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Čičerinas smerkia Ameriką
Italijoj pasireiškia žmonių

Vokiečiy komunisty agi
tatorė areštuota

Kaltinama dėl perėjimo Austri
jos sienos su klastingu pas- 
portu.

neramumai

Lenkai nori 50 milijonų pasko 
los; siūlo Amerikai koncesijų

Čičerinas apie Ameriką
ngtinės Valstijos 
kaip tasai šekspii

esančios 
pinigų

be žmonių aukų, be užmuštų ar 
sužeistų.

šiandie vidaus reikalų mi
nisterija uždraudė visokias la
ši* lų demonstracijas.

Viennos policija šiandie čia 
suėmė žinomą Vokietijos ko
munistę, reichstago narį Rūtą 
Fišoiiutę. .Ii kaltinama dėl mt“ 
lagingo įsirgistravimo ir per
ėjimo Aiislrijo- sienos neteisin
gu pasportu.

sau-PARYŽH'S, Franci ja, 
šio 3. Dienraščio Petit, 
risien kort‘spon<lentas Maskvoj, 
turėjęs interviu su sovietų už
sienio reikalų komisaru 
linu, praneša

! Lenkai siūlo Amerikai kon 
cesiju už paskolą

Ii didelėj komunistų konferen
cijoj, kuri buvo sušaukia ap
svarstyti propagandos metodus 
Balkanuose ir centrai i nėj Eu
ropoj ir atgaivinti įnirusiąja 
Austrijos komunistų partiją, i

vaidmenį.

č i če
ką i p čičerinas 
Jungtinių Val-

čičerino,

kraštas, kurs iš to pasaulinio 
gaisro gerai pasipelnęs, o dėl 
lo dabar darąs vis. didesnį eko
nominį spaudimą Europos val
stybėms. Daugely atvejų lasai 
spaudimas gresiąs pagimdyti
galutinį krizi.

Paskolos nori gauti 50 milijo
nų dolerių.

Haywooda$ norįs grįžti 
atgal į Ameriką

MOTINA IR SŪNŪS. KUR] JI BUVO PARDAVUS Už $18 
AUTOMOBILIUI NUSIPIRK 1’1 Bovelnos fabrikai kerta 

darbininkams algas
FALL RIVER, Mass., sausio 

3. — Apie trisdešimt korpora
cijų priklausančių Fall River 
Bovelnos Manufaktūros Aso
ciacijai nutarė sumažinti algas 
visiems savo fabrikų darbinin
kams. Alga sumažinama 1(1 
nuošimčių, ir pina galion nuo 
sausio 12 dienos.

čia

šio :>. Len-
Grabski laikė

Garsus buvęs “aidoblistas

stijų ambasadorium. Buvo tar
tasi dėl 50 milijonu dolerių pa- 
i kolos lenkams iš Amerikos
bankici ių.

(irabski pareiškė, kad pasko
lai gaianliioti jis esąs įgalio
tas pasiūlyti amerikuciamk di
delių naftos koncesijų Ga’ici-

Jungtines —-----------

Marx imasi sudaryti ne
skolininkų reikto išrėžto iš
piiiniu šailoku, kurs iš savo

jų kurio mėsos svaro.
čič<‘rinas sako, kad daba’r 

Jungtinės Valstijos savo tarp
tautine galią imančios vartoti 
agresingai ir imperialistinei po
litikai tolimuose rytuose, kuri 
gresianti Kinų neprik lausomy-

Koalicinė ministerija su .cent
ru, liaudies partija ir demok
ratais sudaryt nepavyko.

' . .......... be-'
velijąs geriau katorgos kalė-Į 
jimą Amerikoj nei “laisvę”. 
Bclševikijoj. '

T"
(Chicago 'lrib-(

KON ST' A N IT NO PO IJS, 
kiįa, sausio 3. 
une kerespone

Tai buvo Clevelande. Viena m Ječiškė, kurios paveikslėlį 
matote, vardu Phyllis Burton’ienėl kartu su savo vyru, “dėl 
neturto” buvo pardavę savo kukidį kaimynams už 48 dole- 
lius. Bet išėjo į aikštę, kad tėvai savo kūdikį buvo pardavę, 
idant surinkus pakankamai pi ilgų nusipirkti gerą automo
bilį. Byla atsidūrė teisme ir ku likis buvo sugrąžintas tėvams. 
Kūdikio gi tėvas buvo pasmerktas pasėdėti džėloj.

Eondrick’o). Bill Hay\vood, Sovietai gaminasi baisias 
kurs prieš kiek metų pabėgo 
sovietų Rusijon, idant išven-* maro bombas 
gus sunkiųjų darbų kalėjimo 
Lcavcn\vorlhe, kuriam jis bu
vo anuomet pasmerktas Cbica- 
ecj garsiojoj “aidoblistų” by
loj, nori grįžti namo.

Keletas dienų atviri Alclcsan- 
dropoly, Arrhenijoj, j amerikie
čių laikomą Artimųjų Rytų naš
laičių prieglaudą atėjo nusku-

Rusy-Japony derybos

Spt ogusics jos paskleidžia ma
rą ketvirfajhės mylios plote.

Mussolini grūmoja su 
naikinti opoziciją

\okietija, sau-
Kanclerius Marx, val- 

prezidento Išberto pra- 
apsiėmė bandyti suda-

nu amerikiečių akcentu prašė 
maisto, drabužiu ir nakvynės. 

r C V

“Trempas” pasilakė, kad jis 
esąs Rili Hayvvood, bet jau ne
liesas bolševikas. “Geriau

F V. A. sausio 2. — Savičių 
laikraščiai pranešu, kad iinao- 
s:i komisar'atas o. skyręs dar 
50,000 aukso rublių subsidijos 
profesoriui Maslokovičiui, kad 
jis galėtų dar labiau patobulin
ti savo išrastas naujas sprogs
tamąsias bombas, kurios, spro
gusios, paskleidžią baisius ma
ro mikrobas ketvirtainės my-

KOPENHAGA, Danija, sau
sio 3. — Laikraščio Ekstrabla- 
det pranešimu Maskvos valdžia 
įsakius savo pasiuntiniui Ki
nams, p. Karachanui, pradėti 
iš naujo derybas su Japonija, 
prižadant pastarajai koncesijų 
Rusijoj ir Sibire.

iLikraštis prie to pastebi, kad 
šitokį įsakymą Maskva davus 
Kafachanui veikiausiai atsi
žvelgdama į vis didėjantį Va
karų Europon nepalankumą so
vietu valdžiai.

DEMOKRATINĖJ AMERIKOJ•

DĖS MOLY ES, lowa, spalio 
3.— Paleidus kažin kam gandą, 
kad vi: mis vielos bankų bank
ini insiąi'i, žmones puolė urmu 
atsiimti savo Įdėlių. Nuo pat 
ryto depozilorių stovėję ilga 
“nedega” lies banku, laukda
mi savo eilės atsiimti pinigų, 
ir bankas kiekvienam atmokė
jo. Atėjo pietų dkikas, o “uode
ga” maža ką trumpėja. Žmo
nės, kad ir* alkani, nesitraukia 
iš eilė-. Banko valdyba pasiun
tė viešbutin užsakymą prista
tyti užkandžių ir kavos ir sa
vo lėšomis vaišino išalkusius 
depezitorius. Po to pinigai bu
vo visiems atmokėti, nes ban
kas buvo gerame (slovyje ir 
jam joks bankrotas negrėsė. 
Žmonės vėl ėmė savo pinigus 
dėti atgal Į tą patį banką.

AMBASADORIUS MOORĖ 
GRĮŽTA

PARYŽIUS, sausio 3. — Pa
ryžiun atvyko Jungtinių Val
stijų ambasadorius Ispanijai 
p. AlcKand, ” JMIoore. Jis grįžta 
Amerikon trims mėnesiams va
li aci jų.

TEISMO BYLŲ PLUKDYMAS 
NEMUNU

KAUNAS [LŽ].
čio 28 d. ties Šilalės

Lapk ri- 
kaimu,

Teismo Valstybes Gynėjui, ku
rios bus perduotos' Teismo lar- 
dylojiii ir užvestas tardymas.

Bylas ra<lo liesi irsi i nedarnas 
luoteliu vienas Raudondvario 
pi I i c t i s.

Uždraudė slysti Amerikon 
laiškus be pašto ženkly

Kauno laikraščiai paskelbia ši
tokia žinia:

Daugelis LietuvoiS piliečių 
įmeta i pašto dėžutės savo laiš
kus, siunčiamus Amerikon, be 
pašto iženklų.

Panašus Jie pašto ženklų laiš
kų siuntinėjimas i Ameriką 
sudaro didelius nuostolius Lie
tuvos valstybei.

Išvengti nuostoliams, kurie, 
sudaro gan didelę sumą, visi 
Lietuvos piliečiai, turį reikalo 
koresponduoti su Amerika, 
šiuo Įspėjami, kad adresuotieji 
į Ameriką laiškai, neapmokėti 
pašto ženklais, nebus siučiami 
adnesątui, bet per tris mėne
sius. bus saugojami vidtos paš
to įstaigoj, kad sugrąžinus 
siuntėjui. Praslinkus sakytam 
laikui tokie laiškai bus visai 
panaikinti.

Įspėdama apie tai Pašto, Te- 
legrafo ir Telefono Valdyba 
prašo laiškus apmokėti pašto 
ženklais ir be pašto ženklų į 
pašto dėžules laiškų nemesti.

IŠ okupuotos Lietuvos
UŽDARĖ VILNIAUS BALSĄ
VILNIUS. Vilniaus apy

gardos' h^srfio sfJreiftlimt! su
stabdytas lietuvių laikraštis 
“Vilniaus Balsas”.

SUAUGUSIŲ ŠVIETIMAS

VILNIUS. — “Aušros' Var
tų” bendrabuty jau eina va
kariniai papildomieji kursai 
suaugusiems. Vedėja paskirta 
universal studentė M. čenylė.

Pranciškonų rūmuose netrū
kus ims veikti Liaudies Uni
versitetas taip pat vakarais. 
Vedėju bus kun. prof. J. Skruo- 
dis ir pernykščių kursų moky
tojai. 1

bu
čiau padaręs, jei nebūčiau bė
gęs nuo Leavonwortho kalėji
mo,” sakė jis.

Raudondvario valse, rasta be
plaukiant Nemunu vaga 20 
Kauno Apygardos Teismo kri
minalinių bylų. Iš jų kelios

somas,
ryti visai nepartinį kabinetą.

Prieš tai jis bandė dar kartą 
Misitarli su centro (katalikų) 
partijos, liaudies partijoj ir 
demokratų lyderiais dėl Šuda- t v
rymo koalicijos ministerijos, 
ttčiau be pasisekimo. Visi jie 
pareiškė, kad laikąsis pirmykš
čio savo

Pasak I i kraščm tos bom
bos laikomos sovietų Rusijos 

' priešams, kapitalistiniams kraš- 
■ tams įbauginti.

Du garsys Francuzy mok 
slininkai mirė

ROMA, Italija, sausio 3. — 
Diktatorius Mussolini, kalbė
damas šiandie parlamente fa
šistu atstovams, dramatingai 

dalykų padėtis 
per keturiasde- 
valandas ir kad , i _ • veikiausia pakankamai je- 

v »• ~ ~ D r. OI toAvenhno opo- į ...■ -i kitu dabartimoio kabineto na- atstovus, kurie . ‘ r. . 1 .11 ių. \ įcekaneleriaus, ekonomi
jos ministerio, transporto ir 
justicijos ministerių vietos bus 
užpildytos parinktais iš reichs
tago partijų asmenimis, arba

nusistatymo tokion 
Besidėti.
nepartiniu kabinetan

Įeis Stresemannas,
Tesvleras ir keletas

Per ilgų laiką komunistų in
ternacionalas mokėjęs Hay- 
woc<lui nedidelę algą. Jis bu
vęs Amerikos propagandos sek
cijos patarėjas. Bet kai metai 
laiko togai kominterno pirmi-

grįžti j Jungtines Valstijas ves
ti revoliucinei propagandai 
tarp negrų, ir Hay,woodas atsisa-

pa reiškė, kad 
paaiškėsianti 
šimt astuonias 
valdžia turinti 
gos sunaikinti 
ziciją — tuos
atsisako dalyvauti parlamento 
darbuose.

Ką šitokiu pareiškimu dikta
torius norėjo 
tikrai nežino, 
kad Mussolini 
karo padėtį,
smurtu pravedus savo politiką,! 
kurią jis dabar pradėjo beveiki 
visišku pasmaugimu opozicii-

Kai kas spėja, 
nori paskelbti j 

idant tuo buduj
DIDELĖS SNIEGO AUDROS 
NEW YORKE; 5 ŽMONĖS 

ŽUVO

ven.

Chicago ir apielinkė. — Ap
lamai gražu; nedidelė atmaina 
temperatūroj; vidutinis, didžiu
moj vakarų vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
srrkė 300 F.

priklauso pirmajai instancijai, 
o kitos apeliacinės bylos.

Tos bvlois’ šiomis dienomis* I
atsiųstos Kauno Apygardos” BORDEAUX, Francija, 

šio 3. — Vakar čia mirė 
sus Francijos mokslininkas 
profesorius Bergonie. Mirė kai
po mokslo kankinys, gavęs li
gą beeksperimentuodamas Ro- 
entgeno spinduliais ir norėda
mas surasti būdą vėžio ligai 
gydyti. Nonsi jam teko nupjau
ti dešine ranka ir trys pirštai 
kairės rankos prof. Bergonie 
iki pat mirties nepaliovė daręs 
eksperimentų vėžio ligai gydy
ti pagalba radiumo.

sau- 
gar-

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis 
su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums vis- 
vien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus penkis kartus greičiau už paprastą 
pasta

Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan į 3-4 dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu 
greitumu ir atyda, išsiuntinėja pinigus ad- 
resantams į visas Lietuvos dal’s ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų. Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigų siuntimo būdas.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog i musų 
raštinę arba Į bile vieną sekamų skyrių: į

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

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

“Aš C5U ir alkanas, ir labai 
namų išsilgęs,” pasakojo Hay- 
vvoodas našlaičių prieglaudos 
direktoriui Yarrovv’ui (žinomo 
Chicagois refcirminibko Yar- 
rci\v’o broliui), “ir jei nepasi
seks gauti darbo Konstantino
poly, grįšiu atgal į Jungtines 
Valstijas. Geriau jau tebūnie 

ne

Šiandie saulė teka 7:18, lei-

PINIGU KURSAS
pi-
do-

Mirdamas prof. Bergonie 
prašė, kad, jam mirus, nebūtų 
daroma jokių šermenų ir kad 
jo kūnas, vietoj palaidoti, bu
tų suvartotas piaustymui ir iš
tyrimui, kodėl ir kaip Roent- 
geno spinduliai užgauna žmo
gaus kūną, 
mokstlininkų, 
mentus toje 
miršta arba 
išgydomai.

Pildant prof. Bergonie pra
šymą, medicinos akademijoj 
šiandie jo mokiniai ir grupė 
mokslininkų darė jo> kūno au- 
topsiją.

Mokslininkas Demenitr*oux 
mirė.

šeštadienj, sausio 3 d., užsienio 
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 

, pinigais šitaip:
Anglijos, 1 sv. sterlingų ........ $4.75
Belgijos 100 frankų ................. $5.01
Danijos, 100 kronų ................. $17.68

1 Francijos, 100 frankų ............. $5.44
Italijos, 10P lirų ...................... $4.26
Lenkijos, 100 zlotų .................. $19.25
Norvegijos, 100 kronų ........ $15.12
Olandijos, 100 markių ........ $40.53
Suomijos, 100 markių ............. $2.62
Švedijos, 100 kronų ............. $26.95
Šveicarijos, 100 frankų ........ $19.48

YORKAS sausio J 
penktadieni Ne\v

• >.
Yor- 
snie- 
visa I

Neramumai Italijoj
Vakar vėl buvo konlisl^uoli > aPskrity sia"15 '.dJdelfs 

astuoni laikraščiai Romoj, pen
ki Milane, i 
Genujoj, du \'erono.j ir vienas 
lurine.

Tuo tarpu beveik visame 
krašte pasireiškia didelis žmo-, 
nių neramumas. Vakar įvairio
se provincijose Įvyko riaušių, 
kuriose buvo keletas žmonių 
užmušta ir daug sužeista. Taip 
l'uskanijoj, kuri visados buvo 
laikoma kaipo fašistų tvirtovėj 
didelių riaušių įvyko Florenci
joj, P t‘r e t oloj, Sėtoj, Fioreri- 
tine, Ravanelle, Vahnaggiory, Trisdešimt keturi vyrai, kurie

Arezzc, taipjau Le-| praeitą naktį prašėsi nakvynės 
kame fašistų paradan municipalėj beturčių prieglau- 

b«'t atsisifke eiti sniego 
gatvių, buvo teismo

Praeita

go audros, su trukdžiusios
penki Neapoly, <lu ju.lėjimi, mieste ir jurose. Dau-

gelis laivų labai pasivėlavo pa

išplaukti, buvo

1 Mieste sniego priverto dvyliką 
| colių gilumo ir gatvėms apva- 

i^'lvti miestui pareis apie pusant
ro milijono dolerių. Del audros

• penki žmonės žuvo.
Pabastos, atsisakę dirbti, 

pasmerkta kalėjiman
NEW YORKAS, sausio 3.—

gherne, 
rn.es.tii X'erami
v o taipgi Lombardijoj ir Cro- valyti

monoj, Tarkvinijoj ir Genzane. pasmerkti penkioms paroms ka-
Visur tose riaušėse neapsiėjo loj i m o kaipo valkatos.

ke-

Leavenvvort ho kalėj imas, 
kad bolševikų Rusija, kur 
vcnli tiesiai nebegalima.” 

Hąy\voodas ištisus metus
liavęs iš Maskvos, ir dėl to jis 
buvo ne tik baisiai fiziškai su
vargęs, bet ir pasipiktinęs bol
ševikais, ir kalbėdamas 
grįžimą i Ameriką jis 
rojo.

Iš ryto jis pasiėmė 
driskų,sį krepšį ant

apie 
apsiaša-

savo su- 
pečių ir 

išėjo per kalnus Turkijos sie
nos linkui. Ant rytojaus siau
tė stipri sniego pūga, ir tą va
karą kaimiečiai malę jį su di
deliu vargu klampojant giliu 
sniegu. Nuo to laiko 
daugiau apie jį negirdėt.

LISABONOS, sausio. 3. — 
f>ortugalijos ministcT-ių KabinC- 
tus šiandie nutarė 
sovietų Rusiją.

(Lietuvos Pinigų Kuinas
Siunčiant pinigus Lietuvon pei 

Naujienas Lietuvos litu kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip: 

50 ■ 
100 
200 
300 
400 

nieko 500 
i 600 
| 700 
i 800 litų 
'* 900 

1900______ _______________________________
Prie šitos sumos reikia pridėti 25

A r • * — 1 t   __ ie «. M   e ^-£  t
*V*’*'**5 ** • ,♦

i Norint pasiųsti telegramų -- dar 60 
’ centų daugiau.

$5.50 
10.50 
20.75 
81.00
41.25
51.50
61.75 
72.00 
82.28
92.60 

1O2.7K
pripažinti centai pafito Maiklų ųž fcoinų siuntini.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

litų 
litu

kad taip daug 
darančių eksperi- 
mokslo šakoje, 

susižeidžia nebe-

PARYŽIUS, sausio 3. - Ži
nomas franeuzų chemikas De- 
menitroųs, buvęs mirusio prof. 
Curie btndradtt'bi? radiumo 
srity, mirė šiandio vienoj Pa* 
ryžiuos ligoninėj. Jis buvo 

kaJp ir prof. Brrgonie, 
ilgo ir nuolatinio eksperimen
tavimo radium auka. .

~- ■■ ••••• —-i.. 1^. t-1 i Įat-j!*■■ ■jr."."-jjjiųMmį——w.. I  
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| KORESPONDENCIJOS j
I  II III .11 II r I I

Atsišaukimas į Amerikos' 
' lietuvius

Kenosha, Wis.
tilpo korespondencija po kuria 
pasirašęs lwnoshietis. Jis apra
šydamas apie Dailės Chorą pri
rašė liek nesąmonių, kad nors 
dalinai reikalinga jas atitaisyt.

Kenoshietis sako, kad buk 
pirmininkas ir choro mokyto
jas yra kitų stumiami ir tada 
tiktai šiek tiek užvelka prieš 
kalną. Bei aš norėčiau pama
tyt smarkuolį Kenoshietį, kad 
parodytų savo veikimą ir kiek

nes iki šiol Kenosliietis nėra 
pasirodęs didesniais darbais.

kol Macnorius 
choro, tai visk

prie

jų finansinius sekretorius panai
kinti. Po Jankausko kalbai pra
sidėjo diskusijos. Prieš susivie
nijimą kalba draugai: Kalinaus
kas, Ančiukaitis, Bilą ir kiti. 
Už susivienijimą drg. Gapšis ir 
da vienas. Drg. Jaras pastebi, 
kad jei Jankauskas atvažiavo į 
Baltimorę organizuoti kriaučius, 
tai tiktai tuomi ir rūpintųsi ir 
kad nesikištų į vidurinius sky
rių reikalus, nes ir taip jau su 
ta savo nelemta politika, vietoj 
organizacinio darbo, atliko diz- 
organizacinį, nes iš fin. sekreto
riaus raporto jau mes matome, 
kad per tuos penkis mėnesius 
piisirašė 10 narių, o išsirašė 100. 
Pokis paaiškinin^vs Jankauskui 
buvo didžiausis smūgis kokio jis 
nesitikėjo ir tuoj bandė visiems 
atsakinėti, bet tuoj

' Į pradėjo priešintis, * t . ... ■ ..., kad jiems nereikia cho- 
ė narių chore telikę.
turiu atiduoti Recdi- . { ..j tuomi isgązdmsiąs narius, rė

čiaus tuomi Jankauskas taip pro- 
fcytojus įžeidė, kad tuoj visi vie
nu balsu suriko: 
Jankauskas atkerta 
atsisėsti, 
išrištas”.
“ I u jo nė neišriši, sėsk, nes mes 
tave išprosysime n<T tik iš susi- 

j rinkimo, bet ir iš Baltimorės.” 
nal llJ i Jankauskas matydamas, kad jam

prašytojai

nesant1 kukis mėnesius man
Vilniuje, buvo gauta mano var
du Vilniaus pašte 8 iš Amerikos 
rekonicnduoti laiškai, regis, su 
čekių indėliais, iš kurių tik 
vieną laišką iš p. K. Katkevi
čienės su 100 dol. čekiu esmi 
apturėjęs, u- visi kiti, mėnesiui 
praėjus, siuntėjams Pitstone, 
Elizabethe, Ne\v Yorke, Chica- 
goje ir 3 nežinoma kur Vil
niaus pašto tapo grąžinta. Da
bar pranešdamas lietuvių vi
suomenei apie savo grįžimą 
Vilniun, prašau tų visų, kurie 
buvo atsiuntę minėtus laiškus, 
kad jie tuos, laiškus su inde
liais antrą kartą man atsiųstų: 
D-r. J. Bassanoivyicz. Wilno, 
Gimnazijalna N 4, nes pinigui
skaitlingai lietuvių jaunuomo-i išdėstytu prašymu 
nei bendrabučiuose 
,vra labai reikalingi 
rašeių prašau šitą mano pra
nešimą pakartoti. > :

—D-r. Basanavičius.

—1111   ....................... nu IIUI m11'i ........

Į šų Gimnazijai išlaikyti. . ’ 
■Mariampolės Realai Gintina1 

zįjai remti Draugija primena 
Jums reikalo svarbą ir kvie
čia kuo galima prisidėti prie 
lo darbo skiriant sumas iš sa
vo nuolatinių pajamų ir įpiai* 
čiai organizuoti Bealiei 
nazijai remti aukų 
vajų.

M. Gim-

Jau, kai kam galėjo ir įgris
ti tie. nuolatiniai prašinėjimai 
pinigų, bet čia reikalas tiek 
svarbus ir liek rimtas, kad jį 
negalima laikyti kokiu išmal
dos prašinėjimu, o vien tik 
šventos pareigos atlikimu.

Ir šiandien viena pramiego
ta valanda gali numarinti Hea- 
lę Gimnaziją ir tuom Lietuyos 
pažangiajai visuomenei užduo
ti tokį'smūgį, nuo kurio ne

-- ----------------------■•'■-r-*'
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norėdami:
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-į 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS J 
PAS MUS. TAS JUMS BUS^ 

ANT NAUDOS. I

S. L FABIONAS Cb

Macnoriui 
ro tik pu 
Macnoriu i

tai buvo

n lupi wu u v up> ą n op* MUM 
F L<MEh4)oBih<> »o I į IĮ Įnįūp*p<’p« IJ

Get\įįplldividends 
1)11925

Padidinkit patys savo algą pagelba dividendų inves
tuojant į Chicago Rapid Transit Company 7-8/10% 
Prior Preferred Šerus. Sudarykit sau ateities foilį- 
dą su mėnesiniais dividendais. Net $10 į mėnesį 
investtiotų į tuos Šerus, su kaspusmetiniu inves.tf- 
mentų dividendų, pasidaugins į. 5 metus $733.42; į 
10 metų $1;,808.65. Šerai yra $100 kiekvienas, pini* 

, : gaiš arba išmokėjimais; >.

nltolto

809 W. 35111 Sl„ Chicago į
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. Į 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir Į 
« Parduodam Laivakortes. 9

4(W

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta;

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tat supraskime pareigą ir 
tverkimės darbo! Einant šiuo 

skirkite iš 
savo lėšų nuolatines Realinei
.Ala r. Gimnazijai pašalpas ir

Del smulkmenų pasikalbėkite su bile vienu 
“Lb darbininku arba atsiųskite kuponą dėl pil
nų informacijų. Mes taipgi atsiųsime dy
kai knygute Chicago Rapids Transit Kompa
nijos, Chicagos gatvių surašą.

UTILITY SECURITIES
CHICAGO.

4568 Broadway 
M ii wa ūke

išlaikyti
Kitu ląik-pamokslų. 

Bet įtūžęs Jankauskas rėžė kum-' 
ščia Į stalą, manydamas, kad

pasidarbavimą. Bet 
daugiausia pastaiime

organizatorius, 
negalėjo choro

Aš galiu 
bet klausimas nebus 

Prašytojai vėl visi:

sišvenlimu ir tinkamai ėjo sa
vo pareigas, kaipo to darbo 

Bet Macnorius 
Jaikyt, nes jis

nemokino ir nė. nepirminin- 
Mocnoriui būnant 

jau pusės 
Macnoriui 

iš choro tai 
vieno nario 

choristai

VISOMS
AMERIKOS
ORGANIZACIJOMS
VALDYBOMS:
DRAUGIJOMS,

M AMS’ IR T.T.

PAŽANGIOSIOS
VISUOMENĖS

IR JŲ
KLIUBAMS,

SUSIVIENIJI-
ir

r. turejor 
traukus 
dės. nė 
dom, nes
dėl Macnorius 
choro. Dabar

pasi-
man
nepra ra

zinoje ko-

jau čia riestai, su
1()_ 'veidu atsisėda. Taip tas tavorš-

čius persitikrino kad Baltimo- 
rc\ taijie Brooklynas ir kad čia 
kuniščia nieko negalima pagąz-v 
dinti.

Mes, Lietuvoje, nugalime* 
įloti visų Jūsų draugijų, kliu- 
bų adresų, lodei širdingai at
siprašydami kreipiamės per

7J

Macnorius
vėl sugrįžo ir 
su mumis. Bet bus sunku

Jankauską apmalšinę prosyto- 
1 jai ramiai užbaigė savo susirin
kimą, atmesdami visus Jankaus

ko pienus. —J. Balis.

Jau nemaža girdėjot Ameri
kos Lietuvių ir Lietuvos laik
raščiuose apie Realinę Mariam-

metais,

b skirtumo kokių kas įsitiki
nimų buvo veikė visi, tik mė
go dalyvauti tokiame i>rakil-.

Bmghamton, N. Y.
pareikšta ir užuojautos Ame 
rikos pažangiosios visuomenės

ir darbais.

organizuokit^ jos nuolatinį rė
mimą plačioj' visuomenėj, 5

Realinei Mariampolės ■■ .Gim
nazijai remti draugija: >

F. Bortkevičienė,’ pirm.
B. M; Gimn. remti Draugijos

B. žygelis,
K. Bielinis,
L. Šmulkštys,
Baltrušaitis, Sekretorius.

P. S. Realinei Mar.. Gimna
zijai remti D-jos 
Lithuania, Kaunas, Laisves

peracijois liankan, Einamo j on 
sąskaiton Nr. 278.

u

COMPANY

Edison Bldg.
LouisVille

409 E 35t St.
1 ndianapolis

GAUKIT JŪSŲ KOPIJĄ 
John J. Moran, Room 13'25 

75 W. Monroje St, Chicago.
Be jokios -man atsakomybės, malonė
kite prisiųsti man pilnas įnformaciir 
Jas apie Chicago Rapid Transit Com- 
pany’s 1.Š% Prior Prefered Staką ir 
complimentary kopiją kompanijos iš
leistą Chicagos miesto gatvių nuro- 
rymą:
Vardas ...................................................
Adresas ........................................... .....

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearborn St., Roum 1211 
Telef. Dearborn 1013

Vakarais ir nedėlios rytąi 
3335 So. Halsted St. 

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

4601 So. Marsbfield Avė.
Bylos visuose teisir/uosa. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama.

niame ratelyje ir mylėjo dailę.' 
Bet ’a(siradęs žmogus tais lai
kais pi 
rilis, kurie 
turėjo nuo

ikumų 
ę,’ vien

susirinkimą. Ir pradėjo 
choras laipsniškai mažėt, 
tarp pasitraukusių buvo 

komunistėliai, bei didžiu
ma narių nesilaikė jokius par
tijos, liet turėjo pasitraukti, 
nes nenorėjo klausytis barnių 
ir nesutikimų. O dabar Keno-

Klaidos a t i ta isy m as

Dabartiniu laiku 
parama ypatingai

miela

dėjo šmeižti choro na-j
arba'26 d.) korespondencijoj iš Bing- 

ten hamton apie SI.A. 50 k p. susirin 
keliu žo- c 

kasjdžių, paduotas neteisingas išrin- 
" i k tosios valdybos sąstatas. Ture-

Naujienų n r. 308 (gruodžio
jam nepaliko i
seniaus kokiu
ir tikėlė chore be-'kimą, delei apleidimo

i lik barnius

tai viską Milvėrė Macnorius, 
o sugriovė pirmininkas ir mo-

ėybon: pirmininkas Čiarno, vice 
i liiuiuinkas Julius Bučinskas, 
iu:larimų laštininKė Ona Noria- 
kienė. finansų raštininkas Justi- 

tis, iždininkas 
. kasos globėjai 
Liasjonis.

— Gudelietis.
J. Liiiionis

iš
Ministerija atėmė j JĮ

J. P. WAITCHES
Advokatas

V, MIESTO OFISAS:

127 N. Dearborn Street,
" Kambariai 514 ir 516 

Telefonai Randolph 5584 ir. 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISASi 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

'ki 9; Subatomia visą dieną; šven
tinis iki pietų.

SPECIALISTAS aut egzamina
vimo apstraktų fr l padarymo 
ontraktų, dokumentų ir visokių 

popierių. Veda visokiiA sudus.

Baltimore, Mtl. Graibi Rapitls, Mieli.
Aukos Lietuvos Našlaičiams.

KiTnunisto Jankausko nevykę 
“Irikšai” su lietuviais 1 ubsiu- 
\ iais.

Pasidarbavimu p-nios M. Ber
notienės, surinko atiku Lietuvos 
našlaičiams.

Švietimo 
gimnazijos Valstybės; ■ 
nuo rugpiučio mėn. 1 |JJsios

dienos
r ė apie 9.000 dol., kurią sulig 

turi tei- 
visos1, netn- gauna 

mažumų
Surinktųjų pinigų 

iš mokinių užteko vos dviem 
mėnesiam trečdaliu sumažin
toms mokytojų algoms sumo
kėti, o kur kiti mėnesiai ir vi-1 
sos kitos išlaidos (namų nuQ-j

tautiniu 
mok vkios.

A. A. Olis
ADVOKATAS

11 S. La Salia St., Room 2001 
Tol. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-0

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tek Blvd. 6775

6-8 ▼. v. apart PanedSlio ir
Piitnyčioa.

Gimnazijos mokytojai gyvena' 
arba skoliniais pinigais, atbaj 
baigia paskutini savo turtą.

didelis pasiryžimas. ■
išlaikyti tą. vienintelę Lietuvo- • 
je, laisvais pamatais tvarko.- m 
mą, Gimnaziją. Bet ilgiau taip1* 
išgyventi Gimnazijos mokyto- ■ 
jai nepajėgs. 'Taipgi Gimnazi- ® 
jos laikytojai Lietuvos Mok. m

Dabar Laikas
PATOGIAUSIAS laikas užsisakyti NAU- 
JIENAS, tai nuo Naujų Metų, 1925 metai

vis ir lietuve tegul skaito NAUJIENAS per 
visus 1925 metus. Beskaitydami NAUJIE
NAS jie pasidarys tikri NAUJIENŲ drau-

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephono Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose, Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua

lengvomis išlygomis

Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Oflaaa Tidurmleatyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Wa8kin£ton St. 

Cor., Waslungton A Clark

Giuodžio 30 d. Lietuvių prosy- 
tojų 212 skyrius laikė su triukš
meliu savo metinį susirinkimą.

Komunistėlis Jankauskas, at
važiavęs j Baltimorę neva kriau
čius organizuoto pirmiausia pa
sistengia suorganizuoti komuni
stėlius ir platinti šmeižtų “Lais
vę”, tikėdamas pirma Baltimo- 
res kriaučius padaryti komunis
tais, o tik paskui jau unijistais. 
Korespondentus ir laikraščius, 
kurie išdrgso persergėti visuo
menę, apšaukė visokiais vardais 
ir unijos griovikais.

Aukojo: M. Bernotiene $4; F. 
Dehnikaitienė ir M. Kučinskas 
po$2; B. Kautskas, A. Kautskas 
ir A. Jeseliunas po $1.; iM. Alek- 
s’unas $5, J. Kirvelis $2, T. Alek
synas $1. P. Greičaitis $2, D. 
Greičaitis $2; J. Lapinskas, P. 
.Miksas, J. Medžiukas po 50c: J. 
Brachulis, J. Aleksėj imas, K. Pa 
šluostą, J. Metelionis, T. Salase- 
vičius, K. Grigienė. T. VVhite, E. 
Meteliouiend, K. Sutkaitis, J. 
Juodeika, 
Kasi ubą.

A. Aleksy n ienė 
po $1 ; A. King M.

jus jam ištikimai pritariančių
diienė, R. Ciuphene ir D. čižaus-

Smulkiii atiku uKas — po 
$9.50. Viso $50.00.

1 oju negali pagal savo smuiką 
šokdinti, sumianė prosytojus su 
jungti su kriaučiais ir padaryti 
\ ieną skyrių. Iš sykio pamaži ir 
atsargiai vedė agitaciją už susi
vienijimą, bet toliau jau taip įsi
drąsino, kad viename pildančio
sios tarybos susirinkime su pasi
didžiavimu pareiškė, kad būtinai 
tą padarysiąs. Na, ir gruodžio 30 
d. tuoj |m» perskaitymo protoko
lo. Jankauskas surėžo karštą spy

kurio pasirodė, kad Jan- mažinimas mokesčių
jau netik suvienyt nori privertė juos sustreikuoti lapkr.

G. komitetui, p-nios D. Šleževi
čienės vardu.

• Varde L. Našlaičių^ visiems 
aukoto j a mis tariame šiivlingą 
ačiū. —M. Aleksiunas.

NORVEGIJA

žvej ams

Pro f. Sąjunga 
neturi pinigu.
Amerikos lietuviu ir Lietuvos !E ■tikrai pažangioji Visuomenė. m

Lietuvoje darbus jau varo- ■ 
mas. Yra įsikūrusi “Realinei ■ 
Gimnazijai remti Draugija”, ■ 
kuri įvairiais budais ieško le-iB

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šilą Players Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 .su 25 Rolėmis ir Ram
pa. Kitas vartotas Player Pia
nas, kaina $145.00, Upright Pia
nas, geras kaip naujas .......  $65.00
Phonografas Console, giažus, su 
25 rekordais .......     $63.00
Elcktrikine liampa, vertės $25.00, 
už ............................................ $12.50

JOS. r. BUDR1K
33U7, Su. Halsted SI. 

CHICAGO, 1LL.
J1 n

NAUJIENOS jau ir dabar turi tūkstan
čius gerų draugų ir skaitytojų. Bet mes no
rime, kad jus netik patys skaitytume! 
NAUJIENAS, bet taipgi, kad jus patartu
mėt ir savo draugams skaityti NAUJIE
NAS.
Jus ir jūsų draugai beskaitydami NAUJIE
NAS pasidarys apsišvietusiais žmonėmis, 
nes NAUJIENOS yra didžiausias, geriau
sias ir vadovaujantis lietuvių laikraštis* pa
saulyje.
Skaitykite NAUJIENAS ir jus.

NAUJIENOS metams...................
Lietuvon .. . . ............

NAUJIENOS pusei metų ..............
Lietuvon ..................

NAUJIENOS trims mėnesiams ...
Lietuvon ..................

... $7.00
.. $8.00 •
.. $3.50 '
.. $4.00
.. $1.75
.. $2.00

Užrašykit NAUJIENAS savo giminėms Lietuvon

NAUJIENOS
173$) So. Halsted S t Chicago, III.

m / w

Namų Tel.: Hyde Park 8395

V, W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

29 Šo. La Šalie St., Ruoni 580 i 
Tel. Central 6390 į

V a k. 3223 S. Halsted Stn Cbieago fi 
Tel. Yordi 4681 I

John Bagdziunas Bordeu
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St., Kuom 1310 
Telephonc Dearborn 8946

Vakarais; £151 Wcst 22 Street 
Telephonc .Roosevclt 9090

Maniu Tnlafn.i..^ (Jaiiul 1667

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. WitHbiBgl<»n St. Room 911
■ TeL Centrnl 629(1
i Cicoro Utarninko vakaro 
į 1314 S. Cicero A-» . T.Cicero 
į Ant Brldgeporto 
: 6-8 y. v.
į 3236 8. Malate

nuo
Sub&toj ano l-i v. v.

t. TJBouL 6737
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MUSŲ MOTERIMS,
Verta Dora Vilkiene ........... - ■■■*

KĄ IR KAIP VIRTI
TOMACIIJ SRIUBA

I blėta tomačių
I mažą svųguną
I *<> kvortos pieno

r» šaukštukus sviesto
2 ar 3 šaukštukus miltų.
Gerai apvirink. tomates 

guną ir sodą. Tada iškošk, ištar- 
pink sviestą ir sumaišyk su ke
letą šaukštų miltu. Pašildyk 
pieną ir išlengvo sumaišyk su 
sviestu ir miltais. Kaip tik 
prieš padėjimą ant stalo, sumai
šyk pieną ir tomates ir pridėk 
druskos bei pipirų pagal sko-

svo-

Subadyk su šakute ir Ūda kepk 
karštame pečiuje per pusvalan
dį. Galima kepti išmiltuotose pa
jų blėtose arba ant tam. tikros 
išmiltuotos “baking tin”.

Ypač geras pyragas mažiems 
vaikams, nes nėra saldus. Gali
ma valgyti su sviestu ar su uo- 

kisielium, arba marinai i a-

UI.

Galima vartoti “cod”, “bass” 
arba “haddock” žuvį dėl šio šu
tinio, bet žuvis turi būt švie
žia ir turėti mažai kaulų. Rei
kia gražiai nulupti odą bei iš
imti visus kaulus iš žuvies, ku
rios reikia turėti apie 4 sva
rus. Prie to reikia turėti 6 ar 
7 didokas bulves, 2 svogūnu, 
svaro sūdytų lašinių (salt pork), 
1 dideli šaukštą druskos, pusę 
arbatinio šaukštuko baltų pipi
rų, L kvortą pieno, 8 “butter 
crackers”.

Supiaustyk žuvį į šmotelius 
apie dviejų colių ilgio ir pa- 

Kaulus ir galvą rei- 
i puodą, apipilti pu- 
vandens ir leisti vir- 
ir supiaustyk bulves

kia sudėti 
sę kvortos 
ti. Nulupk
Į plonas riekutes, sudėk i puo
dą ir užpylus vandeniu, virink 
10 minutų. Nusunk tada nuo jų 
vandenį, supiaustyk sūdytus la
šinius į mažus šmotelius ir iš
kepi nk ant skaurados, tada pri
dek sukapotus svogūnus ir kepk 
su lašiniais iki parus. Sudėk i 
diktoką puodą, pridek pusiau iš
virtas bulves, sudėk pipirus ir 
druską. Iškošk vandenį nuo gal
vos ir kaulų ir pridėk jį prie bul
vių. Leisk pradėti virti, tada įdėk 
žuvis. Virink 15 minutų, pas
kui Įdėk sviestą į pašildintą pie
ną. Sutrupink krekes, sudėk i 
gilų molinį bliudą ir užpilk ant 
jų karštą šutinį. Padėk susyk 
ant stalo.

Jeigu nori tirštesnės sriu
bos, gali pridėti puoduką kre
kių trupinių. Taipgi galima pri
dėti du išplaktu kiaušiniu prie 
karšto pieno, pirm sumaišymo 
su šutiniu.

ĖRIENOS ŠUTINYS

Virink išlengvo 3 svarus ėrie- 
nos (lamb flank) valandą laiko. 
Pridėk 3 arba 4 svogūnus, su- 
piaustytus ir >/2 puoduko ryžių. 
Taipgi.vieną didelį šaukštą šale- 
rijų. Virk vieną valandą. Įmai
šyk 2 puoduku “oyster k rėkiu” 
(arba sausos baltos duonos tru
pinių) sumaišytų su 3 išplak
tais kiaušiniais. Pridėk druską 
ir pipirų pagal skonies. Viryk 
dar 12 minutų ir padėk ant, sta
lo.

BLYNAI Iš KORNŲ MILTŲ

2 kiaušiniu
14 valgomą šaukštą cukraus.
2 puoduku pieno.
11/3 puoduko kornų miltų
1/2 puoduko miežinių arba 

žiu /niltų
1/2 šaukštuko druskos.
2 šaukštuku baking powder.
Viską gerai sumaišyk ir kepk 

ant karštos skaurados. Blynus 
reikia valgyti su siropu arba 
su cukrum. Galima irgi valgyti 
su keptais lašiniukais arba deš- 
raitėmis.

ry-

PUPOS SU SURIU

2 kvortas (butter beans) ar
ba string beansl

du.

2

RAZINKŲ PYRAGAS

puoduką cukraus
nedideli šaukštą sviesto 
kiaušinį
puoduką saldaus pieno
šaukštuku citrinų esencijos

2 /2 puodukų miltų
1 puoduką razinkų
21/2 šaukštuko baking- pauder. 
Gerai sumaišyk cukrų ir svie-

SŪRIO KIAUŠINIENĖ

Druskos ir pipirų
Saldaus pieno arba Smeto

nos
1/2 (puoduko sutarkuoto ameri

koniško sūrio
Tnipntį sviesto.
Nuimk, galus šabelbonų anks

čių; sulaužyk, kiekvieną ankštį 
į tris ar keturis šmotus. Viryk 
pasudintame verdančiame van
denyje iki bus minkšti. Nusunk 
šabelbonus,4sudėk į molinį ar po- 
liavotą bliudą, pridėk pipirų ir 
druskos pagal skonį, 4 valgo
mus šaukštus pieno arba Sme
tonos, ir 1/2 puoduko sutarkuo
to amerikoniško sūrio. Gerai su- stą, pridėk kiaušinių ir gerai iš
maišyk, apiberk viršų suriu ir plak. Paskui pridėk truputį pie
šei) ir ten uždėk sviesto šmote- no ir truputį, miltų išsijotų kai
lius. Kepk karštame pečiuje iki tu su baking pauderiu ir išplak, 
suris ištirps. Į Pridėk daugiau miltų ir pieno

pramaniu iki visus suvartosi.
Tada įmaišyk citrinų esenci

jos (lenion extract) ir kepk vi-
...................... įdutiniai karštame pečiuje apieGerai išplak 2 kiaušiniu ir su- , , , .. . ...y , . . . . . valanda laiko. («ali vartoti va-maisyk su iais puskvortę kai- ... . . . .. ., . . . y. nulos ekstrakta.sto pieno. įdek keletą rieškučių1 

senos baltos duonos i molini » * 
bliudelį. Sutarkuok ant šios duo
nos ketvirta dalį svaro angliš
ko sūrio. Tada apipilk kiauši
niais ir pienu.

Įdėk į.pečių ir kepk kokią 20 
minutų. Padėk ant stalo dar la
bai karštą. *

Seimininkėms patarimai
Jeigu .sušlapinsi žalias bulves, 

galima daug ploniau jas nulup
ti.

ATEIKIT

VAKAKŲ

PYRAGAS SU KMYNAIS

Jeigu išskalbsi naujas 
kas pirm nešiojimo, jų 
bus tvirtesni ir jos bus 
daug ilgiau nešioti.

pance- 
siulai 

galima

ATEIKIT
IŠ 

šTAURfR
MIS. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE

AKUšERKA
31 GI Ho. Halsted SL, kampas 31 g*t.

ATEIKIT 
PAS MUS
Jei jus norite pradėti Taupymų 
sąskaitą arba (iel saugių invesl- 
mentii savo taupymams.

Pasiskolinti pinigų pigiomis 
palūkanomis ant įrengtų pra- 
perčių.

Pasiuntimui pinigų Į Europą.

Nusipirkti laivakortę.

Arba dėl pasitarimo piniginiuo
se reikaluose — jūsų problema 
yra musų problemą.

TODĖL ATEIKITE
Į banką pripažintą visojo Šalyje 

the

Saugus ir konservatyvia bankas

Saugus Bankas į 
kurj galit depozi- 
toti savo pinigus

Kaspar American 
State Bank

1900 Blue Island Avė.
KAMPAS’ 19 ST. 

rilICAGO, ILLINOIS

ATEIKIT 
IŠ 

R Y'

I svarą miltų (pastry flour) 
’/2 svaro sviesto
II svaro rudo cukraus
l didelį šaukštuką kmynų.
Sumaišyk sviestą j 

peiliu, tada pridėk 
kmynus sumaišytus, 
truputį, tada išvoliok
pusė colio storio. Supiaustyk į 
nedidelius ketvirtainius šmotus.

miltus su 
cukrų ir 

Suminkyk 
kad butų

?. ;
"v * L

No. 2113. Suknia kurią per pusę 
valandos lengvai pasisiūdinsi. Su
kirptos mieros 16 metų, 36, 38, 40, 42 
ir 44 colių per krutinę.

šiai suknelei gali vartoti vieną 
naujos mados materijolą su didelėmis 
gėlėmis ir labai lengvą.

38 mierai nereikia daugiau kaip 
3% yardo 40 colių materijos; 3% 
yardo stugelių juostai.

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

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

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

siųsti man pavyzdi No...........—
Mieros ......   « per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valat.)

ATEIKIT
IšJ 

PIETŲ

Drapanos, kurios turi būti 
greitai suprosintos, reikia aplai
styti karštu vandeniu.

Laikraščiu gumulą yra geriau 
dėl valymo arba nušluostymo 
pečiaus, negu skudurai.

Plaukus reikia ištrinti kas 
dvi savaites. Muilas, kuriuo plau
si plaukus, turi- būti pirmiau iš
tirpytas. Niekuomet netrink gal
vos su šmoteliu muilo.

Garsinkitės Naujienose

ftvieeą Ir pajiagą auvadauie | mum Ii naajva aamak, taipgi dttb- 
tvvea. Cach arba ant ilmokljimo.

Pirmatlni Lletavią Elektroa Karporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, lae.

A. BARTUS, PtM.
1«» W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1802. ChlcaĮfe.

a

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tol. Kedzie 8902

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

. Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiusk ją mums su pinigais
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO (iAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė

Kaimas Valsčius

Paštas Apskritis

Pinigų prisiunciu $ turi gaut Lietuvoj litais .

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

50 
100 
200 
300 
400 
500

(jei nori

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar hankos kasieriaus čekiais.
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

Pastu
. $5.75
. 10.75
. 21.00
. 31.25
. 41.50
. 51.75

Telegramų 
........ $6.25 
........ 11.25 
....... 21.50 
....... 31.75 
....... 42.00 
....... 52.25

600 litų
700 litų 
800 litų 
900 litų 

10°0 litu 
5000 litų

Paštu 
.... $62.00 
..... 72.25 
.....  82.50 
... 92.75 
... 103.00 

.... 514.00

Telegramu 
...... $62.50 
.......  72.75 
........ 83.00 
.......  93.25 
......  103.50 
....... 514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių
Visuose reikaluose adresuokite:

1739 So. Halsted St Chicago, Illinois

Tel. Tania 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
Ilgai praktika
vusi Penneyl- 
vanljoa ligon- 
bučiuosa. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuc
8 ryto iki 1 po 
pietą, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkewir7,« 

BANIS 
. AKUŠERKA
Turiu patyrimą.

i pa-
U mote

rims prie gimdy
mo kiekviename 

tikime. Tei
ti ypatišką prl- 
urėjimą. Duodu 

patalinius mote
rims ir mergk 
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

DR. SERNER, 0. D. ’
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. .

Akiniai $5 ir augščiaa
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Dl Benedict Aron

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 31111 So. Halsted St. į

3235 S. Halsted St.

^DR. HERZMAN^
-IŠ RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
I8th St., netoli Morgan St.

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

L Dienomis: Caza) 
m , M , J 3110. Naktį
Telefonai 1 •< Drexel 0950

( Boulevard 41M

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak
Special: Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų. 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tol. Armitage 
3995. Res. Keystone 4130.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Ave^ 2 Inboa 

Chicago, Illinoii 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką Ir 
Vaiką ligą.

OFISO VALANDOS i 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Dd 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. NedSliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Midway 2889

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rhcumatism 
and Ali Aches and Pains

Ali drugifigts—35c and 65o jars and tubee. 
Cbildren'a Mustcrolc (inilder forui)35c.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

Better than a Musiard Plaster

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

S...... — .......-———

UETUViy DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Te!. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 So. Halsted St.

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

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

1707 W. 471h St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietą
.........................................................

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 delną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S, Ashland Avė., 
netoli 46th St. Chicago, UI.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką. Vyrišką 

Vaiką ir visą chronišką ligą 
Ofisas: 8103 So. Halsted StM Chieage 

arti 81st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis iš šventadieniais 10—12 dlan*

---------------- -------------------

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare

" Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan SU Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare

V .... ------- - ------- —>

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avo
Te! . Lafayette 4144

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-toe ant 2 

lubų

............................. '

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

ką ir slaptą ligą
Gydo su pagelba naujausią metod) 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1890 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Caaal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10.
NedOioj lijo ?.;?!() iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo <» iki 7 :30
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
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šistai yra piktadarių ęaUjaJ Tarpusavines komunistui peš-*gcra, kuri bloga. Jų s-ųięati- 
tai “aš esmi tos piktadarių tynės.tai ne^idėjinė kova, 

r ,> a * i tiktai jų puvimo ženklas.gaujos galva . As per ke- “ 1
turiasdešimts astuonias va
landas “padarysiu tvarką”!

Mussolinio gi “tvarka” su
sideda iš to, kad kiekvienas

Subscription Rates:
$8.00 pei‘ year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as fcecond Class Matter 

March 17th, 1911, at the Post Office! 
of Chicago, I . 
March 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-j 
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, | 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: 
paštu: 
....................... $8.00 

4.00 
2.00 
1.50 

.75

bet muose apie marksizmą yra toks 
iPat jovalas, kaip ir Švitros gal
voje.

Vidikas, anąmet būdamas “Ko
vos” redaktorium, dėlto ir leido 
į oficialio LSS. organo špaltas 

Julius Švitra vėl “Vienybėje”, visokias sutras, kad jisai buvo 
mėgina “kritikuoti” marksizmą, toks pat neaptašytas Molio Mo- 

opozicijos laikraštis, kuris kurį jisai nesenai to laikraščio tiejus ir ignorantas, kaip Švitra, 
iškelia aikštėn kokią fašistų skiltyse prilygino “banditizmui.”, šiandie Švitra keikia Vidiką ir 

Savo straipsni jisai baigia taip: savo senąsias pažvalgas, Bet iš 
( . , . ko jisai žino, kad dabartinės jo

BARŠKALO PASAKOS APIE 
“MARKSIZMĄ.”

šunybę, yra uždaromas-; pas 
opozicijos vadus yra daro- 

iil? under the' act^of mos kratos ir areštai; tro
bos, kur susirenka opozici
jos šalininkai, yra užpuola
mos.

Chicagoje
Metams
Pusei metų ..................
Trims mėnesiams .........
Dviem mėnesiams .......
Vienam mėnesiui ....... 4.

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
Savaitei ........................................ 13c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................. $7.00
Pusei metų ..............v................ 3.50
Trims mėnesiams ..................... 1.75
Dviem mėesiam ........................  1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: ' 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Italija tečiaus vis tik ne 
Rusija. Kuomet bolševikų 
karalystėje į Kamenevo 
klausimą “Kas nesutinka’’ 
atsako kapų tyla, tai Italijo
je, nežiūrint viso fašistinio 
teroro, opozicijos balsas to
lyn darosi vis drąsesnis ir 
drąsesnis.

Mussoliniui neteks ilgui 
straksėti.

Apžvalga

Nesenai Chicagoje " rusų 
publikai skaitė referatų apie

BOLŠEVIKAI” IR “MENšE 
VIRAI” PAS KOMUNISTUS.

azija parbloškė žciučii feuda- 
lizmą, dabar kręipiasi prieš 
pači j buržuaziją.”
O po šito pareiškimo eina tie 

santikiąi, kuriuos savo straips
nyje padavė Švitra, būtent: kad 
buržuažija ne tiktai nukalė gink
lus, kurie jai padarys galą, bet ir 
pagimdė vyrus, kurie tuos gink
lus vartos. ' .,

Taigi iš “Manifesto” teksto y- 
|ra visai aišku, jogfei “ginklais’* 
j tenai vadinama gaittybos ir ko
munikacijos jėgos* Aišku taip 
pat, kad! tenai yra kalbama ne 
apie mirtį tų žmonių, iš kurių 
susideda buržuazija, bet apie 
buržuazinės tvarkos mirtį.

Vienok Švitra savo straipsny- 
I je šaukia, kad tuose “Manifesto” 
sakiniuose esą grasinama buržu
azijai “banditišku ginklais gala- 
binimu!” '

šito pakanka, kad kiekvienus 
matytų, jogei tas marksizmo 
“kritikas” tauzija, pats nesiži- 
nodamas ką. Jisai nesupranta 
net to, kas yra parašyta popule- 
rėje, darbininkams skiriamoje 
knygelėje. O betgi jisai turi 
nachkliškos drąsos rašyti “moks
liškus “straipsnius ir “mokyti” 
svietą.

liai. Tatai jie parodė 
lių perversmo.

laike spa-

puolė su
puolimas,

Zinov-
negalejo

kultūrinio
kur yra

Vadinasi, Trockis 
vo kolegas. 'Toks 
suprantamas dalykas, 
jevui ir Kamenevui 
patikti.

Bet paprastose 
gyvenimo (sąlygose,
nuomonių, žodžio ir spaudos 
laisve, į tokį puolimą atsako
ma ar tai pečių* truktelėjimu: 
kam įdomu žinoti kokias klai
das mes padarėme prieš sep
tynerius metus, juoba, kad mes 
nugalėjome, o nugalėtojų 
teigia. į tokius puolimus 
sakoma ar tai įlaišku, ar 
straipsniu, ar tai, ant j 
visa knyga.

Ir tai, kas dedasi dabar jau 
septypios savaitės Rusijoj, nė
ra galima jokioje kitoje Euro
pos ar Amerikos šalyje.

Visų Rusiją valdančioji kla
sė stojo prieš vieną žmogų, ku
ris ‘ teisingai ar neteisingai iš
drįso savo nuomonę pareikšti.

Visi sovietų valdžios orga
nai priešakyje su paskubusia 
troika iš Zinovjevo, Kamenevo 
ir Stalino, visa sovietų spau
da, visa komunistų partija ir 
dagi komsolcai sukilo prieš 
Trockį. Kova prieš jį per Ko- 
mintierną persimetė net į už
sienį ir vokiečių, čckoslovakų 
ir kiti komunistai išneša prieš 
Trockį .rezoliucijas net nematę 
jo knygos ir nežinodami, ką 
jis parašė.

'Tokį reiškinį galima išaiš
kinti tik tomis politinėmis ‘są
lygomis, kokias bolševikai su
kūrė aplink'' Save.

Kovoje 'dviejų ar daugiau 
idėjų gimsta liesa. Bolševikai 
tokios kovos nepripažįsta. Bol- 

dar buvo politišku 
leninizmas jau nebe, 
o religinė ir neklai- 

(Lcninas ne po- 
is,- bet 
(Jo au-

Jisai įsivaizduoja, kad, jeigu 
jisai dabar yra vienuolika metų 
senesnis, negu* tuomet, kai jisai 
Mokslo Draugijos namus plūdo 
“prostitucijos namais,” tai jo žo
dis jau turi daugiau svarbos. Bet 
jisai klysta, šiandie jisai yra 
toks pat nesuvaldąs savo liežu
vio barškalas ir nepraustaburnis, 
kaip ir tuomet.. Tokios rūšies 
elementus socialistai mielai au
koja tautininkams.

Beje, kas dėl to priekaišto, pažvalgos yra teisingesnės?
kad keliolika metų atgal as 
pavadinau Mokslo Draugijos visai 
namus prostitucijos j
. S i v* j vi i v IIIVIBUIVJ uvy iii.vn.ciu vcvs.uu pui vcvio
lr ,ta<* S,‘?. ^!<)£styb« marksi- drapste kitaip manančius žmo- 
rankas (? “N.” Red.) Vidikas
‘Kovoje” ]
tos nuodėmės aš jau senai pa
sižadėjau ir čia dar kartą vie
šai pasižadu, kad aš neatlaid- 
žiai kovosiu su visais marksi-

. įlinkais, kad jie daugiau nebe
galėtų auklėti tokių fanatikų, 
kokiu (neturėdamas nė 20 
metų amžiaus) aš tada buvau 
ir buvo veik visi LSS^ nariai, 
ir šmeižtų tikrojo mokslo įs
taigas arba grąsintų kam nors 
ginkluotu nugalabinimu.”

šita p. švitrus išpažintis paro
do, kas jisai yra per paukštis. 
Jisai prisipažįsta, kad Mokslo 
Draugijoj namus jisai viešai va
dino “prostitucijos namais,” ir 
prisipažįsta, kad jisai buvo fa
natikas. Bet jisai nori išsitei
sinti, kad jisai tuomet buvęs la- 

°i jaunas ir fanatiku jį išauklė- 
ję “marksininkai.”

šitas pasiteisinimas tečiaus y- 
ra visai žioplas. Nepilnametį 
vaikėzą, kokiu tuomet buvo Švit
ra, “išauklėjo,” žinoma, ne ko
kie ten “marksininkai,” bet jo 
tėvai, giminės arba globėjai, pas 
kuriuos jisai augo. Atėjęs į L. 
S. S.., jisai tą išauklėjimą atsi
nešė ir mėgino tuojaus paskleisti

Ir dęlto, kad tarp sąjungiečių.

Taigi, visai tne Sąjunga yra

Vienuolika metų atgal, jisai, 
nepažindamas Markso 

namais, mokslo, to mokslo vardu purvais

nes; šiandie jisai purvais draps- 
praleido, tai dėl ši-(t0 Markso mokslo pritarėju A O

Šerenga-Vabalas rašo su pasi
didžiavimu Brooklyno šlamštely- 

mažuniietis.”
“Mąžumietis” yra tas pats, 

kas “menševikas.” Taigi jau ir 
. . . tarpe komunistų atsirado savie- 

prieš karų ir lankėsi “menševikai” .ir “bolševikai.”
daug kartų karo laiku ir ve- skirtumas tarpe jų yra tas, kad 
liaus. Rusų kalbą jisai mo-1 pirmieji nori agituot už “farme-, 
ka pusėtinai Į^”iU-Kiheiių paitiją, o antiieji

• yra tani priešingi. J
Savo referate korespon-1 jų nuomonės šituo klausimu ne-

dentas tarp ko kita papasa- sutinka, tai kaip savo Vabalas- -kaita< |<ad jisai buvo akyplėša 
kojo, kaip

korespondentas irĮje: “Ašrasėm
žurnalistą^, xFr. MacKella.
Jisai pažinojo Rusiją dar

at- 
lai

ar jisai dabar jau tą mokslą pa
žįsta? Tuojaus pamatysite.

Savo straipsnyje jisai paduo
da iš Markso ir Engelso parašy
tojo “Komunistų Manifesto” se
kančias ištraukas :

“Bet buržuazija ne vien nu
kalė ginklus, kuriais ją nuga
labins; ji išauklėjo ir vyrus, 
kurie vartos tuos ginklus — 
šios gadynės darbininkus, pro
letariatą.”

“PToletarįaUs sunaudos sa
vo politišką viešpatavimą 
taip, kad atėmęs palengva nuo 
buržuazijos visą kapitalą, vi- 

■' sus> išdirbimo įrankius paves 
valstybei, tai yra, organizuo
tam į viešpataujančią klasę 
proletariatui...”

“Komunistai gėdžiasi slaps
tytis su savo siekiniais ir pa
žiūromis. Jie aiškiai apreiš
kia, kad jų tikslai įvyks stai
ga (žodžid “staiga” visai nė
ra originale. “N.” Red.) su
griovus visą dabartinę visuo
menės tvarką. Tedreba vieš
pataujančios klasės prieš ko- 
munistiifę revoliuciją!” '
Tog trys ištraukos yra paim

tos iš trijų skirtingų “Manifes
to” vietų: viena iš vidinio antro
jo perskyrimo, antra iš galo 
antrojo perskyrimo, trečia iš ga
lo ketvirtojo perskyrimo. Išpe
šti s po porą sakinių iš įvairių 
vietų knygoje ir sustačius juos 
paeiliui, tarytum jie seka vie-

s ga
lima taip iškreipti tos knygos 
turinį, kaip tiktai norima. Bet 
tai yra ne citavimas, o klastavi- 
mas.

Kad ne gaišinus per daug lai
ko, aiškinant visų aukščiaus pa

gilome t redagavęs savaitrašti duotųjų ištraukų prasmę, mes 
“Pirmyn) viešai pasmerkė Švit
rą už jo šlykštų išsitarimą apie 
Mokslo Draugijos namus ir nu
peikė “Kovą” už jo “straipsnio” 
talpinimą.

Kitas dalykas. Jeigu Švitra

Trockio Nusikaltimas
L. Trockio knyga, dėl kurios 

bollševikų valdomoje Rusijoje 
kilo didžiausi audra, pateko 
ir į Ameriką. Apie tą knygų 
M. Weinbaum šiaip rašo:

Sklaidau knygos lapus di
džiausiu susidomėjimu.

Tai ta pati knyga, kuri Ru
sijoj sukėlė visą audrą, dėl 
kuri oš liejama rašalas, girgž
da plunksnos,' spausdinama il
giausi istraipsniai, daroma pra
nešimai ir išnešama daugybė 
rezoliucijų, stereotipinė pras
mė, kurių yra viena ir ta pati:

“šalin Trockį!”

Ta knyga liek šukelė trukš- 
mo pasauly, jog netikėtai pa
tekusieji į New Yorką keli eg
zemplioriai tuoj Buvo išpar
duoti po 15 dolerių.

visa

me” pasirodė Kamenevo laiš-

i jeVas, — sakoma lame laiške, 
į —bet ir daugelis draugų-prak- 

tikų randa, kad pasiimti ant 
savęs ginkluoto sukilimo ini
ciatyvą dabartiniu momentu, 
prie esamo pajėgų santykio, 
nepriklausomai ir prieš kelias 
dienas iki sovietų suvažiavimo, 
butų ^neleistinu, pražūtingu 
proletarinei revoliucijai žings
niu.”

“Spalių 25 d., -—gudriai pa
stebi Trockis, valdžia buvo 
užgriebta Peterburge ir sukur
ia Sovietų vafdžia.”

Bet Zinovjevo ir Kamenevo 
priešinimos tęsėsi ir po per
versmo. Lapkričio 4 d. jiedu 
ir jųdviejų šalininkai pasitrau
kė iš Sovnarkomo ir partijos 
Cenlralinio Komiteto, pastaty
dami ullimatini reikalavimą 
sukuri i koalicinę valdžią iš 
soviietinių partijų....” Šalia to, 
- rašė jie, — yra tik vienas 
kelias: sukūrimas grynai bol
ševikiškos valdžios pagalba Po
litinio teroro.”

“Tuo bildu, — pastebi Troc
kis, tie, kurie priešinosi 
gink luotam sukilimui ir val

džios užgriebimui, po to, kaip 
sukilimas pilnai nusisekė, ėmė 
giloti už tai, kad valdžia butų 
grąžinta toms partijoms, su 
kuriomis proletariatas bekovo
damas užkariavo valdžią. Var
dan ko, — klausia Trockis,— 
nugalėjusi jbolšieivikų partija 
turėjo grąžinti valdžią, /— o 
kalba būtent ir ėjo apie val
džios grąžinimą! — menševi
kams ir eserams,”

'Trockis ne tik primena Ka- 
menevui ir Zino-vjcvui jų pra
eities griiekus, bet dar aiškina, 

| kodėl jiedu taip pasielgė. Savo 
.įžangos įHiba.igojc jis sako, 
i jog yra dvejopo tipo vadai, 
kurie “linkę yra traukli par- 
liją algai tuo būtent momentu, 
kuomet jai yra reikalinga da
ryti didžiausį šuolį pirmyn.”

Vienas tipas — niepasitikėji- 
mo pilnas revoliucionierius 
(skaityk Kamenevas), kuris re
voliucijos kelyj mato daugybę 
klinčių ir bijosi veikli. Kitas 
tipas pasižymi paviršutiniai 
agitatorišku charakteriu. Jis 
nemato jokių klinčių,, kol kak
ta į jas neatsimuša. Iki ke
lių įbridus jam — jura, bet 
tik iki to momento, kol ateina 
revoliucijos valanda (nebloga 
Zinovjevo charakteristika).

“Vienas yra skeptikas, ant 
kurio revoliucinėje

knyga, išėmus
“Spalių Lkci-

Trockio 
gą antrašte 

gerų norų'partijos viršūnes fanatikas ir nepranstburnis. Jei
gu Sąjungai galima ką užmesti, 
tai negut tiktai tą, kad ji laikė 
savo oficialio organo redakto
rium toki avigalvį, kaip Vidikas, 
kuris, ažuot pamokinęs tą dur-

leido naS l)0 kito-pačioje knygoje
■ . iii rv i n L <-» J va 4 X I - -m za * 4- » 4- ~

pešasi piktai:”

“Didžiumiečiai visur jieško 
bacilų ir mikrobų oportuniz
mo.”
Tosterio vadovaujamieji dau- na, neaptašytą vaikėzą, ] 

gumičiai daro kaip tik tą, ką per I jam purvinti laikraščio špaltas 
važiavimų buvo minėtasai Visi komunistai savo šlykščiais rašymais. . .
. . ................... linkui socialistų. Jeigu socialis- Švitra tečiau žino perai, kadkorespondentas, ir jisai apie tai sakydav0> ka(1

ga yra sovietų įgaliotinių' 
suvažiavimas, arba “sovietų; 
sovietas”. Viename tų su-1

----------- Švitra tečiau žino gerai, kad 
I darbininkai | tą Vidiko apsileidimą stengėsi 

(privalo dalyvauti linkimuose į'pataisyti kiti sąjungiečiai. Da
bartinis “Naujienų” redaktorius, i kongresą ir legislaturas, tai ko-Posedis prasidėjo tuo, . . : „ . , . , , .1 T mumstai saukdavo, kad tai

kad muzika pagriezė In- “oportunizmas.” Jeigu socialis- 
ternacionalą, O po to laikė tai sakydavo,’ kad darbininkai 
kalbas Leninas ir Trockis.
Pastarasis kalbėjo labai 
karštai.

“Pasibaigus kalboms, 
išėjo Kamenevas ir per
skaitė pavardes asmenų, 
paskirtų valdžios sudary
mui ir j kitas įstaigas, ir( 
po to paklausė: ‘Sutinka-

Įsų: ‘Sutinkame!’ 
“Paskui Kamenevas, su

“Spalių lekcijos” pilnos tos he- 
rezijoš, kuri priveria bolševikų

armiją, 
kurie 

trumpomis

įskaitant ir 
spalių gady-' 

kchuiitenftis

visgi skelbė

šovizmas 
mokslu, 
mokslas, 
dingą dogma,
litūnes partijų: 
pranašas ir šventasis, 
toriletu, tarp kjlko, 
ir 'Trockis ir jo priešai savo 
ginčuose). Zinovjevas, Stalinas, 
Kamenevas ir kiti bolševikų 
vadai yra ne valstybės darbuo
tojai, ne politinės partijos ly
deriai, bet leninizmo apaštalai, 
pašaukti aiškinti ir stiprinti 
tą religijų. .Jie neklaidingi, jie 
visuomet ir visada teisingi ir 
klysti negali. Ir tik išdidumas 
pastūmėjo Trockį prabilti apie 
“senąsias klaidas”. Trockis, be 
abejojimo, hercai j a užsikrėtė.

Viduramžiais heretikus ant 
laužų degindavo, musų laikais 
bol-ševikijoje juos siunčia į 
Kaukazu. Viduramžiais prieš 
juos buvo kryžių karai skal
biami, musų laibais prieš juos 
rezoliucijos išnešama.

komsoileus 
nėję 
bėginė

Koki 
Trockis?

Zimivjevo .ir Kamenevo pra
nešimai ir kalbos, aĮors ir ne
paprastai ilgos, bet taip mig
lotos, jog dideliu sunkumu te

kilo nusikaltočia sutosime tiktai ties pir
maisiais dviem sakiniais, kuriuos 
paduoda Švitra. Tuose sakiniuo
se yra žodis “ginklai.” — ku
riuos, pasak “Manifesto” buržu
azija nukalė savo pragaiščiai, ir 

proletariatas 
prieš buržuaziją. Apie kokius 
čia “ginklus” eina kalba?

Iš “Manifesto” teksto yra aiš
ku,* ką tas žodis tenai reiškia. 
Pirm aukščiaus paduotųjų saki
nių “Manifeste” yra pasakoja
ma, kaip buržuazija ' nuvertė 
feudalizmą (viduramžio baudžia
vų sistemą). Kaip gi jie nuvertė 

Nu-gi, išvystydama gamy
bos ir susisiekimo jėgas iki to
kio laipsnio, kad jos nebeišsite
ko feudališkoje visuomenės 
tvarkoje. Ta tvarka pasidarė 
joms per siaura, ir jos susprog
dino, sudraskė ją.

Kai a f eudalizmo tvarka tapo 
sugriauta, ir jos vietoje tapo įs
teigta buržuazinė tvarka, tai ga
mybos ir susisiekimo jėgos ėmė 
dar sparčiau’ augti. Laikui be-

iri kovot politikos priemonė
mis už savo būvio pagerinimą ir 

:už kitokias įstatymines refor
mas, tai komuųistai šaukdavo,] 
jogei lai “oportunizmas,” Kai turi bent kiek smegenų galvoje, |kuriuos pavartos 
socialistai ėmė kelti Darbo Par-^ai jisai žino, kad Vidiką nieku 
lijos klausimų, tai komunistai ir bildu negalima vadinti “marksi-

oportuniz- ninku.” Nes kas gi yra “mark- 
sininkas?” Tai yra žmogus, 
kuris pritaria Markso teorijai. 
Bot kad Markso teorijai pritar

me.
Vienok, nuolatos bliaudami a- 

pie “oportunizmą,” komunistai 
pasirodė patys, kaino žemiausios ti, tai reikia ją pirmiausia išstu- 
i ašies oportunistai, nes su kiek- dijuoti. To Vidikas nėra niekuo

met daręs. .Jokio stambesniojo 
Markso veikalo (ypač “Kapita
lo”) jisai nėra skaitęs, — kaip 
nėra tų veikalų skaitę nė dabar
tiniai Vidiko vienminčiai —Bim-

rųšies oportunistai, nes su kiek
viena oro atmaina jie keitė savo 

.. . t i • • - “principus.” Ir kur jie šiandieraukęs antakius n davęs L .. •’ ... atsidūrė? Po ne suskaitomos
1 USCią įsveizdą. daugybės “fronto mąinymų” ir
dui, grasinančiu žvilgsniu skilimų, pavertusių jų “partiją” 

fanatikų sektele, ]ba, Paukštys, Andriulis, Prusei- 
. Jeigu 

jie butų net mėginę skaityt di- 
veikalus, tai

pervedė visus susirinku-]neskaitlinga fanatikų sektele, ba, Pa«k5vj.,,
sius ir paklausė: ‘O kaS| i‘e dabar vėl ėdasi tarp savęs ka-Vabalas, Mizara ir k. 
nesutinka?’

“Atsakymas jam buvo
kapų tyla...”
Tuo budu “darbininkų ir

valstiečių valdžia” tapo —
“išrinkta”. Ir kiekvienas

ir rengiasi suskilti dar kartą.
Butų tečiaus naivu manyti, džiuosius Markso 

kad tikroji tų komun&tų piovy- jie butų tiek pat juos supratę, 
nių priežastis yra kokia tai ide- kiek šitra suprastų Einšteino 

farmerių-leibėrių” parti- teoriją apie “reliatyvumą.” Mar-
Jic da- kšo veikalų skaitymui reikia ge- 

, Kąd juos au

ja -
jos idėja ar kokia kita. <
bar pešasi dėlto, kad jiems bab^o prisirengimo.
šilti nepasiseko rinkimų kampa- prasti, reikia būt gerai apsipaži- 
. ‘ja. Jie tikėjosi, kad Eošterio- 
(’i lowo kandidatūra pritruulis 
įgie jų partijos šimtus tūkstan
čių naujų šalininkų, o pasirodė, 
kad jie save tik ant juoko pasta
tė. Tai dabar jie vieni kitus ir riant nė Kapsuko su Angariečiu) 
bonfbarduoja dėl to nepasiseki- tų mokslų nęra studijavę.
mo.

Pirmesnes komunistų peštynes šus jam 
kildavo irgi dėl panašių priežas- apie marksizmą, tai 
čių. Kuomet anąmet jie, pav. nu- iiopulerę brošiūrėlę, 
tarė išlysti i špožemio ir susiorga agitacijos tikslais.
nizuoti, kaipo legalė “Darbiniirkų tų brošiūrėlių yra neblogos, bet 
Partija,” ir*kuomet paskui jie kitos yra niekam netikę šlamštai 
pamate, kad darbininkų minios’ (tų šlamštų dabar yra daug fa- 
ant tos meškerės nesiduoda pa- brikuojama Maskvoje). Vienok 
sigauti, tai jie taip susipiovė tarp ’lietuviškųjų bolševikų vadai, pu

lsavęs, kad įvyko skilimas: “eks- tys. neturėdami supratimo apie 
...... ......— ..-v..,, —o- atskilo nuo “cėnt-) tai, ką rašė Marksps, neguli nė 
ji neuzimrbta, kad, jeigu fa-'ristij." , atskirti, kuri tų bručiureUų yra

drįsta kritikuoti, eina į ka
lėjimą, į ištrėmimą arba tie
siog — pas Anibraomą.

nusiam .(nekalbant apie bendrą 
apsišvietimų) su dviem daly
kais: su politine ekonomija ir su 
filosofija. Na, o juk nė vienas 
lietuviškų bolševikėlių (neišski-

jį?

galima suprasti 
Trockį.

O Trockio
prie sekamo':

!S>avo knygos

kaltė susiveda

įžangoje 'Troc
kis galbiai parinktomis citato
mis iš Zinovjevo ir Kamenevo 
senųjų 
sargiai, 
įrodinčj 
ševizmo 
iškalbę i

straipsnių ir kalbų at- 
bet gan suprantamai 

i, jog dabartiniai bol- 
pilioriai ir leninizmo

sario revoliucijos ir spalių 
perversmo skaitė Lenino atsi
šaukimus prie sukilimo avantiū
ra ir visais budais priešinosi 
sukilimui. ..“Jie, — atsargiai 
sako Trockis, -- buvo kur kas 
arčiau prie revoliucinio apsi
gynimo opozicijos, negu prie 
Lenino pozicijos”.

Trockis primena Žino v jevui 
ir Kamenevui (o jiedu tatai 
norėtų užmiršti), kad ir kovo, 
ir balųndžio1, ir gegužės mėne
siais iki pat spalių ir net vė
liau jiedu priešinosi pelrvciis- 
mui ir

ti jeigu Trockis nenusira
mins, lai Zinovjevas, Kamene- 
vas ir Stalinas suras būdų, 

nusiraminti irprivertus jį 
liiti.

Ginčai dėl

kad
lilb

vedė suderintų, bet kau-

Panašiai valdo žmones ir 
Italijos fašistai.

Italijos parlamente dabar 
dalyvauja beveik vieni tiktai 
Mussolinio partijos žmonės

Visa, ką žino Vidikas ir pana- 
darbininkų švietėjai” 

vieną-kitą 
.parašytų 

ai kurios

beralų. Tam “parlamentui”- 
užvakar juodmarškinių va
das pasakė kalbą. Girdi, 
opozicija drįsta šmeižti ir 
kritikuoti fašistus; bet tegu'tra-kairieji

buržuazinėje tvarkoje joms pa
sidarė ankšta. Tai matyt iš to, 
kad gamyba buržuazinėje tvar
koje nuolatos kenčia dėl krizių.

“Kuo buržuazija nugali lai
žius ?” klausia “Manifestas.” 
“Viena, tuo, kad ji yra priver
sta naikinti daugybes gamy
bos jėgų; antra, tuo, kad ji 
užkariauja naujas rinkas ir 
nuodugniaus išnaudoja seną
sias rinkąs. Taigi kuo? Tuo, 
•kad į ji rengia visapųsiškųs- 
niiisur-galingesnius kfizius ir 
mažina priemones išvengti kri
zių.”

Po šito išdėstymo “Manifeste” 
seka pireiškimas:

“Tie ginklai, kurnu buržu-

damas ištrauka iš Zi- 
ir Kamenevo laiško 
“Prie einamojo mo- 

(kur j indu priešinosi

i Pary 
novjevo 
ai draš t 
nicnlo” 
ginkiluc-tam sukilimui ir prita
ria—..
Trockį b

T

S teigiama j am Seimui) 
du kart pabrėžia, kad 

laiškas buvo parašytas spalių 
11 d - - .
iki peyversmo.

“Nuturimas apie] ginkluotų 
sukilimų, — rašo Trockis, — 
buvo Con tralinio. Komiteto iš
neštas spalių 10 d., 11 spalių 

•buvo išsiuntinėta svarbiau
sioms įnirti jos organizacijoms 
aukščiau išnagrinėtas laiškas 
‘Prie einamojo momento’. Spa
lių 18 d., t. y. savaitė prieš 
perversmą “Naujame Gyveuri-

t. y. prieš '/"dvi savai t i

prasmėje 
atsiduoti;

priešingai, 
gali pasirodyti didžiausiu re- 
voliucionierium. Bet sprendžia
muoju momentu ir vienus ir 
kitas eina ranka už rankos— 
sukyfla prieš sukilimą”.

Aš pasitenkinsiu aukščiau 
privestomis citatomis, juoba, 
kad visoje įžangoje lu poli 
mintis yra reiškiama. Tų min
tį Suglaustoje ir ryškesnėje 
formoje galima šiaip išreikšti,—

Zinovjevas ir Kamenevas,
Trockio supratimu, yrą niekam sunaikino pusę bloko triobesių 

nes jie yra revo- su įvairiomis biznio įstaigomis, 
liucionioriai tik teorijoje ir žo-( Gaisro padaryti nuostoliai sie
liniuose, o tikrenybėje jie bai- kia per 500 dolerių.

bet už lai kitas,

'Trockio iškėlė dar 
įdomų reiškinį.

'Tie ginčai, parode, jog po 
septynių melų Rusijos valdy
mo po septynių melų eksperi
mentavimo su 150 milionų gy
ventojų kimu bolševikų vadai 
nič nieko neišmoko. Tai, ką jie 
darė Šveicarijos ir Paryžiaus 
kavinėse būdami emigrantais, 
jid dabar daro ant milžiniško 
maštabo būdami milžiniškos ša
lies valdonais.

Tie jau ginčai ir nesutiki
mai dėl išėsto kiaušinio, dėl as
meniškų išrokaviniii ir savi
meilės.

n ui /, datų 
apibudina 

įvykius.

M. Wein- 
daliarliniusbau m 

Rusijos 
kuoaiškiansia parodo, jog tokie 
dalykai nėra Įmanomi jokioje 
kitoje civilizuotoje šalyje, kur 
piliečiams suteikiama spau
dos, žodžio ir nuomonių lais
vė. —K. Sėjikas.

TRIN1UAD, Col., sausio 2.

tikę vadai,
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Sveikatos Dalykai
APSISAUGOJIMAS NUO 

ŠAIŽIŲ
Atsiminkime kad paprastai 

šalčiai yra užkrečiami. Gema
lai šalšio gani veiklus ir tik 
gavus progą 'greit > platinasi, 
bet daugelyje atsitikimų šie 
gemalai butų per niek, jeigu 
lik išankslo aplinkybės butų 
gei iaus prižiuromos. štai pa
prastos aplinkybės1 kurias tu
rime turėti omenyje.

1. Nosyje ar gerklėje užsi- 
senėjusios ligos.

2. Nusilpnėjimas paprastai 
nuo ligą, girtuokliavimo, per- 
sidirbimo, prasto maisto ir ne- 
damiegojimo.

3. t'mus pitrsidirbimas ar 
sušlapimas ypatingai kojų ar 
pe r le n g v a i a ps i r ėdy m a s.

1. Vidurių užleidimas ar už
kietėjimas.

5. 1‘rastas vėdinimas kam
bariu ar net ir per didelis už
sisėdėjimas nevėdintuose kam
bariuose.

’l urinl koki nors užsisenū- 
jusį nesmagumų privalome 
Imti kreiptis gydytojaus pagel
iu > s. Sergėk imtis patarimų 
pusgydytojų ar tokių, kurie 
save aukštinasi gydytojais.

Laikykimės nuosaikumo kas- 
linL valgio. pailsio ir miego, ir 
kiek galint pralciskime laikų 
tyram ore.

Vėdinkime kambarius ir 
darbvicles nuolatos.

Kiek galint užlaikykime ko
jas sausai ir šiltai. [ELIS].

DANTYS
Dantis reikia prižurčti nuo 

pat kūdikystės, nes atsakomas 
lėmijimas valgio nuo šio laiko 
Imi žynę Įtekmę ant dantų 
išsiplėtoj imo. Kūdikis gimsta 
matomai be dantų. Nepaisant 
lo, pirmieji dantys jau beveik 
į linai formuoti po (dantų) 
suregimų. I'aktus yra tas, jog 
ii- po šitų dantų yra pradžia 
iigalaikinių dantų. Nereikia 
čionai ilgai aprašiuėt prirody
mą, jog'tie dantys negali augt 
kaip reikia, jeigu kūnas neap- 
rupintas su ganėtinai reikalin
gos augimui medega. Tuomet 
kūdikiui reikia tokio maisto, 
kuris drutins kauluotas dalis, 
prie kurių priguli dantys. 
Svarbiausia yra fosforinė rūgš
tys (aeid) ir augančiu! kūdi
kiui nėra geresnio šaltinio tų 
reikalingų elementų kai piene, 
motinos piene kūdikystėj, o 
karves piene vėliaus. Augant, 
vaikui reikėtų duot stiklų pie
no prie kožno valgio, ir dar 
pi ir lo reikia taikini valgi su 
minerališku skoniu, kaip tai, 
vaisiu žaliu daržovių ir tyro 
vandens. Dantys taip-pal išsi
plėtojo per vartojimų, tuomet 
mantas tini bul tokioj formoj, 
kad jeikalans kramtymo. To-, 
dėl reikalinga šiek tiek maisto, 
kuris priverstų dantų krutėji
mą. č.ielu grudų duona, džio
vimai, keptos bulvės, švieži 
obuoliai, ir I. I., užtikrins ge
rus dantis. [ELIS].

ZELL SPECIALIAI
Geriausios rūšies
Overkautai

ZELL GLOTHING 00.
1366 So. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedelioj. Musą 
.iuvrias kalba lietuviškai.

Vaiky .apsaugojimas
j ___
• ' •Netinkama čiužinėjimo vieta.

Gatvė yra prasta vieta vai
kams rateliais čiužinėti.

Labiausia vaikai čiužinėja ten, 
kur turi važiuoti automobiliai ir 
vežimai.

Pavojus aiškus. Atsakomybe 
atsitikus nelaimėj puola ant va
žiuojančio. Taip neturėtų būti. 
Pusė atsakomybės turi būti ant 
tėvų, kurie leidžia vaikams ant 
gatvių žaisti.

Automobiliai ir vaikai.....
. Apie 28 nuošimčiai visų, ku
rie automobiliais užmušami, yra 
vaikai neturintys 15 metų am
žiaus.

j 2. Dauguma važiuojančių va
žiuoja atsargiai ten, kur gatvės 
užsigrudusios vežimais, bet nei- 
kiek nepaiso, kuomet važiuoja 
ten, kur vaikai randasi.

i 3. Nežiūrint pavojaus, daug 
vaikų žaidžia ant gatvių, ir bėg
dami vienas paskui kitą užbėga 
vėžiaujančiam ant kelio.

1. Kiekvienas, kuris važiuoja 
tini tėmyti vaikus. Ne visuomet 
gali žinoti ką vaikas darys. To
dėl reikia labai išlėto važiuoti ir 
turėti automobilį savo kontrolėj.

a) Ne tiktai kuomet vaikai 
žaidžia gatvėse, bet ir ant šaly- 
gatvių. ,

b) Važiuojant pro mokyklas.
c) Prisiartinant prie važiuo

jančių dviračiais.
d) Prisiartinant prie vaikų, 

kurie važiuoja ant kitų vežimų 
užsigabinę.

e) Važiuojant pro vežimus su 
ledu.

5. Vežėjai turėtų atminti šiuos s 
dalykus:

a) Persergėti savo ir kitų vai
kus apie pavojų ant gatvių.

b) Neleisk niekam važiuoti įsi
kibusiam šone ar automobiliaus 
užpakaly.

6. Jei nori kad kiti žmonės ta
vo vaikų nesuvažinėtų, stengkis 
nesuvažinėti kitu žmonių vaiku.

| si kabi n ūma i i vežimus.
šimtai vaikų visą -savo’gyveni

mų yra paliegir/ni ai’bą visai už
mušami, kuomet jie užsiima pa
vojingu papročiu įsikabinti j ve
žimus ar automobilius. Daugiau
siai tai daro vaikai, nors-ir mer
gaitės kartais mėgina.

Nelaimė atsitinka, kuomet vai
kas paslysta, puola ir kitas ve
žimas važiuojantis iš užpakalio 
jį su važinėj a.

Kaip tėvai taip ir vežikai ne
ša atsakomybę tų nelaimių su
laikymui. Tėvai turi vaikams 
aiškinti apie tokių papročių pa
vojų, ir kiekvieno vežiko parei
ga neleisti vaikams Įsikabinti i 
vežimus ar automobilius.

Guzikat ir maži vaikai.
Visi maži vaikai palinkę dėti 

viską į burną. Ir dėlto reikia 
visus mažus daiktus, kuriuos jie 
galėtų nuryti, padėti jierfis ne
prieinamose vietose.

Beveik visi žaislai, kurie jiems 
duodami, kartais išyr i ir neku- 
rios mažos dalelės gali Įsigauti j 
burną. Kasmet miršta daug 
vaikų iš priežasties nurijimo gu- 
zikų, špilkų ir kitų mažu dalykų.

[FLIS].

r— ■1 11 1 ......—.. n

FRANK P.
WATEKAITIS

Pirmos klasos laikrodžių, laikro
dėlių ir auksinių daiktų taisytojas. 
Taipgi mes užlaikome geriausio iš- 
dirbimo laikrodžius, laikrodėlius, 
žiedus ir visokius auksinius daik
tus; ir parduodame juos už žemiau
sias kainas.

Tcl. Koosevclt 1866
652 18-th SI., Chki^go, UI.
........... ............................ ,

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauslai

M. Yuška,
3228 W. 88-tli St„ Chdcago, Ilk

■ LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

ĮTAUJIENTO, CKicagč, m

Kas Dėdasi 
Lietuvoj

MAB1AMPOLE. 17. XI. Ma-' 
riampelės žydai streikuodami I 
prieš Seimo leidžiamąjį įstaty
mą, kuriuo šventadieniais turi 
būti uždarytoji krautuvės, laikė 
uždarę, visas prekybos įstaigas 
nuo ryto iki 13 vai.

Sulaikė Estijos komunistus 
Kėdainiuose. Gruodžio 6' d. Po
li line Policija Kėdainiuose sm 
laikė du Estijos komunistus, 
kurie dalyvavo komunistų put- 
če Taline. Smulkiau seik. Nr.

Nauji namai. Laikotarpy pus
antro mėnesio Žaliajam Kalne 
prie Darbininkų gatvės išaugo 
šeši didoki namai, skyriumi 
bicd nuomonei ir bebutinin- 
kams Valdini ūkam1-i apsigyven
ti. Jau bųigiama dengti raudo
nomis čerpėmis stogai ir daro
ma vidury visos partvaros. Tai 

i bus antroji Kauno Miesto Sa- 
, vivaldybės butų kolonija. Spė- 
; jama, kad į dvi savaiti dar
bas bus veik visai užbaigtas ir 
bus galima \leisti apsigyventi. 
Paaiškėjo, kad paskirto šiam 
statymui kredito 285 tūkstan
čius litų neužteks ir teks dar 
pridėti apie 75 tuksiančius li

Keistas a psi reišk i m as.
KĖDAINIAI Ištisą dieną 

dega gatveise elektra, gi naktį 
dega lik iki 12 valandai. Ar 
elektros stotis nesumanytų, kad 
naktį gal geriau butų deginti 
elektrą, negu dieną.

—Vladas Skaudakalnis.

Negražus apsireiškimas.
KĖDAINIAI. - Čionai lapk

ričio 10 dieną rasta iš nakties i 
ant Šv. Jurgio parapijos kapi-' 
nių beveik vi««i sudaužyti akme-' 
niniai paminklai su lenkiškais j 
užrašais. Lenkai kaltina lietu
vius fašistus, bet ar nebus tik, 
las pačių lenkų padaryta, kadi 
suprovokavus lietuvius, nes čia) 
lokių lietuvių regis nėra.

—Vladas Skaudakalnis.

MAŽEIKIAI. 16 d. lapkr. įvy
ko Mažeikių Vartotojų B-vės 
\isuotinas nacijų susirinkimas, 
km-iume iš revizijos Icomisijos 
pranešimo paaiškėjo, kad bu- 

busįs vedėjas ir kasininkas pa
traukti atsakomybėn už išaik-j 
vojimą 5,000 B-vės 'kapitalo.

—Mažeikietis.
ŠEDUVA. — Iš lapkričio 15 

naktį tapo apvogtas Panevėžio i 
g-vės p-lis Justas Petronis. Į 
Nuostoliai siekia 150 litų vei’-i 
tūy.

(8. XI. apvogta p-tis Dumšėj 
Šeduvos valsčiaus. Pavogtiejil 
daiktai daugiausia sidabriniai.! 
Nuostolių padaryta ant 6,000 
litų varles. —VI. Kušleika.

ŠEDUVA. — Šeduvos mies
tas pradėjo tvarkylis, šį rude
nį lapo apsodintos slidžiosios 
gatvės (Šiaulių, Panevėžio ir 
Kėdainių) jaunomis liepaitėm 
mis. Pavasarį pradės taisyti 
šaligatvius. Žmonės nori, kad 
butų miestas apšviestas, bet 
nėra kam ta darbą dirbti.

—šeduvietė.

BUTRIMONYS. — Butrimo
nių valsčiaus taryba pirmam 
savo posėdy į visas vietas iš
rinko pažangiuosius žmones, 
tik viens į viršaičių kandida
tus ir v-bos iždininkus paleki) 
“krikščionys”. Pastarieji /tiio 
nepatenkinti ir pasinaudoję; 
proga, kad apskr. v-kas viršai
čio rinkimus užprotestavo, nes 
nebuvo pirma nuskirta alga, 
dėjo visas pastangas, kad viską, 
iš naujo perrink Ii. Bet koks 
nepasisekimas! ir turėtų vietų 
neteko. ) viršaičius pateko vi
si trys vaisi, liaud. būtent: Jo-'S 
nas Bernatavičius, Aleksa Ba
nys ir Juozas Prancikevičius; į 
apskr. Tarybą s.-d. Antanas 
Žvirblis ir žydų Mendelis Va- 
bolskis. Krikščionys pamatę 
savo pralaimėjimą. apleido su
sirinkimą, bet kadangi kvoru
mas liko (18 iš 26) sush’inki- 
mas nutrauktas nebuvo. Buvęs 
kandidatu į viršaičius Petras 
Sasnauskas išeidamas ir grą
žindamas, kad jis net tarybos 
rinkimus už tai suardysiąs, net 
gailiai apsiverkė.

—Dzūkų Nykštukas.

švedų karališkasis konsula
tas Kaune praneša, kad nuo 
gruodžio 3 d. konsulatas vei
kia naujam bule Miškų g-ve
2. Priimamos valandos nuo 11 
iki 2 vai. i

Minislerly Kabinetas nu tarė 
paskirti Klaipėdoj tam tikrų 
komisiją, kuri atliktų Klaipė
dos konvencijos numatytus op- 
lacijos dalykus. ) komisiją Įeis 
Klaipėdos krašto gubernato
rius, kaipo pirmininkas, vienas 
krašto direktorių ir direktori
jos bei gubernatoriaus jurisl-1 
konsnltai, kaipo nariai.

šiomis dienomis bus svars 
tomas mišku pluikdymu Nemu
nu reikalas.

tų. Valdyba pasitikėjo, kad šių 
butų statymui pasiseks sunau
doti .jos meninių sandelių prie 
Duonelaičio g-Vės medžiaga, 
bet iš trijų sandėlių tepasisekė 
pasinaudoti lik vieno sandėlio 
medžiaga, nes kilų dviejų ne
spėjo paliuosuoli Susisiekimo 
Ministerija. Todėl statybos me
džiagą teko pirkti iš lenlpiuvių 
rinke < kaina, (lėliai ko ir patsai 
statymas turės brangia!! ap
sieiti.

Jau šiandien yra paduota iki 
200 prašymų įvairių asmenų, 
kurie norėtų gauti šiuose bu
tuose patalpą. Einant sutartimi 
su Vyriausybe, pastaroji yra 
palikusi iki % visos patalpos 
valdininkams. Socialės Apsau
gos Skyriaus Komisija yra nu
tarusi pažiūrėti kaip ir kas gy
vena visi tie, kurie prašo butų 
ir pradėti jau tirti,•kam duoti.

—K. I. B.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
jai puikus ir patogus 
usidėjimui pirkinių:
He yra sulenkami; 
inka dėl daug pi)Rki- 
lių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c.' Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,/
1739 So. Halsted St., Chicago, Iii.

u-

UUVIEHNASTIS
(lugaiioj’imai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pfU- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas* 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taipjau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
, Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, I1L

VIENYBE 
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė verte atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Flve Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelta.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštu ir lietu vos.

, Keturi doleriai ant melų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

< VIENYBĖ,
193 Grand SL, BrookJyn, N. Y.

L ''

Mirė važinėdamas. — šiomis 
dienomis vežikas AlechovičiuJs 
(21 m. ,amž.) važiuodamas į 

Slabadą kely mirė. Medicinos 
eksperiza tvirtina, kad miręs 
nuo alkoholio.

Sci^tica

Palengvina tuojau
g Kuomet jus vartosite Sloan’s, 
Cjjums nereikia alsinančio trini- 

mo dėl prašaliuimo skausmo. 
Tiktai uždėkite švelniai — tuo
jau šviežus kraujas ateis į skau
damą vietą. Trubelis bus tuo
jau prašalintas. Pas visus ap- 
tiekorius — 35 centai.

Sloan’s
— Prašalina skausmą!

ALPAMaltExtract
Su JBohemian 
importuotais a- piniais ir geis
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit šj svei
ką ir nustingą 
gėrimą. Prašy
kit jūsų groser- 
ninko, kad gau
tų jį dėl jūsų.

Mes dastatome į visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
- 2428 W. 47 St.
Phone Lafayette 1104

j

Naujas!
Puritan

Hop — 
Flavored

Malt
Flavored su tikru 
Boheman Hops 
Nereikia virinti

Didelis B?8K.Svar« 0 3 CKlanas w w w
Prašykit jūsų groserninko

Physical Health Institute
DR. VELON1S, Pb. 
i). C., 1). O., N. T.

j Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
; užsisenėjusias, be vaistų ir opera- 
j cijii, naujausiais budais.
j 4201 Archer Avė., Chicago, |||.

Brighton Park, 2-rų luini, Kurna.-- 1 
Valandos nuo !) ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki <S vai. vakare, 
nedeldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telcphone Lafayette 4543 
v_

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kama $60
Tuomi padarysi dideli smaguro* 
pats sau, savo giminėm a ir drau
gams su kuriais susiraiiniji ir 
greičiau galėsi pavalyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau- 
oja, parankiausia ir dalikatniausis 
matini}* su' lietuviškomis raidimh 
pasaulyje. Galima ir ancliikai ra- 
lyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Batoted gir, !' 

Chfcage. UI.

G
Baudos. Už nepildymą Karo 

Ki.mendanlo įsakymų lapkri
čio mėn. nubausti: 8 asmenys 
po 506 litų, 3 200, 7 — 100,
4 — 50, 34 — 75, 500 — 100, 
24 — 25, 2 — 15 ir 10 asmenų 
po 10 litų.

DR. VA1TUSH, O, D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
lumo, skaudamą akių Įkarštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas datomas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidasi Speciali 
atyda atkreipiama | mokyklos vai
kus. . Akiniai nuo $4.09 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St 
Phone Ennlevard 7589

Lietuvių Denti^U^ 
nans geriau 

dentvi Iv* nkuuama.
’lrldga sreri^asio Su

veilHryLi teir.eiaiuBlit m*>- 
tą. Gai *jituo jame rin-i saro ii

'fcnw mu»ų kainus. Sergildta
'Mutia. kad nekenkiw juira irve katu)

1M5 
Netoli Ankt*n«!

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dcl 
kurių matymas reikalauja pagal
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su maniui šian
dien. — Pritaikau taipgi akinids 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

John J, Smetona
AKINIŲ EKSPERTAS
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-Čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptickos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 10 ryto iki lt) vakare.

Phone Bouic/ard 7589

Dr> Williain Blanchard
(Pirmiau buvęs o>;tru-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
inkstų, reumatizmo, nervų mote
riškų, vyrišku ligų ir visu ne

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.

1545 W. 47th St„ 
netoli Ashland Avė.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

LITTLE - t 
i' SPINOGPAPHS į

DR.

linkui Chi

Protingų žmonių stovis 
yra geriausias kuo
met jie yra sveiki.
Būti sveikame stovy

je, tai reiškia būti ge
riausiame stovyje. Pro
tingi vyrai ir moterys 
nori būti tokiame sto
vyje ir kodėl jie nega
li būti?

Chiropractic gydy
mas suteiks jums svei
katos stovį. Sekite sau
gų kelią 
ropractic.

J. M. FINSLOVV.
Chiropractor

1645 W. 47 St., Chicago, 
TeU Boulevard 7OOJ5 

Valandos nuo 2 uo iki
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Pirm ąd ienis, ai į šio 5, 1925

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ku kiniai ketina pradėti 
veikti ir Chicagoje

i munšaino, tvirkinimo 
g e mhl era v i nio urvus.

ir

automobiliai užmušė 699 žmo
nes, neskaitant tūkstančių žmo
nių sužeistų, kurių daugelis 
paliko invalidais visam amžiui. 
Ypač daug sužeista ir užmuš
ta vaikų. Jai yra automobilis
tų ir vaikų tėvų kaltė. Vaikai 
nėra tokie atsargus, kaip kad 
suaugusieji ir lodei greičiau 
pakliūva automobilių ratais, 
o automobilistai gi neatkreipia 
domėsi į vaikų neatsargumų ir 
nesi rupi na patys pasaugoti vai
kus. Tėvai 
dzin vaiki 
nemokina 
Gatvė nėra

Du plėšikai užpuolė gryštan-{ tietų dalykėlių maloniai esate 
čia iš banko Mrs. T. Bennossi, 
3325 Iferndou Si., kuri nešėsi 
$125, įvilko jų j iMivo automo 

įni
ko- 

• y IŠ-

bilių, sumušė ją ir paskui 
s i vežę garažiun išlaikė ją 
lelą valandų. Paskui ją vėl 
vežė ir nuvožė keičia bloku 
mele ją i gatvę.

užprašomi; kurie dar neprigu
li prie Jaunuolių Orlceslro, Inoj 
prisidėkite. Sausio 5 d. įvyks 
Jaunuolių Orkestro metinis 
susirinkimas Mark White Sq. 
svet., prie 29-os ir llalsled gat
vių, 
riui 
ir

PRANEŠIMAI
pinti j sekamos dienos laidų turi 
bnt priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. va Karo.

MOTERĮ!

s žaisti gatvėje ir 
vaikus atsargumo, 
žaidimo vieta, ypač 
gatvė, pilna greit

Negrė Mrs. Martha Darling 
pasimirė. .Ii buvo 105 metų am
žiaus, 
dama 
duota 
vergti 
ė iii

Visi atsilankyk it, kaip na
ta i p ir jų tėvai; a Išvesk i t 

naujų narių.
.Jaunuolių Orkestro vedėjas 

—.1. L. Grušas.
Ji yra buvusi vergė bu- 

!}() m. amžiaus; buvo par- 
vergijon Athens, 

lurgavielėj. Porą i 
ilgai ji atvažiavo Į C 

Cobimbia, Tenn.

. La.,
savai-

Smagus vakarėlis

Bridgeporlo lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 "S. Halsted 
St.'Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerins “Naujie
noms”, — Aušros Knygynus.

REIKIA merginų, pirmos ir 
antros virėjos, $25 ir $30 j sa
vaitę. Moterų į kafderiją, $18.
Indų plovėjų, $17. Merginų j
dirbtuvę, $18. Lovų taisytojų, 
$17. Prie virtuvės, $18. Veiter-

vi

xai pradėsią savo veikimą ir 
Chicagoje. .Jie pulsią munšaino, 
tvirkavimo ir gembleravimo ur
vus. Visas prisirengimo darbas 
esą jau baigiamas. Kratas ir 
puolimus jie darysią patys vie
ni.

Dabartiniais jų planais, kiek
vienam ku khixui bus pavesta po 
viena bloką, .lis turės suteikti 
visus munšainerius ir kitus ur-

gi niekas nežino kuris gyvento
jų yra ku khixas, tai esą jiems 
lengva bus tuos urvus susekti. 
Jie net ir munšaino nusipirksiu. 
Tada išimsiu prieš pardavėją va- 
i antą, patys patapsią agentų pa- 
gelbininkais ir padarysią puoli
mą. Tuo budu jie tikisi apvaly
ti Chicago. Daugiau to, jie tiki
si net ir visą Ameriką apvalyti, 
o ilgainiui ir visą valdžią i savo 
rankas pastverti, nes jie būdami 
gerai organizuoti, Į trumpinusį 
laiką gali pakreipti pačius rinki
mus.

Savo puolimo darbą jie pradė
sią tuoj kaip tik bus užbaigiąs 
prirengiamas darbas. Bet laiko 
puolimas neskelbiama, tai esą jų 
pačių paslaptis.

Panašiai jie veikė VVilliamson 
paviete, Illinois valstijoj. Bet 
tas jų veikimas iššaukė kruvi
nus susirėmimus, taip kad net 
kelis sykius reikėjo į Herriną ir 
Marioną šaukti valstijos milici
ją sustabdyti įsismaginusius ku 
kluxus. Dabar to pavieto k u 
kluxų viršinnikai yra apkaltinti 
užjvairias piktadarybes — vogi
mus laike kratų, žmogžudystes

lakstančių automobilių. Kad 
skaičių nelaimių su vaikais ga
lima sumažinti parodo tai, kad 
kada mokyklose buvo praves
ta saugumo kampanija ir vai
kai buvo mokinami kaip apsi
saugoti nelaimių, lai per ke
lias savaites nė vicnasi vaikas 
nebuvo automobilių užmuštas. 
Tad jei ir tėvai irgi rūpintųsi 
savo vaikų saugumu, lai nelai
mės dar daugiau supiažėlų. Bet ............„
tėvai daugumoj moka tik ai- Godunov. 
maiiuoti ir keikti- automobilis
tus ir vi.są svietą lik jau nelai
mi i išlikus, o apie apsisaugo
jimą nuo nelaimės negalvoja.

su nūsFra y eis Bussell, 18 m., 
policisto Edward Russell, 3244 
Carroll Avė., nusišovė savo tėvo 
revolveriu. Jis sirgo.

Dundulienė 
Hirolį savo 
į savo na-

ChicagOH Lietuvių Auditorijos Ben
drovės Direktorių ię Draugijų atstovų 
atsibus mėnesinis susirinkimas pirma
dienį 5 sausio, 1925 m. Keistučio raš- 
tynėje, 840 W. 33 gatv., 7:30 vai. vak. 
Malonėsite pribūti visi direktoriai ir 
draugijų atstovai, nes yra svarbus 
susirinkimas.

Bendrovės sek r. A. Yankauskas.

kų, $18. Janilorkų, $75 j mė
nesį. Prie siuvamų mašinų, $22 
j savaitę. Taipgi turime daug 
kitų vielų.

South Bark EniĮiloymont
Agency, 1191 S. Halsted SI.
REIKIA gero shearmano ir 

jam pagelbininko.
Atsišaukite
APEX IRON & M ETA L CO.

321 W. 35th St.

DU JAUNUOLIAI NUTROŠKO 
NUO SMALKIU

Du jaunuoliu, tarp 19 ir 22 
m. amžiaus, galbūt studentus, 
rasta nutroškusius nuo anglių 
smalkių Illinois Central vaisių 
vagone, kuris buvo atgabentas į 
South Water gatvę.

Nelaimę susiekė šildytuvų in
spektorius ’ ir sargag, kurie ėjo 
apžiūrėti degančius vaisių vago
nuose šildytuvus. Pastarieji y- 
ra atdari katilai pripilti degan
čių anglių, kad vaisiai žiemą ne
sušaltų vagonuose.

Abu jaunuoliai tebėra neiden
tifikuoti. Spėjama, kad jie yra 
Illinois universiteto studentai 
todėl, kad traukinis buvo nusto
jęs Champa'gn, III.

Smulkios žinios

Pirmoji automobiliu auka
Pernai automobiliai užmušė 

699 žmones.
Pirmoji šiemet automobilių

auka buvo 13 metų vaikas

Pcnki, vaikai, kurie prisika
binę prie automobilio rogike- 
inis važiavo iš Meluose Bark, 
liko sužeisti kito automobilio. 
Du jų gal mirtinai sužeisti.

Adarn Burdzinski, 5158 S. May
St. Ji užgavo trokas ir užva-

Dea-kar jis pasimirė German 
cones ligoninėj. Be to 
žmonių sužeista.

Pereitais metais Chi<

Grace Baumann, 48 m., mo
lina penkių vaikų, kuri ant ry
tojaus turėjo buti paliuosuola 
iš Augustana ligoninės kaipo 
pilnai pasveikusi, iššoko iš 6 
augšto ligoninės lango ir užsi
mušė ant vietos. Priežasties 
saiižudvstės nežinoma. s

bRAUGAI AMERIKIEČIAI!
Užsisakykite sau ir savo giminėms Lie

tuvoje vienintelį Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos laikraštį

“SOCIALDEMOKRATAS”
Jį leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partija, kuri jau arti 30 

metų Lietuvoj gh.a proletarų frontą.
“SOCIALDEMOKRATAS” išeina kas savaitė Kaune.
KAINA: Amerikoje metams $2.40, pusei metų $1.20. Lietuvoj 

— per pusę pigiau.
ADRESAS: “Socialdemokratas”, Kaunas, Keistučio g-vė 40, b. 

L, Lithuania.

JAUNIMĄ
Kviečiame užsisakyti sau ir savo giminėms Lietuvoj vieninte

li darbininkų jaunimo laikraštį.

“ŽIEŽIRBA”
Išeina Kaune kas mėnuo.
KAINA: Amerikoj metams 60 centų. Lietuvoj — per pusę pi-

ADRESAS’: “žiežirba”. Kaunas, Keistučio g-vė, 40; b. 1. Lith- 
uanian. » ,

KAIP GAUTI DOVANAI GRAŽIŲ 
KNYGŲ IR LAIKRAŠČIŲ?

“Socialdemokrato” platintojams 1925 m. 
duosime sekančias dovanas:

Kas surinks 8 naujus metinius skaitytojus (arba 16 pusme- 
neprenumeravusius “Socialdemokrato” ir prisius už juos pi
gaus1 knygą “Pasaulio istorija” (pirmąjį tomą), 400 pusi., su

tinių), 
(ilgus, 
paveikslais.

II. Kas surinks 6 naujus metinius skaitytojus (arba 12 pusme
tinių), gaus dovanai dvi puikius knygas: 1) “Iš tamsios praeities j 
šviesią ateitį” ir 2) “Stebuklai ir paslaptys”.

III. Kas surinks 5 naujus metinius skaitytojus (irba 10 pusme
tinių), gaus dovanai vieną minėtųjų Rubakino knygų ir dar knygą 
“žemės Istorija” (Lunkevičiaus). Kaina perkant 2 litu, 80c.

•”«w
IV. Kas surinks 3 naujus metinius skaitytojus (arba 6 pusme

tinius), gaus 2 knygas: 1) “Bolševizmas; ar Socialdemokratija?” (O. 
Bauerio), kaina 1 lit., 50 et. ir 2) “Kraujoi lašo kelionė” (kaina 2 li
tu, 50c).

Illlllllllllllllllll|i!!!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Teismas uždraudė šaliapinui 
dainuoti Washingtone sausio 26 
d., operoj “Faust,” nes jis tuo 
galys pakenkti Chicagos operai, 
kuri vas. 10d. ten stato, fta Ii api
mti dalyvaujant, operą “Boris

Kad užmiršus’ sienų metų 
sus vargais ir bėdas, o sutikus 
naujų melų visusi gražumus ir 
laimes, ponia M. 
susikvietę, gražų 
draugų-men įninku
mus, 1258 S. Wood gat., taip
gi turėjo1 užsikvietuš ir muzi
kantus 7— panelę E. Grušaitę 
ir dar vieną smuikininkų, ku
rie • pagriežč gražių lietuviškų 
šokių, o svečiai pasišoko iki 
valiai. Kad pasidrūtinus nau
jus metus sutikti p. M. Dundu
lienė pasikvietė 
prie vakarienės,
buvo pagaminus. Gardžiai be

šali k smas, 
it-

visus svečius 
kurią ji pati

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Am. Lietuvių Teatro kūrėjų Sąjun
gos mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienio 8 vai. vak. 
1925, 
diją. 
rinkti 
čiams 
si

susirinkimas
5 d. sausio, 

Mildos svet., P. Vaičkaus stu- 
Susirinkimas svarbus, yra iš- 

trys veikalai kurių sąjungie- 
hus išdalintos rolės. Todėl vi- 

nariai ir norinti jais likti malonė
kit stot ir dirbti tą svarbų ir pra
kilni, darbą. Kom. Narys.

REIKIA merginos arba moteries 
lengvam namą darbui. Mažas fia
las, maža šeimyna, nereikia skalb
ti nei virti. Gera alga.

M. Goldberg, 
1521 l-’argo Avė.

Rogers Park 5867 ,

__NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA G kambarių 

medinis btmgul<i\v ir <lu lotai. 
Kaina $6IMHI cash.

Atsišauki!;
4218 S. CampbcH Avė.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais limokfjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKLN® 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phnne Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manar"
................... — ■■ /

)

kur 
Win- 

lobej nuo Adams gat- 
pasakant laiško NUME-

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina i vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio 
padėta iškaba “Advertised 
dow 
vės,
R{, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturiolika dienų nuo 
skelbimo.

Brazauskis A n tony 
Bytantas Alek 
Dabasinskiene Valeryja 
Grahauchaite Anna 
Gudas Antanas 
Gurnig Jonas 
Kazlapskenie Helendi 
Wisnieuskieni Kazimera 
Kontrimaz Antanos 
Lubinas John 
Parmalis Emma 
Stazaevicius Vincentas 
Staskonis John

d 7 Sakmirtu Teprona

pa-

6
10

16
19
20
21

26
30

o h

baubimas
ėjo Nauji

Reikia
nia Dundulienė.

prasidėjo 
ir piškejimas 
Motai.
pasakyti,

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PJHKIA 1 sliearmono ir vieno 
dreiverio j geležies atkarpų jardų. 
Nuolat darluis dėl gerų vyrų. 'Lik
tai patyrę tame darbe tegul atsi
šaukti.

Cohn Iron & Steel Co.
2034 N, Southport Avė.

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYSTfiS

Viena geriausiai apmokamų profesi
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais. 
Darbas laukia su gera alga. Uždirb
kite kol mokinatės .

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

Jaunuolių Orkestro metinis susirin
kimas įvyks Sausio-Janųary 5 <1., 8 v. 
v., Mark Whito S’q. svet. (Library 
Room) prie 29tos ir Halsted gatvių. 
Yra užkviesta šokių mokytoja. Arti- 

(ste P. Tendžiulytė. Bus renkama 
i nauja, valdyba 1925 metams, bukite 
visi Rast. Eugenija Grušaitė.

po-' -----------
pilna gyvumo Bridgeporlo Draugijos Saldžiausios 

ir dirbti ir žaisti jai netruks- S.ir.<li,e> Viešpaties Jėzaus metinis su- 
ta energijos. Sakau, kad jei vi-^g (|M 1925, 7:30 vai. vakare, Mildos 
SOS tokios moterys butų, pa- salėj, ant antrų lubų, 3142 S. Halsted 

'..v 1 4 . 1 • •.!«. St. Visi nariai malonėkite atsilan-sailhs butų laimingus. Gardžiai kyti, nes yra labai svarbių dalykų ant 
pasivalgę ir paačiavę p. Dundu- - 
lienei už tokią šaunią vakarie
nę, svečiai jau norėjo braukti 
namo, bet p. Dundulienė dar 
kvietė kiek pažaisti.
antras metas buvo kaip susi
rinkome, bet dar ėmėsi lietu
viškų žaismių ir nepajutome 
kaip jau net dvi valandos1, pra- 
žaidėme. Tadų pa link ėjom vie
ni kitiems gerų metų braukė
me kur kas priklauso.

Poniai M. Dundulienei linkiu 
daug pasisekimo visuomeninia
me darbe.

apsvarstymo.
Nut. rašt. Ant. Mosteika.

L. S. S'. 4 kuopos draugiškas vaka
rėlis įvyks šeštadieny, sausio 10 d.,

bų. Svetainė atdara 7:30 vai. vak. 
Vakarienė bus labai graži ir prie pui
kios muzikos draugės ir draugai visi 
kviečiami atsilankyti, nes busite visi 
užganėdinti.

Kviečiam visus
Rengimo Komitetas.

VrM’c imi ,c " lvynh sessiaiueuy, sausiu iv u., 1NO1S jau 1925, Mildos svetainėj, ant antrų lu-

Svetelis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJ1EŠKAU savo brolio Antano 

Karčiausko, angliškai save vadina 
“Tony Kari”. Gyveno pirmiau Penn- 
sylvanijos valstijoj ir dirbo mainose. 
Turiu svarbų reikalą iš Lietuvos. 
Meldžiu paties1, atsišaukti arba kiti 
kurie j j pažįsta duoti man žinią, sesuo 
Petronėlė Karčiauskaitė - Atkočaitis, 
blOO Archer Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir viso

kių skanumynų krautuvė. Biznis 
senas ir išdirbtas; renda pigi. Gau
sit bargeną, nes apleidžiu Chicagą.

Kreipkitės:
4107 So. Mayplevvood A ve,

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, labai geras kampas, ne
brangi renda.

3600 So. Union Avė.
Phone Yards 0297

PARDAVIMUI restaurantas lietu
vių ir kitų tautų apgyvento j koloni
joj Parduosiu visą ar pusią pigiai. 
Kreipkitės greitai, nes netrukus ap
leisiu miestą.

Atsišaukite
1745 So. Halsted St.

PIRMOS klcsos bučernė ir gro
sernė pajdavimui. Geroj vietoj ir 
geras kampas. Parduosiu už pir
mą pasiūlymą. Priežastis pardavi
mo patirsil ant vietos. Kreipkitės.

Naujienų Skyrius,
3210 So. llalsled St., No. 1«5

Lietuvių Rateliuose
Iš Jaunuolių Orkestro 

darbuotės

IEŠKAU savo pusbrolių Kazi
miero ir Juozo Grigų, Paeina Dų- 
bulo viensėdžio. Tauragno vaisė., 
Utenos apskr. Nežinau kur gyvena. 
Meldžiu ątsiliepli ir jei kas žino 
praneškit.

b’. Norkūnas,
3247 S. Union Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
kalesen krautuve maišytą tautu ap
gyvento} vietoj. Daro gerą cash 
biznj. Parduosiu pigiai, nes turiu 
kilų biznį.

1000 W. 69 SI.

Artistė p. Tendžiulytė mokins 
jaunuolius šokių.

Antanas Rukšlelė su Naujais 
Metais permainė savo “stoną” ir 
pradėjo naują gyvenimą, bet jau 

'ne vienas, o dviese. Tą dieną jis 
apsivedė su p~le Antanina Kava
liauskaite. Po ši i ubo jaunieji 
atvyko į savo naujuosius namus 
prie 87 gatvės, Beverly Hills. 
Ton juos jau laukė didelis burys 
jų draugų ir draugių. Vestuves 

1 buvo labai šaunios. Svečių daly
vavo arti šimto ir visi gražiai 
linksminosi kartu su jaunaisiais. 
Tik jau toli po vidurnakčiė visi

Pradedant 1925 metus, Jau- išsiskirstė, palinkėję jaunave- 
nuolių Orkestre prasideda d i- džiamjs linksnio ir laimingo gy- 
desnis veikimas. Pereitus1 dve- venjmo ateity.
jus metus buvo mokinama vien, Jaunasis kartu su savo broliu 
tik muzikos ir prieš koncertus jonu jr Seserc p-ia Žukauskiene 
ar prieš dalyvausiant vakarų daug darbuojasi niekuriuose te- 
programe buvo mokinama dai- atraituose rateliuose, ypač S. 
nelių. O dabar bus mokinami Daukanto Teatrališkame Kliube

ė r-s.ir lietuviški šokiai, nes šokių! 
mokinti mielai apsiėmė artistė* 
p. Tendžiulytė, kuri nesenai j 
iš Lietuvos atvyko su savo mo-( 
kytojum J. Vaičkų, 
džiulytė 
Petrograde ir 
vykusi iš Lietuvos, gerai žino 
ir Lietuvoj šokamus šokius. 
Man teko matyti jas, t. y. p-les 
Tcndžiulytę ir Jakavičiutę Mil
dos svetainėj šokant lietuvišką 
l\vo step; labai man patiko, 
manau, patiks ir jaunuoliams. 
Taipgi jinai moka ir daugybę 
kitų šokių. Taigi jaunuolių tė
vai jus tą žinote, kad ne visi iš 
šokių duoną 
mano vaikai 
bet mes- visi 
ni yra linkę prie šokių, jie šo- rengiant paskaitas, prakalbas 
kilis myli taip, kad ir neleidžia
mi veržiasi į 
ir į kits kitą pasižiūrėdami šo
ka, krevezoja, kad net šlykštu 
yra žiūrėti. Kad tam užbėgti 
ihb akių, mokinkim musų jau
nimą gražių, padorių šokių, 
kūrins jie galės šokti prie mu
sų akių, o mes galėsim tuo tik 
pasidžiaugti.

Kaip sakiau, dabar jaunuo
liai bus mokinami griešti, dai
nuoti ir šokti. Norintys lavin
tis vieną ar ir visus iš viršmi-

P-lė Ten- 
yra mokinusis šokių

Pranešimai
r kaipo nesenai at- Kas, ką, kUF, kaip ir

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRANEŠIMŲ TAISYKLES

Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitėmyti Šias taisykles:

1. ftuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi i dvi dalis: vie-

i na — pranešimui talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai laipinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus,

i repeticijas, komitetų susirinkimus;
• » 4 % * « * Z. 1 • « A . > I » 11. \ t 1
luiigiuin | jciDKY&i 11 u.-*, cmaiim.-). Lilei“

sinius susirinkimus ir apvaiksčioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 

Į šokių svetaines nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra- 
- “ įnešimai talpinami tik du kartu tuo 

pačiu reikalu.
3. Apmokami pranešimai talpina

mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjiiniškų sektų reika
lais visokių bizniŠkų parengimų: 
balių, teatrų, 'piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant Jiuterijąs), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežfuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal-

valgo ir jūsų ir 
duonos nevalgys, 
matome, kad jau-

r

ISRENDAVOJIMUI
RENDON G kambarių flatas karš

tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apielinkėj.

G530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

PARENDAVOJIMUI 5 kambarių 
namas medinis su elektra, ; 
visokiais paskutinės mados 
mais, renda $23.00 mėnesiui.

Atsišaukite
4836 Ridgeway Avė.

gasu ir 
i įtaisy-

BIZNIERIAI TĖMYKITE
Storas ir 3 kambariai ant rendos 

Brighton Parke, kampinis namas, pi
gi renda. Sykiu kas nori pirkti ga
lima nupirkti pigiai. Pardavimo 
priežastis — savininkas ligonbutyj, 
reikia pinigų. Kreipkitės kuogrei- 
čiausia.

Z. S. MICKEVICE & CO. 
klauskite Pupin,1

2423 W. 63rd Street. Prospect 4345

South West, rendon 5 kam
barių fialas, pečiumi šildomas, 
remia .$38, 3017 W. 41 PI., ne
toli Archer ir Kedzic Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai dėl vieno vyro. 

Apšildomas, su visais parankumais. 
Geistina ypatų, kad nevartotų 
galų.

6545 S. Talman Avė. 
Antros lubos

Tel. Republic 10522

svai-

RUIMAS rendai vienam vaikinui, 
garu šildomas. Su valgiu ar be 
valgio. Gera vieta gyvenimui.

Kreipkitės j restaurantą
4157 S. Kedzie Avė.

I&SIRENDAVOJA kambarys vie
nam arba dviem vaikinam, elektros 
šviesa, hot water heat ir maudy
kla

Atsišaukite
6515 So. Talman Avė.

Antros lubos
Telephonas Prospect 10210

PARSIDUODA valymo, laisymo 
ir naujų rūbų siuvimo įstaiga. Biz
nis išdirbtas per 6 metus. Labai 
puikių žmonių apgyventa viela. 
Pardavimo priežastis — savininko 
liga. Gali įmokėti dalį, kitirt ant 
išmokėjimų. Atsišaukite greit

3916 Nori h Lovvndale Avė 
Tel. Humboldt 7152

DIDELIS RARGENAS
Parsiduoda cemento blaksai ir 

plytų, gali užtekti ant 3 garadžių. 
Parduosiu už $100. Norintis pirkti 
atsišaukit.

1602 S. 49th Avė., Cicero, III.
Ant antrų lubų

PARDAVIMUI beauty shop. Vie
ta dėl dviejų operatorkų. Viskas 
yra gerai įrengta. Daromas labai 
geras biznis. Lysas ilgam laikui. 
Randasi augančioj lietuvių koloni
joj, antros durys nuo kampo, prie 
gatvekarių linijos. Renda $50, įskai
tant 3 gyvenimui kambarius. Par
duosiu pigiai iš priežasties ligos.

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Box 435

TURIU parduoti savo gražų, $275 
vertės Gonsole Victrolą, su radio arm 
vartota tik 3 mėnesius, yra daug re
kordų, deimantinė adata $65.

2502 W. Division St. 
2nd fl.

Tel. Armitage 1981

NAMAI-ZEME
DIDELIS mūrinis,1 2 Datų narnai 

prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau 
kitę prie James Kral, 2444 \V. 67 
St. Tel. Prospect 1364

MORTGECIAl -RASIM

Greitai ir pigiai
Išmokiname Anglų kalbos,vGramati
kos, Sintakses, Aritnr?etikos, Knygve- 
dystčs, ir kitų mokslų. . Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą j de
vynis mėnesius; augštesnį mokslą i 
vienus metds. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 So. Halsted St., Chicago, III. 
Corner 31 st and So. Halsted Streets

.. .................... —■■■— i ■■■«■ «

. Anglu Kalta
yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybes ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III.
1 (kai ip. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite i kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
FEDERAL AUTO ENGINEERINO 

1507 W. Madison St.
BARBERYSTkS MOKYKLA

Del vyrų ii' moterų, dienomis ir 
vakarais. Mokama 50% už uždirb
tus pinigus laike mokinimosi. Ga
lima uždirbti nuo $12 iki $20 į sa
vaitę.

International Barber Coli ego 
651 W. Madison St. 
609 W Madison St.

672 W. Madison St. 429 S. Clark St

EXTRA! EXTRA!
Atsidaro Auditorium šokių 

Mokykla. Bus mokinama nau
jausios mados šokiai, už mažą 
mokesnį. Užtikrinam kiekvieną 
išmokyti šokti greitai. Mokyto
jas J. Jakubauskas ir mokytojos 
merginos. Prašau atsilankyti 
Sausio-Jan. 5.

Mildos svet., 3142 S. Halsted 
St. Pradžia 8 vai. vak.

HMM
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775
Rezidencija Lowndale 7960

hofFman
Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

Mes išmokinsime jus 
anglų kalbos į labai trum
pų laiką. Taipgi aritmeti
kos, spelinimo, skaitymo 
ir kalbėjimo.

Musų Augštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis j Kolegiją i dvyliką 
mėnesių.

1537 N. Robey St. 
(Netoli Milwaukee Avė). 
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