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Lietuvos kunigai skirias nuo popiežiausi

Mussolini ruošias ] 
skelbti imperiją

Rusija dalyvausianti nusi 
ginklavimo konferencijoj

Tarp Trockio ir Zinovjevo ša 
lininkų konfliktas atsinaujino
Lietuvos kunigai skirias 

nuo popiežiaus?
Sovietai dalyvaus nusi

Steigia tautinę bažnyčią? ferencijoj

Užgina varto! degtiną 
vaistams

Angliakasiai pasiruošę 
taikos deryboms

\VAS1IINGTQNAS, gruod. 
20. Iždo sekretoriaus padė
jėjas Andrevvs vakar išleido 
naujus prohibicijos patvarky
mus, Kuriais draudžiama var- 

’toli degtinė, konjakas arba dži- 
’ne mediciniškiems prepara
tams, _____
tualeto vandenims, ete 
rinnt tik s|M*cifiškus 
mus. Vieloj to bus leista va r- Į (šiandie) derybas 
tol vynas ir alkoholis negeria
muose preparatuose. 1

Vartoti depctinė, konjakus ii' 
kiloki distiliuoti spiritai Lūs 
leista tik daktarų receptuose.

Reikalauja, kad derėjimos pa
matu butų gubernatoriaus 
Pinchoto pasiūlymai .

mediciniškiems
— visokiems

PHILADELPHIA, Pa., gruo
džio 20. — United Mine VVor- 
kers unijos vadai vakar prane- 

vaistams, šą kietosios anglies srities bur-
., išski- mistrams, kad angliakasiai pa- 
atsitiki-’siruošę vėl pradgti pirmadieni

savininkais Scrantone, taja są- 
llyga, kad derėjimos 
butų gubernatoriaus 
undais pateikti 
siūlymai.

Kietosios ąnglies srities mie-

pamatu 
Pinchoto 

taikymos pa-

K AUNAS, gruod. 1. [LŽ],— 
“"Mem. Dampfb.” praneša iš 
'“Jidische Stimme”, kad sąryšy 
su gautuoju iš popiežiaus raš
tu, kad politikuojantieji ir tuo 
budu kompromituojantieji baž
nyčią Lietuvos kunigai turi at
sisakyti nuo kunigavimo, 1926 
m. sausio mėn. įvyksianti Lie
tuvos katalikų kunigų konfe- 
rencija šiam klausimui išaiškin
ti. Laikraštis be to turįs žinių, 
kad grupė kunigų, kurių pry-

Rusija norinti, kad* žmonijoj 
įsisteigtų sandara ir ekono
minis bendradarbiavimas

[Paciflic arui Atlar^tic Photo]
Iš kairės į dešinę: C. C.’Forgee, buvusis gubernatoriaus advokatas; Len Sbiall, gubernato

rius, ir Vernon Curtis, kuris gynė Smailą Wmikegane. Gruodžio d. gub. Small pralaimėjo bylą 
SpringfieJde ir jis turės sugrąžinti Illinois valstijai $1,000,000.

Ginčai Rusų komunistuose 
vėl atsinaujino

kis, turį tendencijos atsiskirti 
nuo popiežiaus ir įsteigti tauti* 
nę bažnyčią. .

Mussolini paskelbsiąs 
Italiją imperija

Italijos karalius tam pritariąs;
Vatikanas taipjau esąs tai 
idėjai palankus

dėl to
Italijos ka- 

pilnai prita-

rasistų svajoją apie 
senovės Romos im- 

didybės, ir ta mintis 
buvus Mussolinio gal-

taipjau, kad tai idėjai

MASKVA, gruod. 20. — So
vietų Rusija žada dalyvauti 
tarptautinėj nusiginklavimo 
konferencijoj, O taipgi ir tarp
tautinėj ekonominėj konferen
cijoj.

Vienas aukštas sovietų valdi
ninkas pareiškė, kad nors so
vietai vis dar abejoja, kad Eu- 
ropos valstybės tikrai trokštų 
nusiginkluoti, teeinu, pasakė 
jis, “mes norime dar kartą ban
dyti įsteigti žmonijoj visuotiną 
taiką ir ekonominį bendradar
biavimu.”

Sovietų organas 
taipjau sako, kad Rusija su Trockis veikiausiai vėl užim- 
mielu noru dalyvausianti tokioj 8iąs vadovaujamą rolę valdžioj, 
konferencijoj, jeigu

Manoma, kad nuosaikieji.
Trockiu prieky, paimsią 
šų ant Zinovjevo

MASKVA, grupd. 29. 
sijos komunistų partijos 
žiu v imas prasidėjo

su 
vir-

Ru- 
suya- 

Maskvoj 
Jam teks 
valstybėssvarstyti svarbių

klausimų. Komunistų rateliuo- 
Izviestiįa se daug kalbama apie, tai, kad 

Rusija su Trockis veikiausiai

konferen- ° taipjau ir komunistų parti- 
cijii busianti laikoma ne švei- J°s politiniame biure.

Eina gandai, kad “stipriau- 
Stalinas, 

litriausias 
dabar norįs 
su Trockiu,

carijoj. [Sovietai boikotuoji’
Šveicariją nuo laiko, kai 1923* s>as sovietų žmogus
metais l.ausannoj buvo nužu- kurs pirma buvo 
dytas sovietų agentas Vorovs- Trockio priešas, 
ky]. “Jeigu mes atsisakytume pasiduoti ranką 
dalyvauti,” sako Izviestija, ’ kad abiem bendrai kontroliavus 
“tai Tautų Sąjunga pasidarytų partiją ir valstybės reikalus, 
iš to kapitalo ir skelbtų, kad Zinovjevas prieš Trockį 
sovietų Rusija esanti pasaulio 
taikos priešas. | RYGA, Latvija, gruod. 20.— 

ils ateinančių čia Maskvos ir
I Leningrado laikraščių

‘ >dtu.
’V’

kuriems mokamos didelės.al
gos. Zinovjevas sako, kad ši
taip Maskvai šeimininkaujant, 
raudonasis komunizmas jau nu
blankęs, pasidaręs tik rausvas, 
o neužilgio jis virsiąs visai ka- 

’pitalistišK
Len»» h

tuojau* Lutų atšaukti visi nuo
saikieji Trockio fa kc i jos dekre
tai, kaip antai privatinės pre
kybos legalizavimas, pripažini
mas darbo naudingumo inteli
gentingųjų klasių, kaip inžinie
rių, gydytojų, mokslininkų, 
pramonės dalykų žinovų ir ve
dėjų, kurieihs algos pęr praei
tus metus buvo stipriai padi
dintos, o į visas jų užimamas 
atsakomingas vietas turį būt 
paskirti išimtinai komunistai. ’
Maskviečiai už didesnes konce

sijas privatiniam bizniui
Maskviečiai ir Trockio prita

rėjai gi stoja už tai, kad priva
tinei prekybai butų suteikta 
dar daugiau palengvinimų; kad 
užsienio^ prekybos monopolis 
turi ,but modifikuotas taip, kad 
valdžia pasilaikytų kontrolę tik

Cronniio nnri itroulzfi Du 1!UK,asc,0 matyt, svarbiausių produktu ekspor-
rldlIUjd IIUlI ĮUdUKII llU" kad Rusijos komunistų parti-[tlli; kad bemoksliai ir nekom- 

m t n * i joj pasireiškia skėlimas.siją T. Sąiungon
PARYŽIUS, gruod.

Francijos premjeras 
kurs yra taipjau Tautų 
gos tarybos pirmininkas, 
vartosiąs visos savo 
kad sovietų Rusija įstotų ’l'au-

LONDONAS, gruod. 20.
Vakar gautas iš užtikimų. šalti
nių pranešimas sako, “kad Itali
jos diktatorius Mussolini ža
dąs ateinančiais metais Italiją 
paskelbti imperija, 
ralius jam 
riąs.

Daugelis 
atsteigimą 
per i jos 
visados 
voj.

Sako
eąs palankus ir Vatikanas. Ra
sta rasis visados palaikęs drau
gingus santykius su Mussoli- 
niu, taip draugingus, kad, sako, 
ilgų metų nesutikimas tarp ‘pu
pos ir Italijos valdžios gal būt tų Sąjungom Taip pats Briand j 
pasibaigsiąs kartu su naujos 
Italijos imperijos paskelbimu.

Deficitas Francijos biu 
džete 1 ir pusė

• miliardo fr.

“peilio byla” Linkuvoje ir miestelių burmistrai dar 
praeitą trečiadienį, gub. Pin- 

i$ ’ choto pakviesti, laikė 1 larris- 
burge konferenciją ir nutarė 
sukviesti pirmadienį, gruodžio 
21t angliakasių ir kasyklų savi
ninkų atstovus į Scranton<| 
pradėti iš naujo derybas strei
kui baigti.
Kasyklų savininkų konferenci

ja Scrantone 
ŠCRANTON,

— Kietosios anglies 
savininkai laikys rytoj 
die) rytą konferenciją Scran
tone, kur jie svarstys klausi
nių dėl atnaujinimo derybų su 
ktretkuojančiais angliakasiais.

Kauno Liet, žinioms rašo 
Linkuvos:

Sujudo, sukruto 20 d. lapkri
čio visa Linkuva, o vėliau ir vi
sa apylinkė. Atsitiko štai kas: 
minėtą dieną iš ryto pradžios 
mokyklos I-jo skyriaus mokinė 
žydaitė Liuba Kanaitė (6 metų 
mergaitė) papasakojo vaikams, 

I kad jos tėvas, Leiba Kanas, pa
plovęs krikščionę — mergaitę.

Ir mokytojams ji papasakojo 
tą pat: kad mačiusi, kaip tėvas 
iš kažin kur parsivedęs mergai
tę, uždaręs ją į tamsų kambarį, 
kita diena

fašistų 'daug žydų (senų, su baįrzdo- 
svarbiausią " p'rb-' mis) ir jos tėvas britva po k«-

“Fašistą revoliucijos” 
programas priimtas

I

Senatas. diktatoriaus pagirtas 
už “patriotinį darbą’’, kelia 
jam ovacijas

Pa., gruod. 20. 
kasyklų 

(šian-

vakare prisirinkęROMA, Italija, gruod. 20. - 
Patvirtinę Mussolinio 
revoliucijos 
gramo dalį, tai yra priėmę įsta
tymus, kuriais Mussoliui pada
romas nuolatiniu ir neapribo
tu diktatorium, o patlamentas 
pats save pa vertęs vien tik dik
tatoriaus patariamaja įstaiga, 
abudu parlamento butai vakar 
pabaigė savo posėdžius šiems 
metams.

Prieš išsiskirstant, Mussoliui 
kongratuliavo senatą už jo 
“patriotingą darbą”, o senato
riai jam vėl sukėlė ovacijas.

Du senatoriai priešingi
Tik senatorius Ruffini ait

riai priešines suteikimui neap
ribotos 
damas, 
nebūtų 
krašto
sai kitokia buvus.” i

Antras senatorius, Coccotti, 
universiteto profesorius, taip
jau protestavo, pareikšdamas, 
kad nors premjėras Maskoliai 
padaręs jį senatorium, bet jis 
vis tiek Musolinio žygiams ne
pritariąs. Ir pasakęs, kad jis 
rezignuojąs, senatorius C.occo- 
tti apleido senato •

galios Mussoliniui, įspė- 
kad “jeigu Vokietijos 

valdę junkeriai, tai to 
istorija šiandie butų vi-

Organizuoja trečią poli 
tinę partiją

gruųd. 
valstijos 
ir Non-

rijoj.
Pasirodo, mokytojų patikėta 

tai istorijai ir pranešta ne tik 
vietinei policijai, bet net teismo 
tardytojui į Joniškėlį. (Savo 
policijai, matomai, nepasitikė
jo). Tą pat dieną atbildėjo teis
mo tardytojas, buvo 
stotyje, parvažiuojąs ’ 
lių Kąnas ir prasidėjo 
mus.

klu, ant kibiro, paplovęs tą ’ 
mergaitę; paskui nuvežęs lavoj 
na ant Žydkapių ir užkasęs; ji 
važiavusi kartu.

žodžiu visai taip, kaip ir
kiekvienoj vaikų piovimo isto- BISMARCK, N. I)

20. — Laikom o j čia 
pažangių j ų elementų 
partisan lygos narių /konvenci
joj tapo įkurta tos valstijos 
Farmer-labor partija, kuri tu
rės būt kaip ir užuomazga tre
čiai nacionalpi politinei parti
jai. Organizuotojo i tikis, kad 
prie jos prisidės visa Non-par- 
tisan lyga, kuri savo konvenci
ją laikys ateina r4 • vasario mė
nesį.

Dešimt žmonių sužeista 
traukiniui susikuhis 

i r
papjautoji mergaitė- - . v • tiek petentingi komunistai butų pa-

Maskvoj, tiek Leningrade pra-1šalinti iš pi.umonės ir praky- 
eitą savaitę komunistų _ eilėse įstaigų valdybų ir atšako- 

1 buvo daug ginčų, ir piicšingo-,mingų administracijos vietų; 
kad butų išlaikyta darbo korte
lių ir pelno dalybų sistema, 
įvesta jau kai kuriose didesnė
se pramonėse; kad butų palai
kytas valdžios monopolis degti
nei ; sustabdyta 
propaganda Europoj, 
vus užsieny kreditą;

20. ■
Briand, l^ios srovės priėmė rezoliucijų, 
Sąjun-' kurios bus pasiūlytos laikomam 

pa. dabar Maskvoj partijos šuva- 
įtakos, žiavimui.

suimtas 
iš Šiau- 

tardy- 
žinoma, visos pastangos

iškelti Beilio bylą nuėjo nie
kais. Kanaitė per tardymą pri
pasakojo visokių nesąmonių, 
žadėjo nurodyti vietą, kur ūžę 
kasta
bet nurodyti negalėjo.

Matomai, visas tas krimina- 
las jai arba prisisapnavo, ari a 
ji buvo kažkieno pamokinta 
taip pasakoti, arba jai galvutėj 
kokia netvarka pasidarė -r ek- 
spertizos nepadaryta. Prisiėjo 

!tyrinėjimus baigti.
Pažymėtina, kad ši isterija 

žaibo greitumu išsiplatino po 
visus užkampius ir baisiai su
erzino Linkuvos ir apylinkės vi
suomenę. Jaunimo 
buvo kalbama apie 
Vietinė inteligentija 
kad aiškinti panašių
tuštumą, arba tikėjo tai paska
lai kartu su minia ir tvirtino, 
kad “reikia žydus pamokinti”, 
arba laikėsi neitraliai, manyda
mi “lai .žydelius pašokina.

Nors byla jau archyve, 
kaimo žmonės dar tvirtai
darni paskalams kalba apie 
“mergaitės papiovimą”, ir dar 
ilgui tur būt kalbės.

• ALTOONA, Pa., gruod. 20. - 
Ivtrukęs iš bėgių netoli Ben- 
ningtono vakar susikūlė Penn- 
sylvanijos traukinys No. 32. 
Lokomotivos mašinistas ir kū
rėjas ir penki pasažieriai buvo 
pavojingai, o trys pasažieriai 
lengviau sužeisti.,Kilęs ul.-v . Komuniątų parti

joj konfliktas labai primena tą 
Į kovą, , kuri buvo kilus metai at- 
(gal tarp “trockizmo” ir “leni
nizmo”. Kova tuomet pasibai- raudonąją armiją/

tuo, kad Trockis buvo nu-l Kadangi Trockio šalininkų
Ivefstas ir ištremtas į Kaukazą, pusę palaiko ir politinės polici- 
|Bet šiandie l rockis vėl yra Ma-,jos gttj_va Dzeržinskis, labai ga- 
jSkvoj ii užima Įtakingą vietą, j p nuosaikesniųjų poli- Oficialis parnešimas sako, kad

komunistinė
idant gin
sumažėti |faĮaj afrikiečiu

sostinę Bergalą

pasakė vakar atstovų buto už
sienių reikalų komisijos ir ka
ro reikalų komisijos bendrame’"j 
susirinkime. I 
jis padarė aiškindamas Lokar-į 
no .-.augumo ir arbitracijos su
tartis. Briand pasakė, kad'tos! 
sutartys nieku bildu nesančios 
atkreiptos prieš Rusiją, taip jis 
išaiškinęs ir sovietų 
reikalų ministeriųi 
Briand pridūrė,

Kadangi Trockio šalininku

KOMĄ. Hali j g, gruod. 20. —

tarpe jau 
pogromą, 
vietoj to.

paskalų

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Maskva gi priėmė 
įsteigė valstybinį 
kurį Leningradą 
vadina valstybiniu

Nori užgrobti fabrikus
Kominterno vadas, Zinovje

vas, ir jo šalininkai stoja už tai, 
į kad nekomunistai turį būt pa- 

MASKVA, gruu.l. 20. — So- šalinti iš pramonės kontroliuo-■ • -

užsienių 
Cičerinui. 

kad jeigu to
kios Lokamo sutartys butų gy

vavusios 1914 metais, tai pa- 
taksų lsalllinio karo nebūtų ’vykę.

4 dieną,1 
rodąs dar j

20.

programa ir 
socializmą, 

“leninistai” 
kapitalizmu.

tika paims viršų.

PARYŽIUS, gruod.
Finansų ministeris Doumer 
kar pranešė atstovų buto finan
sų komisijai, kad nežiūrint 4 
milionų frankų naujų 1 
nubalsuotų gruodžio 
Francijos biudžetas
H/a miliardo frankų (60 milioj vietų valdžia pabrangino kainą jamųjų vietų, o tose vietose pa 
nų dolerių) deficito.

va

kadangi Italų Somali žemėj, 
sultano Mahmudo jėgos užmu- 
šusios tris italų kareivius, lai 
italų kariuomenė, puolus, sunai
kino sultana.no sostinę Bergalą. 
Italų karo laivai blokuoją visą 
pakraštį.

bet 
tikė-

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro biuras 
našauja:

Daugiau sniego 
stiprus, didžiumoj

O®
Vakar temneratura vidutini* p08' siekia dau&au kaip 650,- kai X 37^F 000' mtaes> laik0'

KaisieKeiH r. > krfčio 16, gaunančių patalpos
Šiandie saulė teka-7:14; lei- bedarbių skalbiu s siekė 478,- 

000.

šiai Bedarbi y skaičius Vo-
kietijoj auga

ir šalčiau;j BERLTNAS, gruod. 20. — 
žiemių v ė- Skaičius bedarbių Vokietijoj, 

kurie gauna iš valstybės pašal-

dienai pra- Klasif i kilotųjų skelbimų kai- 
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centui 
i dĮeną; asmenų paieškojimai 
po /O centų UŽ colį į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Pirmas Kinu kalba 
laikraštis Maskvoj

statyti komunistų darbininkai; 
fabrikai ir visos kitos įmonės 
turi būt iš naujo atimtos iš 
“specialistų” (buvusių jų savi
ninkų, vedėjų ir administrato
rių), kurie dabar vėl tas pra
monės įstaigas veda kaipo

vodkai (degtinei) 50 nuoš. Vod- 
kos kvortai dabar mokės 2 rub-

SACRAMENTO, Cal., gruod. liu. Sovietai mano, kad pa- 
18. — Kai kuriose Kalifornijos brangus vodkai, žymiai sumažč- 
vietose., kaip Reddinge, Kennet- sianti girtybė. Sveikatos komi- 

rytą saro Semaškos pranešimu, apie 
žemėti 25 nuoš. fabrikų darbininkų ■

pasidarę “nalagavi” girtuokliai. ’ vietų valdžios tarnautojai,

te ir Red Bluffe šiandie 
buvo jaustas lengvas 
dreMj imas. » i

80-
ir džiasi 4:21 valandą.

MASKVA, gruod. 20. -—Mas
kvoj pasirodę pirmas Rusijoj 
kiniečių kalba laikraštis, Chia 
pao. Laikraštis, valdžios pri
žiūrimas, eis kasdien.

sultana.no


I

2 NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, GruocĮ. 21,
Dr. V. Viršila

Nusikaltimas ir Kova
su Juo

(Tęsinys)

Kadangi aukštosios krikščio- 
nžbčs idėjos ėmė tremtis prie
varta. kuri ne tik neturi jokios 
įrodančios vertės, o net bjau
rima goriausius sumanymus, 
tai jos nustojo savo moraliu 
prestižo^ žmonės paliovė tikėję 
jomis ir pradėjo atsinešti prie 
jų taip pat formaliai bei indi
ferentiškai. kaip ir stabmel
džiai. Tikėdami Jėzum, jie 
tenkinosi vien malda ir apeigo
mis, o savo elgesiais labai ati
tolo nuo Kristaus mokslo. “My
lėk savo artimų, kaip pats sa
ve!” mokė Kristus, bet šių 
laikų žmonija savo elgimosi 
iškraipė šį aukštą mokslą šiaip: 
‘mylėk pirmiausiai pats save, 
o savo artimam rodyk savo 
meilę tik liek, kad nepatektum 
kaltinamųjų suolan”. Tačiaus 
kadangi yra daugyirė įvairių 
badu eksplouatuoti žmogų ne
laužant įstatymų, tai juos ir 
naudoja, bemylėdami savo ar
timą. “Ir atleisk mums musų 
kaltes, kaip ir mes atleidžiame 
savo kaltininkams” • kasdie
ną meldžiasi šių laikų krikš
čionys, bet iš tiesų jie ne tik 
nedovanoja savo kaltininkams, 
o stengiasi jiems skaudžiau at- 
keršinti. Tai rodo žmonių ti
kėjimo silpnumą, nes, jeigu, 
pgv.. kokia nors ši.k tiek rim- 
11 firma pasiskelbs sutinkanti 
mokėti pusę nuošimčio daugiau, 
i ogu kitos, tai galima tikrai 
pasakyti, kad. ji bus užversta 
pasiūlymais, o tai, kad žino- 
j ui, gal būt, nebus atleistos 
j > kaltės, jeigu jis neatleis sa
vi kaltininkams, jis nė nema
ru ir mažai tuo tetiki.

Kiekviena • idėja privalo kal- 
I ėti pati už save. Jeigu ji tei- 

.‘inga, tai būtinai pergalės, ne- 
: mrinf sutinkamų kliūčių; o 
eigų ji klaidinga, lai iš anks

to pasmerkta pražūti, nevei
zint milijonų ją palaikančių 
durtuvų. Klysta tie, kurie ma
no, kad idėjos i>ergalė galima 
pagreitinti prievarta. Kiekvie
na prievarta tvirkina taip pri
verčiančius. taip ir priverčia
mus. Prievarta galima kovoti 
mi piktu tik tuomet, kai jis yra 
stichinis, pav.: mes gaisrą už- 
liejame vandeniu; pamišėlį so
diname į izoliacinę kamerą, jė
ga ištraukiame peilį iš žmog
žudžio rankos ir t.t., bet į idė

ją, bei žmogaus įsitikinimus 
mes galime paveikti tik įtiki
nimu. •

Bergždžios visos xmusų pa
stangos - nėra tokių > pančių, 
tvirtovės nlusų bei patrankų, 
kurios gagėtų sulaikyti »žmo
gaus minties pažangą.

IV.
Begaliniai didis lytinis pa

traukimas metė pirmykščius vy
rą bei moterį į vienas kito 
glėbį. Iš to susiartinimo rado
si karta. Tačiau maža tebuvo 
gimdyti pasauliir naują žmo
gų, reikėjo jif dar palaikyti jo 
gyveninio pradžioje ir ant kojų 
p'-statyti, nes be to, būdamas 
rilpnas ir bejėgis, jis neišven
giamai butų pražuvęs žiaurio
je o", veniino kovoje. Del to 
motina turėjo ilgesnį laiką gy
venti draug' su savb vaiku
čiais, penė*: juos savo krūti
mis, slaugyti bei rūpintis jais 
ir visomis savo išgalėmis ginti 
juos nuo visokių grebiančių 
jiems pavojų. Vaikučiai pui, 
kiaušiai suprasdavo šeimyni
nės globos svarbą ir klusniai 
subėgdavo, molinai šaukiant, 
po jos sparneliais, jausdamiesi 
čion visai laimingais bei ra
miais. Tėvas pradžioje, tur 
būt, mažai tedalyvaudavo šioje 
šeimos laiįVieje, bet, laikui bė
gant, ypač mažai tesant ihote- 
rų, kai tekdavo jas branginti, 
jis, lytinio patraukimo skati
namas, ėmė dažniau- lankytis 
namų pastogėn. Bet čia jam 
neretai tekdavo rasti bičiulius, 
su kili-uis tada'' jis kruvinai 
:iumės< ' Lpyrirusis nugul 
davo ir :g >s sau meilės 
♦cisę. .. silpnesnieji iriu žū
davo, r l.»i gerokai aplamdyti 
likdavo n irhmkiais hilgalėtoip- 
io mei'ivimo i žiūrovais, lauk
dami sau g'. icsnčs progos. Nu- 
“alėtojas si.- tgės Pikti savo 
poniai, !;:«••< galint jai patar- 
naudairc i. be; pirmykštės mo
teriškės šiidelū buvo m paper
kama. h.ikydavo, kad 
aiming».s vyras, grįžęs namo 

su grobiu iš pavykusiu me- 
Ižioklčs rasdavo savo neišti

kimą draugę kito laimingesnio 
glėbyje, su kuriuo jam vėl pri
sieidavo žūtbūtinai grumtis.

Tokiomis sąlygomis • esant, 
■..'Pariski? gan go •< i gyvavo; 
ji buvo gerbiama, t įėjo -daug

■i * A A A -4 £ i < A £ A į. •# i i i £ į
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Labai gerini castor oil pa
darytas def inedikalio var- 

\ tojimo. Be skonio. Stipru- 
. mus ir grynumas nešimais 

no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

nieks ne-' 
bijodamas .

vyrų (j cjimdrija), 
drįso jin ckiįausti, 
jos nepalanki.mo, ji valde vy-| 
rus lyg ui u vaiku*, 
tada kartais būdavo

:> b(‘l k<
jam
aplamdyti

sunkoka,

’.dyti pakaušį ir 
pašones. Bet visa 
»ases pagerinimą, i 
gyveno visai gerai, 

i su moDnti vieno
n visuom >t buvo jos

Vaikai tada 
m*, h 

‘kraujo 
glamonėjan.’i, mylina -bci apru- 

! pinami.
Tik taip dalykams esant, ga- i 

Įėjo išsivystyti pirmykščių žmo-' 
nių tarpe , altruistinihi bei so
cialiai jausmai; tik tokiomis są-1 ‘ 
lygomis esant žmonės stengė • 
nugalėti visas kovos už L-iivį 
sunkenybes ir ilgainiui tapti i 
pasaulio valdovais. Moteriškė 

(šiuo atveju sulošia žymią rolę.H 
'Tie gyvumu, kurie neturėjo šū
vyje tų patraukimų arba turė
jo savyje kiek 
smerkti buvo 
pražūti, nes jie

ture- ■ 
silpnesnius, pa- 

neišvengiamai 
veikė pavieniui 
kuom papildyti 
už būvį kovo-' 
šie patrauki-

savo žuvusiųjų 
tojų. Kadangi 
mai bei jausmai užsigrųdyda- 
vo žiaurioje* gyvenimo kovoje 
ir gamtos atranka būdavo sor- 
liruojama prieš šimtmečių dau
gybę, lai jie žmogaus sieloje 
paliko neykstančias lyg ir gai
valines žymes, įgijusias instin
ktų galę.

Tačiau ilgainiui baigėsi mo- į 
tėviškės valdžia. Galima
nyti ,kad tai įvyko dėlto, jog 
vyras, brangindamas 
lytiniams reikalams, 
davo ją ir karo metu, 
tieji Vyrai paprastai

ma-

moterį1 
pasigaile-

lytinio instinkto įtaka!

būdavo 
žudomi ir tapdavo savo nuga
lėtojų pačiomis, itadangi tais 
senovės laikais kruvini karait 
būdavo paprasčiausias dalykas, 
tai nugalėtojai prisirinkdavo 
liek moterų, kad jos nustojo 
branginę, kaip pigią prekę. De
ltai to valdžia šeimynoje ir' 
bendruomenėje pateko į vyrų 
rankas; tada socialio gyveni rho 
vaizdas visai pasikeitė: moterų 
valdžia labiausiai laikėsi, dori
nančia
bei motinos meile, o vyrų vai-j 
džia buvo paremia vien tik: 
storžeiviška jėga, užtat ji ne-i 
išvengiamai gimdė vergiją. Tuo* 
budu moteris, kad turėtų teisę j 
gyventi, nustojo save, valdžiosI * » 
bei laisvės.

Vyras despotiškai elgėsi taip 
sų savo skaitlingomis pačiomis 
(poligamija), taip ir su savo 
vaikais. Jis daugiau nebetu-f 
įėjo reikalo palakanti mote-! 
riai, ieškodamas jos meilės; jis! 
ėmė ją varu, ši tvarka tęsė-j 
si tuksiančius metų ir paliko, 
moters sieloje neišdildomas žy-[ 
mes. Ir dabar, lytinį aktą at-j 
liekant, pirmas žingsnis daro
mas vyroį ir dabar, net visai j 
sutinkant moteriai, reikalauja
ma iš vyro pusės, taip sakanti 
mandagumo (lėliai, šiek tieki 
prievartos.

J
Vaikams tėvo valdžioje buvo 

daug blogiau, negu moteriai 
valdant. Jie buvo, tikrai sa-' 
kant, jo vergai, su kuriais jis! 
galėjo elgtis, kaip .panorėjo:' 
jis galėjo juos mušti, nužudy
ti, užvaryti iš namų, parduoti' 
vergijon svetimiesiems ir t.t. 
Tariaus sūnus buvo savo tėve 
vergais tik iki tol, kol suaug
davo ir sustiprėdavo, po to jau 
jk galėdavo tinkamai jam pa
sipriešinti ir nesiduoti skriaus-,

vo tokiais pat vergų valdyto-, 
jais, lįaip ir jų tėvas. O duk
ters visą savo amžių likdavo 
vergėmis: kūdikystėje jos pri-‘ 
klausė savo tėvui, išaugusios 
gi patekdavo vyro valdžion.

(Bus daugiau)

KELLOGG’S
ĮTASTELESS castor oil

r

Visi Kūdikiai
* • t ’/

tarpsta ir auga stipry; 
ten, sveikaton jei gan 
na tinkamą maistą^ 
kuris padarys stiprius 
kaulus ir sveikus kū« 
mus jiems.

Niekas taip nėra 
tėvaJms malonu 

kaip rodyti savo 
draugams paveiks
lus savų sūnų ir du 
kterų, kada tie blr 
vo kūdikiai.

Jei
turite keblumų pės 
nint savo kūdikį, 
neeksperirtkentuok 
įsu įvairiais mais
tais, bet duok jam 
Bordeifs Efagle Pie 
ną, vienatinį pavel- 
dėją motinos pieno.

iioritė dykai pamokf- 
mimų jūsų kalboj kaip
penėti jūsų kūdikį 
Borden’s Eagle Pienu 
ir padaryti jį stipriu 
ir sveiku, išpildykite 
sekantį kuponą ir pri- 
tdūskit mums.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BL1 NEW YORK

KUPONAS
Pažymėkit katrą Literatūrą Norit

PenSjimo Valgiai
Instrukcijos Vaikams
Vardas 
Adresas__ -__________

Kūdikių 
Knyga

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK S ĄU KATALOGO IR 

PASIRINK S AU DOVANAS 
DYKAI D EL JUSU —/

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

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

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

C AT NO. 1109
V’Įd

^pjoiib 
CHtWAN&

. H Avon

I

ME*- 'įU Vardas

....... «............... . State........ .
IŠpildyk ir siųsk Naujienoms

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AI MAL’ 
NYTI VISADOS KREIPKITftS * 
PAJ8 MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. *

S, L FABIONAS Cu

809 W. 35th SI., Chicago į 
, TeL Be levard 0611 ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR PAR !

DAVIMO KAŠTUS.
PaflekiAingai Hiunčiani pinigus f? ■ 

Parduodam Laivctorteu.

X-RAY EGZAMINAVIMAS 
IR PATARIMAI VELTUI

Kuomet jus su
sergate, tai pir
mutinis dalykas 
jus norite gauti 
gerą specialistą, 
kadi jis jumis gy
dytų.4— tokį spe- 
čialjatų, kuris tu- 
įri daug metų pa
tyrimą ir tokio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pa. 

bet vis be pasek-dhugelj gydytojų, »«> uc Pub<,»- 
mių.. Priežastis nuve. ta, kad jie ne* 
Žinojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit j musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ra> 
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 
□r.-ašina yra viena iš didžiausių visa- 
hie mieste.

Pasitarkit su 
Specialistu

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

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus. 4

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

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

• Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

/

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

kampas VVashington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 

Pėtnyčioj: 9-6. Utaminke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais-ir šven^ 
temis: 10-1.

>:♦>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

Klausyk ir Tėmyk 
. 0 Fotam

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

Darykit tai ir Jus

štai kiek kuponų gausit ui 
kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją:

Už metus ....... 150 kuponų
Už pusę metų ........ 75 kuponus 
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tx5kį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.

Garsinkites Naujienose
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1 Tai. Suplak kiaušiniui. Tmk
su šaukštu, dėk ant išriešutuo- mos šviesai, no vienaip gadinu 
tos blėli<‘s. Gali pridėti prie orą. 
tešlos */į puoduko bile kr 
uogų košės bei jelly.

Kopk nekarštame pečiuje.

Įvairios medžiagos, vartoja-

Kį IR KAIP VIRTI
OBUOLIAI SU OATMEAL/ 

I________

liintą citrinos skurdę, už
pilk ant obuolių. Ąpdongk 
ir kopk pečiuje 20 minutų. Šeimininkgms Patarimai

6 dideli obuoliai 
šaltos, virtos Oatmeal 
<4 puoduko rusvaus cukro

PRIESKONIS Iš KIAUŠINIO Šviesa

Išvalyk, bet nenulupk obuo
lių. Su tam tikru prietaisu iš
valyk širdis ir prikimšk su 
Oatmeal. Sudėk ant skaura- 
dos ar blokinės, apiberk cuk
rum, užpilk vandens, 
čiuje pakol obuoliai 
t ės.

Paduok su saldžia 
arba pienu. Geras,
maištingas valgis mažiems vai
kams.

5

Ka-

visados tu
jos vieto-

kepk pe- 
sunrinkš-

smetona 
sotus ir

kiaušiniai
puodukas Karo siropo 
šaukštu rusvaus cukro

3 puodukai pieno
*2 šaukštuko druskos
Suplak kiaušinius, sudėk

ro. cukrų, druską ir išmaišyk 
gerai, supilk pieną, iškošk ir 
supilk j tam tikrus molynius 
puodukus. Sudėk puodukus i 
blėti su vandeniu ir vandens Į- 
pilk tiek, kad puodukas butų 
apsemtas kokius du coliu. Kepk 
pečiuje kokį */j valandos ai 
daugiau.

Gailp, kad mes ne 
rime saulės šviesos, 
jo tenka naudotis dirbtine švie
sa. Kadangi dirbtine šviesa 
veikia ir į žmogaus sveikatą, 
tai šeimįninkei reikia žinoti, vi
sų pirma, ko reikalinga švie
sos atžvilgiu higiena.

KEPTAS KUMPIS AMERIKONIŠKAS PUUM 
PUDINGAS.

Paimk 10 svarų gerą kumpį, 
mirkyk vandenyje per visą 
naktį. Paskui virk 2*4 valan
dos, pakol kumpis bus beveik 
išviręš? Duok ataušti, neišiin- 
dama iš vandens. Nuimk skū
rą. Padėk ant blėties, užpilk 
1/2 puoduko sirupo (geriausia 
vartoti Karo sirupą), du šaukš
tu rusvaus cukraus ir 1 puodu
ką vandens. Kepk neperkarš- 
tame pečiuje 11 valandos.

VERŠIENA — KAIP 
OISTERIAI.

3 puodukai duonos arba kek
sų trupinių mirkytų vandeny, 
bet vandenį reikia išspausti

1*4 puoduko persijotų
miltu

12 puoduko cukraus
1 puoduką Karo siropo
1 švara ražinku
1/2 f puodu ko sviesto .
3 sukapoti obuoliai.
1 citriną (sunką išspausk 

luobą plonai supjaustyk)
1 orandžio

smulkiai
2 šaukštuku
l šaukštuką
1 o šaukštuko Allspice
1/į. šaukštuko maltų gvazdikų

' i/(. šaukštuko druskos
l/o šaukštuko sodos
1 šaukštuką baking powderio 
Persijok visus sausus prideč

kus, sudėk vaisius ir išmaišyk.

luoba

baltu

Higienos reikalavimai šie: 1) 
Šviesos turi pakakti, kad mes, 
neįtempę akių, jų nevarginda
mi, galėtume gerai matyti daik
tus, kuriais naudojamės dirb
dami darbą. 2) šviesa neturi 
būti perdaug didelė, nes tada 
greitai pavargsta ir ima skau
dėti akys. 3) šviesa turi būti 
lygi, nėmirguliuojanti. Mirgu
liuojanti šviesa ypač kenkia a- 
kims. ’4) Dirbtinė šviesa ne
turi gadinti oro kambaryje, ir 
kiek galint mažiau kambarį šil
dyti. 5) Dirbant, šviesa visuo
met turi šviesti iš kaires pusės.

Dirbtinei šviesai vai;toja ste
ariną, parafiną, vašką, augalų 
riebalus, žibalą, spiritą, dujas 
(gazą) ir pagalinus elektra.

Palyginę elektros, gazo. 
žibalo ir stearino žvakių šviesą, 
pastebėsime, kad elektra visai 
negadina oro, t. y. degant elek
tros lempoms, nesidavo anglį- 
rukštie'’, vandens garų: šilimos 
elektra teikia mažiausiai. Gaila 
tik, kad ją ne visur galima nau
dotis, nes, pav.. kaimuq.se, to
liau nuo miestų nėra elektros 
stočių. Antrą vietą po elektros 
užima žibalas. Jis, kad ir ga

dina orą anglirukšte ir vandens 
garais ir duoda mažiau šviesos, 
kaip elektra, o daugiau šilimos, 
vis dėlto yra geresnis už gazą. 
Labiausia gadina orą ir šildo, 
stearininės žvakes. Be to, jų 
yra brangiausia šviesa. Pigiau
sia iki šiol buvo žibalo šviesa.

Tirti ♦4K.7 ' n*
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n»«n Trtda Mark
gulbransen.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles ru jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 j savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

St., kampan 31 tat.

Telefonaisi

Mrs. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
vu si Pennsyl
vanijos ligor 
bučiuose. Sąžl 
ningai patar 
nauja, visokio 
se ligose prief 
gimdymą, laik» 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel. Rlvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS
AKUSERKA 

°asekmingai pa- 
amauja mote- 
ims prie gimdy- 
no. patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted S't,

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Koom 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. duo 9-4

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1311

Valandos: nuo & iki 8 v. v.
ieną vakarą, išskyrus ketvergę. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 13li' 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Kepublic 9600

kiek*

OR, HERZMAN **
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigia? ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir Ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W 
I8th S t., netoli Morgan 84.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 7ki 7:80 vai. vakare.

į Dienomis: Canal 
3110. Nakt| 
Drexel 0950

Boulevard 41M
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iŠ ryto ir po 8 v. v.

J

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street

Vai. 10 lyte iki 8:30 vak.
Ned. nuo 9 iki 12 ryto
Akintai $5 ir augščiau

DR. CHARLES SEGAi
Praktikuoja 18 metai

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

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 iki 12 vai. ryte, nuo 2 tk) 
l vaj. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
'/akdro. Nedaliomis nuo 10 valflĮk 

dos ryte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Midway 2880j. P. WAITCHES

ADVOKATAS
Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue

Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzami navoj ime 
abstraktų ir nuosavybes teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

____i

M**

cinamonų 
“Mace”1* 2 svaro veršienos nuo kum

pio
1 kiaušinis
Druskos
Baltos duonos trupinių
Pieno
Supjaustyk nedideliais ket

virtainiais šmotukais. Įmirkykl.... * ........... ..
į išplaktą kiaušinį paskui į Pridėk siropą, sviestą ir duo- 
duonos trupinius. Kepk ant ino» trupinius ir viską kartu ge- 
sviesto bei taukų. Kaip mėsa rai išplak. Sudėk audeklanjrsviesto bei taukų. Kaip mėsa rai išplak.
gerai parus, sudėk į puodą, už- v*rk an^ &aro 3 valandas.
pilk pienu ir kepk valandą lai
ko nekarštame pečiuje.

I RANCUZlšKU BUDU PRI
RENGTOS BULVES.

Nulupk ir supjaustyk bulves 
pailgai šmotukais lĄ colio sto
rumo, du coliu ilgumo, {mir
kyk vandenyj ir laikyk valandą 
laiko. Nušluostyk bulves rank
šluosčiu. Virk giliuose tau
kuose arba aliejuj pakol parus. 
Apibarstyk druska. -

KEPTOS PUPOS.

1 kvortą sausų pupų
1 svogūną
% puoduko sirupo
J/2 šaukštuko druskos 

iki puoduko taukų.
Mirkyk pupas vandeny per 

naktį. lame pačiame vande
nyje ir virk pupas. Kaip pu
pos bus minkštos, sudėk į mo
linį puodą, sudėki kaukus, stro
pą, svogūną, druską ir kepk pe
čiuje. Viršui gali uždėti laši- 
niukų.

THOUSANI) ISLANDS DRES- 
ING DAŽALAS SALOTAMS

1 puoduką Mayonnaise
Vi. puoduko Chili Sauce
i/p puoduko sukapotų saldžiai 

rugpčių agurkėlių
Keletą lašų titrinų sunkos
1 raudonas pipiras, smulkiai 

supjaustytas
2 šaukštu žaliojo pipiro, smu

lkiai supjaustyto.
4 slyvas (sukapok smulkiai)
Viską sumaišyk kartu ir už

pilk ant salotos lapų, žalių to- 
inačių bei žalių agurkų.

KEPTI OBUOLIAI A LA 
KARO

6 vidutiniški obuoliai
Trintos citrinų skurelės
1 puoduką vandens
1 puotiūką Karo sirupo 

ange label)
Nuplauk obuolius, sudėk j 

puodą bei blėtą. Padaryk stro
pą iš Karo ir vandens, pridėk

(or-

SOKOL1ADINIS BLANC 
MANGE

2 puoduku pieno
*zsž puoduko cukr
2 šaukštuku AprCo arba 

nų krakmolo
Vį šaukštuko druskos
2 kiaušiniai .
1 plytelę šokoliado
Sumaišyk sausus pridegus 

ir užpilk po truputį karštą pie
ną, paskui virk dvigubame puo
de. Sutorkuok šokoliadą ir su
dėk piskutinį iš eilės. Paduok 
su plakta smetona arba su pa
prasta smetona.

CUKRINI PYRAGAIČIAI

puoduku cukraus 
puoduką sviesto 
puoduką rūgštaus pieno 
kiaušiniai 
šaukštuka sodos 

šaukštuko druskos 
Vanillos 
l'/2 puoduko miltų 
Sumaišyk sausus dalykus 

keletą sykių persijok. (
pridėti riešutų bei razinkų, jei
gu patinka. Paskui sutlėk su
plaktus kiaušinius, pieną. Iš
kočiok tešlą plonai, padaryk 
apskritus pyragaičius (išpjauk 
su tam 
stiklu), 
nutų.

2
1

2

ir

tikru prietaisu arba su
Kepk pečiuje 20 mi-

IMBIERO PYRAGAIČIAI

1 puoduką rusvaus cukro
5 puodukus persijotų baltų 

miltų
1 šaukštuką sodos
2 šaukštuku baking powderio
1 šaukštuką imbiero (sumal

to)
Vz šaukštuko cinamonų 

šaukštuko gvazdikų (mal-
tų)

1 šaukštuką druskos
1/2 puoduko Karo siropo
% puoduko molasses

1 puoduką sviesto (tirpyto)
1 puoduką verdančio vandens
3 kiaušiniai
Persijok sausus pridečkus

Supilk skystus ir sumaišyk ge-

No. '2577 Mažai panelei suknelė. 
Patogi dėl mokyklos. Paprasta, bet 
elegantiška. Su ilgom bei trumpom 
ankovėm. Sukirptos mieros nuo 8 

iki 16 metų. 8 met^ mergaitei rei
kia 1 % yardo 40 colių materijos.

Nonnt gauti vieną ar daugiau virš 
i u rodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
yzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
IŠkiai parašyti savo vardą, pavardę 

r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
i5 centų. Galima prisiųsti pinigus 
irba krasos ženkleliais kartu su už- 
•akymu. Laiškus reikia adresuati:

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Koom 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So Halsted St. 

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

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

V* - — v
JOHN MINSKAS

i LAWYER
l . <*.Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. < 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
bJ<vl£lioj nuo 10 i*yto iki 1 v. p. p.

A. A. OL1S
t ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedilio Ir 
Pitnyčios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yarįs 1699 
Ofiso Tel. Boulevard G913 
DR. A. J. BERTASH 

8464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak, 3223 S. Halsted S't4 Chicago
Tel. Yards 4681

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

L'el. Boulevard 0587

A. E. STASULANI
ADVOKATAS ’ 

77 W. W«8hington St. Iloom 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. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Ąvenue 
Tel. Hemlock 1885 

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.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS: — Lietu
vos žmonės Amerikos 
N aujienas labiausia 
mėgsta

DR. MARYA 
DOW1AT—SASS

1707 W. 47th St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, noo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis n®»

8 iki 2 vai. po pietų.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.
- *

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas

10748 So, Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:80-— 

8:30 vakdre.
Ofiso telefonas Pullman 1198
Namų telefonas Pullman 0349

I

A. MONTV1D, M. D.
1579 Milvraukee Ave^ Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988. 

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

k.

Namų Tel.: Hyde Park 3395

HA

m nu6 10 ryto iki 9 vai. vakare. * xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Boulevard 8686
Kės. 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
NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

čia {dedu 15 centų ir praš/u at- 
siųsti man pavyzd} No.
Mitros

(Vardas ir pavardė)

(Miestas u valst.)

R. Carbonari & Sons
Išdirbėjai Geriausių Armonikų

Savo Aimomkas garantuojame 
ant 5 metų. Katalogą siunčiame 
dovanai. Taisome visokias armo
nikas už prieinamas kainus.
Write in English

760 W. Taylor St
Dept. B.

CHICAGO. ILL.

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Dreael 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirnrgaa 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų. 
Vuikų ir v i s VJ chroniškų llyĮ 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU (lucage 
arti 81«t Street

Valandos, 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomib ir šventadieniais 10—1Z du*

M SHERMANDR________________
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bl«<* 
Island. Ofiso valandos nuo 2 Ud 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakar*.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfaz 6858

Phone Canal 1718-024) 
Res Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GlDl lUJAb IK CtilRLKGAb

Kampas Oakiey ir 24 SI.
Ulibu vai. nuu Z iki 4 kaadiei..
I'anedėly ii ketverge nuo 8 iki 8 v.

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

tį, arba ęavo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharihg kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo

.....................    Atkirpk čia
Dita: Gruodžio 21, 1925

X xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. VVestern Avė. F
Valandos: m

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 S. Ashland Tel. Bovlevard 
7820. Kės., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980 Ofiso valan
dos 2-4. 6-8. Nedalioj 10 Iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Veželis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave^ 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659

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

1821 So. Halsted St., 
Cbicajo, III. \

DR. G. L. MADGE 
. Modemiškas Dentistas 

Prieinamos Kainos 
4930 W. 13th St. 

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

Butkus Undertąking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 West I8th SL, Chicago; (II.

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

kaimuq.se


Kdhor B. GRIGAITIS

(Pabaiga)

BERGER REIKALAUJA RUSIJOS PRIPAŽINIMO

TEISINGA SOCIALISTU ATSTOVO IRONIJA

TEISINGUMAS IR PASAULIO TAIKOS REIKALAS

Lietuvos

vien

au

nors
delegatai

T8.00
t/.oo
18.00

jau tikrai iškraus- 
likučius jo proto

neužilgo 
gydyto- 

sveikata

usijoje» kad jie galėtų padėt pavergtiems Rusi 
jos darbininkams. Tam gi reikia, kad butų atsteigti įnor 
maliai santykiai tarpe Rusijos ir užsienio.

vis dai- 
k tiri ame

Demokratinėje Amerikos visuomenėje, beje, randasi 
taip pat nemažai elementų, priešingų Rusijos pripažini
mui. Bet jie vadovaujasi kitokiais motyvais.’ Jie yra nu
sistatę prieš bolševikus dėl to, kad šie yra žiaurus despo
tai. Del šitos priežasties, pav. nepritaria Maskvos pripa
žinimui Amerikos Darbo Federacija.

Jungtinių Valstijų valdžia neretai irgi taikosi prie 
šitų demokratinių sluoksnių ūpo ir, tarpe aukščiaus mi
nėtųjų Maskvos “griekų”, pasako žodį, kitų ir apie jos 
despotizmų. Bet tai yra tiktai žodžiai# Jeigu Wash*ingto- 
nas tikrai neapkęstų despotizmo, tai jisai smerktų ir Ita
lijos juodųjų bolševikų diktatūrų. Tuo gi tarpu su Itali
jos diktatoriais jisai visai gerai sutinka.

suriša rankas

siaus- 
dievui 
duoda

kapitalistams. Jisai smerkdavo juos už skolų atmetimą ir 
už “revoliucinę propagandą”. Kuomet patys kapitalistai 
daugiaus nebepaiso šitų priekaištų Maskvai, tai jie ne
tenka reikšmės.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

kartais aaužyda- 
kumščia į sieną. Paga- 
nugalėtus nuovargio, j is

DIKTATŪRA ĮSIGALĖJO DEL RUSIJOS 
IZOLIACIJOS

staugimas kur- 
ir kitoje puse- 

nenustodamas 
namą ir staug-

prieš 
partiją kumščiuoja su 
ir nesimato pastangų 
vidurį, kuriuo lengviau 
Priešai gi susiėmę pil- 

nes tame mato

SVARBA SUSISIEKIMO TARP RUSIJOS 
IR PASAULIO

Šita Bergerio ironija yra visai teisinga. Jeigu Mor
ganas, Schvvabas, Sabinas ir kiti aukso maišai jau drau
gauja su Maskva, tai VVashingtono ponams nebėra jokios 
prasmės baidytis bolševikų. x

Juk VVashingtonas iki šiol atsisakydavo pripažinti

Užsimanyta drausti Įvežti 
Lietuvon vokiečių laikraščiai, 
kam jie rašą prieš Lietuvą. Bet 
ar tuo jau neberašys, kada jų 
korespondentai slankioja pa
kampiais. Taip pat uždrausta 
rusų '“Segodnia” tą pat dieną 
pardavinėti, o leista tik ryt die
nai, dėlto, kad ji konkuruoja vi
sus* Lietuvos laikraščius. Ko
dėl gi nepadaryti taip, kad mu
sų laikraščiai juos kohkuruotų. 
Kiekvienas intelingentas nesi
tenkina savo spauda, bet grie
biasi užsienio, nes tokiuose laik
raščiuose nedaug ką rasi. O 
žmonės labai daug nori 
ko, tik tupiasi tas, kas 
ka svetimos kalbos.

Kas, kas bet musų jaunimas 
labai apgailėtinoj padėtyj. Da
bar, kada kitaip pradedama 
galvoti, kada radio aparatų ne
bekeikia arba automobilių, bet 
juos stengiasi sąii įsitaisyti no 
kaipo burtų šaltinius, bet kai
po civilizacijos įrankius, kada 
veržiasi mokyklosna, pasidariu
si sunki finansinė padėtis ne
duoda nū atsikvėpti. Organi- 
zacijosna stoja daugiausia pra
šmatnesni arba nusižiūrėję. Ki
tokio gyvenimo. Nori knygų 
— neturi pinigų, nori laikraš
čių — tas pat. Nedyvai jeigu 
vienas laikraščio egzėmpliorls 
arba knygos tomas virsta sku
duru iki apeina paeiliui visus. 
O daug kas trokštą. Miesto 
skaitykla pilna daugiausia jau
nų. Čia pat ateina skurstan
čių valdininkų ,arb& studentų... 
bet laikraščių taip maža, kad 

suteikti 
Kaime 

Tik da-

ir ieš-
nemo-

Liaudies namuose, atremon
tavus “Kultūros” b-vė įsteigė 
kino teatrą, kur matomai, pe- 
renkama tinkamesnės filmos. 
Be to pakviečiama profesoriai 
paskaitų sakyti. Dabar nerei

kės žiūrėti direktoriaus įspėji
mų, kad paskaitose nebūtų “lie
čiama tikyba.” c

Taip galvodamas, jis vaikš-iDar keletą kartų jis pakarto 
čio'jo'vgana ilgai. Galutinai, I jo, garsiai “atsitrauk 
pailsęs ir išbalęs nuo baimės, 
krito į kėdę. Staiga toks pat 
baisus riksmas, kaip ir pereitą 
naktį, palietė išsigandusio Ul- 
ričho ausis taip smarkiai, kad 
šis kaip ir tiesdamas rankas 
apkabinti savo sugrįžusį drau
gą parkrito žemėn kartu su 
savo sėdyne. Šamas prižadin
tas triukšmo, pradėjo loti ir 
lakstyti pasieniais, žiūrėdamas 
įš* kur atsirado pavojus. At
bėgęs prie durų, stvėrė jas 
klek galėdamas draskyti. Jo 
žėrinčios akys, pastatyti nuga
ros plaukai ir nuleista uodega 
rodė, kad ir jis kažką girdė
jo, ar jautė. Persigandęs Ul- 
richas atsikėlė, pagriebė abiem 
rankom savo kėdę už kojų ir 
užsimojęs sušuko: “Nesiartink, 
nesiartink, nes kitaip aš tavę 
šioje vietoie nužudysiu!” Šuo 
pažadintas šiuo riksmu dar su 
didesniu įniršimu ėmė loti tą 
nematomą, nenugalimą priešą, 
kuris išgąsdino jo šeimininką. 
Po kiek laiko Šamas nusirami
no, atsigulė savo 
pradėjo snausti, 
buvo neramus.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.60

Sovietų pripažinimo socialistai reikalauja dėl trijų 
priežasčių. ' Z . .

Viena, dėl teisingumo. Jeigu valdžios pripažįsta to
kius despotus, kaip Vengrijos diktatorius Horthy arba 
Italijos Mussolini, tai kodėl nepripažinti Rusijos diktato-

Antra, socialistai yra priešingi ginkluotai intervenci
jai Rusijoje ir karui. Kol Rusija buvo nepripažinta Euro
pos valstybių, tol Rusijos kontr-revoliucioniėriai užsieny
je darydavo sąmokslus prieš Maskvą ir stengdavosi 
įtraukti Europą į karą prieš ją. Tiems sąmokslams ir tam 
kart) pavojui padaryti galą galėjo tiktai sovietų pripaži
nimas. » ,

Socialistai stoja už sovietų valdžios pripažinimą jau 
senai. Tikrenybėje, tjie stoja už tai nuo pat to laiko, kai 
atsirado sovietų valdžia.

Socialistai protestavo, kuomet Amerika nutraukė ry
kas tečiaus netrukdo Maskvos klapčiu-šius su Rusija,

kamsfvisą laiką statyti socialistus ant vienos lentos su 
kontr-revoliucionieriais.

Amerikos socialistai šituo atžvilgiu laikosi tokios pat 
pozicijos, kaip ir socialistai visų šalių, nepaisydami to, 
kad bolševikai nuolatos juos šmeižia.

Trečia priežastis, dėl ko socialistai visose šalyse sto
ja už Rusijos pripažinimą, yra ta, kad jiems rupi atsteig
ti susisiekimą tarp Rusijos Ir pasaulio.

Bolševikiška diktatūra atsirado Rusijoje, kuomet ji 
buvo visiškai izoliuota. Tiktai dėl to, kad Rusijos žmonės 
buvo visai atskirti nuo kitų šalių, bolševikai galėjo mul
kinti jubs pasakomis apie ‘‘pasaulio revoliuciją” ir gale-

galės automobilių ministeri
joms, perkama atstovybėms mi
lijoniniai rūmai užsieniuose, 
daug kapitalo išmesta Palangos 
vandenims griauti uoste ir ra
dio stulpams stagarinti, kadu 
kaimynai nuo šio susilaiko.

Kam atkaklumas, jog* 
diencija sunkiau gauti spifian- 
tis, o be to pragaras ar kitos 
baisybes. [Prelegento tik -min
tis paduodu savais žodžiais]. 
Na ir jau kiek laiko musų kle
rikalizmas kinibasi vyskupo laz
dos... ir su ja švaistosi bet kra
što viduj: atskiria luomus, tau
tas (mažumas), ir nustato prie
šingai vieną prieš kitą. Panai
kinta gudų, žydų atstovybės. 
Viduj pakartotinai murzinama 
iškabos, kai į Tautų Sąjungos 
paklausimą atsako, kad viduj 
ramu!... Buvo dienos, kada 
visos šios mažumos kibosi Į 
musų skvernus, nes Lenkijoj 
jas skerdė. t Ir Balstogėj, kur 
rjėra lietuvių, žydų 
Tautų Sąjungos atstovams pa
reiškė, kad'j.ų'"esą 80 procentų, 
o kiti esą lietuviai ir gerai su 
jais sugyveną. Tuo melu pa
dėjo Mums opiniją7 užsieniuose 
palenkti sago pusėn. Tas pat 
ir Klaipėdoje. Anais sukilimo
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motina tikrai pa
tai Ulricho esa- 
plaukai buvo vi- 

Jis nebėgo nuo 
leidosi paliečiamas,

padėtis negeresnė
> -fca.ro deda nastan

Socialistų atstovas kongrese, Bergeris iš tylihvau- 
kee, Wis., įteikė atstovų butui rezoliuciją, reikalaujančią 
sovietų Rusijos pripažinimo. •* ' .

* Jo kalboje, pasakytoje tos rezoliucijos parėmimui, 
yra ir ironijos.

Bergeris nurodo, kad Rusijos bolševikus jau pripa
žino Amerikos kapitalistai; nes prieš keletą dienų sovietų 
isr alioti n iai dalyvavo puotoje kartu su VVall-stryčio atsto
vais ir kapitalistiniu trustų viršininkais. Kadangi, anot 

Jo, stambieji bankininkai ir i fabrikantai nustato Ameri- 
kos politiką, tai valdžiai nepalieka nieko daugiaus, kaip 
tiktai eiti paskui Wall-strytį.’♦ t* ' .

T. u te re d aa Second Cla.M Matter 
H a re h 17th, 1914, at the Poat Office 
jf "hieago, UI., undar the act of 
Mi-vh 2nd 1879.

Ekonominio gyvenimo reikalai verčia tečiaus ir pa
čius bolševikus kovot už atsteigimą tų santykių. Jiems 
reikia eksportuot ir importuot įvairias prekes. Jiems rei
kia užsienio kreditų ir užsienio kapitalų..Tuo budu jie pa
tys eina tuo 'keliu, kuris anksčiaus ar vėliaus turės atves
ti prie jų diktatūros likvidavimo.

Jau ir dalinis prekybos santykių .-atnaujinimas su kai 
kuriomis Europos šalimis iki šiol yra padaręs milžiniš
kos įtakos į bolševikišką Rusiją. Nuo “komunizmo”, ku
rį bolševikai pradžioje buvo įsteigę Rusijoje, šiandie te
nai tėra pasilikę tiktai griuvėsiai. Tokio pat likimo susi
lauks ir politine bolševizmo tvarka, kuomet tarp Rusijos 
ir kitų šalių užsimegs dar artimesni ryčiai.

Todėl butų gerai,, kad Amerika pripažintų sovietų 
valdžią be jokio atidėliojimo.

[Pacific and Atlantic Photo]
Victor H. Berengei’, naujasis 

Franci jos ambasadorius Ameri-

munistišką rojų”'sovietų krašto. Be šito Rusijoą ir užsie
nio gyventojų apgaudinėjimo bolševikiškos diktatūros įsi
galėjimas Maskvoje butų buvęs neįmanomas.

Kad Rusijos ' žmonės sugebėtų numesti nuo savo 
sprando žiaurų despotizmo jungą, jie turi žinot, kas de
dasi pasaulyje^ It kitų šalių darbininkai turi žinot, kibs 
dedasi

laikais troško jungtis į mus, 
dabar gi Seimelis tarė Vokieti
jai ačiū, kai musų atstovas pa
reiškė, kad jie nieko nereiškią... 
Ten tas pat nerimas. Dabar 
Francijos vardu spekuliuoti ne
galės, nes ir jie gretinasi prie 
vokiečių ir patenkins jų norus, 
sutartis gi galima peržiūrėti 
kas penki metai... ir sienas pa
keisti.

Vidaus 
Vokietija, 

gų pakelti ūkį keturįus kart 
negu prieš karą, nes tik čia te
mato išeitį. Karo laikais visi 
kaimynai bankrotavtf, badavo, 
o mes laikėmės savo ukiu. Da
bai’ gi musų krašte mokesniai 
sunkus, viskas brangu... ir dėl
to jau iš Vokietijos esą atvesta 
keletas vagonų duonos ten pi
giau pirkti. Tylėta, kai Klai
pėdos kraštą įkainavo repara- 
cijoms 600,000,000 litų, ką rei
kės ne Klaipėdai, bet Didžioj ai 
Lietuvai panešti, kuri kapitalo 
teturi vos septintą dalį šios su
mos. Taip pat reikės skolas 
apmokėti, kurias Petisne pada
rė valdydamas, nes'kraštas ne
išmoki.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicego, 
UI — Telefonas! Roosevelt 8510.

ŠIAULIAI, 1925, XJ. 30. - 
Vakar prof. Valdemaras laikė 
paskaitą apie vidujinę krašto 
padėtį ir jos ateitį... gale atida
ręs kromą tautininkų barškalju- 
kais barškinti. SiulS ranki}, de
šinei ir kairei, kol reikia taiay- 

ti dabartinę blofiij padėlį (...vė- 
linu su visom'pusėm atsisvei
kinti?). Kurti gi krašlo tvar
ką, laisvę ar bent platesniais 
keliais prie to leisti kiekvieno 
valdančio pareiga, jeigu nori, 
kad nerimas krašte dingtų. Jo 
žodžiais nerimsta darbininkai, 
valdininkai, o daugiausia viso 
viršūnės, kas matyti iš to, kad 
Locarno sutarty, nėra Lietuvos 
parašo, ji ten maža dėmesio 
kreipė, nesiįdomavo, kada visos 
kitos valstybės kreipė ten.akis. 
Mūsiškiai lenkams pasiūlė Lu
gano, kuri nuo Locarno pusva
landžiu pasiekiama, ir ten iš
tiesę rankas prašė jie, o ne len
kai, Nemunu plukdyti. Ekono
mai sako, jog iš to pelno nebo
sią, nes Nemunas esąs sutarp- 
tautintas, muitų niekas neleis, 
jei bent tiek, kiek reikią Ne
muno išlaidoms. O gal Gas- 
parri pasakų pėdomis seka, kad 
Lietuva ir Lenkija katalikiški, 
kodėl gi nesusidėti, kam ginčy
tis vieniems su kitais akis už- 
sirišus, kai akys abiejų vieno
dos. Bet tuo pačiu pupos tar
nai nepataria Vokietijos katali
kiškiems kraštams jungtis Len-, 
kijon ir luptis prieš Romą? Iš 
Lietuvos gi dabar visi šunta
kiai, pradedant darbininkų iki 
ministerijų, veda Romon, gir
di, kodėl nepaklausyti dogmų 
balso, kodėl nepaleisti savo avi
dės avinų tais ' keliais, jog'nuo 
krikšto laikų jau mes rankas 
bučiuojame ir fenkdamies ant 
kelių rankon įbrukam “sidabri
nio išganymo.” - Kodėl 
tis, kai abiems vienodus 
ir vienodus įstatymus

vienas kito užprašo 
skaityti, Uitam neduoti 
dar liūdnesnė padėtis, 
bar jau daug kur spardo futbo
lą, kas įeina ipadon. Naujos 
kuopų idėjos, kaip “žiežirbos,” 
“Jaunimo” ir tk. panąšios žie
bia kitokią dvasią, kitą supra
timą, o kitaip* suprasdami ki
taip ir daro.s Jei ne nelemtoji, 
finansų padėtis — mažiau pesi
mizmo butų, daugiau judruiąn,? 
daugiau ir padarytų.- Bet li
tas užkemša visiems burąas, 

Kkip vakar 
prof. Valdemaras miuėj/o, gali 
blogiau atsitikti, gali infliacija 
litų įvykti. Tuomet dar že
miau ubagų kristume. Nors 
jau mums įprasta tokie smū
giai turtą prarandant, bet 
daug kas tenorėtų. —Kvit.

[Pacific and Atlantic Photo]
Gardinolas Gasparri, kuris 

pasak gandų, dalyvaus eucha
ristiniame kongrese Chicugoj.

jo, garsiai 
rydamasis, be neras 
nors kampe vietą pasislėpti. 
Nelaimingasis šuo tarsi verk
ti imas vaikščiojo apie viešbu
čio sienas kartais draskyda
mas jas savo aštriais nagais. 
Ulrichas priėjo prie savo spin
tos, pilnos indų ir maistą at
keldamas ją viršžmoniška jė
ga prinešė prie durų, kad jas 
užtūrėtų. Paskui rinkdamas 
visokius daiktus: kėdes, čiuži
nius, matracus, uždangstė lan
gus taip, lyg rodos, butų ruo
šęsis kovoti su didžiausiais 
priešais.
. Bet iš lauko vis dėlto buvo 
girdėti Mar didesnis dejavimas. 
Netekęs proto Ulrichas pradė
jo atsiliepti tokiu pat dejavi
mu. Taip slinko dienos ir nak
tys, o graudus 
tojosi vienoje 
je. Vienas 
vaikščiojo apie
damas draskė savo nagais sie
nas, tarsi norėdamas jas su
griauti. Kitas, parkritęs že
mėn, kiekvieną kąrtą atsiliep- 
M'o užkimusiu bepročio balsu.

Vieną vakarą staugimas nu
tilo. Ulrichas atsisėdo ir už
migo. Gana ilgą! miegojo, pa
budus/ nieko neatsimindamas. 
Visa išnyko is. jo sąmones ke
liomis miego • valandomis. l>a- 

bar jis valgė, gere, miegojo...
žiema pasibaigė. Genimi 

tarpiikalnis vėl atsidarė, ir 
lloserio šeimyna iškeliavo vieš- 
butin. Pusiaukelyje sustojo. 
Moters nulipo nuo savo mulu 
ir pradėjo kalbėti apie savuo
sius' kuriuos tikėjosi tuojau 
sutikti. Jos stebėjosi,, kad vie
nas jų nenusįleidb nuo kalnų 
kelioms dienoms ankščiau, kad 
papasakotų, kaiį> jiems pasi
sekė pi’alejsti žiemą.

Pasilsėję vėl pradėjo keliau
ti. Už kiek laiko jie pastebėjo 
viešbutį, dar apdengtą sniegu. 
Langai'ir durys buvo uždarinė
ti. Skysti durnai ruko iš ka
mino. Prisiartinę arčiau, jie 
pamatė ant priemenės slenks
čio sudraskyto erelio gyvulio 
griaučius. į

Hoserienė, pažiūrėjusi į jį ta
rei “Tai, tur būt, Šamas!” ir 
paėjusi toliau sušuko: “Gaspar- 
dai!” Duslus, kaip gyvulio bal
sas, atsiliėpė iš vidaus. “Gas- 
pardai!” — pakartojo Boselis. 
Panašus, kaip ir pirmra, riks
mas atsiliepė jo šauKsman.

Netekęs kantrybės, tėvas ir 
$unus šoko atidaryti durų. Jos 
buvo užrakintos. Jie sugriebė 
didelį buomą ir pradėjo juo 
daužyti durų 'lentas. Durys, 
^kildamos į gabalus lūžo ir di
delis triukšmas pasidarė vidu
je. Nusigandę įsiveržė į vidų. 
|r koks buvoję nusistebėjimas! 
£ia jie pamatė pavirtusią su
laužytą spįntą ir žmogų, ku
rią plaukai dengė pečius, barz
da driekėsi per krutinę, o dvi 
žėrinčios akys tarsi bandė iš
šokti į kūno paviešių.

Nė vienas jo nepažino, tik 
jaunoji lioserytė sušuko: “Ma
myte, mamyte, tai Ulrichas.” 
Dabar jau ir 
tvirtino, kad 
ma, nors jo 
siškai balti, 
atėjusių
bet nieko ir nieko neatsakė, ne
žiūrint, ko ir kokiu budu jo 
klausė. Tuojau .Jį nuvedė Lio- 
ešan, kur gydytojai patvirtino, 
kad jis esąs netekęs proto. 
Bet niekas niekad nesužinojo, 
kas atsitiko su jo draugu.

Jaunoji lioserytė 
mirė ilgesio lig 
jai tvirtino, kj 
sunaikinę kalnų šalčiai.

Iš franeuzų kalbos vertė
—J. Rainv

Užsimokėjimo kaina
Chkagoje — pažtu: 

Metams ............................. .
Fugai metų ........... ......
Trima minėdama __ :.........
Dviam nolaeaiaiaa ______
Vienam minėsiu! ........ ........

CMcagoje per neiiotojusi
▼ iena kopija ........................
Savaite! .................................
Minėsiu! ..........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams .....................    $7.00
Pusei metų ................................ 3.50
Trims mėnesiams :................... 1.75
Dviem mėnesiam .....................  1.25
Vienam menesiui ...........  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su uinakymu.

migyje h- 
Jo miegas 

Kartais t jis 
pakeldavo galvą ir dairydayosi, 
žiūrėdamas savo žėrinčiomis 
akimis. . Netrukus atsipeikėjo 
ii- Uli-icHas. BudarhaH labai ,n»- 
vargęs, priėjo prie spintos, iš

ėmė butelį degtinės ir išgėrė 
keletą stiklų. Dabar -jo. min-> 

tys pradėjb blkiveti,, atsirado 
drąsos ir šiltas kraujas suju
dėjo jo gyslose.

Nuo šio laiko nustojo 
valgęs, , pasitenkindamas 
alkoholio o”rimu. Ištisas 
nas jis gulėdavo, kaip negyvas. 
Kiekvieną kartą kaip tik jo gal
voje atsirasdavo mintis apie 
Gaspardą Harį, jis eidavo prie 
savo spintos ir tol gerdavo, ko> 
vėl negyvas krisdavo ženižn 
Ir taip jis pasilikdavo lig išsi
pagiriosiant. Bet i)os tik jis 
suskubdavo išsipagirioti, ir tas 
pats nepakenčiamas balsas, ta
riantis “Ulrichai,” perskrosda
vo orą ir paliesdavo jo ausis, 
tada jis šokdavo nuo žemės, 
tiesdamas rankas kad nepultų 
ir šaukdamas Šamą pagalbon. 
Šis, rodos, taip pat netekęs pro
to,, kaip ir jo šeimininkas, šok
davo prie durų,- draskydamas 
jas savo ilgais nagais ir dan
timis. Tuo tarpu jo šeiminin
kas vėl eidavo prie spintos, vėl 
gerdavo degtinę tol, kol par- 
krisdavo žemėn, kod jo min
tys nurimdavo, kol išnykdavo 
baimė. Po trijų savaičių jis 
pabaigė degtinę. Jas gėrimas 
tik laikinai numalšindavo jam 
baimę, kuri nustojus gerti ta- 
(15 dar didesnė, negalima visiš
kai nuraminti. Tiek Ihiko įvė
rus, jo nervai nusilpnėjo, o bai
mė pasiekė aukščiausią savo 
laipsnį. Jis vaikščiojo dabar 
taip, kaip gyvulys po tvartą, 
kartais pridėdamas ausį prie 
dupų, kad išgirstų, ar kas nors 
nesibeldžia 
mas 
liau, 
užmigo. Bet staiga tas pats 
nepakenčiamas balsas jį vėl pa
žadino.

Vieną naktį, išgirdęs šauks
mą, jis priėjo prie durų ir ati
darė jas, kad pamatytų ir nu
vytų tą, kas jį šaukia. Jo 
veidą palietė šalto oro vilnys, 
o šiurpas perėjo per visus kąur 
*lus. Nieko nelaukdamas, jis 
trenkė duris ir "kuo greičiausiai 
užrakino, nepastebėjęs, kad Ša
mas, išbėgo lauk. Drebėdamas 
nuo šalčio jis įdėjo į ugnį mal
kų ir atsisėdo' atkaltoje. Stai
ga jisai išgirdo, kacĮ kažkas 
drasko duris ir tarsi verkia. 
Persigancjęs pašoko nuo suolo 
ir sušuko: “Atsitrauk.” Grau
dus ir duslus balsus atsiliepė jo 
šauksman.

Dabar tai 
tė baimė ir

Luomas nustatomas 
luomą, 
partija 
surasti 
eitųsi.
vus džiaugihsi
galą. Pedagoginės mokytojų 
sąjungos skirstoma, kai čia pat 
už sienos yra tik vienlypės pe
dagogų grupės. Ten priklauso 
ir man pažįstamų 'mokytojų, iš 
Lietuvos, kurie nenori raugti ir 
patys rūgti pedagogiško! ne
apykantoj. Priklauso ten, kur 
mokesnis brangus, svetimšaliai, 
nes viduj nejuaku?!... Emi
grantai važiuoja džiaugdamies 
Francijon, džiaugėsi iki rengė
si Brazilijon (dabar nebeveš 
ten), kitur tas pat, bet tur
būt, geriau nęgu čia bobinčialis 
dirivavimo klausyti.

1 ą padėtį gali ’ pakeisti lik 
paslaptingi rinkikų balsai ir j 
juos pradeda visi kreiptis, nes 
Konstituciją numato iki birže
lio mėn. naujus rinkimus. Esan
tieji kaimiečiams pažada pra
vesti kelius, griebti dumblą jiuo 
paviršiaus ir tt. Labai leng
vai prikalbama, bet )iš tų šiau
dų maža grudų. Laikoma be-
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GROJIKLIAI - PIANAI
$2

I SAVAITE

Grojikliai- Pianai •. . uW,n,,‘" $200
NEREIKIA PINIGŲ JMOKĖTI

Jūsų senas pianas arba fonografas paimamas kaipo (mokėjimas

Kad išbaigus musų didelį staką naujų, vartotų, sampoiinių Grojiklių 
Pianų, mes nusprendėm suteikti publikai 30% nupiginimo. Musų ste
ke jus rasite žinomų išdirbę jų: Cahle, Straube, Seyboldt, Krehling, 
Kurtzman ir daugelį kitu. z

60 DIENŲ DYKAI IŠBANDYMAS
r\y7'|7' * r 100 rolclių, Pastatoma Liampa, Benčius, T'k'V'IZ Ą T 
* ’ 1 1\A1 Uždangalas, Cabinet ir dastatymas U * *vr\l

AMERICAN PIANO SALES CO.
1722 So. Ashland Avė., netoli 18th Street

Atdara vakarais. Atdara nedėlioj nuo 10 ryto iki 5 po pietų

j. ’ ij^.

Gera ir teisinga vieta pirkti Kalėdų dova- JJ 
nas: Deimantu, žiedy, Laikrodėliu, Perli- 

niy Karoliu ir visokiu aukso dalyku
■^'4
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S p.. K. BRUCHAS S
S 3321 So. Halsted Street Chicago -X

Phone Boulevard 9687 X
004 4004 i 0 4 4044 0 0
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Lietuvos Gintarai
Kalėdų Dovanoms
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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
Cigarnyčips, dėl papirosų
Cigarnyčios, dėl cigarų

Pasiskubinkite, pakol yra iš ko pasirinkt.

M 
M

M

H

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Klauskite A. RYPKEVIČIAUS

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

Pirmutinė lūetuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

f --- --—*---  " 1

z VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 

. universiteto prof. pagelba.
Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di

dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kjraštų ir Lietuvos. ,

• > < » .

Keturi doleriai ant metų reiškia truputi daugiau kai 
centas j dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą dio- 

i ną ir džiaugsitės kas dieną. _

VIENYBE,
i l93 0rand 8t, > Brooklyn, N. Y.
II , > . J

ĮVilniųper 
Chicagą

Rašo A. Vanagaitis.

Kaip kam atrodys keista, kad 
į Vilnių per Chicagą galima nu
važiuoti, nueiti, nuskristi, 
nulėkti, nuplaukti, nulini-* 
|i, nubengti, nuslinkti, nu
slysti, nučiuožti ir aukštelnin- 
kas nusikubaldašinti net prie 
Gedimino Kalno, pačiame cent
re mieto!

Tamsta nesijuok, bet rimtai 
pagalvok ar tokią kelionę gali- 

Ima atlikti, na... sakysim. į po
rą dienų. ‘ Aš pasakysiu, kad 
tai galima. Klausi gal kokiu 
budu?... Aha! žinau. Nėra I

I durnių uždyką pasakyti.^ Tam 
sta nori, kad aš viešai paskelb
čiau savo naują išradimą. “Gu- 
zika!... Uždyka niekas nieko 
nedaro. Pinigai atpigo, gyve
nimas pabrango, paskolos ban
ko nėra, žmonės pinigų netur, 
merginos už “plikio” neteka, 
biznieriai neskolina, dzimdziuot 
vienam negalima, tai kur tu 
žmogus gausi tam tikrų lėšų 
pragyvenimui?! Nori uždirbt, 
tai banditauk, bet ta profesiją 
netinka lietuvio fizionomijai.

Taigi aukštai ir žemai ger
biamieji, aš norėdamas susily
ginti turtais su musų, miliouįe- 
riais, nutariau tam tikras va
landas pašvęsti galvojimui. Tu
riu pasakyti, kad man pavy
ko puikiausiai. Jau turiu su
galvojęs keleyiešimt dar neži- 

■ nomų paslapčių, su kurių pa- 
igelba visa žmonija persikeis. 
Pavyzdžiui taip: Lietuva bus 
Chicagoj, Kaunas Amerikoj, 
Amerika Lietuvoj, Vilnius Brid- 
geporte, Bridgeportas Vilniuje 
ir ft., ir tt.„. Tai bus, taip 
sakant, “jovališkai” issiritulio- 
jimas žmonijos. Arba tikriau 
sakant, fantazijos užpakalio še
šėliai, stosis prieš musų akis...

Aš išradau net naują būdą 
protauti. Pirmiau aš protau
davau su pilnais smagenyno 
protgaliais, o dabar tenaudoju 
tik tris “kvoterius...”

Tas išradimas, — tai genia- 
liškiausias. Dabar tik dasipro- 
tėjau kas įai yra genijus, 'lai 
yra nepilnai protaujantis sub
jektas, panašus į žmogų iš pa
viršiaus. Kas norite būti ge
nijum, tai pasinaudokite mano 
išradimu. O tokių yra - ži
nau tikrai... Galėsite gyvais 
puti, nes sakoma, kas nor būt 
šventu, tur pirmiau numirti. 
Tas šventumas, tai ir yra ge- 
niališkumas.

Toliau.. Mano išradimų sezo
nas pradėjo man teikti daug į- 
vairumo. Matote, dalykas ve 
koks. Galvodamas visai užsi
mirštu kur esąs. Pernai aš 
vykau į Ameriką, kuri man at
rodė labai toli. Drebėjo kin
kos kelionėj, nes ji atrodė be 
galo be krašto. Ir ką gi? Šie
met aš buvau dar tolesnėj ke
lionėj, tik tokio tolio neregė
jau. Jau man atrodė arčiau 
Lietuva per Japoniją važiuo
jant. Ir atrodė lyg gražesnė 
iš los pusės. Dabar aš ma
tau Lietuvą žiūrėdamas į Ci
cero. Pernai tai aš žiūrėdavau 
į “Jackson Parko” pusę. Va
sarą, tai aš nežinojau deiko, o 
dabar, tai man jau supran
tama. Tai vis paeina nuo to, 
kad as “kvoterį” smagenų lai
kau atsargoj. Jei m^n pavyks 
ir toilau tobulintis protaTime, 
tai žinokite, kad išrasiu būdą 
kaip protauti be smagenų. Ir 
kam ta košė reikalinga? Mes 
nuvažiuojam arba, tikriau sa
kant, randamės už kelių dešim
čių tūkstančių mailių atstumo 
visai nevartodami kojų, — tai 
deiko negalim protauti be sma
genų? Dalykas labai papras
tas. Tas yra savaime supran
tama, tik reik išrast protavimui 
cjirvą. Kad ir pvyzdžįui nuvy
kimui Vilnių i>ur Chicagą. 
Svarbiausia kaip? kokiu budu. 
per kur? su kuo?

Šiaip ar taip kalbant, o išra
dimas, tai yra geriausias daly
kas. Imkim tai. Pernai aš 
protavau taip: jei Lietuva nor

[Pacific and Atlantic Photo]
P-lė Audrey Ware, kuri Bostono universitete lankė vedybų 

kursus, apsivedė su G. Woolf iš Hartford, Conn. Paveiksle ji nu
imta su savo vyru. ,

atgaut Vilnių, tur pagalbos pra
šyti pas rusus ir vokiečius, e 
šiemet, kada dar tik rengiausi 
gastroliut su dzimziais, pasi
rašiau deklaraciją, kurioje kė
liau obalsį patiems Vilnių va
duoti. Bęt dabar, kada aš pra
dėjau protaut su trimis ketvir
čiais /smagenyno, suradau, kad 
lengviausias būdas atgauti Vil
nių, tai prašyti pagalbos pas 
Varšuvos lenkus. Jei Varšavos 
lenkai pagelbės, mums, tai mes 
su vilniečiais apsidirbsim kaip 
su šilta vilna, čia reiktų pa
vartot diplomatiją ne su pil- 
nasmageniais ir ne su trimkvp- 
teriniais, bet reikėtų keletą dip
lomatų pusmagenių. O tokių 
mes neturėdami, negalim ir sva
joti apie kokį ten Vilnių.

Laukime, kol atvažiuos koki 
nors aukšti svečiai iš Varšavos. 
Tuomet su jais pradėsim dery
bas. Visi žinom, kad mes kla-

binom duris ir Paryžiuj, Lon
done, Romoj, Berlyne, Maskvoj, 
Pragoj ir kitur... Ir kas iš to 
išėjo? Niekas, Beliko mums 
Varšava. c. :

Tik, gerbiamiejie, nepamany- 
kit, kad aš čia rašau teisybę. 
Mano teisybę gal supras tik tas, 
kas turės kvoterį užkonservuo
tų smagenų.

O kas norit patekt į Vilnių 
per Chicagą, tai pasiklauskit 
manęs: aš jums atsakysiu.

šį kartą tai aš mėginau fel
jetoną rašyti, bet neišėjo. Mė
ginsiu dar kitą kartą.

--------------------—.. •. ■-

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.
1-------------:---

ji

PAVLAVICIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabun parduodam pigiai

3238 So. Halsted St;, 
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828

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, McQuaid
5822 So. Racine Avė. ,

Tel. Wentworth 0209 U*
Englewood 4760 I

f"""“.......——
Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. CIaremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Dardu 
visokį darbą pigiomis kainomis.

v. ■
“11 1 ..........  ’

Tel. Lafayette 4228
Piumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

< M. Yuška,
3228 W. 38fli Chicago, III.

........ • ...............

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims. >

lHi O M
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HAUJIEHOS
Kalėdų Dovana
Artinasi „Kalėdos. Kiekvienas pagal senų 
Įprotį/pradeda rūpintis kokių Kalėdų dova
nų suteikti savo giminėms ir draugams?! 
Geriausia Kalėdoms dovana — NAUJIE
NOS.
Gavęs žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE
NAS, džiaugsis visų metų. Netik, kad 
džiaugsis, bet turės didžiausių naudų, — 
galės daug pasimokinti, patirti.
NAUJIENOS jam bus tikru ir geru drau
gu per visus metus — kasdien. .
Jei nenorite užrašyti NAUJIENAS me
tams, galite užrašyti pusmečiui, net ir ke
liems mėnesiams.
f Lietuvų labai paranku užrašyti SUBA
IGS NAUJIENAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. SUBATOS 
NAUJIENOS Lietuvoje $2 metahis, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIENOS metams 
51.50.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd SU Chicago
Phone tanai 2591

L-------  - .4

DR. VA1TUSH, G. b. 
LIETUVIS AKTU SPECIALISTAS

Palengvins aku įtempimą, kuris 
esti priežastimi gaivos skau<!ėjim-. 
svaigimu, akių aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivą* akis nuima kataraktą, at»- 
ląizo trumpregystę ir toliregystą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo* 
se atsitikimuose egzaminavimas da- 
omas su elektra, parodančia ma

čiausias ek’aidas. Speciale atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Ak*- 
niai nuo $4 00 ir augščiau. Vai: 10 
‘ki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. y.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

naus geriau.
Traukimas dantų be tkausmo. 

Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausiu m ai 
stą. Garantuojame visų savo <iarb*. ir 
temas musų Kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų iusu sveikatai.

1545 Vy<*t 47th Street 
N»uMi Ashland Avė.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, puel&, Šlapumo, privatinė.*, ela • 
ton, uteendintoe ir užkrečiamo? ligos viii 
iAgydomoe.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
Žinomi metodai

31>«ciaBatni> 
l«teigta 30 metą

pagerintas

ir tikras Europime Lf»- 
esclde gydymas a’ 
k tarnai vienatinis ry- 
<lymus nuo sifilio <Įu< • 
damas ui Cf* t 
žemą kainą

tiktai trumpam laikui

Daughiu/iui chronrikų ligi} paeina nu. 
kraujo ir užkrečiuim)/ ligų. Kad ižgydtiuu 
jas nebandykit senuia budais.
VYRAI! SpadnDs serum gydymas yra var
tojo nut h bu guru pasisekimu dėl atgavuo 
stiprumo ailpnėms vyrams. Jo gaivinau? 
jėga .veikia stebuklingai ant gilių. n< rn, 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniem 
ir sunyk»nienis vyrams. Dr> Kova gydvm 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 MITŲ PATYRIMĄ 
ir jau ilgydč tūkstančius žmonių, tai 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus » » 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai jrorH-t«j» 
ofisas Jungtinėse Valstijoje. Dešimti/ gy 
dymui kambarių. Kraujo iftbandymaą ir la
boratorijos egtaniinacija dykai su gydimu.

Patarimas Dykai
Attinkantis medikalis patarnavimas nu teik r 
jums sveikatą ir luimę. Geriausi* lody
mas. Pigiausios kaino*. Greičiausia* gydy
mas. Ateikit Šiandien.

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

kampus Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambary* b0(»- Moterų yr» 
ėmimo kambary* 608.

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki k 
1 vakare. J'Tetlr’lioj nuo 10 iki 1 Oiep'^. Fa 

nedeliai*, seredoml* ir »ub« lomią nuo i* 
ryto Iki 8 vakare.



ŽINIOS

NAUJIENOS, Chicago, TU.

CHICAGOS Platins Halsted ffatvę

Imi

Tek

$20,-
Iš Birutės .

NAMAI-ZEME

t

REIKIA DARBININKŲ $24,000 rezidencija
MOTERŲ

K

i

Smulkios Žinios

PranešimaiRoseland1

MOKYKLOS

RAKANDAI

Matai Kas Dedasi?
tikri.

Wear-

Lioiukiil Rateliuose
Bridgeport

Teisybės Mylėtojų D-ja už-

draugijoms. šiemet kuopos ko-

Garsinkites Naujienose

: SKELBIMAI

gauta augš- 
teismo nuo- 
išnaujo na-

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

ma
ar

REIKIA 10 patyrusių mote 
rų prie sertavimo pupierų.

Kreipkitės:
P. Goldman A Son
2100 S. Loomin SI.

VIRĖJAS
Kreipkitės:

1745 S. Halsted St. 
Tol. Roosevelt 1547

ar
ma

liau g kitų apkaltinta už šmu
geli bažnytiniu vynu.

raudonųjų 
Korespon- 
korespon- 
kad ne t ii- 

Neva

namuose prie 
Blvd., antrame 

liko uždaryta' 
ir jos penkiDR. JOHN J. 

SMETANA
AKINU.I EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampus 18 gatvės, 3-čias augšta.*> 
Kambariai 14, 15, 1b ir 17 

Ant Platt’s Apliekos
Pastebėki! mano iškabą
Valai (los nuo 9:80 iki 

8:80 vakare.

Cicero# Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrove# priefimetinis susirinkimas 
įvyks Seredoj, Gruodžio 23 d., 1925,

PIRKIT PLUMHINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Division St„ 

netoli Marshfield

REIKALINGAS patyręs, blaivas 
ir geras virėjas prie steam tablo, 
arba eiti j partnerius. Pažymėkite 
laiške kokio vietų norite užimti.

Box 683
1739 S. Halsted S t., Chicago

Bet 1 ik nuo liarrison iki Ftilton 
' gatvių.

I V

Kilus gaisrui 
7112 Normai 
aukšte liepsnų 
Mrs. Etta Smith
vaikai ir tai taip, kad jie nega
lėjo pabėgti. Bet atvykę ugnia
gesiai juos visus išgelbėjo, 
nors kai-kurie vaikų jau buvo 
nualpę, durnų pritroškinti.

B. l’rbanaviče, V. 
Vaičkus, M. Lubi-

Moderniška, 11 kambarių ar 
2 fintų. Parduosiu už mažiau 
negu kainuoja pabudavojimasi 

5801 S. Albeny Avė.

jus nTokinsitė.% o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W Madison St.

ANTRI MORGICIAI
Suteikiami ant 6% pal
Taipgi perkame Trečius Mo 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzae Avė 

Lafayette 6738

REIK ALINGAS bučeris, turi 
būti patyręs savo darbų. Dar
bas ant visados, gčras mokes
tis, atsišauki! tuojaus.
4911 W. 14th St, Cicero, 111.

Jaunuolių Orkestro Kalėdų Vaka
rienė ((’hristmas Palty) įvyks Gruod
žio 22 d., 1925 m., Auditorium Cafe 
ant 32 ir Halsted Street, 8:00 vai. 
vak. Visi Jaunuoliai-ės kurie neuž- 
simokčjo galėsite užsimokėt prie du
rių. A. J. Schultz, Rašt.

John Molson, 1104 S. Lin-

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

GBOJIKLIS pianas, Edison pho- 
nografas, iškimštas parloro setas, 
riešutijus będruimio ir valgomo 
kambario setai, bufetas, veidro
džiai, davenport stalas, siuviniui 
mašina ir indai, pigini, 9y 12 kau
rai $22, liampos $10.

1813 S. Michigan Avė. 
Ken\vood 251-4

jai |i;iIhi<I.'i v <<:./ 90 
aiihųiiiihilin laiidri 
pa. Visi įrenginiai 
(los. B.ifidus'i arti

p ra
tu rp 

ir Clinton St., 
Praplatinti nori-

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai, pianas ir gramofo
nas, taipgi hungalow, pigiai. 
Namie nedėlic;.

5727 S. Loomis St.

dei 
matymas reikalauja pugel- 
Gal būt, kad jums reikia aki- 

Pasitarkice ‘su manim šian- 
— Pritaikau taipgi akinius

ChieaRO. Lietuviu Auditorium 
bendrovė rengia linksmų balių Ka
lėdų vakare, gruodžio 25 d., Au
ditorium, 3133 South Halsted Str. 
Bus gražiausis balius. Sveiki sulau
kę linksmų Kalėdų.

Komitetas.

lel. Yard« 7282
BRIDGEPORT PAINT1NG 

& HDW. CO. 
Malevojam ir popieruojam. Už

laikomi malevą, popierą, 
8tiklu8 ir t. t. 

3149 So. H?hted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

tis,
Naugžemis, 
Butkus, P. Kenutis, V. M 
J. Ožailis, 
Zubinas, F
iias. Smulkių aukų $11.06. Vi
so $26.66, kuriuos kasierius 
priduos Auditorijos valdybai.

Narys.

BIRUTES’ visuotinos praktikos 
įvyks Gruodžio 22 d., 8:00 valanda 
vakare, llaymond Chapel, 816 W. 31 
Street arti Halsted Street. Dabar yra 
proga naujiem nariam įstoti j Biru
te, bet gal būt ir paskutinė. \

Valdyba

ii
Ji"

koiit. rašt., Z. Grigonis ir M.
Palionių iždo globėjai 
Sakalauskus maršalka.

Teisybės Mylėtojų dr-ja 
virš 30(1 narių. —Fleport.

dienraščio ^’mas naujų diretetorių sekantiems 
‘ . metams.! < • .

Direktorių Valdyba

Nauja įstaiga. John J. Zolp, 
žinomas veikėjas ir vedantis 
.pardavimą nejudinamo turto, 

M y- perkėlė savo ofisą į naują na- 
i po nr.

3138 Bčoadvvayl

PARDAVIMUI

u ( , ....v...., .........

brangmenų iaščio fondo naujai; sako, bū
tie brang-1 vau biure, jie man pranešė, kad į 
yra verti,

. Alex R. Junievicz 
Diamonds Expertas

Kaip deimantą peikiu ne nuo 
| experto, galit lengvai padaryti 
I klaidą dėl vertės. Deimanto 
• carai yru kiek turi sverti. Mes 
| sakom carat akmuo, kaip jus sa

kytumėt uncija pipirų ar sva
ras cukraus. Bet akmuo kur 
sveria carat gul Imi taip žemos 
vertės kaip $50 ai ba taip aukš
tos kaip $1,000. Tai priklauso 
nuo to, kaip akmuo yra nute
kintas, koks jo gerumas ir ko- 
jkia jo spalva ir koki jo britian- 
clja ir taip toliau, 
kolnas 
mantų

Tai yra ne 
pasakyti apie dei

vei tę, bei 'jisai paima 
raportų,, kurs gali paimti vieną 
akmenį ir pasakyti jo tikrų ver
tę; kiek jisai j ra verias. Del tol 

I v ra labai svarbu eiti pas exper-| 
I tų deimantų, kaip perkant dci-J 
Imant:) ne kukį kitų daiktų per-1 
I kant turi taip užsitikėtl tinan-l 

čiam ir teisingam pardavėjui J 
Jūsų Jeuelei i ; Alex Junievicz, j 
jisai yra espertas, jisai pats iri 

’Njrka deimantus nuo expertų.l
Delio jisai žino kiek sveria, i
kokia spalva ir kiek vertės. Dėl
to eikit pas Alex Junievicz dei
mantų pirkti: jisai visada turi 
naujausios mados deimantų žie- i 

1 du dideli ame pasirinkime, visa-1 
| dos turėkite minty pirkti dei-j 

mantų pas |

Alei R, Junievicz
3317 So. Halsted Street

CHICAGO, 1LL.

Pirmadienis, Gruod 21

Town of Lake ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI

Ar turit silpnas ,akis? 
Skauda jums galvą?

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

Lietuvis užmušėjas nu 
teistas 25 metams 

kalėjimo
Lietuvis Adam Grisko, 32 m... 

701 VV. 31 St., tapo vakar teisė
jo Borthers nuteistas 25 me
tams kalėjimą už nužudimą 
savo meilužės Anna Chesna. su 
kuria jis gyveno 8 metus.

Valstijos prokuroras • tvirti
no, kad Grisko nušovė savo 
meilužę liepos 19 d. laike bar
nio, kada ji buk atsisakė už jo 
tekėti, nors jie gyveno krūvoj 
jau 8 metus. /

Grisko gi tvirtino, kad ji ta
po nušauta nežinia iš kur už- 
klidusios kulkos, kada ji sėdėjo 
ant porČių.

—...... .......— -

Žalimienės byla bus iš- 
naujo nagrinėjama

Boanl of Local Improvement, 
po viešo tardymo, nutarė pla
tinti Halsted galvų, bot tik 
tarp Harrison ir Fulton gatvių. 
Dabar tojo vietoje Halsted gat
ve yra paprasto 66 pėdų pla
tumo; bus gi praplatinta iki 
100 pėdų, kaip to reikalavo biz
nieriai. Praplatinimas bus at
liktas nukertant, nuo namų po 
1*7 pėdų kiekvienoje gatvės pu
sėje. Tas kainuosią $5,000,000. 
Tie namu savininkai, kurio 
priešinosi tam sumanymui, tvjr 
tina, kad tai kainuos apie 
000,000.

Neužilgo bus svarstoma 
platinimas Monroe, gatves 
Garfield parko 
vidurmiesty.
ma tik 10 ar 16 pėdų. Manoma, 
kad nėbus didesnio pasiprieši
nimo, kadangi kelti ar griauti 
namus nepriseis, vien bus su
siaurinti šalygatviai.

Bernice žalimienė kiek laiko 
atgal liko nuteista 14 metų ka- 
lėjiman už nunuodijimą savd 
vyro Domininko žalimo, kurį ji 
buvo vedusi tik keletą mėnesių 
atgal. Ji padavė apeliaciją ir 
nuo to laiko sėdėjo pavieto ka
lėjime.. Vakar gi 
čiausiojo valstijos

Sudegė vaikas
■ ------------1

Mrs. Mary Hillman, 7247 St. 
Lawrence Avė., išėjo sankro
vom palikdama namuose Betty 
Hillman, 1 metų amžiaus, visai 
vieną. Neužilgo kaimynai pama
lė namuose gaisrą ir pašaukė 
ugniagesius. Jie rado vaiką vir
tuvėj pritroškusį nuo durnų ir 
apdegusį. Vaikas nuo apdegi
nto neužilgo ir pasimirė dide- 
liose kančiose. Gaisras kilo dė
lei perdaug prikūrentos kros
nies.

Priešmetiniame Teisybes My- perkėlė savo ofisą į naują na- 
lėiojų dr-jos susirinkime buvo mą tik ką pabudavotą po nr. 
svarstyta daug svarbių reika- 4559 So. Paulina St., taipgi jo 
lų. Pirmiausia pakelta klausi- brolis I. J. Zolp graborius jron- 
mą, ar eisimo į savo svetainę, ge gražiausią vietą ir abu sy- 
nr pasiliksime ant vietos. Kilq kiu viename name laikys savo 
karšti gintai, nes daugelis ne- ofisus. Gražiai įrengtas namas 
žinia kodėl pasipriešino ėjimui jr kiekvieno praeivio traukia 
į Liet. Auditoriją, tad ir bal- akį pamatyti gražų namą, ypa- 
suojant nutarta pųsilikti seno- tingai šioj apielinkėj. nes čia 
joj vietoj — Mark VVIrite Sq. sena kolionija ir mažai tokių 
svetainėj. Paskui pakętla klau- modemiški) namu randasn 
simą apio papuošimą Liet. Au
ditorijos. Jonas Zalatorius pa
aiškino, kad dabar eina vajus 
draugystėse ir kliubuose, kad 
surinkus pinigų papuošti sve
tainę ir uždėti kurtinas ant 
langų. Vėl Auditorijos prieši
ninkai sujudo. Vienas su dide
liais ūsais pareiškė: “Sudėjome 
pinigus ant šėrų ir dar reikia 
duoti!” TečiaUs vienas įnešė 
neduoti pinigų iš kasos, bet su
rinkti liubsnorių aukų. Įneši
mas priimtas ir ant vielos tuo
jaus surinkta $21. Tuo laiku 
susirinkiman įėjo p. Kaz. Ja- 
kubaitis, didelis Auditorijos 
prietelis, kuris pirmiau'yra pa
aukojęs indų šefą už $300 ir 
šiaip dėjęs aukų, šį yykj jis ir
gi paklojo $5. o vienas narys 
d a dėjo 66 c.

kopo po $5: K. Jakubai- 
po $1: B. M. Butkus, 

S. Geležinis,

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EKPERTS 
lA.iig flistunce handling.

Turime daug metų patyrimu. 
3238 Sb. IlalHted St.

res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
inutkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65 
centų iki $1.00. Marškonio^ gi- 
fbs, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoms parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
(lienyj po pietų.

Frank Selemonavičius 
.'>04 W. 33rd St. Prie Normai Avė

nusipirkti nnu 
kuru g.-ir.'ižų su 
ir taisymo Pa
vėlinusios ma- 
Loomis Boule- 

vardo. <’:iu gera proga įsigyti ge
ri) biznį.

1338 \V. 63 St.
Tel. Englewood 6859

PABDl-ODU arba mainau gro- 
sernės storų, puiki viela, ant Brid- 
geporto, Lysns ant 2 metų, -I kam
bariai arba 2 kambariai ou storu, 
pigi remia. Yra elektra ir gnsus. • 

A. Adomaitis 
3740 So. Halstcd St.

grinėti jos bylą.
Jos pirmoje byloje prokura

tūra tvirtino, kad ji nunuodijo 
savo vyrą tikslu gauti $3,000 
jo sutaupytų pinigų ir $5,OĄ) 
apdraudos. Ji gi turėjusi kitą 
meilužį, duonos iš vežioto ją l>eo 
Kalinovvski, kuris veik kas ry
tą pas ją lankydavosi, kada jos 
vyras išeidavo į darbą.

Cicero Avė. biznieriai nutarė 
tą gatvę jiervardyti į Midwest 
Avė. Tas nutarimas bus paduo
tas miesto tarybai patvirtinti. 
Biznieriai kratosi Cicero Avė. 
vardo todėl, kad panašų vardą 

(turi miestelis, kuris yra paskil- 
bęs tik munšainu. bntlegeria-

ApkaltillO buvusius pro- vinių, gembleriavimu ir tvirka- 
hibicijos viršininkus tvimu. Biznieriai nenori, kad 

---------  kas ir tą gatvę lygintų prie to 
miestelio. >

Federalinis grand jury išne
šė naujus apkaltinimus prieš 
buvusius prohibicijos direkto
rius Chicagoje Percy Owen ir 
Ralph Stone, taipjau buvusį vai 
stijos senatorių George Bruce 
ir šešis kitus. Visi jie yra kal
tinami dėl paskilbusio šmugelio 
bažnytiniu vynu. Juos kaltina
ma, kad už kyšius jie leido
1923 ir 1924 m. paimti iš vai- coln Avė., išėmė iš banko visus 
džios sandėlių neteisėtai ma
žiausia 500,000 galionus bažny- brangmenis, kuriuos 
tinio vyno.

Valdžios agentai tvirtina, 
kad kyšiai už tą vyną siekė 
apie $1,000,000, iš kurių Ovven, 
kuris tuo laiku buvo prohibici
jos direktorius, gavę^ apie 
$200,000. Kiti apkaltintieji, 
daugiausia prohibicijos agentai 
ir tarpininkai tarp vyno parda- 

departa- 
kiekvienas 
tuksiančių

vėjų ir prohibicijos 
lento, taipjau gavę 

jo kelis desėtkus 
dolerių.

\ryno pardavėjai ir mažesnie
ji kaltininkai jau pirmiau buve 
apkaltinti. Apkaltintieji yra 
daugiausia žydai, nes tas vyna’s 
buvo taikomas neva žydų para
pijoms, nes kiekvienas žydas 
gali bažnytiniems reikalams 
gauti tam tikrą daugį vyno, o 
tuo laiku buvo išdygę apie 100 
negyvuojančių parapijų, tad 
kiekvienas galėjo “užsirašyti” 
parapijonu ir pirktis sau vyno.

Šiuos gi devynius vadus to 
suokalbio pasisekė apkaltinti 
tik prisipažinus smulkiesiems 
vyno pardavėjams, šiuos gi de- 
vynius kaltinama už neteisėtą 
vyno pardavinėjimą, neteisėtų 
vyno gabenimą ir už ėmimą 
kyšiu.

savo pinigus, kad nusipirkus 
, i labai pi- 

| giai jam pasiūlė dvejetas vyrų, 
kurie sakėsi giyštąz į Italiją. 
lTž brangmenis jis užmokėjo 
$1,200. Kada jis paskui nuėjo 
pasiteirauti pas 
pardavėjus, kiek 
menys išįikrųjų 
tai jis sužinojo, kad jie jokios 
vertės neturi, nes nėra

Paul R. Henderson, 
gen. superintendentas 
Ever Aluminum Products Co., 
kuris urnai išėjo iš proto alumi- 
no pardavėjų konvencijoj New- 
Kensington, Pa., gryštant į Chi
cago po sargyba, ties Pitts- 
burgh, Pa., iššoko per langą iš 
traukinio ir užsimušė ąnt vie
tos.

Du negrai, Walter Weise 
George Jonės, nutroško nuo 
gaso savo čeverykų valymo 
sankro vėloj prie 1519 N. Craw- 
ford Avė. Jie turėjo gasinį pe
čiukų, kur nežinia kokiu budu 
užgeso liepsna ir abu sankrovė- 
tčs savininkus nutroškino.

Ketverge Birutė turėjo naujų 
dainų, pamokas. Tos dainos bi- 
rUtiečiams, taip patiko, kad net 
dainuodami ir išsiskirstė. Biru- 
tiečiai labai užinteresuoti se- 
kąmu veikalu. Labiausia juos 
sužavėjo daina “Surprise l’ar- 
ty”. Komp. A. Vanagaitis ne
kartą pasakė, kad jis su Birute 
nepersiskirs taip lengVai, kaip 
kiti kad persiskyrė. Dabar ma
tyt, kad jis savo šturmavimą > 
ir perdeda. Jau buvo minėta, 
kad Keistučio veikalas yra duo
damas lietuviams seneliams, o 
dabai; pagal norą Dr. Rara- į 
liaus, bus duodamas visiems 
ehieagiečiams — seniams it 
jauniems, -----  linksmas veika
las su linksmom dainom ir juo
kais. Butų malonut kad Dr. Ka
ralius atsilankytų į Birutės 
pamokas ir išvystų pradžią. 
Tai dar nėra viskas, — dar 
praneš chicagiečiams Birutės 
choro rėmėjų atstovai kas bus 
daugiau. — žinovas.

PARSIDUODA kriaudiaus šapu. 
Gera vieta, kuri# moka nauju# dary
ti. Užtektinai yra seno darbo. Par
duosiu pigini iš priežasties kitos'biz- 

; nies. Yra kambarys dėl gyvenimo už- 
i pakalyj. Parduosiu pigiai.

3264 W. Noith Avė.

PARDl'OSH’ arba mainysiu 
4 fialų medinį namą su bu- 
eerne ir 2 karų garažas, arba 
parduosiu ' vieną bučernę ir 
duosiu lysą.

1804 \V. 46 SI.

REIKALINGA mergina 
moteris prie namų ciarbo, 
žai darbo.

Kreipkitės:
4900 Princcton A ve.

2 lubos

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

$560 cash, i kambarių mū
rinis butigaloyv, furnas šildo
mas, cementini* skiepas, 2 ka
rų garažas, 50x1‘25 pėdų lo
ta*, prie Stewart Avė., netoli 

į I 44 St., kaina $4,()(X). Saudner, 
1206 W. Garfield Blvd. Phone 

Bonlevard 1392. i__
t"? ______ ____ _________ . — —

MORTGECIAI-PASKOLOS

Gruodžio IĮ d., Aušros, kam
bariuos?, įvyko ALDU) 79 kp. 
piicšmetinis susirinkimas, su
šauktas atvirutėmis. Narių bu
vo vidutiniai. Bendrovės atsto
vas ir Sąryšio delegatai pasisa
kė nebuvę susjrinkimuo.se, ne
žino kas buvo juose tartą. Na
riai nusistebėjo; sako ketintas 
susirinkimas jie vis tų patį at
kartoja. Pasigirsta balsas kad 
mes daugiau nerinksiine tingi
nių. Jaunuolių pLygos ir AŽVD. 
globėjai duoda tokį 
portą, kuris tiktų 
bizn i erių fra k ei j o jie. 
dentai parašė vieną 
denciją. Nusiskundė,
r į laiko daugiau rašyti, 
komisija raportuoja, kad ren-t ^v^vak.’, Savoj^svrtyutrst 
giamasi sausio vakaras o ga- ir 49th Ct., Cicero, Iii. Visiems še- 
vsninje vakarėlis. Ji tuoj pasiu- 
to, kad vakarėlio pelnas butų kalų dėl Namo Bendrovės ir bus nu
skirtas “Vilnies” 
fondui. Mąrtynąš ima tuoj agi-| 
tuoti, sako, turime .surengti _

di.n-Į ASMENĮ| JESKOJimi
IEŠKAU savo brolio Maiko Yan- 

chucko, paeina iš Babrų kaimo, 
Veisėjų parap., Seinų apskr. 4 me
lai atgal gyveno Kingston, Pa., lie- 
l>os mėnesi 1925 m. buvo Wcst 
Erankfort. III. ir išvažiavo į Chi
cago. Meldžiu paties, atsišaukti, ar-/ 
ha žinančių pranešti, už kų busiu 
dėkingai. Mr. Eelix Yanchuck 

V34Auachtta Avė. 
Hot Springs, Ark

“Daily Workerio” vajus pasi
baigs, o pradės “Vilnies” vajų. 
Jai reikią mašinų už $13,000. 
“Ąr neužtenka ‘Kovos’ sušmu- 
gcliotų mašinų,” pa.sigir.Ma bal
sas. “Sustok tarškėti, turime 
daugiau reikalų,” šaukia pir
mininkas. šiaip taip numalšino. 
Prasidėjo rinkimai. Išrinkta 
valdyba, Sąryšio delegatai, ben
droves atstovas, įvairios komi
sijos ir korespondentai.^Marty
nas rekomendavo susinnkimui, 
kad musų kuopos koresponden
tai turi sudaryti koresponden
tų biurą, kurie aprašytų šios 
kolonijos atsitikimus. Jam pa
stebėta, kad, iš, vienos kuopos 
korespondentų negalima su- ’ 
daryti korespondentų Jjiuro. 
Martynas gi tvirtino, kad ko
munistams galima viską pada-

SIŪLYMAI KAMBABIU
PARENDAVOJIMUI Rambu- 

rys, garu šildomas; yra elekt
ra ir visi kiti paskiausios 
dos pagerinimai. Vienam 
dviem vaikinam.

• 341S S. Lowe .W.

pereitą sekmadienį Mark White ryti. Per jo pasidarbavimą per
sų. svetainėj laikė priešmeti- varė blėdingą tarimą kuopai ir 
nį susirinkimą. Atsižvelgiant,
kad naujai pastatytoji Lietuvių respondentas Petronis buvo pa- 
Auditorija reikalauja kai kurių

! pagražinimų iš vidaus, draugi- 
ir jos nariai

skelbęs “Vilny”, kad jis, su pa- 
gell/ininkais, ADPLS 47 kp. ir 

paaukojo virš $26 LMPS ~115 kp. koresponden- 
sudarys korespondentų 

Jo biuras nepasirodė
- pirm., I šiemet. Bet<del sekamų metų 
, C. P. kuopa instruktavo sudaryti ko- 
B. Būt- respondientų biurą per pasidar- 

kas-ininkas, A. ^huksta bavimą Martyno.
rašt., R. Sniukas Ne Kofesopndentas. '

papuošimui langų. tais,
Naujon valdybon pateko šie t biurą 

asmenys: S. Chepaitis - 
K. Butkus pagelb 
Plioplis — nut. rašt., 
kus — 

fin.

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE
Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
so8 dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, UI.

Phone Seeley 1643
. M. E. HUTFILZ, Manager

mnxxnxiMxaxxxxmxn

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 klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCIIOOL
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted SI., Chicago, III. 
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos)

cr ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
Praktiškos Automobilių 

Instrukcijos
Yra svarbu dėl automobilių me-

* chanikų ir šoferių. Ateikite pasi- 
bampos, rengę prndėti. Pagal musų naują

JAUNA pora, parduoda 5 
kambarių gražius rakandus pi
giai, vartoti tiktai tris mėne-[ 
sius: šilkinis mohair setas, du 
miegruimio setai, 8 šmotų vai-į 
gomo kambario setas, kaurai 
console fonografas, f

'■ pietums sėtas ir kiti .dalykai, sistemą n asmenišką prižiūrėjimą 
i. 1 . i Z i jus išmoksite i kebas savaites, kaip

parduos atskirai. II apt. • I atlikti didelius darbus. Darbas kol

RENDAI kambarys dėl vie- 
no ar dviejų vaikinų. Su vai- Dim^USU^gROIlĮUJ^ MANŲ 
gių ar be valgio. Kambarys šil
domas, visi parankumai ant . _
vipfnK Britfhton Pnrk 2 lubos ,,uoti» katl P^arius vietos musų kam- vieios. mignion iuik, z urnos barv (lpl njiuhl ninnu Pfir.

1359 -S. Bockwell St.

IŠPARDAVIMAS CHICAGOJ
Turime pardavimui daug vartotų 

ir sampelinių pianų. Turi būt par- 

bary dėl naujų Kalėdinių pianų. Par
davimo kainos $145 lengvais išmokė
jimais. Jei jus >atsinefšite šį skelbimą 
su savim, mes duosime jums gražia 
Kalėdų dovaną, 100 rolelių ir cabinet 
benčių.
NATIONAL PIANO STORES, Ine.

2332 W. Madison St., Ist floor
Chicago, III.

TURTE parduoti savo gra
žią, $250 vertės Console Vict- 
rolą, su radio prirengimu, var
tota tris mėnesius, yja daug 
rekordų, dn-iinantinė adata, $60 
T-el. Armitage, 1981.

2502 \V. Oi vision St.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietų
jų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 

stės^ stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystčs, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, otimalogijos, ora
torystes, 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;.

susjrinkimuo.se

