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Valstybės Dep-tas vedąs 
propagandą prieš Meksiką

Meksikos darbininkai ne
sveikins p. Koltai

Darbo konfederacija užgynė li
nijoms rengt • sovietijos pa
siuntinei manifestacijas

F rancija traukianti kariuo 
menę Italijos sienon

Meksikos Darbo Konfederacija 
užgynė unijoms sveikinti 

sovietų pasiuntinę
J. V. mėly propaganda 

prieš Meksiką
Francija siunčia karinome 

nę Italijos sienon
Prezidentas Calles atsako i 

priekaištus, buk jo valdžia 
esanti bolševikiška

Daranti tai apsisaugoti
Italijos fašistų
Francijon

nuo 
įsiveržimų

MEKSIKOS, MIESTAS, XII. 
7. Meksikos Darbo Konfede
racija užgynė darbininkų orga
nizacijoms rengti sveikinimo 
manifestacijas poniai Aleksan
drai Kollantai, naujam sovietų 
Rusijos m misteriu i 
kai ji atplauks 
Cruz, o taipjau 
Cruz ji atvyks į Meksikos Mie-ij 
stą. Organizuotieji Meksikosij 

tdarbininkai neturį nieko ben-( 
dm su sovietijos profesinėmis j 
darbo unijomis.

Akivaizdoj tokio įsakymo, 
pasiųsto Vera Cruz unijoms, 
konfederacijos vadai sako, kad 
jei ponia Kollantai bus pasitik
ta bet kuriomis demonstracijo
mis, tai jos bus suruoštos tik 
elementų, kūne yra darbo kon
federacijos priešai. ,

Meksikai,! 
laivu į Vera 
kai iš V ei a.į

ris
Joseph 

numirė k nuo

[Pacific and Atlantic Photol
buviisis Aukščiausiojo teismo teisėjas, ku- 

21 d. Jis buvo 84 metų amžiaus.

Amerikas susirupinus pa- Prezidento Coolidgeo pra
MEKSIKOS MIESTAS, XII. 

7. — Vienas laikraštininkas 
vakar pastate prezidentui Gai
lesni šitokį klausimą:

“Gauti iš Jungtinių Valstijų 
pranešimai skelbia, kad ten ve
dama prieš Meksiką tam tikra 
p'.opaganda, tariamai valstybės 
departamento organizuota. 
Valstybės departamentas sten
gias parodyti, kad Meksikos 
valdžia esanti bolševikiška, ir 
kad tas bolševizmas, išsiplati
nęs pietuose, pastatysiąs į pa
vojų Panamos kanalo apsau-

Aplamai darbininkas uždirba 
apie $171 metams, arba tik 
93 nuoš. prieškarinių algą

keturi 
ir tiy

noti 
nė.

del to prezidento nuorno-

Prezidentas ('alles atsakė:

dėtim Nikaragiioj nešimas kongresui
Jungtinių Valstijų įstatyta ge

nerolo Diazo valdžia grūmo
ja vėl pasitraukti

torpedų nai- 
submai inai. 

visas tankų 
kurs tapo pastatytas

atsar 
įsiver

Komunistai pralaimėjo lie
tuviu siuvėjų rinkimuose
Vakar įvyko rubsiuvių Amal

gama ted ('Jothing VVorkeis 
unijos lietuvių 269 lokalu val
dybos rinkimai. Rinkimai buvo 
daromi visuotinu balsavimu.

Nežiūrint stiprios komunistų 
agitacijos pasigauti tą lietuvių 
siuvėjų lokalą vėl į savo ran
kas, rinkimuose komunistai vi
siškai pralaimėjo. Nė vienas 
komunistų kandidatas nebuvo 
išrinktas nė į lokalo viršinin
kus, nei į Joint 
vus.

Išrinkti visi 
tai, seni ir įimti 
tojai.

Lietuvos žinios
Metalo darbininkai at
siriboja nuo komunistu

susirinkime lap- 
d. nutarė atsirubeT 
komunistų pastangų 
Metalo Pramonės 

a. nuo Profe- 
Centro Biuro

boardo atsi.o-

tikrieji unijts- 
unijos darbuo-

Britų, Francuzų karei
viai ištraukti iš 

Hankovo

KAUNAS, XI. 15. —Tilman- 
so fabriko darbininkų prof. są
junga savo 
kričio 12 
žinoti nub 
atitraukti 
Profesinę
sinių Sąjungų 
nutaič eiti kontakte tik su (’. 
Biuru. Tokį pat nutarimą pa
darė ir lapkričio 12 d. įvykę 
“Tilkos” darbininkų ir Maisto 
Pramonės Darb. Profesinės 
Sąjungos kepėjų sekcijos susi
rinkimai.

Vilkijos fašistai
nubausti

xn. 7. -Fran- daĮ-įjuj^as gauna 
euzų laikraščiai praneša apie M ihmv b****. M
Francijok kaiiuomenės gabeni-1 □In’nc ^AVIOfiini 
mą į Italijos pasienį. L’Oeuvre' Ulg»Ud OUVIBIIJUJ 
korespondentas iš Nicos, pavy
zdžiui, praneša: 

“Per pastaras dvi savaites 
beveik kas naktį Nicos stotimi 
pravažiavo, pakeliui į Mentoną, 
ilgi kariuomenės konvojai su 
amunicijos vežimais ir anuo
tomis., Nicos uoste dabar stovi 
pastatyti 
kintuvai 
1 žvakar 
skyrius,
ties Riųuier barakais.“ 

Manoma, kad Francijos vy 
riausybė daro tatai dėl 
gos prieš Italijos fašistų

... .«• a i x Simus.Į visa tai galima atsakyt 
vienu žodžiu: propaganda. 
Gryniausia propaganda, kuri,i 
jei ji nebūtų pilna šmeižto, bu-! 
tų tik juokinga. Koks sveikas • 
protas galėtų manyti, kad Mek
sika, — kraštas dai tik organi- 
zavimos procese, neturįs nė ar
mijos užkariavimams, nė jokio 
kai o laivyno, galėtų grūmoti 
pavojum Panamos kanalo ap
saugai, ar bet kūno kito krašto 
saugumui9

“Nėra dagi ne logikos many
ti, kad mes, kurie su pasišven
timu kovojame ir darome di
džiausių pastangų sukurti 
tvarką namie, taptume visai 
svetimų doktrinų apaštalai. 
Propaganda apie Meksikos bol
ševizmą yra naujas melas Mek
sikai diskredituoti.

“Mano valdžios idealas, kurs 
yva ir vi^os musų valstybės 
idealas, yra išvaduoti didžiules 
musų žmonių mases iš skurdo 
ii tamsybės, pakelti jų sociali
nio gyvenimo normas, aprūpin
ti jas mokyklomis ir kultūrinė
mis jstaigomis, pakelti jas i 
aukštesnį civilizacijos laipsnį 
ir padaryti naciją labiau homo
genišką.

“Tasai programas, yra visai 
krikščioniškas. O betgi musų 
neprašyti propagandir-linlai) 
tauzija, kad tai esąs bolševiz
mas. Aš žinau tikrai, kad jei 
aš, užuot dirbęs tiems idea
lams, imčiaus daug lengvesnio 
uždavinio, būtent, imčiau tęsti 
toliau Poifirio Diazo darbą: 
remčiau tik savo krašto tur
tinguosius, niekinčiau netur
tingais ir vargingiausiais, šau
dyčiau darbininkus, aikvočiau 
svetur šio krašto produktus, 
papirkinėčiau laikraščius, kad 
jie mane girtų ir gaibintų, tai
bematant aš įsigyčiau melagin- prezidentui kolektyvią rezigna- 
gą titulą kaipo Meksikos nu- ciją. Rezignavimo 
ramintojo ir atsteigėjoi” nepaskelbta.

40 rūsy aktorių sulaikyta 
Ellis Islande

MASKVA, XII. 7. — Aukš
čiausios ekonominės tarybos 
galvos, p. Kubiševo, pranešimu 
darbininkas, ap’amai imant, 
šiandie šovietijoje gauna algos 
daug mažiau, ne kad gaudavo 
piieš karą. Jo pranešimu dar
bininkų algos sovietijoj 1921- 
5 metais buvo, aplamai imant, 
302 rubliai ($152) metams, 
bet 1925-6 metais algos tris
dešimt aštuoniais rubliais padi
dėjo, 
imant,
bartinė algų norma sovietijoj, 
pašak Kubiševo, sudaro tik 93 
nuoš. prieškarinių algų.

pasiekdamos, aplamai
340 rublių metams. Da-

orlaiviu C.arma-

Maskvoj prasidėjo rau 
donųjų profsąjungų 

kongresas

Vv’ASHINGTONAS, XII. 7. 
— Abiejuose kongreso butuose 
šiandie buvo perskaitytas pre
zidento Coolidgeo parnešimas 
apie dalykų padėtį krašte, kar-

blo- tu su patarimais, kas Lutų da 
pa

val
gei 

prezkVantas 
turėjo

siūlė 
misiją 

su '$20,0(10 algos, bet

MAN AG U A. Nikaragua, 
7. Padėtis NikarA-guoj 
gėja. J u ngt i r.i ų Vaisi i j ų 
statyta prezidento Diazo 
džia grūmoja rezignuoti, 
nei t* i ^.'/Lydimr'ąs
Chamorro, kinio vieton 
atsisėsti Diazas. ’

Nikaraguos valdžia 
Chamoi rai diplomatinę 
Europoj
jis kol kas nepriima.

Trys Jungtinių Valstijų ka
ro laivai patroliuoja rytų pa
kraščius, dabodami Meksikos 
garlaivį Supen’or, kuris, sako, 
gabenąs iš Tampi co į Pu erto 
Gabeząs kariuomenę ir amuni
ciją. dviejų 
laivų lydimas

rytiną. Savo pranešime prezi
dentas be kita rekomenduoja:

Tęsti toliau ekonomizavimo 
politiką.

Sumažinti pajinių m..,es- 
nius.

Išlaikyti dabartinį protekci
jos tarifą.

Sustiprinti prohibicijos įsta
tymų v y k d y mą.

Filipinų reikalus pervesti iš 
militarinių į civilinės adminis
tracijos rankas.

Praplėsti ir sustiprinti fede- 
ralines žemės ūkio agentijas.

Konsoliduoti geležinkelius.
Meksikos koto Į Išleisti anglies kontrolės įs-

PEKINAS, Kinai, XII. 7. — 
Telegrama iš Hankovo prane
ša, kad Britų ir Francuzų lai
vyno kareiviai, kuiie andai 
buvo išsodinti krantan svetim
šaliams ginti, tapo 
ištraukti. Hankovui 
visuotinas kiniečių 
prieš svetimšalius, 
miestas jau yra 1 
rankose.

A M O Y, Kinai, ’ .Xll. 7. — 
Praneša, kad kiniečių banditai 
suėmę anglikone misionierių, 
kunigą B. Parsonsa.

KAUNAS, XI. 15. Lap
kričio 13 d. Vilkijos nuovados 
taikos teisėjas 
co Vaičaičio 
Jurgio šatuno, 
laičio-Vaičiulio,

išnagrinėjo Vin- 
(zakristijono), 
Kazio Vaičiu- 
Zenono Dap-

a dl v. |kaus (vandens kelių policinin- 
^11ur?.0'l° ko), Geceyičiaus Aloizo ir kun.

Polonskio bylą, kaltinamus, 
kaip platinusius fašistinius at
sišaukimus.

Vaičaitis, šatunas, Vaičiu
laitis ir Dapkus nubausti kiek
vienas po 3 mėn. paprasto 
Įėjimo.

Neatvykus svarbiausiam 
dininkui, kuriam šaukimas 
vo įteiktas, byla apie kun.

streikas 
bei dabai 

kantoniečiu

ka-

bu
bu-

V ietor Fonografu 
parduota už 
$40,000,000

Co

latymus.
Remti Genevos proponuo j įi

ma nusiginklavimo konferenci-

Nori^ kad butų atšaukta
imigracijos įstatymų Į,onski skirta ir atidėta.

dalis
\VASIHNGTONAS,

— Kongresmanas
(iš Chicagos) šiandie įnešė at
stovų bute rezoliuciją, kuria 
reikalaujama atšaukti tuos 
imigracijos įstatymo punktus, 
kuriais, nustatoma imigrantų 
parinkimo šulyg jų “tautine 
kilme” metodai.

Ekstra mokesniai

XII. 7.
Chindblom

nevedėliams

Nelaimingos merginos 
nusižudymas

VENDŽIOGALA, Kauno ap
skrity. — Naktį iš lapkričio 
5 į 6 d. ‘ Vendžiogalos miesto 
gyventoja 1. Rybakovaitė išgė
rė stiklinę acto esencijos ir ne
trukus mirė. Jokia pagalba

NE\V YORKAS, XII. 7. — 
Keturios dešimtys Maskvos 
Ilabima trupėj aktorių, atplau
kusių vakar
nia, tapo sulaikyti imigracijos 
stoty Ellis Island saloj. Imi
gracijos vyriausybė reikalauja 
iš jų užsistatyti kaucijas. Tru
pė buvo parkviesta pusei metų 
gastroliuoti Jungtinėse Valsti
jose.

J. V. laivas paskandino
12 kiniečių

MASKVA, XII. 7. — Mask
vos operoę teatre prasidėjo 
septintas metinis Rusijos rau
donųjų profesinių sąjungų 
kongresas. Dalyvauja apie 1,- 
100 delegatų. Atvyko taipjau 
nemaža svečių iš užsienio, tarp 
jų ir Britų angliakasių federa
cijos sekretorius Cook. Savo 
kalboj Cook, be kita, pasakė 
kad “Rusijos darbininkai siun-

bJEW YORKAS, • XII.
Victor Talking Machine 
panija, didžiausia Amerikoj 
fonografų gaminimo korporaci
ja, tapo parduota už 40 milio- 
nų dolerių vienam Wa!l stryto 
bankiniam sindikatui, kurio 
plieky yra Seligman and ('.o.

kom-

ŠANHAJUS, Kinai,
— Amerikos garlaivis 
dent Cleveland 
ruošęs išplaukti

XII. 7. 
Presi- 

šiundie, pasi- 
j I lonkongą, 

nuo priepiau- 
keletą priė

ji apvertė ke-
kos sutriuškino
plaukos pontonų

kiniečių valtis. Apie dvy- 
ar daugiau kiniečių prigė-

lias 
lika 
rė.

kininkarns, tuo tarpu kai Vo
kietijos ir Lenkijos darbinin
kai siuntė anglis streikui su
laužyt.” .

Jugoslavijos kabinetas 
rezignavo

Išleisti radio kontrolės įsta
tymus. i

Tinkamai aprūpinti invalidus 
Karo veteianus, hepraplėčiant 
tečiau pensijų ‘sistemos.

Grąžinti svetimšalių turtą, 
apsaugojant betgi amerikiečių 
ieškinius.

Skirti deramas algas federa- 
liniams teisėjams.

Įsteigti centralizuotą val
džios prekybos laivyno kontro- 
lę.

Išleisti įstatymus prieš 
čiavimus.

XII. 7. 
pi iėmė 
kuriuo

L Rybakovaitė paskutiniu 
laiku buvo pasijutusi nėščia 
esanti. Jos šeimininkas, neno
rėdamas turėti nemalonumų,—Mussolinio 

įstatymo su- kurių iš tokios pat piiežasties 
įvedama ne- turėjo prieš metus, atsakė jai 
uiai mokės- tarnybą ir liepė tuojau iš jo

Paša-

ROMA, 
kabinetas 
manymą, 
vedėliams
niai, kuriuos jie turės mokėti kambario išsikraustyti, 
išlaikymui krašto įstaigų gim- linta nuo vietos I. Rybakovai- 
dančipms motinoms. * tė neturėdama pragyvenimui 

lėšų ir nežinodama kur dėtis, 
nutarė mirti.

lin-

VIENNA, Austriją XH. 7.
— Austi ijos, Vengrijos, Čecho- 
slovakijos ir Lenkijos distileri- 
jos sudarė sindikatą, idant tuo!Gaisre, kurs 
budu pašalinus tarpusavio kon- Elder namus, sudegė jo mažas 
kurenciją, svetimose rinkose. sūnūs.

DUQUOIN, III., XII. 7. — 
sunaikino Jesse

“Mergaitės, neaukokit 
savo meiles vienam 

vyrui”

BELGRADAS, Jugoslavija, 
XII. 7. šiandie atsistatydi
no Jugoslavijos kabinetas su 
Nikola Uzunoviču prieky. Re- 
zignavimo priežastis buvus pa- 
da.i-ytoji Italijon Albanijos* su
tartis, kurią Jugoslavija laiko 
sau nepalankią.

Mirė 111 metu senelisv

HOGANSVILLE, Ga., XII.
7. — šiandie čia mirė seniau
sias Georgios valstijoj žmogus, 
Billie Collins, 111 metu am- 
žiaus.

Laivas sudužo; 8 žmo-. 7. 
nes prigėrė

ST. JOHNS, N. F., XII. 7.— 
Praneša, kad ties Brook Cove, 
netoli nuo Catalinos, sudužo į 
uolas škuneris Ella Rudolph ir 
kad aštuoni jo įgulos žmonės 
prigėrė.

Kolumbijos kabinetas 
atsistatydino

NEW ORLEANS,
— Marjorie Ard, 

nušovė savo vyyą,
, Ardą, jam miegant, 
pati nusižudė. Prieš
mą ji parašė laiškelį, kuriame 
sako: “Mergaitės, 
visos savo meilės 
rui.”

Xll. 
metų,24

I larrisoną 
o paskui 
nusižudy-

neaukokite 
vienam vy-

Nusižudė, išleidęs $300,- 
000 banko pinigu

KALĖDINIS PINIGŲ SIUNTIMAS
PRASIDĖJO

Šiuo patariame' visiems Naujienų kos- 
tumeriams, kurie siunčia per Naujienas 
pinigus Lietuvon, kad jau yra laikas pra
dėti siųsti Kalėdines dovanas dabar. Nau- 
jienos patarnauja visiems Amerikos lietu
viams be skirtumo gyvenimo vietos ir siun
čiamos sumos.

Naujienos garantuoja pilną apsaugą 
ir paprastą greitumą išmokėjime pinigų; 
telegramų -r- j 4 — 5 dienas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės i mus 
ar musu skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOšlAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

šovė triušį, nušovė draugą
BENTON, III., XIJ. 7. — Iš 

ėję medžiot, Elbert Carter, 17 
metų, šaudamas triušį nušovė 
savo draugą Wm. Kaemperą, 
14 metų.Chicagai ir apielinkei federa- 

’inis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus ar sniego; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiprokas 
mainąsis vėjas.

Vakar
minimum 26°, maksimam 
Fahrenheito.

Šiandie saule teku 7:05, lei
džiasi 4:19 valandą. Mėnuo lei-

Pašlavė $50,000
ST. PAUL, Minn.,. XII. 7. — 

Banditai, suskaldę Manheimer 
departamentinės krautuves .še
fą, paspruko su $50,000.

MEMPHIS, Tcnh., XII. 7.— 
Nusišovė vietos American Sa- 
vings Bank and Trust konv 
panijos kasieriaus asistentas, 
Clarence Honechsberg, prieš 

priežastis tai prisipažinęs, kad jis išaik-;____ ___ ____
vojęs $300,000 banko pinigų. Idžiasi 6:59 vai. vakaro.

XII.BOGOTA, Kolumbija, 
mini stelių 

respublikos
7. — Kolumbijos 
kabinetas įteikė

temperatūros buvo
36* OKLAHOMA CITY, 

XII, 7. — Nežinomi 
įsilaužę į jo namus, 
Lutherą Bishofą, 
identifikacijos biuro 
ką.

Okla., 
banditai, 

užmušė 
valstijos 

vablinin-



Kas Dedasi 
Lietuvoj

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indemųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Virimo Receptas v ?
žmonės a bei na i Šiandien yra la

biau apsipažinę su gatavais valgymui 
javiniais maistais, panašiai kaip 
korn flakes, negu seniau vartotais. 
Grudai iš maišo reikalauja ilgo viri
mo, kad butų galima valgyt, kuomet 
korn flakes yra gatavi valgymui ja
vai ir galima juos paskaninti pride
dant visokių vaisių. Korn flakes yra 
gatavi valgymui grudai, kadangi jie 
yra prirengti ir nereikia, vargintis 
arba virt šalip to yra daugelis ska
nių receptų, kuriuose galima juos 
naudot. Korn flakes yra labai svei
kas maistas valgyt karštame ore ir 
aš rekomenduoju motinoms duot sa
vo vaikams gana, nes jie suteiks vai
kams pilną maistingumų.

Korn Flake Pyragaičiai
puodukai Korn Flakes 
šaukštai sviesto 
puodukas cukraus 
ketvirta dalis šauštuko druskos 
šaukštukas kepamo pauderio 
kiaušiniai 
šaukštukas vanilos

Komitetai tautos vyrus pa
gerbti. Šį rudenį teks švęsti 
dviejų musų tautos garbingųjų 
vyrų jubiliejus. Lapkričio 23 
dienų sueina 75 metai nuo gi
mimo dienos musų aušrininko, 
Lietuvos atgimimo tėvo, ligi 
šiųl saugojančio Lietuvos rei
kalus Vilniuje, D r. Jono Basa
navičiaus ir gruodžio 17 dienų 
sueina lygiai 60 metų nuo gimi
mo dienos- varpininko K. Gri
niaus, kuris šiandien tautos va
lia yra Lietuvos Respublikos 
Prezidentu ir sergsti visos Lie
tuvos reikalus kaip valstybės 
galva laikinojoj musų sostinėj 
Kaune. Šiems jubiliejams pami
nėti išrinkti du komitetai.

1 
1 
1
2
1
Suleisk sviestų, dadėk cukrų, dru

ską ir pauderj. Dadėk gerai suplak
tus kiaušinius, Korn Flakes ir vani
lę. Krėsk šaukštais ant sviestuotos 
skaurados. Kepk vidutiniam pečiuje. 
Išimk iš skaurados kolei pyragaičiai 
dar karšti.

Virtuvės Patarimai
Kuomet darai juodųjų arba mė

lynųjų uogų pajus, dadėk j jas biskj 
druskos, kas pagerins pajų skonį.

Pirm užtepimo plakto kiaušinio 
baltymo ant purago (cake), apibars
tyk ant viršaus biskj miltų. las 
neduos plaktienei nubėgt nuo pyra
go-

Prie sinkoa virtuvėje 
riau dėžę muilo drožinių kas daug 
parankiau negu šmotas muilo.

Jeigu jums pritrūksta pieno, kuo
met rengiat kept pyragą, dadėk j 
peną biskj vandenio. Tas pvrago 
nepagadins, tik padarys jj biskj leng
vesniu.

Naminiai
Prašalinimui 

nuo staltiesių

RODYKLĖ No. 61
skalbt) padėk sugeriamą popierą po 
apačia ženklo ir tepk ant viršaus 
karboliškos rūgšties. Paskui išplauk] 
tyrame vandenyje.

Kuomet taukai nukrinta ant grin
dų, kad taukai nesukietėtų ir nenusi
gertų j grindis ir nesusitaukuotų 

Nuvalymui kaulinių daiktų leng
vu budu, pamerk kaulus į peroxido 
hydrogeno soliuciją ir paskui numaz
gok šaltu vandeniu.

Grožės Patarimai

Kiekvienas gali išalikyt dantis ge
rame stovyje tinkamam kramtymui. 
Reikia apslankyt pas dentstą ir pa-’ 
tirt kaip giliai jis gali išegzaminuot 
dantis ir patirt negerumus, kurių pa
tįs nepatėmijat. Užsimoka nueit 
nas dentistą dusyk metuose tokiam 
išegzaminavimui, nes taip padarius 
reiškia labai mažo darbo reiks patai
symui negerumų, kokie gal prasidė
jo. Nekainuoja daugiau Šveist dantis 
du sykiu j Jeną ir apsilankyt pas I 
dentistą dusyk metuose negu kentėt I 
dantų gėlimą ir tankiai didelį sirgi-1 
mą, kuris paeina nuo dantų užleidi- > 
no. Atmink, kad geri dantjs r„_ . 
kia gerą sveikatų.

Y patinka Sveikata
Užkietėjimas yra viena iš pla-Į 

čiausių ligų Amerikos žmonėse šian- Į 
dien. Jo galima išvengt tinkamu I degsite pragare, 
pasirinkimu maisto. Užkietėjimas1 
paeina nuo permažai rupaus valgio 
musų maiste. Rupus mastai yra tai 
sėlenos (išlaukiniai, lukštai javų gru
dų), čieli grudai, vaisiai, švieži ir 
džiovinti, ir daržovės kap kopūstai, 
celerai, salotos, pupos, kručkai. bul
vės (su žieve), morkos. Pusryčiams, 
jei galima, pasirinkit vaisių, rupių 

laikyk ge- i avinių, arba sėlenų valgį, kiaušinių 
ir gėrimo. Suaugusieji gali geit ka
vą. bet vaikai turi turėt pieno arba 
koko. Pusiaudieniui ir vakarienei, 
reikia salotų, arba daržovių. Vaka
rienei, jeigu bulvės keptos, mokykia 
šeimyną valgyt jas su žieve. Duokit 
kitą daržovę prie bulvių. KaKda tu
rint zupės, miežiai, joje prisidės 
daug prte maisto vertybės Sėlenų 
(sutaisytų) taipgi galima jbarstyt į

“Tėvo” Kazimiero ka
pucino mitingai 

Šilalėje

l’asigelbėjimai 
skalbyklos žymių L----- „ .. „
(jei duodi kitur I rupę vietoj naudojimo sausintų.

MES REKOMENDUOJAME:
Borden’s Evaporated Pienas yra ' groserninko Borden’s Evaporate 

grynas farmų pienas su palikta jame no kuomet pirkaite sau groserį. 
smetona. Geriausia pienas dėl viri- Kellogg’s All-Bran yra labai geras 
mo, kepimo ir kitų valgių kuf reikia nud užkietėjimo, kur nieks kitas ne
vartoti pieną. Pabandykit j kavą. ‘ pagelbsti. Tai yra todėl, kad Kel- 
kavų. Jus pamatysit, kad kava įgys ' togg’s yra All-Bran. Jums patiks jų 
visai skirtingą skonį. Reikalaukit' riešutinis skonis.

Šilalėj (Tauragės apskr.) 
spalių 26 d. buvo misijos, ku
riose dalyvavo tėvas Kazimie- 
ras-kapucinas. Misionierius 
savo pamokslus pavertė mitin- 

Pei'įlgu, sakydamas be kita ko “Jus 
visi, ktirie laike Seimo rinki
mų atidayėt savo balsus už 
dievių valdžių, užsitraukei 
džiausiąs nuidėmes ir už 

nes tik
I jus, valstiečių liaud. ir 
demokratų priviso, 
kuose šungrybių, 
dieviai ir 
ti negali, 
turėti' su 
anūkėmis, 
si įrodyt, 
a. šiais metais Šiauliuose laike 
parodos jų vienas ponas, aplan
kęs Šiaulių bažnyčia, ar paliko 
kataliku? Vėliau K 
aplankęs liuteronų 
ar jis tapo liuteronu? 
taip panašiai agitavo, 
tokiu “pamokslu 
piktino.

“NAUJOJI 
jinio 

“NAUJOJI 
vaus 

“NAUJOJI

Visi susipratę darbininkai ir daibo inteligentai SKAITO 
Lietuvos Socialdemokratų kovos organą 

“Naująją Gadynę 
“NAUJOJI GADYNĖ” rašo įvairiais socializmo teorijos ir praktikos 

klausimais ir nušviečia socialistinėj dvasioj svarbesniuosius 
Lietuvos ir užsienių ūkio, politikos, kultūros ir darbininkų ju
dėjimo klausimus. *

GADYNĖ” teikia plačių informacijų iš darbininkų judė- 
Lietuvoje ir užsieny.
GADYNĖ” duoda eilių, apysakų, vaizdelių ir kitų leng- 
skaitymo dalykų ir kritikos straipsnių.
GADYNĖ” deda politinio gyvenimo ir darbininkų kovos

apžvalgas.
“NAUJOJI GADYNĖ” karts nuo karto duoda turiningų moksleivių 

žaizdrininkų priedą “Žaizdras”.
“NAUJOJI GADYNĖ” išeina kas mėnuo, kiekvieno mėnesio pra

džioje 82 ir 48 psl. didumo.
“NAUJOJI GADYNĖ” metiniams prenumeratoriams duodu 2, o pus,- 

metiniams 1 knygą dovanų.
“NAUJOJI GADYNĖ” prie kiekvieno numerio duos atskirai gražia

me popiery po vieną atvaizdą žymesniųjų socializmo veikėjų ir 
mokslininkų fotografiją.

“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja metams 10 litų, pusei metų 6 litai, 
8 rnėn. — 3 llt.,1 min. — 1 lit. Amerikoje kaina metams 
2 doleriai.

UiBAKYKIT GIMINĖMS IR PATYS UŽSISAKYK1T

Adresas: •

KAUNAS KĘSTUČIO 40, 
Naujai Gadynei
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be
til
tai 
per 
soc.

kaip miš- 
Visi jie be- 

delto I ael u vos valdy- 
o tik reikalus gali 
pailgveidėmis balta- 
Nors jie ir stengia- 
jog esą katalikai, k.

bažnyčių,
9 — Ne”, 

žmonės 
labai pasi-

Visuomet Gatavas 
Vartojimui

Kiekviena protinga šeimininkė mėgsta turėti 
savo aisbaksyje ką nors ką ji galėtų vartoti 
labai greit reikalui esant. Randasi vienas 
maistas kurį ji visuomet gali jį laikyti, tas 
maistas yra Borden’s Evaporated Pienas. 
.Jis nepripiido taip daug ledaunės, kaip bute
liuose pienas. Jis sutaupina vietos ir jums 
nereikia rūpintis apie ledo atnešėją.
Borden’s Evaporated Pienų galima vartoti dėl pa
darymo visokių receptų kur pienų arba smetonų rei
kia vartoti. Pabandykit jį prie darymo savo recep
tų. Jei jus mėgstat gerų Saločių košelę padarykit 
receptų iš Borden’s Eggles Mayonnaise kuri yra čia 
atspausdinta. Ji yra vartojama geriausiuose na
muose ir yra gardi. Pabandykit Borden’s Evapo
rated Pienų savo kavoj. Jis suteiks kavai labai 
gardų skonį.
Borden’s Evaporated Pienas yra grynas šviežias 
pienas iš geriausių karvių. Tai yra pienas iš kurio 
dalis vandens yra išsunkta, o Smetona palikta. Tai 
yra produktas augščiausios vertės, prie to dar labai 
ekonomiškas vartojimui. Reikalaukit nuo savo 
groserninko. • « •

Didelis
Kenas

16 unc.

1 KUPONAS 9

j Duona 
Saldainiai 
žuvis

Mėsa 
Košelės 
Pajai

Pudingai 
Sosai 
Sriubos

Vardas.... ..................  8
Adresas Lithuanian
THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

UNSVVEETENED

evaporated
MILK

EGGLESS 
MAYONNAISE

atalavus SaukStus Bor<ton’» 
Evaporated Pieno, flumaliy- 
ti BU
arbatinio SaukStuko druako# 
arbatinio Saukituko niuStar- 
dos

2 ntalavus šaukštus acto
% puoduko salad alyvo — bile 

kokio
(4 arbatinio šaukštuko pipirų
Suniaišykit v įtiki), dnpilkit pa
mažu pienų, Huplokit alyvų nu 
kiaušinių plaktuvu. Pankui nu
pilki! uknunų. Vartokit bile 
Mayonnaise. Rupilkit i užden- 
aanių alovlkų. Jin visuomet bu* 
geran laHcomaa šaltoje vietoje. 
Jeigu pertirštaa, prankieakit 
Borden’* Kveporated Pienu.

3

NU

evaporatzd 
m ilk

Mažus
Kenas
6 unc.

DYKAI

mums.

Didelis kenas
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

štai yra naujas būdas, kad 
sutaupius ant daktaro bilų

Jei jus nesijaučiate gerai, tiesiog 
nustebins jumis, kaip greitai šios gy
duolės suteiks jums pagęlbą. Tūks
tančiai vartoja šias naujas gyduoles 
ir suranda, kad jos pagelbsti puikiai. 
Jos yra malonios vartoti ir suteikia 
greitai pasekmes.

Jei jus jaučiatės nuvargęs, silpnas, 
nervuotas Ir pailsęs, negalite nakti
mis miegoti ir esate dar labiau pa
vargęs, kuomet atsikeliate iš ryto ne
gu, kad jus ėjote vakare gulti, tuo
met bandykite šias naujas gyduoles. 
Nuga-Tone. Nuo nevirškinimo, pras
to apetito, užkietėjimo vidurių, gal
vos skaudėjimo, negero burnos kvap
snio, apsivėlusio liežuvio, nėra geres
nės gyduolės. Nuga-Tone budavoja 
nusidėvėjusius nervus ir muskulus, 
Suteikia stiprų ir malonų miegą, sti
muliuoja skilvj, inkstus ir žarnas 
taip, kad jie veikia natūraliai.

Eikite pas savo aptiękorių ir jrar- 
sineškite butelį Nuga-Tone. Vartoki
te jj feagal nurodymus per kelias die
nas ir jeigu jus nesijausite geriau, 
sugrąžinkite likusias gyduoles pake
lyje aptiekoriui ir atsiimkite savo pi
nigus atgal. Nuga-Tone visuomet yra 
parduodama su garantija, jei jus ne
busite užganėdintas pasekmėmis, gau
kite jūsų pinigus atgal. Kodėl? To
dėl, kad išdirbėjai žino, kad jos pa
gelbės tokiuose atsitikimuose, todėl 
išdirbėjai reikalauja nuo visų aptie- 
korių, kad pinigai butų sugrąžinti, 
jei nebūna pasekipių.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir pardavinėjamos pas visus aptieko- 
riuR.

NAUDINGI DAIKTAI DEL 
ŠVENČIŲ IR VISADOS

re-
reikia, ir prisius-

moterų nuolatos nri- 
mums naujus receptus

jus norit žinoti kaip

ino.ooo 
niunčia H
su Borden’* Evaropated Pienu. 
Jeigu 
pasidaryti tuos {vairius recep
tus au Bordcn’a išpildykit ku
ponų pažymėdamos kokių 
ceptų jums 
kit

Didelis pasirinkimas au
ksiniu daikty laikrodėliy, 
deimanty, pianu, radio, 
phonografy, rakandy, už 
žemiausią kainą ir ant

Okupuotoje Lietuvoje

«

rCA V

sis#
Okupantai kirs pagrobta Pa

kojų miškelį. Kirtimas paves
tas pasienio apsaugos korpuso 
labins, šis lenkų žygis yra ne 
kas kita, kaip viešas pasityčio
jimas iš tos, kilniais uždaviniais 
susikūrusios, įstaigos nutari
mo, kurį jie dar šį pavasarį 
taip iškilmingai pasižadėjo įvy
kinti. Tas faktas tuo labiau 
reikšmingas, kad Lenkija yra 
Tautų S-gos tarybos nors ir ne
nuolatiniu nariu.

Nori sukiršinti lietuvius su 
rudais. Vilniaus lenkų spauda 
skleidžia prasimanymus, tikė
damasi, kad jais suklaidins gu
dus ir lietuvius ir vienus su ki
tais šukiršins. Tačiad šis len
kų manevras gerai vietos gy
ventojams žinomas ir j jį žiūri
ma kaip i eilini lenkų provo
katoriškų žygi.

Okupantai steigia nauju 
kalėjimu

Okupuotos Lietuvos daly, di
dėjant suimtųjų skaičiui, per 
kimšti 
namai i 
dėti, 
žymia

visi kalėjimai, 
ir suimtųjų 
Lenkų valdžia 

pinigų sumų 
kalėjimams

nėra kur 
paskyrė 

naujiems
Vilniujestatyti.

stalyti trys dideli 
kalėjimams trobesiai. Tuo bil
du Vilniuje bus šeši dideli ka* 
įėjimai.

Woods Thealre
Dabar Rodoma

Dalyviai:
Al. Jolson, Geo. Jessel, Elsie Janis 

Hovvard Bros, ir

SYO CHAPLIN
“The Better ’Ole”

Visos vietos rezervuotos 
Du syk’ j dieną 2:15 ir 8:15 

Nedėlioj 8 po pietų 
Kainos vakarais 50c iki '$2 
Kainos dienomis 50e iki $1

*

JOS. F. SUDRIK 
Piany Krautuvė

3417-21 So. Halsted St. 
Chicago 

Tel. Boulevard 4705
' Skausmą nuo li

kk guistos pūslės 
Hk — greitai su- 

stabdo 
SANTAI. M1DY 
Persitikrink kad 
gauni tikrą vai
stą. Pastebėk 
žodį “M i d>”. 
Parsiduoda vi
sose vaistiny- 
čiose.

Pearl Queen
CONCERTINOS

Nėra Jums Reikalo
' 'J

Ieškoti manęs kur-nors ant Šiaurinio Poliūso, po neži
nomas vietas, kuomet aš esu čia pat c— kiekvienoje krau
tuvėje, kiekvienoje biznio įstaigoje, kuri skelbiasi

NAUJIENOSE
Aplankykite juos ir pirkite pas juos savo gyvenimo reik 
menis ir Kalėdines Dovanas.

Yra geriausia. Rekomenduo
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

Mes sp.jsdinaine Lietuviškos 
muzikos dėl Concertinų, Orkestrų 

Piano Soloms.
Parsiųskite musų 

katalogų dykai
Vitak - Elsnic Čo. .

4639 So. Ashland Avė.
Chicago, III,
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PAGRAŽINKI! SU 
"DIAMOND DAŽYVEMIS" KORESPONDENCIJOS krikalaiikit knygutės 

su receptais saida i n iii 
ir kepimo

štai kelias 
kiirio ius 

norit

Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu
roti y m u s, kad 
kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuoti švelni a 
spalva arba nu
dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, .šilko, ribini), si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rūšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

Shenandoah, Pa.
Lapkr. 29 d. sukako 19 metų 

Jurgio ir Viktorijos Bridickų 
ženybinio gyvenimo. Tas sukak
tuves paminėti susirinko daug 
svečių, kurie prie skanių val
gių ir gėrimų, besikalbėdami 
atsiminė ir Lietuvos našlaičius. 
Dg. A. B. l’rzy paaiškinus apie 
jų vargingą padėtį, visi išreiš
kė jiems užuojautą ir kad nors 
kiek jiems padėti, paaukojo 
kilk kas galėjo.

Aukojo: po $L Viktorija Bri- 
dickienė, < r. Bridickas, Elzbie
ta Navickienė, J. Navickas, An
drius Klimas, Viktorija Žingc- 
’ienė, Pranė ir (legužinskienė; 
po $2 A. B. Urzy. Viso $9.1 
Tai bus Kalėdų dovanėlė Lietu
vos* našlaičiams.

Svečiai linkėjo p.p. Bridic- 
kams ir jų šeimynai daug lai- 
nių ir ilgo gyvenimo, kad dar 
le karta sulauktu 19 metines c *
•ukaktuves.

Aukotojams gi tariu nuo.šir- 
lų ačiū.—A. B. Urzy.

$9 aukų gauta. Jos bus per
mušto Moterų Globos K-tui, 
Carine.—Red. r
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[ GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Į 900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tol. Boulevard 3669

Tai geriausia dovana 
Kalėdoms — užsirašy- 
kit ir užrašykit savo 

giminėms
Prenumerata metams ....... $2
Pusei moti) .......................... $1
Kopija .................................... 20c
Tai yra 32 puslapių knyga.

| metus išeis 12 knygų

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

Tel. Lafayetto 0094

E. V. KRUKAS
Registruota AkušSre

Confinoment reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

1120 So. Richmond Street
V I ...................... /

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERE A 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapafė

Mrs. N. Žukauskai
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0318

I$iidLweiser
TIKRAS APYNIĮJ-SALYKLD SYRUPAS

Tel. I/»fayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

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

Optemestrist
Te L Boulevard 6487 

r 4649 S. Ashland Av. 
ir 805 K. 47th St.

Kenwood 1752

Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai jnaktika 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži 
ningai patai 
nauja, visokio 
se ligose prie: 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose rei 
kainose moti 
rims ir mergi 
noms, kreipk 
tės, o rasite pa 
gelbą.

Valandos nu
8 ryto iki 2 p» 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Nusipirkit gro- 
seinej ar pas 
vietos parda

vinėtoją 
Pilnos m ievos 
3 svaru keną

Budvveiser Tikras Apynių-Salyklo Sy- 
rupa?, tai geriausis kokį galit nusipirk
ti. Yia geras mišinys importuotų Saa- 
zer ir rinktinių naminių apynių ir pa
rinktų Amerikos geriausių miežių.
Prirengtas geriausių Amerikos saly k- 
ladarių. Atsiunčiamas jums su vardu 
firmos, kuri yra žinomas virš 69 metų.
Jus sužinosit kodėl jis jums patiks kuo
met pabandysit pirmutinį keną.

Lietuviai Advokatai
Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKUšERKA 

3252 So. Halsted St.

Baltijos Amerikos Linijos
Laivu Išnlaukimai

"LITUANIA" GRUOD. 23
"ESTONIA" SAUSIO 11

Važiuokit visu keliu vandeniu 
į pačią 

KLAIPĖDĄ 
per laisvąjį Danzigo portą 

Iš ten tiktai vienos nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog j Klaipėdą
3-čia kliasa

^UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181

I’opuliariška turistinė trečia kliasa 
tiktai $10 brangiau vienpus, 

$15 abipus.
Taksai atskirtum

Žiniom kreipkitės į vietos agentus ai 
į bendrovę:

Pora savaičių atgal pas mus 
tvažiavo du misionieriai. Pa- 
apija yra turtinga ir didelė, 
ad jie čia gerai pasipelnė. Pir

mą savaitę jie pašventė dėl 
moterų, o antrą—dėl vyrų. Ir pa- 
akė, kad kurie nor įgyt visus jų 

• įsivežtus atlaidus, tai per 8 
'.ienas turi ateiti į penkias pa
baldas.

išrodo, kad jie kartu ir ne
laimę į Shenandoah atsigabeno, 
tęs su jų atvažiavimu kaip pra- 
idėjo lietus, tai net kasyklas 
tžliejo. Dauguma mainerių ir 
o šiai dienai nedirba — turi 
aukti kol iš kasyklų bus iš-j 
nimpuotas vanduo.

Moterys irgi buvo misionierių 
įbai apviltos ir nupeiktos. Mat] 

:ie Įsakė, kad j: 
os atsivestų ar 

’<us, kurie 
lie 
ią

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Western Sales Corporation
Distributors Chicago, III.

BM42

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom St., Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel,; Hyde Park 3395

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir tnergi 

nos kreipkitės «v 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

Bailio America Line, Ine.
J20 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second A v, S., Minneapolia, Minn.

atsineštų vai- 
neina į mokyklą.

gi tuos kūdikius palajimin- 
ir suteiksią daug Atlaidų, 

let motinoms susinešus ar at- 
ivedus kūdikius, misionieriai 
>er pamokslą pasakė, kad jų

MiMBALL
Grojikai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumų, Tvir 
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

'iguisti, niekas daugiau kaip 
•Ikohclizmo aukos. lai štai 
kaip misionieriai išniekino pa- 
apijonų kūdikius. Ir turbut už 

’šniekinimą jų kūdikių, kitos 
noterys atidavė tiems misio- 
lieriums paskutinį dolerį, kad 

tik kuodaugiausia atlaidų gau- 
i. Ištikrųjų tie misionieriai ir 
atrinko nemažą dolerių krūvą, 
r kam tie doleriai bus sunau

doti? Ar gaus nors* vieną tų 
dolerių Lietuvos našlaičiai? 
Tikrai gali sakyti, kad negaus. 
Juos gaus kokie jėzuitai ar ka- 
zimierietės, kurios ir savo pa
vardės nežino.—A. B. Urzy.

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote Šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Tbus Honored” (Vienin- 
tėlis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

5822 tylRČIV NUO UŽKIMANČIO 
KOSULIO

Mums rašo, -

“Dėkuoju Tamstoms už dėžutę “BIRU
TĖS” saldainių kurią vakar gavau. Jas 
valgant prisiminė man tos jaunystės 
dienos Lietuvoje kada tėvelis parvež
davo mums saldainių iš turgaus. Šios 
dar gardesnės. Matyti nevien tik Ame
rikoje moka geras saldainias išdirbti.

“Prisiunčiu $6.50 ir prašau man dar 
penkias dėžutes atsiųsti. Noriu jas iš
dalyti savo draugams ir draugėms kai
po Kalėdų dovanas. Žinau kad jie bus 
užganėdinti mano dovanomis.

•J. B.............. ”

Turime dar “BIRUTĖS” saldainių iš 
Lietuvos, bet nedaug. Kurie' norite už
sisakyti Kalėdoms, siųskite užsakymus 
dabar. Vieno kilogramo dėžutė (apie 
21/C svarų) su prisiuntimu kainuoja 
$1.30. Pinigus galite siųsti su užsaky
mu arba mes prisiusime paštu C. O. D.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
366 Broadway, South Boston, Mass.

Arba pas musų vietinį atstovą

V. M. STULPINAS

K. i U RCEUONIS
A D V O K A i A Q' 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 8:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141 
ilylns Visuore teismuose. — Ab
straktui. •••• higaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 it 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN 
(John Ragdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dcarbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261 

2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teu£y*"'e Roosevelt 9090 

Nainy Tekivl"" Republic 9600

Matykite Kimball pas Peoples

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Iziavitt St.
Telefonas CanaI 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo C iki 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

b. 111-" i,'..........   /

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

į - ------------ ---------------------
________ JĮ__________ __________ _______' n , ■ . - - ’

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 531 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S'. Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681 

--------------- >
fr—— --- ---- - - ——----

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

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor of Optics

Vai. nuo 10 ryto iki 8:30 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0334

DR. MAURICE KAHN
4631 So. 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. telephone Plaza 3200

*M)R. HERZMAN^'
-IŠ RUSIJOS-

Telefonai:

Gerai lietuviams žinomas per 1h 
metų kaipo patyręs gydytojas 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ii 
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki 
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W 

18th SU netoli Morgan St.
VALANDOS-* Nuo 10—12 pietų 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Dienomis: CanaI
3110. Naktį

j South ‘ hore 2238
* Boulevard 4186

3235 So Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v. 

»«■■■" 1 1 - i u i i. . /
Cžkimantis kosulys yra labai ne

paisoma vaikų liga ir viena iš pa
vojingiausių. Raportuojama, kad j 
metus laiko Jungtinėse Valstijose 
išmirė 6822 vaiku tąja liga. Nėra 
gyduolių nuo tuk imančio kosulio, 
iuos turi vaikai persirgti, bet pu- 
gclba gali būt suteikta ir liga su
trumpinta. Keletas lašų Dr. Drake’s 
(llesM’o, palengvins kad ir labai 
sunkų kosulį, duodamas reguliariai 
prašalins atakas ir greičiau pa- 
;veiks. Paliudytas daktarų ir par- 
luodainas vaistinėse su garantija 

užganėdinimo. 50c. pas visus ver
telgas.

CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3

Karolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau

1850 W, North Avė 
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.
ixnmnxxmiTTTimxiii

Palaikymui puikių 
plaukų naudok

Kuf/los

3311 So. Halsted St., Chicago, III. BAROMETRAS IR TERMOMETRASPARODO:
MOTERŲ WELFARE KLIUBAS

Moterys, išmokite Pre-Natal apžiūrėjimo, kūdikių prižiūrėjimo ir 
penėjimo pastojant narėmis Moterų Welfare Kliuban. RaSykit dėl 
gavimo dykai cirkuliorių dėl pasiulotnų progų.

800 So. Ashland Boulevard Chicago, III.

Vardas ...................................................................................................................

Adresas ............................................................................................................

Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų.
Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.
Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku. 
Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

šis instrumentas naudingas kiekvieniems 
namams ir vertas didelių pinigų, bet “Naujie
nos” parūpino savo skaitytojams

1.

3.

5.

už pusdykę.

(iarsinkities “ Naujienose

Siunčiant paštu parduodame po
Pasihnantiems iš ofiso po..........

80 centų
75 centus

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

\ Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vynlką,
Vaikų ir visų chroniškų ligų, 

ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne 
ililiomis ir iventadieuiais 10—12 di»u

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyri*k^ <r 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet. 
Tel. Midway 2881

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Biee 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas CanaI 1912
Naktinis Tel. Fairfag 6858 L . ...J.. -----------------------/



JTAUJIENPS, CfiTcago, H

NAUJIENOS-
The Lithusnian Daily News

Published Daily Except Shiuday 
by the Lithuaidan Daily M«wa Puh 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS

1T3> Soath Halated Streel 
CŪeago, III.

Talepiio— Rooeevelt 86fl<

Subscriptlon Rateai
$8.00 p«r year ln Canada.
$7.00 per year autside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.

Entered aa Second Claaa Matter 
March 7th, 1914, at tha Poat Office 
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Uisimokijimo kaina!
Chicagoje — paštu: 

Metanu ...—------- ---- -----
Pusei metų----------
Trims mėnesiams ..............
Dviem minesiams_______
Vienam mineaiai ---------

Chicagoje per nešiotojus: 
Viena kopija —.. ....... .....
Savaitei 
Minėsiu! -------- —---------- ---

Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoje, 
paštui

Metams —__________________ $7.0$
Puse! metų -................  3.50
Trims mėnesiams ___________ 1.75
Dviem mėnesiams .............. ~ 1.25
Vienam minėsiu!______________ .75

Lietuvon ir kitur uisianiuosei 
% (Atpiginto) t

Metams ---- ------------------- — $8.0C
Pusei metų-------------------------- 4.00
Trims minesiams..............  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

18.00
14.00

2.00
1.50 
.75

-

kad su naujais rinkimais pasibaigia senųjų atstovų jga- 
liavimai ir neužilgo po rinkimų susirenka naujasis kon
gresas. Kadangi ne vieno rimto argumento senajai tvar
kai apginti nebuvo, tai tas pasiūlymas buvo priimtas ir 
atstovų bute ir senate. Bet nebuvo suspėta atlikti kai ku
rie formalumai ir todėl dalykas pasiliko nepabaigtas.

Reikia tikėtis, kad bent šioje sesijoje tas klausimas 
bus galutinai išspręstas.

Kongreso priimtą konstitucijos pakeitimą, be abejo
nės, patvirtins steitų legislaturos.

i Apie (vairius Dalykus. į
XXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXX7

Kova tarp bažnyčios 
ir valstybes

IŠRINKTI NAUJI KONGRESMANAI, BET 
POSĖDŽIAUJA SENIEJI

TOKIA KONSTITUCIJOS NUSTATYTA 
TVARKA

AMERIKOS TĖVU” BAIMĖ DEMOKRATIJOS

JAU BANDOMA TA TVARKA KEISTI

Laisvu bažnyčia laisvoj valsty
bėj.—Romos galia senovėj.— 
Henriko IV susirėmimas su 
popiežium.—Kaip Anglija at
sikratė nuo popiežiaus glo
bos.— Francuzų revoliucija 
ir katalikų bažnyčia.— Bri- 
ando pagamintas įstatymas. 
—Bismarcko “Kulturkamf”.
—Garibaldi.-—Calles'o valdžia 
ir katalikų bažnyčia.

Tik-ką prasidėjo kongreso posėdžiai Washingtone. 
Kai kas gal mano, kad šituose posėdžiuose dalyvauja tie 
atstovai, kurie buvo išrinkti lapkričio mėn. 2 d. Bet tai 
netiesa.

Washingtone dabar yra susirinkę senieji kongresma
nai, kurių daugelis visai nebestatė savo kandidatūros pe
reito mėnesio rinkimuose arba, nebuvo išrinkti. Jų teisės, 
kaipo kongresmanų, dar nepasibaigs iki kovo mėnesio

Naujai išrinktieji kongTesmanai pradės eiti savo pa
reigas tiktai ateinančių metų gruodžio mėnesyje, t. y. už 
trylikos mėnesių po jų išrinkimo, jeigu nebus reikalo 
šaukti kongreso sesiją anksčiau (tai priklauso nuo Pre
zidento nuožiūros). ‘ '

Šitokią kongreso darbų tvarką yra nustačiusi Jung-

Konstitucija nustato, kad naują kongresą išrinkus 
dar turi praeiti apie keturi mėnesiai, pirma negu jisai 
įeina į galią; o tuo tarpu veikia senieji atstovai, kurių ne 
vienas jau yra atmestas balsuotojų.

Aišku, kad tai yra netikusi tvarka. Niekur pasauly
je nerasi tokios nesąmonės. Rinkimai juk yra daromi tuo 
tikslu, kad piliečiai galėtų pareikšti savo pritarimą ar ne
pritarimą tam tikriems politikos veikėjų sumanymams ir 
pasirinkti iš tų veikėjų tuos, kurie balsuotojams patinka. 
Bet Jungtinių Valstijų konstitucija yra lyg tyčia pada-

nebutų vykinami.

Amerikos istorikai yra iškėlę aikštėn, kad tą netiku
sią tvarką kongreso šaukime yra sugalvoję konstitucijos 
autoriai, bijodamiesi žmonių. Jie galvojo taip: jeigu žmo
nės išrinks naują kongresą perdaug radikališką, tai Pre
zidentui ir senamjam kongresui reikia duoti progos nuo 
to “pavojaus” kraštą išgelbėti. Todėl konstitucijos auto
riai nutarė, kad po kiekvienų kongreso rinkimų dar per 
keletą mėnesių veiktų senieji kongresmanai: tuomet jie 
gali, reikalui esant, išleisti tam tikrus įstatymus “krašto 
apsaugojimui”. O kai senojo kongreso terminas pasibai
gia (prieš kovo mėnesio 4 d.), tai naujieji kongresmanai 
dar irgi negali nieko pradėti per devynis mėnesius, jeigu 
Prezidentas jų nesušaukia. Per

“Laisva bažnyčia laisvoje 
valstybėje!” Nuo senai skam
ba tas obalsis. Viduramžiais 
jis buvo šnibžda minimas, bet 
šešioliktame šimtmety] Angli
joje jis gan garsiai pradėta 
kartoti. Ant galo, devyniolik
tame ir dvidešimtame šimtme
čiuose jis virto kovos obalsiu. 
Juo kuri valstybė labiau lais
vėje ir tvirtėjo, tuo griežčiau 
ji bandė atsikratyti nuo sveti
mos įtakos. Kur tik buvo ban
doma sukurti stiprią tautiškai 
valstybę, ten pirmoj vietoj 
stengtasi apkarpyti bažnyčios 
galią. Kova su bažnyčia Mek
sikoj vyriausia vyksta todėl, 
kad Calles’o valdžia yra pasi
ryžusi sukurti nacionališkai 
tvirtą valstybę, į kurios reika
lus negalėtų kištis joki sveti
ma jėga nei dvasiška, nei 
svietiška. Ta kova pasidarys 
mums daug suprantamesnė, 
kuomet mes susipažinsime su 
kitomis panašiomis kovomis 
tarp bažnyčios ir valstybės.

Buvo laikai, kuomet Bomos 
popiežiui priklausė kaip dva
siška, taip ir svietiška valdžia. 
Bet laikui bėgant žmonėms pa
sidarė nebepakeliama dviguba 
našta. Pas svietiškus valdo
vus irgi pasireiškė nepasitenki
nimas Boma, kuri kišosi į gry
nai politiškus dalykus.

Pirmas susirėmimsa

tuos devynis mėnesius 
visokiam blogumui už-

bėgti už akių.
Ir kad Prezidentas sugebėtų atlikti savo uždavinį, 

kaipo “tėvynės sargas”, tai konstitucija suteikė jam mil
žinišką galią: jisai ir yra vyriausias kariuomenės bei lai
vyno vadas, ir skiria arba atstato visus vyresniuosius val
dininkus (pradedant ministeriais-“sekretoriais”), ir šau
kia nepaprastas kongreso sesijas ir daro sutartis su ki
tomis valstybėmis.

tarp 
įvyko 

viduramžių pradžioj. 1076 m. 
Vokietijos imperatorius Hen
rikas IV pasipriešino popiežiui 
Gregoriui VII (Hilderbrandui). 
Henrikas tapo ekskomunikuo
tas. Priešai pasinaudojo ta pro- 
«>a ir nuvertė imperatorių nuo 
sosto. Henrikas priverstas bu
vo žiemos laiku basas vykti į 
Karnossą ir maldauti popiežiaus 
atleidimo. Nors pirmame su
sirėmime Roma laimėjo pil
niausią pergalę, bet tai buvo 
reikšmingas prajovus. Nesusi
pratimas tarp dvasiško ir svie
tiško valdovo parodė, jog ne
pasitenkinimas 
ta.

Anglijoj, kur 
vvko 1527 34

žmonėse bręs-

žintos neįvykusiomis. 1532 m. 
dvasiškąja buvo priversta pri
pažinti karalių bežnyčios gal
va.

Popiežius stvėrėsi paprasto 
savo ginklo: ekskomunikavo 
karalių. Karalius sušaukė par
lamentą, kuris nutarė panaikin
ti metinius mokesnius popie
žiui. Visokie ordenai tapo pa
naikinti, jų turtai konfiskuoti. 
Tuo budu katalikų bažnyčia ta
pą atskirta nuo valstybes. An
glijos karalius pasidarė pilnas 
valdovas. Įsikūrė tvirta na- 
cionališka valstybė. Nors vals
tybė palaike artimus ryšius su 
bažnyčia, la't ta bažnyčia buvo 
tautiška. Tokiu tai keliu Ang
lija atsikratė nuo Bomos įta
kos.

Franci joj kova tarp bažny
čios ir valstybės buvo visai ki
toniško pobūdžio. Prancūzai 
yra daug karštesni ir jausmin
gesni, todėl neretai jie pasi
duoda kraštutinybėms. Sakysi
me, 1789 m. įvyko nemažai eks
cesų, kai revoliuvionieriai ban
dė atsikratyti nuo monarchis- 
tų ir kartu nuo katalikų baž* 
nyČios, kuri buvo didžiausias 
karališkos valdžios ramstis. 
Dvasiškiai buvo verčiami nusi
lenkti revoliuciniai valdžiai. O 
kuomet jie atsisakė tai pada
ryti, tai buvo persekiojami. 
Bezultatc tarp bažnyčios šali
ninkų ir revoliucionierių tan
kiai įvykdavę o.kruvinų susirė
mimų. Tik Napoleonui įsiga
lėjus (1801 na.,). tarp valstybės 
ir bažnyčios įvyko taika.

Kuomet susikūrė trečioji 
francuzų respublika, kova tarp 
valstybės ir bažnyčios vėl pra
sidėjo. Klerikalai atvirai su
sidėjo su monarebistais ir vi
sokiais budais bandė diskredi
tuoti respubliką.

Tapo išleistas patvarkymas, 
kad visi vaikai lankytų nemo
kamas valdžios mokyklas. Tatai 
žymiai susiaurino dvasiškių į- 
taką švietimo dirvoje. Klerika
lai kartu su monarchistais bau? 
dė atsteigti monarchiją. Jų žy
gis nuėjo niekais. Bet po to 
valstybė jau nebegalėjo tole
ruoti bažnyčios kišimąsi į po
litiką. Ryšiai su Vatikanu ta
po nutraukti. Aiistidė Briand, 
kuris dar ir šiandien žymią ro
lę tebelošia Franci jos politikoj, 
pagamino įstatymą, kuriuo ei
nant valstybė buvo paliuosuo- 
jama nuo mokėjimo algų kuni
gams, o bažnyčios ir jų turtai 
pavedama parapijonų tvarky
mui. {statymas parlamente 
buvo priimtas. Tai įvyko 
m.

1905

Jungtinių Valstijų konstitucija aiškiai parodų “Ame
rikos tėvų” nepasitikėjimą liaudim, jų baimę prieš demo
kratiją.

Tiesa, ta konstitucija buvo priimta beveik pusantro 
šimto metų atgal. Tuomet buvo visai kitokie laikai, negu 
šiandie. Žmonių renkamas kongresas jau senai paliovė 
buvęs baubas turtingųjų klasių akyse; atvirkščiai, turtin
gosios klasės šiandie moka puikiai panaudot kongresą 
savo tikslams. Ta konstitucijos taisyklė, kad naujai iš
rinktasis kongresas per tryliką mėnesių neprivalo pradėt 
eit savo pareigas (jeigu jo nepašaukia Prezidentas), to
dėl dabar yra netekusi jokio pagrindo. Jeigu ji iki šiol' nė
ra panaikinta, tai tik dėl to, kad viešpataujančiųjų par
tijų politikieriai aklai laikosi senovės tradicijų ir nemėg
sta nieko naujo.

dėjo. 
VIII 
mos, 
kų.

Tečiaus, jau praėjusioje kongreso sesijoje atsirado 
žmonių, kurie pasiūlė pataisyt konstituciją tąja prasme,

susirėmimas į- 
m. žmonėse 

pradėjo gan aiškiai pasireikšti 
skepticizmas, nenoras imti tuš
čias frazes už gryną pinigą. 
Opozicija prieš didelius baž
nyčios turtus ir popiežiaus ki
šimąsi į vidujinius šalies rei
kalus juo toliau, tuo labiau di- 

Kuomet karalius Henry 
nutarė atsimesti nuo Ro- 
jis turėjo nemažai šalinin- 
Karalius vadovavosi gry

nai asmeniškais išrokavimais: 
jis norėjo atsikratyti nuo žmo
nos ir apsivesti su Anne Bo- 
leyn. Popiežius perskyras duo
ti nesutiko, tąsyk Henry pra
dėjo ieškoti kitokios išeities.

Karuliui buvo pranešta, jog 
Thomas (’ranmcr turi' sugalvo
jęs gerą planą perskyroms 
gauti. Įvyko pasiturimas, pa
dariny] kurio Cranmer patapo 
Canterbury arkivyskupu. Po to 
viskas ėjo, kaip per sviestą.

Bėgiu dviejų metų 
bažnyčios ir valstybės 
te atkakli kova. Valstybė griež
tai pareiškė, jog ji nepakęsian- 
ti, kad į jos reikalus kištų savo 
nosį popiežius ar kas kitas. 
Santykiai buvo labai įtempti. 
Laukiama buvo net kruvinų 
susirėmimų. Ant galo, 1907 
rn. buvo pasiekta m o d u s 
v i v e n d i. Dvasiškių globai 
buvo pavesta bažnyčių tvarky
mas, o katalikų bažnyčia turėjo 
atsižadėti nuo kišimosi į val
stybės reikalus. Vadinasi, ta
po sukurta laisva bažnyčia lais
voj valstybėj.

Dabar pažiūrėkime kas dėjo
si Vokietijoj, kuomet ten pra
sidėjo stiprus nacionalistinis ju
dėjimas. Suvienyta J Vokietija 
pąšityžo nebctolerUdti' klerika
lų. Bismarck pradėjo savo pa
garsėjusį “Kulturkamf”, kad 
visiškai atsikračius nuo Romos 
įtakos. Parlamentas priėmė 
naujus patvarkymus, kurie rei-

Karaliaus vedybos tapo pripa- kalavo, kad katalikų kunigai

si au

butų Vokietijos piliečiai ir mo
kslus eitų valdžios- universite
tuose. Santykiai su Vatikanu 
tapo nutraukti.

Bet sekamais rinkiniais ka
talikai pravedė į reichstagą tiek 
savo narių, jog Bisniarck pri
verstas buvo išleistus patvar
kymus atšaukti. Santykiai su 
Vatikanu tapo atnaujinti. “Kul
turkamf” sugniužo.

Maždaug apie tų laiką žymiai 
pablogėjo popiežiaus reikalai 
Itailjoj. Garibaldi užėmė Bomą, 
paskutinę popiežiaus tvirtovę. 
Pasipiktinęs popiežius užsidarė 
Vatikane ir pasivadino kaliniu. 
Jis uždraudė katalikams daly
vauti Italijos valdžioj, kas pa
triotus katalikus pastatė į la
bai keblių padėtj. Tarp Vati
kano ir valdžios įtempti santy
kiai tęsėsi iki pat pasaulinio 
karo. Kuomet įsigalėjo fašistų 
diktatūra, tai ryšiai tarp Mus- 
solinio valdžios ir Vatikano žy
miai pagerėjo.

Pažvelgę j Meksiku, mes ma
tome, kad ten dedasi tokie pat 
dalykai, kokie dėjosi Anglijoj, 
J’rancijoj, Vokietijoj ir Italijoj. 
Calles’o valdžia nori sudaryti 
tvirtą valstybę, į kurios reika
lus negalėtų kištis jokia sveti
ma jėga. Katalikų bažnyčiai, 
suprantama, nemalonu yra skir- 
tis su savo priviligijuota padė
tim. Bet kadangi praeity; po
piežiaus laiminama, katalikų 
bažnyčios ierarchija visuomet 
rėmė atžagareivius ir net mo- 
narebistus (pavyzdžiui, Maksi- 
miliano avantiūra), tai Calles 
yra pasiryžęs kartų ant visados 
sutriuškinti tą tamsybės jėgų 
ir suteikti savo žmonėms tokių 
progų, kokiomis naudojasi ci
vilizuotos tautos.—K. A.

1 .
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Visuomio paskaita 
anie religiją

Nesenai Visliomis Kaune per
skaitė vieną savo sumanytos 
eilės paskaitų, bendra religine 
tema.

Visi autoriaus paliestieji 
klausimai šioję recenzijoje ne
tilps dėl tų pažymėsim? tik pla
čiai visuomenei Įdomesnius.

Lektorius gyvai atvaizdavo 
pargyvenamą dabar pasaulinį 
religijos krizį, .kurio dėka tu
rinti įsiviešpatauti nauja tiky
ba (lektoriaus manymu — jo 
sukurtoji Visuomybė), nes- be 
tikybos žmonės nikuomet ne
galėsią pasiliktj. Tikyba egzis
tuosianti visada, tik jos formos 
busiančios kitoniškos, negu se
nų tikybų formos.

Visos idėjos pagaliau susi
tinkančios su tikybiniu klausi
mu, net tyrojo mokslo idėjos. 
Tikybą negalėsiąs pavaduoti 
tyrasis mokslas, kuris tik kon
statuojąs tikrybę, bet neįverti
nąs jos, nenustatys musų san
tykių su ja. Tačiau, ne kiek
vienas asmuo net grynai reli
ginės nuotaikos, galįs religiškai 
įvertinti tikrenybę, arba mis
tiškai su ja santykiauti, tam 
turįs būti religinis kūrėjas, 
žmogus iš viršaus įkvėptas tam 
tikra religinės kūrybos dvasia.

Nežiūrint vidujinio, sielinio, 
religijų krizio, paviršutiniškai 
(oficialiai) žmonės vis dėlto 
priklausą tam tikroms religi
nėms organizacijoms, nors jų 
vidujinis sielos stovis tų orga
nizacijų dvasiai neatatinkąs ar 
net prieštaraująs. Dulko gi jie 
viešai neatsisako nuo senų ti
kybinių organizacijų? klau
sia Visuomis ir atsako: -dėl to, 
kad jie yra veidmainiai, 
“pasų katalikai”, “pasų liutero
nai”, “pasų izraelitai”, etc. Jų 
tikyba ne sieloje, bet pase. To
kių pasų katalikų esą 52%. 
Daugumų jų sudarą inteligen
tai ir kiti individualistai, kurie 
nors netiki sieląK bet (jei nėra 
veidmainiai) neturį drąsos vie
šai atsikratyti svetimos jiems 
tikybinės organizacijos pasau- 
liožiuros ir ateit j organizaciją, 
kuri labiau a (atimtų jų credo, 
šiuo atžvilgiu pažymėtinas vie
nas keistas pasireiškimus: visur 
inteligentija rodanti kelių liau
džiai, apart tikybinių reikalų; 
čia, atvirkščiai, inteligentja 
laikąsis liaudies tikybines orga
nizacijos pasenusių dogmų.

O dauguma tų dogmų gau
tinai atgyvenusi, šiuo atvčju 
kai dėl katalikybės, lektorius 
primine keletą pavyzdžių.

Katalikybė esanti visai ne 
lietuviška ir per prievartą į- 
vesta Lietuvoje, kaip ir pas 
kitus vakariečius. Ji gimusi iš 
moizybės. Moizybe tikėjusi 
daugelį dievų, bet garbinusi tik 
vieną—Jegovą. Ježius nepažino
jęs kitų tikybų*) apart moizy
bės ir per tai negalėjęs perdaug 
atsitolinti nuo moizybės savo 
religijos kuribine esme. (Moizy
bės įtekmė esanti dar ir dabar 
taip didelė, jog nežiūrint toli
mesnių krikščionybės kitimų, 
pav., senasis • įstatymas, prieš
taraująs šių laikų krikščiony
bei, dar neatmestas jos).

Ilgainiui, evangelijos ir kita 
literatūra, nustelbusios bent pa
viršutiniškų krikščionybės su 
Jėzaus sušvelninta moizybe su
tapimą. šv. Jono evangelija j- 
nešanti j krikščionybę' neopla
tonikų, graikų filosofijos. Nors 
mokslas Šv. Povylo, gyvenusio 
po Jėzaus už 30 metų, buvęs 
iš esmės moizybiškas (jis rei
kalavęs net apipiaustymo cere
monijos), tačiau kitų apaštalų 
mokslas buvęs dar daugiau 
moizybiškas ne kaip Povylo, 
kuris didesnėje dalyje buvęs 
toliau už kitus nuėjęs nuo moi
zybės (už ką šv. Povylas Apo- 
kalipsise vadinamas šėtonu). 
Po šv. Povylo mirties krikščio
nybė dar labiau kintanti ir to
linasi nup Jėzaus suteiktos jai 
moizybiškpa esmės. Ją veikiąs 
ZaratustroS mokslas (šiais is
torijos laikais Jėzus galutinai 
virtęs vienu trejybės Dievu 
kuo iki tam laikui nebuvęs). 
Toliau, nuo Imperatoriaus Kon
stanto laikų krikščionybė pra
dedanti labai supasaulėti, vadi
nasi, darosi dar mažiau panaši 
į Jėzaus kūrybą, kuri buvo “ne

’) Čia lektorius pamiršo, jog nauji 
istoriški tyrinėjimai parodo, kad Jė
zus prieš paskelb iamas ?ivo mokslą, 
ilgą laiką buvo budizm) gimtinėje; 
—iš čia greičiausia bus krikščionybės 
ir budizmo dorovės panašumas

—A. E.

Lietuviai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted S't.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So, VVallace Street
L................... .......

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 West 22nd Street
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—4 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidencija: 3114 West 42nd St.

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

b. n... ..... - *

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.
L____ - - - - ----------- — ---------------------------------------------

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So.Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

. , . J j nuo 9 iki II vai. ryte; Valandai nuo 6 8 va|. vaįarc

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis 

8 iki

nuo 
nuo

Gydytojas ir Chirurgas 
3303 S. Morgan St 

Chicago, III.
Tel. Boulevard 2160

— Valandos — 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

' DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos: 2—4 dieną; 6:o0—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullnum 1193 

Namų Telefonas Chesterficld 0578 
-- ------------------------------J

----------------;— MM

Trečiadienis, Gruod. 8, 1926
šio pasaulio” esmės. Juo tūliai! 
juo daugiau krikščionybė vir
tusi tik Jėzaus mokslo falsifi
kacija. i Ji pradėjusi įgyti net 
prietarą, garbinimo stabų (mil- 
dimasi stovyloms, ir visokiems 
šventųjų paveikslams esąs juk 
ta pati stabmeldystė). Prie vie
no dievo prisidėjo lyg ir die
vaičių (šventųjų), šv. Petras ir 
Povylas ir kiti darosi net “vi
sur esančiais”: jų švenčių die
nomis jiems meldžiamasi visuo
se pasaulio kampuose matyt, 
tikimasi, kad jie visur girdi 
tas maldas ir mato besimel
džiančius. Tų dievaičių (šven
tųjų) relikvijos (vieno tik 
švento Jono galvų dėl savotiš
kos vienuolių konkurencijos, i- 
vairiose pasaulio vietose atsira
dę apie 40) ir kili šventi daik- t* 
tai, šv. vanduo ir. kiti “stebuk
lai” esą tik fetišizmas, nekro- 
filja ir laukinė magija po kul
tūriška ir net nekulturiška 
(antigigieniška, prietaringa) 
forma.

Krikščionybė neatatinka tei- •f

giamos tikybinės organizacijos 
dėsnius. Ji esanti nihilistiška 
(neigia teigiamąsias esmes gy
vybę, patardama askteizmą, ce
libatą) ; ji esanti pesimistiška 
(gyvenimas blogas, mirtis — 
geriau), nors tai ir prieštarau
tų Jėzaus paskelbtai Dievo ka
ralystei ant žemės.

Katalikybė laikosi taip ilgai 
nesugriuvusi tik dėka savo 
stipriai centralizuotai organiza- 
•iiai. Jų sergsti 1500 vyskupų, 

5(10,000 kunigų ir 600,000 vie
nuolių, kuriuos visus jungia 
vienas asmuo papa. Tačiau, 
šiais religinio krizio laikais 
ir ji pamažėl iškrinka, kaipo 
neatatinkanti šių laikų dorovei.

O toji nauja dorovė pagal Vi
slumų formuojama taip. Doro
vė yra pažanga; kas didina 
pažangų (tobulėjimų) ; yra do
rovinga; kas žemina ją yra ne
dorovinga. šią naujų dorovę 

'skelbianti jo naujos tikybos 
mokslas-—Visuomybė.

—A. A. Esbė.

Daktarai
A. MONTVID, M. D.

1579 Milwaukee Are., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. ' Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

UltraviolStinė Šviesa ir diathermia_________ ——_____

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Valandos: 10—2; 5—9
Sekmadieniais: 10—2

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Wcstern Avė.

Tel. Lafayette 4146
, I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nu<> jkj fl yaL va|c

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res« 6641 So. Albany Are. 
Tel. Prospcct 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleckio Aptiekoi 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Arlesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Teį Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3243 So. Halsted St
Ofiso Tol. Boulevard 7179

Res. Telefonus llcuilork 261
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On Mushroom Village
VVhenever I hear the \vbrd 

“hick” it makos my blood boil, 
for once long ago, so long ago 
that 1 darė call tliem my salad 

-X days, I lived in a small tovvn. 
lt was so small, in fact, that 
wlien our family of five landed 
t bore, it served to swell the 
totai population to eleven 
people, —the other six persons 
belonging to a German family. 
It was one of those niushroom 
villages for which the mining 
districts are noted, for as fun- 
gus they spring up almost 
overnight and almost overnight 
f adė out of existance. The 
<|Uota of population did not, 
hovvever, remain at eleven 
persons and in a very short 
time the census records \vere 
changed to fourteen, — the 
German family heing more

* enterprising had brought forth 
t\vins as a result of the com- 
petition betvveen the German 
and Lithuanian families.

The gro\vth of the tiny vil
lage \vas surprising. VVithin a 
year there had been ereeted 
some thirteen houses, each 
housing between ten and twen- 
ty people. In addition, there 
had been ereeted a large board- 
ing bonse vvhich \vas called 
the “beanery”. This long, 
rudely constructed building, 
covered vvith tar paper, was 
also known . as “Devil’s para- 
dice”, both because it was a 
haven of Hell’s own heat and 
a domicile for men \vho were 
shifting sands of humanity. One 

» of the main features of the 
village \vas the saloons, and of 
these there \vere four the first 
year, one on each available 
corner of the town. The com- 
petition bet\veen the saloons 
Lecame so keen that each 
offered pickled pig's feet and 
pretzels \vith each live-cent 
stein of beer. The men with 
families usually went home 
after \vork to suppcr, supplies 
having been brought in from a 
JargtT town some seven miles 
away. The unmarried men 
stopped, after leaving the mine, 
at the saloons' and the diet 

; from then unlil time for \vork 
‘ the next morning was pickled 

pig’s feet, pretzels, and beer, 
with an emphasis on the beer. 
Often these men vvere “broke” 
before three days after “pay- 
day” had elapsed, for the 
saloon-keeper reaped his prof- 
its not only by means of the 
glass būt by more nefarious 

1 ways as' well. Finally, after 
the first year or so had elaps
ed, the first grocery store was 
put up. I said “grocery store”, 
būt that name would not be 
doing this institution justicc 
for it \vas a grocery, a “buteher 
shop”, a clothing store, a shoe 
store, a miners’ supply store, 
a saloon, and a postoffice, with 
prices that make the post-war 
scavengers of humanity look 
likę children in the cradle.

In t\vo years the tovvn bė
rame so Progressive that the 
necessitv lor a jail and a liie 
department was eonceived, lor 
there being no street e urbs, 
the malė inhabitanls of the 
village had no place to park 
after they were salvaged drunk 
and |>enniless from beneath 
Ihe saloon taldes and ejected. 
So it was that a combined jail

* and a Tire engine room vas 
built. 'l'he jail was a one-

room construction with an 
unobstructed vie\v over green 
pastures. This “calnboosc” 
was used often to instill fear 
of the tovvn’s aulhorities \vhich 
vvere composed of a mayor, a 
policeman, six aldermen, and 
the tovvn’s chief and only 
speaker, all combined in the 
form of one person. Behind 
the jail room was the fire 
engine room. In due time the 
fire engine arrived and a legal 
holiday vvas declared vv'hilc the 
whole village 4went to the train 
to receive the artiele vvhich 
came impressively packed in 
an orange-erate. You may 
laugh, dear reader, at this, 
būt you mušt reflect that here 
vvas a greater step ui the pro- 
gress of the village and likę 
its larger sisters who raised 
such a “fuss” over a fevv new 
lights, it, too, vvas displaying 
civic pride. With the engine 
came a handsome red cap 
vvhich the captain of the fire 
squad was to wear. This, hovv- 
ever, presented a serious 
problem for no captain had 
been chosen and for a time the 
tram|uility of the tovvn and the 
success of the celebration vvas 
endangered until it vvas decided 
to he avvarded to the strongest 
man on the occasion of each
fire. After that, each time
there vvas a fire, the city’s
idlers vvould make their way
to the mayor’s home to de- 
termine by means of a free-for- 
all fight vvhich of them vvas to 
haul the ten gallons of vvater 
to the fire.

Wherever youth is to be 
found, there also is joy and 
so it vvas' that an open air 
dancing platform was con- 
structed, that trying to keep 
off the bumps vvas likę dodg- 
.-g bctvveen rain drops in a 
storm. The most important 
entertainment of all. hovvever, 
came during the vvinter vvhen 
the village’s entire population 
vvould turn out to a community 
hall vvhere the young people 
danced to the strains of a 
fiddle and an accordion vvhile 
the older |>cople sat around 
a keg of‘ beer at the end of 
the hall and told strange 
stories of the Pennsylvania 
coal fields', of the Bocky 
Mountains, of Canada, of Min
nesota, of Mexico, and of other 
eorners of the earth vvhere likę 
groups vvere blovvn together 
by Ihe vvinds of chance.

Būt this is all a memory now 
for in the vvakc of life in this 
tiny metropolis, throbbing with 
joy and sorrovv, has follovved 
slovv’ destruction and of the 
little village, doomed from 
its birth, all that is left are 
a fevv rovvs of vveather-beaten 
houses vvith here and there an 
inhabitant vvho, because of 
sentiment or because he is too 
tired to live, dings to memo
ries and stays on.

—Old Timer.

Winner

MISS LUCY SADOWSKAS
This charming young lady 

has much to be congratulated 
for. The efierts made by her 
to “put the dance over” ended 
up in selling the most tickets. 
F( r doing so, the L. S. A. A. 
presented her vvith five dollars 
in gold. Miss Sadovvskas and 
Miss Betty Chcsna vvere the 
tvvo girls on the dance com- 
mittee. Both did splendid vvork.

Among Scientists
Cancer not Hereditary

A t a recent meeting of the 
American Societv for the 
Control of Cancer, more than 
a hundred specialists from 
different countries came to the 
follovving conchisions:

1. Cancer is not 1 infectious 
nor contagious.

2. Cancer is not hereditary.
3. Surgery, radium ant X- 

ravs are the only treatments 
for cancer. No drugs are 
knovvn to eure this disease.

I. Cure can be made only in 
the early stages.

New Rays Found In Stars

Tvvo Svviss scientists dis- 
covered rays in a certain group 
of stars that are far more 
povverful than X-rays. They 
expect to harness the vvaves 
for scientific and therapeutic 
purpos'es.

U. of I. Not First To Find
z Illinium

The tvvo scientists vvorking 
at the University of Illinois, 
vvho found Illinium lašt spring, 
vvere not the first to find this 
nevv element. A Scientist in 
Italy found it tvvo years ago, 
>ut failed to announce the 
discovery. He abandoned all 
claims to the discovery.

Hetal Foils One Millionth Of 
An Inch Thick

Smile And Frown
There is a smile of Love,

And there is a smile of deceit, 
And< there is a smile of smiles

In vvhich these tvvo smiles meet.

And there is a frovvn of Hate,:
And there is a frovvri of Disdain,

And there is a frovvn of frovvns
Which you strive to forget in ^ain.

For it stieks in the heart’s deep core,
And it stieks in the deep backbone.

And no smile vvas ever smiled
Būt only one smile alone.

(And betvvixt the cradle and the grave
It only once smiled can be)

That vvhen it once is smiled,
There’® an end to all misery.

Opportunity
He vvho bends to himself a Joy, 
Does the vvinged life destroy;
Būt he vvho kisses the Joy as it flies,
Lives in Eternity’s sunrise.> _______

If you trap the moment before it’s ripe, 
The tears of repentance you’ll certainly vvipe;
Būt if once you let the ripe moment go, 
You can never vvipe off the tears of vvoe.

MISS ALDONA PŪKAS
“Al” came second best in 

selling dance tickets. She is 
satisfied with the results of 
the Short Story Contest, and is 
really glad “Giggles” beat her 
in the latest contest. Miss 
Pūkas is a constant con- 
tributor to TheStudents’ Corner 
and is one of the hardest 
workers in the chib.

JUST A SMILE

Love And Deceit
Love to faults is ahvays blind, 
Alvvays is to joy inclined, 
Lavvless, vvinged, and unconfined, 
And breaks all chains from every mind.

■

Deceit, to secrecy inclined,
Modest, prudish, and confined, 
Never is to interest blind, — 
And. chains in fetters every mind.

Judge: Haven’t seen you in 
court for ten years. Where 
have vou been ?

(Hd Timer: In jail, yer ’onor.

“I hear your looking for a 
bank derk. What hap- 
pened to the old one.”

“That’s the one I’m looking 
for.”

A Poison Tree
Frencliman: Thank you mon

sieur!
Sambo: Who da h... you am 

callin’ “ma sewer”.
I vvas angry with my friends:
I told my wrath, my wrath did end.
I was angry with my foe:
I told it not, my wrath did grow. .
And I watered it in fears,
Night and morning with my tears, 
And I sunned it with smiles, 
And with soft deceitful wiles.

And it grew! both day and night, 
Till it bore an apple bright;
And my foe beheld it shine,
And he knew that it was mine, —

And into my garden stole
When the night had veiled the pole:
In the morning glad I see
My foe outstretched beneath the tree.

William Blake.

A \voman is likę a profes- 
sional poker player.
They ahvays give you a dirty 
deal.

Important L. S. A. A. 
Meeting

The most important L. S. A. 
A. meeting of the year will be 
held Sunday December 12th at 
McKiniey Park Hall, 39th and 
Western Avė.

A report of the dance wil! 
be made. The L. S. A. A. pins 
will Imj ready for distribution, 
and most important of
all — the eleetion of
offieers. Members are re-
ųuested to be per šen t, as there 
4re numerous other important 
matters to be settled. Meeting 
will start at 2:30 P. M. sharp. 
For meni bers only.

Besearch vvorkers at the 
Sloane Physics laboratory of 
Yale university developcd a 
process for making metai foils 
one millionth of an inch in 
thickness. 'l'he foils are almost 
completely transparent and are 
įerfcctiy uniform in thickness.

These foils will be ued in 
gobiems of soft X-rays, and 
or determining the relative 

ease vvhich eleetrons of dif- 
’crent velocities can pass thru 
metais.

Cabbage And Fish For Teeth

Dr. Bernhard Gottlieb of the 
University of Vieniui predieted 
that a correct food diet will 
aid in the preservation of teeth.

“We have found,” he said, 
“that vveight-giving food vvhich

The Repentant Thief
Time gives, and Time has taken away, 
So sighs the race of saddened men. 
The rose that blossomed yesterday, 
Tomorrow dies, nor lives again.
The joys that are būt memories, 
The sweet experiences too soon past, — 
The scenes and sounds we loved — all these 
Were far too delicate to lašt.
Būt while the heart with anguish burns 
For loss of all we could not fetter, 
Time — the repentant theif, returns 
With something better.

Gvvynplaine.

builds up the body tissues 
does not feed the teeth, and vvc 
have been trying to isolate 
foods' vvhich will do so. Experi- 
rncuitii with sea foods liave en- 
couraged us to bdieve vvc are 
novv on the right track.”

Uis menu includod cabbage, 
spinach, brusscls sprouts and 
fish. These foods contain 
abundant quantities of limo 
salts vvhich are the basis of 
tootlu enamel.

A Little Bit of Everything

William Shakespęare’s sign- 
iture is vahied at $100,000, 
This is the most valuabje sign- 
llure in the world.

»;« >:« »i<

l'he largest refracting tele- 
scopc in the world is found in 
America.

* #

Beptiles shed their skin wlicn

The boy stood on a burn- 
ing deck and yelled vvith all 
his might,

“Where the ‘eck are my col- 
lege bags, I gotta go out to- 
night!”

The saddest vvords of tongue 
or pen:

Start dieting, your gaining 
again. (Ainnit the truth, girls).

' ’’ ■ 11 11 t

A play In Severai Lines
Scene i n Cicero, Bridgcport 

or some other ancient city.
(Enter Mark Anthony)
O slave, tell my beloved 

Cleopatra ' that I avvait her 
presence.

Slave: l’m sorry būt
Cleopatra vvill not be able to 
see you. She is in bed vvith 
tonsilitis.

Mark Anthony: The Greek! 
rhe Greek! I shall kili him 
vvhocver hė is! (Exit Mark 
Anthony ravingly).

Curtain.

they have acųuired a now one 
Underncath.

♦ ♦ ♦
Ergophobia is the scientific 

name for lazincss.
♦ * *

The camel is the only animal 
tliat cannol »wim .

>;< # n<

The cbaineleon is an animal 
that can look behind vvith one 
cye and abead vvith the other.

♦ * *

The wolf is the mosi dan- 
gerous vvild animal in the 
United States and Canada.

Man and Other Nonsense
Linco] 11 vvould now say:
“Man may fool all the womcn 

part of the time, part of the 
vvomen all the time, būt vvoman 
fools all the men all the time.”

♦ ♦ ♦

“Patience is a virtue, 
Possėss it if you can, 
It’s rarely found in womn|Į, 
Būt it’s never found in man.”

* * v

Man ought to l>e thankful 
that Eve only took Adam’s rib 
vvhile the taking vvas good!

♦ ♦ ♦

That’s t Jie only real sacrifice 
man ever made—and he vvas 
unconscious then.

♦ ♦ »

Man never forgets a griev- 
ance.

♦ ♦ ♦

Eve fed Adam a bum apple. 
and be’s been harping on itJ 
ever since.

♦ ♦ ♦

Woman pays and pays and 
pays.

♦ * ♦

Būt she never gets vvhal sho 
pays for.

♦ ♦ ♦

And she is more aure than 
ever that “All that glistens iš 
not gold”.

♦ ♦ ♦

I see thcy’re advocating in- 
stalling some sort of public 
device by vvhich a casual ob- 
server might distinguish man 
from his peer, Woman.

♦ * »

And they go on to say five 
hundrcd thousand men in the 
United States and in Chicaga 
ūse cosmetics.

* ♦ ♦

Now, girls, all at once:
Where, oh vvhere, have all 

the he-men gone,
Oh where, oh where can they 

be, tra la.
♦ ♦ ♦

It used to be that a man’s 
valor vvas judged on the battle 
field; now it is determined by 
his nimbleness in outvvitting a 
vvoman on a street car.

♦ * ♦

The only thing that can rout 
a man from his seat is a pass- 
ing whiff of Spiritus Frum- 
enti.

♦ ♦ ♦

Some cven go so far to say . 
men are overgrovvn babies.

♦ * ♦

Feed a man on “apple sauce” 
and he’ll gormandize and then 
praise you to his dying day!

♦ ♦ ♦

A n apple a day, will keep 
divorces avvay. -

♦ ♦ »

Politicians and husbands 
spend all their time retracting 
promises.

♦ * *

A man’s voice changes at 
sixteen; his vocubulary and 
tempcrnment after marriage.

♦ ♦ ♦• I

A man vvill spend his money 
before marriage, and his vvife’s 
after.

♦ ♦ *

In choosing his vvomen every 
man prays:

“Give me chastity, Oh Lord 
—būt not yet.”

♦ >>

Who said Iben vvas safety
i n numiMTs?

Plutai of “men” oųuals 
“menaces”.

♦ ❖ >:<

liou’t vvorry, men, all things 
hoMvever tig have small begin- 
nings; you’ve ai teast got a 
start.

» - Mndanie X.
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INTER OCEAN 
CASHALTY COMPANY

THE ROAD TO

Da Vienas Patarnavimas Naujienų Skaitytojams

TRAVEL$10,000 ACCIDENT
Tiktai už 75c Registracijos Mokesčio

gilIlIlIlIltlIffllIlIlIlIlIlIlM
This Policy provides indemnity for Loss of Life, Limb, Sight or | 

Time by Accidental Means, as herein limited and provided |
Executive Offices Cincinn'ati, Ohio

INTER-OCEAN
A Stock Company

CASUALTY COMPANY
(HEHEINAl'TER CALLEp THE COMPANY)

DOES HEREBY INSURE

of ....age ....
(hereinafter referred to as the Insured), subject to the limitations and conditions herein contained, 
aguiast Death or Disability resulting direetly, independently, and exclusively of all othrir cnuse from 
bodily injured eifecUsi solely througr external, violent, and accidental means during the term of this 
policy and sustained by the Insured in the manner follovving:

SECTION A. • ■ '
If such injuries shall result in any of the losses listed in this Section on or before the thirthieth 

day follovting the date of accident, the Company wiil pay for such loss, as follows:

SPECIFIC LOSSES FOR
LOSS OF

Life ...................................... ..........
Both Hands ...................................
Both Feet ..... ,................................
Sight of Both Eyes .....................
One Hand and One Foot .............
One Hand and Sight of One Eye 
One Foot and Sight of One Eye 
Either Hand ...................................
Either Foot ...................................
Sight of Either Eye......................

If sustained 
i in the

manner 
described in 
Paragraph 1

If stustained in 
the manner de- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

$10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00

•

$500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00

Skaitykit Ir Pagalvokit
Apsaugokit save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 

Nelaimių Apdraudos Kontraktu
PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM 

Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų 
amžiaus, neskiriant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos 
stovio, gali gauti vieną iš šių kontraktų. Jokis tyrinėjimas nė
ra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ skaitytojas, senas ar 
naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir me
tinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą 
skaityti NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais 
numeriais ar per išnešiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos 
kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų šeimynų nariai, kuriems 
yni siunčiamos ar pristatomos NAUJIENOS, taipgi gali gau
ti šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos i NAUJIENŲ 
Ofisą kartu su registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIENŲ prenumeratoriai, arba skaito 
ląikraštį nereguliariai, gali gauti šį apdraudos kontraktą su
mokėdami 75 centus registracijos mokesčio ir prenumeratą.

PERSERGEJIMAS!
Idant niekas nebūtų suklaidintas ar netiksliai informuotas, 
mes persergiame ir nurodome, jog šie kontraktai nepadengia 
paprastų susižeidimų, kaip tai: puolimas laiptais, užgavimo 
kokiais nors puolančiais daiktais, susižeidimo dirbtuvėse ar 
namuose, pergriuvimo ir susižeidimo einant keliu, sužeidimo 
ar užmušimo per užpuolikus ir kitokių nelaimių nepaminėtų 
kontrakto punktuose. Visą kas yra padengiama šio kontrak
to ir pasakyta kontrakte po atskirais numeriais.

VEIKITE ŠIANDIE!• • • ■ t
Visą, kas reikalingu padaryti norinčiam įsigyti šį Apdraudos Kontrak
tą, ir tokią didelę apsaugą, reikia išpildyti žemiau telpančią aplikaciją 
ir prisiųsti ar atnešti j NAUJIENŲ raštinę kartu su registracijos mo
kesčiu, 75 centai. Tuojaus po aplaikymo aplikacijos bus patikrinta skai
tytojo tikrumas ir kontraktas pasiųstas apdraustąjam. Neatidčliokit šio 
reikalo ant rytojaus — imkite ir atlikite tuojaus!

IŠMOKĖJIMAI IR ATLYGINIMAI 
Reikalavimai pašelpos ar posmertines privalo būt įteiktos tiesiai ap
draudos kompanijai, per apdraustąjį ar jo paveldėtoją. Visi reikalavi
mai ribose kontrakto yra išpildomi greitai ir teisingai. Prie šio kon
trakto nėra jokių kabliukų, kurie siaurintų apdraustojo teises prie at
lyginimo. $150,000.00 yra sudėta per šią apdraudos kompaniją, Indiana 
Apdraudos Departamente apsaugai apdraustųjų.

1THEATRE <

CLEVATEO 
VvRECKj

PARAGRAPH 1. By the wrecking of a Railroad Passenger Car or Street, Eleyated or Under- 
ground Railvvay Car, Passenger Steamship or Steamboat, in or on which the Insured is traveling as a 
tare-paying passenger, in u place regularly provided for the sole ūse of passengers

PARAGRAPH 2. By the vvrecking of any Public Omnibus, Taxicab, or Automobile Stage plying 
for public hire, vvhich is being driven or operated at the time of such vvrecking by a licenscd drlver, 
and in vvhich such Insured is traveling as a fare-paying passenger. ,

PARAGRAPH 3. By the vvrecking of any Private Horse-dravvn Vehicle, not being used for busi- 
ness purposes, in or on vvhich the Insured is riding or driving, or by being accidentally throvvn from 
such vvrecked vehicle.

PARAGRAPH 4. By the vvrecking of any Private Automobile (motorcycle not included) not being 
used for business purposes, in vvhich the Insured is riding or driving, or by being accidentally throvvn 
from such vvrecked automobile.

PARAGRAPH 5. By the vvrecking of any Passenger Elevator (elevators in minės excepted) m 
vvhich the* Insured is riding as a passenger.

PARAGRAPH 6. By being Struck or Knocked Dovvn or Run Over VVhile VValking or Standing on 
a Public Higvvay, by a vehicle propelled by steam, cable, electricity, naphtha, gasoline, compressed air, 
liųuid, or horse-povver, excluding injuries sustained vvhile vvorking in the public highvvay or vvhile on 
a railroad right-of-way. '

PARAGRAPH 7. By being Struck by Lightning, or conseųuence of Cyclone or a Tornado.
PARAGRAPH 8. By the Collapse of the Outer Walls of Building vvhile Insured is therein.
PARAGRAPH 9. By the Burning of Any Church, Theatre, Library, School or Municipal Building, 

in vvhich the Insured shall be at the beginning of such fire, būt this paragraph shall not apply to nor 
cvver the Insured vvhile acting as a vvatchman, poHceman, or volunteer or paid fireman.
SECTION B.

If the Insured sustains injuries in any munner specified inParaxraph 1, vvhich shall not prove f a tai 
or cause specific loss as aforesaid būt shall immediately, continously, and vvholly disable and prevent 
the Insured from performing each and every duty pertai n i ng to any and every kind of business, labor 
or accupation during the time of such disablement būt not exceeding fifteen consecutive vveeks, the 
Company will pay indemnity at the rate of

TEN DOLLARS ($10.00) PER WEEK

To the Insurance Dept., Naujienos
1739 So. Halsted St, Chicago, III. |

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri bus 
išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolatinėms 
NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c ir liudiju kad— 

F Į Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ skai
tytojas ir busiu juomi tokiu pagal šitą 
policy per vienus metus

"“l Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAUJIENŲ
— skaitytoju ir busiu juomi tokiu pagal šitą 

policy per vienus metus.
I I Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
— NAUJIENAS kasdien žemiau paduotu ad

resu. AS jam mokėsiu į savaitę 18 centų. 
Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu per

— vienus metus už Chicagos $7, Chicagoj $8 ir 
dar dadėsiu 75c. už apdrąudos registraciją.

Vardas ................................................................................. Amžius
(Parašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas 
Gatvė Adresas ......
Miestas ...................
Užsiėmimas ..........

Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu.

Naujienos Insurance Dept.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Padėkit 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

Valstija
...... Apt.
Tel.

RUNAWAY 
accident
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Kiaurus oras

Chicagos gatvės vakar 
vienas ištisas ledas. Tai 
lijundros, kuri tęsėsi visą die
ną. Vaigščiojimas ir važinė
jimas gatvėmis pasidarė labai 
pavojingas ir visas judėjimas 
mieste pasidarė daug lėtesnis, 
nors ir nebuvo labai sutrukdy
tas. Lijundra buvo visose Chi- 
cag(x\ apielinkėse. Bet šiandie 
busią l šilčiau ir ledas gal nu
tirps. \

Delei slidžių gatvių žuvo vie
nas žmogus, neskaitant dauge
lio sužeistų, ar • padidėjusio 
skaičiaus nelaimių su automo
biliais. \Vm. Lindstrom, 2114 
W. North Avė., eidamas gatve 
paslydo, parkrito ir persiskėlė 
sau galvą.. Jį 
prie 2129 W.

Prieš jiorą 
šalta ir nors
buvo, visgi du beturčiai 
lo. John Leheny, 60 m., 
mis, rastas sušalęs prie durų 
15 S. Morgan St. Alex Branski, 
skudurų rinkėjas, rastas su
šalęs šantčj prie Calumet upės,/ 
netoli Gary.

buvo 
delei

užmušti ir du — 
meksikietis sužei- 

susirėmime su 
geležinkelio 
Proviso, arti

dar-
Mel-

prie

Du nušauti policijos su
sirėmime su meksi

kiečiais
Melrose Park vieškelių poli- 

cistas Lyman J. Stalil ir ne
identifikuotas meksikietis dar
bininkas liko 
policistas ir 
sti, policijos 
meksikiečiais 
bi n inkais ties 
rose Park.

Tie meksikiečiai dirbo 
geležinkelio ir gyveno šantėse, 
padarytose iš tavorinių vago
nų. Per keletą dienų jie triu
kšmavę ir girtavę, būdavę tan
kiai ir peštynių, bet kad jie 
pašaliečių neužkabinėjo, tai ir 
policija nesikišo. Bet užpeieitą 
naktį policija gavo žinią, kad 
buk meksikiečių stovykloj ta
pusi užpulta moteris, kurios

negyvą rasta elėj
Huron St.
dienų buvo gana 
didelio šalčio ne- 

suša-

meriai.
Policijai nuvykus, Stahl su

sitiko girtži meksikietį, kuris 
vienoj rankoj laikęs munšaino 
bonką, o kitoj revolverį. Ištiko 
susirėmimas.

ir meksi- 
Pasipilė 

kitų san- 
daugiau

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausjjį paštą (Clark 
ir Adams galvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobčj nuo Adams gal-1 
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

501 Alsauskiui Kastoulini 
1 >augirdieixei Onai 
Garbenis Frus G 
Girsta u tas Vicentas 
Goyciekas F 2 
Kairia Klein .

530
532
538

TEN IR Iš
LIETUVOS

PER HAMBURGĄ
Ant musų trijų Sriubų laivų

. Resolyte, Reliance, Albert 
Ballin, Deutschland 

Hamburg
ir populiariŠki vieno kabin 

laivai,
Cleveland, VVestphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai -vadovaujamos

[Pacific and Atlantic l’hoto]

E. Hainilton I^e, kuris pašto 
orlaiviu iš Omahos j Chicagą at
lėkė į 2 vai. 39 min., padarpda- 
mas 426 mylias. Iki šiol pašto 
orlaiviams tą distanciją padary
ti imdavo 3 vai. 12 min.

£OflQIS NEW Y0R ’ /II 1KO ,KI KAU* L VU NO IK ATGAL

Plūs 7L S. Revenue taksai 
l/

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Haicburg-h; i;wliae
United American Lines, Ine.

General Agcnts
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

i)40
545
549
553
558
572
585
587
600

Kantulis Pi t ar 
Kuras Joscph 
Kukuraitis Mary 
Martinkus K 
Mesbun A E 
Raila Pranas 
Stoyas Pcter 
Steigusas Mareckis 
Zirbas Jonas

PADĖKAVONĖ
A. n. Veronika Mulkevičic- 

nė, kuri niirč lapkr. 29 <1. ir 
pidaidola tapo gruodžio 3 d., 
o. dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilusi ir 
negalėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutinj pa
tarnavimų ir palydėjo ją į tų 
neišvengiamų amžinybės vie-

Kraujo, odos, chroniškai

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandoi:

Nuo 2 iki 4:30 Ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA;
2226 Marahall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL M64

DR VAITUSH
OPTOMETRISTAS

ks AKIŲ SPECIALfSTAS 
įtempimą, kuria 

_ Jvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

LIET____  _
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7689

kuriame abu, 
kaip policistas, taip 
kietis, liko nušauti, 
šūviai j policiją ir iš 
džių. Tuoj pašaukta 
policijos iš visos
taipjau kelias skvadas iš Chi- 
cagos, kurios atvyko su kulko
svaidžiais ir galinėmis lx>mbo- 
mis. Prasidėjo meksikiečių, 
kurie buvo susimetę į dvi šau
les, apgulimas. Meksikiečiai 
gynėsi atkakliai, liet kulkasvai- 
džiai ir gasinės bombos juos 
įveikė ir jie buvo priversti pa
siduoti. Daug meksikiečių iš
bėgiojo, bet visgi suimta virš 
30 meksikiečių, kuriuos pės
čius, niekurius ir basus, nuva
ryta į Melrose Park, kur juos 
uždaryta kalėjimam

Spėjama, kad ir antras mek
sikietis liko užmuštas, lik jo 
lavoną pastvėrė pabėgusieji 
meksikiečiai ir jį paslėpė. Esą» 
be to du meksikiečiai likę sun-l , , . ,
ktai sužeisti, bet jie irgi pabe-> ‘ *
gę. Vienas sužeistas meksikie-. n,įa’ 
tis liko suimtas, taipjau 
lengvai sužeistas ir vienas 
Geistas, 
imta ir

Prailgins gatvekarių 
koncesiją

Miesto tarybos transportaci- 
jos komitetas nutarė atsikreip
ti prie miesto tai y bos ir prašy
ti jos sutikti prailginti konce

pciją gatvekarių operavimui dar 
(šešiems menesiams, iki liepos 

1 d., ir kartu įgalioti transpor- 
(tacijos komitetą ir toliau vesti

KAZIMIERA 
DOBROVOLSKIENĖ
Po tėvais Jurevičaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 6 dienų, 4 valandų ry
to, 1926 m , sulaukusi 35 metų 
amžiaus; gimusi Kaltinėnų mie
stelyj, -Lietuvoj, paliko didelia
me nubudime savo vyrą Kazi
mierų, sūnų Edvardą, .seserį Zo
fiją, o Lietuvoj brolį Adomą 
Jurevičių. Kūnas pašarvotas, 
randasi 19.32 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks Ketvirtadie
ny], Gruodžio 9 dieną, 8 valan
dą ryto iš namų j Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėta 
kapines.

Visi A. A. 
brovolskienės 
ir pažįstami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinj patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Radžius, Tel. Canal 
6174.

Me.s atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimų iš musų 
(arpo, reiškiame giliausių pa
dėkų dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus giminėms ir drau
gams. Dėkavojam musu dva
siškam tėvui, kun. Krušai, 
kurs atlaikė įspūdingas pa
maldas už jos sielą; dėkavo- 
jame graboriui Radžiui, kurs 
savu geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo jų 
į ainžinastį, o mums paleng
vino perkęsti nuliūdimų ir rū
pesčius, dčkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms. O tau, musų mylima 
Veronika, sakome: ilsėkis šal
toj žemėje.

Vyras ir duktė.

J. F, R ADŽIUS
Pigiausias Lietuviu 

Graboriaa Chicagoje 
l>aldotuvČ8e patar
nauju geniau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie granu ’šdirby- 
•tą*.

OFISAS: 
Hd8 W. 18th St. 
Tol. Canal 6174 

SKYRIUS; • 
3238 S. Ualsted St.

Tat Blvd. 4068

Akinių Pritaikymo Mano 
METŲ PRITYRIMO

šv. Kazimiero

Kazimieros De
giminės, draugai

sus

Atėjo Kultūra No. 10 
įdomi kopija. Kaina tik 
45c.

Galima gauti
NAUJIENOSE 

1739 So. Halsted St

Pas meksikiečius 
vieną moterį, dėl 
ir ištiko šis susiremi-

ma.s
Suimtųjų meksikiečių nega

lima buvo tardyti, nes nė vie
nas jų nemoka anglų kalbos ir 
laukiama perkalbėtųjų.

IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII^ uždarS

Sveikata Brangiausias 
Turtas

Vartokite vidurių Kartaus Vyno, 
geriausiai sudrutina vidurius, nervus 
ir kraujo nusilpimą, tikrai pagelbsti 
ligoniams, kenčiantiems vidurių ne
smagumų kaipo: skaudėjimą po kru
tinės, vidurių užkietiejimu, skilvio 
nedirbimu, atsirūgimu, neturint ape
tito, galvos skaudėjimu, abelnai nuo 
visokių nesmagumu. Jaučiant pas sa
ve kokį nesmag;umą, tuojaus varto
kite Salutc Bitterj, jis pataiso ir žo
džiu sakant padaro sveiku. Salute 
yra pripažintas geriausia gyduole dėl 
žmogaus sveikatos per NVashington, 
D. C. Galima gauti kožnoj aptiekoj, 
arba tiesiog reikalaukit iš dirbtuvės. 
Kaina $1.00 bonkai.

Salute Bitter
616 W. 3lst 

Chicago, 
Boulevard

Mfg. Co.
Street
III. 
7351

Tel. Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet 
sanžiningas ir nebrangus, 
kad

Egzaminuoja akis — pritaiko ’ 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Di. Jan J. Smetona
DrrGMETRLSTAS

1861 South Ashland Aveaae
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš l’latte ap- 
tiekoK, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuli 9:30 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

esti 
todėl 

neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, IU. '

Phone Boulevard 5263 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th St„ Chicago, III.

“OREMUS”

liko' Dabartinė koncesija gatve- 
, karių kompanijai operuoti gat- 
’ yekarius baigiasi vasario 1 d. 
• ir nėra laiko 'padaryti ’ naują 
sutartį, be to reikalinga ir spe
cialių valstijos legislaturos įs
tatymų, o legislatura susirinks

| tik sausio 10 d. Prailginus kon
cesiją esą užtektų laiko ir pra
vesti naujus įstatymus ir pada
ryti naują sutartį su gatveka- 

, rių kompanija. Jeigu gi konce
sijai pasibaigus vas. 1 d., ne
bus jokios’ naujos sutarties, tai 
gatvekariai nebegalės operuoti 
ir gatvekarių kompanija atsi
durs receiverio rankose.

Dabar Yra
Laikas

Uždare tris kavines
r i Federalinis teisėjas Cliffe
.. vakar išdavė injunetionus ir 

... .j vieniems metams tris 
garsias vidurmiesčio kavines

1—kabaretus, kur publika rink-; , . , . ........ * . . ....I Manoma, kad miesto. tarybadavosi tik naktimis, kada kiti* .. . w , ..» priims transportacijos komite
to pasiūlymą.teatrai užsidarydavo ir čia ūž

davo ir šokdavo per ištisas 
naktis. Visi trys kabaretai — 
Moulin Rouge, 416 So. Wabash 
Avė., Friars Inn, 213 S. Wa- 
bash Avė. ir žymaus politikie- 
rio Al Tearney Town Club, 619

už peržengimą prohibicijos įs
tatymų. Federalinė valdžia ne
kaltino jų, kad jie pardavinėja 
munšainą, nė gi nekaltino, 
juose munšaino rasta, liet 
vien buvo kaltinami už tą, 
jie leisdavo savo svečiams 
sinešti munšainą ir paskui 
barete jį gerti.

Visi trys kabaretai apeliuos 
j augščiausįjį šalies teismą.

kad 
jie 

kad 
at
ka

B1LL Y’SŽUNCLE

WEIA
KKJOU)’ OJVVNT THtS MfcVjS

A

POŽĖLAI PRISIEINA KOVOT

Prieš kiek laiko buvo prane
šta, jog Požėla laimėjo VViscon- 
sin valstijos čempionąlą. Dėlei 
to VVisconsino ristikai labai su
judo: jie būtinai nori čempio
natą atsiimti. Požėlai dar šį 
mėnesį teks trijuose VVisconsi- 
no miestuose
savo laimėtą čempionatą, 
žiūrėsime, ar Wisconsine atsi
ras risti kas, kuris galės nuga
lėti Požėlą. — N.

ristis ir ginti
Pa-

Volvo u> 
r !

pasidėti pinigus į stiprų Lietuvos banką ant 9%.
Nėra geresnio investmento darbininkų pinigams <1
kaip šis. Trumpas terminas, dideli nuošimčiai, ge
riausia apsauga ir lengvas būdas pasidėti ir išsiimti.

Visą ką jums reikia daryti, tai nueiti j Naujienų 
Raštinę dr per tos raštinės patarnavimą pasiųsti pi
nigus. Už keletos dienų po pasiuntimo jums prasi
deda nuošimčiai ir už ketvertos savaičių gaunate 
musų banko Liudymą. Už metų pinigai gražinami 
atgal su 9%.

Del indėlių ir informacijų kreipkitės:
I

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

LIETUVOS KŪPERACIJOS BANKAS
Centras visų Lietuvos koperatyvų - 

KAUNAS — LIETUVA

/ UjOMt^Až
U)UKV i*v is

\5K1k o fl

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balza m uoto jas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tek Canal 
ir 2199

mano 
užga-

1271

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Lovcikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvictkos Vestuvėms, 

Bankictams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Ualsted St., Chicago

DR. W.
YUSZKIEWICZ, 

D. C. D. O.
Musų gydymo būdas tiktai na- 

turalis (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerkles, nosies, akių, 
ausų ir kitas ligas.

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
Tel. Brunswck 3164

Valandos nuo 9 rvto iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

SU------!J
-1 HANEH’-r 
VoCKiti OUT'

1) “Oremus” garsi gyduolė 
nuo šviežių ir Chroniškų Plau-. 
čių ligų, kurį greitai ir pasek
mingai išgydo žemiaus minė
tas ligas, kaip ve: Catharrą 
Plaučių, Užsišaldymą ir Ko
sulį. Bonkutė su prisiuntimu 
85c.
2) “Oremus.” garsi gyduolė 
nuo širdies ligų, kurį greitai 
ir pasekmingai išgydo že
miaus minėtas ligas, kaip ve: 
Palpitatio Cordis, tai yra per- 
tankus širdies mušimas, As- 
thma, tai yra dusulis. Praša
lina visus skausmus iš kruti
nės ir padaro žmogų sveiką ir 
linksmą. Bonkutė su prisiun
timu 65c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj

/ (Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Dentistai
Drs. Kelia ir Winberiy

Atlieka puikiausią dentisterijos 
darbų už kainas, kurias viąi išga
li. Suteikiame egzaminaciją dykai 
ir pasakom kiek kainuos iš anksto.

11215 Michigan Avenue
Roseland

Phone Commodorc 0307

Valandos: 9 iki 9 kasdien 
9 iki 12 Nedėliomis

6558 So. Western Avė.
Valandos: 5 iki 9 vakarais. Dieno
mis ir nedėldieniais pagal sutartį.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

KAS GALI MANE IŠGYDYTI?
Kasdien tūkstančiai žmonių klausia 
savęs. Atsigaukit dėl dykai informa
cijų 753 W. North Avė.

Specialistas
DR. W. C. W1LLING

Nuo 10-12 dieną iki 2-8 vakaro

ląnik
For Cuts and Wounds

Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zenite užmuša bakterijas.
Ir išgydo. ,



S NAUJIENOS, Chicago, IH.

Lietuvių Rateliuose^?“'
vos prezidento.

į Šiandie, Lietuvių Auditori
joj bus prisirengimas prie tos 
didelės iškilmės — 17-tos gruo 

£a" džio. — Rep. Pupa.

paminėjimo dienu 
)r. K. Griniaus, pir- 
demokratiško Liotu-

17-ta d. gruodžio

D-ro Basanavičiaus Jubi 
lajaus komitete pra

nešimas

nesame girdėję, bet žinomo, kad 
daugelis vakarienės dalyvių bu
vo nepatenkinti vakaro vedėjų 
politika.

JIESKO KAMBARIU NAMAI-ZEME MOKYKLOS

Paskelbus apie rengimą 
gerbimo vakarienės gerb. 
K. Griniui, chicagiočiuose :

Bridgeportas

BEIKAI'JNGAS kambarys vyrui, 
Bridgeporto apiellnkėj, su valgiu 
ar be valgio, J. B., 3210 S. Halsted 
Street.

Dr. "
gimė i —--------- -

didelis susiinteresav imas ir R R |t y
Pritarimas; gUIICO Palty LlOtUVOS H3S

Kas nežino musų daktaro,, . .w, . ,
kuris per keletą desėtkų metų Į I8ICIŲ 11311031 
gydė musų ligas? O gydė jis z
ne tik kūno, 1x4 ir dvasios Ii-' 
gas! Ptnst'kiojo ji tr.ms\ hės

metu :

Biletai rezervuoti prieš vaka
rienę po $3.(MJ .............  $408.00

Bankininktri: Bren .a ir 
Krotkus sugrąžino 2 po 
vakarienei, neužsimok ėję, 
atpuola . . . (■>.(10

Puikus maskaradas REIKIA DARBININKŲ

<:iro valdžia, o jis veikė, kovo
jo, dirbo ir gydė. Sugriuvo va
lo sostas, mirė caras, suklupo

Grinius išk’h 
daktilius, jau 
c ir Lietuvos

šiandie musų 
ne tik daktaras.

Ir todėl chicagiečiai jį ger
bia, jį myli ir su didelėmis iš
kilmėmis rengiasi paminėti 60 
metų jo gimimo dieną, gruo
džio 17-tą. Gruodžio 17-ta die- 
na galbūt pasiliks lietuvių

Užpraeitą sekmadienį. lap
kričio 28 d. buvo surengta him- 
co party Lietuvos našlaičių 
naudai. Party rengė pp. Baro
nai savo namuose, S6U5 So. 
Marshfield Avė. P. p. Baronai 
buvo pasikvietę gana gtažų bū
relį svečių, kurie turėjo pro
gos linksmai laiką praleisti be 
žaidžiant bunco prie to ir lai
mėti prizą už gabumą, tečiaus 
tiek daug prizų buvo, kad kiek
vienas iš svečių, gabus ar ne 
gabus, buvo apdovanotas 
zu.

Į Užbaigus žaidimą svečiai 
vo pakviesti vakarieniauti,
vakarieniaujant prasidėjo pro
gramas, susidedantis iš kalbų. 
Programo vedėja p-ia J. Gulbi
nienė kiekvienam iš svečių da
vė progos išreikšti savo mintis, 
kalbėjo visi žemiau išvardyti. 
Kaip viešnios, taip ir svečiai 
savo kalbose reiškė gilios už
uojautos Lietuvos našlaičiams, 
suaukodami 20 dolerių, kuriuos 
skyrė dėl suteikimo vaiku
čiams kalėdiniu saldainiu. Au
kojo šie asmenys: P. Daugėla 
$5, J. D. Šimkus $2, L. Erinas 

P. Pagojis ir V.
J. Bara-

J. Liutkevičienė, V.
J. Pučkorius, V. Puč- 

korienė. J. Galeckas, P. Balic- 
kienė, J.

Minėta 
perduota 
Lietuvos

pri-

Re-

Paliko  ................ 102.IMI
bilrtas dar neužmokė- 
alpuola .................... 3.00

1'7. biletus įplaukė $399.00 
Iš aukų D-ro Basanavičiaus 

kultūriniam fondui $388.00

Viso įplaukė .... $787.00
Išmokėjimai:

The Bell Press, už spau
dos darbus ....................  $15.00

The Bell Press, korte-

Liet. Moterų Apšvietus d-ja 
rengia maskaradą nedėlioj, 12 
d. gruodžio Lietuvių Auditori
joj. Aš jau mačiau kirk dąug 
puikių dovanų įvairių rankdar
biu randasi suneštų pas pirm. 
A. Miščikaitienę, taipgi randa
si ir biznierių aukotų dovanų. 
Apšvietietes pasižymi dovano
mis,’ jos stengiasi svirius pa
tenkinti, suteikdamos jiems 
gražias dovanas, kurių teko 
ir man laimėti pereitą metą jų 
maskąrade. Apšvietietes, aš ir 
vėl busiu. —Svirply*.

Pranešimai

MOTERŲ
REIKIA guspadinės j Indiana llar- 

bor, prie mažos šeimynos šaukite 
Armitago 9650.

BEIKALINGA moteris arba mer
gina prie namu darbo. 38(10 South 
Emcr.dd avė. Tel. Boulevnrd 7635.

REIKIA DARBININKŲ

fiTAi TAS’ KURIO JUS JIEfiKOJOT
Tikras namas, prie gražaus Ogden 

Parko, 6 kambarių medinė reziden
cija, 2 karų garažas, pusė išrenduo- 
tas, Namas gražiai dekoruotas, ar- 
žuolo grindys ir užbaigimas, naujas 
furnas ir “gutters”. Gera transpor- 
tacija: Ashland, 63rd ir 69th St. 
rai, 63rd St. elevatorius, taipgi 2 
sų linijos prie durų.

Savininkas
6638 lx)omis Blvd. 

----------------------------4.-------------
PABDAV1MUI 2 augštų me

dinis namas, 4—4 kambarių, 
yra elektra, gasas, varia, pir
mos klcsos stovyje, $1000 
casli, kitus lengvais mėnesiniais 
išmokėjimais.

ka
bu-

d'

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedyatės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Sakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
prndinj mokslą j devynis mėnesius; 
augfitesnį mokslą j vienus metus. 
Amerikon Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių jgijo mokslus. 
Ateikite įsirafiyt.i šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abclną mokslą. Sa
vo buv| žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo Sakose ap
sišvietę. Angly kalbos visas kursas 
laiškais $30, išmokčjimais $5 mė
nesiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

VYRŲ
SALESMANŲ J REAL ESTATE
VYBA1 gali uždirbti $5000 ar 

daugiau į metus, kodėl ne jus? La
bai gera proga vyrams, kurie nori 
uždirbti daug pinigų. Mes teikiame 
gerą pagalbą salesinenams. Ateikit 
tuojau kol dar turime. Vietos.

B. B. PIETKIEAV1CZ & CO.
2608 \V. 47 St.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis narnas, I—4 kambarių ir 
viškai. Labai gerame stovyje, 
cash $2(100, kitus lengvais iš
mokėjimais.

{VAIRUS SKELBIMAI

ROBIN BROS.
1155 Archer u ve.

Lafayette 8705

GARGALIOKIT SU ASPIRIN
SKAUDAMĄ GERKLĘ

Taipgi Užtikrina Greitą ir Gerą 
Pagelbą nuo Tonsilitis

Prirengkit gerą gargaliavimą 
ištirpant du “Bayer Tablets of 
Aspirin” į keturis arbatinius 
šaukštukus vandens. Gargalio- 
kite gerklę. Atkartokit i 2 va-

žiūrėkit, kad vartotumėt tik
rą Bayer Aspirin, pažymėtą su 
Bayer Kryžium, kuriuos galit 
gauti plonuose bak vėliose dvyli
ką tabletų už keletą centų.

Pašto ženkleliai, rtc .. 5.57 
Artistui P. Kačerauskui,

Albumo darbas .............. 10.00
Muzikantams, už groji

mą Šokiams ................. 36.00
Bismarck Koteliui, už 

vakarienę, gėles, etc. .. 327.95

Viso išmokėta . . $397.27
Atliko D-ro Basanavi

čiaus Kultūros Fondui $389.73
Įplakus už neužmokėtų 

biletą ............................. 3.00

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
Lietuvių Motery Draugija A pavie

tą rengia Maskaradų vakarą, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
Nedėlioj, Gruodžio-Dec., 12 d., 1926 
m. Bus išdalinta už $400 dovanų. Vie
nas iš puikiausių Maskaradų yra ren
giama. Kviečia visus

— Komitetas

PROGA VĖL BELDŽIASI

$2; po $1.50
"Pagojienė; |>o $1.00 
nauskienė 
Preikšą

Gulbinienė. 
auka ant vietos buvo 
Chicagos Komiteto 

Našlaičiams šelpti
kasininkei p-iai P. Balickienei, 
kuri pasitarus su kitom valdy
bos narėmis, pridėjo iš mi 
komiteto kasos 10 dol. prie 
suaukotų $20, viso sudarė

neto 
j au 
$30 
per 
tris

PAKVIETIMAS DRAUGIJŲ 
VIRŠININKAMS

DrA K. Griniaus 60 metų gyveni-' 
mo ir nenuilstančios darbuotės pami
nėjimui Komitetas laikys savo susi
rinkimą, Trečiadieny, Gruodžio 8-tą, 
8-tą vai. vakaro, Lietuvių Auditori
joj, j kurį kviečiamo visus jau pir
miau dalyvavusius veikėjus, taipjau 
ir naujus, svarbiausia: draugijų at
stovus ir v* Šininkus. Ypatingai krei
piame domę tų žmonių, kurie įver
tina Gerb. Dr. Griniaus darbuotę ir 
kurių idėjatai sutinka su jo idėjalais. 
Visi susilieję nuveiksime 
bą.

MUMS reikia 2 lietuvių vyrų. 
Pradėkit smarkiau veikti. Ne- 
nikit užganėdintas su mažomis 

įplaukomis. Aš nurodysiu kaip 
jus galit uždirbti $50 iki $100 
j savaitę dirbant tik kelias va
landas į dieną. Jus galit pradė
ti liuosu savo laiku, jei jus no
rit. Patyrimas- nebūtinas, nes 
mes išmokinsime jus. Vyrai tu
ri būti 21 ar daugiau metų 
Chicagos gyventojui per 3 
daugiau metų. Pasimatykit

Mr. LOIH.II, 
Room, 348, 

29 S. La Šalie St.
Ofisas atdaras iki 8:30 vai. 

vakare.

PARDAVIMUI puikus lotas 
dėl gasolino stoties, prie dide
lio kelio, Chicagos dirbtuvių 
distrikte, netoli didelių dirbtu
vių Pullman ir Bhife Island. Jei 
norit įsitaisyti sau gerai apsi- 
mekantj biznį, rašykit tuojau.

Room 1403
Great Northern Bldg.
20 W. Jackson Rlvd.,

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonioa gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat
uos 31 ^c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35o 
ki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
lienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIčIUS 
504 W. 33rd SU prie Normai Avė.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

didesnj dar-

ir 
ar 
su

svečių 
102 

ger- 
pa 
Ju-

J.
Kom. Valdybos

šmotelis
Pirmininkas

FRONTINIS muro namas, 
kendžių ir mokyklų reikme
nų biznis, prieš pat publišką 
mokyklą Brighton Parke, 
storas ir 5 kambariai gyve
nimui. Karštu vandeniu šil
domi. Parduosiu, mainysiu 
arba rendavosiu.

P. GASIUNAS 
3252 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0756

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kur j karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
—.“Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

BEIK! A patyrusių shearmenų į 
geležies atkarpų jardą. Atsišaukit. 
A. Blackstonc, 853 W. Lake st. BARGENASJaunuolių S. L. A. 183 kp. susi

rinkimas įvyks Seredoj, Gruodžio 8, 
7:00 A-al. vak., Mark White Sąvare 
svet Visi nariai malonėkite atvykti, 
bus renkama kuopos valdyba.

— Organizatorius
AUTOMOBILIAI kamb. 

Kaina
BBIGHTON Park 2—6 

muro namas su beismentu. 
$11,800, cash $2500.

ANT mainymo 2—5 kamb. 
nis namas ir lotas, prie šalies. Mai
nysiu ant groscrnčs arba cash par
duosiu. Kaina $8,000.

P. M. SMITH 
4457 Tahnan avė.

Phone lafayette 0455

Susidarys ........  . $392.73
Komiteto pareiškimai:
Komitetas širdingai dėkoja 

svečiams, atsilankiusiems vaka- 
’ienėn, taip .tiems, kurie atėjo 
pagerbt Dr. Basanavičių, kaip 
ir tiems, kurie atėjo, kad pasi
naudojus proga šį tą pakriti- 
kuot. Atsilankiusių
skaitlius buvo 128, iš tų 
orisidejo prie pareiškimo 
biamam jubiliantui savo 
sveikinimo, pasirašydami
bilejinio Pasveikinimo Knygoje. 
Aukautojų skaitlius buvo 72 
suprantama daug vyrų aukavo 
ir už savo moteris. Aukščiau
sia auka Buvo $25.00, mažiau
sios $1.00. Kadangi aukos su
dėtos buvo be jokio raginimo 
(? Red.), tas parodo kaip tūli 
dalyviai gerai atjautė svarbą 
tikslo, kuriam dėti buvo pini
gai.

Muzikalį pograiną gražiai iš
pildė ponios Biežiene ir Cher- 
rienė, ir pp. Stogis ir Yuoza- 
vitas. Ačiū 
iusiems prie 
dovanai.

Kongresmanas H. B. Rath- 
bone, vienas iš geriausių ora-

medi*PARDAVIMUI Maxwell, 5 sėdy
nių, Sport Model, mažai vartotas au
tomobilius. Parduosiu pigiai. Kas at
sišauks greitai, gaus didelį barge- 
ną.

KASPER RUTKAUSKAS 
3700 Douglas Blvd.

Norlh Sidės Draugijų Sąryšio De
legatų inehesinls susirinkimus atsi
bus Seredoj, Gruodžio 8 d., 8 valandą 
vakare, po numeriu 1564 N. Robey 
St., Kriaučių Unijos svetainėje! Visi 
delegatai malonėkite pribūti ant lai
ko. — Valdyba

Naujienas kablegrama 
šimtus litu Kaunan Moterų 
Globos komitetui, taip kad mi
nėtu auka pasieks laiku savo 
tikslo, ir 
susilauks netikėtų vaišių, kurių 
jie mažai težino. Tai tiktai bus 
antras iš eilės metas, kad yra 
suteikiama jiems trupinėlis 
malonumo, laike tos iškilmin
gos šventės Kalėdų, kada tuo 
pačiu laiku turčių vaikai arba 
mus čionai gyvenančių, skęsta 
įvairiose dovanose, 
sakau, kad šitiems 
vargšams, kuriuos 
glamonėja alkis, šaltis ir šiaip 
įvairus nedatekliai, 
ant Kalėdų šventės 
nį ir riešutą bus 
jiems smagumas 
amerikiečių. AČiu i 
aukas.

pasieks laiku
Lietuvos našlaičiai LSS Vili Rajono ir kuopų vai-

dybu susirinkimas bus ketvirtadie- 
Kižio 6 « v. v., NaUjle-
•. Visi kuopų ir Rajono val-

ny, gruodžio 9 d., 8 v. 
nų name. .
(Ivbii nariai prašomi atvykti.

Org.

PARDAVIMUI MORTGECIAI-PASKOLOS

artistams, prisidė- 
papuošimo vakaro

PARDUOSIU savo $750 Davis & 
Sons grojiklį pianą už $110. Pama- 
tykit, 6136 So. Halsted St., 1 fl.

Todėl ir 
Lietuvos 
nuolatos

Ba
ro les 

“Teismas” ir “Važiuojam” pribuki
te ant repeticijos 8 gruodžio, tre
čiadieny, 8 vai. vak., McKinlcy 
l’ark svet. —Sekretorius F. J.

Keistučio Kliubo Dramatiško 
lio nariai, kurie turite 

ir ‘'Važiuojam

RUPTURA
IŠGYDOMA 

$35 sk 
neišgydomas ligas. Ma
tai parodo. Aš pirma 

išegzaminuoju dykai. Pas
iimi tokia liga sergantį žmogų 
žinau, kad išgydysiu su savo 

Štai yra priežastis kode! 
išgydyti ligas. Todėl pa

čiuotai pasiiiaro mano tikrais drau
gais. taipgi yra linksmus ir užga
nėdinti. Jei turite rupturą, tai bū
tinai pagalvokite aide tuos dalykus.

Skaitykit ką Mr. Behn sako:
“Aš turėjau rupturą iš abiejų pu

sių, ir nusprendžiau, kad turiu iš-įtiniai gyventojai, 
sigydyti. Aš turėjau j 
kurie buvo išsigvdę pas Dr. Flint, -- - , ,
todėl aš irgi nuvažiavau pas jį dėl kius ir nerašyti visokių nesą- 
išsigydymo. Gydymas buvo visai 
be skaurmo ir be išlikimo iš dar-1 
bo. Ir tokiu lengviu bildu aš likau 
pilnai išgydytas. Tai buvo 2 metai 
atgal ir nuo to laiko aš neturėjau 
jokio trubelio su rupturą. Mano 
geriausis patarimas žmonėms su 
rupturomis, kad atsilankytiunėt pas 
i)r. Flint ii* išsigydytumėt taip kaip 
aš.”

Be
Peilio

Be 
ausmo

As neimu 
no rekordai 
atsargi 
k ui 
kur 
metodu.

— Viską

susilaukus 
po saida i- 
didžiausias 
padarytas 

svečiam 
žinantis.

Cicero

už

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
129-os kuopos vakarienėj lapkričio 
28 d. tapo apmainyta per klaidą vy
riška skrybėlė. Taigi kuriant ta 
klaida tikosi, malonėkit ateiti pas 
SLA 129 kp. rašt. V. F. Andrulį, 
1971 Canalport avė., Chicago, 111. 
Galėsit atsimainyti (Nes viena sve
tima skrybėlė randasi pilkos spal
vos). —V. F. Andrulis.

GROJIKUS pianas $700 ver
tės už $110, 90 volelių ir ben- 
čius, $50 cash ir po $10 į mene
sį atsakantiems žmonėms.

MTKOLAITIS
6512 So. Halsted St.

2- RI M0RG1CIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

STOGDENGYSTft
Jūsų stof<ų prakiurimas užtaisomas 
ir pa rantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
įpielinkėj. Įsteigta 34 motų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be
kerotų. Musų

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

klausimu, 
p. Rath- 
mintis. APSIVEDIMAI

SPEČIALIS pasiūlymas Kalėdoms 
kailinių kautų, seal triinuoti, $55. 
Southern Muskrat, $95. Didelis pa
sirinkimas kitokių kautų. Mes nu- 
dažom senus jūsų kautus ir jie iš
rodo kaip nauji. Kautų išvalymas 
ir pamušo įdėjimas $17.CAPITAL FUR SHOP

8 E. Randolph st., Rooin 408

International Investmeni 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

GARAŽAI

Pereitą šeštadienį tavorščių 
gazietoj Vilny buvo daug pri
rašyta apie Cicero — Kaimyno 
ir J. Dantos. Bet jie, kaipo vie- 

—.........  turėtų dau-
(»iV<Dr<lrFH?t’I Riao žJnoti apie vietos nuoti-

llarold Behn,
9635 Avenue M. So. Chicago, 

VERICOSE GYSLOS $25.00
As taipgi gydau pasididinusias 

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikime.. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai 
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI
DR. E. N. FLINT

322 So. State St., 5 fl.
Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 

pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurj rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

ui.
gy-

pc

mnnių, kurios jiems prisisap
nuoja besvajojant apie batiuš- 
ką Leniną, štai Kaimynas ra
šo apie nelaimę su Stankiute- 
Kiseliene, bet nė vardas, nė 
nelaimės vieta, net ir gatvės 
numeris neatitinka, neatitinka 
net ir kapinės.

Jauną Zosą Stankiutę-Kiso 
lienę ištiko nelaimė skubinan- 
ties iš darbo, prie Kinzie ir Ci
cero gatvių. Ji bėgo pro gat- 
vekarį ir antrame šone papuo
lė po automobiliu. Nelaimingo
ji tiek sunkiai buvo sužeista, 
kad po 9 valandų, neatgavusi 
nė sąmonės, pasimirė. Kūnas 
parvežtas pas tėvus po num. 
1 IO7 S. 18th Conrt. Palaidota 
ji bus ketvirtadieny, šv. Kazi
miero kapinėse.

Ne Kaiminas.

įubilijantą ir prie tos progos 
iškelti Vilniaus klausimą, pa
brėždamas, jog tas klausimas 
ne bus išspręstas pakol Vilnius 
nebus Lietuvai sugrąžintas. 
Kadangi Vilniaus klausimas yra 
tarptautinės poli tikos 
Komitetas taria ačiū 
bone už jo išreikštas

Lietuvos Konsulas,
kis; trumpoje prakalboje api
budino svarbiausius momentus 
iš Dr. Basanavičiaus gyvenimo, 
paminėdamas jo tulus darbus 
ir apibrėždamas jo idėją.

Į kalbėtojus buvo Komiteto 
tapgi kviesti pp. Grigaitis, La- 
lis ir Augustinavičius, kurie, 
tečiaus, atsisakė, pasiteisinda
mi stoka laiko, sveikatos ir net 
medžiagos. (Netiesa. čia tur 
būt koks nors nesusipratimas.
Red.)

Kaip buvo iš anksto praneš
ta, po vakarienei ir apvaikščio- 
jimo programų i, 10 vai. vak. 
Prasidėjo šokiai, prie geros p. 
Yuozavito orkestros, kurie tę
sėsi iki orkestrą nesugriežė 
“Home Sweet Home” 12:30 
vai. po vidurnakčio.

Ūpas visų buvo geras ir daug 
svečių pareiškė pilną pasiten
kinimą įvykusiu vakaru.

Rengimo Komitetas.
prierašas. Rengimo Ko- 
leidžia sau įtarti kai 
svečius, kad jie buk at-

Red.
nli tetas
kuriuos
ėję į banketą ne pagerbti Dr.
Basanavičių, bet kritikuoti ren
gėjus. Mes apie tokius svečius

AŠ moteris ieškau gero vy
ro, nuo 38 metų iki 42. Tamsių 
arba geltonų plaukų. Kad butų 
gražus žmogus. A. L., 5021 S. 
Racine avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI mahogany pianas, 
gerame stovyje, pigiai. 3728 Pameti 
Avė., 2-ros lubos iš fronto MOKYKLOS

BUDAVOJU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kiti, 18yl8 
už $225. Taipgi perbudavoju pur
čius iš atvirų į uždarus po 30c. 
ketvirt. pėdą. Su mažai įmokėjinio 
Darbą garantuoju.

C. CZEPUKAS
1445 Oakley Blvd.

Tel. Brunsvvick 9131

.PAIEšKAU apsivcdimui vaikino 
arba našlip be vaiką, kad butą ap
sišvietęs, doras ir mylintis gražų 
gyvenimą. Aš esu našlė, vidutinio 
amžiaus, lėta, meilaus budo, gera 
šeimininkė. Vienai gyvent nubodo. 
Daugiau žinių suteiksiu per laišką. 
V. M., 1643 E. 84 st., Chicago, 111.

PARDAVIMUI delikatessen krau
tuvė, geras stakas ir fikčeriai, ver- ‘ 
ta $2500. Parduosiu greitai už cash 
tiktai $1250. Navininkas sergu ir tu
ri eiti ant operacijos.
CENTRAL ENGLEWOOD REALTY 

COMPANY
1019 W. 63rd Street *

ISRENDAVOJIMUI
6 KAMBARIŲ flatas nuomon, ga

ru šildomas, modemiškas, gražus, 
švarus flatas, dideli kambariai, 2 fl. 
tik $58, pigiau negu pečium šildo
mas.
CENTRAL ENGLEW00p REALTY 

COMPANY 
1019 West 68rd Street 
Klauskit M r. Greenblatt

NUOMON 5 kambarių flatas, kar
štu vandeniu šildomas, 2 fl. nebran
giai. Yra gasinis pečius, ice box fla- 
te. Taipgi kambarys nuomon vyrui ar
ba 2 merginom.

5713 So. Sacramento Avė.
Tel. Hemlock 1130

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambarys vyrams arba 

vedusiai porai. 703 W. 21 Place.

PARDAVIMUI lunch ruimis, 
gera bizniava vieta prie dirbtu
vių. Pardavimas turi būti grei
tas. Priežastį patirsit ant vietos 
ant Sacramento Avė.

3000 W. 47th Street

PARDAVIMUI grosernė ir vaisių 
krautuvė Gera tokiam bizniui vieta, 
galima gerą pagyvenimą padaryti; 
7 pagyvenimui kambariai, 2 metų ly
gas. Apleidžiu miestą.

Yards 5635

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress 

making dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi
me klesas Millinery ir Tailoring. 
Atsišauk, rašyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų. ,
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison St., Chicago, III.

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

Mes Skolinam Pinigus ant Real 
Estate. Galit pasiskolinti nuo 
$1000 iki $7500 už išmokėtą pra- 
pertę arba dėl pataisymų. Mažas 
nuošimtis.

GOSS, JUDD & SHERMAN 
40 N. Dearbom, Central 0023

DVI LIETUVAITĖS

Mokina visokius šokius. Valando.*- 
nuo 10 valj ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo* 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street
1 Pirmos lubos

_______ —_______ Ar Jus Norite
, . , . didesnį užmokesnį, geresnes darb<

PARDAVIMUI geras pelningas biz-! gąjygaa? Leiskite mums jums pagel- 
nis, grosernė, prie šapų ir mokyklų. b6ti> igmokindami jus Auto-Electric 
Parduosiu pigiai, renda $25 mėnesiui. Mechanikos ir “ "
3 kambariai prie krautuvės.

1632 W. 13th Street

PARDAVIMUI geras pelningas biz-

, - ------------ - Baterijos Amato.
J Praktiškos pamokos ant kostumeriy 
karų duos jums galę greičiaus ir ge 

— ' riaus išmokti to amato ir greitu lai- 
PARDAVIMUI karčiania su lais-. ku gauti gerą darbą su geru mokės

• • ~ "i

■ • B 1. C4 III B 4 I - - — - w — ■—

veikit greit, mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 

. dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEERINC

niu ant bizniavus gatvės. Kam rei- tini, Darbą surandame. $20.00 ir ,$46 
kalinga tokia vieta, 
nes j 
duota

trumpą turi būt
ir pigiai. 

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted st. 

- Box 849

par-

150 Madiaon Street


