymosi dėsnio, 
kurio rezultatu ir yra šiandie
ninis didis ir turtingas gyvy
bės vaizdas su savo viršūne, 
žmonėmis. “Nepastebėtinai au
galas pereina į gyvūną, sako 
L. Buclincr’is, o gyvūnas į 
žmogij. Nepertraukiama eilė 
įvairiausių panašumų savilar-

j e, yra kiekvienas iš musų per
keliavęs savo motinos xgimtu- 
vėje per pirmąsias 40 savaičių. 
Ištiesų šis stebuklas yra toli 
didesnis, nei biblijinio “tvėri
mo” stebuklas!

Matomai prigimtis veikia 
stebėtinu budu ir mums žmo
nėms tarsi 'duoda suprasti sa
vo gaminamųjų jėgų aukštą 
laipsnį, ši prigimties kuriamo
ji galia, kuri veikia didžiau
sioje * variacijos platumoje 
(įvairavimo platumoje), mums 
nėra pamėgdžioti na. Jinai taip 
pat yra dėl musų nesugebeji-

persistatydamaspno, dėl musų dar vis, palygin
ti, menkai teišsivysčiusių pro
to įstangų, tariant, slėpininga, 
ne visur suprantama. 1

Taigi, jei du šiandieninis 
kultūros žmogus, kurs visgi 
jau sugeba sukurti labai ir la
bai nuostabius 'kurinius, vis 
dar tebeturi prisipažinti .savo 
proto ribotumu, tat ką reikia 
galvoti ir pasakyti apie pa
prastuosius kad ir šiandieni
nius. laukinius žmones, kurie 
neb’valioja suvokti, rodos, ypa- 
prasčiausio dalykėlio, visai jau 
nekalbant apie ką nors geres
nio, ir jiurie tebenešioja žino- 

nebent tam,

Gulbranten Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
gurnų ir balsą tai,, put kaip
su rankom grojant. • Galima pirk
ti mokant $3.00 i savaitę.

Pamatykite pas

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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J. J. Čeponis, 4138 Archer Avc.
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A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
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LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
. Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 ęurrollton Avė., Baltimore/ Md.

Nors tą patį vakarą buvo vir
šutinėje svetainėje M. Petraus
ko koncertas, ir mes bijojome, 
kad koncertas pagadys mums 
biznį, bet po koncerto beveik 
visa publika suėjo į musų pa
rengimą ir šoko, linksminos iki 
po 12 nakties. Kuopai liko 
gražaus pelno, apie 80 dolerių, 
čekų skyrius komunistų parti

jos skilo.
Jau daugelis metų, kaip aš 

dirbu tarpe čekų darbininkų, 
ir teko dalyvauti jųjų parengi
muose. čekai labai draugiški 
ir mandagus žmonės. Pirin ko
munizmo epidemija čekai čia 
turėjo skaitlingą nariais Socia
listų Partijos skyrių. Karo 
laiku jie labai toli buvo nuslydę 
į “dešinę,
tai pardavinėjo paskol 
ir tt. Bet kaip tik 
komunistai, tai ir čekai nudar
dėjo prie tų naujų pranašų.

Čekai taip, kaip ir lietuviai, 
buvo pasidarę tikri Maskvos 
davatkos. Bet gyvenimas juos 
greičiau išmokino ir atidarė 
jiems akis, negu lietuviams.
Nors dar ir dabar čekai laiko
si savo ambicijos ir negrįžta į 
Socialistų Partiją, bet jie jau 

ne tokie fanatikai, kaip lietu
viai komunistai. Čekų komu- 

s0" nistų dalis atskilo nuo Workers 
un-*__ l**-_ i............................... .

Senesnieji sąjungiečiai turė
tų užrašinėti savo atsiminimus 
iŠ pirmųjų LSS. gyvavimo me
tų ir parodyti tikroje šviesoje 
bent svarbesniuosius faktus, 
kuriuos iškreipia įvairus socia
listų “kritikai.”

Aukos Lietuvos Social
demokratams

LSS. VIII Rajono vakare, 
gruodžio 20 d., Lietuvių Audi
torijoj aukos Lietuvos Socialr 
demokratams:

5 '

Muzikališky Instrumenty 
Krautuvė

Baigiant Senuosius 
Metus

mes, idant per ateinančius me
tus padarytume daugiaus pa
žangos linkui musų galutino 
tikslo — Socializmo!

—Gulbiniškis.

Socialistų Šmeižimai
1905 metų minėjimas musų 

spaudoje ir visuose susirinki
muose paskatino kai kuriuos 
atžagareiviškus elementus prie 
ypatingo budo “kritikuoti” i 
cialistus. Jie susiranda senuo
se laikraščių kompletuose kokį 
nors menką dalykėlį apie vieną 
arba kitą socialistą ir stengiasi 
iš. jo padaryti argumentą prieš

aKi kurie sočialis- 
bonus 
Si rado

apšvietos

Kaip visumet, taip ir šiemet, 
baigiant senuosius metus ir 
pradedant naujuosius, dauguma 
dirbtuvių užsidarys tam tik
ram laikui, kad padarius apy
skaitą. kiek praėjusieji metai 
davė pelno kapitalistams, kurie 
nė piršto nepajudinę gauna mi- 
lionus, kuomet darbininkai iš 
savo sunkaus darbo vos pragy
vena. Kapitalistai (Uiaugsis, 
kad jiems lengvai pavyko iš
sunkti iš kruvino beturčių pra
kaito milžiniškus pelnus, ir kels
puotas puikiuose hoteliuose; o visą socialistų organizaciją, 
dirbtuvės, kaip dvylika nakties,! Daugiausia šituo darbu užsi- 
švilps, varpai gaus, pasitinkant" įminėja p. J. O. Sirvydo reda- 
nau j uosius metus, 
vieniems metams 
darbininkų protą ir užtikrinus į tespondencijos, tilpusios socia- 
smagų gyvenimą išnaudoto-Į listų laikraštyje prieš penkioli- 
jams.

Bet mes, darbo žmonės, 
galim pasidžiaugti ? Ką 
užgyvenome per praeitus 
tus, ir kokios linksmybės 
kia mus ateinančiais metais? organizacijai 
Kiekvienas darbininkas žino, ką ; kuomet yra pamato spręsti, jo- 
į tuos klausimus jis gali atsu-|gei tie žodžiai išreiškia oficialį 
kyti. Mes ne tiktai nepatyrėme organizacijos nusistatymą, 
jokios laimes per šiuos metus, “Vienybė” labiausia stengia- 
bet daug ko ir netekome. Tuk-1 si šitokia savo “kritika” socia- 
stančiai darbininkų tapo sužeis- lįstų įtikrinti publiką, kad jie 
ti, bedirbdami prie mašinų, ki- 

‘ti pražudė sveikatą arba ir gy
vy bę, ypač tie, kurie dirba ka
syklose. Darbdaviai per savo 
godumą neaprupina dirbtuvių 
net tomis įtaisomis, ku
rios apsaugotų darbininką nuo 
sužeidimo ir mirties. Jie neno
ri turėti didesnių išlaidų, nes 
tai sumažintų jų pelnus. ir 
koliai kapitalizmo sistema gy
vuos, kol pramonė ir valdžia 
bus kapitalistų rankose, tol 
darbininkas bus aukaujamas 
pelno ieškotojų naudai.

Naujieji metai šituo atžvil
giu bus panašus į senuosius. 
Jeigu mes norime apginti save 
nuo išnaudojimo, tai turime ko
voti prieš tuos, kurie lobsta iš 
musų vargo. Bet pasekminga 
kova tėra galima tiktai su pa
galba organizacijos. ’ Va ką 
I>ri,vixlo apgalvoti kiekvienas 
darbininkas, atsisveikindamas 
su senaisiais metais.

Gyvenimas šiandie tai lyg ko- 
kids svarstykles, ant kurių vie
noje * pusėje stovi kapitalistų 
klasė, o antroje pusėje darbi
ninkai. Kol kapitalas nusveria 
svarstykles p savo pusę, tol ji
sai yra ponas ir valdo darbinin
kus taip, kaip jam patinka. Bet 
kas padeda kapitalui viešpataut 
ant darbo žmonių, jeigu ne pa
tys darbininkai? Tie darbinin
kai, kurie nesupranta savo eko
nominių ir politinių reikalų, 
kaip tik ir sudaro medžiagą, su 
kurios pagalba kapitalistai ima 
viršų ant išnaudojamosios kla
sės. Neorganizuotieji darbi
ninkai yra nuostolis savo kla
sei ir pagalba kapitalistams.

Taigi, pasitikdami Naujus 
Metusi, mes turime pasirengti 
didesniu uolumu šviestis ir or
ganizuotis. švieskimės patys 
ir švieskime kitus. Spieskimės 
į daiktą ir bendrai kovokime už 
savo reikalus, pašalindami vi
sus tuos nesusipratimus, kurie 
iki šiol buvo musų tarpe. Vie
nybėje yra darbininkų galybė. 
Sujungę savo jėgas,, darbuoki-

idant danguojamoji “Vienybė.” Ji pa- 
užtrenkus duoda sakinį iš kokios nors ko-

ka ar daugiaus metų, ir sako: 
kuo i “Matote, koki buvo tie musų 
mes socialistai!” Ji tarytum neži- 
me- no, kad atskiro asmens ištartus 
lau- žodžius galima prikaišioti visai 

tiktai tuomet,

pavyzdžiui, jau keletą kartų ci
tavo * to arba kito socialisto 
kada ten pasakytus ar parašy
tus žodžius, kad socialistai tu
rį atsimesti nuo SLA. ir steig
ti atskirą apdraudos organiza
ciją. Tuo gi tarpu yra fak
tas, kad socialistai šitokių su
manymų neužgyrė. Jeigu kas 
juos ir pakeldavo, tai jie visuo
met būdavo atmetami. At ne 
juokinga gi tad yra prikaišioti 
socialistams tokius dalykus, ku
riuos jie patys laikė klaidin
gais? ,

Paskutiniame savo numeryje 
“Vienybe” jau stačiai meluoja. 
Ji rašo:

•“1910 mitais, kada lietu
viai socialistai sumanė sunai
kinti SLA. ir jį nukelti *ant 
Marso,’ tarp kitų būdų jie 
silllo steigti atskirų ‘savo’ pa- 

šaltinę draugija.”
Tokio, sumanymo “sunaikint 

SLA.” pas socialistus niekuo
met nebuvo. Nukėlimą gi “ant 
Marso” atliko ne kas kitas, kaip 
p. J. O. Sirvydas, įdėdamas į 
laikraštį satyrišką žagaro fel
jetoną.

Nuo Sirvydo ir panašių gai
valų socialistai tečiaus jau se
nai yra atsikratę'. Socialistų 
organizacijoje jie buvo berei
kalingas ir net kenksmingas 
šlamštas. O pas tautininkus 

šiandie yra vadovai!jie

LSS.

Baltimore, Md.
14 kuopos f ė tai pavyko.

Gruodžio 12 d., Lietuvių sve
tainėje, LSS. 14-ta kuopa buvo 
parengusi fėrus. Buvo įvairių 
daiktų laimėjimui, pačių kuo- 
piečių suaukautų. Musų 14- 
tos kuopos narės darbščios, tad 
netingėjo išsiuvinėti tai paduš- 
kaičių, tai užtiesalų/ tai kito
kių gražių daiktų. Kuriems
pavyko laimėti, tai gėrėjos jais, to, ką vakar garbingi f

partijos ir sutvėrė 
draugijos” skyrių.

Tas skilimas čekų Darbinin
kų partijos skyriaus 
sai Workers partijai

reiškia vi- 
(Baltimo- 

rės apielinkėje) didelį smūgį, 
nes čekų buvo didžiausias ir 
turtingiausias komunistų1 orga
nizacijos skyrius Baltimorė- 
je. Netekę čekų, komunistai 
gal greitai neteks ir finų. Tuo
met, atlikus keletai žydų, lietu
vių ir rusų, nebegalės ilgai gy
vuoti ta garsioji “Darbininkų” 
partija. —Zigmas.

S. Gedraitis .............  $1.00
J. Fabijonas ......   1.00
J.’ Stravinski 50c.
J. P. Peikas-............... 1.00
A. Ambrazevičius ...... 1.00

. x? x. x...... I;.;........... 5,oo
F. Stanionis ......... ’........  1.00
P. Svelnis ................... 1.00

-B. Dabauskas ............... 1.00
K. Misius ..........    50c.
V. Mankus ................... 50c.
P. Miller ...................... 1.00
X. Saikus ...................  1.00
J. Serch .../...J.......v  1.00
F. i Pūkis ........ ...... ;.... 50c.
A. Garbukas ...........  1.00
J. Dakavičius ...... ...../. 2.00
A< Mark imas .....   1^00
A; Zymont ......................1.00

' J. Jurgelionis ............... 1.00
J. šilinskas .... *..x,....... 1.00
V. Andrewskis ............... 1.00
J. J. Ihinis ...... ........... I .Oi)
V. Mišeika .........!........  1.00

Smulkių aukų ........... 6.35
v 1/ --------- —

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalčjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą 
laišką ir nuspręskit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo. Šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų Ščputžje.
“Gerbiamieji>

Šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausi ačiū už 
gerus vaistus, kuriuos man prisiuntėt. Per 10 mėnesių 
ak negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
£ eitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntėt, tuojaus 

viau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriąis yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padarė 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.’’

Mrs. \V. K., New Britain, Conn. A > .
Farcikalauklt dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Ric’ųter’o Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
bonką Bambltio iš savo r/.rJ.: a šiandien.

L F. AD. mcil’&r- & co.
V, Deny T: Soifth, 5>1» Llz., D.-ccklyn, N. Y.

nuo • >
$7.00

ir aukščiau
Čia yra geriausia vieta pirkti Muzi- 
kališkus Instrumentus. Užlaikome 
didelj pasirinkimą: Radiolų, %Grama- 
fonų, Smuikų, Pianų Volelių, Rekor
dų ir visokių kitų muzikos srityjo 
dalykų. Taipgi mes dirbame Italia- 
niškas ir Rusiškas Armonikas; tai
some atsakančiai Pianus, Vargonus 
ir kitus visokius Muzikališkus In
strumentus.

Armonikos nuo $.5 iki $500 
Mes išsiunčiame j visas dalis Suvie
nytų Valstijų. Ant pareikalavimo mes 
prisiunČIame kataliogą už dyką.

GUS. BALSEVIČIUS 
1722 W.‘ 47th Street 

Chicago, III.

Viso: $33.^5
Aukos pasiųstos Lietuvon 

Naujienų telegrama No. 21151 
Lietuvos Socialdemokratams, 
316 litų.

Visiems aukavusiais labai

Reikia (rinkti medžiagą 
. istorijai

ačių.
Vardu Socialdemokratų Rė

mimo Fundo:
Pirm. F. Skamarakas,

Rast. Mauricas.

Nuolatiniai musų priešų pra
simanymai apie L. S. S. praeitį 
turėtų paskatinti kiekvieną se
nesnį sąjungietj rinkti medžia
gą musų organizacijos istorijai.

Per paskutinius dvidešmt me
tų socialistai buvo veikliausias 
elementas Amerikos lietuviu 
visuomenėje. Jų organizacija 
ilgą laiką gyvavo, kuomet ki
tos srovės dar buvo visai ne
organizuotos. Nenuostabu, kad 
tokiose sąlygose į socialistų or
ganizaciją ateidavo ir daugelis 
žmonių, kurie buvo visai netin
kami dalyvauti socialistų judė
jime. Laikui bėgant, tie žmo
nės ♦buvo pašalinti arba patys 
pasitraukė, pamatę, kad jiems 
ne vieta tarpe socialistų. Bet 
būdami organizacijoje, jie ne
retai padarydavo žinksnių, ku
rie nesutinka su socialistine po
zicija, ir šiandie musų priešai 
prikaišioja juos visam socialis
tiniam judėjimui.

*Be to, L. S. S. pradėjo gy- 

vuoti tuo metu, kai Amerikos 
lietuviai dar turėjo labai mažai 
pa tyrimo kaip organizacijų rei
kaluose, taip ir kituose visuo
meninio gyvenimo klausimuose. 
Stoka patyrimo ir išsilavinimo, 
suprantama, atsiliepė ir ant L. 
S. S. Ji darė daug klaidų, 
kurios tuomet buvo ųeišvengia
nčios, bet šiandie kai kam gali 
išrodyti, kad dėl,jų buvusi kal
ta pati socializmo idėja. Nesą
žiningi arba vienpusiški socia
listų kritikai tas praeities klai
das kaip tik ir aiškina šitokio
je kenksmingoje musų organi
zacijai prasmėje. Jeigu jiems 
rūpėtų bešališka tiesa, tai jie 
atsimintų, kad nesocialistai tuo 
laiku darė dar stambesnių klai
dų, nors už socialistus Jie dir
bo daug mažiaus.

Visa tai mes turime parody
ti visuomenei, jeigu norime, 
kad ji teisingai įvertintų L. S. 
S. rolę Amerikos lietuvių vi
suomenes judėjime, 
eities mums nėra ko 
tis, kaip daugeliui 
priešų, kurie šiandie

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

T

Savo pra- 
sarmaty- 
soęialistų 
užsigina

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

Kam jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog 
nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furničių. Mes 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą irmaterijolą garan
tuojame, musų kosiumeriai tą patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

Globė Upholstering Furnitūra Go.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

Gero Giliukio Vajus
Velydami visiems geros laimės ir norėdami užbaigt devintus metus 

musų^Įstaigos gyvenimo linksmai, męs šiuomi atidarome musų didelį

GERO GILIUKIO VAJŲ — “THRIFT DRIVE”

Duodami musų 
NAUJIEMS TAUPIMO DEPOZITORIAMS 

Tris brangias dovanas:
Pirma Dovana - “PIANO, PLAYER”
Antra J)ovana — “RADIO SĖT” t
Trečia Dovana ----- AUKSO EAIKRODIS -

ir DVIDEŠIMT PENKIAS KITAS PUIKIAS DOVANAS. z
\ *

Tas Gero Giliukio Vajus tęsis nuo šios dienos iki galo musų devin
tų metų, Kovos 2, 1926.

Kiekvienas Naujas Depozitorius, atidarant pas mus Taupinimo Są
skaitą, gaus Bilietą, su Taupimo knygutės numeriu, ir Vajui pasibaigus, 
bus 'surengti laimėjimai. f

Tokiu budu kiekvienas naujas depozitorius turės progos laimėti Pia
ną, Radio, Aukso Laikrodį ar kitą kokį gerą daiktą, nemokant už tai nė 
vieno cento. t .

Dvidešimt- Aštuonius Giliukius laimės dvidešimt astuoni depozitoriai

Ateik Tuojaus ir Atidaryk Taupimo Sąskaita

S AL STATE’

Universal State Bank
3252 So. Halsted St. .

4 CHICAGO ILL.
i * V" 4* * 'v • * y

IŠ SENĮI AUTOMOBILIUI 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas prie au- 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me riską teisingai ir gerai;

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. Watlace St.
Telefonas Michigan 0342 
\--------------------------/

: Reumatizmas sausgėlų ■
Nesikankykite savęs skaus- ■ 

ag mate, Reumatizmu, Saukgėle, ■
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 
J — raumenų sukimu; nes skau- ■
■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■
■ dažnai ant patalo paguldo.
■ CAPSICO COMPOUND mo- ■
■ stis lengvai prašalina viršmi- I
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- ■
■ gybė žmonių siunčia padėka- j
■ vones pasveUcę. Kaina 50c. per
■ paštą 55c. ar dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS' SVEI-
■ KATOST, augalais dydy ties, 

kaina 50 centų.

: x JUSTIN KULIS :
3259 South Halsted Street,

■ CHICAGO, ILL. . ■

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslės, ilapumo, privatinė*. •!*« 
toe, užsendintoe ir užkrečiamos ligos vua 
išgydomos. 

Z
Vartojami saugiausi ir geriausiai 

žinprni metodai

metų

914
> *

pagerintas

606
ir tikras Europinis Lxs- 

escide gydymas B’no
kiama. Vienatinis gy
dymas nuo sifilio duo
damas ui £ M**
žemų kainų ZpO

W
tiktai trumpam laikui

Daugiausiai chroniškų ligų paeina niu 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad 
jas nebandykit senais bucais.
VYRAI! ’Spe dalis s erų m gydymas 
tojamas su geru pasisekimu dėl 
stiprumo silpnumu vyrams. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, Nuteikdama stiprumų silpniems 
Ir RunvkusiotnH vyrams. Jin Ross gydymą 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 

ir jau iigydė tūkstančius žmonių, tai »ra 
užtikrinimas sergantiems, kad jie gaus fe 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai įrengtas 
ofisas Jungtinėso Valstijose. Dešimtie gy
dymui kambarių. Kraujo ižbandymas ir la
boratorijos egtaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 
jums sveikatų ir laimų. Geriausi* gydy
mus. Pigiausio** kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit šiandien.

išgydšiua

atgavimo

DR. B. M. ROSS
85 So. Dearborn St. 

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 606. Motetų frt. 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augštas, Crilly Namai 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kardiep nuo 10 ryto tkt . 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną p, 
nedėliais, seredojnU ir sul>aton s nuo i* 
ryto iki 8 Vakare.
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Susišelpimo Draugijos ir 
Jų Narių Sveikata

Rašo I>r. A. Moht vielas

Amerikos lietuviai turi suku- tuvių dygo religines, 
rę tūkstančius susišelpimo! 
draugijų ir kliubų. Narių mė-jtos draugijos, 
nesines\ duoklės siekią nuo 25c Į nes ambicijos 
iki 1 dol. 5(k‘. Pašalpos ligoj! dt.jus, kad kitam 
mokama nariui
20 dol. savaitėj per pusę melui rė nemaža draugijų. Užtekdavo 
ir pusę los sumos per likus] i to, fcad viršininkas 
pusmetį. Pomirtinės mokama išrinktas viršininku

metams, kaip 
naują draugiją

tuvių dygo religines, antire- 
’ Ilginės ir partine spalva dažy- 

Vėliau asmenį- 
kad pasinau- 

_ . . ................ .. ........ i pakenkus,
nuo 5 dol. iki kad garbės gavus vėl jku-

nuo 100 iki 200 dol. iš iždo ar
ba uždedama ant kiekvieno na
rio 1 dol. ar daugiau kiekvie-

ne tampa 
kitiems 

įveria

ta.

Paanalizavus atskirų drau
gijų narines duokles ir palygi
nus jas su gaunama pašalpa ir 
pomirtine, metasi į akį didelis 
skii tingumas: pav., vienų mo
kama 0 dol. savaitinės pašal
pos už 25c. mėnesinių mokes
čių, kitų tiek pat už 50c, Tas 
pats su pomirtine. Išvadą ga
lima padaryti tokią, kąd dide
lės didžiumos draugijų kūrė
jai nebuvo nei kjek ,apsi pažinę 
su apdraudos ' reikalais arba, 
varydami varžyti nes su kito
mis draugijomis, neprotingai 
papigino duokles. Ne viena

kompanijtt už tokias mažas 
duokles ' nemoka tokių didelių 
ir ilgų/pašalpų, kaip lietuviš
kos draugijos. O juk kompa
nijos verčiasi sumokėtais pini
gais ir daug uždirba, gi musų 
draugijos pinigus paprastai 
laiko bankuose. Net ir susi
šelpimo draugijos, kurios ue- 
noii rizikuoti pakrikimu ir il
gai gyvuoja, ima didesnes 
duokles, negu daugtlis lietu
viškų organizacijų. Mažos 
duoklės primasina daugiau na
rių, bet kokis jiems patikrini
mas, kad draugija , ilgai gy
vuos? Kiek ilgiau pasirgo arba 
mirė keli nariai ir iždas tuš
čias. Nemaža* draugijų delei 
šilo jau dingo, kitos spėjo lai
ku prie kitos prisiglausti.

Niekas neužgins, kad vienas 
musų draugijas kūrė idealistai, 
kitas intrigantai. Pradžioj lie
tuviškos draugijos kurta, kad 
atskyrus, lietuvius nuo lenkų. 
Paskui prasidėjus partinei ir 
įeliginei kovai Ltrpe pačių lie-

jau
organizaciją, 

kur jis galėtų būti viršininku. 
Neveltui žmonės juokais sako, 
kad kiekvienas saliunininkas 
turėjo savo svetainę ir drau
giją. Juk ar nekeista, kada 
vienoj lietuvių kolonijoj ran
dame net po I ir .17 slisiŠelpi- 
nio draugijų, kurių tikslas yra 
vienodas? Jos visos galėtų su
silieti į vieną, tuomet ne tik 
pinigų ir laiko nariams sutau
pytų, o ir ateitis Jaitų tikresnė. 
Tiesa, šitas sveikas žingsnis 
kai kur jau padalytas. Ateivy- 
bei sustojus ir lietuviams la
biau suamerikonėjus, išgudrė- 
jus, idealizmo link draugijų 
netekus, visom mažom susišel
pimo draugijom gręsia mirtis 
ir jos žlugo. Jos turi skubintis 
susijungti į krūvą kelios, kad 
uidaiius skaitlingas ir ištve- 
rencias drąugijas. .

kas, o paskui šelpia vargšus. 
! draugijų iždą pinigus sudeda 
tik nariai. Jeigu pinigai pra
dedami eikvoji netiksliai, na
riams skriauda. Jeigu palie
gėlis arba liguistas žmogus į- 
stoja.į draugiją ir lik keletą 
dalelių įmokėjęs ištraukia šim
tus pašalpos arba pomirtinės 
pavydale, draugijai gręsia pa
vojus. Nelaimingam žmogui 
galima paaukauti, liet ne | 
draugiją priimti, nes tuomet jau 
jis ponas jis gali išreika
lauti. Ne viena apdraudos kom
panija (nekalbu apie suktą
sias) ir n: viena tvarkesnė su- 
sišelpimo organizacija nepri
ima narių be jų sveikatos sto
vio ištirimo, nes aišku, kad 
liguisti ir ligoti a|>drauda la
biau susirūpina negu sveikieji. 
Įsileisk juos ir jų pilna pridar- 
dės. Tuomet iždą jie ištuštins 
greitai. Kol lietuviško?; drau
gijos susidėjo netoli išimtinai 
iš pasišventėlių, iš, taip sakant, 
patriotų savo draugijos, tol net 
ir sergantieji nariai pašalpos 
neretai neėmė. Dabar dalykai 
pakitėjo: žmogus neretai įstoja 
į tris-keturias draugijas ir, 
mažiausiai apsirgęs arba tik su
manęs apsimesti liga, ima pa- 
šelpą. Liguisti ir ligoti žmo
nės skverbiasi j draugijas. Keli 
jie gali suvalgyti visą draugi
ją. Kada žmonės išgudrėjo ir 
didžiuma tapo materialistais, 
atsirado reikalas draugijoms 
apsisaugoti ir tinkainiau susi-

rėti patikėtiną daktarą-kvotė
ją. šitokį daktarą turėtų nu
skirti draugijos valdyba, o ne 
visi nariai rinkti, nes jei jis 
sąžiningas ir nepraleis nesvei
kų kandidatų bei neleis prisi- 
meteliams sirgti, pasidarys agi
tacija prieš jį ir net įžeidimai.

2. Draugijos gydytojas turi 
patikrinti, ar narys tikrai ser
ga, nes liudijimus nuo svetimo 
daktaro nesunku gauti, nors 
žmogus ir nesirgtų. Turi būti 
patvarkymas konstitucijoj, kad 
įtik tiems pašalpos mokamos, 
kuriuos draugijos gydytojas 
pripažįsta sergančiais. Ir drau
gijos gydytojas turi bent sykį 
savaitėj lankyli ligonį ir ištir
ti, ar jis vis da serga..

«

3. Aiškiai pasakyti i msit'u- 
cijoj, už kokias ligas z.gjnoka- 
ma pašalpa, nes dabar vienas 
skundžiasi, kad jam koja skau
da, kitam užpakalį, trečiam da 
ką kitą, vienas jaučiasi nėr- 
vuotas, kitas nuvargęs ir 
be tikros ligos turėjimo arba 
už menkus sveikatos pairimus 
ima pašalpą per. mėnesius ir 
metus. Mokant' už panašius 
dalykus, jokia draugija ilgai 
negyvuos. Nariui irgi nemalo
nu, kuomet ginčijama, ar jam 
priklauso pašalpa ar ne už tą

ar kitą ligų, kuomet visą rei
kalų galėtų nušviesti konstitu
cija.

4. Konstitucija turėtų reika
lauti, kad kiekvienas narys 
butų įskiepytas bent nuo rau
pų ir kad kiekvienas metuose 
sykį butų dnuijilijos gydytojo 
išegzaminuotas ir gautų liudi
jimą apie tai. Narių silpnu
mai ir ligos taptų patėmyti 
anksti, patarimas duoti laiku 
ir gydytojo metinis raportas 
nušviestų, kokis yra narių svei
katos stovis aplamai ir kokių 
nelaimių ir išlaidų galima ti
kėtis ateityj.

5. Visos susisclpimo draugi-

jos turėtų sukurti vieną cen- 
tralinę įstaigą, jk»r kurią tvar
kytų daugelį savo reikalų ir ku
ri laiks nuo laiko pateiktų na
riams sveikatas žinių brošiū
rėlių arba žurnaluko pagelba.

6. Ligonių lankytojų komi
tetai turėtų būti tik tam, kad 
pagelbėti ligoniui, jei nėra kam 
jo apžiūrėti • ir kad išreikšti 
brolingumą ir simpatiją- ligoj, 
o ne kamantinėti ligonį apie jo 
ligą, nes jie nėra gydytojai ir* 
apie Ilgą nesupras. Limpamo
mis ligomis sergančiųjų juk ir 
lankyti negalima. Lankytojų 
į ligonio sveikatos reikalus yra

* kišimąsi ne į savo dalyką.

Ar turit silpnas akis? 
Skatida jums galvą?

matymas reikalauja pagel- 
Gal būt, kad jums reikia aki* 

Pasitarkite su manim šian-
— Pritaikau taipgi akinius

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri 
bos. 
nių? 
dien.
prie likusių čielų akinių stiklų.

Dykai Dykai

I MII 1BW'W:iimi' MUHI'lBiiMiiiMl 'HM 'II

Nuo Skausmu

Labai Puikus Sieninis

1920 JANUARY I92O 
•m Ha. <»•• f'1 “

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIU EKSPERTAS 
1801 So. Ashland AVe.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 10 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkit mano ifikabą 
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

Kitas dalykas yra draugijų 
narių sveikata. Draugijos nėra

vaišių armija, kur*

1. Reikalinga l .ekvieną kan
didatą išegzaminuoti, kad jis 
butų gerame sveikatos, stovy 

nėra sal- įstodamas i draugiją. Vadinasi, 
renka au- kiekviena d: augija ijivalo tu-

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

TRUMPOJ ATEITY 
ŽMONES GYVENS 

100 METŲ

Francijos statistikai pa
rodo, kad 1830 metais abel- 
nas žmonių amžius buvo 39 
metai ir 6 mėnesiai. Angli
jos statistikai rodo, kad 
1850 metais abelnas žmonių 
amžius jau siekė 40 metų 
10 mėnesių. Amerikos sta
tistikai rodo, kad šiandien 
abelnas žmonių amžius yra 
58 metai. Dar į dvidešimts 
p'enkis metus abelnai žmo
gaus gyvenimas sieks 70 
metų amžiaus, o ateis tokia 
diena, kad žmogaus, gyveni
mas sieks 100 metų. Besi
platinąs žinojimas apie hi
gieną ir geros gyduolės, 
prailgina žmonių gyvenimą. 
Trinerio' Kartusis Vynas 
yr^ taipgi labai svarbus 
faktorius. Kad apsisaugojus 
nuo daugelio ligų, būtinai 
yra reikalinga, kad skilvys 
veiktų gerai ir Trineril) 
Kartusis Vynas tai padaro. 
Jis yra nepalyginamai ge
ras nuo prasto apetito, už
kietėjimo vidurių ir pana
šių skilvio suirimų. “Snow, 
N. D. gruodžio 1, 1925. Aš 
bandžiau kitą skilvio toniką, 
kuomet aš nusipirkau Tri
nerio Kartųjį Vyną, labai 
greitai pamačiau skirtumą. 
Joseph Prelozny, Box 22”. 
Ar jus gavote Trinerio Sie
ninį Kalendorių dėl 1926 
metų ? Jei -jūsų aptiekorius 
arba pardavinėtojas gyduo
lių nedavė dar jums vieno, 
atsiųskite 10c dėl persiunti
mo lėšų pas Joseph Triner 
Company, 1333 So. Ashland
Ave.j Chicagot Illt

KALENDORIUS
1926 METAMS

bus duodamas kiekvie
nam suaugusiam žmo
gui dykai, kuris atsineš 
šį skejbimą prie lange
lio No. 11 musų banko.

Jus galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Visi kenčianti

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
K0PERACIJ0S BANKO

. Voel §tate JJank
JL 1 ▼ MIIVVAiJKEE AND NORTH AVENUFS ▼

“Seniausias Bankas North West Sieloje

Ziuo chroniikų, labai 
•unkių ir silpninan
čių ligų, paainau- 
nokite ėia proga. 
Gydymas ir iigydy- 
mas chronižkų neu
ritis, kraujo, odos 
ir skilvio ligų, yra 
mano gyvenimo dar
bas. AS geriau no
riu apsaugoti svei
katą žios Šalies 

| žmonių, vietoj būti 
1 jų valdytoju. Ai ži- 
1 nau, kad ai galiu 

I)r. J. R. M a be. suteikti jums ge
riausi gydymą, koks 

yra žinomas me-dicinos moksle. 

■606" SS? -914"
TIKRĄ PAGELBĄ

ĮčirSkimai teisiai | gyslas dėl kraujo 
suirimo. |čirSkimui tiesiai i gyslas pa
darė tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje; ligos iki Šiol pripažintos neiS- 
gydomomis, dabar galima su Šituo mo
ksliniu budu iigydyti. AS vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius serumą č le
pus, antitoksinus, speciaies jčiržkimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius įrengimus dėl greito ižgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio ekait- 
Haus užganėdintų ir iSgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina j mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl ižegza- 
minavimų dykai.
$10 X-Ray egzeminacija $1

DR. J. R, MABEE
337 W. Madison S‘U Chicago, III.

*z

Kaina 30 ir GO centai.M
Pirmiausiai kreipkis j uptieką.

gavo

•i

i

0.

v!

M..
E.

a

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Iajuis Avė. 

CHICAGO, ILL.

5093
5104

STREET
Tol. Kedzie 8952

W- F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Severa’s Į
■

Gothardol. ■
Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo ir 
ąeuralgijos skausmus.

V

$3 
jau yra pu- 

_ ___ _ Hergate,- ne- 
kentėkite ilgiau, remianties gydy-

A teikėte 
HEALTH dėl tikro 

rato rijos ižegzanu- 
parodys jūsų ligą

State 
lApildyk ir siųsk Naujienoms

J * I
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš LietuvoswKoperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
55332 
11642 

1997
5088

5161 
11767 
117.68 

5186 
5193 
5201 
5197 

21012 
21016 
22133 
22118

21019

11802
5328
5304

11710 
5091 

95875 
5155 
H167 

20994 
22354 

5188 
5191 

24219 
5190 

21009 
. 5200 
11773 
22356 
11777 
11786 
5223 
5225

22358>Br. Juškai 
11781 
21017 
22426 
22430 
22439 
22453 
55319 

5244 
5246 
5261
5315 Julei Stefanavičienei

2G965t Alenai Valeikienei 
Alenei Navivkienei 
Jonui Lemežiui 
Jobui Baršialkui 
Veronikai Kurlenskiutei 
Amelijai Balčitaitei • 
Viktei Seiliuvienei 
Kazimierui Petraičiui
Marijonai Zdanauskienei 5120 
Kazimierai Druktenaitei 11746 

Pranciškui Mažrimui 
Kaziui Pūkini 
Pranui Katiliui 
Jonui Kasmauskui 
Liudvikui Kleivai 
Jurgiui Treiniui 
Liudvikui Alimui 
Onai Levickaitei 
A. J. z Gabriui 
Jievai Peterienei 
Aug. Krikščiūnienei 
Antanui Jakimui 

Julijonai Šeštokienei 
Zosei Vambutaitei 
Pranei Kudžmienei 
Barborai Gečienei 
Amt. ^Kritikui 
Jonui Čepaičiui 
Onai Sutkienei 
Jos. Zakarauskienei 
Juozapui Mickui. 
Kot. Petrauskienei 
Onai Jančienei 
Mare. Ivanavičiittei 
Jadv. Esnlanavičiutei 
Onai Urbonienei 
Ipolitui Lazauskui 
Myk. Šatkauskui 
Juozapui Vėžiui- 
Pr. Baniui 
Katr. Nevulienei 
Myk. Dagiui

Barb. Mockaitei 
Liudv. Pušinskienei 
Ant. Pipirui 
Ad. Mykolaitinei 
Onai 
Skol. 
Ant. 
Ver.
M. Balčaitienei 
Elz. Stankienei f

Bernotienei 
Herlingienei 
Rimkevičienei 
Stapanauskienei

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos
- 12th STP

z

Jonui Butkui 
J. Rimkevičiui 
Fr. Petkui
J. Gaidjurgiui 
Evai Radvilienei

Lapinskienei
Vurkalienei
Stankūnienei

K. Venckui
V. Januškevičiui 
Ag. Tatala 
K. Dante 
M.Zubrickienei

22353
11762
21007 Evai Vaškienei
21008
5194
5189

11774
21'013
5212

11784 
21014
5227

M. Vaškienei 
K. Valčiukui 
T. Daujotienei 
P. Liekni 
J ui. Stuparytei, 
J. Čekanauskui 
O. Gecevičienei 
M. Močiutei 
M. Kamilai

5216 Sim. Valantieji!! 
5215 

22424 
22442 

5285 
11803 

5281 
4960 

22281 
55289

Zof. Bulauskytei 
A. Užubalaitei 
P. Gerdžiui 
Edv. Hermanui 
U. Petrauskienei
J. Cicėnui 
M. Stulpinaitei 
E r. Varanavičienei 
P. Toleikiui

5151 J, Gasparaičiui 
Ver. Burbaitei 
S. Rimkui 
P. Legsdin
K. Gosiękai 
J. Jokubkai

Lukauskienei 
Ant. Jasaičiui
L. čerapienėi 
Ant. Kalėdai 
J. Zaromskiui
M. Budriui 
M. Rimkienei 
P. Jociui 
J. Morkūnienei 
A. Toliušiui 
J. Lapinskienei 
Polk. Laurinavičienei 
M. Miškiniui 
M. Krasauskienei 
St. Aidukaitei

5142 
22346 
20992

5171
5176 

21094 
55306 
21010 
11766
5187 

22349
5144 
5168 

11757 
21003 
11758
5177 

55311
5199 

24221

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI DEL JŪSŲ —

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

Naujienos jums teikia 
kuponuš kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems
Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

C AT NO. HM

Vardas

Adresas

Miestas

.. . . .............................. ... < - i . >■ —

HOUSE OF HEALTH 
Ištyrimas Kraujo 

PAGELBĖS IR PATVIRTINS 
TIKRAI PAŽINIMĄ LIGOS 

Del tikro ištyrimo ligoe vartoja
me X-Ray ir mikroiikopo egzami- 
noclją. Ižtiriame šlapumą, kraują, 
■atirian.e spaudimą kraujo, varto
jame visus naujus mokslinius bu
dus dėl tikro iityrimo ligos, taip
gi atsakant gydymą dėl gerų pa
sekmių. MUSŲ NUŽEMINTA KAI
NA UŽ PILNA EGZAMI- 
NACIJĄ yra tiktai

Liga tikrai ištirta, 
siau išgydytą. Jeigu
tojų spėliojimafe.
HOUSE OE 
fizinio ir laboratorijos itegząnn- 
navimo, kuri 
kuoaiikinusiaj.
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pasikalbę-Užprašome jumis dėl 
jimo dykai, nežiūrint dėl ko jus 
kenčiate ir kas jumis gydė. Gy
dome visas užsisenėjusias ligas, 
kaip tai nervų, odos ir kitas sle
piamas ligas vyrų ir moterų: reu
matizmą, neuritis, rugStumus krau- 
juje, ligas Plaučių, Kepenų, Skil
vio, Širdies, Inkstų, taipgi viso
kias formas slogų ir dusulio. 
Taipgi gydome visokias chroniė- 
kas ir sunkiai išgydomas ligas, 
kurių kiti i&gydyti negalėjo.

Turime dideli skaitlių gydytojų 
dėl jūsų patarnavimo, jeigu rei
kėtų daryti pasitarimas k/akioje 
nors svarbioje ligoje arba neti
kėtame atsitikime, atsilankykite 
pas mumis. Ateikit šiandien t 
Saugokit savo sveikatą 1

. “Gali atlikinėti sunkius darbus ir 
džiaugtis gyvenimta”

“Atvažiavus pas jumis kentėda
mas su užsisenėjueiu kataru. Su 
kiekviena permaina oro, vėl jgau- 
davau slogas. Visuomet jaučiau
si sergančiu ir nusilpusiu. Mano 
skilvys, ir kepenys buvo didelė
je netvarkoje. Kožna rvta spau
džiau plėgmą. žudžiau eavo sun
kumą ir negalėjau dirbti. Gydy
tojai, su kuriais pasikalliėjau, nie- 

, ko man ncjftiKe>lbėjo. Po dviejų 
mėnesių gydymosi pas jus, esu 
sveikas, galiu 
džiaugtis 
pacijentų 
ir mano 
no. kaip

Linkiu 
mo, kurio užsitarnavote, palieku 
tikrai jums atsidavęs".

WILLIAH C. ALM, .• 
3<M4 Grattan Avė.

Turima daug panašiai liudijan
čių laiikų.
Ką Darome Del Kitų Tą 
Galime Padaryti ir Del .Jukų 

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 5:30 vakare. Utarninke, se- 
rvdoj ir subatoj iki 8 vai. vakare. 
Nedėlioj nuo U ryto iki *1 vai. 
dieną.

Hous$Health
Vfl SlDDtATtOSf BUDLDTMO

164 W. Washington St.

sunkiai dirbti ir 
gyvehimu. Turėsite daug 
iŠ mano kalmininkystės 
pažystamų, nes vi»i žt- 
aš sunkiai sirgau.

jums didžiausio pasiseki-

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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(Fantazija)
Nepamenu, ar budėjau 

miegojau ?
Tik jaučiau, kad sėdėjau 

juros kranto.
Ir jurų bangos bučiavo 

no kojas...
Akys skendo j tolį, į ten, 

susilieja jura su dangum...
Jaučiau kaip man augo spar

nai,' augo ir skėtėsi begaliniu 
greitumu, kol 
lės spinduliais 
viršūnes.

Ir skridau 
mėlynes 
žydruma: viršum begalinės 
dangaus mėlynės, apačioje tvis
kėjo jura. O \mano sparnai 
raižė dangaus mėlynę ir žaid£ 
juros bangų putomis, ^žemės 
nebuvo ir nesimatė, nes aš vi
sai jos nepažinau ir nejaučiau. 
Tik jaučiau dangų ir jurų ir 
manyje tebuvo dangus ir jura...

Dangus ir jura....
Bet kas?... Tarp dangaus ir 

juros supilkavo lig uolos, lig 
kalnai. Ir arčiau prisižiūrėjęs' 
įsitikinau, kad tikrai uolų kal
nai, aplink kuriuos pažemiais 
draikėsi tai skystesni, tai tirš
tesni debesėliai. O viršūnės 
žibėjo susinėjusios su* saulės 
spinduliais ir atrodė lig ugnies 
pazorai.

Ir prisiartinęs pastebėjau di
delius, juodus paukščius, skrai
dančius apie kalnų viršūnes. į 
jų sparnus krito saulės spindu
liai ir buvo jie lig ugnies lie
žuviai.

Tai arai!...
Ir kų jie čia veikia?! Juk 

čia tik dangus ir jura. Ar už
tenka jiems tiek žemės, kiek 
duoda tie uolų kalnai?

—Arai, arai, ką jus čia vei
kiate? Juk čia tik dangus ir 
jura.

—Mes esame laisvės paukš
čiai ir skraidome tik kalnų vir
šūnėse, o savo šviesiais žvilgs
niai veriame dangų ir jurų, ir 
gyvename tik dangaus ir jur<$ 
Amžinybei..

—Dangaus ir juros Amžiny
bei... Ir kam jus reikalingi 
dangaus ir juros Amižnybei?

—Mes giedame jai giesmę.
—Giesmę... Juk giesmę gie

da tik žmonės nuo žemės. O 
jus gi arai kalnų.

Žmones gieda ilgesio giesmę, 
nes jie žemės žmonės, kurie 
dangų ir jurų tiktai mato, bet 
nepažįsta.
. Musų gi giesme — Amžiny

bės Giesmė.
—Amžinybės giesme... ir kas 

gi jus išmokė Amžinybės gies
mę?

—Mes pažinome 
kimo amžinumų ir 
amžinumų tveriame 
giedame jų jurai, 
saulei.

—Jurai, dangui ir saulei., 
imonės ar negirdi jūsų gies
mės?

— Tenai, kame baigiasi tie 
kalnai, kylo nuo žemės ūžesys 
— tai žmonės gyvena. Tai, jie 
malšina savo sielos alkį, tai jie 
ieško gyvenimo, ieško —- ir 
apsvaigsta. Ir negirdi jie Am
žinybės Giesmės.

susiliejo su sau- 
ir palietė bangų

per nematomas 
Aplinkui buvo vien 

viršum

—Žmogau! Tu esi žemės 
žmoguš ir tavo Širdyje vien že
mė ir tu nemoki tverti Amži
nybes Giesmės.

—Mano širdyje vien žemė ir 
aš nemoku tverti Amžinybės 
Giesmės.

Ir gaila man \buvd, kad aš 
nemoku tverti Amžinybės Gies
mes.

» —šiauliškis Mokinėlis.

Nauji Žaidimai

NAUJIENOS, Chicago, tlL
mintus idealus.

žaidime gali dalyvauti ir ne- 
pilnamiečiai. Nuo to jis gud
resnis petaps.

IV. žaidimas iš vekselių.
Tai pats paprasčiausias žaidi

mas uždarame bute ir mažam 
žaidžiančių skaičiui. Jame ga
li dalyvauti viso trejetas rim
tų žaidikų. Sulig kamanda; 
pradėk! ..— vienas iš jų išduo
da vekselį, antras jo nepriima, 
o trečias neapmoka.

Pralošusiu‘ skaitomas tas, kas 
užmirš taisyklę ir sumaišys žai
dimų; t. y. apmokės vekselį, ar
ba priims. Atlyginimų išlošu- 
sis gauna pas notarų.

V. žaidimas iš iškabų.
Daroma atvirame ore ir bė-

Vienas iš

(L. Arkadskio feljetonas Kauno 
w “Aide.)

Imant domėn tai, jog rude
ninis sporto sezonas, baigiasi,
mes siūlome musų skaitytojų gy j e visos paros, 
domei keletu užimančių žaidi-, žaidikų dienų rašo, o kitas nak 
mų jaunimui ir suaugusiems — 
kaip po atviru dangum, taip ir 
uždaruose butuose.

žaidimai tik kų nlusų sugal
voti, bet, manome, pilnai ata- 
tiks vietos skoniams ir sąly
goms.

I. žaidimas iš banko.

tį užtepa. Galima pakeisti tai
syklę: vienas naktį rašo, o ki
tas dienų užtepa — niekas nuo 
to nesimaino. Nepamainoma 
kaipo rudeninis sporto smagus 
užsiėmimas, bet ypatingai karš
tai nerekomenduojamas.

Vertė Leonas Vitkauskas.

žaidžiantieji jaunuoliai sėda
si į ratelį ir pradeda priiminė
ti įnašus. Priimtieji įnašai 
greitai išduodama giminaičiams 
ir pažįstamiems kaipo alga ir 
parama pasilinksminimo kelio
nėms. Kuomet įnašai išduoti, 
vienas iš dalyvaujančių links
mai ploja delnais ir su džiaugs
mingu šauksmu “Bankrot! Ban- 
krot!” išbėga, o atidavusieji į- 
našus pradeda sulig skaičiaus 
\ ienas-du-trys rauti savo plau
kus.

žaidimas tas gali vykti ir su 
muzika —geriausia viso ko su 
orkestru, idant užtvenkti nu
kentėjusiųjų riksmus.

Nepamainoma, provincijoje. 
Taisyklės to žaidimo atsiminti 
lengva, ypatingai, jeigu daly
vių didelis skaičius.

II. žaidimas iš namukų.
Daroma atvirame ore.
Tam žaidimui reikalinga

•birios plytos, vienuolika braiži
nių, aštuoni archi lektoriai ir 
du deficitai. žaidžiantieji de
da keturias plytas, skolina de
šimts litų ir eina į kafe, kad 
išspręsti, kaip galima be pini
gų pastatyti didelį akmeninį 
namų. To žaidimo gyvumui 
priduoti kviečiamas pašalietis, 
kuris moka už kuvų ir ilgai 
juokiasi.

Pralojusiu skaitomas tas, kas 
patikės, kad namas bu^ pasta
tytas.

III. žaidimas iš visuomenės 
nuotaikos.

Lietuvos
Šiauliai, 1925. XI. 16.—Nuo

bodžios dienos slenka pagrečiu 
ateidamos nuobodesnėmis. Už 
traukęs nudriskusį paltų bren
du vienu skersgatviu purvynų. 
O jo iki kelių! Kažkodėl ap
snūdo valdybos, centrai ir •cen- 
trukai. Jeigu reikia grovį pra
vesti nusausinti klonius, dumb
lų nors nuo svarbesniu gatvių 
nusemti ar kitus panašius dar 
bus atlikti, 
niekas

niekas nemano ir 
nerenka parašų, kad iš- 
valdininku mumijas ii 

apie tai nekalba, ro^os, 
negali bu I i. Bet jeigu

niekas
kitaip
kas papeikia pozicijos narius, 
reikia atšaukti ir visi žino, vi
si kalba. N ■ i Atskleidžiau prieš akis “Kri

nos!
Tuo tarpu amerikietis pasa

kojo apie dangaus skrebus 
Neujorke, apie anglių kasyk 
las pridėdamas tięk, kad ten 
sunkiai dirbdamas geriau pa
valgai, apsirengi, pramogų ik- 
vales, kada čia armoška ir 
plaštaka žandan nuo vyraujan
čių. Tie patys studentai viso
se įstaigose plyštų prakaituo
dami nuo ryto iki vakaro vie
toj mokintis. Be to formalumų 
kvailiausių: jtegu ras traukMy 
be bilieto, vietoj tau jį parduo- 
tiK nuves stoties žandarams ir 
čia užmokėsi nuo tos vietos, 
kur pradeda važiuoti trauki
nys, keleriopa kaina.

Priminiau, jog amerikonai 
siekdami mokslo šimto nuo
šimčių, atvažiavę pas mus ne
gali pasirodyti savo žiniomis, 
ką galima matyti gimnazijoj. 
Tuo sutiko. Mokslui atidavė 
čia pirmų vietų.

—Je, tęsė vėl — važiavau 
Kaunan. Toks skurdus vaiz
das! Nieko nesimato daugiau, 
kaip kryžiai ir ubagai. Pirmais 
tvoros nutvertos, ant stogų už
tupdyti, sienos nųkabiPėtos, o 
mokykloj, jeigu neranda a- 
nlokytojų šalina; antri aptūpę 
šventus bobinčius tarška rožan
čiais, mala niurzgėdami “Pa
nai > Marijai“ ir jos žentams, 
valkiojasi kiemais, bėga iš prie
glaudų ir l.t. Kaikur kalėjimai 
su savo armijomis ir bažnyčios 
dievo trokštančių plyšta pu
siau nuo sausokamšos. Retkar
čiais pasirodo bankrutijan^ios 
kultūringos firmos arba grū
dami- katorgon laikraščiai. 
Daugiau švilpia vėjai galvose, 
kišenėse ir visur kitur.

—Bet prieš vainų — pradė
jau geriau buvę.

—Beje, tų pat pliurzę valgė, 
tuos pačius dumblynus minkė, 
tuos pat vabzdžius, šėrė. 
Amerikoj kas kita!

—Ubagai ir kryžiai! — 
uždarydamas duris.

—O kų? drauge!
—Kų gi? Kas bus.
-Blogai! lauksim kol 

slaptjugi Uilįįk.^ĮnkikyL įva
duos nauju •

-O Jeigu senieji nepaduos 
valdžios įvesdami diktatūrų, ko 
galima tikėtis. .

—Hm. Vėl eisim bažnyčion 
ir giedosim ‘Pone Karaliau“.

- O jeigu taip prie švento 
Antano, kad susukti šventasis 
protų?..

—‘Gal ir mums pateims teks 
tos kosės. Geriau politikon ne- 

• maišyti šventųjų, vėl kunigai 
su jais įsibraus.

- -Ką? tu miegosi?
- Nekeisiu—šventė

jis graudinos. Taip virkdė ne 
vienų kartą, bet dabar areš
tuotas... už kunigų šalies išda
vimų. Kuo jau jam prasikalto1 
vyraujantieji kunigai, kad vi
sas žinias vežė lenkams išduo
ti. Gal apmokėjo prakeiktais 
grašiais? Davatkos laksto pri- • 
kandusios liežuvius ir ieško jam 
išvadavimo.

—Tfu, nusispjoviau ir išėjau 
iš jo ir jo draugų virkdomos 
verkiančiųjų 
nios.

nusidėjėlių mi-

Ot veislė! pamaniau, 
tiek veža ir veža lauk. Vežė 
Prancuzijon, dabar veža dova
nai Brazilijon šeimynas, be to 
dar duoda nuvežę žemės, pa
ramos. Veža, kurių vyresnis 
vaikas nemažiau 12 metų. Eks
portuoja kaip prekes. Bet to
kia prekė išvažiavusi negrįšta 
su procentais ir ten svetimša
lėj a ir nenori daugiau grįžti 
savo kraštai verkti už grie- > 
kus, knistis purvynuose. Pran
cuzijon nuvažiavę keliolika grį
žo skųsdamies, bet kiti rašo 
laiškuose atsižadėdami ir pra
keikdami šįventąjęį dumblynę. 
Nebenori jos minti prancūzė-a 
jančios kojos. Tindi-Rindi.

JULIJONAS SIREIKIS
Musų mylimas vyras ir tė

velis persiskyrė su šiuo pa
sauliu sulaukęs 47 metų am
žiaus, gruodžio 23 d., 1925, 
5 vai. ryte. Paėjo iš Vens- 
kiŠkio kaimo, Kolainių vals. 
Amerikoje išgyveno 27 m.

Paliko dideliame nubudi
me moteris, trys dukterys ir 
vienas sūnūs, ir brolis Pet
ras Amerikoj. Kūnas pašar
votas randasi 1816 S. Union 
Avė. Laidotuvės įvyks utar
ninke, gruodžio 29 d., 8 vai. 
ryti!/ iš namų 1816 S. Union 
Avė. į Apveizdos Dievo baž
nyčių, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kupinau.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę liekame’
Moteris, dukterys, 

sūnūs ir brolis.
'Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus.

KIMBALL PIJANA1
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
įgarsėjusius artistus ir muzi- 
cos ekspertus. Vien tik su Kim- 
>all grojikbu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.
Parduodam ant lengvų išmo

kėjimų

PIJANĮI KRAUTUVES

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

ot,

tarė

pa-

KLEMENSAS. TAUTKUS
Musų mylimas vyras ir tė

velis persiskyrė su Šiuo pa
sauliu sulaukęs 38 metų am
žiaus, gruodžio 25 <d., 192$, 
2:20 vai. ryte. Paėjo iš Kau
no rčdybos, Šiaulių apskr., 
Papilės parap., Dragenų kai
mo. Amerikoje išgyveno 10 
metų.

Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Barborą, po tėvais Vaišinoraitę, 3 sūnūs, 
Klemensą, Aleksandrą ir Sta
nislovą; dukterį Stanislovą 
ir gimines. Kūnas pašarvo
tus randasi 1325 S. 51 Ct., 
Cicero, III. Laidotuvės įvyks 
utarninke, gruodžio 29, 8
vai. ryto iš namų į šv. 'An
tano Parapijos bažnyčią, ku
rio įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame
Moteris, sunai, duk

tė ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudcikis. Telefonas 
Yards 1741.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
FikČeriai ir elektros reikmenys. 

2215 W. 22n<l St„ Chicago 
I’hone Canal 2591

DR. VA1TUSH, O. D

Palengviąą akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karitj, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
teko trumpregystę ir toliregystą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vUl. Nedėlioi 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

ALEXANDKAS URBONAS
Musų mylimas vyras ir tė

velis, Alexandras Urbonas, 
gruodžio 24 <1., 1925 m., 5
vai. vakaro persiskyrė su 
šiuo pasauliu, sulaukęs 42 
metų amžiaus. Kilo iš Kau- 
norėdybos, Tauragės aplikr., 
Vainutu .mienlo. Amerikoje 
išgyveno 19 metų.

(Paliko dideliame nulimU- 
me moterį Barborą, po tė
vais Yurkaitnitę, 2 aunu. Ka
zimierą ir FranciŠkų, dukte
rį Oną, brolį Vincentą, sese
rį Uršulę Pankštienę, 2 pus
sesere: Domicėlę šarkienę ir 
Barborą Gerulienę, busbrolį 
Joną Kanauskį ir gimines, 
Lietuvoj motinėlę, 6 seseris 
ir brol|.

V* A f 1 IT“ . . • y
Kūnas pašarvotas 1529 S. 

California Avė. Laidotuvės 
įvyks utarninke, gruodžio 29, 
8 vai. ryto iš namų bus at
lydėtas į Nekalto Prasidėji
mo Panelės Švenčiausios 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai (kviečiame 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pa
maldose. Nubudę*.

Moterių, sunai, duktė, 
brolią, sesuo ir giminės.

Simpatiškas —
Mandagus —
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. R. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av, 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tol. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4901 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be tkausmo. 
Bridge geriausiu aukso, fu musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą save darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktu jūsų sveikatai

,1515 VVest 47th Street
Netoli A«hland Ava.

ke-

šiandien.

o

jie Amžinybės

visliulai’

BILLY’S UNCLE

ta
11
ir

gvardijų 
jog areš-

jeigu turčių ragus.. 
suprantate kaip bu-

tariau rodycla- 
fi.'.ansu ininis- 

jis |ų pat

♦

Nesenai bobinciaus 
perėjo smarki žinia, 
tuotas garsus pamokslininkas
kunigas Klikna. Kiek čia se
nai pasakojo žmonėms, kaip 
pragare ant šakių smaigsto be
dievius, prakeiktuosius ir ki
tokio plauko. Žmonės verkė,

širdies pla- 
sekdami 
giesmę..
dangui

—Ir ’ negirdi .
Giesmės... Kodėl aš nemoku šešto sagtuko vestėj, arba kad 
tverti Amžinybės Giesmės? Gal' jis čiulpia ledinius saldainius 
jie išgirstų? J— gaus vardų kovotoja už pa-

savo skalbinius ir perst- 
patys. Musų patarnavi- 
geriausia?. Mes paimam 
ir dastatom, jei reikia.

Tai yra pats sezoninis ir pats 
patraukiantis žaidimas, iššau
kiantis susižingeidavimų ir ge
rėjimus! iš pusės aplinkinių.

Taisyklės jo tokios štai. Ke
letas jaunuolių triukšmingai iš
sibėgioja po miestų, prie ko 
kiekvienas turi susekti, kų vei
kia koks nors visuomenės vei
kėjas. Pamačius, kad vienas 
atstovas valgo vištų, kitas mau
dosi, .o trečias taiso savo kel
nes, jaunuoliai bėga laikraštin 
ir rašo apie* tai įžanginį, Tas, 
kuris pirmas suspės surasti, 
jog partiniam priešui trūksta

vu.ę draugo kambary. Jis tu
ri išsirašęs “Uetuvų” su ta pa
čia “Krivulę” priede, sako, kiti 
laikraščiai taip pa! mano prie
du priimti jų. 
grafijų radau 
t io. su tokia 
rodąs, sakyte 
su finansai, i 
nei a paskolos”.
lai pasipūtę akis smeigia opo- 
z:cijon ir 
na, patys 
tu.

Tarp visų foto- 
i finansų minislo- 

fizlmomija, l\g. 
sako: ‘blogi mu 

nėra gyvenimo, 
K-Ii paveiks-

— Blogi finansai! — lipei 
mas iš lovos tarė draugas, - 
visus metus dirbau, o liek už
dirbau, jog ant duonos neturiu 
sv'islo užtepti, lietiniu drabu
žių. kad galėčiau į akis rody
tis, neturiu kaliošų kojas ap- 
sa usinli. Nuo apačios iki vir
šaus drėgnas, nudriskęs, vabz
džiu: knibžda, ir nuolatos al
kanas biilbuiių blynų užkan
dęs. Be to pradrė ;kiau šonų 
krisdamas darbe, pirštus n nar
džiau, bet nieko už m nega- 
viu. Blogi finansai’ Aa!

še, žiūrėk, - - 
ynas “Krivūlėj” 
h rio fizionomijų 
S ll'O.

Cha cha... o jeigu jis taip 
man vieton bulbinių blynų?...

I SIUSKIT PER I
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

’ To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos tankai

Paulina Lekerauskaitė
Musų mylima duktė persiskyrė su šiuo pasauliu sulaukusi 18 

metų amžiaus, Gruodžio mėn., 24 dieną, 12:30 valandą r^te. 
Gimus Chicagoj.

Paliko dideliame nuliūdime motiną Oną, brolį Kazimierą 
ir seseris: Aleną, Emiliją, Marijoną, Bronislavą ir švogeris 
Benediktas Sereika. Kūnas pašarvotas randasi 3133 So. Union 
Avė., Tol. Yards 5558.

Laidotuvės įvyks Panedėly, Gruodžio 28 d., 8:30 valandą 
iš ryto, iš namų 3138 So. Union Avė. j šv. Jurgio bažnyčią, 
o iš ten bus nulydėta i šv. Kazimierio kapines.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir suteikti mirusiąjai paskutūų pa
tarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvartos liekame, 
Motina, Brolis, Seserys ir švogeris Benediktas Sereika.

Laidotuvuvėse ' patarnauja graborius St. Mažeika, Telefo
nas Yards 1188.

Atlantic Laundry Co
1643 W. 47 St.

Tel. Yards 3109

Nauja landrė jūsų apielinkfj. At
neškite 
tikrinkit 
mas yra 
iš namų

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscertced City Weigh- 
manth.

E. J, McOuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworlh 0209 U*
i Englewood 4760

Tel. Republlc 8185

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktęrius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

Tel. Lafayette 4228
Plumbinir, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju knogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 88th Chicago, III.
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Peoples bankas links 
mins savo apielin- 

kės vaikus
Duos

15,0(10 vaikų PeopTes

kymą prisiimti ant savęs davi
mą atlyginimo, jei federalinė 
valdžia dėl kurios nors priežas
ties sustotų davusi pašt'lpą.

(’.hicag'os kova už sveikų pie
ną prasidėjti dar nesenai. Svei
katos koniisionierius l)r. Bun- 
densen nesenai išleido patvar
kymą, kad į Chicagą galima at
gabenti tik ištirtų ir liuosų nuo 
džiovos karvių pieną. Farmeriai 
tam griežtai pasipriešino ir net 

Itarp savęs pradėjo peštis, atsi-
; sutiko 

■pildyti tą patvarkymą. Tada 
farmeriai atsikreipė į teismą ir 
gavo injunetioną prieš l)r. Bun- 
densen. bet dabar tą patvarky- 

priėmė ir pati miesto tary- 
O tuo tarpu Chicagoje lą

specialius perstatymus rafjug •farmerių, kurie 
valkų Peoples teatre.

15,000 vaikų, nuo 2 iki 8 
"grudes,” k Avie lanko viešąsias 
ar parapijines mokyklas Town'mn 
of Lake distrikte, bus palinks- 
minti Peoples banko pastangų- sumažėjo pieno vartojimas, 
mis šešiuose specialiuose per- nes ^ntonės užgirdė, kad Chi- 
statymuose Peoples teatre, las cag()n pristatomas pienas nėra 
bankas ir teatras jau trečius SVeikas, paliovė vartoję piertą. 
metus rengia panašias parties |>įeno vartojimas sumažėjęs 
vaikams. ‘ ! kokiu trečdaliu.

du sykiu i dieną. pOžfiL.A
3 vai. Kadangi;

2,4(M) sėdynių ir 
abejonės, bus už- 
tad apskaitoma,

atei3 jjunK Požėla sako, jog gin- 
Jėjimas tik- £US delei Čempionato reikia už- 

Kuomet Sarpalius sau
su nkiojo svorio lietuvius, ris- 

. , tai tieji tylėjo ausis su- 
penkiose viešose ir 11 glaudę. *

Nors Sarpalius yra ir sunkes
nis, vienok Požėla, kiek girdė- 

ir vaikai prašomi ne- jau> žada šokti jam į akis.

Perstatymai vaikams bus 
duodami pirmadieny, antradie
ny ir trečiadieny, gruodžio 28, 
29 ir 30 d.d., 
12:30 vai. ir 
teatras turi 
visos jos. Ik? 
imtos vaikų,
kad į tuos perstatymus 
arti 15,000 vaikų, 
tai su tikietais, kurie tapo iš- baigti, 
dalinti visiems vaikams visos: 
Town of Lake distiikto moky- tikus, 
klose — | 
parapijinių mokyklų. Kiekvie
name tikiete nužymėtas laikas 
“party 
tirinkti ankščiau kaip 15 minu
čių prieš pažymėtą ji ką.

Perstatymai yra --------
taikomi vaikams. Bus daug ko- j 
medijų, taipjau šoks vaikai iš 
Irene. Ciha School of Dancing 
ir dar kiekvienam vaikui bus 
duota dovanėlė. Tie palinksmi
nimai vaikams yra duodami 
bendromis pastangomis didžiau 
šio South Sidės banko “Peoples 
Bank” ir geriausio tos apielin-, 
kės Peoples teatro.

RISIS SU SARPA- 
LIUM? 
... Ae—■—.

Kalbama, kad Požėla yra pa
sirengęs ristis su K. Sarpa-

Prie jo/priklauso ir nekurie 
profesionalai ir šiaip žymus 
politikieriai, i Patartina kiekvie
nam piliečiui prisidėti * prie šio 
kliubo ir veikti išvien su kliu- 
biečiais šios apielinkės naudai.

kabu. Parvažiavus 
kad nebėra pinigų 
už kabų. It dar, ant
susimaišė plosčiai

S. nenorėda- 
jokių ceremonijų,

pa-
> su
pa
ti ž-
ne-

SU

Bridgcportus tai tikrai ko
medijų centras. Pavyzdžiui, 
kad ir pereitą nedėldienj tur 
las S., gyvenantis ant Auburn 
Avė., sumanė turėti “gut taim”. 
Nuvažiavo prie Tautiškų Kapi
nių, paragavo pusėtinai 
stiprinančios ir sugrįžo nahi< 
Yellosv 
sirodo, 
mokėti 
laimės,
kalio draiverio. 
rnas daryti 
pasiėmė abu plosčiu, bet ka
bo draiveris pasipriešino, na, 
ir susikibo. Jiems besivoliojanl 
ant gatvės prisirinko 
apie šimtas; kažin koks 
darys paėmė abu plosčiu 
kimšo j “garbeč keną”, 
tas vaikas pašaukė p 
Yellow kabo draiveris 
gudresnis,- pamalęs, kad 
ja atvažiuoja, Įšokęs 
nubėgo, o S. nuvažiavo 
jos nuovadon 
čiais.
Ii. kuri

vaikų 
juok
iu su
ka ki-

buvęs 
polici- 
kabau 
polici-

su abiem plos- 
“Džiodžis” turės išspręs- 
s kent) plosčius.
1 “ Japų Jahnis.

Noitii Side
Juoky vakarėlis

Ateinnntį sekmadienį, gruod
27 d., Liuosybės svetainėje

turės progos jhimatyti šauniau- 4322 Wabansia Avė., įvyks juo- 
specialiai s*as ristynes. vakarėlis, kurį rengia .Pir-

» unyn Mišrus choras. Iš kurios
ATLETIKOS KL1UBE R\TOJ pUsės bus pradėti juokai dary-

DAUG RISTIKŲ TRENL 1 7 ■ *
RUOSIS

ti, niekas da nėra patyręs, nes 
musų juokdariai moka labai 

i slaptybes užlaikyti. Bet gali- 
Rytoj 4 vai. po pietų l niver- ma pilnai jais užsitikėti, nes 

sal Atletikos Kliube treniruosis kiekviename surengime juokų 
daug gerų ristikų. Y. padarė, todėl gi northsidiečiai 

nepamirškitę atsilankyti į tą 
'linksmą vakarėlį. Northsidietis.

Margumynų vakaras

I

P-lė Jessie Charleston,

pasižymėjusi šokikė ir škotų 
vamzdininkę, kuri pirmą kartą 
lietuviams pasirodys LSM. Ra
telio “margumynų vakare,” 
šiandie, 7 v. v., Strumilo svet., 
158 Ę. 197 St., Roselande. Ji 
šoks ir vamzdžiuos kartu su 
kitų garsiu škotų vamzdininktt 
(pipęr) T. MacLeod.

Be to LSM. Ratelio artistai 
suvaidins gražią 2 veiksmų že
maitės komediją “Apsiriko.” 
Vaidinime dalyvauja Vaičkaus 
Dramos Teatro artistai Br. 
Liutkevičius ir V. Preikšu, 
Šimkus, M. Dundulienė, 
Mengelienė, S. Liulkevičienė 
Iz. Sakalauskienė.

Paskui bus šokiai.

Iš Birutės

ir

PRANEŠIMAI SIŪLYMAI - KAMBARIŲ NAMAI-2EME
North Side. — Jaiimmliii di'au- 

(..i.jėlė “Bijūnėlis” rengia pasilinks
minimo vakarėlį su šokiais antrų 
dieną Kalėdų, subnloj, gruodžio 26 
d., 7 vai. yūkure, Lili isybęs svet., 
1822 Wawansia Avė, Kviečia visus 
atsilankyti Rengėjai.

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įlnisylas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dcl darbiainkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 Ir $4, 
$<8 į savaitę, su valgiu, 

PETER GADE1KO 
1606 -So. Halsted St.

Geriausi Kalėdų Dovana
PYm M.

Gruodžio 27 d., 8 vnl. vakaro. 
Raymond Chapel, 816 W. 31 St. at
silankykite visi, nes bus žingei
dus paveikslai ir prakalbos. Kvie
čia atsilankyti Lietuvių švietimo 
Draugija.

Lietuviška Draugystė švento Ma- 
teuAo Apaštalo laikys savo priešme- 
tinj susirinkimą subutoj, gruodžio 26 
d., 1925 in., 7:80 vai. vakare, Lietu- 
viij Auditorium Svet., 3133 So. Hal
sted 
būti, 
1926 
tykų

fjt. Visi nariai malonėkite prl- 
nes bus rinkimas valdybos ant 
metų ir daug kitų svarbių da- 
del aptarimo.

y Valdyba
\ , -Į -----------

Liet. Laisvės Pas. Kliubas turės 
sava (iriešmelinį susirinkimų gruo
džio 27, 2 vai. po olėtų, McKinley' 
Park svet., prie 39 ir Vvestern Avė. 
Nariai pribukit susirinkitnan, nes 
yra daug svarbių reikalų ir rinki
mas naujos valdybos. —Valdyba.

Town of Lake. — G. I). L. K. 
Vytauto priešinei inis susirinkimą.*) 
įvyks nedalioj, 27 d. gruodžio, 2 v. 
po pietų, šv. Kryž. parap. svet. 
Visi nariai malonėkit atsilankyti, 
nes bus rinkamu nauja valdyba 
ateinantiems metams. 'Taipgi atsi
veskite naujų narių dėl prirašy
mo, nes jau paskutinis mėnuo įs
toti t»e įstojimo mnkesties.

N. K., nut, rast.

*Lietuvių Piliečių Brolybėj Kliu- 
bo Amerikoj metinis susirinkimas 
bus laikomas sekmadieny, gruo
džio 27 d., Mildos svetainėj, 1:30 
vai. po pietų. Visi nariai privalo 
būti laiku. Bus daug svarbių nu
tarimu. Ir bus renkama valdyba 
dvi ateinančių 1926 metų.

Antanai Rekštys, sek r.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

RUBIN BROS.

«■

Tel. Lafayctte 5133*6438

Pirk vieni) nauju niuro, 5 kam
barių bungaluvv ir dovanok savo 
šeimynai. Įmokėk $300. Likusius 
išmokės remia. Viskas ąžuolo tri- 
niino-al. , Tile bhth, furnace heat. Viskas naujausios mados. Cernen- 
hmlti gatvė* ir] šiilytakiai. Randasi 
apt 58-los galvės. Kaina tiktui 
$7,850.00.

Z. S. Mickevice & Go*
2423 W. 63id St.
Tel. Prospect 4315

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė. 

CHICAGO

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EKPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patvrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 Office ----------- ;--------------
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonius gijos įvai
riems. nėriniams; kaina: __ '
malkos. 35c., 38c. ir 40c. Vilnonius • 
skiautės vaikams, kaina nuo 65 ! 
centų iki $1.00. Marškonios gi- I 
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki, 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo ■ 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Atiląra dienomis, vakarais. Sekma- 
dįenyj no pietų.

Frank Selemonavičius ___
504 \V. 33rd St. Prie Normai Avę i apsimoka pats per save į 7 metus.

PARDAVIMUI 3 lotai ir 2 
■cottage, 5—6 kambarių. Bar
menas. Randasi pusė bloko į 

: 84° uncijų us nuo Archer Avė.
’ “ *" Atsišaukite:

4886 So. Ridgevvay Avė.
, -----------p. .. . ----------— ■

Apkainuota $5000 pigiau 
negu ištikrųjų kainuoja, turiu par
duoti gražų naujų, 9 apartmentų 
namų, Marųuettc Manor. Namas

50 apiplėšimu j vieną 
naktįr

Prieš Kalėdas plėšimai visuo
met padidėja. Bet turbūt dar 
nebuvo tokios nakties, kaip iš J 
trečiadienio i ketvirtadieni, ka-!i 4

da buvo papildyta daugiau kaip 
50 apiplėšimų gatvėse. Plėši-

Lieiuviy Kaluliuose
BIJŪNĖLIO” DARBUOTE

Bridgeport
Jaunosios Birutės Kalėdų 

Eglaitė

šiandie vak Mark
didžiojojmai prasidėjo anksti vakare i)- į \Vhite Sq. parko 

tęsėsi visą naktį. Didesnių su- I svetainėj prasidės 
fnii lx?tgi plėšikai ' nelaimėjo. Į Birutės vakarėlis 

l'ari> apiplėštu via ir keletas' K šiai lė. Bus daiiry, deklamaci-

Vaikų draugijėle “Bijūnėlis” 
čia gyvuoja keli metai. Ačiū 
sumanumui p. K. Rugio, Bijū
nėlis įsikūrė iš mažų ir biskj 
paaugusių vaikų, dabar jau 
nekurtos mergaitės — mergi
nos.

Gerai žinoma tarpe birutie- 
čių p-ia J. Varašienė fMicevi- 
čiutė), laikuose Petrausko ir 
Šimkaus buvusi viena iš geriau
sių artisčių dramųje, ir žy
miai pasidarbavusi Birutei, da- 
jar vieši Chicagoje, ir nori pa
simatyti su birutiečiais, drau
gais ir pažytarnais.

P.p. Varašiai apleido Chicagą 
meletą metų atgal ir apsigyve
no Dayton, Qhio. 'Fenai p. 
Varašius užima atsakomięgą 
vietą, kaipo asistentas kasie- 
rius, didelėje bankinėje įstai
goje “Dayton: Trust 
Bank.” Chicagoje 
sius buvo pirmutinis 
“Naujienų” Bvės.

P-ia Varašienė paviešės Chi- 
cagoje visą , mėnesį. Apsisto
jo pas savo gimines p. šuolius.

• t

Naujų Metų belaukiant
Gal jus, chi^agiečiai,' rūpi

natės, kur it"’kaip Naujus Me
tus sulaukti. žinoma, namie 
nesčdėsit. Taigi aš jums pa
gelbėsiu tą problemą išrišti.

Birute rengia savo tradicinį 
Naujų Metų sulaukimui šokį, 
Lietuvių Auditorijoj. Taigi at
eikit tenai ir apturėsi visus ma
lonumus, 
pasišokti, 
ksminsit,
draugiją, su menkomis išlaido
mis. Geresnės propozicijos 
nieks jums ir negali pateikti.

—R. ir R.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO. 
Malevojam ir popieruojam. Už

laikanti malevų, popierą, 
stiklus ir t. t.

‘ 3149 So. IBlsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

I Didelis bargenas greitam pardavi- 
! mui. Telefonuokit savininkui dėl 
susitarimo.

Tel. Triangle 7989

Kalėdų

& Savings.
p. Vara- 
knygvedis

rhotenj. Apie tiek apiplėšimu 
pranešta policijai, bet papras
tai daugelis apiplėštų policijai 
nepraneša, nes nenori gaišti lai
ko.

jų ir 
patys 
diena, 
šokiai 
si; ms.

muzikos.
vaikai, nes

ir žaismes

Viską išpildys 
tai Lūs jų 
Paskui bus 

i r suaugu-

PAIEŠKAI) Juozo ševelio; paei
na iš Stonaičių kaimo, Gelgaudiš
kis parapijos, šakių apskričio. l‘ra-t 
šoine greitu laiku atsiliepti. Adre
sų, kurį tamsta buvote pridavus, 
buvo neteisingas. Prašome arba 
parašyti laiškų, arba ypatiškai at
vykti. Busime labai dėkingi.

Charles Ditkus
1154 N. Kedzie Avė.

PAIEšKAU Jono Chlevinsko. Tu 
rėjo bučernę 106 S. 5th Avė., May 
wood, III. Dešinės rhnkos 
puses piršto. Turiu svarbų 
lų, todėl jis pats ar kiti jį 
tanti meldžiam! pranešti 
Gaus atlyginimų.

AV. Urbonas
1617 S. Jeiferson St., Chicago 

, ' P’M ' * M

neturi 
reika- 
pažįs- 
man.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levini ha! Plumbing Supply Con 
1637 West Divigion SU 

netoli Marshfield

REIKIA DARBININKŲ
VYRV

PARSIDUODA pigiai biznio 
lotas, Kedzie ir 61 st PI. ir 4 

r rezidencijos lotai, arba mainy
siu ant namo.

Stanley J. Marozas
4617 S. Paulina St.

MORTGECIAI-PASKŪLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius. Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie AreM 

Lafayctte 6788REIKALINGI pardavėjai.' Ga- 
uždirbti nuo $100 iki $150 j 

avaitę. Atsišaukite pas.
MILLER BROS. 

11241 S. Michigan Avė., 
Roseland

-—T-

MOKYKLOSIEŠKAU Prano Haitis ir Jono 
Paleko; paeina Kuliškių Kaimo, 
Kvėdarnos vai., 'Tauragės apskr. i 
'Puriu svarbų reikalų iš Lietuvos.1 
Meldžiu atsišaukti arba žinantieji 
bukite malonus pranešti.

Barbora Tolcikis
3620 S. Painei I Avė. Chicago —

RAKANDAI r
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kie- 
8os dienomis ir vakarais.
Saukite, l . ______ .
kitę dėl tolimesnių informacijų.

2407 W. Madison, 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

GROJIKLIS pianas, Edison pho- 
nografas, iškimštas parloro setas, 
riešutinis bedruimio ir valgomo 
kambario šėlai, bufetas, veidro
džiai, davenport stalas, siuviniui 
mašina ir indai, pigiai, 9x12 kau
rai $22, liampos $10.

4843 S. Michigan Avė.
* Kenvvood 2514

ISRENDAVOJIMUI Atp
rašykite arba telefonuo-Tas jaunimas išmoko musų 

liaudies dainas sudainuoti, kal
bos ir rašybos; prie to nemažai 
patarnavo šios kolionijos orga
nizacijos koncertuose, baliuose 
ir šiaip visuose programuose. 
Neveltui visi džiaugiasi ir re
mia “Bijūnėlį”.

Rengiamas vakarėlis

NAUJOJ gražioj apylinkėj 6 rui
mų fintas ant rendos. Naujam na
me, tik ką pabudavolas ir niekas 
(ta negyveno. Visi įtaisymai kuo- 
puikiuusi. Karštu tvandeniu apšil
domas.

Kreipkitės:
161N So. 5()th Ct., Cicero, III.

Chicago, III.

PARDUODAME labai pigiai 5 
kambarių puikius rakandus, kaip 
naujus, 3 šmotų parloro setas, 2 |nie- 
gamo kambario setai, grojiklis pia-
ll«.% tauiv, • OLiavvvj
rio setas, kaurai, liampos ir daug ki
tu dalyku. Pigiai, dalimis.

1611 W. 55th Street

iixnnxniYmraxixnxn

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam' šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būda mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir peV 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted Chicago, III. 
(kamp. 83-čios gatv., 2-ros lubos)

Gražioj draugijoj 
pasikalbėsi t, pasilin- 
ir paremsit dailės

(.k‘*inas, radio, 7 šmotų valgomo kamba-prie- -
gera

IŠRENDAVOJ1MUI ofisas 
daktaro, ant viršaus aptiekus, 
šais lietuvių bažnyčių. Labai 
vieta. Garu apšildoma.

Kreipkitės:
1446 S. 4<)th Ct.
Tel. Cicero 122

yra vaikų 
ir ko yra 

Įžanga su- 
trečiadienio augusiems 50c., vaikams gi 
priėmė pa- dykai. Bet tikėtais reikia apsi

rūpinti iškalno, nes prie durų 
tikielai nebus pardavinėjami. 
Tikėtų galima gauti pas narius 
ir Aušros Knygyne. Visi kvie
čiami dalyvauti ir atsivesti sa
vo vaikus jiems čia bus ge
ra ir linksma. —Narys.

Antradieny, 5 vai. vakare, 
einant 33-čiu Place ties Au
burn Avė., priėjęs ėlę išgirdau: 
šaukimų*" “Gelbėkit!“ 1____ ,

Ypač kviečiami 
tėvai pamatyti kaip 

| lavinami jų vaikai, 
i 50e.

kad jos 
džiovos, 
parduoti 
to nepa-

Na, musų jaunuoliai, busian
tieji piliečiai, “Bijūnėlis” ren
gia antrą dieną kalėdų, gruo
džio 26 d., vakarėlį Liuosybės 
svetainėje. Visas vakaras su
sidės vien iš šokių ir žaismių, 
bus didelė eglaitė, gražiai pa
puošta, tai jausimės visi kaip 
viena šeimyna.

ranesimai

PARDAVIMUI

balandžic 1 <.
farmeriai susilaukė

Neleis i Chicago 
nesveiko pieno

Miesto taryba 
posėdy vienbalsiai
tvarkymą, uždraudžianti siųsti 
i Chicago kitokį pieną, kaip 
vien sveikų karvių, lai reiškia, 
kad farmeriai turės 
A'o karves ir įrodyti, 
yra sveikos ir neturi 
pirm negu jie galės 
pieną Chicagon. Jeigu
norės daryti Illinois farmeriai. 
bus imamas pienas iš VVisconsi- 
no valstijos, ar iš ten, kur bus 
užtikrinta, kad pienas yra svei
kas. Tas patvarkymas pradeda 
veikti nuo

Illinois
,r kito smūgio. Būtent, federa
linė ,valdžia įsakė slistabdyti 
tyrimus karvių ir nebeduoti at
lyginimo už sergančias karves 
Illinois taimeriams. Tai esą pa
daryta dėl stokos lėšų. Bet 
tikimąsi, kad pašelpą taime
riams už užmuštus sergančius 
galvijus duos pati Illinois vals
tija, kuri turi priėmusi •patvar-

Pilnai (vedam. 24 mčn. 
iAmok. Plumhinua (ve
damas pigiausiai. Pa
imam bite 14 kur. Tai- 
•ome boileriuj.

X Heaitih* i n

’STtAM and HOT VVATER, ’ 
heĄTJ^RLąnjs

Northsidiečiai r- šį v-.Karėlį 
nereikėtų užmiršti, nes musų 
“Bijūnėlis” visiems patarnavo, 

Šiuriu kas tik jį kvietė. Todėl atšilau- 
žmogus 'sėdi elė'ic” prie tvoros k-vdami P“5 'UOfi’ Raremsime 

juos ir prisidėsime prie šio lin- 
i ksmo vakarėlio. —Diedas.

atsirėmęs..
Kas yra? — klausiu.
Prismaug'ė ir pinigus 

ėmė.
Kas? klausiu.
Pažįstu aš jų tėvus senai.
O kas jie tokie? — teira- 

vaus. Norėjau sužinoti to žmo
gaus pavardę, bst nepasukęs
kas jis yra nukii/tino savo ke-|* 
liu. Bridgeportiečiams reikėtų 
sukrusti ir padaryti galą pa
našiems plėšimams.

at-

1 eatras- 
MuziĄa

’Lietuvių Piliečių Brolybės 
Kliubo Amerikoje metinis susi
rinkimas įvyksta rytoj, 1 vai. 
po pietų, Mildos svetainėj, ma
žojoj svetainėj. Bus rinkimas 
vaidybos 1926 metams. Visi 
nariai privalo būti laiku. Dar 
turiu pažymėti, kad šis 
tas užsiima politika ir 
narius ligoje. Kalbama, 
greitu laiku užsiimsięs
mu Bridgeporto nuo plėšikų.

*

----------------- -------- i
Vaičkaus Dramos 

Teatras
Gruodžio 27 d., liuli House

Cicero Lietuvių Kooperacijos val
gomųjų daiktų krautuvės visuoti
nus šėrininkų priešmetinis susi
rinkimas įvyks panedėly, gruodžio 
28 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Liuosybės svet., 14th St. ir 49th 
(Jt. Cicero, III. Būtinai turite atsi
lankyti kiekvienas narys, nes tu
rėsime nepaprastai svarbių dalykų, 
kokių dar neturėjome. Taipgi atsi- 
neškit šėrų kvitas arba rąsytes.

J .Tarvid, nut. mšl.

PASIRENDAVOJA kampinis na
mas ant dviejų flatų, ant pirmo 
yra tinkančios dėl visokio biznio. 
Ant antrų lubų yra šeši kambariai 
tinkami dėl trijų ofisų arba dėl pa
gyvenimo. Yra “vvather heater” i 
kiti jiarankumai. Vieta randasi sker
sai Liberty Hali, ant 49 Avenue 
14 Street. Atsišaukite

1310 So. 48 Avenue 
Cięero, Illinois

JIESKO KAMBARIŲ-

DIDŽIAUSIAS GROJIKL1Ų PIANŲ 
IŠPARDAVIMAS CHICAGOJ

Turime pardavimui daug vartotų 
ir sampelinių pianų. Turi būt par- 

h’| duoti, kad padarius vietos musų kam- 
f’jbary de) naujų Kalėdinių pianų. Par- 
*r davimo kainos $145 lengvais išmokė

jimais. Jei jus atsinešite šj skelbimą 
su savim, mes duosime jums gražią 
Kalėdų dovanų, 100 volelių ir cabinet 
benčių.

- NATIONAL PIANO STORES, Ine.
2332 W. Madison- St., Ist floor 

Chicago, III.

•jRusei and. — Gruodžiu 27 d 
vai. po pietų, Aušros kambariuose,1

gijų Sąryšio jnelekcija temoj 
va už būvį“, prėlegentas I 
SlanUftitis, moksleivis, nesenai at
važiavęs iš Lietuvos. Pereitą antra
dienį dcl tam tikrų priežasčių jis 
negalėjo skaityti prelekciios minė
ta tema, todėl skaitys sekmadieny. 
Nepamirškite atsilankyti.

—Komitetas.

10900 S. Michigan avė., įvyks Drau
■ - - • - • -• - «K()

North Side. — Juokų vakarėlį 
rengia' Pirmyn Mišrus choras ne
dalioj, gruodžio, 27 d., Liuosybės 
svetainėj, 1-822 Wabnnsiu Avė. Pm-Tintrn fHalsted ir Polk iėii- svetainėj, 1822 Wabansia Avė. Era- luitrc (Maistui n ioik, |eji-i(ižia 7 Vld vakaro. Publika kvle- 

mas iš Polk antros durys) bus čiainč skaitlingai atsilankyti, nes 
ihus juokų juokai. —Komitetas.stą tomą Žemkalnio drama 

“Blinda,” dalyvaujant visam 
Vaičkaus Teatro artistų sąsta
tui ir komp. A. Pbciaus vyrų 
chorui.
Tikietai nuo 35c.

Drama yra labai įspūdinga ir

Pradžia 7 vai. vakkliu-
šelpia

kad
valy- vaizduoja baudžiavos laikus.

del me- 
bildingų; 

be valgio, 
kambario 
dėl pasi

REIKAIJNGAS ruimas 
ehaniko, dirbančio prie 
gali būt su valgiu arba 
Geistina butų apšildomo 
ir kad butų beizinentas 
dėjimo įrankių. Praneškite laišku

1 į Naujienas Box 635.
'J

SIŪLYMAI KAMBARIŲ-

Jaunosios Birutės Kalėdų eglaitės 
vakaras įvyks subatoj, gruodžio 26 
d., Mark Whit« Sųuare svetainėj. Bus 
dainų, muzikos, deklamacijų. Po pro
gramos šokiai ir žaismai.

Kviečiami atsilankyti tėvai, rėmė
jai ir šiaip svečiai, • norintys links
mini/ir gražiai praleisti vakarų. Ti
kėtus reikia pirkti iškalno pas na
rius ar Aušros knygyne.

— Komitetas '

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kcl 
jus mokinsitčs, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

me- 
pasi- 

JlHUją
PRIVERSTAS parduoti savo gro

jikų pianų iš priežasties išvažiavi
mo iš miesto. Grojiklis pianas ver
tas $900, parduosiu už $150, 125 ro- 
leliai, benčius ir kabinetas, išmokė
jimais $50 cash ir po $10 i mėnesį.

NAGAITIS
6512 So. Halsted St., Ist floor, A 

■" NAMAI-2EME '
baidė, 

valgio, 
dviejų

ANT RENDOS naujam 
karštu vandenin apšildomas kam
barys, su valgiu arba 
Vyrams arba moterims 
arba vienam.

1618 South 50th 
Cicero, III.

be 
dcl
Ct.,

PARENDAV^JIMI I kambarys 
didelis, šviesus, ant antrų lubų iš 
užpakalio, vienam ar dviem vai
kinams; su valgiu n r be valgio.

Kreipkitės:
Frank Karoševičia 
3144 S. Lo<we Avė.

T*

PARENDAVOJIMU1 du kam
bariui, tinkanti vaikinams ar 
merginoms; 
valgio. Visi 
girnai.

3129

su , valgiu ar be 
moderniški paren-

Wallacc SI.

KALĖDŲ DOVANOS
PARSIDUODA 3 flatų muro 

namas; parduosiu už $8,8(91 
arba mainysiu ant cottage to- 
liaus iš miesto, arba ant lotų.

PARDAVIMUI flatų kam
pinis muro namas; parduosiu 
už .$11,300 arba mainysiu ant 
bučernes ir taip toliau. Kas 
norite pirkt, parduot arba ma> 
nyt namus, lotus, fhrmas arba 
kokius kitus biznius, kreipki
tės pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayctte 5107

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos,'aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė raftje 
rųo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 

I dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

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

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.v


