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Popiežius |spėja Lie
tuvos kunigus

Mažoji ant ant a pasirašė
militarę sąjungą

Italija taikstosi paveržti iš 
Šveicarijos Ticino kantoną

Romos papa įspėja Lie 
tuvos kunigiją

Italija siekias paveržti

Pius XI. gina kunigams daly
vauti politikoje

Fašistai galando dantį prijung
ti Italijai Ticino kantonų

KAUNAS, gruod. 5. — Lie
tuvos vyskupas gavo iš švento
jo Tėvo laišką, kuriuo papa 
Pius XI. užgina kunigams da
lyvauti politikoje, kadangi tok
sai kunigų dalyvavimas politi
koj darąs blogo ir katalikų baž
nyčiai žalingo įspūdžio.

[Kunigai Lietuvoj ne tik ak- Į Pacific and Atlantic Photo]
Jimmy \VaIker (dešinėj pusėj), naujasis New Yorko majoras, 

leidžia laiką Floridoj. '

Chicago, DL Pirmadienis, Gruodžio-December 7 d., 1925

Vokietijos ministeriy 
kabinetas rezignavo

Hindcnburgas kvies socialde
mokratų vadus naujai res
publikos valdžiai sudaryti

_____
BER LINAS, gruod. 5. — Vo

kietijos ministėrių kabinetas, 
su kancleriu Luthcru prieky, 
šiandie atsistatydino.

Prezidentas 1 i inden burgąs, 
priimdamas rezignaciją, papra
šė l.utherą pasilikti valdžioj, li
gi bus sudarytas naujas kabi
netas.

Einant Vokietijos konstituci
ja, respublikos prezidentas 
kvies socialdemokratų*, kaipo 
stipriausios reichstage partijos, 
vadus naujai valdžiai sudaryti.

Socialdemokratai sušaukė sa
vo partijos pasitarimą, ku
riame bus nustatyta sąlygos, 
kuriomis jie apsiimtų dalyvauti 
valdžioj, .ar bent sutiktų pasin
gai remti iš kitų partijų su
darytą kabinetą.

GENEVA, Šveicarija, gruod.
6. — Šveicarijos valdžia įteikė 
Italijai protestą dėl darbuotės 
fašistų organizacijų, susidariu
sių titulu atplėšti nuo Šveicari
jos Ticino kantoną ir prijungti 
jį Italijai.

Ticino- kantonas buvo atim-l
Finansų ministeris tarsis Wash- 

ingtone taipjau dėl karo kre
ditų

Graikai nori gaut Ame 
rikoj paskolos

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

No. 287

tingai dalyvauja politikoj, beti*38 ** Milano kunigaikščių pen- 
kai kurie jų visai apleido baž-,ki šimtai metų algai. Jo gyven- 
nyčią ir užsiima tik politikos tojai kalba itališkai, kaip kad
dalykais.]

Mažoji antanta pasirašė
militarę sąjunga

kitų kantonų gyventojai kalta 
franeuziškai, dar kitų — vo
kiškai. Šveicarija tat susirupi- 
nus, kad Italijos fašistų vakižiA 
nepradėtų karo tikslu tą itriliA- 

ką kantoną paveržti.

Jei kuris antantos narys butų 
užpultas, visi kiti nan’ai už
pultajam padės

Fašistai puolė Austrijos 
miesteli

ATĖNAI, Graikija, gruod. 6: 
~ Buvęs finansų
Kofinas gruodžio 16 išplauks į
K«-w Yorkų derėtis ąvi Amei-i- 
kos bankininkais dėl paskolos.

Jis taipjau tarausiu dėl karo 
kreditų, kurie Uuvo Jungtinių 
Valstijų suteiki Graikijai,., ir 
kurie iki šiol dar neišlyginti.

Jugoslavija tarsis dėl skolų 
fundavimo

ministeris

3U

Japonų armija paslysta
į Mandžurija J

40,000 japonlečių padės Muk
deno vadui, čaug Tsolinui, 
patrempti > sukilimą

Nori sušvelninti imigraci 
jos įstatymus

"Pavasarininku" gimnazi 
joj skandalas

Chicagiškis kongresmanas ruo
šias greitai įnešti kongresan 
tam tikrų bilių

Aštuntos klasės mokiniai už
protestavo prieš kunigų anti- 
pedagogiškumą.

gruod. 6. — Jugoslavija, čecho- 
slovakija, Rumanija ir Lenki
ja, kurios sudaro taip vadina
mą mažąją antantą, vakar pa

reis
iu

VIENNA, Austrija, gruod. 6.
Dvidešimt juodmarškinių 

fašistų, atlėkę dideliu motori
niu vežimu iš Italų Tiroliaus j

ne-

če-

sirašė tarpusavio sutartį, 
kiančių tikrą militarinę 
kraštų sąjungą.

Tokia sąjunga buvo jau 
niau bandyta sudaryti, bet 
vyko. Dalykus palengvino 
kamo sutartys, leidusios
choslovakams laisvai tartis sų 
Lenkais ir kitais kraštais.

Pirmesnė mažosios antantes 
sutartis skelbė, kad ją pasira
šiusieji kraštai, karui atsitikus, 
garantuoja kits kitam visišką 
neitralumą; naujaja gi sutartim 
mažosios antantos valstybes iš
kilmingai pasižada pilnai 
peruoti militariškai, jeigu 
nors maž. antantos narys 
užpultas.

koo- 
kuris 
butų

WASHINGTONAS, gruod. 6. 
— Šiandie vėl atsidaro šešias
dešimt devintojo kongreso se
sijos.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose. '

savo žmoną jis nužudęs ir jos 236, slovakų 1,215 ir jugosla- 
kūną palaidojęs namų rūsy. Jvų 1,072.

kai- 
žod- 
datl-

KAUNAS/lapkr. 11. [Lž].— 
Šiemet naujas “Pavasarininkų” 
suaugusių gimnazijos direkto
rius -- kunigas, staiga prdHėjo 
įvairias reformas. Pirmiausia 
į geriausių mokytojų vietas ki
ša seminarinio išsilavinimo ku
nigus. Dabar tos gimnazijos 

yra jau

WASHINGTONAS, gritod, 6.
— Kongresmanas Sabath [iš 
Chicagos] ruošias veikiai įnešti 
kongresan bilių, kuriuo butų 
atitaisyti kai kurie imigracijos 
įstatymų žiaurumai.

Sabatho bilium, imigracijos 
įstatymai turėtų būt taip patai
syti, kad butų liesta be truk- mokytojų personale 
dymų atvažiuoti Amerikon šei- penki kunigai, 
mynoms tų deklarantų [turin
čių pirmas pilietybės popieras]iškaukia pasipiktinimo, nes. vie- 
kurių originalės aplikacijos pi- na, tie keturių klasių kunigai, 
lietybei buvo atmestos dėl kai mažai nusimanydami dalyke, 
kurių teknlkinių kliūčių, ir ku-( blogai jį išdėsto, antra, papra- 
rie dėl to negali naujos apli- tę iš sakyklos drožti pamokslus, 
kacijos paduoti anksčiau, kaip, ir čia be jų neapsieina.
po trijų metų. Antra, leisti, Į Brieš tokį jų. mokymą lap- 
nežiurint kvotos aprėžimų, at-(kričio 5 d. š. m. griežtai užpro- 
važiuoti tiems svetimšaliams, testavo aštuntos klasės moki

niai. Buvęs pamokoje kun. 
Lašas visus mokinius išvadino 
bolševikais, socialistais, valstie
čių liaudininkų pasekėjais ir 
kitokiais. Keletas mokinių rei
kalavo tuos žodžius atšaukti, 
tačiau sudavęs kumščiu į stalą 
kunigas sakė: tokius bolševi
kus mes visus iš gimnazijos 
pašalinsime. Po to mokiniai

važiuoti tiems 
kurie karo metais tarnavo 
Jungtinių Valstijų kariuomenėj 

•užsieny, karui pasibaigus pasi
liko Europoj, bet dabar vėl no
ri sugrįžti j Ameriką. Trečia, 
panaikinti taip vadinamą Cable 
aktą, kūrino reikalaujama, kad 
Amerikos piliečių svetur gimu
sios moterys naturalizuotųsi.

Jų mokymas mokinių taipe

• BELGRADAS, ‘ Jugoslavija, 
gruodžio 6. — Jugoslavijos fi
nansų ministeris Stojadinovič 

Austrijos miesteli Hali, puolf ™oSi»s dar šį mėnesį \ykti j 
kalėjimą, norėdami į jį įsilauž
ti ir išimti iš ten vieną italų 
fašistą, kurs buvo sugautas kai
po šnipas ir uždarytas kalėji
me. Tarp puolikų ir vietos po
licijos įvyko smarki kova. Po
licijai, kurios jėgos buvo men
kos, imtis su fašistais padėjo 
subėgę vietos gyventojai, ir 
pagaliau puolikai., skaudžiai su
mušti, buvo priversti gelbėtis 
bėgšta.

Del šito įyykio Innsbruko 
vietos administracija kreipėsi lamentinį ministerių 
į Austrijos valdžią, prašydama 
ginkluotos apsaugos nuo Italų 
Tiroliaus fašistų puolimo.

Jungtines Valstijas ir pradėti 
derybas dėl Jugoslavijos skolos 
Amerikai fundavimo. Jugosla
vija kalta Jungtinėms Valsti
joms 64,189,000 dolerių.

PEKINAS Kinai, gruod. 6.— 
Čia gauta sensacingų žinių, kad 
Mandžurijos vado, Čang Tsoli- 
no, štabo viršininkas, gen. Jang 
Jutangas, kilus generolo Kuo 
Sunlingo maištui, išvykęs Į 
Daireną ir su Japonų zonos gu
bernatorium padaręs slaptą 
tartį, kuria einant Japonai 
rūpina čang Tsolinui 40,000

jis galėtų 
ir savo au- 
čang Tsoli- 
iš Japonijos 

tūkstančių

su-
pa- 
ka-

Czerny laikinas Cechoslo 
vakii premjeras

PRAHA, čechoslovakija, 
gruod. 6. — Ligi buvęs premje
ras Svehla vėliau sudarys par

ka binetą, 
laikinosios čechoslovakijos val
džios pirmininko 'pareigas eis 
p. Czerny.

Paskendo Britu laivas;
5 žmonės prigėrė

Nori apriboti senato
rių kalbas

WASH1NGTONAS, /gruod'. 
'6. — Senatorius Fess [rep.,LONDONAS, gruod. 6. - ....... ..

Šeldos upčj Jungtinių Valstijų žada s' ln™adlen> pasui- 
garlaivis Federal paskandino, 
užgavęs, Anglijos garlaivį Ash- 
ton. Ashton buvo taip skau
džiai sužeistas, kad nepraslin
kus nė kelioms minutėms nuėjo 
dugnan. Laivo kapitonas ir ke
turi kiti įgulos žmonės prigėrė.

lyti senato taisyklių pataisą, 
kuria senatorių kalbos senate 
butų apribotos ne daugiau kaip 
trimis dešimtimis minučių.

Už senatorių kalbų aprėžimą 
labai varosi viceprezidentas 
Dawes, kurs yra senato pirmi
ninkas. t

Aldermanas nužudė sa
vo žmoną; suimtas Emigracija i Kanadą

MONTREALIS, Kanada, gr.
— Kanados imigracijos de

partamento paskelbtomis žinio
mis, per šešis mėnesius, pasi
baigusius rugsėjo 30, j Kana-

6.

Dešimt

riuomenės, idant 
sukilimą patermpti 
toritetą atsteigti. 
nas gauna taipjau 
paskolos.
japoniečių kareivių jau atvykę 
iš Daireno į Mukdeną, kame jie 
pėr&itaitę kiniečių uniformomis 
ir gyveną kiniečių kareivinėse.

Del šitos slaptos Cango su 
Japonija sutarties Mandžurijos 
žmonėse pasireiškią didelio ne
pasitenkinimo, kadangi jie biją 
Japonų kontroles rytų provinci
joms. Be tot šis Japonų žygis 
gali rirhtai atsiliepti j tarptau
tinius santykius.

Stiklo darbininkai reika
lauja daugiau algos

CLEVELAND, Ohio, jrruod. 
6. — Langų stiklų darbininkų 
unijo.s valdytu pasiuntė visiems 
langų stiklų fabrikininkams ry
tinėj Mississippi upės pusėj rei
kalavimą, kad nuo gruodžio 27 
dienos darbininkams butų pa
didinta algos 8 nuoš. Iš stiklo 
fabrikų savininkų vakarinėj 
Mississippi pusėj reikalaujama 
dar algos priedo 5 nuoš.

Traukinių darbininkai gaus 
daugiau algos

SPRINGFIELD, 111., gruod. 
6. — 'Illinois Traction linijų 
traukinių tarnautojai padarė su 
samdytojais naują algų sutartį, 
įeinančią galion nuo šio gruo
džio mėnesio 1 dienos. Naujaja 
sutartim tarnautojams prideda
ma algos 5 centai valandai, 
taip kad motormanai, konduk
toriai ir spragiuotojai gaus da
bar nuo 55 iki 70 centų valan
dai. Traukinių darbininkai iš
siderėjo taipjau geresnių darbo 
sąlygų.

Nieko sau “doros 
mokytojas”

Amerika atšaukia karo 
laivus iš Sirijos

WASHINGTONAS, gruodą 6. 
—Valstybės departamentas nu
tarė atšaukti iš Beiruto, Siri
jos, savo du karo laivu, Cogh- 
lan ir Lamson, kurie buvo pa
siųsti ten amerikiečių gyvybei 
ir turtui saugoti.

HAMMOND, Ind., gruod. 6. 
— Pirmosios Krikščionių Baž
nyčios dekanas ir “Sunday 
School” mokytojas O. Cadawal- 
lader tapo areštuotas ir į kalė
jimą įkištas. Praeitą sekma
dienį tasai kunigužis vežėsi au
tomobiliu į savo “Sunday 
schuol” tris visai jaunutes mer
gaites, ir pakeliui visas tris 
sukoneveikė.

Kanadoj rado heliumo 
gazo šaltinių

Mirė lenky rašytojas apleido sekančią pamoką, kurią
Reymont .turėjo tas pats kunigas, išreik- 

šrlami tuom savo protestą prieš 
Gar- netikusį mokymą.
ojas, I Gimnazijos direktorius, irgi 

Runiflras.. po to įvykio pitdavS
didelį tardymu ir sekmadienį.

VARŠUVA, gruod. 6. 
sus lenkų apysakų ra WhulyHUiw J»* tieymoTit, 
mirė. Buvo gimęs 1868 metais. 
Jis ypač pagarsėjo savo veika- Inpk-ricio 8 (L sušaukė ginniHZl 

, (Valstiečiai). Pmei- ė . -
tais metais jam buvo suteikta turfjo būti nutarta, 

mokinius pašalinti, 
palikti gimnazijoj.

Kareiviai nešios atlenk-j 
tas apykakles

lu “Clųpi” (Valstiečiai). Pmei- jo# mokytojų tarybą.

Nobelio dovana. o

kurioj 
kuriuos 
kuriuos

ATIDEDA RINKIMUS
I MEKSIKOS MIESTAS, gruo- 

WASHINGTONAS, gruod. 6. džio 5. Meksikos Miesto fe- 
— Kareivių uniformose įveda- deralio distrikto vyriausybė į- 
ma nedidelė, bet kareiviams la- sakė to distrikto municipalius 
bai pageidaujama refoima. Ka- rinkimus atidėti iš gruodžio 6 
ro sekretorius Davis patvirtino j gruodžio 13 dieną dėl suyėla- 
sumanymą, kad kareivių ir ka
rininkų uniformų apykaklės 
butų nebe stačios ir kaklą ver
žiančios, bet atlenktos, kaip 
kad civilių švarkų.

vimo išdalinti balsavimo lakš
tus.

PORTLAND, Ore., gruod. 6. 
Devynių metų vaikas, F rauk 

j Thompson, prisipažino policijai, 
TOKIO, Japonija, gruod. 6. kad jis užmušęs savo pamotę, 

— Dar du Japonijos karo laivai kam ji, kejidama pupas, jas 
išplaukė iš Kuro į Port Artūrą J prigruzdino.

Siuskit per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdų

«

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 tie*siog j musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:

TORONTO, Out., gruod. 6.—. 
Ontario provincijos Peel kaun- 
tėj, apie keturias dešimt mylių 
j vaaaros vakarus nuo Toronto, 
rasta heliam gazo šaltinių. Šal
tinius naudos Kanados valdžia.

Chicagai ir 
lis oro biuras 
našauja:

Apsiniaukę;
raturos atmaina; stiprokas, di

apielinkei oficia
liai dienai pra-

ALBANY, N. Y., gruod. 6. 
~ Policija subinė buvusį alder- 
maną Albertą Devine, kaltina
mą dėl žmogžudybės. šių metų 
rugsėjo 6 kažin kur prapuolė jo dą atvyko 57,086 imigrantai,
žmona, Katrina. Devine paša- Per tą laiką iš Jungtinių Vals- 
kojo, kad ji išvažiavus į Penn- tijų imigravo 11,199, iš Angli- 
sylvaniją pas gimines, bet ten jos 13,159, iš Škotijos 7,141., iš(___ ___________ ____  ...
jos nebuvo. Pradėta tyrinėji- Airijos 4,116, iš Vokietijos džiumoj. vasaros vakarų vėjas, 
mai. Pagaliau stipriai paimtas 3,067, madjarų 2,396, rusinu Į Vakar temperatūra vidutiniš- 
nagan Devine prisipažino, kad 1,1815, žydų l’„245, lenkų 1,- kai siekė 24° F.

I Atin lio i, H i ■ z) zie, i *. Iao o Izv.r zi L* i 1 1 OI l-obn ^7.Ji/4

nedidelė tempe-

šiandie saule teka 7:04, lei 
džiasi 4:19 valandą.

YPSILANTI, Mich., gruod. 
6. — Vakar gaisras sunaikino 
Lincolno'mokyklą, kuri dar tik 
praeito vasario mėnesį buvo pa
baigta statyti ir kainoj o 200,- 
000 dolerių.

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
rUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOšIAUS APTIEKA. 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III

T
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Tindi-Rindi 
(šimtakojis)

Pinigas

vyro dvasia 
turėtų kuo pasigėrėti atrastu 
tikslu gyvenime. Net kaimo se
sės prisižiūrėję kilnojo sijonus 
ir taikė taktan storas blauzdas. 

Vienas j kitą žiurėjo, sekė
(Feljetonas)

vieGalvatrūkčiais bėga visi, 
sta kuliais į savo amžiaus duo
belę arba kaip vėžiai atgal ei
dami slenka ir išsikabarodami 
siekia aukščiau savo nosies. Ki
ti betiksliai žiovauja vietoj ar
ba kinko ja aplink nusispiautą 
vietą. Kiekvienas būdamas 
atskiru vienetu sudaro nuomo
nių daugiau, negu yra vilnų 
šuns uodegoj. Kiekvieną apsi
reiškimą pauostę daro savo 
sprendimus ir jais gyvena. 
Daug sako, daug girdi. Sun
kinsią matyti tai, kas rodoma, 
išgirsti — kas sakoma, supras
ti, kas aišku. Patys viską tve
ria — patys ir ardo. Garbina 
žmones ir krokodilus, jaučius ir 
kirmėles. Klausykit toliau:

Daug gimė iš vieno: alkis 
pagimdė keiksmą, keiksmas ra
mybę, ramybė apsidairė iškišu
si liežuvį ir atstačiusi išlepu
sias ausis nekaltai pradėjo idė
ją. Idėja pagimdė ginklus ir 
įbrukusi pinigus užkabino ant 
nosįes autoriteto skambaliukus. 
Jiems suskambėjus pasipylė 
skurdo ir skausmo ašaros ir:

statė dievas žmonėms biržą ir beje, kad jauna 
bažnyčią ir Romoj nenušluostęs 
kėdės pasodino žemės sūnų, ne
keičiamą ir neklaidingą, kad 
butų augščiausiu tarp visų ir 
neverdamas moters arba nežili-1
rodamas į dideles dekoltes ne- bet nematė ir nesuprato arba 
sispiaudytų ir tuo prisirinktų suprato žiuriųt koks reikalas 
gerokai užkandžio. Papa laiky- buvo, 
damas celebatą 
kaba’itį pinigą ir sostan pasi-įtis, žiūrint kaip pinigas laikė- 
lipęs, ir stogan užkopęs, bet'si. Vieni ieškojo draugų, kiti 
užburtasis niekaip nekrito 
kišenėn.

Kasdien arba valando- 
visaip siekė mis reikalai keitė norus ir min-

Vionus daug turėjo pinigų, 
jog netilpo kišen&ma, kitas ne^ 
turėjo net kuo užlopyti skylių. 
Atpirkėjas norėjo už kraują nu
rinkti atgal ir pakabinti.

žmonės kitėjo. Garbino au
toritetus, jaučius, perkūnus, 
kirmėles, stabus ir ypač pini
gus. Už savo dievą negalėjai 
nieko gauti, o už pinigą, net 
užkietėję valdovai gerbdavo, 
kai tikėjosi savo cilindru sužve
joti jį. Skambėjo pinigai puo-

, LIS 
bet si.
jo bėgo iš draugystės kalėjimo. 

Dievas, pradengęs po Dejavo ar dūsavo, tylėjo ar 
šimtmečių uždangą iškišo kaip.'guodės -- neaivku, tik jų gyve- 
Aigipto mumijos galvą ir nusi- nime matės tiek tvarkos, kiek [tose, vyne, aušra jį skambin- 
juokė. Ir jis pagailėjęs papos jos buvo kauše. Didieji į ma-’dama kilo, skambėjo ministteri- 
—- juokdario nusprendė mirus žuosius žvelgė tik per akinius, jose, kabinetuose, 

purvynai, net elgėtos kišenėj 
b sužvilgdavo, 

pinigų

GulbrtnMD Trade Mark 
GVLBRANSEN.

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

Pamatykite pus
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

'■■■■ . ................................... ■■■■■—■■ .""V
Tel. Republic 8135

Paul Hahuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

i. i n i i i ■■ i ■■—■■i

NORĖDA!wi:
PIRKTI, PARDUOTI AF M AI-f 
NYTI VISAjDOS KREIPKITRHI
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. . <

S. L. FABIONAS Cu
Matai Kas Dedasi?

809 W. 351h SI., Chlcago 
Tel. Be levard 0611 ir 0771

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir į 
Parduodam Laivakortes.

retkarčiais 
bebalsiai 

čiure- 
lakštin-

arba nugalabytą prisisegti sau i Gyvenime vyravo 
prie laikrodžio grandies, vietoj1 dulkės, laužai, valdininkai i 
pastumti į antikristaus garinę ■ valdomieji. Vieni reikalavo 
mašiną ir 
išdžiovintą 
paveiksle, 
nukabintas
spitusios gauruotos uavuiaos. nusiserusio mnuoiio nerimu jų panašiu mastu. Atpirkėjas ro- 
siulė pažinimo obuolį. Devyne-J dvasios. O prieš jų akis kabojo dė tikrą žmogų, tikrą gyveni-

no
vyturiai 
balsais,

sekančiam kartom! kiti lenkėsi. Daug priklausėl‘palos suokė, žmogus dūsavo ar 
padovanoti dogmos nuo vienos rankos. [džiaugėsi, dirbo pinigais ir pi-

Ilgai spardėsi iki J Viskas skendo užuomaršty, nigų balsais gyveno, žmogaus 
nukrito žemėn. Ap- Nuo aplopyto 'skurdžiaus iki išmintį kainavo doleriu ar kitu 

davatkos [ nusišėrusio turtuolio nerimo jų panašiu mastu. Atpirkėjas 
dvasios. O prieš jų akis kabojo

rių Devyneriauskienė nušluostė(piiiigns ir nepasiekiamas plėvė- miĮ, bet kiekvienas pasigriebę 
ra* t« ■ v n ttrl 11 1 1/A i 11 <1 1 n mi ‘ * • •• • * <•saVo kvartuku apdulkėjusią re-j savo. akmenis jį svaidė if spardė ko-

SliiTko pilgrimai Romon, kur jomis. Daugėjo žmonės, daUgė-
akmenis jį svaidė ų- spardė ko-

likvijomis nokį ir jis nusįčiau- :
dęs patarė geriau gyventi skur- papos susiėmę rankas laukė jų, j0 jr pinigai kiekvienai galvai, 
džiu žemėje, negu pakabintam ypač atnešamų daiktų ir uždus- Kaulus žmonės dėjo iš aukso, 

danguose. Ir'darni laimino, kad daugiau iš- dantis kalė ir statėsi, kiti gal- 
dangus už gauti. Dekoltuotos ir trumpais vojo srnageni8 paversti auksu.

regėti šviesybę -i 
suodčmis aptemdė dangus už ’ gauti. T 
žodį lygiai kaip cenzūra butų sijonais moterys dievobaimin- —Doleris, svaras, litus, marišbraukusi iš laikraščio straips- gų tarnu buvo visaip gandina- ’ 7 \ ’
nį arba sudeginusi konfiskuo- • mos pasiekti dangaus aukšty-! t‘” ie a 011zm^1 u -va e au- 
tas knygas. Nuo to laiko pri- bes. O karžygiai lindo į priešų ^8“ Žnl0^' >Wal-k"'P,^,'OS 

j sėjo kiekvienam sutverti po du ūkius, jei jų nebuvo — vertę aikals aukso verš s valdė mo- 
pliumpsėdamos is akių į musų p0)icjs|Uj cenzorių, komendantą draugus priešais. Be priešini-
puodus arba uzbonus sudarė
gražiausias meliodijas. Atšvil
pė dangaus dievas keikdamas, 
kad neduoda miegoti skambi
nant ir padalino į išrinktuosius. — .
ir atstumtuosius. Saulei nusi- [ pelenais dulkėjo karta iš kar- 
žiovavus ir pasukus iš musų tos, bet ainiai jų nepažinda- 
lauk, susirietę žmones pradėjo.šlavė šluotomis, pylė į gur- 
nerimauti ir kad nebūtų nuol>o-p)U8« Sukildami debesiais ne 

..............  vienam prižerdavo akis, ypač 
provincijoj. Kiti supylę relik- 

nešė apie miestus, lau- 
rėkaudami patys nebe- 
ka daro. Iš kiekvieno 
gyvieji sutvėrė gyvas 
arba tinginiai rodyda-'

ir įvesti karo stovį, nes kitaip mosi nerimo. • 
butų paklydę savo kauše.

Gimė ir mirė, augo ir seno
kaip kelmai miške ir sutrūniję

intiems ūsus.du tampė vieni 
'linkčiodami už skvernų tiesė
rankas į tą pusę, kur dievas iš- vijomis
tempęs drobulę pasodino ant 
jos keletą agurkų ir vėju pa
klojęs I 
užšvilpė žmones, kad

kus, ir

Tel. Lafayette 4223
' Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
t.tarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chica<<>, III.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriat ir elektros reikmenys. 

2215 W. 22n<l St., Chicago 
Phone (anai 259f

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagel
bės., Gal būt, kad jums reikia aki
nių ? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 8-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

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

8:30 vakare.

""“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
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.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

j i nes. Kad vienam kitą vaidyti 
[reikėjo dviejopų sąlygų; ’ kad 

Mokslininkai skaldė sau «al-'vienas batQ b«turUs’“ 
vas galvodami prietaisą pinigą! I«»'SUOC1US. Tmp »• buvo! Be
pasiekti. Viskas jau buvo iš-"os l’asakos aPle tal- ka<l k,,ra- 
galvota ir surasta: formules ir!“u» ° Piemuo so-
kitkas laukė genijaus pakinky-1"te ,P° baldachimu sėdėjo, din

gti. Istorikai rašė visų biografi-iKO lš galvos žmogus tapo pi- 
jas ir sekančiom kartom tarė: j ilgais pi įtvmkusi kai vė. rini- 
“Toks ir toks I 
padarė.” Jų žodžius kartojo i 
įpėdiniai ir kartoja iki Šių die- 

vidurinis buvo 
masino darban, 
pinigą, 
vėjas ir trečią 
gatvių žėrė į 

dausas dulkėmis. Spekuliantas 
laimino ir laimėjo imtynes, sie
kė pinigą ir visus valdė. Akci- 

rankose 
mandagiai siūlė, o reikalavo iš
reiškęs pasigailėjimą. Minioj 
maišėsi tarpe prašančių ir duo-, 
dančių. Vieni sukandę dantis- 
kentė, antri galando peilius. Vi
si jie buvo žmonės, o prieš juos 
kabojo pinigas. Į jį visi šnai- 
i’iai žiurėjo, žiūrint kaip kas 
suprato: vieni jį laikė idealu, 
gelbėtoju, 
kvailybe, 
valdė.

nų. Taip visų 
spekuliantas ir 
visus nukabinti

Auštant kilo
kaip žemę akimirksniu , mirusio 

‘ 1 rydami tikybas, 
vaisius prakaituotų ir melstų- mi jų paveikslus kitiems tarė: dalį lietuviškų

“jie daug dirbo, dirbkit jus.” 
Visi lindo po šventikų balda- 
chimais ir siūlė savo patarnavi
mus už čiupinėjimą smakro. I jas kietai suspaudęs 
Įgrisus šventikai subaubę ožio 
ragan atstūmė visus. Nubudę 
atstumtieji dūlino kosėdami ir 
čiaudydami, nes nebuvo kitokio 
darbo. Ir liko patys ant savęs, 
patys ant kitų. Pinigas kabo
jo prieš akis plevėsuodamas ir 
nesidavė siekiamas, žmonės se
no kaip stubriai, o istorijos 
lapai daugėjo vienas po kito. 
Lygiai garbino meilų dievą, 
kaip žudančius karžygius. Jau
nikliai pasišventė idėjoms ir 
mergaitėms. Atsilikėliai dūsa
vo, žiurėjo, matė. Nuoboduliu 
tenkinosi, pramogomis nuobo
džiavo. O valdovų grakščios 

susivai-1 rankos laikė visus už apikak-
Dievas išplėšęs danguj kišenių. Ką manė vaido- 
i_ • • .. _ y- iv viilJnniaciu • Vaa

si pamiršę save. Bet kur tau, 
nepildo. Užsirūstinęs dangus 
padare tvaną, kur visi mirko 
braidydami, ir prieš juos ant 
botago pakabino pinigą. Ban
gos talaškuodamos plovė kaip 
puodus arba žlugtą velėjo. Į- 
kvėpime nusižiovavo dangus, iš 
traukęs salon žmones nuvarvi
no ir leido nenuskendusierns pa
gerinti veislę išduodamas kiek
vienam pasą su fotografija ir 
piršto antspaudu. Keturios de
šimts dienų ir naktų cypė d(;u- 
>iu nuvarvintieji gaudydami 
pinigą, raitėsi puldami prieš 
gelbėtoją ir ardami nosimi že
mę tik paskutinėj dienoj užsi
lipę aut stogo sapnavo ateitį. 
Neilgai miegojo - - visiems 
knarkiant visi nubudo ir čia 
pat griebdami pinigą ! 
d i jo. 1
skylę žiurėjo, rašė kritiką ir 
kiekvienam ištižėliui pripildė 
pilvą. Kitaip jie amžinai butų 
likę tuščiais. Ir tada pavyduo
liai suprato vagčia prilipti dan
gų, pasiekti pinigą.

Statė bokštą. Kada jis sieke 
(augaus vartų, pastebėjo žan
daras ir spyrė kojomis paleis
damas vėju. Pakvaišo nuvar
vintieji, jų sieloj pasikėlė ne
apykanta, o liežuvis kaip agi
tatoriaus visaip kočiojos, nieko 
suprantamo negalėdamas paša- 
1 rti. Geriausieji draugai su- 
•iurė kupras ir kamanduojami 
pasileido pirmyn. Ties jų galvo
mis kabojo pinigas ir nepasie
kiamas plevėsavo. Labai įširdo 
r įvarvintieji ir atsigrįžę kibosi 
už krūtinių. Jų moterys verkė 
ir žadėdamos neiti už kitų vy
rų virė košę pastiprinti. Staiga 
< tsivėrė pragaro vartai ir jie 
l durnoj pamatė savo paveikslą. 
Paraudę iš gėdos atsiprašinėjo 
ir siūlė kiekvienas kyšį. Kad 
visų jų kyšiai buvo lygus, tai 
ir nepaėmę liko tais 
turtuoliais, kokiais, jei butų ir 
ėmę. Išmainydamas savo kyšį 
kito kyšiu negalėjai nė cento 
uždirbti, niekas ir nė nemėgino.

Susimaišė kalbos ir liežuvis 
I etvirčiu sutrumpėjo. Vienas 
rodis liko visaip tariamas: do
leris, svaras, frankas,, markė, 
litas ir kt. Jų vertė talppat kil
nojosi, kaip jurų palviniai. Pa-

pačiais

kiti
Bet

buvo ta ir tą Kuočius stovėjo aukščiau karū
na votų karalių, užtai ir mada 
karaliauti išnyko.

Galvatrūkčiais bėga visi ir 
itsikirtę į pinigą džiaugiasi, 
arba kaip vėžiai ropodami iš 
pasalų tyko kišenę griebdami 
už gerklių.

Pinigas krito žmonijon...

Garsinkitės Naujienose

pragaišę i a ir 
lis kabodamas

siuntė že- 
dar istori 

davatkų

Rylą, kai dievas 
mčn Atpirkėją, kada 
joj nebuvo įrašyta 
staiga suvizgo pinigą^ ir pats
pasisiūlė. Galvatrūkčiais kieti 
galvočiai griebė, kunigai sulo
mis pasiraitę traukėsi nuo al
toriaus, kariai dar aštriau ga
lando kardus. Ūsus paskaity
dami teisinosi kiekvienas lįsda- 
mi arčiau. Metė drobulių ap-, 
siaustus,, lindo į šilkuotus fra-' 
kus ir sušukavę tepalais plikes i 
arba užsimetę senos avies pa- Į 
pikus, lazdomis pasiremdami, 
žaibais lėkė pinigų. Adomas i 
jau senai sutrūnijo, o mados 
atgyventos. Net prie viso ter-1 
mometro karščio velkasi vilnų 
frakais ir aunasi dviem porom ■ 
kojinių, (kai viena pora suply-1 
susi). Prasidėjo pinigų, įstaty- [ 
mų, valdymo ir kitokios mados, i 
Kaušai tiek maišėsi ir viskas 
mainėsi, jog ryt dienai vaka
rykštis įstatymas neliko, arba 
tiko net senesni, kai reikėjo 
save apginti. Evoliucijos neno-; 
įėjo pripažinti net užjūrių val-| 
stybėse, o ką jau bekalbėti apie ’ 
kontinentales. ,

Vulkanai išsiverždami maišė 
prdtą su žemėmis. Savo min
tis krentančias lauk kiekvienas 
tepė poperiuosna ir pardavinė-, 
jo. Už silkės kainą galėjai nu-, 
pirkti aforizmą, ant kurio buvo 

protavi-' 
Bet jie, kaip duona, se-, 

nątiko. Kas 
laikotarpiai arba 

aforizmų, 
ginklų

vas privalėjo ir valdomasis; kas 
valdovo — ne tavo, o tavo yra 
valdovo. Viską metė valdovui 
ir žaibais puolę po jo kojų 
prašė pasigailėti. Valdovų iš
mintis kieta: priėmę nieko ne
davė ir baudė, žmogus tiek 
pakitėjo* jog nebesuprato sa
vęs, taip, kad kili juo rūpinosi. 
Vietoj gero maišėsi blogo ir 
atvirkščiai. Viską išreiškė dar
bais: statė bažnyčias ir kalėji
mus, teatrus ir nuovadas, tve
rė dievus ir budelius, valdovus 
ir vergus, kunigus — inkvizi
torius ir kitus ant savo gal ve s 
ir nusilenkę gailėjosi jų kanki
nami.

Savo mintis kiekvienas kulte 
kalė kitų galvon ir surinkę gar
bintojų burius vėsulais ėjo že
mes lygumomis versdami viską 
griuvėsiais. Pikti darbai rėmu
si artimo meile, visuomenės la
bu, kultūros kėlimu ir visa už
gerdami mušėsi per pilvus, kū
lė tostus ir ovacijas, 
ieškojo paleistuvių, 
išgerti bruderšaftą, 
brangų bučkį net už visų žm<> 
nių triūsą. Nuo aušros iki su
temos perkūnais dundėjo šokių 
salės alpdamos “džimais” ir [paremta visuomenes 
parkų pakrumiais liūliavo amu- mas. 
ro dvasiu. Gražuolių kūnas ki- no ir sužiedėję 
lo kaip doleris biržoj. Dailinin- karta, kas 
kai iki mažiausios knopkos ii'[metai reikėjo naujų 
nudilusio nuo tepūtų plauko naujų idėjų ir naujų x 
stengėsi viską atvaizduoti dro- kariauti.

Doriej i
prie akių'prdtą su žen^ėmis. Savo min-
išsiderėti t- -------------- ----

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952 
/• /

3514-1G Rooscvclt Rd. 
Arti St. Louis Ava. 

CHICAGO, ILL.

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR

PASIRINK SAU DOVANAS
DYKAI D EL JŪSŲ —

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

Adresaslwin6
nA*on

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

Miestas.................................. State..............................
. Išpildyti ir niųsk Naujienoms

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

Vardas

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. MdĮuaid
5822 So. Racine Avė. , 

Tel. Wentworth 0209 i*
Englewood 4760 I

X-RAY EGZAMINAVIMAS 
IR PATARIMAI VELTUI

,, , —— Kuomet jus su
sergate, tai pir
mutinis dalykas 
jus norite gauti 
gerą specialistą, 
kad jis jumis gy- 

— tokį spe- 
kmis tu- 
metų pa- 
ir tokio 

u r i s “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jųe jau 
esat gydęsis pat 

daugelį gydytojų, bet vis be pasek
mių. Priežastis buvę ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

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

Pasitarki! su
, Specialistu

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

Mes turime pas save visus naujau-, 
sius serumus.

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

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health
Institute t<

Dr. Gili, Specialistas 
40 No. Wells St, 

kampas Washington
Valandos: Pancdčlyjc, Ketverge ir 

Pėtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj ir 
SubatojT 9-8. Nedėldieniaie ir šven
tėmis: 10-1.
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

Kį IR KAIP VIRTĮ VALGIS Iš KIAUŠINIŲ

VERŠIŲ KEPENYS. KEPTOS Išaukštuka muštardos
1 šaukštuką citrinų sunkos
3 kaukštukai milko bei sal

džios Smetonos.

svogūnu, api-

Supiaustyk kepenis kokį coli 
storumo. Apipilk karštu van
deniu, tepastovi 5 minutes. l*a- 
sausink. aptepk
barstyk druska ir pipirais, api
barstyk miltais, kiaušiniu ir pa
skui vėl miltaiš. Kepk taukuo
se 5 minutes. Paduok stalan 
keptais svogūnais, bulvėmis.

su

KEPTI OISTERIAI

Nuvalyk oistėrius ir nušluos
tyk tarpe dviejų abrusų. (mir
kyk kiekvieną oisterį tirpytame 
svieste, paskui į trintos duonos 
trupinių prie kurių pridėjai 
d makos ir pipirų. Uždėk ant iš
lankuotos dratinės 
kepk pakol parus. 
I>ent keletą sykių.

Paduok su tirpytu
pakepta balta duona (toast).

kumpio.
Druskos ir truputį paprikos. 

Išvirk kietai kiaušinius. Sudėk 
į šaltą vandenj. Nulupk ir su
piaustyk pusiau. Išimk trynius, 
sudėk bliudan, pridėk priesko- 

•nius ir viską kartu ištrink, pri
dėk kumpį. Pripildyk mišiniu 
kiaušinio baltymus. Padėk ant 
salotos lapų, apiberk paprika. 
Geras užkandis.

KAVOS KEKSAS

blėtos u
Apversk

sviestu ir

K ATLETAI Iš VIŠTOS

2 puodukai virtos. kapotos 
vištos

3puoduku balto dažalo, pa 
daryto iš saldaus pieno, sviesti 
ir miltų.

iž šaukštuko druskos
Truputį paprikos
t kiaušinio tryni
1 j šaukštuko selerų druskos
1 šaukštuką citrinų sunkos
Sudėk vištą, dažalą ir prie 

skonius. Pridėk kiaušini. Pada
ryk kotletui, apiberk duonos 
trupiniais ir kiaušiniu ir kepk 
taukuose.

11/2 puoduko cukraus
1 2 puoduko taukų bei sviesto 
3 kiaušiniai
2 puodukai stiprios kavos
3Įz2 puoduko miltų
2 šaukštuku cinamonų
1 šaukštuką imbiero (malto) 
3i o šauktušų baking powder 
1 puoduką besėklių razinkų. 
Sudėk sviestą ir cukrų i bliu 

lą ir gerai ištrink. Sudėk išplak
us kiaušinius ir gerai maišyk, 
•ripilk kavos, prieskonius ir ra- 
■inkas. Ant galo sudėk miltus 
persijotus su baking povvderiu. 
Cepk vidutiniškai karštame pe- 
iuje vieną valandą. Iš tos teš- 
os padarysi 2 pyragus.

PYRAGAIČIAI Iš RŪGUSIO 
PIENO

VIRTI OISTERIAI
2

tymus. Pridėk vanilių. Kopk iš- 
thukubtoj blėtoj neporkarštnmo 
pečiuje 35-15 minutes. Aptekp 
su sekamu dažniu: .

1 šaukštukas sviesto
šaukštai karšto pieno 
puodukas labai šmuli 

cukraus
šaukštuką baking povvderio 

Maplo extrakto. Viską gerai iš
plauk ir užtepk ant .kekso, kaip 
bus iškepęs ir truputi atšalęs.

i kmu>

KANADOS SPALGENŲ 
PUDINGAS

2 puoduku miltų . •' ' 
1/2 šaukštuko druskos 
1 2 puoduko molasses 
2/3 puoduko rūgštaus pieno 
1/2 šaukštuko sodos.
1 išplaktas kiaušinis
1/2 puoduko spalgenų.
Išmaišyk miltus, druską -ir 

molases. Ištarpyk sodą rugščia- 
me piene, paskui pridėk gerai iš-

MADOS

plaktus kiaušinius ir susmaigy- 
tas spalgenas. Sudek i išsvies- 
tuota indu ir virk ant gino IU 
valandom 
dažniu:

Paduok su sekamu

na kiaušini ir plak gerai, pri
pilk puoduką virto pieno» pridėk 
vanillos ir paduodama i stalą 
šiltą su spalgenų pudingu.

CACAO

3 šaukštus cacao
2 šauktus cukraus
’/o puoduko karšto vandens
11 j puoduko saldžios Smeto

nos bei milko
11/2 pūoduko vandens 
i/2 šaukštuko vanillos 
Truputį druskos.
Užvirk atskiestą smetoną su

”1 ?“■'! "«• imnmz-vioikiene
užpilk karštą vandenj, paskui |

Smetonos su vandeniu. Virk ant 
mažos ugnies 10 miliutų. Gerai 
suplak su šaukštu. Supilk j puo
duku g. i

lllllllllllllllllllllllllillllllllllffl

Jau atėjo 
Kultūra No. 10

Kaina 45c 
(lialima gauti

AKUŠERKA
3101 So. Halsted
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
vusi Pennsyl 
vanijoa ligon 
bučiuose. Sąž) 
ningai patai 
nauja, visokio 
se ligose prieš 
gimdymą, laik.
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar l» 
kitokiuose re) 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms kreipki 
tės. o rasite pa 
gelbą.

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

OFISE
1739 So. Halsted Streęt

, Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS •

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vab duo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tol. Boulevard 1319

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1319 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600

St., kampas 31 gal.

■“"'"""Iffi
^^^BB Nelaimės

Dideli dnusybė nelaimių paeina 
nuo prasto matymo.
Muku sveikata, musų paniseki- 
mas ir dažnai puti jryvnatis 
priklauso nuo skaistaus, Keru 
ir smaraus regEJimo.

DR. G. SERNER O. D.
Lietuvis Ak.ų Specialistas

3333 So. Halsted SI.
Valandos: nuo 1 iki H 

Nedėlioj: nuo 10 iki 1 
į Akiniai $5 ir augžėiau

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS
AKU6ERKA 

■*asekmingai pa- 
arnauja mofe- 
iips prie gimdy

mo, patarimai 
tykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

‘ " DR. HERZMAN—
Gerai lietuviams žinomas 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.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Dienomis: CanaJ 
, 3110. Naktf

Drexel 0950
Boulevard 4186

3235 S. Halsted SL
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. e.

...........

Telefonais i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai

4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 
Chicago, Illiaoh 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėlinmis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Midway 2880

Nuvalyk ir nuplauk vieną Vž 
kvortos oiRterių; Virjr ant 
skau rados pakol oisteriai susi
trauks. Pajudink skauradą, 
idant oisteriai neprisviltų. Įdėk 
druskos, pipirų ir 2 šaukštų 
sviesto. Uždėk ant torielio džio
vintos <1 nonos, o ant duonos oi«- 
terius. Padalink kapotą pet- 
rušką.

puoduku rusvo cukraus 
puoduką taukų bei sviesto 
puoduką rūgusio pieno 
kiaušiniu

i/į šaukštuko nutrneg
1 šaukštuką sodos
4 šaukštukus baking powder
4 puodukus persijotų miltų
Ištrink cukrų ir sviestą, pri

lėk išplaktus kiaušinius. Išmai- 
yk pridėčkus. Išsijok miltus su 
ruska ir baking powder. Viską 
,erai išmaišyk. Ištaukųok blė- 
ą. Paimk tešlos su šaukštu, dek 
nt Įdėtos. Kepk nekarštam*.

.M'čiuje. '

KORNŲ BLYNELIAI MAPLE RIEŠUTŲ KĖKSAS

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 S'o Halsted St.

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

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

j. P. WA1TCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

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

LIETUVIAI DAKTARAI
* t te

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

3464 So. Kalulei Si.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631/S’o. Ashland Avc.

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

z vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandps:
9 iki 12, | iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare 

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

l'el. Boulevard 0587

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

puoduko pieno.
puoduku virtų komų

IĮąj puoduko miltų
1 šaukštuką druskos

šaukštuko pipirų
2 šaukštuku baking powder
1 šaukštuką sviesto
2 kiaušiniu.
Sumaišyk kornus su pienu, 

pridėk miltus 3 sykius persijo 
tus su powderiu ir druska, pas 
kui sviestą ir išplaktus kiauši
nius. Viską gerai išmaišyk ii 
supilk. Kepk ant karštų taukų 
kaip blynus.

‘a puoduko sviesto l>ei taukų 
t puoduką rus^o cukro 
Į/2 puoduko pieno
2 kiaušiniai
1 puoduko miltų
1Z šaukštuko druskos
2 šaukštuku baking powderio
1 puoduką kapotų riešutų
1 šaukštuką vanillos
Ištrink cukrų ir sviestą, klan

inio trynius, pripilk pieną. 
Viską išplak. Pridėk miltus 3 
sykius persijotus su baking 
>owderiu ir druska. Pridėk rie
šutus ir suplaktus kiaušinio bal-

No. 2587 Ispaniškos mados suknele. 
Graži, švelni ir paskutinios mados 
žodis. Suknią gali pasisiūdinti iš 
vienos iųŠies materijos, o Staniką ir 
juostą iš kitos rūšies? Sukirptos mie- 
ros 16 metų, ir 36 iki 42 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 3% y ardo 
40 colių materijos ir 2 y ardų. skir
tingos materijos bliuzkai ir juostai.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti nr?an pevyzdį No.... ....... .
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

SALOTOS IA ŽALIŲ ŠPINAKŲ txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti I^avitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare.
Seredoj ir PetnySioj nuo« 9 iki 0 
Nedėlioj nuo 10»<ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yarda 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VVashington 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

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue
• Tel. Hemlock 1385 

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

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

A. L. DA VIDONIS, M. D.
16 13 So. Michigan Avė.,

Tel. Kenw<>od 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

DR. I. E. MAKARAS 
Gydyto/as ir Chirurgas 

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

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

A. MONTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Boulevard 8686
Res. 6504 So. Artesian 

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

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

Kasdien

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, puo 
s iki 8 vai. vak. Nedėliomia po* 

8 iki 2 vai. po pietų-

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexe) 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chicag* 
arti 31st Street

Valandos, 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dčliomh ir šventadieniais 10—12 <Uen

Jei abejoji akimis, pasitelraak
Dr.AJt. BLUMENTHAL

DR. M. J. SHERMAN
Specialistai moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

aly-

žaljų lupų špinako
Citrinų sunkos bei acto
Druskos
Pipirų
Paprikos
Taukų nuo lašininkų bei 

vos.
Padaryk prancūzišką dAžalą 

iš citrinų sunkos, alyvos, drus
kos, pipirų ir paprikos. Sudėk 
špinako lapus ant torielio api
pilk dažai u. Labai gerai salotos 
prie mėsos'bei taip sau be nie
ko.

KOPŪSTŲ IR MORKVŲ 
SAIX)TOS

114 puoduko smulkiai supiau- 
stytų žalių kopūstų.

1/į dažalo padaryto iš acto ir 
alyvos arba iš saldžios Smeto
nos su actu ir druska. Sumaišyk 
viską kartu.

.Padėk ant salotos lapų ir pa
stabi n.

Lietuvos Gintarai
Kalėdų Dovanoms

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

Pasiskubinkite, pakol yra iš ko pasirinkt.
Kreipkitės į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Klauskite A. RYPKEVIČIAUS

i

xxxixrmxTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixmxxxxTxx

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj’kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto- 

tj, arba savd išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit 'Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dienų 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 paAtą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai; ' .

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

.................... ............................. Atkirpk čia  .’...... . ......  
D^a* Gniodžio 7. 1925 K ■ -

txxxixxxixxxzxxxxxxxxxxxx

į Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos: 

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, h Txxxxxrxxxyxxxxxxxxmxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. ResM 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.^

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

rara

K.

' PRESENT FORRE
UNITED PROFIT<S^!1W

cORPO»ATfOJY*> 
iTlpN

l^AflON 
E PAI D TO 

Rj NG CORPORATION

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4712 S'o. Ashland Ave^ 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. 4 ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted StM 
Chicago, III.

I...... ........ —-...................

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

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

LIETUVIŠKA APTEKA
MRS. A. ZIMMERMAN. 

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

Brighlon Park Aplieto
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149



fbų ardymą ir muštynes viešuose susirinkimuose. Šitais J net muštynės (pav. EUzabeth’e 
“didvyriškumo” darbais komunistai yra pasižymėję la
binus net už didžiausius musų atžagareivius. Suardyt 
prakalbas arba užpult kalbėtoją ir prakalbų rengėjus ki
tąsyk drįsdavo tiktai kunigų sukurstytiėji religiniai fa
natikai. Viena tų fanatikų auka, Jorias Perkūnas (kuris 
buvo sumuštas Hoosick Falls miestelyje), dar ir šiandie 
tebeliegsta New Yorko ligoninėje. Bet per pastaruosius 
keletą metų jau nebuvo girdėt tokių atsitikimų, kad ka
talikai vartotų smurtą prieš kitaip manančius žmones. 
Jie surimtėjo.

Kumščios garbintojai šiandie tarpe Amerikos lietu
vių yra tiktai komunistai. Svetimai nuomonei jie neturi 
jokios pagarbos. Priešingų partijų žmones, o ypač vadus, 

.^22 jie plusta šlykščiausiais žodžiais, kokius tiktai pajėgia 
sugalvoti Bimba ir Pruseika. Į draugijų mitingus jie at- 

=sa! eina, susiorganizavę iš anksto ir pasiryžę visus užrėkt 
ir išniekinti kiekvieną, kas tiktai drįs jiems pasipriešin
ti. Ir, be to, jie dar neretai ateina susiorganizavę į sve
timus viešus susirinkimus ir stengiasi juos suardyt.

Įsivaizduokite, kad šitokiai smurtininkų gaujai pa- 
JUOS SKELBIA IR PRAKTIKUOJA KOMUNISTAI Įtektų į rankas valdžia, kaip kad pateko fašistams Italijo

je: ar jie elgtųsi bant truputį geriaus, negu Mussolinio 
vadovaujamieji banditai? Aišku, kad ne!
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FAŠIZMO SIMPATIZATORIAI IR FAŠISTAI

TRYS FAŠIZMO “PRINCIPAI” ,

. REIKIA KOVOT PRIEŠ JUODĄJĮ IR PRIEŠ 
RAUDONĄJĮ FAŠIZMĄ ' . • 
i - ’ i Taigi mūsiškiai komunistai ir savo “principais”, ir

Yra faktas, kad musų dešinieji tautininkai — ypač savo darbais yra gryniausieji fašizmo atstovai Amerikos 
tie, ką redaguoja Brooklyno “Vienybę” — simpatizuoja lietuvių judėjime.
fašizmo idėjoms. Bet yra melas, kad jie stovi arčiausia • Grynesnių fašistų pas mus nėra. Ir mes tikimės, kad 
prie fašizmo. •< ___ |n®DUS.

-.i- . ,. x .■""T** Atžagareiviškieji tautininkai ir klerikalai gali laiksTikrieji fašizmo apaštalai pas Amenkos lietuvius bu- nuo laiko *
vo n- yra komunistą!. Jie ne tiktai simpatizuoja fasisti- žist keliu ktikoje jlemg neleidžia ta ap inkybė> kad 
nems idėjoms, bet ir skelbia jas; ir jie ne tiktai skelbtai isuomenėj kuria jiems tenka remti viJabiaL r la. 
fašistines idėjas, bet ir vykina jas praktikoje. giaus atiprėja denloJkratijos dvasia.

XT , . .. . . . J. . n v. . I 0 komunistai, kaip jie ir patys nuolatos pasisako vie-
Nesvarbu, kad komunistą, nemėgsta fašizmo vardo, k. gina ne kokius nors visuomenės ^eikaluS) bet 

Dalykas yra ne varde, o turinyje. tiktai svetimos lietuviams valdžios interesus — ir savo
. . Koks.gi yra fašizmo turinys? J j sudaro trys pajna- kišel)i Tai - ■ visuomengs nusistat jiems tik nusi. 

tunai dalykai: 1) neapykanta sociįistų, 2) paniekinimas. -aut Kol bus du kurjemg patinka\Jnti.socialistinė 
demokratijos ir 3) vartojimas smurto prieš kitaip manan-1 
čius žmones. • ' j , .

Paskutiniu du fašizmo “principu” nereikia nė aiškin
ti, nes juodu visiems yra žinomu. Kai kam gali būt ne vi
sai aiškus tiktai pirmasis tų “principų”. Yra žmonių, ku
rie mano, kad fašistai didžiausiu savo priešu laiką bolše
vizmą, o ne socializmą. Bet tai yra netiesa. Faktai rodo, 
kad fašistinėje Italijoje labiausia yra persekiojami socia
listai: socialistų atstovas Matteotti buvo nužudytas; ant 
socialistų dabar tapo suversta kaltė dėl menamo pasikė
sinimo prieš Mussolini; socialistų partija yra uždrausta; 
socialistinės darbininkų unijos uždarytos. Tuo tarpu bol
ševizmo pasekėjai Italijoje, nors kartais ir susipeša su 
fašistais, bet dalyvauja su jais kartu “parlamento” posė
džiuose.

Kitose šalyse, kur tiktai pasirodo fašistai, 
smarkiausia puola socialistus, o ne ką kitą: - 
pav. kad ir fašistinių studentų užpuolimą Lietuvos uni
versitete ant socialistų studentų draugijos!

ir anti-demokratinė propaganda, tol šis raudona spalva 
nudažytas fašizmas gyvuos.

Jisai nėra nė per nago juodumą geresnis už juodą j j 
fašizmą. Todėl joks laisvę mylintis žmogus, o ypač pro
taująs darbininkas, negali su juo daryt jokių kompromi
sų. Prieš fašizmą reikia kovot!

Apžvalga
AKYS, KURIOS NEBIJO 

DUMU.

ji

jie irgi 
imkite,

Dabar, turėdami prieš akis fašizmo “principus”, pa
žvelgtame į mūsiškius komunistus.

Socialistų neapykanta. Pasakykite, ar ne tiesa, kad 
musų komunistai pikčiaus kovoja prieš socialistus, negu 
prieš kurią kitą partiją arba srovę? Jų spauda pilna 
šmeižtų prieš socialistus. Jų kalbėtojai daugiausia užsi
ima socialistų purvinimu. Darbininkų unijose, pašaipūnė
se draugijose ir kitokiose organizacijose jie daugiausia 
darbuojasi, /kad pakenkus socialistams. Klerikalų pra
kalbų komunistai nė kartą nėra mėginę ardyt; tautinin
kų prakalbose jie viso tiktai vieną ar du kartu kėlė skan
dalą; o socialistų prakalbose jie stengiasi padaryti triuk
šmą beveik visuomet. Pirmiaus, kol komunistei dar turė
jo daugiaus įtakos miniose, jie nepraleisdavo nė vienų 
socialistų prakalbų, kad nemėginus jas išardyti, ir kelio
se lygiai vietose jie net iššaukė kruvinas muštynes!

Kadangi Broklyno “Vienybė*’ 
drįsta užsiginti savo žodžių ir 
sakyti, jogei ji neteisinusi stu
dentų “ateitininkų” ir “Neo- 
Lithuanijos” korporantų, kurie 
lapkričio 8 d. iškėlė muštynes 
Lietuvos Universiteto salėje, 
tai mes paduosime kelias iš
traukas iš jos straipsnių.

Savo editoriale lapkričio 26 
d. “Vienybė” rašė:

vartoja šitokius žodžius: 
/ 1

“Socialistai parengė pa
skaitą ‘Studentai, ir jų tei
sės.’ J paskaitą susirengė 
organizuoti ateitininkai ir 
tautininkai, kurie pirm pa
skaitos (t. y. nedavus pa
skaitai prasidėti! “N.” Red.) 
išstatė savo,kalbėtoją ir nu
rodė, kas per paukščiai su
sispietę prie ‘socialistą stu
dentą.’ Socialistai ėmė švilp
ti ir staugti. Tada jų prie
šai su riksmu ‘šalin Trockio 
bernai’ išstūmė visus socia
listus lauk iš salės, tuomi iš- 
ardydami paskaitą.”
Šis neva aprašymas yra pa-

Amerikos universitetuose pagal klerikalinius laik- ' W • TP • « •• • V
yra buvę keletas panašių: rašt'iu.s- Je tendencija yra aiš- 
skandalų, kur amerikonai kl: "PJuodinti studentus socia- 
studentai išvijo komunizmo Ijstus ir nubaltinti mušeikas, 
propagandistus studentus lik dalykas taip perstatomas, 
už paprastą agitaciją; jeigu 
butų buvę .įmaišyta dar a- 

. merikoniško 1_____  ___
dymas, tai amerikonai stu 
dentai tokius žmogžudžio už 
tarytojus butų taipgi smar 
kiai sumušę.

kad išrodo,, jogei studentai so
cialistai net patys skandalą iš- 

kareivio nužu- nes “švilpi ir stau
gė.” Iš tiesų gi buvo visai 
kitaip. Studentų socialistų 
draugija rengė paskaitą, o at- 

Delto iš da- bitininkai su tautininkais atėjo 
lies, yra pateisinama dešinių- išardyti. šitų triukšmada-
jų studentų noras apginti lyderis įlipo į estradą ir 
(kumščia! “N.” Red.) lietu-ėmė niekinti paskaitos rengėjus 

*vių tautos, valstybės ir teis- 
Antras fašizmo “principas” — demokratijos panie-| mo principus.” 

kinimas. Šitą “principą” komunistai pradėjo skelbti dar P1.otegt4 prieš mirties baus. 
pirmiaus, negu buvo atsiradę fašistai. Čyt ne komunistai Į mę Broooklyno tautininkų laik- 
pamėgdžioja fašistus, bet fašistai pamėgdžioja komunis
tus.

Musų klerikalai yra demokratijos priešai, bet jie ne
turi drąsos viešai atmesti ją; jie, nors veidmainiaudami, 

' demokratijai “pritaria”. Atžagareiviškieji, širvydinio 
plauko tautininkai dažnai išreiškia anti-demokratines- 
idėjas, bet ir jie nedrįsta demokratiją visai paniekinti. 
Jiems tenka skaitytis su pažangiosios visuomenės opini
ja, kuri linksta demokratinių Lietuvos partijų pusėn.

Vienintelė griežtai ir atvirai niekinanti demokrati
ją partija pas mus yra komunistai. Šituo atžvilgiu ji yra 
fašistiškesnė už pačius Italijos juodmarškinius!

raštis, kaip matome, pavertė 
“komunizmo propaganda” ir 
net “žmogžudžio užtarimu!” O 
mušeikas, vartojusius Kumščią 
viešame mitinge (kuris net su 
politika nieko bendra neturėjo, 
o tik susirinko išklausyt pa
skaitą apie studentą reikalus!), 
jisai vadina “tautos, valstybes 
ir teismo principų gynėjais!”

Tolinus, tame pat savo edito- 
riale “Vienybė” stato klausimą 
socialistams studentams: ar 
jiems “yra brangesnis nužudy
tai lietuvis Kareivis, ar jo žu- 
dikas }wniuuistas ?”

| Dvidm dieliom vėliau “Vieny-
. ■ _ • • 1 • V 1 * — 1 - 1   —.J - . .

Pagalios, trečias fašizmo “principas” — smurto var
tojimas.

Amerikoje, kur valdžia ir policija yra “dar” he’
mumstų rankose, Maskvos klapčiukai negali perdaug nyje)) kad socialistai studen- 
duoti valią savo įkumščioms. Bet kiek aplinkybės leidžia, tai “užtarė žmogžudį.”

ir šaukti, kad socialistus stu
dentus reikią išmesti lauk. Ve 
delko kilo muštynės.

Tie dešinieji studentai pavar
tojo lygiai tokją pat taktiką 
mitingo suardymui, kokią var
tojo pas mus Amerikoje, per 
keletą metą lietuviai komunis
tai. “Vienybė” turi gerai ją ži
noti, nes ir Brooklyne ne kartą 
Bimba su savo draugais yra 
darę tokias “revoliucijas.” Jei
gu socialistai arba kita kuri 
priešinga bolševikams organiza
cija parengdavo prakalbas, tai 
komunistai, iš anksto susiorga
nizavę, ateidavo į svetainę, ir 
imdavo reikalauti “balso.” Bim
ba arba kuris nors kitas iš na- 

riežiii- 
rėdamus, ai* tvarkos vedėjas 
leidžia jam kalbėti, ar ne, lip
davo j “steičių” ir imdavo plū
sti organizaciją, kuri rengia 
prakalbas, ir kurstyti savo pa- 

Tuo buduApra-. sekėjus prieš ją.
jie parodo savo “gabumą”. Aukščiau^ minėjome prakal- šydama skandalą Universitete, įvykdavo triukšmas, kai kada

Pirmadienis, Gruod. 7, 1925
------------ — --------

I visas jos riksmas apie priespau-
!per K. Bielinio prakalbas), ir 
susirinkimas pakrikdavo.

Ir ve, kada lygiai tokį pat 
chuliganišką skandalą padarė 
Lietuvos Universiteto salėje 
ateitininkai su tautininkais, tai 
Brooklyno “Vienybė” mėgina 
net aprašymą to skandalo pa
duoti tokioje šviesoje, kad iš- 
rodytų, jogei ne triukšmadariai 
buvo kalti, bet paskaitos rengė
jai! O tuo tarpu ji lengvai 
galėjo patirti tikrus faktus 
bent, iš liaudininkų dienraščio 
“Lietuvos žinių.”

Ir akyvaizdoje viso to, ji ne
turi gėdos tvirtinti, kad ji mu
šeikų neteisinusi! Tikrai to 
renegato Sirvydo akys yra 
ros —durnų nebijo.

ĘALYGINIMAI.

ge-

kad laikraščių ir 
negali

dar nė- 
Lietuvos v^l- 

dar nepasiekė šio pasku- 
laipsnio fašistinės fcenzu- 

Bet Lietuvoje spauda 
persekiojama, laikraščiai

“Laisvė” daro palyginimą 
Lietuvos krikščionių valdžios 
su Italijos fašistų valdžia. Ji 
rašo apie tų valdžių politiką 
sulig savivaldybių ir spaudos.

Italijoje esą taip:
t

“Italų fašistai panaikino 
7,500 savivaldybių. Tie tūk
stančiai miestų ir miestelių 
neturės teisės patys rinktis 
vietines valdybas. Jas išaug- 
što skirs fašistai diktatoriai.

“Italijoj išviso buvo 9,000 
savivaldybių; dabar teliko 
tik 1,500. Ir tos mažu-pama- 
žu naikinamos.”
Lietuvoje gi esą, nors dar ne 

taip bloga, bet “valdžia pradė
jo eiti panašiomis pėdomis.” 
žmonės dar renkasi apskričių 
ir miestų valdžias, bet apskri
čių viršininkus jau skiria cent- 
ralinė valdžia.

Apie spaudą raudonųjų biz
nierių organas sako:

“Italijos fašistai pirmiau 
uždraudė laikraščiams spaus
dinti bent kokią kritiką prieš 
fašistų valdžią.

“Šiomis dienomis gi fašis
tų šaika išdavė griežtą įsa
kymą,
žurnalų reaktoriai 
patys priimti jokių raštų bei 
žinių delei spausdinimo savo 
organuose. '

“Vyriausybė sudarė fašis
tinius spaudos komitetus (ne 
visai taip. “N.” Red.); re
dakcijos turi visus rankra
ščius, nuo didžiausio iki ma
žiausio, priduot tiem komi
tetam (?) pirma, negu bent 
ką leis į laikraštį.”
Palyginus su Italija, Lietu

voje, pasak “Laisvės, 
ra taip bloga: 
džia 
tinio 
ros.” 
yra
baudžiami ir redaktoriai sodi
nami į kalėjimus. / 

šitie palyginimai yra gana 
[teisingi, bet jie yra nepilni. 
Kodėl “L.” kalba tiktai apie 
priespaudą Italijoje ir Lietuvo
je, o užtyli sovietų Rusiją?

“Laisvės” Bimba randa, kad 
savivaldybjų teisės yra naikina
mos Lietuvoje, o dar Jabiaus 
Italijoje. Bet bolševikiškoje 
Rusijoje juk yra dar aršiau. 
Tenai nebegyvuoja jokios sa
vivaldybės, Visus Rusijos mies
tus, valsčius ir gubernijas val
do ne žmonių išrinktoji valdžia, 
bet centralinės valdžios paskir
tieji komisarai. O ta centrali- 
nė valdžia yra komunistų par
tijos centrailnio komiteto ran
kose. * /

Taigi, jei Lietuvoje yra des
potizmas, o Italijoje dar dides
nis despotizmas, tai Rusijoje 
užvis biauriausia despotizmo 
rųšis.

Panašiai ir .su spauda. Lie
tuvos klerikalai baudžia laik
raščius ir grudžia į kalėjimą 
redaktorius. Italijos fašistai 
uždėjo cenzūrą laikraščiams. O 
Kusijos 'bol&eviJk**i vi
są opozicijos spaudą. Rusijoje 

nėra ne tiktai jokios spaudos 
laisves, bet ir nėra jokios ne- 
prigulmingos spaudos!

Taigi ir spaudos • klausinio
Rusijos bolševizmas yra pasie-' galima buvo išreikšti, kaip tas, 
kęs kraštutinio priespaudos kurių valdovai nori. Galvoti

i. .11. !,»■■■ m Ii I I" 
laipsnio.

O betgi “Laisvė” sovietų tvar-Įdą Lietuvoje ir Italijoje yra 
ką garbina. Iš to aišku, kad » gryniausia veidniainybė.

Sis Tas Apie Auklėjimą
Daiktų arba 

daug visi 
viskas taip 

Didieji moksli-
kas žino kasdie- 
ir pažįsta pap-

yrą labai sunku, 
įvykių daug, labai 
mato, bet kodėl 
yra — nežino, 
n inkai yra tie, 
ninius įvykius 
rastus daiktus.

Atskirų nuomonių grupės 
priduoda gyvumo. Kada yra 
viena nuomonė visuomenės, visi 
vienaip galvojam. Staiga atsi
radusi priešinga mintis, mus iš
judina. Tas įdomu, kas prie
šinga. Mes tuoj skirstomės 
būriais ieškodami dar tikres
nio supratimo. Mes galvodami 
auklėjamės. Mes vifei galvoja
me. Tai visumos auklėj imąsis. 
Bet yra ir kitaip auklėjamų. 
Juos atskiria nuo visumos ir 
duoda tam tikrų minčių supra
timų . Auklėti galima visaip. 
Karininkas ir kunigas priešin
gai mokinami. Karininkus mo
kina karo mokslo, kaip priešus 
pulti, išnaikinti; kunigus gi 
Dievo mokslo kaip priešą mylė
ti, kaip jį paguosti. Vieni mo- 

sluogsnis — silpna-j kinasi statyti gražiausius rū
mus, kiti kaip juos greičiau iš
griauti. žmonių nuomonės ne
vienodos, nevienodi ir norai. 
Nevienodai mes auklėjami. Vie
nos nuomones žmonės gražiai 
sutvarkė didžiausius miestus, 
valstybes. Bet nesitikime, jog 
nėra tykojančių visa tai pavers
ti griuvėsiais. Dėlto mes ne
vienodai galvojame, kad vieni 
daug žinome, kiti gi vos, vos 
keletą minčių. Vieni vadovau
jasi protu, kiti daro taip, kaip 
jam smagiau yra. Vieni mėgs
tu ramų gyvenimą, kiti gi mu
štynes. Protas niekam gyven
ti nekliudo.

Yra silpnadvasių. Kas nieko 
gero savy neturi, ieško kituose. 
Žmones kartais kreipiasi į sau
lę prašydami laimės, paguodos 
ar ko kito. Laukiniai garbina 
baisius ir biaurius žvėris arba 
akmenis, tuo pat reikalu. Silp
nadvasiai kreipiasi į kitus, no
rėdami priimti jų nuomones. 
Auklėjamas asmuo negali prisL 
laikyti pastovios nuomonės. Jau 
žinom laukinius 
gamtą, bet po 
jos negarbins, 
nį supratimą, 
nesustos. Eis 
neliks be atgarsio.
matytas įvykis arba mintis iš
kreipia asmens galvojimą. 
Daug patyrusis gudresnis. Gu
dresnį gi visi gerbia (garbina). 
Sulig jų nusistatymų tvarko 
savo galvojimą. Dauguma savo 
darbuose arba galvojime re
miasi kitų nusistatymu. Jie 
juos gerbia arba garbina. Jiems 
jie nepasiekiami.

Čia viskas

Galvoti galima kele- 
Jog šiandie matome

Aukliųjįną skirsim į du sky
rius: laisvą ir prievartos (dre
siruotą). Laisvu auklėjimu su
prantame, kada auklėjamam 
asmeniui sudaroma tokios ap
linkybės, kurios neverčia pri
silaikyti jam vienos, kitų nu
statytos, krypties. Prie visų 
įvykių pritaikoma savo pada
rytas išvadas, žiūrint gabumo 
ir patyrimo. Tai natūralu auk
lėjimo sistema.
vyksta savo noru, atsižvelgiant 
asmens vidaus instiktų. Įsi
rengus sąlygas, kurios’ naikin
tų blogąsias ydas, nestatant 
nustatytų reikalavimų, auklė
tinis eina laisvo auklėjimosi 
keliu. Toliau — prievartos ar
ba dresiruotas auklėjimas. To
kiam auklėjimui atsiduoda silp
nadvasiai. Gyvuliai yra dresi
ruojami kančiom arba skanė
siais . (maistu). Kad nekentėti 
žmogaus' smūgių, . gyvulys at
lieka jam rodomus darbus. Tą 
pat daro ir dėl maisto, žmonės 
irgi nuo to neatsilieka, ypač, 
žemesnis
dvasiai. Žmogus daugiau bež
džioniauja dėl gaibės, bet esant 
skurdui, atsiduoda už maisto 
trupinius. Paprastai auklėti
niai (moksleiviai) nerodo savo 
karštumo auklėtis, įgyjant ži
nių, pet laukia kol kada jam į 
burną įkrenta kitų paruošta 
mintis. Tai yra daugumos 
auklėj imąsis. Daugumą auklė
ja tie, kas patys per save išsi- 
auklėja. Kiti jiems yra tik 
padėjėjai. Minios paprastai 
neturi užsibrėžto tikslo. Jiems 
užbrėžia kiti taip, kaip to rei
kalauja jų pačių noras arba rei
kalai. Prisilaikantis kitų nusi
statymo negali ryškiai' savo vi
daus išreikšti.

Pavieniai auklėjamas as
muo skiriasi nuo bendrai auklė
jamo. Pavieniai nustatoma sa
vos mintys, grupėse - bend
ros. žmogus stengiasi prisi
šlieti prie bendruomenės, prie 
oavo minčių asmens. Vienatvė 
nepakenčiama. ' Kur vienas — 
čia tuščia, niekas, kur keli ran
dasi, čia laisviau jaučiamasi. 
Jeigu asmuo sužino vieną min
tį iš savo draugo, tai vienaip ii 
mano, nusistato. Bet kada turi 
manymus (mintis) kelių drau
gų, tuomet daugiau pats gal
voja juos taikindamas vieną su 
kita, ieškodamas tikresnio gal
vojimo, 
riopai.
vienus vienaip, kitįjs kitaip no
rint nustatyti visuomenės tvar- 
l^ą. Kiekvienas savo nusistaty
mui turi pagrindo. Auklėti
niai — tai gaudytojai naujų 
minčių.

Galvoti galima keleriopai^ 
Šiandien dar laukiniai žmonės 
saulę, mėnesį žvaigždes ir ki
tus gamtos kunus laiko dievais, 
garbina juos laukdami iš jų 
laimės ir nesistengdami tikriau 
jų pažinti. Mes tuos pačius 
kunus laikome molio šmotais 
arba žeme ir nesitikime iŠ jų 
nieko. Mes ir laukiniai žmo
nės galvojame atskirai žiūrėda
mi tuos pačius daiktus arba 
reiškinius (įvykius). /Bet pir
miau, būdami mažais, mes ki
taip žiūrėjome j saulę, ar mė
nesį, ar žvaigždes. Kaip kas 
apie juos ką pasakydavo, taip 
ir priimdavome visa ta už lie
są. Mes jų nelaikėme stebuk
lais, mums jie nerūpėjo. Kada 
jie nuolat mums akyse — susi
rūpinome ir atradome juos ta 
pačia žeme, kurioj gyvename.

Kaip žinome, galvoti visaip 
galima. Yra asmenų prisilai
kančių tik savo nuomonės. Ki
tais jie nesirūpina, kitus nori 
užmiršti. Kiti taip pat galvo- 
jji ir Nuomones Husiskul-
do. Kiekvienas nori užviešpa- 

tauti. Dėlto tai įvyksta, kad 
galvoti galima visaip, kaip kas 
nori. Senesniais laikais buvo 
primetama^ mintys, kitokių ne

garbinant 
kiek laiko jie 
Prieis augštes- 
bet ir čia dar 

dar toliau. Tas 
Kiekvienas

Išoriniai apsireiškimai pakei
čia musų ūpą. Nuo ūpo gi pri
klauso galvojimas. Kada dai
nuoja liūdną dainą, mes irgi 
nubustame. Pasikeičia ūpas, 
manome apie liūdesį, prisime
name kartais net savo prasi
žengimus, bet nutilus dainai vėl 
prasiblaivome. Jei pažiūrėsi
me j piešinį, kur vaiz<įpojama 
varomi vergai iš musų krašto, 
sujungti paromis, arba kitur, 
kur vergus, atgyvenusius, sker
džia jų pirkliai, mums darosi 
nejauku, mes slaptai jiems pri
jungiame. Netik vaizdai, bet 
ir paprastas sukompanavimas 
garsų arba spalvų padeda
mums įgauti tikresnį galvoji
mą. Daug auklėjimui pagelbs
ti menas. Tai momentaliai gal
vojimai. Nors menki, bet tan
kiai kartodamįes 
ža įtakos musų 
nusistatymui.

Vieni greičiau 
kiti gi viską rimtai 
ikiuo to priguli jo likimas, 
niino greitumas irgi ne 
das. Vieni greičiau viską per
ima, kiti net labai lėtai. Nevisi 
vienodai ir supranta tuos pa
čius dalykus. t ’žtai nevieno-

padaro nerria-
galvojimui ir

liūsta, verkia,
perneša.

Paži-

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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Šis tas apie auklėjimą
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

dai ir galvojama. Jeigu žmo
gui staigiai parodysim ką nors, 
tai pranykus vaizdui, ne visi jį 
atsimins, kitiems paliks kas 
tai tokio tamsaus, treti gi visai 
nieko nejaus. Kada pakartosim 
vaizdų kelius kartus, tai kiek
vienas atmins matytų vaizdų. 
Nuo greitumo pažinimo, sako
me jog tas gabus, o tas nega
bus. Pažinimo greitumų gali
ma išmatuoti aparatais. Taip 
pat pažįsta ir apsireiškimus 
(įvykius). Taip pat supranta
me ir menų. žmonių tikslas 
visų vienodas, tik nevienodai 
mes prie j b einam. Kas grei
čiau ir. tikriau pažįsta daiktus > 
ir įvykius, tas greičiau ir geriau 
prie visko prieina. lai yra ga
bus. Gabus visados daugiau 
nuveikia, didesnę reikšmę su
teikia bendram žmonių sugyve
nimui. Gabieji kitų i gerbiami 
(garbinami). '
ą Paprastai mes • įsigyvename 

į esamų stovį nežiūrint ar jis 
geru, ar blogu yra. Aprimsta- i 
me. Bet kada atsiranda srovė 
norinti neigti esamų tvarką 
(stovį), visus užįdomauja. Ge
resnį pasisekimų turi 
gos nuomonės, griežtai 
čiusios prieš esamas, 
nusias. Priešingumų 
pastebi, greičiau užsiįdomauja- 
ma, nes tai naujiena, o žmo
gus galvodamas nuolatinių nau
jienų ir tereikalauja. Galvoji
mo rinkoje tik su naujom idė
jom suviliosi asmenis. Mes gy
vendami senovę 
siekdami nuolat
vėl iš žemių iškasenos užįdo
mauja mus savo senumu, kur 
mintys išreikštos tos pačios, 
kuriomis mes gyvename. Mums 
įdomu kas nauja arba 'labai 
sena. Kas dabar dedasi — pa
prasta.

Auklėtinio matymas ir girdė
jimas nurodo kelius tolimesnio 
gyvenimo. Atskiram tikslui 
(karui, tarnybai ir t. t.) auklė-

priešin-
nusista-

Svarbus pranešimas šė- 
rininkams Lietuvos At 

statymo Bendrovės 
(Lithuanian Development 

Corporation)
' ‘ (Prisiųsta)

I
šėrininkų New York’o ir New 

Jerbey’s apielinkės įvyko suva
žiavimas lapkričio 8-tą, š. m., 
Šv. Jurgio Draugijos svetainėj, 
180-2 New York Avė., Ncvvark,

CHICAGOS 
ŽINIOS

ti ir du Amalgameitų rubsiuvių 
unijos biznio agentai Joseph 
liadac ir Joseph Janacek. Lietuvių Rateliuose

Lietuviai kriaušiai

tiek 
tai 

600

iš’jas organizatorius bus 
sugabus, kiek senasis, 
tuopa neužilgo turės apie 
narių. — Narys.

lyvavo nė penkta dalis 
530 narių atsilankė mažiau 100, 
bet ir tie patys tokie pasyviški

pabuvo kiek, kokj kartų bal
savo ir vėl išėjo.

šių kuopų jau nuo kelių me; 
tų valdo bolševikai. Daugelis 
tuo skundžiasi, ne su saviš
kiais jie labai arogantiškai, vi
siškai nenori skaitytis su ne- 
kuriais nariais ir net balsų ne 
bolševikams sunku gauti. Bet

BridgeportLietuvių kriaučių 269 loka 
lo A. C. W. of A. valdybos 
rinkimai įvyks rytoj (utarnin- 
ke), gruodžio 8 d. Balsavimas 
prasidės 12 v. ir tęsis iki 6:30 
po pietų, trijose vielose vi
suose unijos skyriuose — 409 
S. Halsted st., Weslaidoj/-- tai pačių narių kaltė, kad jie

Kedzie avė., Northsi- duodasi valdyti ir tyčiotis iš jų 
1564 N. Robey st. Tad saujalei komunistų. Jie tik 

visi lietuviai kriaučiai, kurie dejuoja, bet nieko nedaro, kad 
priklausote prie / lietuvių 269 tuos blogumus kuopoje pašalin- 
lokalo, būtinai turite eiti bal- ti; nė j susirinkimus lankosi, 
suoti ir išrinkti tinkamus na- nė jie prisideda prie' kuopos 
rius į valdybų 1926 m. Kaip veikimo, vien sėdi ir guodžiasi, 
jau esate gerai patyrę, šiemet turbut laukdami, kad patys bol- 
lokalas buvo tvarkomas kuo-! ševikai susimylėtų ir vienų gra- 
puikiausia dėlto, kad pereitais' žiu dienų kuopą apleistų. Bet 

Jo jie nesulauks vien sėdėdami 
todelgi rankas sudėję ir dejuodami.

Šiame susirinkime bolševikai

Ateinančio trečiadienio va
kare rengiamas “Atletiškas Va
karas’’ Dievo Apevizdos para
pijos svetainėje, kampas 18 ir 
Union gut. Risis: Karolis Sar- 
palius su trimis vyrais, kuriuos 
jis apiima paguldyt j 45 minu
tes. J<> oponentais bus: 'i'. Pui
kinąs, įšvedų instruktorius; 
Erne! Bruklijo, stavokų čiam- 
pijonas; . A. Marsz, vokietys. 
Jei kuris iš tų trijų atsilaikys 
ilgiau kaip 15 minučių, sako, 
gaus $100.

Be Sarpaliaus risis dar se
kamos poros: J. Bancevičius 
su Paul Martison, i 
Dom. Gudinskas su Bill Gla- 
zausku.

208O. Kirienė išrinkta SLA. 
moterų kp. pirmininke.

Trečiadienio vakare, gruo
džio 2 d., gerai žinoma SLA. 
208 kuopa, kurioje priklauso 
visos musų veiklios ir žino
mos vietinės moterys, turėjo 
savo susirinkimų, kuriame bu
vo renkama nauja ateinan
tiems metams valdyba. Pirmi
ninke vienbalsiai tapo išrinkta 
gerai žinoma p-ia O. Kirienė, 
vice-pirm. M. Micevičienė, nu
tarimų rast. S. šuolienv, fin. 
rast. E. Sutkus, iždininkė M. 
Maiši n.

Apkaltino 16 žmonių už 
bombų dėliojimą

Tarp apkaltintųjų yra biznierių 
ir unijų viršininkų.

Grand jury, kuris tyrinėja 
bombininkų darbuotę, išnešė 
apkaltinimus dar prieš 16 žmo
nių, guriuos kaltinama dėlioji
me bombų prie biznio įstaigų. 
Tokiu bildu už bombų dėliojimų 
apkaltinta jau 28 žmonės.

Apkaltintieji yra daugiausia 
įvairių biznierių asociacijų vir
šininkai, kurie kaip įmanydami, 
spaudė mažesniuosius biznie
rius ir bojpbų pagelba vertė 
juos pildyti jų įsakymus. Dau
giausia tuo pasižymėjo pieni
ninkai, vaisių pardavėjai, če- 
verykų taisytojai, barzdasku
čiai, duonkepiai, kriaučiai, dra
bužių valytojai ir automobilių 
baterių taisytojai.

Kaip tos asociacijos veikė, 
parodo pasakojimas mažos dra
bužių valymo sankrovelės. Jis 
yra buvęs kareivis, sužeistas, 
bet jau tiek pasveikęs, kad ga
li savo biznelį prižiūrėti. Va
lytojai pareikalavo, kad jis pri
sidėtų prie jų asociacijos, Jis 
nuėjo į jų mitingų ir pamatė 
kaip nariai yra baudžiami 
penkdešimkėmis ir šimtinėmis 
už pačius menkniekius. Vienas 
nespėjo į minutę uždaryti savo 
sankrovos, už tą tapo nubaus
tas $50, kitas kiek pakritika
vo viršininkus ir tapo nubaus
tas $150. Tai pamatęs jis at
sisakė prisidėti prie asociacijos 
ir už tų jam kelis sykius iš
daužyta langus ir sunaįkinta 
rakandus.

Arba štai atseikimas su 
duonkepyklos savininku Bar- 
net Levin, 1822 S. Ridgeway. 
Jis atsisakė prisidėti prie duon- 
kepyklų savininkų asociacijos 

lir užpereitąl nhktį pas jį atsi
lankė asociacijos mušeikos, su- 
laistė miltus ir tešlą rūgšti
mis, sunaikino iškeptuosius pi- 
ragaičius, į kepamų krosnį įme
tė šunį, o tris unistus darbi
ninkus pastvėrė ir vienmarški
nius automobiliu išvežė į lau
kus ir ten juos išmetė. Du 
puolikų jau tapo areštuoti; jie 
abu dirba savininkų asociacijai,

Biznierių asociacijos netik 
panašiais budais grūmoja smul
kesniems biznieriams, liet ir 
kontroliuoja jų biznį, nustaty
dami biznio valandas, kainas, 
net ir kiek biznio gali daryti. 
Mušeikos, kurie pirmiau užsi
ėmė kitais reikalais, dabar tar
nauja biznierių asociacijomš ir 
jų nurodymais dėlioja bombas.

Tarp apkaltintųjų yra ir ke
letas unijų viršininkų, daugiau
sia biznio agentų, kurie irgi 
persekioja biznierius ir eina iš
vien su biznierių asociacijomis. 
Daugiausia apkaltinta barzda
skučių ir drabužių valytojų u- 
nijų viršininkų. - Yra apkaltin-

šerininkų dalyvavo didelis 
skaičius. Tapo išrinkta komi
sija paržiurėjimui bendrovės 
knygų. Ta pati komisija tapo 
įgaliota sušaukti šėrininkų vi- 
Miotiną suvažiavimų prieš Liet. 
A. B. metinį seimų.

Brangus brolau ar sesuo-šėri- 
; Pinke, esi įdėjęs sunkiai uždirb
tus savo centus, iš kurių netu
ri nei mažiausios naudos, tik 
nuostolių. .

Mes matydami tas mums lie
tuviams padarytas dideles 
skriaudas, su pagelba tam tik
rų žinovų, šaukiame visuotiną 
šėrininkų suvažiayimą, kuris į- 
vyks nedėldieny, gruodžio 13 

I d., 1925 m., šv. Jurgio Dr-jos 
Isvet., 180-2 New York Avė., 
Newark, N. J., 2 vai. po pietų.

Taigi brolau ar sešuo-šėrinin- 
kė, esate kviečiami būtinai da
lyvauti viršminėtame šėrininkų 
suvažiaviihe, kuriame bus svar- 
____ _________ _______ . Jei
gu pats ypatiškai negali daly
vauti, tai įgaliok savo draugų 
arba prisiųsk žemiaus pasira
šiusiai komisijai viršminėtu 
antrašu, pažymėdamas pilną 
savo vardą, pavardę, antrašą, 
kiek šėrų esi pirkęs ir paliudy
mo (Certificate) No.

Atsimink pats šerini n ke, kad 
turėsi naudą iš to suvažiavimo, 
jeigu tik gausme tam tikrą 
balsų skaičių. $ėras turi bal
są, o ne ypata. Tamstos vie
nas prisiųstas balsas gali turė- 

didelę svarbą.
apielinkės sjiecialė komisija:

M. Miškinis,
K. Lebeliunas, 

P. Mikšių.
?. S. Dalyvaujantieji

jšigyve Ivinie, nuiiaiuc uua 
greičiau ■stoma bendrovės likimas.

užmirštame 
pirmyn, iki

t i

* y virs-
jami gauna vienų žinių, jo da- minėtame susirinkime, turi bu-
lykų liečiančių. Bendras visuo
menės auklėjimas suima visas 
žinias. Kiekvienas mirksnis 
i f kiekviena dulkė kitaip pa
keičia visų manymų. Užtai 
suomenj juda ir juda nuo 
niau iki šiol. Kaip skaldėsi 
novėje į buriuą, taip skaidosi 
ir šiandien. Skaldysis ir to
liau, nes dar nepriėjo tikslesnio 
supratimo.

tinai turėti su savim paluidy- 
mą (Certificatą). lie to- negales 
dalyvauti.

rnilžinu. me|ajs išrinkome visus tinka-1

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįįį paštų (dari 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Aivertįsed Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame surašė pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik ketUriolikų 
skelbimo.

dienų nuo pa

vi-
se-
se-

Komisija

Wennersten’s
Bohemian Blend

tfENNERSTEN’S yra labai 
lengvas prirengti, kadangi Malt 
ir Hops sujungti. Bandyk jj!

Henning Wennersten Inc.
2960 I.AWRKNCE AVĖ., CHICAGOKIMBALL PIJAMI

Del tobulumo * savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kiin- 
ball groji kliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintų piano inu-

Parduodam ant lengvą išmo
kėjimą

PiJANy KRAUTUVES
jrvoL*“^,

"• Kf iffl HOffi

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

PAVLAVICIA 
Undertakers G o., 

Į Automobiliai vestuvėms, 
krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai 

3238 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo
5140—Petrui Mažunaičiui 

11680—Onai Rmkienei
4992—Magdalenai Miglinienei 

20957—Marei Marozienei
5048—Branislovai Dūdai
5101 Juozapui Pučkoriui
5102—Julijonai Katinienei

22389—Jonui Jonikui
55295— Kaz i m i e r u i St ra v i ns k u i 
5125—Valerijonai šiaučiunui 
6116—^Kazimierai Savickienei

55299—Onai Kazlauskienei

2
6
9

11
15
21
30
32
43
44
45
450

Stella
Jomu

Adomaitis
Benekoitis
Bielavvski K
Bonus J
Bugy Bronis Mrs
Dacaitia Z
J u i ksai J
Každailis S E
Minalga Agota
Minota Tomas
Malis Adomas
Petrošius Tedausas
Poskus Agota
Prikockaitei Mortai
Šimkus Stenly
Stacevicz Stėphanie
Stacevjcz Stephanie
Vilkienėj Gertrude 
Turskiene Kazimiera

mus valdybos narius;
turime pasirūpinti, kad ir dėl
ateinančių metų butų pastaty-Į jrgj lengvai laimėjo ir pravedė 
ti į valdybių geri ir sąžiningi vjsus savo kandidatus. Į dau- 
unijistai, o ne kokie inaklio. gey vietų niekas daugiau ir ne
riai.. Balsuodami temykit šiuos kandidatavo. Pirmininkų tapo 
draugus: pirmininkas J. Ra-,išrinktas Yuknis vienbalsiai, 
čiunas, vice-pirmininkas J. če- nes ^jį0 kandidato nebuvo. Bu- 
paitis, raštininkas A. Kcdzel,'o kandidatai į vice pirmi- 
kasierius J. Bertašius, ma,’šal-,njnkus: s. Valančius ir J. Bu
ka V. (.epelis, korespondentas ragUSj laimėjo J. Buragas 3 
X. Saikus. Į lokalu pildomąją dauguma (47 prieš 44).

! J kitas visas vielas išrinkta 
vienbalsiai senuosius: sekreto
rė A. Marcijonaitė, finansų se- 

, ikretorius Lietuvninkas, iždinin-
Grigaitis, J. Auksonus, F. Pru- kag v Briedis.

’ rium tapo išrinktas 
1: kas, vieton buvusio 
(Ligonių lankytojais 

. 7 . - tauskas ir žemaitis;
O kad geriau atsiminus,Auditorijos Bridgeporto Dr-jų 

draugus, neužmirškite Sus.mą Andriulis- Ko.
ai ras 1’ respondente išrinkta A. Mar

ei j onaite.
Taipjau rinkta atstovas į S. 

L. A. 2-rų apskritį. Išrinkta 
vienus bolševikus, nes visi kiti 
atsisakė dalyvauti 2-ram ap
skrity.

Fipansų sekretoriui Lietuv
ninkui pakelta algų iki $100 į 

- Pereitą trečiadienį Lietuvių metus, nes kuopai augant,, di- 
Auditorijoj įvyko priešmetinis deja ir fin. sekretoriaus dar- 
SLA. 36 kp. susirinkimas, ku-!'bas. O kuopa auga sparčiai, 
riame buvo renkama ir kuopos Keletą mėnesių algai ji turėjo 
valdyba. Nors susirinkimas 450 
buvo svarbus, bet narių neda- ri

X. Saikus. J 
tarybų: F. Len karta, J. 
nauskrts,
R ūgis, M. Baiga, 
Smalelis.

Cer-'
Pačkauskas, K. 

Kulbiš, N.! 
Į Joint Board:

Iš valdybos raportų paaiškė
jo) kad finansiniai kuopa ge
rai stovi, taip pat padidėjo ir 
nariais. Vilniaus našlaičiams 
nutarė pasiųsti iš iždo $200.
.Naujai išrinktas valdybon 

nares visos narės maloniai 
sveikino, gi visos išrinktos po
niutės savo % draugėms trum
pose prakalbėlėse tarė nuošir
dų ačių.
* Kuopa nutarė surengti viešą 
vakarų su Šokiais, kuris įvyks

(Tąsa ant h-to pusi.)

sis, A. Čepaitis, K. Valskis, A. 
Vilią, J. Morkus. Balsuodami 
už šiuos draugus žinokite, kadi 
jie yra rimti ir teisingi drau-! 
gai. 
šiuos 
pasiimti 
Tikiuos, 
čiai visi balsuosite 
narius ir turėsite gerų valdy
ba. —Kriaučius. v

su savim
kad lietuviai

už

Bridgeportas
SLA. 36 kuopoje.

kriau
šiuos

Organizato- 
Klastaus- 
Bračiulio.
— Klas- 
atstovu į

narių, o dabar tu
jai! 530, ir jeigu nau-

DR. VAITUSH, O. b. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
lsi r. o trumpregystę ir toliregystą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su- elektra, parodančia ma
žiausias klaidas Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir aug&čiau. Vai: 10 
Iki 8 vai. Nedėlioi 10 iki 1 vai. p. K.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

<•>»*•**»**>»*********»•>•*

53
60
62
67
71
76

3756-Mikienas Antonas

ww

<L>

Atsakantis 
jums 
mas. 
maa.

ir tikras Europinis I/h 
escide gydymas r tei
kiama. Vienatinis gy
dymas nuo sifilio du^< 
damas ui p*
temą kainą

tiktai trumpam laikui

naujienos
Kalėdų Dovana
Artinasi Kalėdos. Kiekvienas pagal seną 
Įprotį pradeda rūpintis kokią Kalėdų dova
ną suteikti savo giminėms ir draugams?! 
Geriausia Kalėdoms dovana — NAUJIE
NOS.
Gavęs žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE
NAS, džiaugsis visą metą. Netik, kad 
džiaugsis, bet turės didžiausią naudą, — 
^alės daug pasimokinti, patirti.
NAUJIENOS jam bus tikru ir geru drau
gu per visus metus — kasdien.
Jei nenorite užrašyti NAUJIENAS me
tams, galite užrašyti pusmečiui,’ net ir ke
liems mėnesiams. ✓
f Lietuvą labai paranku užrašyti SUBA- 
TOS NAUJIENAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. SUBATOS 
NAUJIENOS Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIENOS metams 
S1.50.

<
T

Lietuvių Dantistas patar-' 
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai- 
■>tą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktu tusu sveikatai.

1545 West 47th Street
NVijIi Ariant*

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMA 
GYDYMO IŠGYDO

Kraujo, pu.dėn. ilapumo, privxtinrn, s U * 
ton. uisendinloH ir utkrečiamm llgoa viii 
iiKydomoa.

Vartojami saugiaiMi ir Keriauniai 
žinomi metodai

914
pagerintas

606

55303-t-B. Chorontanskiiu
22407-rElzbietai širinovaitei

4873—P. Slivinskaitei
4895—Juozapui Kaėinui

22327—Marijona Tunaitienei
5068—-M. Mikašauskienėi -

11721—Onai Barškaitei
20976—*F. Ramanauskui

5092 Onai Zibartienei
22345—Kazimierai U rbienei
20978—Viktorijai Alšauskienei
5098—Onai Labakojytei

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

DR. B. M. ROSS
Atsakanti* 

Specialistas 
(stelrta 30 metų

Daugiausiai chroniškų ligų paeina nu« 
kraujo užkrečiamų ligų. Kad Mgydiiua 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI! Specialia aeruni gydymas yra var
tojamas su goru pasisekimu <lel atgavima 
stūrr.umo silpnėtns vyrams. Jo gaivinant' 
jėga veikiu stebuklingai ant irilių, nervu 
ir kraujo, suteikdama stiprumų silpniem, 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ross gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS Tum 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau išgydė tūkstančius įmonių, tai -ra 
užtikrinimas sergnntiems, kad jie gaus »i 
rą gydymų. Vienatinis geriausiai i rengtis 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Delimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egsaminacija dykai eu gydymu.

Patarimas Dykai
metlikalis patarnavimas suteikė 

sveikatų ir laimę. Geriausia gydy- 
Pigiausios kainos. Greičiausias gydy- 
Ateikit Šiandien.

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

kampan Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 505. Moterų jrt 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki i 
vakare. Ncdėlioj nuo 10 iki 1 dienų. I s 
nedėliais, "aeredomis ir Hubatomis nuo 1® 
ryto iki 8 vakare.



NAUJIENOS, Chicago, H1

APSIVEDIMAIPranešimai

Birutės” vaidinimas
ISRENDAVOJIMUIPRA

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

savo

VYRŲ

jūsų

Ben

yra

NAMAI-ŽEMF

FURN

MORTGECIAI-PASKOLOS
RAKANDAI

oną

MOKYKLOS
ŠPARm e

Lietuvoje demokratija

Rem

Vytautas žalčiukas

žemos

tai jis esą JIESKO DARBO
draugus ir

valsčiaus, Ukmergės
Amerikoje išgyveno

koštu
nega

namų 
sis dvi 
ninke.

709 W. 34th St.
(East corner)
3-Čios lubos -

7 eatras 
Muzike

me- 
pasl- 

naują

410 McKinley Avė. 
Waukęgan, III.

SALESMENŲ.
i automobilių

Standard 
cilinderių 

koperacija.

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

Nepraleiskime progos 
kirpo “Birutę!”

Utaminke, Gruodžio (Dcc.)

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St

koncertų, 
ir laukime 

sausio 17 d.

10 DARBININKU KEIKIA į 
geležies atkarpų jardą. Nudlat 
darbas, gera mokestis.

Atsišaukite:
3647 So. Roman Avė.

PARSIDUODA arba mainy
siu grosernę ir bučernę geroj 
apielinkej. Cash biznis. Išdirb
tas per ilgus metus.

3932 Šo. Rockwell‘ St. *

os jvai- 
uncijų 

38c. ir 40c. Vilnonjos 
vaikams 

$1.00.

REIKIA vyrų prie acetaline 
burnerio ir prie žirklių, j gele
žies atkarpų jardą

Alton Iron and Metai Co.
2122 So. Ivoomis St.

PĄSIRENDAVOJA 5 kamabrių 
fintas. Klauskite grosernčje arba už
pakalyje ant pirmd aukšto.

6334 S. Halsted St.

Atidaro naują parką 
piknikams

vių rrieliodijonis komponuota, 
kurią išpildys trys chorai, vy
rų, mergaičių ir maišytas. 
Komp. Vanagaitis tą veikalą 
paruošė savo dainoms 1924 m., 
kada dar dirbo Lietuvos Vals
tybiniam Dramos teatre, Kau
ne. Mes turėsime progą tik 
vieną giesmę girdėti, bet ji 
pakankamai daug laiko užima 
ir yra labai graži.

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
Parsiduoda vilnonios 

riems nėriniams; kaina 
matkos 35c 
skiautės vaikams, kaina nuo 65 
centų iki $1.00. MarŠkonios gi
jos, kaina 1000 Jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sckma- 
dienyj po pietų.

Krank Selemonavlčius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

tomas Sąjungos likvidavimas.
—J. J. Auryla, sekr

Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.

ANTRI MORGIČIA1
Suteikiami ant 6% palūkanų 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

Visi nariui-ts, kuriem:* svarbu to 
Ūmesnis Sąjungos veikimas, malonė

PĄJIES.KAU darbo kaipo 
barberis. žinomas savo darbo.

Atsišaukite:

MAINYSIU hotclj j miesto namą, 
yYa 16 kambarių, lunch ir valgymui 
kambarys, medinis namas, yra elek
tra, garu šildomas, žemė didumo 85x 
240, yra barnė, prie didelio kelio, 
Rock Island geležinkelio Junction, 
kaina $9,000. F. NO V AK, 1268 W. 
47th St., Chicago, III.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levintha] Plumbing Supply Co„ 
1637 West DiVision St„ 

netoli Marshfield

Kursai Designing, Dressmuking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle
jos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, UI.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

bėjų. Gera mokestis, 
darbas.
GENERAL NOVELTY

MANUFACTURING
4538 So. Marshfield Avė

žjstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Sunai, Sesuo ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
binius Mažeika, Tel. Yards 1138

Visus gimines, 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, ( 
Pusseserė, Švogeris ir 
Pusbroliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

PAS1RENDAVO.JA ilatas / 
kambarių, gera viela dėl ofiso 
ir pagyvenimo, prie 2 -ga t ve
lniną. Kreipkitės i barbenu*.

2203 W. 22nd St.

ALEKSANDRA RADZIENfc
Musų mylima moteris ir mo

tina persiskyrė ’ su šiuo pasau
liu sulaukusi 55 metų amžiaus, 
Gruodžio 5 dieną, 1925, 5 va
landą vakare. Paėjo iš Kana- 
pinkiškių kaimo, Kaltinėnų val
sčiaus, Tauragės apskričio. 
Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, sūnūs: Izidorių ir 
Joną, seserį Marijoną ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randasi 
4541 So. Rockwell St.

Ijaidotuvės įvyks Seredoj, 
Gruodžio 9, 8:00 valandą ryto 
j Nekalto Prasidėjimo P. M. 
parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

PARSIDUODA kondžių, cigarų, 
mokyklos reikmenų ir notion krau
tuvė. Krautuvė randasi lietuvių 
kolonijoj, nelolf vienuolyno. Ly
ses ant dviejų metų. Parduosiu pi-

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė. 

CHICAGO

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklį pianą iš priežasties išvažiavi
mo iš miesto. Grojiklis pianas ver
tas $900, parduosiu už $150, 125 
roleliai, bvnčius ir kabinetas, iš
mokėjimais $50 cash ir po $10 j 
mėnesį, NAGAITIS

6512 S. Halsted St., Ist floor

Roseland. Lietuvių' Darbininkų 
Namo Bendroves Šėrininkų priešme- 
tinis susirinkimas įvyks Gruodžio 7 
d., 7:30 va], vakare K. Strumilo sve
tainėje, 158 E. 107 gatvė, kampas 
Indiana Avė. Visi šėrininkai ir še- 
rininkės atsilankykite paskirtu lai
ku. Jame bus renkamu direktoriai 
ir įvairios komisijos.

J. Tamašauskas sekretorius, 
10727 S. Michigan Avė.

G. M. Chernauskas, 7337 Og- 
den Avė., Lyons, III.’, gerai lie
tuviams žinomas Chernaus’ko 
daržo savininkas, nupirko dide
lį miško plotą ant Archer Avė., 
Justicę Park, III., netoli Jau
tiškų Kapinių ir rengiasi atida
ryti naują daržą piknikams.

P-as Chernauskas sako, kad 
tuojaus po Naujų Metų imsis 
būdavot reikalingus triobėsius, 
tverti tvoras ir apie pabaigą 
balandžio, 1926 m. mano turė
ti gatavą daržą. Daržus, sako 
busiąs didelis ir geriausiai j- 
rengtas, o ir vieta yra nepa
prastai puiki. Ypatingai gi šis 
daržas bus labai geras didelėms 
draugijoms ir kliubams.

—Reporteris.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 
A. C. W. of A. valdyboj balsavimus 
atsibu
8, 1925. Balsavimas prasidės nuo 12 
vai. iki 6:30 vakare j visus tris (3) 
Unijos Headųuarters ant 409 South 
Hnlstęd St., ant Northvvest Side 1564 
N. Robey St., ant Southwest Side 
2343 So. Kedzie Avė. Visi nariai šio 
skyriaus neatbūtinai turite eiti ir 
balsuoti, nes tas yra jutąj svarbus 
dąjykas, balsuoti ir išrinkti tinkamus 
narius j valdybą dėl 1926 metų.

Valdyba.

ChicagOH Lietuvių Auditorium 
drovčs Direktorių ir draugijų atsto
vų mėnesinis susirinkimas įvyks piv- 
madienyj, Gruodžio 7 d., 8 vai. vak., 
Auditorium Svetainėje, 3183 South 
Halsted St. > Gerbiami direktoriai ir 
atstovai malonėki te visi laiku pribū
ti, nes turime daugel j svarbių rei
kalų dėl aptarimo.

K. J. Demereckis, RaŠt.

bus pirmas muzikai iai-
Birutės” debiutas, 

ateinančiam sek- 
Auditorium, 
džiaugsimės 

, kokio se- 
“Birutė” šį

AUTOMOBILIU 1 
Mums reikia dviejų 
sale.smenu pardavinėti 
automobilius, 1—6—8
Uberalis k imišinas ir 
Patyrimas nereikalingas.

6245 \V. 22 SI

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
Istorijos, geografijos, piliotystės, 
dailraŠystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės, logikos) ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LAIKAS:

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

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.

PAIEŠKA U pusbrolių Felikso ir 
Julio Misuliunų. Turiu svarbų 

reikalą, malonėkite atsišaukti pa
tys arba kas žinote apie juos, pra
neškite, už tai busiu labai dėkin
ga. Girdėjau, kad gyvena Chicagoj.

Teklė Misuliunaitė
4436 S. Wood St., Chicago

KRAUTUVIŲ FlKčERIAI
Grosernių, Bu- 

jjtZĮflly Černių, Delikate- 
S šen, Restauran- 

tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

^specialumas Geras patar- 
_  “ kainos. 

Sostheims, ‘ 1912 So. State St.

I ei. Yarda 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 1 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Lietuvos seimo. Že- 
Lietuvos seime 

esą nusistatę social- 
. Jie siūlo, kad dva- 

žemę 
dalin- 
neuž-

PAJIEŠKAU apsivėdimui mergi
nos arba našlės, nuo 27 iki 30 mo
tų. Aš vaikinus 30 motų, ne girtuok
lis. Malonėkit*1 su pirmu laišku pri
siųsti paveikslą, ant pareikalavimo 
grąžinsiu; kaži neprisiųsilo paveikslo, 
nėduoslu atsakymo, S. S. R. 3210 So. 
Halsted St., Chicago, Iii.

žmogus gali 
ir vėl atgal 

namo, nes nebūdavę 
O kadangi sume- 

paukščius 
tai ir buvęs

VISOKIOS RŪŠIES DARBAI
Kuomet jums reikia darbn. šau

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

Gedimino laikuose, kada tos 
žmonių grupės pasididinę ir ne
begalėję sutilpti ant užimto 
žemės ploto, nes nebeužtekę 
vietos medžioklei, tai vieni ėję 
ir užėmę kitus plotus žemes, o 
kad jau tuose laikuose ateidavę 
ir svetimšalių, tai lietuviai pra
dėję užsiimti žemes dirbimu. Ir 
kad jie galėję užimti žemės 
kiek norėję, ir turėti kaipo sa
vo nuosavybę, nes Gediminas 
tam nesipriešinęs, tai tada bu
vusi tikra demokratija.

nors aš
Toliau Ju- 

15, 16 ir 
šimtmečiu, ateina 

lietuvių sukilimo, paskuti- 
Kušijos revoliucijos, prie lietuvius

— Vilkas, Al- 
Marės Mile- 
-Vitkus. Komp. 

išsij ne
reikia 
labai 

Kaip sako- 
trumpai ir storai...” Taip 
. mes nereikalaujam ilgo 

Duokit mums trum- 
bet graži).

‘.Kęstučio Mirtis,” tai bus 
ištrauka. Tikriau sakant —

IŠPARDAVIMAS smulkių daiktų 
dišių, stalų, pirankų ir kitų 

dalykėlių. Išpardavimas tę- 
dienas — panedėlyj ir utar-

P.ARDAVLMl’I. minkštų gė 
rimų įstaiga: parduosiu pigiai 
gera viela. Pardavimo' priežas 
tį patirsi! ant vietos.

4343 S. Hermitage Avė.
Tel. Boulevard 4649

Roseland. — Gruodžio 8 d., 8, vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 1090(1 
So. Michigan Avė., įvyks Draugijų 
Sąryšio delegatų priešmetinis susi
rinkimas. Visi delegatai ir delegatės 
atsilankykite paskirtu laiku, bus 
svarstoma Sąryšio svarbus reikalai. 
— J. Tamašauskas, Sekretorius * 

10727 So. Michigan Avė.

NAMAS ant pardavimo, 5-5 kam
barių, mūrinis, visklas naujos mados, 
parduosiu pigiai. Nupiiksit su mažu 
imokėjimu, nes savininkas gyvena 
kitarfe mieste.

MRS. ŠATKAUSKIENE 
3840 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 3652

būti prisirengusiems 
didelio Kalėdinio 

mes dabar norime 
savo stako,

Pirminin- 
Jukelis už- 
laro labai 

nuduodamas 
prrlegontą 
neturėsiąs 
turėsiąs 
paskaita 

o jo

Kęstučio” rolėje. Įdo- 
bus pamatyti dramatinėj 

Matėm jį “Jovale” -- 
, “Potašas ir Periamut- 
žydą, o dabar — maty- 

Kęstuty. Tai trys visai 
skiętingi tipai.

Nors vaidinimas teatsibus 
viename akte, bet vis-gi įdomu 
prisižiūrėti kaip birutiečiai vai
dins, nes Konroado rolę vaidins 
Jaučius, Kimono 
bano - Puišys, 
riene, Bilgėno — 
Vanagaitis darbuojasi 
sęs su savo artistais 
tikėtis, .kad jis paruoš 
gražų vaidinimą 
ma: “ 
ir čia, 
vaidinimo 
pa vaidinimu

gražioj Masonie Temple svet.% 
prie 64 gat. ir’ Green gt. sau
sio 13 d., ir tnomi nauja val
dyba pradės savo darbuotę. 
Žinoma, šokiams grieš jauno 
pianisto M. Yozavito orkest
ras. JLinkim naujai valdybai 
gero pasisekimo jų darbe; mes 
pasistengsim minėtame. voka
le jas pasveikinti priderančiai.

—B. ii R.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MUSŲ KALENDORIAI
šiuomi pranešam visiems Cliica- 

gos ir apiclinkių lietuviams biz- 
nierųuh.s, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Hangers, \Vall Pockets, DeLuxe ir 
Cut Outs, taipgi da turime iabąi 
gražių naujų lietuviškų kalendorių. 
Musų 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 de) platesnio pasirinkimo pri
bukite patys vpatiškai šiuo adresu:

AUŠROS KNYGYNAS, 
3210 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Atsakymai: $100.00 ant syk jr 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen- 
ų ir kiekvienas centas atlieka

PRANEŠIMAS NORTHSIDIEČIAMS
Aš nupirkau kriaučių šapą ir už- 

kviečiu atsilankyti pas mane su vi
sokiais kriaučiškais reikalais. Patar
nausiu kuopuikiausiai kaip tai: 
nijimu, prosinimu ir taisymu, 
vyrų taip ir moterų drapanas.

Užkviečiu visus.
JOS. BELIASKAS 

3264 W. North Avė.

Komp. A. Vanagaitis 
karštas lietuvis patriotas ir jis 
visuomet pasireiškia su įspū
dingu vaidinimu ir fantazija, 
šiuo kartu, mes jį matysim vai
dinant 
mu v 
rolėj 
komiką 
ras” - 
sim —

PARSIDUODA karčiama ant 
didžiausio ir geriausio kelio, bi
znis išdirbtas gerai.

2647 Chicago Road 
Chicago Heights, III.

dramatinis ’ 
13 gruodžio 
inadieny, Liėtuvių 
mes chieagiečiai, 
istorišku vaidinimu 
na i beturė jome, 
kartą nori pavaišinti Chicagos 

kurie be partijų ir 
pažiūrų skirtumo, yra lietuviai 
--patriotai. Kas jaučia savę 
lietuviu, turėtų * pamatyti šį 
vaidinimą, nes jis jausis dva
sioje stiprus lietuvis, nelygi
nant kaip jautėsi žiūrėtojas po 
Dzimdzi Drimdzi “Laisvos Lie
tuvos” perstatymo.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime dau£ metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7ę67 office

dideliame nuliudime 
Oną Vilčnuskienę, 

švogerj Antaną Gibavičių, pus
brolius Mykolą ir Amelijoną 
PaliUlius ir tris seseris, Lietu
voje: Veroniką, Julijoną ir 
Ameliją. Kūnas pašarvotas 
randasi 1315 So. California 
Avenue. «

Laidotuvės įvyks Utaminke, 
Gruodžio 8 dieną, 8-tą valandą 
ryte iš namų j Apvoizdos Die
vo parapijos bažnyčią, kur 
įvyks gėdulingos pamaldos UŽ 
velionio sielą, o iŠ ton bus nu
lydėtas | švento Kazimiero ka-

.Ilikelis papasakojęs apie po
nų tais laikais viešpatavimą ii 
jmžymėjęs, kad ponai net ir 
pirmą naktį pasisavindavo, pa
reiškia: “Draugai ir drauges, 
jau kaip jus sau norite, o aš 
tai jau nesutikčiau niekam pa- 

' vesti pinnos nakties 
esu ir 'bolševikas 
kelis pasidairęs ix> I I 
pradžią 17 
prie 
nūs 
Lietuvos atgavimo nepriklauso
mybės 
mės klausime 
geriausiai 
demokratai 
rus neskaidyti, bet dirbti 
visiems ir tuo uždarbiu 
tis; išdraskius gi dvarus 
tektų inventoriaus, kaip 
žmonės, taip ir šalis turėtų nu- 

komunistų 
geriausia,,, 
mes reika-

REIKIA dviejų cabinet dii- 
nuolat

ANT RENDOS 5 kambarių fialas, 
ant antro floro, randasi Brighton 
Parko. Namas mūrinis, yra visi pa
rankamai vėliausios mados, renčia 
nebrangi.

MRS. SATRAUSKIENf: 
3840 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 3652*

DIDELIS BARGENAS!
Pardavimui naujam name puiki 

groserio krautuvė su naujais fik- 
čeriais, vogom, registeriu, Ice 
box, slicing mošMa, visais gra
žiais show cases ir didelis što
kas. Puikus 5 kambariai gyveni
mui, didelis beizmentas, apšildoma 
garu. Rertda $75; vertybė $3,000, 
UŽ cash bus tik $1,500. Turi būt 
Kreitni parduota, nes savininke* 
negali dirbti, turi eiti į ligoninę. 
Viskas turi būt parduota už sa
vaitės laiko;

Mrs. F. Zleniewicz 
4157 So. California Avė.

Kampas 42 gatvių 
Phone Lafayette 971SI

Amerikon Lietuvių Teatro Kūrėjų 
Sąjungos mėnesinis narių susirinki
mas Įvyksta pirmadieny, Gruodžio- 

i Dec. 7tą, lygiai 8:30 vai. vak., Ray- 
! mond Chapel . svetainėj, 840 W. 31st

ADOMAS PALIULIS
Musų mylimas brolis persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
35 metų amžiaus,. Gruodžio 5 
dieną, 12:30 valanda ryte, 1925 
m. Paėjo iš Punkienų kaimo,1 
Kavarsko 
apskričio. 
14 metų.

Paliko 
pusseserę

Jau antros Aušros Knygyno 
rengiamos paskaitos įvyko. An
truoju prelegentu buvo Jukelis, 
kuris turėjo skaityti apie žemės 
klausimą Lietuvoje 
kavo M. Bacevičius 
imdamas vietą p: 
linksmą miną, ir 
juokdarį 
sako* 
skaitos, 
feratą, 
moksliškas dalykas 
ratas busiąs labki atskiestas ir 
tuoj pastebi, kad savo referate 
mažai laikysis statistikos žinių, 
nes tai esąs nuobodus dalvkhs.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXk

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

LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commercial

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

XX xxxxxxxxx>xxxxxxxxxxxxxy
Praktiškos Automobilių 

Instrukcijos
Yra svarbu dėl automobilių 

chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas k;l 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

REIKALINGA veitėrka į res 
tor&ną, turi būti patyrusi 
darbe. Darbas dienomis.

1549 Indiana Avė.
'Tel. Cohimbus 1277

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiamo savo centus 
dirbti dėl kitų.

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

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00pamisiyk kiek jusu 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt j| 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
, 1739 So. Halsted St.

kentėti. “O musų, 
nusistatvmas yra / 
porina Jukelis” nes 
laujame, kad butų paimtos dva
rų genies ir išdalintos žmo
nėms.” Bet kokiu budu turėtu 
bu,t tvarkoma, tai nepasakė.

Abelnai Jukelio Referatas” 
neturėjo jokios svarbos; jis ne
tiktai kad buvo atskiestas, o 
buvo visai sudrumstas vanduo, 
kurio ir pats Jukelis nenorėtų 
gerti, — tai yra, klausytis, jei 
kas kitas taip jau “referuotą”.

Trečia Aušros rengiama pa- 
gruo-

KęsŲitis” ir “Kęstučio 
Mirtis.’’

Lietuviu Rateliuose ^'subankrutavusios draugijos •ir 
" tame knygynėlį jis radęs užsi

likusi labai svarbų “dokumen
tą” apie pirmąjį Lietuvos dvar
ponį. Dar laime, kad jėzuitai 
nesudeginę, nes Jukelio refera
tui butų tada trukę da vieno 
“dokumento”.

b-vės 
direktoriai laikė savo susirinki
mą. Apkalbėjus bėgančius rei
kalus nepasirodė nieko naujo. 
Komisija darbuojasi rengimui 
metinio koncerto, kuris bus iš 
eilės jau penktas ir įvyks sau
sio 17 d.t 1926 m. Kaip numa
toma iš komisijos pienų, tai bus 
vienas iš geriausių 
todėl visi rengkimėt 
tos dienos

Nutarta šaukti visuotiną šė
rininkų susirinkimą gruodžio 
23 d. Tai bus priešmetinis susi
rinkimas ir visi šėrininkai gaus 
lam tikrus kvietimus. Visi turi
me rengtis prie to susirinki-; 
mo su gerais sumanymais ben
drovės naudai. Taipjau jei jū
sų kaimynai dar neturi serų, 
tai patarkite jiems pirkti da
bar, nes po Naujų Metų vei
kiausia bus kitaip su šėrų par
davinėjimu. Yra geriausia ir 
prieinamiausią pirkti šėrus da
bar? Dar turime vieną mėnesį 
laiko, galim daug ką nuveikti, 
tad dirbkime ir rengkimės, kad! 
galėtumėm Naujus Metus be 
baimės, pilnai atlikę savo pa
reigas; Taipjau turime išsirin
kti tinkamus bendrovės virši-1 
ninkus, nes visi tą daro. Nors 
dabar susirūpinkime daugiau 
savo reikalais. —Direk. Koresp.

RENDA1 ruimas dcl vieno blai
vaus vaikino ar dviejų merginų 
Vieta gera gyvenimui. Matyti ga
lima vakarais.

Kreipkitės: '
3129 S. Union Avė.

3 lubos frontas

- DEL GREITO pardavimo už tei
singą pasiūlymą parduosiu pigiai 
groserne, ant blzniavos vietos.

Kreipkitės:
1536 \V. 51 st Street 

Palei Justice

Pradėsiąs Lietuvos žemės 
kląusimą aiškinti nuo 12-to 
šimtmečio,* saku “fuelementas”, 
nes esą ankstyvesni^r/inių apie 
lietu va nėra, kadangi esą užė
jus jėzuitams, visi Lietuvos 
raštai likosi sudeginti, nežiū
rint, kad tų raštų buvę tiek 
daug, kad ėmę net tris savaites 
kol juos sudegino; kada vėjas 
esą atsukdavo durnus ant Vii- skaita įvyks pirmadienį 
niaus, tai visas Vilniaus mies- džio 14. Tema. Darvinas 
tas paskęsdavęs durnuose ir mokslas. Prelegentu bus mž 
žmonės ko tiktai neištrokšdavę K, Augustinavičius. — Report 
nuo tų durnų. (Gaila, kad pasa
korius nepasakė iš kur'jisai ta 
pasaką ėmė, nes juk neimtų 3 
savaičių ir visą Chicagos mies- i 
tą sudeginti, netik keno nors 
raštus sudeginti), v • «

Lietuvoje komunizmas
Jukelis kalba apie 13-tą šimt

metį ir nurodo, , kad tuo laiku 
lietuviai gyvenę grupėmis 
40 šeimynų ir užsiimdavo 
džiokle; jie užimdavę tokį 
mės plotą, kiek 
per dieną nusėti 
sugrįžti 
kur nakvoti, 
džiotus žvėris 
bendrai valgydavo 
tada komunizmas.

Kad _
musų didelio Kalėdinio išpardavi
mo, mes dabar norime numažinti 
didelę <lalj savo stako, biskj var
totų augštos rųšies Grojiklių Pia
nų, dar pigesnėmis kainomis negu 
nąims' kainavo. Mes atiduosime iš
mokėjimais net po $2 į savaitę. 
Fonografai, Vargonai, Upright Pia
nai taip pigiai kaip po $1 į savai
tę. Tarpe tų netikėtų Pargenu mes 
pasiūlome sekamus:
Shrocder & Sons, electric Grojik

lis pianas, kainavo $950, da
bar ........Į................ $170

Pianistą Grojiklis pianas (88 no
tų), kainavo $700, dabar $110 

Kimball vargonai, kainavo $125, 
dabar ..... ..................  $20

Cohimbia Grafonola, kainavo $200 
dabar .............................  _ $40

Table fonografas, kainavo $25 iki 
$50, dabar ........................ $5

Cabinet fonografai, kainavo $75 iki 
$150, dabar .................... $29

Upright Pianai (garantuoti), kai
navo $200 iki $400, dabar $45. 
Jus sutiksite su mumis, kad tai 

yra geriausi bargenai, kokie kada 
nors buvo pasiūlyti Chicagoj. At
važiuokit anksti. Jie visi bus išpar
duoti į paskutines keturias dienas. 
Atdara kiekvieną vakarą iki 9.30.

National Pįano Storęs
2332 W. Madison St.

PARSIDUODA maži rakandai už 
labai pigią kainą. Kas pirmas tas 
nupirks pigiai, . parankus dėl ma
žos šeimynos. Kreipkitės nuo 
P. M. Nedėlioj ligi 2 1’. M. I 
mos lubos i.š priešakio, 
įėjimas.

1710 VVabansia ?
............................ . j- .

PEL IŠVALYMO
DAVIMAS

Dauguma musų patriotų Vy
tautą garbina, o smerkia Jo
gailą kaipo Lietuvos pardavi- 
ką. Bet Jukelis mano kitaip. 
Esą Jogaila Lietuvos parduoti 
negalėjęs, nes buvęs perdaug 
žioplas, o Vytautas, tas žal
čiukas, tai jau buvo gabus po
litikierius. Kada tas “žalčiu
kas” norėjęs pasisavinti dęl sa
vęs daug žemės, o bijojęs, kad 
prieš jį nesukiltų žmonės, tai 
jisai nujojęs į Krakuvą ir ten 
padaręs sutartį su lenkų vys
kupais, ir jiems užrašęs daugy
bes žemės. Tada jau jisai ga
lėjęs ir sau pasiskirti kiek no
rėjęs, nes jei tada butų žmo
nės bandę sukilti 
jau butų galėjęs gauti Lenkijos 
kariuomenės suvaldyti savo 
žmonėms. Ęsą kaip drysta lie
tuviai patriotai garbinti Vy
tautą, kadangi jis buvęs toks 
didelis Lietuvos išdavikas.

Pirmas Lietuvos dvarponis.
Jukeliui gyvenant New Yor- 

ke esą pasitaikiusi proga nu-

Vaidinimą puoš aukuras su 
vaidilom, vaidilutėm ir žibin
tais. Vienu žodžiu, tai bus 
dar Chicagos lietuviams nere
gėtas vaidinimas. Birutė, kaip 
visados ,taip ir šį kartą pasi
rodys su dar nematytu vaidini
mu. Birutiečiai patys 
mus garsinasi, nes tokių 
Įima gauti.


