
^Tne First and Greateet Lithuanlan Dailę tn /lmer/ca| fl| n fl H flPMfM^NENCraI NAUJIENOS
' THB LITHUANIAN DAILY NOWS
POBL1IHBD BY LITHUANIAN NBW9 PUBLISH1MG CO.. INC. 

1739 South Halated Street, Cbicago, Illinoia

Pirmas Ir Didžiausias tie tuvių Dienraštis Amerikoj

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered a* aecond CltM Mattar March 7, 1914, at the Port Office of Chlcago, DL 

undar the Act of Mąrch 8, 1879.
Į **• P ▼

/

^^437 > No. 276
" ............... ■■■■I.—....... . I. . .............................

Kaina 3c Chicago, III. Pirmadienis, Lapkričio-Nomnber 23 d., 1925

Lenkijos kabinetas 
sudarytas

Vokietijos taryba patvir
tino Lokarno paktą

Austrų erc-hercogas siekiąs pa
tapti Vengrijos Mussoliniu
Lenkijos ministeriy l/okielijos taryba patvirti-
kabinetas sudaryta no Lokarno paktą

Kabinetas koalicinis, sudarytas 
iš penkių svarbiausių grupių 
vadų; Skivynski premjeras

Gen. Ludendorff atakuoja pre
zidentų Hindenburgą už rė
mimą saugumo sutarčių

Alice Jonės Rhinelander (po kairei) su savo tėvu ir motina White Plains, N. Y., teisme, 
prisipažino, kad turinti negrų kraujo ir jos vyras, Leonard Kip Rhinelander, reikalauja perskyrų.
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VARŠUVA, Lenkija, lapkr. 
22. — Lenkijos ministerių ka
binetas pagaliau tapo sudary
tas, su Aleksandru Skrzynskiu 
kaipo premjeru. Naujojo kabi
neto sudėtis tokia:

Skrzynski, ministeris pirmi
ninkas ir kaitų užsienių reika
lų ministeris.

Raczkievicz, vidaus 
ministeris.

Gen. Majevski eis karo mi- 
nisterio pareigas.

Zdziechovski, narodovcas, fi
nansų ministeris.

Osiecki, piastovcas, 
bos ir pramonės.

St. Grabski, (buvusio prem
jero Grabskio brolis), narodov- 
caą, švietimo ministeris.

Moraczews^i, socialistas, dar
bo ministeris.

Chondzynski, tautinės darbi
ninkų partijos, susisiekimo mi
nisteris.

Piechocki, narodovcas, 
singumo ministeris.

Kiemik, piastovcas, 
ūkio ministeris.

Badvan, eis žemes 
ministerio pareigas.

Visi kabineto nariai 
kių svarbiausiųjų 
uių grupių nariai.

reikalų

preky-

žemės

reformos

yra pen- 
parlamenti-

142 tūkstančiai bedarbių 
šeimyną Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, hų>- 
kričio 22. — Generalė Darbi
ninkų Konferencija skelbia, kad 
federaliame distrikte, kuriam 
priklauso ir Meksikos Miestas, 
yra daugiau kaip 4^,000 šeimy
nų/be darbo, ir apie 100 tūks
tančių tokių jau šeimynų kito
se Meksikos dalyse. Didžiuma 
jų. negalėdamos niekur gauti 
darbo, kenčią didelį vargą.

KĖBLINAS, lapkr. 22. — 
Beichsratas, arba valstybes ta
ryba, vakar patvirtino valdžios 
pasiūlymus dėl Lokarno saugu
mo sutarčių ir dėl Vokietijos 
įstojimo į 4autų Sąjungą. Už 
priėmimą paduota 46 balsai 
prieš 4.

Generolas Ludendorffas, kai- 
zerininkų vadas, stipriai ata
kuoja savo buvusį karo metais 
viršininką, prezidentą 
burgą, kam jis remia 
sutartis. Miuncheno 
laikrašty, Voelkische 
Ludendorffas sako:

“Aš kitados buvau 
.to Hindenburgo garso

preziden- 
ir garbės 

Į dalininkas. Galiu sakyt dagi, 
Ikad aš pats prisidėjau prie jo 
Į garbės padidinimo. Bot šiandie 
mano vokiška širdis gelia ma
tant, kad feldmaršalas llin- 
denburgąs nori savo garbę au
koti ir pasirašyti gėdos ir nt 
garbės dokumentą. Jis geriau 
tegul rezignuoja iš prezidente 
vietos, bet neišsižada savo pu- 
mykščios garbės.”

Nežiūrint tečiau kaizerinio 
kų ir nacionalistu opozicijos, vi
sas Lokarno programas bir 
tikriausiai reichstago patvirtin 
tas. įvairios Vokietijos parti
jos yra jau dabar užėmusioj 
savo pozicijas. Socialdemokra
tai ir visos vidurio partijos 
stoja už patvirtinimą sutarčių 
tuo tarpu nacionalistai, monar-' 
chistiniai fašistai ir komunistai 
balsuos prieš.

Kitas pretendentas j Ven 
grijos diktatorius

Austrijos didkunigaikštLs Al
brechtas organizuoja Vengri
joj fašistus sau padėjėjais

BUDAPEŠTAS,, Vengrija, 
Ilindon- I lapkr. 22. — J Vengri jos dikta- 
Lokai no I torius atsirado antras preten-1 

fašistu ĮdentasL l ai Austrijos didkuni- 
Courier.. (erc-hercogas) AL

Ibrechtas.
Nežiūrint Vengrijos mana h 

chistų, prisiekusių savo ištiki
mybę buvusios Austrų;Vengrų 

Jciesorienės Zitos Minui, ‘ 
tini” Ottonui, protestų, 
brechtas verbuoja sau, šahtiin- 
Įkus ir organizuoja Vengrijoj 
[fašistus, kurių pagalba jis sie
kias! patapti Vengrijos Mussu- 
liniu.

Budapešto laikraščiai sako, 
kad Mussolini, kalbėdamas uo
dais Italijos senate apie tai, 
kad fašizmas jau įsigalįs ir ki
tose valstybėse, turėjęs minty 
Vengriją.
• Albrechtas yra Mussolinio 
emisaras: Prieš grįžimą į Ven
griją jis ne tik .sukosi Italijos 
fašistų rateliuose, bet ir buvo 
nuolatinis svečias karaliaus rū
muose.

‘kaix-
Al-

Priverstino balsavimo įsta 
tymas Australijoj

Kas laukia naujosios 
Lenkijos valdžios

Fašistą priešininkai nebe 
grįš parlamentan

Britą submariną M-1 pa 
skandinąs garlaivis

LONDONAS, lapkr. 22. - 
Britų admiraltija paskelbė, kad 
prapuolęs monitoras submari- 
nas M-1 su 68 įgulos žmonių 
veikiausiai buvęs Švedijos gar
laivio Vidar paskandintas. Gar
laivio Vidur, kurs dabar yra 
Stokholme, kapitonas pranešęs 
admiraltijai, kad tą dieną, ka
da prapuolė submarinas, ir apie 
tą vietą, kur jis prapuolė, gar
laivis buvęs stipriai supurtytas 

, t inuo užgavimo kažin ko po van-
Desėtkąi tūkstančių Naujienų (|enju Veikiausiai tai buvęs 
skaitytojų ieško bargenų Nau- 8ll5marįnas> kuris, skaudžiai 
jienose. ir skaito klasifikuotų-(uįgautas ir sužeistas, bematant

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

MELBUBNA8, Australija, 
lapkr. 22. Užpraeitą šešta
dienį įvykusieji pirmi visuo
tiniai rinkimai Australijoj ei
nant priverstino balsavimo įsta
tymu parodo, kad 224 tūkstan
čiai piliečių vis tiek to įstaty
mo nepaklausė ir nebalsavo.

Viso įsiregistravusių balsuo
ti piliečių buvo 3,229,000, o bal
savo tik 3,005,000.

Einant įstatymu pilietis, kurs 
be kurios nors svarbios prie
žasties nebalsuoja, baudžiamas 
10 dolerių pabauda.

't. ■ ■ - 1 •

Naujienos pagelbės jums. Sovietų užsienių preky
bos komisaras serga

Aventino' opozicija nutarė tęsti 
“streiką” toliau; gal visai at
sistatydins.

o tų mokesnių 
nuolatinė 400,-

Varšuvos laik- 
apie baisias 
sferose,* •

ir už

VARŠUVA, lapkr. 22.—Nau
josios Skrzynskio valdžios lau
kia milžiniškas uždavinys —> 
bandyti atsteigti Lenkijos fi
nansus, kuriuos Grabskis pali
ko visiškame pairime. Lenkija 
apkrauta sunkia mokesnių naš
ta, kurios krašto žmonės nebe
pajėgia panešti, 
didžiumą suėda 
000 armija.

Beveik visi 
raščiai rašo dar
suktybes valdžios 
korupciją, kuri toli pralenkianti 
dagi carizmo laikų korupciją.

Darbininkų ir tarnautojų al
gos žemesnės, ne kaip kurioj 
nors kitoj Europos valstybėj, o 
mokesniai daug didesni. Kurios 
šeimynos nepajėgia savo mo
kesnių Valdžiai sumokėti, mo
kesnių rinkėjai konfiskuoja jų 
mantą, jų rakandus, 
menkniėkį parduoda.

Pasak ekspertų, Lenkija sa
vo reikalus galinti pataisyti tik 
stipriai sumažindama savo 
nuolatinę kariuomenę, o taip
jau savo valdininkų ir valsty
bės tarnautojų tik veikus.

Varšuvos spauda pasakoja 
tiesiai netikėtinų istorijų apie 
milžinišką graftą Grabskiui 
šeimininkaujant. Teeinu vidauę 
klika taip gerai apsaugoja savo 
narius, kad sunku susekti, kur 
yra tiesa ir kur politinių opo
nentų prasimanymas.

BOMA, |ltalijat lapkr. 22.
Italijos parlamento atstovai, su
darą taip vadinamą Aventino 
opoziciją fašistams, ir boikotuo
ją parlamento posėdžius nuo 
dienos, kai diktatoriaus Musso- 
linio pakalikai nudaigojo atsto
vą Matteottį, socialistą, nutarė, 
negrįžti parlamenta n, bet boi
kotuoti jį toliau.

Toks nutarimas padaryta po 
to, kai praeita penktadienio va
karą fašistų atstovai smurtu 
išmetė iš parlamento koridorių 
keletą liaudies partijos atstovų, 
o prieš tai dar sumušė ir išme
tė laukan iš posėdžių salės ko
munistų atstovus.

Visos opozicijos partijos ža
da laikyti šią savaitę konferen
ciją, idant formaliai nuspren
dus, kas daryti, nesant galimy
bės darbuotis parlamente. Kai 
kurie siūlo visai atsisakyti man
datų. paliekant parlamentą vie
niems fašistams.

$100 klaidžiojo 10 metų; 
grįžo siuntėjui

DU AKMENIU NUŠAUTA 
KOVOJ SU BUTLEGE-

RIAIS

YOUNGSTOWN, Ohio, lapkr. 
22. — Butlegerių su policija 
kovoj buvo du asmens nušauti, 
Mike Protič, 42 m., ir Anthony 
Parent, 23 metų.

APPIx kzrsjnLtaShrj
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose. i

nuėjęs dugnan.

Gaisras degtinės 
šmugelio laive

MASKVA, lapkr. 22. — So
vietų užsienių prekybos komi- 

, sąrąs, Leonidas Krasinas, ser
ga širdies liga. Jis nugabentu 
ligoninėn. Kiek pasitaisęs 
žinosiąs j užsieni gydytis,

va-

LQNG BEACH, Cal., lapkr. 
22. — Vakar, ką tik atėjus j 

'uostą motoriniam laivui Iva, 
kilo jame gaisras. Pasirodė, 
kad tai buvo degtinės kontra
bandininkų laivas, ir kai jis bu
vo jau gerokai padegęs, gaisrą 
užgesinus iš jo dar išgelbėta 
apie šimtas keisų svaigalų.

\APIPL£šfi PASTĄ

V

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

Aplamai gražu, bet nešilta; 
stiprokas vasaros vakarų vė
jas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 29° F. <

SUPEB1OB, Wis., lapkr.
— šeštadienio naktį banditai 
apiplėšė Superior pašto įstaigą, 
išsigabendami 75,000 dolerių 
vertės pašto ženklų ir šiek 
tiek gyvais pinigais.

22. šiandie saulė teka 6:49, lei
džiasi 4:24 valandą.

WASU1NGTONAS, lapkr. 22 
—Pašto departamentas prane
ša šitokią istoriją.

Gyvenęs Endicotte, N. Y. 
vienas Busi j oš pilietis, vardu 
Moisiej Pus, 1915 metų liepoj 
mėnesį pasiuntė savo šeimynai, 
gyvenančiai Mervoj, Rusijoj. 
100 dolerių tarptautiniu money 
orderiu. Bet dar siuntiniui n t 
pasiekus vietos, dėl karo pavb- 
jų, Rusijos valdžia įsakė vi
siems- gyventojams išsikrausty
ti iš Mervos į saugesnes vietas. 
Money orderis nebesurado šei
mynos Pus, ir po metų laiko bu
vo sugrąžintas siuntgjui į 
Endicottą. Deja, siuntėjas, 
Moisiej | Pus, buvo jau iš Endi- 
cotto išsikraustęs nežinia kur. 
Money orderis buvo persiųstas 
į pašto departamentą. Bet da
bar pašto departamentas gavo 
iš Lenkų valdžios pranešimą, 
kad Moisiej Pus gyvenąs su sa
vo šeimyna Lenkijoj ir skun- 
džiasis, kad jo siųsti iš Ameri
kos 100 dolerių niekados nebu
vę jo šeimynai išmokėti. Pašto 
departamentas tuoj aus pinigus 
persiuntė jam į Lenkiją.

VAŽIUOJA KARIAUTI

Skaitykit ir platinkit 
. NAUJIENAS

HAVANA, Kuba, lapkr. 22. 
—Du šimtai savanorių kubie
čių išplaukę į Ispaniją, iš kur 
jie keliaus su ispanais į Morok- 
ka kariauti. *

Mussolini baukšlosi va 
žiuoti į Londoną

Lokarno saugumo sutartims 
pasirašyti pasiusiąs geriau 
savo įgaliotinius -

ROMA, Italija, lapkr. 22.— 
Vakar buvo pasekelbta, kad 
premjeras Mussolini veikiausiai 
nevažiuosiąs pats į Londoną Lo
karno saugumo sutartims pasi
rašyti, kaip pirmiau kad jis 
planavęs, bet savo vietoj pa
siusiąs komisiją, kurion, tu r 
būt, įeisią Scialoia, Mediči dėl 
Vascelo ir Tilotti.

[Mussolini, matyt, apsisvars
tė geriau nevažiuoti Londonan 
dėl ižnių, kad Anglijos darbie- 
čių vadai ir parlamento nariai 
ruošias jį boikotuoti, o gelžkc- 
liečiai žada rtevežti jį traukiniu. 
Be to, Mussoliniui tektų vėl su
sitikti su Belgijos ministerių 
Vandervelde, nuo kurio jis susi
laukė pažeminimo Lokarne.]

Badautojas pamišo, 
išvydęs valgant 

šokoladą
, PABYŽIU.S, lapkr. 22. - 

Profesinis badautojas, Albert 
Wolly, gavo proto pamišimą, 
kai jis, būdamas savo stiklinia
me narve, pamatė lauke mer
gaitę valgančią šokoladą.

Wolly buvo sulygęs išbūti 
trisdešimt dienų nevalgęs n 
nemiegojęs. Tuo tiksli! vienoj 
didelėj salėj įstatyta stiklinis 
narvas, ir jame uždarytu ba
dautojas. Daugybė praeivių 
kasdien užeina jo pamatyti. Bet 
vakar, kai jau buvo išbūdavęs 
dvyliką dienų, jis pamatė ties 
savo narvu, vieną mergaitę, 
laikančią prie burnos plyteię 
^šokolado ir gardžiai jį krem- 
tančią, badautojas Wolly stai
ga pamišo. Jis pašoko, pa
griebė kėdę ir trenkė stiklap, 
sutriuškindamas jį ir stengda
masis atimt iš mergaitės ska
numyną. Besidraskantį kle
jojantį ji nugabenta į ligoninę.

Prerijos dega

VALENTINE, Neb., Tapkr. 
22. —x Rosebudo rezervacijoj 
siaučia prerijų gaisras, gresiąš 
vėl dideliais nuostoliais, kokių 
padarė tolygus gaisras praeitą 
rudenį.

Nė cento ei-kaizeriui už 
atimtas jo nuosavybes

Prūsijos seimas sako, kad Vil
helmas neturįs gauti dau
giau, negu nukentėję žmonis

BERL1NAS, lapkr. 22. - 
Demokratui pasiūlė Prūsijos 
landtagui (krašto seimui) su
manymą, kad buvusiam Voki 
tijos kaizeriui, Vilhelmui H< - 
hencollernui, už konfiskuoti 
jo nuosavybes Vokietija nemo
kėtų nė cento daugiau, nej j 
kad Vokietijos žmonės, prie - 
karinių bonų savininkai ir p - 
pierinių markių savininke , 
gauna už savo duotus Vokiet - 
jai pinigus. Tiems gi papra - 
tiems žmonės valdžia pasak-, 
kad visa, ką jie už savo taup - 
nius galf gauti, tai penkioliktą 
nuošimtį, ir kvitą.

Prūsijos landtago rezoliuci
ja pristatyta federalei valdži: , 
kadangi tik ji teturi teisės tą 
dalyką spręsti.

Studentai prie*!ngi ki 
riniam lavinimui

NEW YOBKAS, lapkr. 22.
Gity of New York Kolegijc i 
studentai 2,092 balsais ' pri < 
245 priėmė rezoliuciją, reik - 
laujančią, kad karinis studen- ų 
lavinimąs toje kolegijoj bu ą 
panaikintas.

Italijos senatas priėmė 
įstatymą prieš 

masonus
ROMA, Italija, lapkr. 22. — 

Vakar senatas 182 balsais prieš 
10 patvirtino įstatymą prieš 
slaptas draugijas Italijoj. Fa
šistų atstovų butas tą įstatymą 
priėmė kiek anksčiau.

Du žmonės sudegė

CLEVELAND, Ohio, lapkr. 
22. Praeitą naktį sudegė čia 
nedideli nameliai, kuriuose gy
veno Fr. Cooney, 32., ir J. O’- 
Boyle, 30 metų. Kadangi gais
ras kilo jiems miegant, abudu 
žuvo ugny.

Jei nori,turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

Siuskit per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdų 

e

Jau dabar yra laikas pradėti siųsti do
vanas savo giminėms Lietuvon ant Kalėdų. 
Juo artyn prieš šventes, tuo darosi dides
nis susikimšimas persiuntimo įstaigose, ir 
patarnavimas darosi sunkesnis. Siųskite 
pinigus dabar ir patarkit pasidėt juos Ko- 
peracijos Banke iki bus reikalo pasiimti.

Naujienų Telegrafinė Sistema, po 50 
centų kiekvienas siuntinįs, pasekmingai 
siunčia į šias šalis: Lietuvą, Latviją, Len
kiją ir Rusiją; per paštą Naujienos nusiun
čia j visas pasaulio dalis. 

/ •

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli- 
• kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 

raštinę arba j bilę vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

INAUJiEHOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Iii.

I



KORESPONDENCIJOS m*

Grand Rapids, Mieli.

NAUJIENOS
Kalėdų Dovana

NAUJIE

kasdien

ZZZZ

SKAITYTOJAU!
DIDELĮ MASKARADŲ

visokių dalykų,

THE

$2.00, audimo apdarai

IĮąk

Vardas

Adresas

Garsinkities “NAUJIENOSE

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

matymas reikalauja pagel- 
Gal būt, kad jums reikia aki- 
Pasitarkite su manim iian-

— Pritaikau taipgi akinius

CAT NO.H63 
g vvo&ufon*

1922-32 So. Halsted St, 
1177-83 Archer Avė.

PARDUOTI AR MAI-* 
ISA DOS KREIPKITRS I 

TAS JUMS BUS, 
ANT NAUDOS.

kuri buvo pasirodžiusi
tiek gerai vaidino, kad

Suirutė Lietuvių Katalikų 
parapijoje.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1 1801 So. Ashland Avė.

Kumpas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

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

8:30 vakare.

Siųskit Naujienas
I Jetuvon —• tai bus 
brangi dovana

iki to daėjo 
lą atsiskirti nuo papos 
sakau 
gresą.

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

tis, ypač šiame momente, kuo
met papa pripažino Vilnių ten 
kams ir tuo pasirodė esąs prie
šas visos lietuvių tautos.

—Gulbiniškis

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St., Chicago, III

PAVLAVICIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone1 Boulevard 7657 

Rezidencija Boulevard 9828

[Pacific and Atlantic Photo]
Peter Sarfano iš Detroit, 

Mich., 7 metų amžiaus, prisipa
žino policijai, kad jte nužudęs 
savo penkių metų seserį už tai, 
kad pastaroji erzinusi jį įr va
dinusi “beždžione’1.

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

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

o s Korporacija Artieriko-je
Ine.

Tai yra paprasti simptomai, 
kuri

nių? 
dien. 
prie likusių Čielų akinių stiklų.

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

Kataloge rasite 
kurių jus visados pageidaujate 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI 
Kataloge jus rasite budus kaip ii 
kur apmainyti kuponus į dovanas

Rengia
• >J f '' /’

Draugystė Lietuviu Dukterų

Seredoj, Lapkrjčio-November 25,1925

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 7fię ypatai
Bus išdalinta virš $200.00 brangių prizų — dovanų, kurios 

Bridgeporto ir Brighton Parko biznieriai ir draugystės narės sudo- 
v t* no jo. Draugystė iš iždo paskyrė grupėms 1-mą prizą — $25,00; 
2-rą — $10.00 ir 3-čią — $5.00 auksu.

to, gerais pasišoksit, nes yra pasamdyta J. Grušo Orkestrą.
Maloniai kviečiame visus KOMITETAS

Rengia Bridgeporto Politikos 
ir Pašelpcs Kliubas, i

Atsibus Padėkavones Vakare, Lapkričio 26 dieną
■ Lietuviu A uditorium 

3133 So. Halsted Street
GERBIAMIEJI IR GERBIAMOSIOS: —

Atsilankykite kuoska'tingiausiai ant šio iškil
mingo vakaro, nes bus duodamos puikios dovanos 
pavieniems ir grupėms pinigais. Pradžia 7 valanda 
vakare. Kviečia KOMITETAS

Buvo vaidinamas veikalas 
“Du bailiu.“ Tėvo rolėj vaidi
no J. Kazlauskas; dukters ro
lėj — p-lė Stelių Kisiliulė,. ku
ri puikiai atliko savo užduotį; 
kiti irgi gerai vaidino, k. a. 
tarnaitė —» p-lė T. Jankuniutė, 
advokatas —S. Slaveikas, Tvar
kas . —• S. čekąnavičius. Žmo
nėms vaidinimas patiko.

Po to girtuoklio monologą 
puikiai išpildė p-lė Steiki Kisi- 
iiutė 
vyru ir 
negalima buvo pažinai, o pub
lika turėjo gardaus juoko. Mes 
džiaugiamės turėdami savo tar
pe tokią gabią aktorę. Rei
kia tikėlis, kad ir toliau ji ne
paliaus darbuotis ir mus nuo
lat < linksmins. i.

Jaunas orkestras,, vedamas p. 
V. Niekaus gražiai sugriežė ke
letą muzikaliu veikalėlių.

P-lė A. AuČiuniukė gražiai 
padainavo solo ir puikiu duetu 
su p-le ,Z. Aleksandravičiūte. 
Geras buvo Ir’ diietas f>-Hų H« 
Jurkiuniutės ir Z Aleksandravi
čiūtės,

Pabaigoj keletą Unksmių dai
nelių padainavo šv. Cecilijos 
choras ir užbaigė su Lietuvos t 
himnu. Po to linksmai vaka
rą praleidę gryžome namo. Tai 
buvo pirmas šį sezoną vakaras. 
Lauksime jtj daugiau. \

—Naujienų Skaitytojas.

Artinasi Kalėdos. Kiekvienas pagal sopą 
įproti pradeda rūpintis kokių Kalėdų dova
ną suteikti savo*giriiiiiėms ir draugams?! 
Geriausia Kalėdoms dovana 
nos.";'

, , •. . n 't.

Gavęs žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE 
MAS, džiaugsis .visą metą. Netik, kac 
džiaugsis, bet turės didžiausią naudą, — 
tjalės daug pasimokinti, patirti, 
NAUJIENOS jain bus tikru ię geru (Irau 
Įju per visus metus
Jei nenorite užrašyti NAUJIENAS me
tams, galite užrašyti pusmečiui, net ir ke- 
iems mėnesiams.

Į Lietuvą labai paranku užrašyti SUBA- 
TOS NAUJIENAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. SUBATOS 
NAUJIENOS- Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIENOS metams 
$1.50.

Lapkričio 1 d., Federacijos 
svetainėj, įvyko vakaras šv. 
Cecilijos choro, vedamo V. Nie
kaus. ■ ‘

Vartoktt 
25c. ir 50c. baksėti* 

Pirkit nuo aptiekoriau*.
NETURI CALOMEL 

iivalymo tarnų. Išvalo odą. 
kimo galvon skaudėjimo 
Nuo uikietejimo, nublan- 

BEECHAM’S PILKA

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

nuo Rymo para- 
pakviestas kun. 

r jau įvyko pir- 
Reikia pa- 

kaip tik pasirodė 
apgarsinimai, kilo 
tarpe parapijonų, 

laisvų žmonių. Ži- 
ginčijasi 
pasilikti 

kiti nori

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuviu 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble"
Parašė S. E. Vitaitis, 

(“Tėvynes“ Redaktorius)
Dydžio 6x9 colius, pusi. 366
Šią knygą privalo perskaityt 

kiekvienas Lietuvis, čia kiek
vienas alias sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudies, musų santikius 
su policija ir teismais; kova pa
rapijonų su kunigais; kunigų 
dorybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
santikiuš katalikų su “bedie
viais“, Kapucino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

Ar Tamsta esi darbininkas ar 
biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo.

Knygos kaina: popieros apda
rais —
— $2.50.

Galima gaut “Naujienose” 
1789 S. Halsted St. Chicago, 111

Tūlas laikas atgal buvęs ku
nigas Ik'ksnys sumanė važiuo
ti į Lietuvą. Kad neliktų pa
rapija be kunigo, pasitengė 
partraukti kitą iš Lietuvos, 
taip ir padarė: patraukė kuni
gą Virbiską. 'Kasis kailio nau
jai pribuvęs, norėjo pasirody
ti teisingai ir pradėjo žmo
nėms . aiškinti nekurius bu
vusio kun. Deksnio darbus, ži
noma,, Deksniui tas nepatiko ir 
paprašė vyskupo, kad po jo iš
važiavimui neduotų Virbiskui 
tos parapijos, tu r būt bijojo, 
kad Virbiskas neiškeltų dau
giau kun. Deksnio darbų. Vys
kupas Deksnio pakhiusė ir jam 
išvažiavus Virbiską nusiuntė į 
Saginavv’, o iš ten patraukė 
kun. Lipkų. Rodos, tuo reikė
jo ir užsibaigti, bet kas tam- 
apie trys daly 
siorganizavo, 
rys, Lipkų neįsileisti 
bažnyčią, bet net ir į 
ją. Paskirtu laiku, 
Lipkus parsikraustyti 
apstojo bažnyčią fr kleboniją 
ir manė neįsileisti., bet visai 
kitaip išėjo. Kun. Lipkus par
važiavo ir kartu su juom atvy
ko vyskupas ir keletas detek- 
tivų, taip kad parąpijonys ne
drįso kun. Lipkui kelią pasto
ti ir pradėjo keršinti, kad į 
bažnyčią tai jau tikrai neįsilei
stą, bet ir tai jiems nepavyko. 
Kun. Lipkų sergėjo per keletą 
dienų detektyvai ir pa rapi jo
nams daugiau niekas neliko, 
kaip tik eiti pas vyskupą pra
šyti. kad atsiimtų nekeistiną 
kunigą. Vyskupas patyręs ka
me dalykai suvertė visą bėdą 
ant kun. Virbiską, kad tai jis 
buk sukėlęs visą tą suįrutę ir 
atėmė parapiją iš jo Saginavv, 
o Lipkus vis dar tebėra Grand j 
Rapids. žinoma, .tokia vysku
po nesiskaitymas su žmonėmis 
iššaukė da didesnį pasipriešini
mą ir dabar visu smarkumu 
parapijonys subruzdo tverti ne-| 
prigulmingą 
piją ir jau 
Krikščiūnas 
mos jo prakalbos 
žymėti, kad 
tų. prakalbų 
ginčas 
bet ir 
norna, 
dėlto,

laap wi> ii—■ .........m t

NORĖDAMI
PIRK1
NYTI 
PAS MUS

> parapijonų su- 
ypatingai mote- 

netik į 
kleboni- 
kuomet 
turėjo,

PIRMAS MASKARADU

BALIUS

netik 
taipe 

parapijonai 
kad vieni nori 

ctar prie Rymą, o 
skirtis, tai čia jų dalykas, bet 
ko ginčytis laisviems žmonėms? 
Aš manau, kad laisviems žmo
nėms nereikia parapijas tverti, 
nereikia nė jas griauti; jeigu 
žmonėms reikia • tegul tve
ria, tegul organizuoja ir jeigu 

kad mato reika
lui aš 

kad tai žingsnis į pro- 
Mums nėra ko priešių-

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 87 metų “Vienybės“ komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
paa amerikonus “Five Foot Book Sholf” išteistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iŠ 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos. •

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos p unite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

i VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Miestas............................... .....................
Išpildyk ir siųsk Naujienoms

KIMBAIL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti, ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Rim
bai! grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulinta piano mu-

Parduodam ant lengvu išmo 
kljlmą

PIJANĮJ KRAUTUVES

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JŪSŲ —

CHICAGOS LIETUVIO AUDITORIUM
3133 So. Halsted Street

For BILIOUSItfESS

BEECHAMS 
PILLS

***** gnm
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MUSŲ MOTERIMS
.    " Veda Dora Vilkienė   - ■ -

Kį IR KAIP VIRTI
SVOGŪNU SRIUBA FRANCU- 
ZIšKU BU DU PAGAMINTA

Tešlą padaryk sekamu
IVi puoduko miltų 
f/2 puoduko taukų 
l/2 šaukštuko druskos 
Išmaišyk miltus su druska ir 

persijok. Taukus ir miltus mai
šyk su peiliu, nepridėjus ran
kų. Pridėk 4-6 šaukštus ledinio 
vandens (labai šalto) išmaišyk. 
Ištepk tešlą ant tam tikro bla
kinio torielio, sudėk mišinį iš 
arbūzo. Kepk nekarštame pe 
čiu.įe apie % valandos. Paduo-

bud ir.

8 vidutiniai svogūnai
3 šaukštai sviesto bei taukų
*/2 "puoduko vandens
8 šmotukus Eouillion cubes
Tarkuoto sūrio
Pakepintos baltos duonos
Supiaustyk ir sukapok svo

gūnus. Sudėk į skauradą su tau dama į stalą uždėk plaktos sai
kais ir vandeniu. Duok pavirti.’ 
Nuimk dangti ir pakepink kol 
porus. Ištarpyk buliono šmotu
ku* 1 kvortoj vandens. Sudėk 
svogūnus. Sudėk mažus baltos 
duonos šmotukus ant torielio, 
»pik>arstyk sui-iu it- užpilk išvir
tą sriubą.

džios Smetonos.

Šeimininkėms Patarimai
NAMŲ RUOŠA

________________________ NAUJIENOS, Chicago, BĮ.
k) tureli tam tikrą būdą, tam 
tikią charakterio bruožų. Juos 
kiekviena mergaitė turi savyje 
išsidirbti, ir juo ankščiau ji tai 
padarys, juo bus geriau.

Tie bruošai: švarumas, tvar
kingumas, taupumas ir darbš
tumas. šįo bruožai kiekvienai 
Šeimininkei būtinai reikalingi 
dėl lo, kad be jų jos visas gy
venimas bus pilnas nepritek
lių, bereikalingo darbo ir nu- 
sivvlinui.
1. švarumas reikalingas visų 
pirma musų sveikatai. Moky
damiesi higienos ir namų 'ruo
šos, mes pamatysime delko'kalėjime už vogimą duonos ir 
švarumas reikalingas ir kaip'kilų valgomi! daiktų, kurio ry- 
turime jį palaikyti. Be švaru- (ajs paliekama prie durų, 
nio negali būti gražumo. Bu-  
las, išpuoštas brangiausiais iii 
gražiausiais daiktais, atrodo sutvarkys 
negražus, jei ant tų daiktų ma
tyt nešvarumų, ir atbulai, ne- ■ sutaupys daug taiko, kuris, ne
turtingo darbininko butas iš
rodo gana linksmas ir smagus, 
jeigu‘bute viskas tvarkingai

[Pacific and Atlantic Photo] 
Rex, Los Angeles šuo; sėdi

savo namus taip, 
kaip aukščiau minėta, . tad ji

ŠALDYTA ŽUVIS

Namų ruošos mokslas 
’ tvarkyti namus ir taupyti šei
mynos pinigus ir kitus daiktus, 
šis mokslos nurodo maisto pro- 

avalines ir kitų

moko

2 šaukštu deglatino įplak į'duklų. rūbų
U puoduko šalto vandens, tegul‘daiktų vertę, ir kaip juos tau- 
pastovi 10 minutų. Paimk 2'pyti, kad ne butų bereikalingų 
puoduku virto buliono arba jau išlaidų. Jis moko, kaip reikia 
tienos, užvirk, ir supylus gėla-1 išrinkti ir laikyti produktus, 
tinų su vandeniu— maišyk, pa kaip pigiai, gardžiai, švariai ir 
kol ištirps. Nuimk nuo ugnies gražiai tiekti valgius. Jis mo- 
ir peikošk. Padėk į šalį, tegul ko saugoti baldus ir visus na- 
ataušta. Paimk 2 puoduku sal- minios daiktus, kad jie, 
mon, tuną žuvį, arba kokia 
nori žuvį, supiaustyk į šmotu • 
kus. Išvirk 2 kiaušinius, kaip 
atauš, supiaustyk į keturias da
lis, taipgi išvirk vieną buroką, 
supiaustyk į šmotukus, pamir-' 
kyk acte.

kiek
tar-

mpko
galima, geriau ir ilgiau 
nautų ir butų gražus, 
skalbti ir švariai laikyti rūbus, 
prosinti lopyti, adyti, sinti sau 
ir vaikams. Pagalios namų ruo
šės mokslas išaiškina švarumo,

Sudėk į kokį molinį taupumo ir tvarkingumo rei- 
arba blekinį indą žuvį, kiauši- kšmę.
nius, burokus ir truputį žalių

trukdo darbą/i r erzina žmogų. 
Kada visur tvarka, kada kiek- 

savo vieloje, 
ir greitai 
Tvarkin- 

palenKiua 
mvli savo

vienas daiktas• ' I
<ada viskas lengvai 
vyksta, net linksma, 
gas švarus butas 
žmogų, ir tada jis
kampa, nors jis ir kažin kaip 
neturtingas butų.
mintingai šeimininkauti, būti
nai reikia taip pat nustatyti 
tam tikras laikas kievienam 
darbui, ir jei jis nustatytas,— 
laikytis jo visuomet.

Jeigu šeimininkė nustatys sa
vo darbams tvarką ir visada 
jos’ laikysis, tad jai nereikės

Norint iš-

lel. Blvd. 31M
M. Woltkiei5ic»

BANI8

Telefonai* i

AKUŽERKA
Pasekmingai p*- 
arnauja mote- 
ims prie gimdy- 
n o , patarimai 
tykai moterim* 
r merginom*.

3113 South 
Halsted St

Mrs. MIGHNIEVIGZ-VIDIKIENE 
AKUŠERKA

3t01 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yard* 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži 
ningai patar 
nauja, visokio
se ligose priefr 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar h 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms kreipk, 
tės, o rasite pa 
gelbą.

Valandos nu<
8 ryto iki 1 pu 
piritų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Oflsa*
4729 So. Ashiand Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 16 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

^DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams* žinoma* per 15 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
I8th StM netoli Morgan St.

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

j Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

veikti; ji niekuomet nepamirš 
padaryti, kas' reikia, niekuomet 
neskubės, ir savo darbo bet 

neatliks. Ji sau ramiau 
dirbs ir pati nepastebės, 
jos darbas vis nuolat ge- 
ir stipryn.sant tvarkos, eitų kiekvienam 

daiktui ieškoti. “Laikas—pini
gai”,—sako anglai ir amerikie 
ėiai. 'i'oks ieškojimas dar

Dirbdama n 
darbus eina

kaip 
šiai 
kaip 
ryn
matydama, kad 
tvarkingai, šeimininkė jaus pa- 
sitenkinimą. Ž. ir V.

. Nelaimės

Didele datiirybė nelaimių paeina 
nuo primto lą^tymo. 

IVIur.** Rvclkatn, piulHeki-
man ir dažnai pati KyvaKtia 
priklauio nuo skaiatauH. Rcro 
ir HmaRnuH regėjimo.

DR. G. SERNER O. D.
Lietuviu Akių HpeciaL'ataa /

3333 So. Halsted SI.
Valandon: nuo i iki 9 

NedMloJ:

Akiniai $5

II. Tvarka. Tvarkinga šeimi
ninkė, sustatinėdama daiktus, 
juos turi taip sutvarkyti, kaip 
jos šeimininkavimas reikalau
ja, būtent: a) kiekvienas daik
tas turi būti jam paskirtoj vie
toj, kad reikalui išlikus butų 
lengva jis rasti; b) kiekvienas 
daiktas turi būti padėtas tokio
je vietoje, kur jis nekliudytų 
kitam, kad ko nepagadintų ar
ba pats nepagestų. Pav., ne
galima dėti degtukų ten, kur 
juos guli pasiekti vaikai, o ži
balo bei benzino arti pečiaus, 
arba laikyti geležinių daiktų, 
varinių indų, uogienės drėgno
se vietose, kur indai rūdija, gi 
uogienė pelė ja; <•) kiekvienas 
daiktas turi užimti kuo ma
žiausia vietos; d) visi daiktai 
turi atrodyti gražiai, pav., tvar
kingai sustatyti indai ant len
tynų virtuvėje arba bufete 
puoeda butą, o darbo tiek pat.

Jeigu šeimininkė nuo pirmos 
savo šeimininkavimo dienos

Lietuviai Advokatai
Z

nuo 1 
nuo 10 Iki 1

ir augščiau

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom StJ Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1811

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Te). Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77

Cor.
W. Washington St. 
Wa*hington & Clark

Namų Te!.: Hyde Park 8395 LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Te). Boulevard 5918 
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 var.
Nedėlioms nuo 10 ryto tiri 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai idjlmai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiam*

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE WN 
4631 S’o. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000J. P. WAITCHES(a mokslą turėtu žinoti 
šeimininkė. 

Žinodama higienos (švarumo) 
ir namų tvarkos taisykles ir 
norėdama gauti iš to žinojimo 
naudos, šeimininkė dar priva-

sukapotų petru.škų; užpilk bul- kiekviena namų 
jonu su gelatinu, padėk šaltoj 
vietoj, kad atauštų.

Padėk ant didelio torielio sa
lotos lapą, ir apversk ant 
tų indą, kuriame randasi 
nys. .

Advokatas Z

salo- 
miŠi-

Tel. Pullman 6377. Roseland,

10717 Indiana Avė.,
' Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.
. ' ' Kambarys 1420 -

Telefonas Dearbom 6096

SPECIALISTAS egzaminavoji- 
me abstraktų ir nejudinamo tux-, 
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

1U

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

J

OBUOLIU KOŠĖS PYRAGAS

KEPTI RYŽIAI

r

dėl ge-

MM

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

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

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiai* dovanų dykai ant pareikalavimo.

.........................................■.......  Atkirpk čia
Data: Lapkričio 23, 1925

u
o

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

1 puoduką ryžių sudėk į karš
tą vandenį, duok pavirti pakol 
suminkštės, bet ne duok ry
žiams ištižti. Nusunk vandenį, 
sudėk į kokį bliudą arba puodu
ką, užpilk 1 puoduką vištos arba 
jautienos balionu sumaišytą su 
1 puoduku pieno. Užbarstyk 
duonos trupinių ir keletą šmo
tukų sviesto. Kepk pečiuje. 
Kaip išimai iš pečiaus, api
barstyk kapota petruška. Ge
ras ir lengVas valgis vaikams.

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

Tel. Kenwood i>107
Valandos: nuo 9 iki' 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.
į .............. ......... —w ■■■

Ofiso teL Boulevani 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
I

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St ' 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Scredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v, p. p,

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir yisų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted SL, Chieage 
arti Slst Street

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Pfti s

8241 S. Halsted St. Tel. Yard* 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pitnyčios

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. tVashington St. Room 911 
Tel. Central 6200

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

obuolio JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Wa*hington St. Room 1310 
, Telephone Dearbom 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brūnswick 4983.

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė Šviesa ir diathermia 

. ........... ..... 111 1
DR M. J. SHERMAN

Specialistas moterų ligų 
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blw<* 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858v ,. f

A. L. THOMAS 
■ LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 , 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Boulevard 8686
Re*. 6504 So. Artesian 

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

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

Kasdien

puoduko taukų bvi sviesto 
1puoduką cukraus
1 kiaušinis
4 šaukštai karšto vandens
2*Z2 puoduko miltų

' 1 i/fc puoduko tirštos
košės

2 šaukštukai sodos
1 puoduką razinkų 

puoduko sukapotų 
cinamonų arba vanillos 
rcsnio skonio.

Sudėk cukrų ir riebalus. Trink 
su šaukštu pakol nepasidarys 
lyg Smetona, pridėk plaktą kiau
šini. Ištarpyk sodą karštame 
vandenyje, sumaišyk su obuolių 
koše ir pridėk prie pirmojo mi
šinio. Pridėk miltus, razinkas 
ir riešučius. Kepk pavidale ket
virtainio duonos bakano.

f Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

xxxxxlxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
= Dr. Lawrence P. Slakis M 

HDr, Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. M oxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ir pigi suknelė.

z

(sumai- .

Pattem Dept., 1789 So. 
Chicago, III. Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS 

4712 So. Ashland AveM 
near 47th Street 

CHICAGO

HAUKS GIRING PUMPKIN 
PIE

xxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.2 kiaušiniu

1 Vfe puoduko virtos pumpkin 
košės.

1 puoduką cukraus
1 šaukštuką cinamonų
!/j> šaukštuko druskos
i/2 paukštuko pieno
1 šaukštuką imbiero 

to).
Sumaišyk cukrų, imbierą, ci

namonus, druską, paskui sudėk 
pumpkin (dynas). Suplak kiau
šinius ir sudėk, ant galo Įpilk 
pieno ir viską labai gerai išmai-

No. 2239 Graži
Ją lengva pasiūti. Pasisiūdinus nesi
gailėsi. Nors ji ir tokia paprasta, 
bet gerai atrodo ir gerai devesys.

Sukirptos mieroa 16 metų ir nuo 
36 iki 42 colių per krutinę. 36 mie- 
rai reikia 3% yardo 40 colių mate
rijos.

Norint gauti vienų ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
tr adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigu* 
arba kniso* ženkleliais kartu *u už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų:
Halsted St.,

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III,

Butkus tJndertaking 
Co.» Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th St., Chicago, III.

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

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
Visokį vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės: 

Brighton Park Aptieks
4254 Archer Avė.,
l’hone Lafayette 6149
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NAUJIENOS, Chlcago, m. Pirmadienis, Lapkr. 23, ’25

aiaujienos
The i ilhuanian Daily N«w« 

t*unliahed Daily k Except Sunday 
6y the Litbuanian Newa rub. C<. Jjm.

_____ ttditor P. GRIGAITIS

1739 Soatb Halsterf SUMi
\ Cbicaffo, III. «

Tala^fcoaa Roo—vali >5—
Subscription Ratas i

(8.00 per year 1q Canad*.
$7.00 per year outslde of Chicago.
$8.00 per year in Chicago. «

8c. per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

March 17th, 1914, at the Poat Office 
>f ‘’hieago, III., undar the act of 

2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas i Roosevelt 85M.

AMERIKIEČIŲ ROLĖ LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS ATGAVIME

• • • • l > . K

REIKIA BEŠALIŠKAI IR PILNAI PADUOTI FAKTUS

ŠLIUPO IR NARUŠEVIČIAUS “NUOPELNAS” 
LIETUVAI

U .C, i: K B. 1: / '
VOKIEČIŲ OKUPANTŲ ARMIJA LIETUVOJE 

po karo ;
Kada nors turės būt pilnai ir bešališkai nušviesta 

Amerikos lietuvių rolė Lietuvos kovoje už nepriklausomy
bę. Iki šiol musų visuomenė žino tiktai dalį faktų, ir tuos’ 
pačius musų spauda dažniausia paduoda tiktai, tikslu pa
naudoti juos partinei propagandai.

Taip, mes dažnai matome musų dešiniuosiuose ir “vi
duriniuose” laikraščiuose pasigyrimus tų srovių nuveik
taisiais darbais vadinamojoje “Amerikos Lietuvių Tauti
nėje Taryboje” ir panašiose įstaigose, be kurių pagalbos, 
esą, Lietuvos žmonės nebūtų galėję sukurti savo valsty- 

* bę. Šis faktų tempimas ant partinio kurpalio tečiaus gal 
būt yra dar ne taip didelė bėda *(nęs kitos partijos gali 
tam pasipriešinti).,- kaip visuomenės nežinojimas daugelio 
dalykų, kurie dėjosi musų vadinamosiose “diplomatinėse 
sferose”.

Vieną tokių slaptybių išplepėjo paskutiniame savo 
numeryje “Sandara”. Ji yra pakankamai svarbi, kad at
kreipus į ją visuomenės dėmesį.

1 z

Laikraštis nepasako, iš kur gauta ta informacija. 
Gal būt iš tų pačių šaltinių, iš kurių savo laiku buvo pa
leista žinia, kad, jei ne “generolas” Ivaškevičius, tai Klai
pėdos kraštas nebūtų tekęs Lietuvai?....

Bet jeigu “Sandaros” informacija yra teisinga, tai 
vertėtų paduodamus joje faktus patyrinėti. Gaila, kad 
tautininkų organas, skubindamasis pasigirti savo parti
jos “nuopelnais”, užmiršo pranešti, kada ir prie kokių 
aplinkybių atsitiko tas lenkų “bandymas” pereiti Gardino 
liniją, kuris buvęs pastatęs pavojun visą Lietuvos gyvy
bę. Ar vokiečių armija čia iš tiesų išgelbėjo Lietuvą, mes 
nesiimame spręsti (tatai galėtų pasakyti žmonės, tuo me
tu veikusieji Lietuvoje).

Bet mums yra šiek-tiek žinoma kita vokiečių darbuo
tės pusė Lietuvoje po Versalės taikos pasirašymo, ir apie 
tai bus ne pro šalį tarti keletą žodžių. >

’ Vokiečių armija, pasilikusi Lietuvoje po karo, susi
uostė su vokiškais dvarininkais Pabaltėje ir, su finansi
ne jų pagalba, mėgino užkariauti Latviją. Tik per didelį 
vargą latviai atmušė užpuolikus nuo Rygos.

Bermonto-Avalovo vadovaujamieji vokiečių būriai, 
be to, rengėsi susijungti su Judeničo vedamais “baltagvar
diečiais”, kurie ėjo’užkariauti Petrogradą ir atsteigti Ru
sijoje monarchiją.

Kai tie žygiai nepavyko, tai bermontininkai, susukę 
savo lizdą Šiauliuose, ėmė teriot Lietuvą. Savo laiku ir 
Amerikos laikraščiuose buvo aprašyta, kokių baisenybių 
pridarė tos plėšikų gaujos Šiauliuose ir Žemaitijos sod-

Oficialia sandariečių organas rašo:
“Kad šiandie mes turime Lietuvą laisvą, tai vei

kiausiai yra nuopelnas Amerikos Lietuvių Tautinės 
Tarybos. Štai kame dalykas: Dr. J. Šliupas ir Inž. 
Naruševičius, kurie du Washingtone atstovavo lietu
vius, paveikė į Amerikos valdžią, kuri kabeliavo į Pa
ryžių pataisyti vieną svarbų yunktą taikos dėlei. Tai 
buvo prieš karo pabaigą, būtent alijantai turėjo tai
kos programe įtraukę, kad po Taikos diena (?) vo
kiečiai tuojau išsitrauktų (pasitrauktų?) iš visų pir
miau prigulėjusių* Rusijai teritorijų. Tarybos atsto
vai gi prašė, kad tą punktą pakeistų sekančiu: Vokie
tijos armija pasilieka pirmiau prigulėjusiose prie 
Rusijos žemėse, kol ją pakeis alijantų armija. Lietu
vių prašymas buvo išklausytas; Vokietijos kariuo
menė pasiliko Lietuvoje ir t. t.” (Žiur. “Sand.” lap
kričio 19 d., 1925 m.).
Tatai, girdi, išgelbėję Lietuvą, nes kai lenkai bandę 

“pereiti Gardino liniją”, tai vokiečių armija juos sulai
kiusi.

4.002.001.50.75

UMrnokijlmo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ....................................
Pusei metų ____________
Trims mėnesiams.... ...........
Dviem miaevUms _________
Vienam mineaini

Chicagoje per nešiotojus >
Viena kopija eeų*****•*••««•••••
Savaitei ......________________ _ 18g
MMne*lul __________________ ____ 7Bc

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu;

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) 

Metams .... 
Pusei metų

_ |8.00
.... 4.00

Trims mšnesiains .................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

žiuose. Kovos ęu bermontininkais yra bene kruviniausias 
$8.00 lapas Lietuvos jiepriklausoniy bes gimimo istorijoje.'Visa 

'Lietuvos liaudis tuomet keikė Santarvės valdžias už tą 
“dovaną”, kurią jos davė Lietuvai, palikdamos po karo 

‘Pabaltės kraštuose vokiečių okupantų armiją!
O sandariečių organas didžiuojasi, kad ta “dovana” 

buvusi išprašyta Amerikos tautininkų vadų! Nejaugi tai 
yra tiesa? Lietuvos veikėjai turėtų tatai ištirti.

Apžvalga
MELO IR ŠMEIŽTO KON-

TESTAS

Atžagareiviškoj i tautininkų 
srovė, kuri šiandie kontroliuoja 
Sandaros partiją, vis dažniau 
vartoja tokias pat priemones 
kovai prieš socialistus, kaip ir 
bolševikai. Bolševikai be pa
liovos šmeižia socialistus ir 
prasimano apie juos nebučiau- 
sius dalykus, o tautininkai ta
rytum pasiryžo eiti su bolšcvi- 
rais į lenktynes.

Paskutiniame, “Sandaros” nu
meryje, pav. randame sekantį 
melą redakciniame straipsnyje:

“Ką gi tuo metu (kai tau
tininkai ‘‘dirbo atgavime 
Lietuvos nepriklausomybes”) 
veikė socialistai? Jie diibo 
internacionalo naudai ir sa
kė, kad ‘Lietuvai nė cento, 
kol ją nevaldys internaciona
listų valdžia/ ”
Musų skaitytojai jau senai 

žino, kad tokio obalsio “Lietu
vai nė cento” socialistai nie
kuomet neskelbė. Jie žino taip 
pat, jogei socialistų laikraščiai 
daug kartų protestavo prieš tą 
begėdišką. Sirvydo sufabrikuo
tą, melą ir Teikalavo, kad tau
tininkai įrodytų, kada ir kur jie 
matė tokį obalsį pas socialis
tus. Bet iki šiol dar nė vienas 
šitą melą kartojantis tautinin
kų organas jokių įrodymų nė
ra davęs.

Jeigu, akyveizdoje to, “San
dara” dar vėl drįsta tą melą 
kartoti, tai ji pasirodo stovinti 
ant vienos lentos su komunis
tiniais šlamštais.

Bet negana to, kad oficialis 
sandariečių laikraštis skleidžia 
senai diskredituotą melagystę. 
Jisai da “padailina” ją, tvirtin
damas, kad socialistui reikalavę 
Lietuvai “internacionalistų val
džios”. Kitame to paties nume
rio editoriale jisai tą nesąmonę 
šitaip išdėsto,

“Jiems (socialistams) ne
svarbu, kas musų kraštą val
dys: lietuvis ar kitatautis.”
O tuo tarpu visi žmonės žino, 

jogei Amerikos lietuviai socia
listai ^visuomet reikalavo, kad 
lietuvių tautai butų pripažinta 
teisė valdyti save (apsisprendi
mo teisė), kad jie dar kafo 
metu k.ėle protestus prieš Vo
kietiją, kuri x mėgino paversti 
Lietuvą “amžinais ryšiais su
jungta” kaizerio imperijos da
lim; kad jie griežčiausiu budu 
smerkė Rusijos bolševikų įsi
veržimą Lietuvon, ir kad jie lo
šė žymią (ir kai kuriose kolo
nijose net vadovaujančią) rolę 
protestuose prieš lenkų už
puolimą Vilniaus.

Yra net kontu matyt, kad 
laikraštis partijos, pretenduo
jančios prie “progresyviško” 
vardo, gali šitaip žemai nusmu
kti doroje.

Kitoje vietoje tas pats tau
tiškas So. Bostono šlamštpalai- 
kis deda dar ve kokią antį:

“Iš rimtų šaltinių teko iš
girsti, kad ‘Naujienų’ pasto
gėje yra iškilęs didelis skan
dalas. Direktoriai esą būti
nai užsispyrę prašalinti p. P. 
Grigaitį iš atsakonlingo re
daktoriaus vietos. Jo vieton 
esąs kviečiamas Dr. Kara
lius.”

' Į , •
Tai yra grynas liežuvninkų 

prasimanymas, nes mums ne
teko girdėt, kad “Naujienų” 
direktoriams butų bent prisi
sapnavę tokie dalykai, kokius 
praneša “Sandara”.

Jdomu, kad Sandaros lyderiu- 
’kai stveriasi šitokių priemonių 
kovai prieš socialistus, kuriuos 
jie nuolatos skelbia “baigian
čiais išnykti”. Jeigu socialis
tai' yra teks “silpnas” priešas, 
tai kam sandariečuti tarp des
peratiškai prieš juos skeryčio
jasi?

nelabumus, kaip tatai
1 minėtame straipsnyje

PADĖKA “DRAUGUI”.
< ' S - „i..., įV — y ■■■ ■■■■-■ — ■ | ,

Nors kartą ir mes gauname 
progos gerą žodį pasakyti Chi- 
cagos kunigų organui. Mes skai
tome savo pareiga išreikšti jam 
nuoširdžią padėką už tai, kad 
jisai perspausdino iš “Naujie
nų” žymią dalį straipsnio apie 
Lietuvos klerikalų politiką.

To straipsnio antgalvls yra : 
“Jie nieku nesivaržo,” ir jisai 
buvo paimtas iš Kauno “So
cialdemokrato”. Mes niekuomet 
nebūtume galėję taip gabiai iš
kelti aikštėn juodųjų Lietuvos 
valdov 
padarė 
musų draugai, gyvenantys Lie
tuvoje. Kad jie tatai atliko 
puikiai, liudija jaU tas faktas, 
kad už straipsnį “Jie nieku ne
sivaržo” valdžia nubaudė “So
cialdemokrato” redaktorių, drg. 
St. Kairį, 1000 litų arba vienu 
mėnesiu kalėjimo.

Ir Ghicagos “Draugas” (kad 
jo redaktoriui Ponas Dievas 
duotų sveikatą ir dvasią šven
tą!) kuone pusę to straipsnio 
įdėjo į savo skiltis. Labai ačiū!

Taip pasielgdamas, jisai, be
je, Išrodė, kad Lietuvos val
džia visai neteisingai nubaudė 
musų draugų Laikraštį Kaune. 
Nes jeigu ‘‘Draugas” nesibijo, 
kad jo skaitytojai pamatytų, 
ką Lietuvos socialdemokratai 
kalbą apie klerikalizmo dikta
tūrą, tai kodėl valdžia turėjo 
“ant sienų kabintis” dėl to 
straipsnio? Į kritiką, kokia ji 
nebūtų aštri, reikia atsakyti 
kritika, o ne kumščiai »Kas 
mėgina atremti argumentus 
smurtu, tas prisipažįsta prie 
savo dvasinės ubagystės.

Taigi iš paties “Draugo” pa
sielgimo su tuo straipsniu ten
ka logiškai padaryti išvadą, 
kad Lietuvos klerikalai ne tik
tai mėgina lošti diktatorių ro
lę, bet da ir daro tatai visai ne
gudriai. Jiems, vadinasi, kaip 
tik ir tinka tas epitetas, kurį 
“D.” su pamėgimu kartoja: 
“šudutnavojusių diktatorių 
bunčius.”

Jeigu gi taip, tai ko tuomčt 
stebėtis, kad Lietuvos socialde
mokratai prieš juos kovoja?

O Chicagos kunigų laikraš
tis tuo stebisi ir net piktinasi. 
Tai yra visai nelogiška. Jeigu 
butų taip, kad Lietuvos social
demokratai, kovodami prieš 
klerikališkus diktatorius, patys 
eitų prie diktatūros (kaip, pav. 
komunistai) arba bent vartotų 
savo kovoje diktatoriškas prie
mones, tai tuomet butų kas 
kita. Tuomet jisai galėtų pa
sakyti, kad jie esą niekuo ne 
geresni už klerikalus ir dagi 
prie to veidmainiai. Bet apie 
socialdemokratus taip pasakyti 
absoliučiai negalima, nes jie 
su diktatoriška politika neturi 
nieko bendra, — ką ‘aiškiai ro
do ir tas straipsnis, kurį per
spausdino “Draugas”. Jame 
klerikalai smerkiami už tai, 
kad jie smurto ir sauvalės po
litika' griauja visuomenėje “pa
sitikėjimą demokratijos sieki
mais”, ir kovai prieš klerikalus 
straipsnis siūlo ve ką:

“Ir todėl mes pakartotinai 
vėl primename Lietuvos 'dar
bininkams,, Lietuvos liau
džiai: ruoškimės prie besiar
tinančių Seimo rinkimų, ruoš
kime galą krikščionių sukler
tam Lietuvoje sauvalės ir 
tvirkinimo režimui.”

[Pacific and Atlantic Photo]
• » i

Kapitonas Charles Arthur, 
anglų karininkas, tapo nuteis
tas Paryžiuj 13 mėn. kalėjimo ir 
.500 frankų pabaudos. Jis dirbo 
kartu su ta šaika, kuri iš Indi
jos maharažo Hari Singh išvi
liojo $750,000.

Taigi padaryti galą nelemtai 
klerikalų valdžiai (režimui) so
cialdemokratai siūlo ne smurtu, 
ne ginkluota jėga, bet balsavi
mu, ir jie reikalauja demokra
tijos. Todėl jų nusistatymas 
yra visiškai konsekventiškas 
(nuosakus).

Mums palieka dabar pašalin
ti tiktai dar vieną “Draugo” 
nesusipratimą. Jisai negali sau 
išaiškinti, kokią prasmę turi 
Lietuvos socialdemokratų pas
tangos nuversti klerikalį reži
mą, kuomet Lietuva dar nėra 
pribrendus socializmo tvarkai. 
“Naujienos” nesenai nurodė 
jam tą visiems žinomą Markso 
teorijos dėsnį, kad socializmas 
tegali būt įvestas tenai, kur 
ekonominis krašto išsivystymas 
yra pasiekęs labai aukšto laip
snio (stambi industrija, kapitalo 
susikoncentravimas, skaitlinga 
darbininkų klasė ir t. t.); kas 
svajoja apie socializmo įvykini- 
mą be šitos sąlygos, tas yra ar
ba nieko neišmanantis tamsuo
lis, arba naivus sapnuotojas 
(utopininkas). Bet Lietuvoje 
ekonominis išsivystymas da 
yra labai žemas. Todėl “Drau
gas’' kasosi pakaušį ir nežino, 
ką čia manyti: ar tie socialis
tai nori jį ant juoko palaikyti, 
ar jie patys netiki į savo teori
jas? Ir jisai klausia:

“Kaip čia dabar nuspręsti?
Ar ten (Lietuvoje) ‘senoji 
kapitalistinė tvarka’ pribren
dusi, ar ne? Ar jau laikas 
tenai, kad socialistai paimtų 
šalies valdžią ir įvestų ‘auk
štąją socialistų tvarką’? Ar 
da jie turėtų laukti?

“Iš Amerikos ir I Jei u vos 
lietuvių socialistįnių laikraš
čių matytą kad Lietuvoje 
jau aėjęs laikas ‘socialistų 
aukštąja! tvarkai’ įsikurti.

“Lietuvoje dabar socialis
tai ‘visom keturiom’- iriasi 
paimti šalies valdžią į savo 
rankas, (kad) ‘nušlavus da
bartinę krikščioniškąją’...”
Well — mes padėsime jam 

šitą painų klausimą išrišti, at
sidėkodami jam už tai, kad ji
sai padėjo mums paskleisti so
cialdemokratų mintis.

Dalykas labai paprastas: 
“Draugas” maišo socializmo 
tvarkos vykinimą su valdžios 
paėmimu. Jisai daro tą pačią 
klaidą, ką ir komunistai, kurie 
įsivaizduoja, kad valdžios paė
mimu į proletarinės partijos 
rankas išsiriša visas socialės 
revoliucijos klausimas. Tikre
nybėje gi yra ne taip. Tiktai 
buržuazinėje revoliucijoje val
džios paėmimas j revoliucinės 
klasės rankas reiškia socialj 
(vistiomeninį) perversmą arba, 
tikriaus sakant, dramatiškiau
sią to perversmo momentą. Bet 
darbininkiškoje re voli uci j o j e— 
ne.

Darbininkams tam tikrose 
aplinkybėse valdžia gali patek
ti į rankas daug unksčiaus, ne
gu ekonominės sąlygos yra 
pribrendusios socializmo tvar- tuomet

kai. Ką gi tuomet daro ta 
darbininkiška valdžia? Aišku 
ką: ji daro visa, kas gali page
rinti valstybės tvarką ir darbo 
žmonių būvį; bet ji nevykina 
socializmo. Trumpai tokios val
džios uždavinius galima išreik-1 
šti žodžiais: demokratijos vys- 
tymaN, liaudieM švietimas ir 
sociale įstatymdavybč (darbi- 
ninku būvį pagerinančių įstaty- 
tnų leidimas).

Kad tai nėra tušti žodžiai, 
kiekvienas gali įsitikinti, pa
žvelgęs j darbus tų socialistinių 
valdžių, kurios jau gyvavo ar
ba kurios dar tebegyvuoja. Tos 
valdžios dėjo pastangas, kad 
aukurus respublikas vietoje 
monarchijų, kad įvedus visuo
tiną balsavimą, kad nupiginus 
maisto produktų kainas, kad 
sumažinus armijas, kad sustip
rinus tarptautinę taiką, kad 
paliuosavus liaudies mokyklas 
nuo pragaištingos kunigų kon
trolės, ir t. t.

Iš to galima numanyt, ką 
darbininkiška valdžia darytų 
Lietuvoje.

Jeigu Lietuvoje socialistų va
dovaujamoji darbininkų klasė 
šiandie paimtų valdžią į savo 
r Aukas, tai ji turėtų atlikti 
milžinišką darbą, kol apvalytų 
kraštą nuo to šlamšto, kuriuo 
yra jį užteršę klerikalai.

Todėl visai nėra ko bijotis, 
kad socialistai, įsigalėję Lietu
voje, neturės ką veikti, iki ateis 
laikas socializmo tvarkai steig
ti. Darbo jiems bus pakanka
mai, ir jiems anaiptol nebus 
tioro gaišyti savo laiką pana
šiais beprotiškais eksperimen
tais, kokius darė Rusijoje bol
ševikai; tuo ląbiaūš nebus tokio 
noro, kad šiandie jau ir maži 
vaikai žino, jogei “bolševizaci- 
ja” nieko neneša žmonėms, 
kaip tik pragaištį.

Dabar, mes manome, “Drau
gui” bus aiškią kodėl Lietuvos 
socialdemokratai, visiškai ne
prieštaraudami savo socialisti
nei teorijai, jau šiandie kovoja 
dėl valdžios paėmimo j savo 
rankas. Jų tikslas yra šioje 
valandoje paliuosuot liaudį nuo 
klerikalinių diktatorių jungo, 
kad ji paskui galėtų nesurišto
mis rankomis darbuotis ir spar
čiai žengti linkui socializmo!

Pastabos
Ahnužnomis mintanti komu

nistų “Laisvė” andai pranešė 
“svarbią žinią,” kad Trockis 
aštriai kritikuojąs Maskvos 
alaus trustą, kad jis (trustas) 
ten pardavinėjąs perprastą alų. 
(Tėmykite: bolševikų karalys
tėj trustai gyvuoja net pačioje 
bolševikų sostinėje!)

♦ ♦ +
•Taigi, kuomet Trockis kriti

kuoja “per prastą alų”, tai 
tuo tarpu Trockis nekritikuo
ja ir “nemato”j kaip bolševikiš
ki budeliai skerdžia nekaltus 
žmones arba kankina juos So- 
lovecko salose. Trockiui, mat, 
alus yra svarbesnis dalykas. 

♦ ♦ ♦
Kur tik iškyla koki darbi

ninkų streikai, tai komunistai 
stengiasi* juos išnaudoti savo 
tikslams. Ir jie elgiasi štai 
kaip: prisispausdina visokių la
pelių ir “užuojautų” streikie- 
riams ir visur išmėto; paskui, 
niekieno nekviesti nusibalado- 
ja streikieriams “prakalbų” sa
kytų ; dedasi “dideliais” strei- 
kierių “draugais” (kokių pa
saulyje dar nėra buvę, Ir paga
vaus, pradeda niekinti ir šmei
žti unijų vadus (streiko vadus) 
ir kurstyti streikįerius, kad jie 
savo unijos vadų neklausytų! 
Ir kad tokiu budu streikuojan
čių tarpe kiltų nesusipratimas 
ir betvarkė. O kuomet iškiltų 
betvarkė, tada komunistams 
proga pasižvejoti savo partijai, 
nes ir patarlė sako: kur du pe- 
šasį — ten trečias naudojasi.

Paimkime pavyzdį: kur dvi 
šalys kariauja, tai jeigu vienos 
kurios kariaujančios šalies ka
reiviai hutų ir atsisakytų klau
syti savo vadų tvarkos. Kas 

atsitiktų? Gi toji šalis

tuojaus pralaimėtų! Tą kiek
vienas supranta. Taigi, komu
nistų pasielgimas aiškiai liudi
ja, kad jų tikslas yra darbinin
kų kovą-streiką išnaudoti savo 
smunkančios partijos propa
gandai.

♦ ♦ ♦
Komunistės moterys iž snvo 

susivienijimo žodį — “Progre- 
syvis” — išmetė, o jo vieton į- 
dėjo — “darbininkių”. Reikia 
pasakyti, kad komunistės taip 
padarydamos protingai pasiel
gė, nes paskutiniais laikais tas 
jų susivienijimas nieko bendro 
#u progresu neturėjo.

♦ ♦ ♦
Kuomet Anglijos darbiečiai 

laimi naujų vietų parlamente, 
tai tuo pačiu laiku komunistai 
prakišo savo paskutinę vietą. 
Taigi, ar tas neliudija, kad 
komunistų įtaka miniose yra 
didelė, ir vis auga? —Kalvis.

Nauji Raštai
L A. R u b a k i n a s. Jo

nas AmOsas Komenskis, didis 
mokytojas. Nr. 37-38.

Nudienininės pedagogikos 
pagrindus padėjo didis moky
tojas kilimo čechas, Jonas A- 
mosas Komenskis. Jo tuo lai
ku paskelbtosios nuomonės apie 
mokymą sukėlė didžiausią aud
rą, o jo didžiulė “Didaktika” 
dar ir šiandie yra laikoma žy
miu veikalu pedagogikos lite
ratūroje. J. A. Komenskio 
gyvenimas buvo nelaimingas. 
Persekiojamas už tikybos pa
žiūras jis turėjo' apleisti savo 
tėvynę ir bastytis po svetimas 
šalis. Ši Rubąkino knygelė ir 
aprašo to didelio mokytojo, var
guolių bičiulio, gyvenimą.

Viljamas š e k s p i r a s. 
Otelo, Venecijos Mauras. 5-ių 
veiksmų tragedija. Su V. šeks- 
piro biografija, 300 m. sukak
tuvėms paminėti. Vertė Mok. 
J. Kutra. “Kultūros” B-vės 
leidinys, Šiauliai, 1924 m. Kai
na 3 litai.
, Nesenai, 1925 metais, suka
ko 300 metų nuo to laiko, kai 
pasaulis išvydo pirmą didžio 
anglų dramaturgo Viljamo 
Šekspiro kurinių rinkinį. >i- 
sa kultūringoji Europa iškil
mingai šventė tas sukaktuves. 
Daugelis V. šekspiro tragedijų 
susilaukė naujų leidimų. «

V. šekspiras (Shakespeare) 
yra didžiausias anglų ir viso 
pasaulio dramaturgas ir nau
jųjų laikų tragedijos atgaivin
tojas. Nepaprastu žmogaus 
dvasios pažinimu jis savo tra
gedijose vaizduoja gražiausius 
ir biauriausiuB žmogaus geis
mus. Panašių veikalų, kokius 
sukurė V. šekspiras, retai te
susilaukia literatūros pasaulis. 
Tad ^neveltui kultūringoji Eu
ropa taip iškilmingai minėjo 
tuos metus, kada piažydo pir
mieji V. šekspiro veikalai.

“Kultūros” B-vė, minėdama 
tas sukaktuves, išleido vieną 
geresniųjų V. Šekspiro tragedi
jų “Otelo, Venecijos Mau
ras.” Leidimas gražus. Vir
šelį puošia demonivkas Otelo 
atvaizdas. Mok. J. Katros ver
timas sklandus ir lengvai skai
tomas. Be to, knygos pradžio
je įdėta V. šekspiro biografi
ja dar labiau brangina šį “Kul
tūros’*’ B-vės leidinį.

Gulbransen Trade Mark
GULBIIANSEN.

yienatinis Pianas, kuris ' groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu. 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat ka ,i 
su rankom grojant. Galima pirk 
ti mokant $3.00 i savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRI K, 

3343 So. Halsted St.
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Skiriu Gražytei Bulvičaitei

L Kastytis ir jo kolega
Buvo visai vakaras, kai Kas

tytis su savo kolega vaikščioda
mi įdomiai šnekučiavosi. Juodu 
nepastebėjo, kaip greit pralėkė 
visas liuoslaikis. Reikėjo, sku
bėti namo. Kastytis dar vaikš
čiotų, ir tik jos, bet jo kolega! 
Koks tarp judviejų skirtumas! 
Bet juodu išvien geriausi bičiuo- 
liai, geriausi draugai. Delko taip 
yra ir Kastytis pasiaiškinti ne
galėjo.

Kastytis buvo visuomet links
mas, smagus, nors ir netaip 
nuoširdžiai šypsojosi, kaip jo 
draugas Algirdas. Kuo jis bu
vo užimtas— suprasti ne visai 
buvo galima. Jam, gal jojo už
siėmimai, darbai, gal kitų vei
kalai, pažanga, gal iksų, yegre- 
kų, zetų nežinomos pastangos, 
pasišventimai... rūpėjo... ramino 
ar džiugino. Kai jis vaikščiojo 
su savo artimiausiu kolega, jo 
akys juokėsi džiaugsmu, jis 
jautėsi laimingas. Jame tuo
kart matėsi , keistas fiasco ir 
pirmykštėse mintyse įvykdavo 
ekspliozija. Netikėtai dalykų 
kalbą pervesdavo j kažkokią ne
aiškių neapibrėžtų lygčių siste
mą. Bet kiekvienu atveju skai
tytuvo iš draugo veido padary
tuosius Įspūdžius, kurie dar di
desnių kalbos mitrumų pridavė. 
Jis įtikinančiai įrodinėjo tokius 
netikėtinus, kuriuos Algirdas vi
somis keturiomis suvirškindavo 
ir perdavinėjo kitiems, kaip sa
vą originalą. Užteko Kastyčiui, 
jog kūryba galėjo plėstis bend
rų tarpe. Jis į tai ir domės ne
kreipė, jam apie tai nebuvo jo
kio galvosūkio, jog kas tyčia 
lavinosi jo išradimus, jam ir bu
vo, tai svarbu, jam buvo svarbu 
paskleisti, išplėsti...

Draugas Algirdas, priėjęs, 
savos gatvės, kampą, pasako ne
tikėtą labanakt, b g parodyda
mas, jog Kastyčio kalba ir jo 
perspektyvos su jo jausmų įsi
tempimo koeficientų sutinka 
kaip juodviejų atsitolinimo 
kvadratas. Kastytis greit įspė
ja šią mintį ir atsisveikindamas 
ją aiškiai Iliustruoja.

II. Joanytė
“'l’rės comique!” — stebisi 

(.hardignyš’kai Kastytis, grįž
damas atgal. — “Jau tokia jo 
prigimtis, toks jo būdas! Bet 
kam dar apie tai, apie jį?! Ma
no ir musų reikalai, mano ir mu
sų pasišventimas... 0! kaip dar 
toli, kaip nepasiekiamai stovi 
manosios perspektyvos... Dar 
daug laiko, darbo, jėgų... dar....”

Ir pastebėjęs priešais save 
beeinančią Joanytę, visai prasi- 
blaivo, nors šis sutikimas taip 
jam atrodė ne vietoj. Bet jis 
mėgo mišrą kompaniją, mėgo ir 
čia pajuokauti, pakvatoti.

Apsisukę abudu nuėjo alėjos 
viduriu.

Jau gerokas laikotarpis, kaip 
Kastytis Joanytę arčiau pažino. 
Buvo tai ekspedicijoj į Skandi
naviją. Tuokart Kastytis visai 
apie tai nė nepamanė, gi šian
dien juodu geriausi draugai.

Ir dabar Kastytis išsiaiškinti 
sau negalėjo, kas juodu taip 
sti iriai jungtų ton draugystė!!. 
Jo? nytė jam buvo tikrai palan
ki, drauginga, jog jis būdamas 
mi.šmatnus džentelmenas nusi
lakdavo tam simpatingumai. 
Ne rs Joanytė nė kokiu atžvil
giu nebuvo įdomi. Buvo labai, 
paprasta mergaitė, kuri dar ne- 
pa įžymėjo jokia ypatinga do
mi' Taip kitiems atrodė. Bet 
K? sfytis kitą matė joje. Jis ma
te t*m kažką ankšto, prakilnaus. 
Iš dalies ji jam išrodė naivi, 
vaikiška, bet kad buvo dar jau
na, gyvenimo audrų nemačius, 
jokio sielos skausmo nejutus... 
Taigi jis visai tą teisingai įver

BRING-YPUR

atidaro

PRISIRAŠYK DABAR! KVIEČIA

ĮJniversal State Bank

LENGVAI 
PRIREN 
GIMUI

Tuoj susi- 
matydamas,

Jų aidas 
tolumoj

$12.75
. $25.50
. $68.75
$127.50

r todėl, kad apyniai 
ir salyklą yra sykiu, 
jums patiks jo sko-

.. $12.50

.. $25.00
$100.00
$250.00
$500.00

$1000.00

Joanytės 
paspaudė 
ir negar- 
nu riedėjo Henning Wennersten Ino

2660 LAWRENCE AVĖ.. CHICACO

Ir šlama pušynas, ir graudžia 
varpai, ir skamba pušynų gedu- 
los maršas. Beržas svyruojan
tis verkia, supasi prie naujo kn

iaukti. Tik jo organizmą ka
mavo Kocho bacila ir jis rašo 
savo jaunumės draugui Algir-

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

Gedulingi Šopeno maršo gar
sai liejosi pušynu. 

, Varpai gaudė...
t

Kastytis gulėjo šaltoj žemėj, 
pats dar, rodos, nemanydamas 
ten rastis.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaųgjai.

M. Yuska,
3228 W. 3Sth Chicago, UI.

Bauda sena močiutė, rauda 
npergelė, bet varpai gaudžia, 
bilda žemės... ir Ošia pušynas.

1925. II. 4.
Leipcigas.

žiausią tamsią, paniurusią ar 
keistą mintį.
Užjausti mane?!* Kas gi be- 
užjaus! Vien laimės šypsena, 
meilužė tik, kuri suprasti mane 
gali... O kaip aš myliu ją!!! šir
dis tuoj plakti ima tuoj grei
čiau ir drąsą juntu, tuoj krūti
nėj... Ir jos veide spindi vien 
tyros meilės ir atsidavimo jaus
mas. Ir jos širdis tą patį jau-

3252 So. Halsted St 
CHICAGO ILL.

IV. Nokturnas
Begalinė tamsa. Tarsi nirva

na. Tik Kastytis ir Joanytė ar
dydami skurdžią nakties tylą 
grįsta namo. Priešais vos ga
lima įžiūrėti musų sienas. Kas
tytis paima Joanytę už rankos.

—Palydėsi mane? — paten
kinta užklausė Joantyė.

—Gerai Tik kaž kaip keis
tai išsprūdo tas žodis, jog pa
čiam Kastyčiui pasidarė nelabai 
jauku. Pats nesuprato dėl ko 
tokiu tonu atsiliepė.

—Atsiprašau! 
griebė Kastytis, 
kad jai taip pat kaž kas yra. 
—Mat, po tokių įspūdžių...

—Tave šiandien užžavėjo.. 
Suprantu, tai menkniekis...

—Muzika?
—Taip. \
—O ne! Man dažnai tokią 

muziką groja Euterpė ir aš aiš
kiai girdžiu jos acolinės arpos 
stygų virpėjimą. Man tuomet 
skurdu randas, aš liūdžiu tada... 
Ilgiuosi ko tai ir nežinau ko 
man taip ilgu. Nerandu jokio 
nusiraminimo, jokios paguodos. 
Tik štai tu pasirodai ir vėl man 
laimužė prašvinta, vėl man pra
nyksta ilgėsis, bet kartu pra
nyksta žavingi arfos akordai. 
Pasigirsta kitokia muzika, kuri 
žavėja bangomis, lengvutėmis, 
lyg šešėlis, skamba mano ausy
se. Tik tuokart man linksma, 
jauku. Ir aš skrajoju, lyg aras 
virš debesų, padangėmis, lyg 
galingas aras skrajoju. Užsi
mirštu visus vargus. rupes
nius...

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

kampus Washington

Valandos: PanedSlyje, Ketverge ir 
Pėtnyčioj: 9-6. Utaininke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniaiš ir šven
tėmis: 10-1.

mas ir ramus, lyg manęs niekas 
nebslėgia, nekankina... Ir kam 
jaunam žaliukui vargintis be 
laiko ir numatyti savo jau ne
išvengiamą likimą. Taigi grau
dentis ir keikt likimą baisų nėr 
kada. Jėgas sutaupius dar ko
von gyvenimo šio trumpo šokti 
reikia ir lenkti jau po to ant 
aukuro tėvynės savo galvą. 
Tuokart lengviau bus mirti neg 
jungą sielos .jausti ir taip jau 
daug nuvargintos Ir pasiilgu
sios meiles ir pasišventimo šiam 
pasauly.

Tik niekas mane suprast ne
gali, o aš iš veido jų įspėju ma-

Taip .dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tbkį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausiu 
dovana.

...Šiandien aš gyvenu, dirbu 
mąstau, svajoju, o išgirsi, jog 
jau manęs nebėra, gi mano visi 
“darbai” nužengė kartu su ma
nim kapan. “Darbai?” Mano 
darbai— kpl aš gyvenu. Aš ne
suskubsiu išeiti viešan darbų 
arenon. Laiko nėra. Tik tik 
juntąs didžiulės energijos —o 
čia jau mano gyvenimo saulutė 
leidžiasi, nors taip dar meiliai 
šypsosi ir gailisi palikti dienos 
sankeleivius. O brangus vienmin
čiai! Pavydžiu, bet kartu ir 
džiaugiuosi jūsų laime! Aš 
gi?!... Tik sudiev jums mano 
sielos draugai, ...nepalikęs nė 
ženklo, kad buvęs žmogumi sku
binuosi ten., kur visi šios die
nos nepasiekę laimingą atsilsį 
sau randa... Perkūne, kodėl taip 
niekingas pasaulis!..

Man liūdna... ir graudu, lyg 
noris verkti paslapčia... Kam 
vargo šalin be sapnų aš atskri- 
dau? Kam mane blaško audros 
šio pasaulio baisios? Mano jga- 
žydusią jaunystę karstau Mir
ties Demonas lydi ir rodo amži- 
nasties kelią... Tik aš... vis links-

auksinės '
Bėgo metai, kaip upėje van

duo. Kastytis dar nebuvo atsie
kęs savo tikslo. Neilgai reikėjo

[Pacific and ‘Atlantic Photo]

Iš centvalinio Y. M. C. A. departamento KYW stoties Chi 
cagoj duodama instrukcijos per radio, kaip mankštintis. Tai at 
liekama iš ryto.

50c Kliuba.% dedi po 50c kas sąvaitę, sudaro 
$1.00 Kliubas, dedi $1.00 kas sąvaitę. sudaro 
$5.00 Kliubps

$10.00 Kliubas
$20.00 Kliubos, dedi $20.00 kas savaitę, sudaro

,,Plauk po Amerikos Vėliava" 
Nupiginta ten ir atgal kelione i 
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tik $203.00 !r brangiau per Bretnen ar Cherbourg
ii darote plauti* praleist i Kalėda* savo senoje tėvynėje, 

prie specialia Kalėdų Ekskursijos,. kuria 
J. A. Peont, ir kuri iiplaukc iš Nrw 
ant pukatta United States Lines laivo

ir kelione drauge su savo tautiečiu 
karthari, puikų maistų ir plačius 
Gaukite pilnas informacijas šiandie 

arbo nuo-

Dabar Laikas!
Draugiškas Ir Asmeniškas Pakvietimas 

Įsirašyti Į Mušu Naują 
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esat gydęsis pat 
daugelį gydytojų, be; vjs be pasek
mių. Priežastis buvę ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų ligų buvo.

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

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

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

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

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

skausmo. Musų kainos už gydymą 
I yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

—Gana suprantu aš tave. Aš 
tikrai esu laiminga...

Bet Kastytis vis kalbėjo. Jis 
nesuprato Joanytės minties, 
jam bereikšmingai skambėjo, 
toki, jos žodžiai. Jo laki fanta
zija ir poetingai muzikali siela 
dabar skverbėsi aukštybėn... Jo 
mintis skrido Euterpės lydimo.

Joanytė ne visa suprato ką 
kalbėjo Kastytis, bet Kastytį ji 
gerai suprato. Nors nebuvo jai 
aišku keisti išsireiškimai, ne 
buvo girdėti padangių atgarsiai, 
bet jo sielos skundas jai buvo 
arti pažįstamas. Ji gyveno kar
tu sų juo. Ir ji giliai atsiduso. 
Išsiveržė ir jai skundas iš kru
tinės. Ji atsiduso, Kastytis nu
tilo. Nakties klaikume buvo 
girdėti lėti žingsniai, 
skrido ir atsimušęs 
greitai nyko.

Greit buvo netoli 
buto. Nuoširdžiai 
viens antram rankas 
sus “saldžių sapnų“ 
šypsenos atgarsiu.

Parėjęs Kastytis namo ne-1 
greit dar galėjo nurimti. Jam 
pynėsi fantastingi smuiko akor
dai su Joanytės sielos disonan
sais apsagstytais daugbalsėmis 
apodžikturomis.

Nors buvo gana vėlu, jis stvė
rė savo smuiką ir sugriežė.

Naktis buvo tyli, puiki, vėje
lis vos judino medžių viršūnes. 
Buvo ramu ir smagu. Atsiminė 
jis savo mėgiamą nakturną. Ne
atsižvelgiant visų šiandieninių 
įspūdžių jis taip grojo, jog pats 
Pagamini butų geriau negrojęs. 
Nebuvo Kastytis dar viešumoj 
išgarsinęs savo virtuoziškumą, 
bet šiuo kartu visi jį butų dar 
trukšmingiau aplodismentais 
palydėję, neg šiame grandijozi- 
niame koncerte. Jo visa siela 
buvo muzika užkerėta...

Jis svajojo iškilti aukštai, 
aukštai... Taip aukštai, jog lyg 
žvaigždė žibėtų etero okeano 
bedugnėj. Jis svajojo... Bet jo 
svajos, buvo vis kas kart arčiau 
tikrumos. Tai buvo talentingas 
visapusiškai apdovanotas žmo
gus, koks gali tik būt šiame pa
saulyje. Tik jis pats netikėjo 
savimi. Iš dalies vargino jį 
mintis, jog neilgai reiks čion 
dirbti. Kaž kodėl jis taip ma
nė, kam statė tokius klosimus 
tiktai jis suprato.

- j

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

Darykit tai ir Jus «
Štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų   75 kuponus 
Už tris menesius .... 35 kuponus

Kalėdine exskursija

S.S. George Wasbinglon
X. Išplaukia

Gruodžio 12

Tūkstančiai narių musų 1925 metų KALĖDŲ KLIUBO sutaupi- 
no gražias sumas pinigų, linksmam sutikimui ateinančių švenčių. 
Tas pats bus ir su 1926 metų Kalėdų Kliubais.
J Kalėdų Kliubus dedasi darbininkai ir biznieriai, vyrai ir mote- 
rįs, mergaitės ir berniukai. Yra visokios rųšies kliubų — kiekvie
nam prieinamų.
Mes turime trijų rųšių Kliubus, sekančiai:
Padidinantieji Kliubai: Pradėk su lc, 2c, 5c ar 10c ir didink savo 
įdėlį tokia pat suma kas sąvaitę/
Mažinantieji Kliubai: Pradėk su didžiausia suma ir mažink ly
gia suma kas sąvaitę.
Lygių sumų Kliubai: Pradėk su 25c, 50c, $1.00, $2.00, $5.0v0,
$20.00, ir dėk tokią pat sumą kas sąvaitę. , 
Depozitai mokami kas sąvaitę arba iš kalno.

KIEK KOŽNAS KLIUBAS SUTAUPINA 
PER 50 SAVAIČIŲ:

Padidinančiojo Kliubo Plianas:
lc Kliubas, padedi te ir padidini lc kas sąvaitę, gale 50 sąvaičių gauni ......
2c Kliubas, padedi 2cl ir padidini 2c kas sąvaitę, gale 50 sąvaičių gauni ......
5c Kliubas, padedi 5c ir padidini 5c kas sąvaitę, gale 50 sąvaičių gauni ......

10c Kliubas, padedi 10c ir padidini kas sąvaitę savo depozitą 10c, gauni ........

Sumažinančiojo Kliubo Plianas:
Pradedi su didžiausiu depozitu ir jį mažini kas sąvaitę

Lygių Sumų Kliubų Plianas
25c Kliubas, dedi po 25c kas sąvaitę, sudar

dedi $1.00 kas sąvaitę. sudaro 
dedi $5.00 kas sąvaitę.
dedi $10.00 kas sąvaitę, sudaro

Wennersten 
Bohemian Blend .

tino ir dėlto į tai nekreipė aty- 
dos. Iki tol jis nekartą buvo 
matęs, bet niekad, kaip ir kiti 
nebuvo pastebėjęs jokio ypatin
go skirto. Tik ši ekspedicija. 
Tai buvo pirmi pėdsakai judvie
jų draugingu santykių.

Dar ir šį vakarą juodu palai
ko gana gyvai įdomų dialogą, 
šnekta be pertraukos taip 
sklandžiai mesgasi, jog išrodo, 
kad vienas ir tas pats reikalas 
jiemdviem rupi, juodu įdomau
ja.

Ištiktųjų, iš kur jiemdviem 
ir medžiagos atsiranda tokiai į- 
domiai kalbai visuomet vesti! 
Tikrai gali pamanyti praeinan
čios poroš, kurios neturėdamos 
ką kalbėti, tik žiovauja, ar kal
bina praeinančius.

III. Muzikos pasaulin
Koncertas. Kastytis pilnomis 

ilgesio akimis laukia pasirodant 
dar negirdėtos acolinės garsų 
harmonijos.- Bet jis ne vienas, 
jis negalėti! būt vienas. Jam 
vienuma— tai baisus Sacharos 
tyrai. Nė vieną valandėlę ne
būtų vienas, jei butų kitose ap
linkybėse, kitokiame padėjime. 
Arti šalia jo sėdi jo Joanytė, 
kuri taip pat jaučia jo audrin
gą susijaudinimą. Kodėl šian
dien jis taip persimainė kodėl 
jis visai nekalba, nejuokauja. 
T) toks juokdarys, toks linksmu
tis! Jo draugijoj visuomet jau
tiesi linksmas, smagus ir lyg 
pamiršti visus sunkumus, visus 
vargus. Bet dabar!? Kasty
čiui visai ne tai galvoj. Ir pro
gos visai nėra. Jis iš kitos pu
sės, jaučiasi visai ramus būda
mas arti Joanytės ir laukdamas, 
pakol pasigirs muzikos garsai.

Uždanga pakyla. Scenon įei
na virtuozas smukininkas. Pub
lika kelia jam didžiausias ovaci
jas, visu įtūžimu tekška delnais. 
Ką gi Kastytis? Ar jis ir gi 
toks entuziastas, ar jis taippat 
sudžiugs? Kur tau! Įsmeigęs 
akis scenos gilumon jis, rasi, 
negirdi visų tų trukšmingumų, 
visų favoravizavimų tokiam iš
didžiam virtuozo veidui. Nors 
visuomet jis pilnas entuziazmo, 
bet... Tik jis, ir lik jis vienas 
taip šaltai Šiandien jaučiasi to
kioj linksmoj džiugiaujančioj 
minioj. Tik jis nepasiduoda mi
nios upui. Jis laukia savotiškų 
išdavų, savotiškų ovacijų, aplo
dismentų savotiško entuziazmo. 
Ir tikisi to, ką tuoj, ot štai tuoj 
gaus išgirst išvyst...

Suskamba minoriniai smuiko 
garsai. Pravirko stygos, sugau
dė akrobatiškai miklus akompa
nimentas. Kastytis lyg jbęstas 
klausėsi tos puikios žavėjančios 
melodijos, kuri lyg pačios Eute
rpės užgauta pynėsi gigantiš
kais intervalais iki pačio fartis- 
simo, tai vėl slinko ramiai, kaip 
sulaikytas adagio ir geso ir mo- 
rendo. Jis džiaugėsi ir negalė
jo atsidžiaugti, atsigerėti. Jam 
atrodė, kad ta muzika, tas grie
žimas buvo visai panaši jo gy
venimui. Užmiršo, jog šalia jo 
sėdi Joanytė ir visai nepastebė
jo* jog ji seka jo kiekvieną įs
pūdį, kiekvieną susijaudinimą. 
Publika didžiuliais aplodismen
tais palydėjo virtuozą. Kastytis 
visai pamiršo šitą pagerbimą. 
Jis gyveno dar su tais akordais, 
kurie maloniais konsonansais 
skverbėsi jo sielon kristalizuo- 
damiesi muzikalėsna prizmėsna. 
Kastyčiui buvo pavydu, bet kar
tu ir linksma. Jis taip pat bu
vo smuikininkas, jis irgi norėjo 
taip groti, tik jį Euterpė buvo 
dar lyg užmiršusi. Jam buvo 
skurdu, nyku. Jis jautė kač ką, 
kas jį vis giliau stūmė garsų 
tinklan, kas kėlė, žadino jo jaut
rią muzikalę sielą, bet jis dar 
neįstengė visa tai sugauti,* ne
įstengė išreikšt pačioj gilumoj...
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Rytu Pasaka
' [Skiriu K-tei O.]

Už veršio dydžio išmėtytų 
kalnų yra visais galais apvali 
šalis, kaip prieškarinės dvi gri- 
veni, kur jiereitais amžiais Pro- 
metięjus susikūprinęs įlindo į 
dievų kabinetą ir atnešė žemės 
idiotams ugnį. Idiotų daug bu
vo, taip joy prisiėjo ugnies Me
sijui su kiekvienu turėti reika
lų ir duotis nugaroj žemiškas 
kumštis išmėginti. Be ;o buvo 
pakabintas už kojų kalno viršū
nėj ir sulesintas arams. Prieš 
tai smulkus savo reikšme žem- 
knisiai sudėti kupeton keiė sa
vo knisles debesų aukštumon ir 
putė į kiekvieno iškapstyto kir
mino žiaunas, kad jos išsiiieps- 
notų. Bet iki šiol dar nebuvo 
nuotikio, kad tai, kas išeina iš 
burnos, degtų. Jeigu kariais žo
dis įsikūnijęs pakaušiu ištiesia 
rankas žliaugti kitam antau
sius arba įbraukia degtuką pa
pirosą uždegti, dar ncra gais
ras. Ką iš menkų vabalų iš
gausi, kai jie patys yra perka
mi arba parduodami. Kirminu 
išlindęs iš požemių tuo pačiu 
lysi amžinai trūnyti, nors tave 
gudrus auksakales apkaltų ge
rokai atsvėręs aukso nuo nagų 
iki plaukų. Nesieks tavo darbo 
rankos Alacho kojų, kad ir ke
tinius kart ilgesnės dabartinių 
butų, išskyrus įpėdinius, ku
riems vietoj smegenų košės at
sirastų kieti deimantai. Bur
kuosi tuos pačius žodžius, ku
rie randasi enciklopedijose ar
ba leksikonuose. Lazda turi du 
galu, o tave neiškylanti aukš
čiau dramblio nosies, Alachas, 
matyt, vienu galu bus iš molio 
išrėžęs, antro galo ypatybes 
atiduodamas menkiausiai tavo 
kūno daliai — šonkauliui - mo- 
terei, ir jus nesusisiekdami vi
duriu amžinai skiriatės savybė
mis. Turi tik vieną, kas įver
tina — žiaunas, ir viena kas 
kiloja iš vietos vieton — judesį. 
Tavo šešėlis tiek teveliąs, kiek 
dulkė nuryti. Saraboro jaučiui. 
Letenos tuo geros, jog speku
lianto dvasia samdo molį minti 
arba pasturgaliu papločius plo
ti, kuriuos atsisukęs pats su
kramtai. O vistik tu esi dulkė 
ir trinies ant Alacho trupinio 
—žemės tarp skystakošių ir 
kietaspftmdžių. Įdomiausias gy
venime periodas **kilnoti liūtų 
uodegas arba graibyti, tigrėms 
tešmenis. Eik pirmyn — galas, 
sukis atgal -- galas. Prasidedi 
įėjęs krikštynomis vaiko lopšy, 
išeini augštybių kopija karstau 
įsigyjęs pilietybę ir pasą. Už
tarnauti guzikai tiek tereiškia, 
kad juos galima išplėšti. Tiks
las — gyventi palmių viršūnėse 
metant storakakliams riešutus. 
• Tarpekliuose šoka kur tik 
surasdami erdvesnę aikštę.

Išniaukštum laboką įsižiūrėjęs 
į amūro kepsniu viliojančias 
krūtis, arba varvintum seilę 
matydamas parudusias blauz
das šilko kojinių rėmuose. Tai 
pasiekęs sieki dar aukščiau. 
Tokioj padėty talppat neramu. 
Kas aukščiau yra nesuprasi, 
nors nusimuilintum iki ausų. 
Skeptingi filosofai kad ir nusi
čiaudi vamptelėję iškilmingų 
žodį, nieko nepaaiškina.

Kas eina toliau už apribotų 
dabartimi žiaunų, akių ir jude
sių? Kalba eina lupomis visa 
dos viena ir ta pati. Akys raip- 
sta nuo kasdienių griuvėsių 
arba surūdijusių ginklų.> Dvi
kojų judesiai amžiais nesikei 
čia, išskyrus tuos momentus, 
kai išlaužia koją ar išnarina 
šlaunį iš pat jos pradžios.

O Alache! jei sudardėtų 
žemėn visi žuvusieji už jos Lai
svę, visi tie, kas norėjo at
nešti kibirkštį ramybės, visi 
kas šoko titnagu skelti ugnį 
Prometiejų prisirišę per blauz
dą, kaip dikta ūkininkė perne- 
ria virvėmis paršą, ar jau butų 
pradžia į naują erą, Pavieniai 
nė anuotomis, nė tvirtovėmis 
nieko nepagrindė pasauly, iš
skyrus jautraus liežuvio pliauš
kalus, kurie dar tebeskalauja 
ausis, žemė pilna neapykantos 
ir ne vienas žmogus rankomis 
perlrenktas guli juodžemy. Jei
gu, Alache, tavo malonių kup
rą šių dienų Spekuliantas nu
lygintų išparduodamas varžyti
nėmis iki pat nugarkaulio, o ta
vo valdančius žmonių valią a- 
forizmus išpešiotų iš barzdos 
patepęs ją kalkėmis, ar rim- 
tum ?

Taip kreipėsi į Augštybes 
Žemų žemės vergų pripažintas 
ir garbinamas nugarų lyginto
jas Cemcelemcia, kai ėmė nuo 
visų duoklėmis naštas j r kro
vė dievų arkliukui-vergui ant 
nugaros visa, ne tam, kad tu
rėtų ir perteklių jaustų, bet 
kad neštų jo pėdomis į dvarą 
ir suklupęs žertų valdovo akin 
kvepiančias rožes. Kitaip jo 
nematytų nejudančio galingos 
sultano akys įsispraudusio į že
mės krūmus. Jeigu pašonėj 
kalenantis keršto iltis Deringa
įsispyręs akmens pamatan pa
norėtų pavergti jį, už save di
desnį manijoj ir dar .pasikvies
tų kitus iri s panašius, užtek
tų, kad galingasis, pakylantis 
nuo žemės Cemcelemcia išbarš
kinęs pypkę lazdon ja pamotų 
zizirio Drimbos pusėn. Kaip 
tigrai kasdieniniai vergai sto
vi piestu pasirengę keturiomis 
ir mostelėjimo laukia jau nuo 
Moizės laikų. Mesti šalin prieš 
jį šių dienų renkamus galin-

[Pacific and Atlantic Photo|
Theodore Presser, muzikalių 

veikalų leidėjas iš Philadelphia, 
Pa. Jis mirė spalių 28 d., palik
damas muzikos 'fondui $2,000,- 
000, kurie bus vartojami teiki
mui stipendijų gabiems muzi
kos mokiniams.

čius., kuriems užtektų aliejaus 
bačkoj pamirkyti blauzdas pri
klausančias senato balsams, 
kad akimoju nušvilptų nuo 
augštumos ir jo kėdėn sodytų 
kitą pažabotą konstitucija.

Galingas buvo Alachas, 
galingi buvo vergų maitintojai. 
Musės, sako, net vėdarą prary
davusios, o uodai panom gnyb
davę mėlynes įspausdami. O 
ką jau bekalbėti apie valdovus! 
Surukęs kaminkrėtis nesilygin- 
tų vabalui, nors ūpas pakiltų 
augščiau bokštų ir čia pat už
kūręs primusą pakeltų tempe
ratūrą. Svajones aršinais ma
tavę. Bet vistik tokioj realy
bėj buvo mistikais. Gyveno 
momentu ir turtus svaidė vie
nas kitam, kol šie metė atgal. į 
Dar dabar pakrančiais Azijų, 
kur žmonės lygiai tebegarbina 
stabą ir pravažiuojantį automo
bilių, pakrančiais Afriką, kur 
riffai tiek įerzina savo fiziono
mija kultūroj skęstančius 
frankus, jog nesitenkina jiems 
uždarę žiaunas ir rubežius, bet 
dedasi ant peties šautuvą ir 
žingsniuoja kaušus po žemių 
pakasti, randasi be galo prisi-
glaudusių, blaškomų tautų, ku
rioms dėdės Šerno doleris pat- 

' Holizmą išpjautų iki pat ausų 
pradedant kojomis, už gerą vil
ną ir dėslią ištikimybėmis veis
lę. Kam svarbu jei tautiečio 
vilną pakeičia internacionaliais 
marškiniais ir parduoda Pary
žiaus gatvėj. ,Kad persodyti 
tosios laimės kiekvienam pra
džią ir sėklą galima nukabinti 
nuo sienos surūdijusį piuklą 
galvai nudilinti ir užtupdyti at-

Linksminasi svajodami, mel
džiasi griauždamiesi. Gimdo se- 

rijas, marina choleromis, ver
kia, vagia, meilinasi, smaugia 
ir bučiuojasi. Vienu kartu šim
tais ypatybių. Raistų mūzos 
ritasi sapnais, dienomis virsta 
sportmenėmis valdininkėmis, 
ruko cigarus, atsiraitę skver
nus šoka fokstrotą Įsikandusios 
šokoladą. Nesant pinigų spar
dosi ir aimanuoja dusaudhmos. 
Vieno? ieško ramybę nešančio 
Mesijaus ir pudros, kitos ugnį 
skelia gražiai penkdešimties 
metų antakius pakeitusios try- 
likmetės mergiotes Išsišokimu. 
Gigantinės krūtys tuo baisios 
ir traukiančios, kad su pridėč- 
kais prikabinti sėlenų maišiu
kai. Maži balti mūrinukai, ypač 
perversmo laikais, kaip kirmi
nui iš vieno kopūsto persiristi 
kitan, žiuri įsispraudę pensnė j 
jos tusčiakišeniams amūro gori- 
zontus. Viena, kas madniau- 
sia ir įdomiausia -— eiti prie ti-_ 
kslo šuntakiais.

Lopšio vaikas nerimsta ir 
leidžia kakarinę gaidžiui ly
gintis. Nerimsta paaugę ir 
užaugę. Nuo pirmos dienos po 
saule pratinasi rėkti, kiek kuris 
įstengdamas. Visos bėdos Ir ne
ramumas tam, kad atrasti ra
mybę. Rodos čiulptum cigarą,

Kam įdomu žinoti, kas dabar dedasi Lietuvoje, 
tam geriausiai gali patarnauti laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Leidžiamus Lietuvos Socialdemokratų Partijos. 

Išeina Kaune vieną kartą per savaitę.
“SOCIALDEMOKRATAS” yra skelbėjas tų idėjų, kurias iškėlė Lie
tuvos Socialdemokratų Partija ir kurias ji iki šiol per 30 metų ugdė 
ir gynė.
“SOCIALDEMOKRATAS” yra vienintėlis Lietuvos darbininkų laik
raštis, ir todėl jame pilnai atsispindi visas Lietuvos darbininkų gy
venimas, jų kova, vargai ir džiaugsmai.

DRAUGAI AMERIKIEČIAI,
palaikykite Lietuvos darbininkų laikraštį užsisaky

dami jį sau ir savo giminėms Lietuvoje!
KAS NORI DOVANAI GAUTI “SOCIALDEMOKRATĄ”, tegul su
renka 5 skaitytojus, atsiunčia už juos pinigus, tai gaus vieną laik
raštį per tiek pat laiko dovanai. /
KAINA: Amerikoje metams $2.40; pusei metų $1.20. 

Lietuvoj metams $1.20; pusei metų 60 centų.
ADRESAS: “Socialdemokratas”, Kaunas, Kęstučio 40, Lithuania.

LIETUVOS DARBININKU JAUNIMUI YRA 
LEIDŽIAMAS. MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

ŽIEŽIRBA
Leidžia Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga “žiežirba”. 
KAINA METAMS: Amerikoje $1.00; Lietuvoje 30 centų.

ADRESAS: “žiežirba”, katinas, Kęstučio 40, 
LITHUANIA

gyvenusią savo krašte dvikoją 
žmogystą valdyti. Taip buvo 
vsur, taip radom, taip ir palik
sim.

Įsigilinęs į lai, kas buvo ir 
yra, ne nepajuto Cemcelemcia 
nakties apšviestos mėnuliu. Iš 
visų užkampių merkėsi piktos 
akys atkreiptos jo šalin.

Medaus.— paliepė prie ko
jų klūpėjusiam viziriui Drim
bai.

štai! — žaibu kišo klusnus 
tarnas, o jo akyse degė parsi
duodanti ištikimybė švicsaplau- 
liiani tautiečiui.

—šalin! duok alaus tautiško 
Pravaro! — riktelėjo UŽ sekun
dos.

Štai, jau! /
Ne! geriau valstybinės pil- 

stytuvės vaisių atnešk.
- Malonėk augščiausias, ga

lingiausias....
—Mes žemėn. Geriau šam

pano ir kumpių iš viso krašto 
po šmotelį!

—Jau! — tarė viziris papū
tęs ragan, kai visi pavaldiniai 
keliaklupčiais burdami rožes 
spiriant valdovui j pasturgalius 
kišo kumpių.

žmogienos. — nuspardęs 
riktelėjo Cemcelemcia.

Štai, tarė užžargdinęs 
ant stalo dikČiausį, kuriam mu
sų laikais traukiny reikėtų pir
kti dviejų vietų bilietus.

Klausyk, vizire! kreipė
si pailsęs sultanas, -- matai 
jog aš šiandien nieko nenoriu 
valgyti. Mesk viską šalin. 
Noriu tik žinoti kaip mane 
kraštas įvertina.

—Aukščiausias, geriausias, 
išmintingiausias!... — tarė pri
merkdamas akį viziris.

—Niekas pasipriešina? - ka
mantinėjo gudrus Cemcelemcia, 
o iš jo barzdos tryško žemės 
išmintis. Balti dantys praleido 
retus jo žodžius.

‘—O sultane laikantis ran
koj Alachą ir mindantis kojo
mis jo tarnus! Ar suskaitei

kalnus vainikų tavo garbei, ar 
jau nušlavė pribertas rožėmis 
gatves tavo tarnai, ar išgėrė 
tavo jaučiai midaus dovanotus 
linginis?

—Ne, dar ne! lingavo 
raipstančias akis sultanas.

Kaip suskaitysiu - prane
šiu, nors tai įvyks tik po kitos 
gerbimo dienos metuose.

Kas didžiausias kaltininkas 
po musų kojų?

—Įstatymais galimA į tris se
kundes kiekvieną apkaltinti, o 
ketvirtoj jau virve tempti po

šaka kaboti. Išteisinti gali tik 
tavo žodis!

—Ar niekas nenori su manim 
pas įkeisti vietomis, nustumiant 
mane Alacho gigantiškų girnų 
sukti ?

Ne, dar tokios veislės ne
išleidau iš sienų uždaręs mintį 
ir be to grimstančius purvan 
šalygatvius.

—Ramu!
—Jes, augščiausias, geriau

sia?, išmintingiausias!...
* —Tindi-Rindi.

1925. X. 17.

PAGELBĖJO LAIKE
PERMAINOS GYVENIME
Vartojo Lydia E. Pink- 

ham’s Vegetable Compound 
kritiškame laike.

Geriausiam Patarnavimui
Imkit the Rapid transit Liniją

J^IENĄ ir naktį — j darbą arba 
pasilinksminimą — jus gausit 

geriausj patarnavimą kuomet vaito- 
sit Rapid Transit. Nuveš jumis grei
čiau, saugiau ir patogiau. Ir neapri
botas “L” Pasas padarys jums pi
giausią transportaciją.
Pirkit “L” Pasą kožhią savaitę ir var- 
tokit jj važiuojant j darbą ir vaka
rais. Jis geras dėl tiek sykių vaŽine- 
jinrtu kiek tik norit, kasdien — pras
tomis ir šventomis dienomis.
Prašykit savaitinių Pašų bile kokio
je “L” stotyje. Duokit agentui $1.25 
ir jums nereikės išleisti per visą sa
vaitę daugiau nei cento dėl važinė
jimų. Kuomet jus nevartosite to pa
so, galite duoti kam tik norit kitair.', 
jie taipgi jį gali vartoti. Jis yra tik
ras pinigų taupytojas dėl visos šei
mynos.

Keliaukit taip tankiai 
ir taip toli kiek norit į 
savaitę tiktai už

$1.25
Pirkite “L” Pasą — 
jus arba jūsų šeimyna 
gali jj vartoti bile ka
lia ir bile kur važiuo
jant. Matysit, kiek su
mažins jūsų važinėji
mo išlaidas j darbą ir 
vakarais.

Chicago-Evanston
Niles Center Pasas $2 

Bile kokioje “L” 
Stotyje

CHICAGO RAPID TRANSIT

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Ix>uis Avė.

CHICAGO, ILL.

Baltimore, Md. — “Aš vartojau 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com

pound, kad jos pa
gelbėtų man mano 
gyvenimo permai
noje ir nuo nusil
pusios sistemos. Aš 
jau kentėjau nuo 
senai, vartojau ki
tas gyduoles, bet 
jos man nepagel
bėjo nieko. Pas
kiau aš skaičiau 
laikrašty apie Ve
getable Compound

ir po išvai*tojimo butelio, aš jaučiau
si geriau. Aš neužsiganėdinau su 1 
buteliu, bet vaitojau jas visą savo 
kritišką laiką ir aš dabar praktiškai 
sveika moteris. Aš turiu dvi dukte
ris kurių sveikata buvo labai menka 
kol jos neištekėjo ir man jos labai 
rūpėjo. Aš daviau joms Vegetable 
Compound ir joms pagelbėjo, o kuo
met jos apsivedė, tai joms pagelbė
jo prie gimdymo kūdikių, šios yra 
svarbios ir geros gyduolės nuo viso
kių moterų ligų ir aš rekomenduoju 
jas visoms”. — Mrs. L. Gingrich, 
1375 N. Gilmor St., Baltimore, Mary- 
land.

Vegetable Compound yra atsakan
čios gyduolės dėl moterų vidutinio 
amžiaus. Lai jos pagelbsti jums nuo 
nervingumo, jautimą nusilpimo ir 
karščiavime kuris yra paprastas šia
me laike.

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO 
g ', t I

Kraujo, pūslės, Slapumo, privatinė*, ala - 
tos, užsendinto* ir užkrečiamos ligos 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai
žinomi

DR. B. M. ROSS 
Atsakantis 

Specialistas 
įsteigta 30 metų

914
pagerintas

606
ir tikras Europinis 

escide gydymas si tel
kiama. Vienatinis ar
dymas nuo sifilio dum
damas už 
lemą kainą

tiktai trumpam laikui
Daugiausiai chronlžkų ligų paeina ni*» 

kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad ilgy džius 
Jas nebandykit senais budais.
VYRAI! Specialia serum gydymas yra var
tojamas su geru - pasisekimu dėl atgavime 
stiprumo silpnoms vyrams. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, ‘ nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Rosa gydymu 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau i&gydė tūkstančius žmonių, tai ’i* 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus fs- 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai jrengtu 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egsaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteikt 
jums sveikatą ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit Šiandien.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearbom St. 

kampan Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų yrt- 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augštas, Criliy Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki ■ 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Ps- 
nedėliais, seredomis ir subatomis nuo II 
ryto iki 8 vakare.

Matai Kas Dedasi?

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsei
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.
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ŽINIOS
Trys plėšikai nutei

sti pakorimui
Fei nekęs, ir- kitu du lenko 

Swiatkowskio užmušėjai pa* 
smerkti mirčiai.

Sarpaliaus — Martinsono ristynes įvyks rytoj

Kalėdiniai siuntiniai 
Lietuvon

Kadangi prieš Kalėdų šven
tes paštad būna užverstas įvai
riausiais siuntiniais, kaip užsie
nin, taip ir po visą Ameriką, 
tad yra sunku visus tuos sinti 
tinius j laiką pristatyti.

Chicagos pašto viršininkas 
Aithur Lucder todėl prašo vi
sus siuntinius į užsienius siųs
ti kiek gulima greičiausia, da
bar, kad jie galėtų nueiti į lai
ką.

Laiškai gi, pasveikinimai, 
atvirutės į Lietuvą turi būti 
išsiųsti iš Chieagos ne vėliau 
gruodžio 7 d., kad galėtų pa
siekti Lietuvos gyventojus dar 
prieš šventes. Bet siuntiniai — 
parcel* post, turi buYi išsiųsti 
ankščiau, geriausia dabar. 
Laiškai į Rusiją turi būti iš
siųsti prieš gruodžio 3 d., taip
jau ir į Pietinę Ameriką. ) 
Angliją gi — gruodžio 13 d., 
taipjau ir į Vokietiją, Franci- 
ją ir kitas Atlantiko šalis. Į 
l^atviją. Estoniją ir k. eina 
kartu su Lietuvos siuntiniais.

Dar trys butlegeriai 
nušauti

Kova tarp italų munšainerių 
nesiliauja. Nušovus Geniui šai- 
kos vadą Sam Amatuna ir pas
kui jo draugą Eddie Zine is 
Willo\v Springs, delei ko buvo 
tardoma ir jo žmona, lietuve 
Blinstrupienė, dar trys iniin- 
šai neriai liko nušauti, tik dar 
policijai nepasisekė išaiškinti 
delko jie. tapo nušauti, ar sa
vitarpiniame munšainerių ka
re,- ar dėl kokių kitų kivirčų 
su savo ar kitų saikų nariais.

Abraham Goldstcin (“ Pėto 
•>. the Peddler"), 1158 Hastings 

Avė., artimas nušautojo Ama
tuna draugas, liko nušautas 
apliekoje prie I 100 Blue Island 
Avė. Nors apliekoje tuo laiku 
buvo šeši žmones, Lx?t visi jie 
išbėgiojo, <> uptiekorius sako

si nematęs kaip šaudėsi, nes jis 
buvęs išėjęs iš aptiekus. Te- 
čiaus aptiekorius vistiek tapo 
areštuotas. Polici ja j ieško ke
lių asmenų iš garsiosios 
O’Donncll saikus, kurie tuo 
laiku sukinėjosi toje apielinkė- 
je.

Kitas tą pačią dieną nušau
tasis yra •Murion Mascarelli, 
1116 Larabee SI., pulruimio 
savininkas ir šerifo pagelbimn- 
kas. .Jis liko nušautas gatvėje 
prie Elm ir Larabee gatvių 
trijų žmonių, kurie išliko ne
sužeisti, nors Mascarelli kris
damas paleido į- juos kelis šū
vius *iš savo revolverio.

Porą dienų prieš tai prie 31 
ir Dearborp^ gatvių tapo nu
šautas Mike Vinci. Jis mirda
mas išdavė. kad jį nušovė 
Joseph (ienero. Tai yra labai 
nepaprasta, nes paprastai kri- 

• mi nuilstai neišduoda kas juos 
nušauna ir palieka savo drau
gams atkeršyti už jų mirti, 
(ienero tapo areštuotas, bet 
prie kaltės neprisipažysta.

Paskilbęs bankų plėšikas 
Henry J. Fernekes, kuris yra 
nuteistas kalėjimai! už užpuo
limus ant bankų, dabar kartu 
su savo dviem draugais, Da
ntei L. McGeoghegan ir John 
Flannery tapo nuleistas pako
rimui už užmušimą lenko Mi
elinei Swiątkowski, spulkos 
kasieriaus, kurį jie nušovė 
bridgeporte kovo 19 d., bandy
dami jį apiplėšti vežant spul
kos pinigus į banką. Visus tris 
identifikavo kiti spulkos vir
šininkai, kurie važiavo kartu 
su nušautuoju kasteri um. Nors 
bėriukės gynėsi, kad jis tuo 
laiku buvęs Valparaiso ir savo 
draugų visai nepažystus, nes 
pirmą kartą juos pamatęs tik 
atėjęs į teismą, bet jury jo 
teisinimus nepaklausė ir vi
sus tris nuteisė pakorimui. 
Jury tarėsi kelias valandas. 
Išpąadžių vienas jury laikėsi, 

h<ad negali būti visi lygiai kal
ti, kad vienas yra kaltesnis už 
kilus, būtent tikrasis šovikas,• *
bet perskaičius teisėjo instruk
cijas, kad šitokiame atsitikime 
visi lygiai yra kalti, nes visi 
lygiai dalyvavo plėšime, ir tas 
jury narys nusileido ir visus 
tris nuteisė pakorimui. Žino
ma, juos ne tuojaus pakars. 
Jie pareikalavo naujo bylos 
nagrinėjimo, duos visokias 
apeliacijas ir gali kartais aukš
tesnis teismas atmainyti nuo
sprendį.

Nubaudė dvi akušeres
Rekomenduojant sveikatos 

komisionieriui J)r. Herma n N. 
Rundesen, teisėjas krank T. 
Sullivan nubaudė dvi akušeres 

F. Picconc, 228 26 St.
ir VValeria Maciejewski, 1517 
Dickson St. $160 pabauda ir 
teišmo lėšomis už tai, kad jos 
prasižengė prieš patvarkymą, 
kuriuo reikalaujama, kad visi 
gimimai butų raportuoti ir už
registruoti bėgyje dešimties 
dienų. Sveikatos komisionie- 
i-iii.s sako. kad tfu yra įspėji
mas visoms aukušėrėms, ku
rios raportuoja gimimus vč- 
iiau, negu įstatymu nustatytu 
laiku.

Nušovė vagiliu
Haity Frungis, 19 m., nu

budo ir pamatęs kambary va
gilių, pažadino kariu su juo 
miegojusi dėdę Sam Karoulis, 
5012 Went\vorth Avė. Pasta
rasis išsitraukė revolverį ir pa
leido į šešėlį du šuvius. Kada 
uždegta lempas, raski ant grin
dų begulintį negyvą Sigurd 
Mortensen, 19 m., 5051 S. 
Wells St.. extra laiškanešį.

Sportas
KOMARAS RYTOJ RISIS 

COLISEUME

Rytoj, lapkričio 24 <1., J. Ko
maras risis su tvirčiausiu vo
kiečių čempionu Hans Steinke. 
Be to, risis ir kiti paskilbę ris- 
tikai.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėtiI 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai* 
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį eavo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
12351—Feliksui Nemčauskui 
4968—Marcijonai Kuzminskie- 

nei
4967—Pranciškai Ąndriulis 
10948—Augustui Sirusui 
4978—Klemensui Konradui 
4999—Kaziui Šopiui 
12352—Onai Kvederaitei 
:2357—Aleksandrui SiurbliuiJ 
5005—^Veronikai Luko 

nei
Čie-

apie save: /‘Rytoj aš arba po
nas arba prapuolęs.”

Ir ištiesų taip yra. Jeigu 
Sarpalius paguldys Martinso- 

tai jis tikini bus “ponas” 
su geriausiais

Rot jeigu Martinson 
bus 
nes 

toks 
apie

ną, 
ir galės ristis 
ristikais.
paims viršų, tai Sarpalius 
prapuolęs” kaipo ristikas, 
visi žinos, kad jis nėra 
geras ristikas, kaip kad 
jį kalbama.

Tad rytoj- School Hali sve 
tainčj aut Town of Lake bus 
nuspręstas Sarpaliaus likimas 
kaipo ristiko. Nėra abejones 
kad lietuviai susirinks padrą
sinti Sarpalių, kad jis galėtų 
įveikti galingąjį švedą.

Be to, risis dar miklusis J 
Šimkus, kuris praeitą metą pa
rode, jog jis yra labai geras 
ristikas. Jis risis su Brugleo. 
D. Dudinskas risis su Levio- 
kiu ir J. Banceyičius risis su 
labai geru priešu. —Z.

5008— Apolonijai Vitkauskai
tei >.

11704—Viktorui Zimnickui
5009— Gendrutai Šimkienei
5014—Uršulei Kuržinauskienei
5001—Marijonai Degutienei.

22365—Melitoniui Mažoniui .
55276—Liudvikui Krįątunaičiui 
4619—Zigmui Rimkui 
4851—Vincentui Ožinskiui 
4880—Uršulei Druktienei 
4888—Onai Vaitelienei
I ’ L. '

11657—Liudvikai Junevič
4894—Franciškki Bikinaitei

22338—Marijonai Vaišvilienei
• 4904—Barborai Meižienei
4912—Juozui Juozapavičiui
4905—Onai Morkunaitei , 
4909 - Antanui Gumbinui 
4915—Marijoną! Jociuvieftei
4914—Zigmui Rutkauskui
4925—Petronėlei Tereskienei

21204—Juozapui FranckeviČiui 
11669—Teofilei Binkienei

Liudovikai Tirunienei

ŠIANDIE RITASI MEYERS 
SU PARELLI

šiandie vakare Johnny Me- 
yers risis su italų ' čempionu 
Joe Pafelli. Kartą - -l^reHi bu
vo nuo 
pionatų. 
sui vra

Meyrrw atėmęs čem- 
Tad ir dabar Meyer- 

rimto pavojaus.

yra r
¥ •SIU

GOLFAS
Lietuvių Golfo KliuVe 

užregistruota dar keletas 
metų galfo konteslų.

Universal State Bank Tro
phy, kurią aukoja lietuviams 
golfininkam.s p. J. J. Elias, to

ninkai rengiasi prie to dide
lio kontesto ir kožnas mano 
laimėli tą gražiausią trofėjų 
tarpe lietuvių. Bua lošta “han- 
dycap”, todėl visi turi progą 
ppe laimėjimo.

|L. G. K. prezidentas l)r. Ka
ralius nupirko troleją ir labai 
gražią. Kaip ir visų kitų gol
fo kliubų prezidentai daro ir 
musų prezidentas neatsilieku. 
Trofeja pavadinta First L. G. 
C. Prcsident’s Trophy. šios 
trofėjus Ikonleste dalyvauja 
tiktai L. G. K. nariai.

A. K. Menas, kimbu instruk
torius nupirko puikią trofėjų 
moterims golfininkėms lietu
vaitėms. Tai pirmas toks atsi
tikimas istorijoj, kad lietuvės 
lošia golfo čempionatą. Rodos 
butų stebėtina, bet visai ne, 

randasi ir lietuvaičių gailių

lošėjų. Finalinis lošimas jų: 
atsibus šiomis dienomis.

Lietuviai daktarai rengia at
skirą savo'golfo kontestą. Ad
vokatai ir aptiekoriai žada pri
sidėti ir padaryti profesionalų 
golfo kontestą. • Jų tarpe - ran
dasi gerų golfibinkig todėl ir 
kontestas bus įdomus ir gra
žus.

Padaužų gildą 
surengė išdumimų 
lošti savo metinį golfo turna- 
mentą. Dalyvauja tiktai augšti 
valdininkai ir ininisleriai, gi 
minia pasilieka užpakaly. Idant 
parodyti, kad jie nėra išgamos, 
loš savo kontestų su wenu ma- 
tiku (Mid Iron), labai daug 
panašų į musų tėvynės gemę 
“Kiaulenę”. Padaužos loš 18 
skylių ir po du syk kožnų sky
lę. O jau devynioliktą skylę 
loš draugiškai. Visi kartu ir 
kiek kartų kuriam patiks bei 
pajėgs. Padaužų 'trofeja stovi 
ant lentynos apdulkėjusi, o 
ministeriai labai poniškai vis 
laukia gražaus oro ir užaugant 
daugiau žolės ant “links”.

Golfo mokyklos pro. A. K. 
Menas žada surengti savo .stu
dentų ir studenčių kontestą. 
Duosiąs net keletą gražių pri-l 
zų vyrams ir moterims. Tuomi! 
norys žinoti, kurie jo studen
tai yra gabesni ir drąsesni, o 
taipgi ir studentės. Konteste 
dalyvaus tiktai tie, kurie bei 
kurios ėmė nuo jo lekcijas bei 
golfo instrukcijas. (

/ Golfininkas.’ I

iškilmingai
į M:Laramie”

“ i 4939—Rozalijai Markunienei
1 4952—Domui ‘Mačulaičiui
■ 24206—Antoninai Šimkevicienei
120952—Teklei Slunskienei

4976— Mikolui Plesnevičiui 
4965—Viktorui* šukstorui
4977— Karolinai Grinienei 

22335—Alenai Tautkaitei 
11688—Uitšulei Kupstienei
. 4981—Jurgiui Aidukui
22360—Mari j onai Maikštienei

5047—Monikai Tupikaitei 
22309—Marijonai šiaulaitei 
22310—Juozui Mašidlauskui
4864—Antanui Ignatovičiui
4 889—Edmundu i Vardžingevi- 

čįui
11661—Alenai Karvelienci 
22330—Barborai Kaleikienei
4938—Marei Tirienei
4943—Kazimiėiui Balčiūnui
4942—Jonui Balčiūnui
4954— Kaziui Makauskui
4950—Barborai Rimdžienei
4955— Alenai Tuzinienei
4971—Emilijai Šukienei

20950—Vaitiekui Jasmontui
4975- Marcijonai Katauškie- 

nei
11685—Mataušui Alikoniui 
4990—Kaziui Petkui

11689—Onai Sakalauskienei
. 20958—Agnieškai Katauskaitei

11701—Benediktai Kasiulienei 
5006—Tamošiui Krutuliui
5016— Veronikai Daunutienei
5017— Matildai Greblauskienei

11697—Martinui Aliuliui 
20961—Adomui Skukauskui 
11605—Veronikai Šležienei 
20923-rpTurgiui Mikučiui 
22325—^Onai Tučkaitei 
22348—Antanui Valinskui

4982—Marianai Džiuvienei 
11687—Annai Pudienei
24208—Antanui Karnišauskui

4995— Antanui Jutkui
5029— Magdalenai Parastickai- 

‘ i tpl
5018— Petrui Miliui

11708—Jonieškai Muraskauskie- 
nei

212367—Juozui Miliui
22329—Marcijonai Puleikąitei 
11667—Viktori j ai Jablonskaitei
4972—Jonui Valašinui
4981—Jonui Karosui

20955—Mataušui čiužui 
22337—Johanai Kareivieriei

5030— Petronėlei Kulpytei 
5002—Antanui Liaugaudui

22368—Bronislovui Kazlauskui 
5035
5061—Andriui Kuzmickui 

95874—Stanislovui Kačfuliui
4916—Julijonai Kiasnickienei 

22341—Jurgiui A. Puodžiunui 
20953—Juozapui Puodžiunui 
22334—Augustui Šiauliai 
20951—Kazimierui Šilimui
4962 Uršulei Tumienei • 

20960—Povilui Petraičiui
4996— Onai Savickienei
5000—Paulinai Cemeryčiai 

24210—Onai Jonienei-Belskienei
5026—Baltramiejui Švitrui 
5010—Paulinai čemeraitei 
5004—Uršulei Vežienei

IIOO'O—Onai Kamentauckienei 
55280—Barborai Šatienei
24210—Onai Jonieiiei-Helskienei
11696—Agotai Astilienei
5031— Juozapui Šulskiai
5024— Gasparui Nevųliui
5005 — Veronikai Lukoševičie

nei
5025— Jonui Juškevičjai

22336—Kostui Urbonui
5034—Petrui Gildučiui
5008—Apolionijai Vitkauskai

tei
11701—Benediktai
11703—Marcelinai 

nei
22338—Kazimierai

Kasiulienei 
Bernatavičie-

Stii blaitei
5032—Anielijai Zatkevičaitei

Pinigai išmokėti per 
kitus Bankus « ’

4998—Alfred Auzen
11707—įsai Markow:cz

I $1 ,oo KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00
IR NATURAL HEALTH INSTITUTE

GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIU, UŽKIE- 
JB/Ll TEJIMO IR KITŲ LIGŲ VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ 
Valandos nuo 10 ryto iki G vai. vakare. Panedėly ir ketverge 

nuo 10 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj nuo JOJki 12 dieną.
109 N. Dearborn St., Suite 606, imkit elevatorių iki 6 lubų

BILLY^S UNCL’E

Metinės mirtieH sukaktuvės 

ALEKSANDRAS VIGRAČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 22 d., 1924, o palai
dotus Lapkričio 26 dieną. Pa
minėjimui metų sukaktuvių jo 
mirties, aš užpirktu mišias 
Apveizdos Dievo Bažnyčioj, Lap
kričio 24 dieną, 7:30 vai. ryte. 
Meldžiu visus gimines ir pažį
stamus atsilankyti ant mišių 
ir pasimelsti už dūšią mano my- 
lirrA) vyro.

Kviečia nuliudusi moteris 
Barbora Vigračiene 

1822 W. 18th Place

DR. VAITUSH, O. b.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu* 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, &t> 
tair. o trumpregystę ir toliregystę 
Prirenka teisingai akinius. Visuo 
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. >.

1545 West 47th Street 
d|i Phone Roulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo, 
Bridge geriausio aukto. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą save darbą, ir 
lemas mustj kalnas. Scr&Zkite savo 
■ lantis, kad nekenktų Jūsų sveikatai.

1545 Wcst 47th Street
Netoli Asblaru* Ava.

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

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 s- 
Englcwood 4760

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Ciaremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

------- - —-

Kenosha
Lietuviai

dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

Siųskite pinigus Lietuvon 
telegrafu nėr Naujienas. Tai 
yra pigiausias, saugiausias ir 
patogiausias pinigų siuntimo 
būdas. Tuo reikalu jums nuo
širdžiai ir greitai patarnaus

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha. Wis.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. t
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PADSKALieiuvių Rateliuose. MOKYKLOS
Roseland

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

Pranešimai Už-

Prez

PAS MUS

PRA
Biznieriams žinotina

NAMAI-ŽEME
ŠVENTOMS BARGENAI

JIEŠKO DARBO

6025 So. Washtenaw Avė

ISRENDAVOJIMUI

Japų-Jahnis.

SIŪLYMAI KAMBARIU

MORTGECIAI-PASKOLOS

grojiklis pianas, 
priežasties turiu 
$130 nupirksite 
benčių ir 82 ro-

nori 
vie-

DRAUGIJOS IK 
ORGANIZACIJOS

D. Gul- 
i Finan

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

atsi- 
prie

visi 
vau 
jais

namo 
pro 

• mo-

MUMS 
NEIKIA 
KELETO 
VYRŲ 
Į GELEŽIES 
ATKARPŲ 
JARDĄ.

KALBOS 
Mažiems

iki 9 vai. vak.

>ohn 
39th 
iai-

Pardavimui 6 kambarių bungalow 
įtaisyta pagal vėliausios mados, gra
ži vieta, 6025 So. Washtenaw Avė.

ANT HENDOS 
kambarys.

Kreipkitės:
10735 So. State

pulką ?
uždirba po 

kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt ji

VALENTINE 
DRESSMĄKING 

COLLEGE

PRICE 1RON and 
STEEL CO.

PARDAVIMUI bučernč 
šerne 
Iiirkti 
tampo.

geroj 
, biznis se- 

“Auburn” 
ar atskirai,

susirinkime.
reikalavimas

<atidė-

Lafayette 5153*6438

ROBIN BROS.

Kasierius, Jonas Ma 
3259 So. Union Avė.

tūzas, 4806 S. Wood St. ir A. Mo 
tuzienė, 4317 S 
kasierius A 
liną 
4612
glob. K. Dauba, 4514 S. Paulina St, 
ir J. Grudienė, 3218 S. Wallace St 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienj, 1 vai. po 
pietų, Davis Sųuare parko svet., 
prie 45 ir So. Paulina gatvių.

/Kur? Pas ką? Ar bilietų dar 
yra? Bostone pardavinėja, o 
Chicagoj tyli. Ar tai ne dzimzi- 
drimdziškai?

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

Pardavimui 5 kambarių bungalow 
lotas 37 pėdų platumo, 125 pėdų il
gumo, 3 metu senumo. Vieta graži 
Prekė tik $6,500; įmokėti $1,500.

Iš Draugystės Palai 
mintos Lietuvos 

Veikimo

Balių” Laprikčio 
Tautos Bažnyčios 
Union Avė. Bus 
už gražiausią ir 
Pradžia 7:30 vai. *vak

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

J. žilevičia 
11956 S. Halsted St

Hermitago Avė.;
Cesna, 4501 S. Pau- 

maršalka P. Tiškeviče, 
Francisco Avė.; ligonių

DR-STfi LIETUVOS VĖLIAVA AM. 
No. 1 Valdyba 1Q25 m.: Pirm. Z 
Motuzas, 4306 S. Wood St.; Pad. 
A. Deivienė, 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F..Motuzas, 2811 W. 63 
St., Phone Prospect 8752; fin. rašt 
S. Stankus, 12417 S. Carpenter St.

LIETUVIŲ AMERIKOS POLITIKOS 
KLIUBO ant North West Sides val
dyba 1925 m.: Pirm. B. J. Lidike- 
vičius, 1719 N. Robey St.; vice-pirm. 
Robertas Shaikus, 1750 Wabansia 
Avė.; protokolų sekr. A. Lungevič, 
1719 N. Robey St.; financų sekr. F. 
Harmonas, 1712 N. Marshfield Av.; 
kasierius Willem Nausėdą, 1645 
Wabansia Av.; iždo globėjas J. 
Smulkis, 1836 Wabansia Av.; mar
šalka M. Andriuškevičius, 1713 N. 
Marshfield Av. 'Susirinkimai atsi- 
buna pirmą panedėlj.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO VAL
DYBA 1925 metams: Pirmininkas, 
Antanas J. Zalatoris, 827 W. 33rd 
St.; Pagelbininkas, V. Kriščiūnas, 
930 W. 83rd St.; Nut. Rašt. K. J. 
Demereckis, 3331 So. Wallace St.; 
Turto raštininkas, G. Parkaitis, 708 
W. 17th St, 
zelauskas, 
Maršalka, Petras Kauneckis; Kon
trolių rašt., Stanislovas Grikštas, 
Kasos globėjas, Jonas Julijonas. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
subatos vakarą, kožno mėnesio, Jo
no Mazelausko svetainėje, 3259 So. 
Union Avė. Nariais priimami nuo 
18 iki 40 metų.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS’:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. • Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki WaBace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
i savaitę arba sykį i mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone. o <la neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9G63).

DRAUGYSTĖ MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJ valdyba ant 1925 met. 
pirm. Antanas MargeviČia, pagelb. 
Kazimieras Kučinskas, prot. rašt. 
Jonas Guzauskis, fin. rašt. Antanas 
Daujotis, 1955 Canalpora Avė., 
Centralinis rašt. Franas Baksinckis, 
kasos globėjas Juozapas Jusčus, 
kasos apiekunas Vincentas Greit- 
jurgis kasierius Petras Paulauskis,
1 maršalka, Vincentas Balsevičia,
2 maršalka Izidorius Jusčus, ligoniu 
apiekunas Jonas Pikciunas, teisėjas 
Antanas Jusčus. Susirinkimai atsl 
būna kas antft subatą kas mėnesį 
pas Julijoną Savicką, 1900 S* Union 
Avė.

[Pacific and Atlantic Photo]

Lordas Daw*on, Anglijos ka
raliaus privatinis daktaras ir 

vienas žymiausiųjų pasaulyj 
chirurgų. Jis atvyko j Ameri
ką, kad dalyvauti chirurgų kon
grese.

Susivienijimo Lietuvių Draugijų 
ant Bridgeporto mėnesinis susirinki
mas j vyk s Lapkričio 24 d., 1925, 8 
vai. vakare, Chicagos Lietuvių Audi
torium svetainėje, 3133 So. Halsted 
St.'Visi delegatai esate kviečiami da
lyvauti susirinkime.

A. J. Lazauskas, Sekr.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MUSŲ KALENDORIAI 

i pranešam visiems Chica- 
lietuviams biz- 

lallte užsi* 
kalendorių. 
DeLuxe ir

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais 
šaukite, 
kitę dei 
2407 W.

Phone

PIRKIT PLUMBING 
IR SUTAUPYKlT 85%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Con 
1637 Weat Diviaion St., 

netoli Marshfield

ANTRI MORG1Č1AI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzde Are., 

Lafayette 6738

rcslaurantas
Gera viela ir

5 ruimų flatas rendai. Elek
tra, maudynės, šviesus kamba
riai, pečiu šildomi. Kreipkitės 
tuojau.

2838 W. 36th PI.

RENDON kambariai dėl vyrų 
ant pirmų lubų; ąš suteiksiu visus 
rakandus ir kiti 4 kambariai ant 
antrų lubų. Yra elektra, gasas, va- 

kambariai; elekt- 
telefonas. 3757 S. (’ali-

Naujienose jau ne kartą til
po nusiskundimų dėl šiaušian
čių visoje Bridgeporto apielin- 
kėje plėšikų. Bet kad pernai 
rudeny Amerikos Lietuvių Pi
liečių Brolybės Kliubas suren
gė prakalbas ir kvietė piliečius 
pradėti kovą su plėšikais, tai į 
prakalbas niekas neatėjo, išė
mus Vien kliubo narius. Da
bar susiprato, bet per vėlai ir 
todėl Brįdgeportas turi kęsti 
nuo plėšikų.

Chicago, III. Pirmi-
8623 So.

Vice pirmininkas 
Nutarimų rašti-

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė. 

CHICAGO

PARDAVIMUI 
grosernė. 
Atsišaukit 
gos, 
tori

Atsi- 
rašykite arba telefonuo- 
tolimesnių informacijų.
Madison, Chicago, III, 
Seeley 1648

M. E. HUTF1LZ, Manager

PARDAVIMUI grosernė, saldainių 
ir mokyklos daiktų krautuvė 
vietoj, priešais mokyklos 
nah, taipgi automobilių 
parduosim Viską sykiu 
ne brangei. Pardavimo priežastis pa 
t irsite ant vietos.

3518 So. Wallace St.

Pardavimui 2 flatų namas, 7 ir 7 
kambariai, augštas beizmentas, karš
tu vandeniu apšildomas, maudynės, 
elektra, porčiai apdirbti stiklais ir 
skrynom. Prekė $13,000; įmokėti $2,- 
0000, ar mainysiu ant mažesnio na
mo. Vieta: 5422 So. Carpenter St.

Kas neturi savo automobi- 
liaus, tas retai iš musų gauna 
“fri raidą”, nors ir labai norė
tumėm. Bet mes turime vie
ną labai “laimingą” pilietį, ku
ris ir nenorėdamas gauna “fri 
raidę.” Antai užpereitą šešta
dienį jis gavo “raidą” su limu
zinu

Pardavimui nauji mūriniai namai. 
Galima pasirinkti, turime po 6 ir 6 
5 ir 5 ir 4 ir 4 kambarius. Visi įtai
syti pagal vėliausios mados. Augšti 
pleisteriuoti beizmentai^ geležini bal- 
kei, plumbingas vėliausios mados, 
aržuolo trimingas-, Bungalovv stogai, 
porčiai apdaryti stiklais ir skrynom, 
shades. Karštu vandeniu apšildomi. 
Mes turime ir pečiais apšildomu vie
tas. gerai Lietuviams žinomoj Bright- 
on Park ir Marųuėtte Park apielin- 
kėj. Kas mylite pirkti ar mainyti ant 
senesnių namų ar lotų, atvažiuokite 
ar pašaukite, mes parodysime tos 
namus. •

Draugyste Atgimties Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Moterų rengia “Kepurių 

(Nov.) 25, 1925 
svet., 3501 Sc. 

duodamos dovanos 
prasčiausią kepurę.

Komitetas.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJUS 
Valdyba ant 1925 metų: William 
Buishas, Pirm., 3348 So. Paulina 
St.; John Schultz, Pirm, pagelb., 
2739 W. 3bth PI.; John Lauraitis, 
Nut. Rašt., 2024 So. Peoria St.; A. 
Garbašauskas, Turtą Rašt., 2012 S. 
String St.; Juozapas Rudis, Kcntr. 
Rašt., 3043 W. 38th PI.; 
Schultz, Iždininkas,. 2739 W 
Pi.; Juozapas Petrulis ir Jonas Gai- 
žauskis, Kasos Globėjai; Antanas 
Žičkus, Durų Sargas.
Susirinkimai laikomi kas tieČią 
nedėldienį kožno mėnesio, 1:80 vai. 
po pietų, A. P. Bagdono svetainė- 
je, 1750 So. Union Avė.

su sekretorių 
, o nuo jo su- 
dauginsis jūsų

lubų. Yra elektra, gasas 
Benda pigi 
vana, 

fornia Avct
4100 S. Maplewood Avė

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti.' Pagal musų,naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimu 
jus ISmoksite ; kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kJ 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

tiesiai i policijos sto- 
Pirmadieny išmauKęs ne

mažai pastiprinančios vėl su
manė pasivažinėti - ir gavo; 
bet šį kartą su visa savo šei
myna. Tik vienas nepatogu
mas, — tas “raidas” vis bai
giasi prie Deering stoties ir at
gal, namo, kiek pasilsėjus, ten
ka kiūtinti jau pėsčiam.

tais, nes netoli nuo karų linijos, pu- 
«S bloko nuo Western Avė, Ruimai 
pagal naujos mados Įtaisyti. Elek
tra ir vanos. Renda pigi.

4005 So. Artesiiin Avė.

LAISVAS LIETUVIŲ PAŠELPIMO 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ Val
dyba 1925 metams: Pirm., E. Ju- 
zaitienė, 736 W. 61st St. Tel. En- 
glewood 2083; Pagelb., U. Miški
nienė, 4001 So. Artesian; Nut. Raš
tininkas, Tarnas Zurauskas, 6029 
S. Chamlain Avė.; Fin. Rašt., J. 
Plaplis, 3336 So. Halsted Str.; 
Kontr. Rast., S. Palijanskas; Ka
sierius, J. Vamagis, 4051 Archer 
Avė.; Kasos glob. J. Jasunas.
Susirinkimai atsibuna kiekvieną pa
skutinį nedėldienj; McKinley Park 
Svetainėje, 39th ir Westem lve., 
2-rą valandą po pietų.

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėrns. Marškonius gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Selcinonavičius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

$700 vertės 
dėl svarbios 
parduoti, už 
grojiklį pianą, 
lėlius. MR. SCHNEIDER, 2332 
W. Madison St., j ’ubos.

pigiai bučernč 
,i namu arba be 
greit, nepraleiskit 

Pardavimo priežastis — 
serga.

John Linkiovicz 
248 — 153 PI. 

Calurnet City, III.

\Vall Porkcts.
, taipgi da turime labai 

[ražių naujų lietuviškų kalendorių. 
Jūsų kalendorių kainos gana pri

einamos - nuo $12 iki $25 už 100. 
Pas mus randasi didžiausias ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių telefonuokite mums — 
prisiusime agentą su sampeliais ar
ba dėl platesnio pasirinkimo pri
bukite patvs ypati.škai šiuo adresu: 

AUSROS KNYGYNAS, 
3210 So. Halsted St. 
I’el. Boulevard 96t>3

KRAUTUVUI FlKCERIAI
Grosemių, Bu- 
.Černių, Delikate- 

scn’ Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 

*• kernui. Musų 
specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheitns, 1912 So. State St.

Frank Baceviče, Pirmininkas, 5739 
fJo. Peoria St.; Antanas Tumkevi- 
Čę, Pirm. Pagelb., 1948 String St.; 
Ig. Žilinskas, Nut. Raštininkas, 
1402 So. 48th Ct., Cicero; Frank 
Micklin, Finansų Rašt., 2820 W. 40 
St., Phone Lafayette 5211; Ant. 
Gurskis, Kontr. Rašt., G55 W. 18th 
St.; John Jackas, Kasierius, 2436 
W. Pershing Rd.; Steponas Mažei
ka ir Alex Mamonas, Kasos Ape- 
kunai.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienj kožno mėnesio, 1-mą vai. 
po pietų, Chicagos IJetuvių Audi
torium svetainėje, 3181-33 South 
Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
sstės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abejnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos,' literatūros, etimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKS1Z) LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandą vakare.

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.

Pardavimui ar mainymui 2 namai 
po krturius flatus, tik nauji. Vie
nas užbaigtas, kitas baigiamus buda- 
voti, įtaisyti pagal vėliausios mados 
ir garadžius keturiems mašinoms. 
Vieta labai graži, prie karų lainės ir 
parko ir mokyklos. Prekę pasakysi
me kaip pamatysite namus ir vietą.

Pardavimui medinis namas, 2 pra
gyvenimų po 4 ir 4 kambarius, tik 
8 metų senumo, atrodo kaip naujas. 
Elektra ir visi parankamai. Prekė tik 
$4,500; įmokėti $1,000, kitus kaip 
rendą’.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

(Lietuvos konsulatas Čikago
je yrn gavęs iš Lietuvos Pre
kių Muzėjaus eilę Lietuvos 
gamybos produktų pavyzdžių, 
kaip lai: linų, sėmenų, senie
nų aliejaus ir išspaudų, dažų, 
įvairių grudų, išdirbtų odų 
avalinei, ašutų, šerių sortuo- 
tų, įvairiu rųšių kiaušinių eks
portui, degtukų “Lietuva”, 
kartom^ (cardboard), fanitros 
(veneer), ecliuliozos, gintarų, 
Icšiamų kortų, etc.

Bisnieriai importininkai, 
“Chamber of Conimerce” na
riai ir kiti Lietuvos gamyba 
suinteresuoti asmens yra ma
loniai kviečiami, atsilankius 
konsulate, susipažinti su tais 
Uetuvos produktų pavyzdžiais.

Kas norėtų kokių nors Lie
tuvos prekių parsigaminti iš 
Lietuvos tai prekybos tiks
lams, tai dovanoms, tesikrei
pia į ILithiianian Import Com- 
mittee, 3251 S. Halsted st., 
Chicago, III., arba į Lithuahian 
Consulate, (>O8 S. Dearborn st., 
Room 1538, Chicago, III.
Lietuvos Konsuatas Chicago.je

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, arba mainysiu ant automo
bilio ar kitokių dalykų. Vieta ge
ra ,už cash pigiau nupirksiu Ga
lit matyti ir nedėlioj. Kreipkitės: 

1537 So Paulina St.
Tol. Yards 3280

grū
sti visais įrengimais. Galima 
su namu ir extra lotu ant 

. Savlpinkas turi 2 bizniu, 
užtai vieną turi parduoti. Atsišau- 
kit prie savininko.

6604 S. Robey St.
Tel. Hemlock 0585

PARSIDUODA 
ir luncli ruimis. 
geras biznis. 

920 W.
Kumpas Sangaman St

kavoju 
gams 
neužmiršote 
kit.j valandoj, kada aš patroti 
jau 3 rankoM pirštus 
mas North- Bosėlana 
nė j. Dėkoju visiems, 

mane ligonbuty
gėles. DSkoju Auk- 

Zvaigžd<”st Pasilinksniini- 
Pašalpcs Kliubui, jo na- 

ngimę šokio, 
tokią didelę 

Dėkoju 
kuri taip 

mane parėmė, atsilan- 
ž.odžiu,

JIEŠKAU darbo prie stubos, kad 
butų kartu mųn pagyvenimas. Esu 
moteris, turiu mergaitę 2 metų. Esu 
našlė. Kam reikalinga meldžiu 
šaukti laišku arba aivažiuoti 
manęs.

ANIELE gudelaitiene
9824 Avė. L., So, Chicago

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POL. KLIUBO Valdyba 1925 m.: 
Pirm. C. Kairis, 3233 Cortis Str.; 
Vice Pirm. A. Žilis, 3827 I>emoyne 
St.; Nut. Rašt. A. Walskis, 3341 
Evergreen Avė.; Fin. Sekr. S. Bu- 
neckis, 3312 Wabansia Avė.; Ka
sierius F. Lenkartas, 3310 Ever
green Avė.; Maršalka J. Kuprevi
čius, 3446 Pearce Avė. Mėnesiniai 
susirinkimai įvyksta paskutinę pėt- 
nyčią kožno mėnesio.

SURAŠĄS VALDYBOS LIETUVIŲ 
TAUTOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
?o vardu sv. Marijos 

Fnion Avė 
ninkas Antanas Vaičius 
Purnell Avė.; 
Vincas Pomeras 
ninkas, M. Ceplinskas, 3538 South 
Wallace St.; Mokeščių raštininkas, 
K. Aišmentas; Kasierius, Jonas 
Strazdauskas; Kasos globėjai, Jo
nas Bartašius, Barbora Vaičienė ir 
Vaineikis; Maršalka, VVilliam Kuz
ma, William Butkus; Truščei, Juo
zapas Mickevičius, Antanas Vai
čius, Jonas Kazlauskas.
Susirinkimai būna kiekvieno piėnc- 
sio, antrą septintadieny. Kviečia
me lietuvius kreiptis su reikalais į 
kleboniją, 3505 So. Union Avė., 
Chicago, III.

Pardavimui grošemės ir i>u- 
čemės fikčoriai, randasi West 
Pullinane. geroj vietoj ir pigi ren
da tik $30, storas su 4 kambariais, 
atiduosiu už $500, arba priimsiu 
pusininką. Dabar geras laikas pirk
ti bizni.

• “Auksinė“ žvaigžde”. Pasi
linksminimo ir Pašalpos Kliu
bas spalių 4 d. buvo surengęs 
balių. Pelnas to vakalo buvo 
paskirtas draugui Vladui Ge- 
lumbickui. Vakaras pasisekė 
ir pirmame kliubo susirinki
me iždininkus įteikė draugui 
Gelumbickui čekį ant $378.95 
— pelnasHo vakaro. Kliubas 
nuo savy- taria širdinga ačiū 
Rcseiando ir apielinkes publi
kai, kad paiėmė mus atsilan
kydama į tą vakarą. Po to 
kliubas turėjo dar du balius, 
kurie davė $1(95.25 pelno.

Lapkričio 5 d. kliubas laikė 
savo reguliari mėnesinį susi
rinkimą. kuriame įstojo l nau
ji nariai: Juozaphs Dalinis, Mi
knius Kirkus, Lionginas Mar
kus ir daktaras I-gna^ Maka
ras. Mes galim pasididžiuoti, 
kad musų profesionalai prade
da domėtis kliubu ir rašytis ] 
jį. šiuo laiku kliubas turi 225 
nulius ir virš $40(M> pinigais. 
Iki pabaigos šių metų tikimės 
turėti 3(H) narių: lai tik musų 
organizatoriai, kurių yra net 
keturi, lai n. miega, tad su
kruskite, organizatoriai. Ku
ris iš jūsų gale metų pasiro
dy prirašęs daugiausia naujų 
narių? Jus turite plačią dirvą, 
nes kiekvienas doras lietuvis 
vyras, 18 IU metų, yra kan
didatas į kliubo narius. O jus, 
vyrai, kurie dar nesate nariais 
“Auksinės žvaigždės” Kliubo, 
padarykite savo užduotim tap
ti nariais šio kliubo.

Noi-s man yra “orderis“ duo-j 
tas tylėti, bet negaliu, todėl 
išjilepėsiu sekretą: kliubas 
rengias prie maskinio baliaus,1 
kuris įvyks sausio 31 d. Ko
misija dtd prizų surinkimo 
pranešė, kad lengviausis dar-1 
bas esąs gauti dovanas nuo! 
musų biznierių dėl maskinio, 
baliaus, nes musų biznieriai 
žino, kad kas remia kliubą, 
yra'miLsų draugas, ir kliubie- 
čiai nepamiršta jų. Iš kliubo 
iždo gi paskirta $110 pinigais.! 
Ta diena tikrai bus jubiliejaus 
diena Hoselande.

—Jonas Ruiko.
Korespondentas.

Vladas Gelumbickis, de 
širdingai savo dratF.

. ~ , šiuoniin- paMamiems. kurie „(ls ir „plellnklų
mane mano su n- nierlams, kad pas mus 

sakyti jvairių sieninių 
Hungem.

dirbda- (’ut Oats 
piekar- 

kurie 
ir už

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAš. KLIUBO 
valdymą ant 1925 m.: pirm. Napa- 
lijonas Vilimaitis, pirm. pag. Jonas 
Gabrėnas, raštininkė Marijona Ma-, 
dalinskas, fin. rašt. Kris Klibas, 
kasos globėjai, Teofilija Saltienė, 
Petras Petronis ir J. Petrulis, ka
sierius M. Kariūnas, knygvedis Joe. 
Zubavičius, maršalka Antanas Ru
dis. Susirinkimus laiko kas antrą 
nedėldienį, John Engels svetainėj, 
3720 W. Harrison St.

. BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distanco handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

RENDAI I kambarių flatas, 2 lu
bas/ Kambariai šviesus; yra elekt
ra; renda $1750 Į mėnesį. Patogi 
virta gs'venti nedideliai šeimynai.

K reipkitės.
Frank Selemonavičia 

504 W. 33rU St.

PARDAVIMUI bučernč ir groser 
nė su visais įtaisymais, geroj 
toj, biznis išdirbtas nuo seno 
ko. Parduosiu pigiai. Jei kas 
gali pirkti su namu arba tik 
ną biznį.

3953 S. RtM’ksvelI St. S

NAMAS 55 St. 30 pėdą į wcstus 
nuo Kedzie Avė. Storas ir 3 kam
barių flatas, 2 lubos 6 kambariai. 
Vandeniu šildomas, 2 mašinoms 
muro garažas, kaina $1.8500. Ant
ras namas 6724 So. Evans Avė. 
Žydų apgyventa vieta, 3 fintai po 
6 kambarius, Kewanee boilerius, 
lotas platus, namas geras. Kaina 
$18500. Galėčiau mainyti kad ir 
ant šunės. Atsišaukit pas bildingų 
kont faktorių,

J. WELIČKO
6559 S. Maplewoo(l Avc.

PAMOKOS
LIET U V 1 V 

» Dideliems i 
Utarninkais nuo
Pėtnyčiomis nuo 3 iki 5 po pietų 

J. L BRIEDIS 
2846 Emerald Avenue 

Einu ir j namus 
Telephone Victory 7372

REIKALINGA jnoteris arba mer- 
ina prie namų darbo. Valgis ir 
ambaiys ant vietos. Atsišaukit

/V BŲCHAS,
216 WQ(>d»idr Rd. 

Rivershle, 111.
Tel. Riverside 1951-J.

lankėte 
suteikta 
sinrs 
nio ir Fašaipcs 
riains, už siu 
kuris davė man i
paramą — $378.9 
gerbiamai publikai, 
gausiai 
kydama į tą vakarą, 
lieku dėkingas visiem 
visados.

Vladas Gohinibickis

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Haląted
J. S. RAMANČIONIKas, ką, kur, kaip ir 

\ kada rengia, veikia 
ar kviečia.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos laikė mėnesinį susirin
kimą sekmadieny, lapkrčio 8 
dieną, Lietuvių Auditorijoje. 
Pirmininkui atidarius susirin
kimą, priimta keturi nauji na
riai. Skaitytas ir priimtas pro
tokolas. Pirm, pranešė, kad 
spalio 19 d. mirė dg. Sim. (Ba- 
jorinas. Auditorijos raportas 
priimtas su nekuriais išėmi
mais, kurie atidėti savrstymui 
priešine t iriame 
Draugo V. ( 
ĮAosmertdn^ permainyti 
la priešmetiniam susirinkimui 
su pareikalavimu jo peties pa
ties parašo. Toliau* seka ba
liaus tarimai ir rinkimas dar
bininkų. Balius jau atsibuvo 
lapkričio 15 d., bet apie jo 
pasekmes pranešiu vėliau. Ant 
galo seka raportai nuo ligonių.' ant rendos 2 fiatut po 4 rui 
Tuomi susirinkimas ir užsibai- nu?s- ^era PWa katrie važinėjas ka 
gč. Draugystės turtas yra 
$8292.19.

Prie progos reJkia nariams 
priminti, kad sekantis susirin
kimas svarbus bus dviem da
lykais. Pirma, ibus ripkimas 
naujos valdybos ateinantiems 
1926 m. ir antra, kad bus pa
skutinė proga naujiems na
riams už vieną dolerį įstoti. 
Todėl nariai yra kviečiami 
skaitlingai atsilankyti, ir atsi
vesti naujų narių. Taipgi *ne 
pro šalį butų priminti ir tiems 
Chicagos lietuviams, kurie 
skaito Naujienas ir norėtų į 
D. P. L. įstoti už vieną dolerį, 
kad tėmytų Naujienų praneši
mus 
tinę progą, nes tokios progos 
gal« grejtai nebebus, kad pas
kiau nereikėtų gailėtis.

Ig. Žilinskas, ,rašt.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk ir 
$6.00 j meturt per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas įnašų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, rnes greitai praleidžiame 
Šįmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų..

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
turnit juos j banką ar 

Naujieną. Spulka 
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro

EKSPRESAS” 50 CENTŲ

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA —
Shearmenų į geležies atkar 

pų .fSi-dą, nuolat darbas.
S. S. P. S. CO.

5833 So. Throop Str.

VISOKIOS RŪŠIES DARBAI
Kuomet jums reikia darbo, šau

kite telefonu \Vest 4308. O. kuomet 
norite dirbti, atsišaukite 20 So 
Wcstern Avė. Mums tuojau reikia 
įanitorkų prie apvalymo ir viso
kių maišytų darbų. Pasimatykit 
su mumis šiandien.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
IEŠKAU Juozo Jociaus, Slanis- 

Klus.t>, Liudviko Kielės. Jie 
gyvena Chicagoj. Aš atvažia- 
iš Philadelphijos; noriu įsu 

susieiti.
Antanas Leonavičia 

556 W. 14 St., Chicago

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE- 
SERŲ Valdyba 1925 m.: Pirm. Sta
nislovas Barzdys, 311 E. Kensing- 
ton Avė.; Padėjėjas Antanas Do- 
liravalskis, 338 E. Kensington Avė.; 
Prot. Rašt. John Valonchius, 10831 
S. Edbrooke Avė.; Turtų Rašt. Vin
centas Dargis, 10520 So. State St.; 
Iždin. Juozapas Balvočius, 11340 
So. Park Avė. Susirinkimai laiko
mi pirmą penktadienį kiekvieno 
mėnesio vak., F. Shedvilo svet? 341 
E. Kensington Avė. Nariai priima
mi visi sveiki vyrai ir moterys nuo 
18 iki 40 metų.

DRAUGYSTE LIETUVOS DUKTE
RŲ. Pirmininkė A. Grigonienė, 4427 
So. Francisco Avė.; Pagelbininke 
M. Sniukienė, 4208 So. Washtenaw 
Avė.; Nut. Rašt. E. Juzaitienė, 736 
W. 61st St., Tel. Englewood 2088; 
Finansų Rašt. A. WalanČunienė, 
5929 So. Throop St.; Kontrolės 
Ražt. M. Pasiskevičienė, 920 W. 35 
PI.; Kasierius P. Šcnulienė, 3405 So. 
Union Avė.; Apekuna kasos A. Du- 
donienė, K. Austrauskienė; Maršal- 
ko P. Grigonienė. Susirink imai 
atsibuna kas antrą nedėldienį kiek
vieno mėnesio Mark Scąiare svet., 
30 ir Halsted St. 1 vai. po pietų.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Vyriausybės antrašai: Pirmininkai 
Thomas Janulis, 3430 So. Morgan 
St.; Vice Pirm. Julius Racevičia, 
3326 So. Union Avė.; Nut. Rašt. 
Peter P. Kenutis, 4912 W. Adams 
St., Phone Columbus 5270;

Kasierius S. F. Martinkus, 3237 
Aubum Avė.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto Val
dyba ant 1925 metų: Prezidentas.. 
S. Mažeika, 3149 So. Halsted St.; 
Vice-prez., J. Mineikis, 3219 South 
Wallace St.; Nutar.-RaŠt,, 
hinari, 3144 So. Wallace S 
RaŠt., A. Lazauskas, 4549 Šo. Welh 
St.; Kontrolio-Rašt., A. Radauskas, 
3328 Aubum Avė.; Iždininkas, J 
Žilvitis, 3310 So. Emerald Avenue; 
Maršalka, W. Shulčius, 3422 South 
Lowc Avė.; Advokatas, A. E. Sta- 
sulanis, 3236 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ ir MOTERŲ


