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Žinia apie Karo stovį Lietuvoje — melas
Daugiau žinių apie fašis 

tukų triukšmą Kaune
Klerikalų interpeliacija Seime 

dėl “policijos smurto”
Netiesa, buk Lietuvoj pa- Dar apie fašistuky demoii 

skelbta karo stovis
Olicialinis Lietuvos Pasiunti

nybės Amerikai pranešimas

\VASIIINGTON, D. C., XI. 
9. [Paštu iš Lietuvos Pasiun
tinybės Amerikai]. — Lietuvos 
Pasiuntinybė, pasiremdama 
oficialinėmis žiniomis iš Lietu
vos, šiuo demontuoja Interna
tional News Service žinią, pa
siųstą gruodžio mėn. 4 d. 1926 
m. iš Varšuvos, kad Lietuvos 
Vyriausybė paskelbė karo pa
dėti Lietuvoje.

studentai šaukė: “Colegos, po 
vieną, po vieną eikime į Karo 
muziejų, komisaro Požėlos ber
nai pirmiau prasmegs”... Tada 
minia pasipylė j L. Alėjos vi
durį ir žygiavo Karo muziejaus 
link per Daukanto gatvę, mu- 
ziejauč sodnelio vartus, kad 
lysių ir gėlių neišmindžioti, 
uždarė ir demonstrantų nelei
do. “Sumanesnieji” apėjo tą 
draudimą ir įspruko muziejun! 
pro užpakalį. Bendromis jėgo
mis puolė muziejaus vartelius 
ir šaukdami: “Colegos, po vie
ną”... skverbėsi į vidų.

Policija neleido. Gatvėje 
biauriai keikėsi policijos adre
su. Studentai: Ankudavičius, 
Barkauskas, Dielininkaitis, pa
vasarininkai: Mardosas, RaČ- 
kaitis, administratorius, rodos, 
Balsei us, pasilipę ant suolų iš 
muziejaus plūdo policiją: “Ne
ilgai jus, kraugeriai, mus te- 
riosite, šalin Požėlos bernai,' 
caro pristavai, šalin cicilikai”... 
Į muziejaus sodnelį pro vartus 
įjojo vienas policininkas, 
rinkusieji puolė jį mušti, 
vasarininkų” gimnazijos 
koks akiniuotas jaunas

straciją Kaune
Apie klerikalų fašistų suren

gtą Kaune, lapkričio 21 dieną, 
mitingą ir demonstraciją prieš 
dabartinę demokratinę Lietu
vos valdžią, Kauno spauda 
praneša dangau detalių.. “Liet, 
žinios” šiaip rašo:

Iš pat ryto Kauno gatvėse 
puikuojasi žmonių būriai. Nori 
pamatyti opozicijos spaudos 
sukiršintų studentų eiseną. 
Seimo ir Lukšio gatvėmis vaik
ščioja pulkai ateitininkų stu
dentų storomis lazdomis nešini.

13 vai. i Il-rą policijos nuo
vadą susirenka policija. Smal
suolių būreliai lenda žiūrėti.'gas basliu kirto policininko ar- 
13,30 vai. Liaudies namuose kliui, 
prasideda mitingas. Vidun lei
džiami tik studentai ir “savi 
žmonės”. Kitokių pažiūrų žmo- giedojo himną, 
gui neduoda kalbėti, 
langą išmesti.
kiai. Lygiai taip darė ir komu-Įsoto 
nistai Zitininkių salėje: ne sa-ivo: 
viškiams kalbėti neleido ii faraonus, 
grūdo laukan. Salėje buvo 300- Želio Rotušės
400 žmonių. su komunistais raginoc

Nobelio dovanos už nuo 
pelnus pasaulio taikai

Dawes ir (hamberlain, Briane! 
ir Stresemann pripažinti tai- 

' kos apaštalais

kimi

Kongresas padidino algas 
feder. teisėjams

— Atstovų butas 295 balsais 
prieš 39 priėmė senato Pilių, 
kuriuo padidinama algos fede- 
raliniams teisėjams. Einant 
tuo bilium, kurs senato buvo 
priimtas dar praeitą pavasarį 
ir dabar tik prezidentas turės 
jį pasirašyti, federaliniai dis- 

- .. ---- --------- triktų teisėjai vietoj $7,500 
’nių ministeriui Austen Cham-[gaust algos $10,000 metams;

■ pirmam už “Da- Circuit teisėjai vietoj $8,500— 
antra-'$12,500; Aukščiausiojo teismo 

teisėjai vietoj $14,500 — $20,- 
000, o vyriausias teisėjas vie
toj $15,000—$20.500.

, OSLO, Norvegija, XII. 12.— 
Nobelio dovana už nuopelnus 
pasaulio taikos reikalui 1925 
metams, tapo pripažinta Jungt. 

[Valstijų viceprezidentui Char
les G. Davvesui ir Britų užsie-

[Pacific and Atlantic Photo,
Gulenia Kehyain (po kairei), 14 metų, ir Bartochi Hevso- berlainui, — 

pian, 15 metų, armėnų našlaitės, kurios padarė prezidentui Cool- weso planą” Vokietijai, . 
idge iš 1,000,000 mazgų kaurą. Jos buvo prezidento priimtos Bal- jam už pastangas, privedusias’ 
tajame Name.

Kviečia Jugoslavus dėtis Lygos planas Vokiečiu
Italų Albanų paktan ginkluotei kontroliuoti

GENEVA, Šveicarija, XII.

Klerikalu interpeliacija dėl 
lapkr. 21 d. įvykiu

Klerikalai Seime kėlė didžiau
si skandalą: kun. Krupavi
čius pasisakė už fašistus

Seimas svarstė dešiniųjų frak
cijų patiektą dėl sekmadienio 
įvykių interpeliacijos skubotu
mą. l’ž skubotumą kalbėjo 
prof. Voldemaras (taut.), prieš 
niekas nekalbėjo. * Skubotumą 
priėmus už interpeliacijos pri
imtinumą kalbėjo kun. Krupa
vičius (k. d.), kurs kreipė kal
bą ton pusėn, kad fašizmas 
yra visai geras dalykas. Prieš 
priimtinumą

prie Lokarno pakto.
šiems gi 1926 metams Nobe

lio taikos dovanos 
Aristidui Briandui 
užsienių ministeriui, 
vui Stresemannui, 
užsiefrių ministeriui 
pastangas pagerinti
tarp Francijos ir Vokietijos.

pripažinta 
Franci jos 
ir Gusta- 
Vokietijos 
— už jų 
santykius

Prašo $175,000,000 tur 
čiy taksams grąžinti

Mussolini siūlo serbams planą
sudaryti savotišką trilypę są- 12. — šeštadienio vakarą Tau- 
jungą tų Sąjungos taryba, paskuti

nėj savo sesijoj, priėmė modi- 
Jugoslavija, fikuotą protokolą aliantų mili

ni misteris 
davė Ju- 
p/emjei o 

Ju-

WASHINGTONAS, XII. 12.' 
— Prezidentas Coolidge prašo 
kongresą paskirti priedo 175 
milionus dolerių atmokėti paja
mų mokesniams, kurie mokes
nių suėmimo biuro buvę “ne
teisėtai surinkti”,

25 žmonės žuvo traukinių 
susikulime

BELGRADAS.
XII. 12. —'Italijos
Belgrade, Bordrero, 
goslavijos valdžiai
Mussolinio pasiūlymą.

tarinę kontrolės komisiją Vo
kietijai pakeisti tam tikra Tau
tų Sąjungos tyrimo komisija.
Įtaria Vokietiją dėl šmugelia- 

vimo karo medžiagų Kinams 
bolševikinti

pašoko j p'ė’ių 
krūmus, o kunigas pasislėpė 
už / patrankos. Triukšmadariui 

Atvykęs gene- 
pro'iolas Nagevičius įžūliuosius 

Kalba tik saviš- demonstrantus sutramdė. Alek
sai! lys Skiižinskas šuka- 

“Draugai studentai, mušti 
Tas pats S. 13 bir- 

nikštėje iš vieno 
darbi- 

.liejęj visą tulžį vyriausybei ninkus eiti paskui raudoną vė- 
lyg tos Pakuonio parapijos,liavą, o čia jau su ateitinin- 

paprotestavę, “vals-.kais iš vieno! Exministeris 
nusistačiusieji, “Gau-JEndziulaitis bėgiojo tarp susi

giedodami išėjo lau-|rinkusiųjų klausdamas: “Ar 
kad vienas .Tamstą gal sumušė, užeik, ry- 
kad eisena (toj į N gatvę N numerį.” Ki- 

“ sielomis i tiems vėl jis gy|iėsi: . “Kur 
Karo muziejų, tai! karščiausias mušis, aš vis ten, 

sušuko: toks jau mano būdas — nenu
eisim į sileisiu, socialistai mane pa- 

Įkars, arba aš juos.” žmonės 
juokėsi iš jo “didvyriškumo”. 
“Kovoms” nurimus. keikūnai 
kiek galėdami plūdo policiją.

ir, 
davatkos, 
tybiškai” 
deamus”
kan. Pažymėtina, 
kalbėtojų priminė, 
uždrausta ir siūlė 
nulėkti” į 
susirinkusieji choru ! 
“Eisim, eisim, vistiek eisim 
Karo muziejų”.

Išėję iš Liaudies namų susi-! 
kabino rankomis į voras ir žy
giavo Laisvės Alėjos link. Čia 
Lukšio gatvėje prie jų prisidė- Daug pagrindo plūsti davė nė
jo stovėjusioji šaligatviuose demokratiškas p. 
publika. Nei iš šio nei iš to pir-Jdas, 
mieji pradėjo giedoti Tautos kai ir loks tipingas pristavas 
himną. Išgi'idę dainas, piliečiai kai ką papiktino 
grūdosi į gatvę. Policija skirs- 'savo kilme, 
tė. Ties Lukšio gatvės 34 Nr. 
studentai uždainavo “šėriau 
žirgelį...” Gatvė buvo pilnutu- 
kė publikos. Dežuravusioji po
licija, nevartodama ginklo, krū
tinėmis stūmė minią atgal. 
Vaikus ir moteris leido lais
vai praeiti, 
eiti likosi, 
stovį demonstrantai, 
Tautos himną, puok 
policininkų grandinę ir pradė
jo ją lazdomis mušti. Sumuš
tas vieno policininko arklys be- 
sistodamas pargriuvo ir 
kiai sužeidė policininką, 
puolusįjį demonstrantai 
Kai kurie demonstrantai 
į kiemus mušimui įrankių ieš
koti (Mardosas, Račkaitis ir 
kiti). Lukšio gatvės gale ku-

PRAHA, Čekoslovakija, XII. nigas Butvyla Vladas susipe- 
12. — Socialdemokratai vakar su žydukais. Jis juos vadiną 
aštriai užprotestavo parlamen- komunistais, o 
te prieš Italijos ministerio Pra- Tuo pat metu 
hoj įsimaišymą dėl to, kad če- mušeikas policija 
chų ir vokiečių socialdemokra- niovadą. 
tai kritikavo diktatorių 
lini ir fašizmą.

l>a n t kademų 
džiausį lermą 
šiam sunku yra 
rėkė, trypė, 
stalus, koliojosi 
gai tuomi 
ministeii iai

Karvelis

pasisakė atst. 
d.), kuriam kal
biškas kėlė di- 

urį nemaėiu- 
ir įsivaizdinti: 
pardėsi, daužė 
ir tt. Y'patin-

pasižymėjo bu v. 
p. Endziulaitis ir 
ir uk. s-gos atst.

motyvų kai-

interpeliaciją 
bus išaiškin-

Prie balsavimo 
bėjo ats. Toliušis 
ris nurodė, kad 
svarstant svarbu
ti tuos, kurie stovėjo užpaka
ly demonstracijos ir stūmė 
studentus prie ekscesų ir ne
klausymo vyriausybės parėdy
mų.

Be to, teks išaiškinti ir tuos 
valdininkus, kurie dalyvavo de
monstracijoj » ir kaltus nubau-

Tik nenorėjusieji 
šaligatviuose be- 

užgiedoję

Feiferio bu-
jis kalba blogai lietu viš

nelietuviška
Demonstrantai su

Albanijos pakto, sudalant tuo 
budu savo rųšies trilypę są
jungą.

Bordrero užtikrino Jugosla
vijos valdžią, kad Italija netu
rinti jokių agresingų planų 
Balkanuose ir kad sutartis su 
Albanija esanti tik garantija 
status (]iio Balkanuose.

Mažoji antąnta
BUCU AREŠTAS,

XII. 12.' Praneša, 
sios antantės (R 
cho«lovakijos ir 
atstovai Belgrade raginą Ju
goslaviją rimtai pasikalbėti su
Italija dėl pastarosios sutarties

Albanija ir bandyti tą pak- siekiančios Kiniją per Rusiją, 
o tatai, jų manymu, padedą 
bolševikinti Kinus ir vedą 
prie Vokieti jos-Rusi jos-Kini-
jos bendradarbiavimo.

Kita dar klintis prieiti prie 
' |susitarimo, tai fortifikavimas 

I Karaliaučiaus Rytų Prūsuose. 
Prancūzai ir Lenkai žiuri į tai 

vokiečių agresijos* darbą.

Vokietija 
sieną Į

Kinų 
grasė 

Vokie-

11A R BIN A S), M a nd ž u r i j a, 
XII. 12. Pasažieriniam ii 
prekių traukiniams susidūrus 
netoli nuo Tienlingo. šenkin- 
go apskrity, pietų Mandžuri- 
jos geležinkely, dvidešimt pen
ki žmonės buvo užmušti ir ke
turiasdešimt sužaloti.

Trockis taikomas amba
sadorium Anglijai

veikia
Runvmija, 
kad mažo- 

l u man i jos, Če- 
Jligosią vi jos) 

raginą

su
tą paversti trilype sutartim,

linant taii) savęs įtakos 
romi s Albanijoj.

Nikola Pašič mirė

Balsuojant, interpeliaciją pa
sirašiusiųjų 
liaud. ir soc. 
interpeliacija primta.

balsais, valst.
dem. susilaikius,

Čechoslovakų socialde
mokratų protestas

smar-
Par- 

mušė. 
bėgo

mo pradėjo skirstytis dainuo
dami: “Eisim bioleliai namo, 
namo...”

Ne visi dalyvavusieji buvo 
toki ultra patriotai, nes girdė
jau šaukiant: “Bravo policija 
triukšmadarius suvaldžiusi 
etc.” Netiesa, kad buvo “krau
jo upeliai”, nes jei ir,kai kas 
gavo, iai visai ne nuo polici
jos, o daugiau nuo besigrudu- 
sių demonstrantų. Karo muzie
juj ateitininkai smarkiai su
mušė vieną šaulį, nuplėšė uni
formą, o vieną gimnazistą iki 
kraujų sumušė.

Apskritai, 
tų pusti josi, 
suprovokuoti 
“krikščionių” 
simanydami
Tautos himną ir Karo muziejų.

Pažymėtina, kad p. Endziu
laitis užsirašinėjo policininkų 
Nr. N r. grasindamas atkeršyti.

Tai toki buvo tie sekmadie
nio įvykiai, suruošti Glovackių 
,ir Endztiulaičių, suprovokavu- i 
šių dai‘ kertą jaunuomenę. Tie 
žmonės negali apsieiti te krai 
jo: nekalbant apie Glovackį, p. 
Endziulaitis •*- ties Rotuše 
šaudė į ramiai stovėjusius dar
bininkus. Jiems tas darbas

studen- 
leidę save 

nešvariems 
tikslams ir nenu- 
padėję išniekinti

dauguma 
kam

jie jį fašistu, 
pasižymėjusius 

vedė į Il-rą 
Buvęs ministeris p. 

Musso- EndziulaiJs bėgiojo ir grasino
policijai, jei areštuotų nepaleis. 
Ypač daug triukšmavo ateiti- 

—• A t- ninkai ir prie jų iš senos tur- 
skaity- gavietės prisiplakę 
kuriuo žmonės trotuaruose
skelbti girdi, pirmiau ateitininkai tesi-

LONDONAS, XII. 12. 
stovų butas trečiuoju 
mu priėmė įstatymą, 
laikraščiams užginame 
bylų dėl išsiskyrimo (divorsų) mušdavę tik bažnyčiose, o da-
detalius. bar gatvėn išėję. Kai kurie patinka.

valkatos, 
juokavo,

GENEVA, Šveicarija, 
12. — įtarimai, kad 
leidžianti gabenti pei 
Rusiją karo medžiagas
revoliucininkams, vakar 
paardyti santykius tarp 
tijos ir santarvininkų.

Į Santarvininku užsieniu mi- A c

nisteriai bijojo imtis atsako
mybės, jei jie sutiktų aliantų 
militarinę kontrolės komisiją 
Vokietijoj pakeisti 
jungos komisija, 
prašo Vokietija.

Santarvininkai 
Vokietijos karo

2,000 namų sudegė 
' Japonijos mieste

LONDONAS, XII. 12.—Gau
tomis politiniuose rateliuose ži
niomis sovietų Rusijos valdžia 
svarstanti klausimi . .apie pa
skyrimą Trockio sovietų amba
sadorium Anglijai, vietoj mi
rusio K rasi no.

Tautų Sa
kai]), kad to

įtaria, kad 
medžiagos pa-

TOKIO, Japonija, XII. 12.— 
Namazu mieste kuokos pre
fektūroj, vakar' siautė didelis 
gaisras, sunaikinęs apie du 
tūkstančius namų. Rotušė, vy
riausias paštas, pašto skyriai 
ir 
šiai taipjau sudegė

Kažin, ar taip yra

NEVY YORKAS, XII. 12. — 
Labor Bureau, Ine., paskelbto] 

kiti administracijos triobe- savo mėnesinėj apžvalgoj skel
bia, kad algos Jungtinėse Vals
tijose 
tarpu 
pinga.

O- 
piežius Pins paprašė prczicĮen- 

kad jis butų jo 
vestų investitūros 

i kardinolus pake- 
popiežiaus nuncijui 
monsinjorui Lauri.

VARŠUVA,

tą Moscickį, 
atstovu ir\ .. . ceremoniją j 
liaman 
Varšuvoj

nuolatos kylančios, tuo 
kai gvvenimo reikmenos

ĮDOMUS EKSPERIMENTAS

BELGRADAS, |JuęosĮavJhf kaip į 
XII. 10. Šį rytą mii^ė 
žymiausias šių laikų serbų po- ( 
litikas, Nikola Pašįč, buvęs'KAIP 
ministeris pirmininkas, taip
jau užsienio reikalų ministe- Į 
ris
žiaus.

KARTAIS GYVENIME 
ATSITINKA

Bl’CH AREŠTAS, Rumunija,
7<I1. 12. Rumunijos karalai
tė Ilcana, kuri nesenai su savo 
motina važinėjo po 
kaip tenka sužinoti,
vus su Italijos karalaičiu Hum- pacientai, o taip pat ir bezdžio- 
bertu. ne, dar gyvi.

MASKVA, XII. 12. — Pro
fesoriui Rozanovui pavyko įvai
rius vienos beždžionės organus 
persodinti šešiems žmonoms, 
sergantiems “Addisono liga",

Ameriką, epilepsija etc. Eksperimento 
susižieda- vaisiai da nėra tikri, tečiau visi

Jis buvo jau 81 metų am- Farmerys per radio ąužinojo, 
kad vagys jo vištas pavogė

NUŠOVĖ IRI PROHIBKTJOS 
AGENTU

PERRY, Fla., XII.
Vienas vietos farmeryą, Bu- 
chanan, vakar nušovė du pro- 
hibicijos agentu, kurie bandė 
jį suimti. Farmerys po to 
pats pasidavė policijai. Jis pa
reiškė, kad Šovęs juos dėl to, 
kad jie pirma pradėję į jį šau
dyti.

SHENANDOĄH, Iowa, XII. 
12. — Va, kai]) buvo: Andais 
rytą vietos farmerys Ed Gor- 
don, kurs tui i įsitaisęs radio, 
nusistatęs savo pabūklą stočiai 
KFNF, besiklausydamas pra
nešimo naujausių žinių, išgir
do naujieną, kad “praeitą nak
tį vagys pavogė farmerio' Ed 
Gordono' vištas.”

Farmerys tuojau nubėgo į 
savo vištininką žiūrėti. Ištie- 
sų: penkiolika vištų buvo din
gę.

Pasirodė, kad netolimo Sid- 
ncy miestelio policija tą naktį 
sulaikė du vaikėzu, gabenusiu 
kelioliką vištų, kaip jie sakės, 
parduoti.
rodė įtariami, ir policijai ėmus 
juos kvosti, jie, galų gale, pri
sipažino, kad vištas pavogę iš 
farmerio Gordono vištininko.

Jauni vyrukai pasi
niai dienai pra-

galima laukti 
šalčiau; dau- 

vakarų vėjai.
temperatūros buvo

Chicagai ir apielinkei tedera 
inis oro biuras 
našauja:

Apsiniaukę;
sniego; žymiai
glaudai žiemių

Vakar
vidutiniškai 41® F.

šiandie saulė teka 7:09, lei
džiasi 4:19 valandą. Mėnuo lei
džiasi 12:34 vai. ryto.

Paskutinis
Priminimas

WASHINOTONAS, XII. 12.
Atstovų buto sumanymų ko

misija nutarė atmesti svarsty
mą bet kurių sumanymų suma
žinti pajamų mokesnius.

Pinigai pasiųsti iki 16-tos šio mėnesio 
bus išmokėti Lietuvoje prieš Kalėdas. Pa
tartina visiems Naujienų kostumeriams 
siųsti dabar, nelaukiant paskutinių dienų, 
kad tuomi galėtumėt suteikti savo gimi
nėms dovanas ir smagumą pirm švenčių.

Naujienos Telegrafuoja pinigus Lietu
von už 50 centų ir siunčia paštu.

Teiegrafuokit pinigus Lietuvon, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 

/ TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKĄ, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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1927 metai - geri 
ar blogi?

Kaip atsirado nejud. 
nuosavybė

Bešališka pažiūra i biznio stovį I . „1 * Klausimo svarba. Senovės žmo
nių pažiūros. : 
ūkini. “Mano” ir “tavo.”

Senovės žydai, nuo kurių 
ir krikščiony s gerokai pasisko
lino, tikrino, jog Dievas su
tverdamas žmogų, paskyrė jį 
valdovu visų gyvųjų ir negy
vųjų daiktų. Kiekvienas gulėjo 
naudotis iš 
pridėdamas 
kinti savo 
lavimus.

Kitos tautos, romėnai ir 
graikai, išorinį ryšį žmogaus 
su gamta, vaizdavosi kitoniš
kai. Nuosavybės 
kiekvienam visa 
Pirmuose žmonių 
amžiuose, nebuvo

bendro aruodo ir 
kiek darbo, paten- 
svarbiausius reika-

nereikėjo;
ko užteko.
atsiradimo 
nei didelių

Teko girdėti 
žmonių spėliojimus, 
nanti metai busią 
Pirma negu pilnai 
atmesti tas kalbas

š keliolikos 
kad atei- 
blogesni. 

pritarti ar- 
pažvelkim

Stoka žemė*? nei karščių. Drabužių

dalykas tepaliečia 
artimai, kaip nuosa- 

jos įgijimu arba per- 
biznio stovj.|,e,ulnlu geroka dalis

perdidelė pro-žmogaus gyvenimo. žmogus 
padaro ““’ba, kad gavus tokią nuosa- 

įstengia vybės su kuria jis galėtų i 
cn.iasiini pirkti viriko, kas jam reikalin-! SHIlCivlIcll, t

ga. Turėdamas pinigų, jis 
samdos butą, perkas valgio, rū
bų 
jo 
nei

Ketas 
mus taip

’ gali pablo- v>*ė. Su
; įleidimu surištaginti dabartinį 

Viena jų- tai 
dukcija. Dirbtuvės 
daugiau negu žmonės 
suvaitoti. Tuomet
prisipildo ir tolimesni gamini-, 
mą stabdo. Antra-tai sumažė-t 
j i mas eksporto iš Amerikos Iį^

iri nė Europa, 
Ji išstumti 
> kitose šaly-amerikiečių 

se.
tu*

Kiek vertas namas?
Keletas pastabų apie įkainavimų 

namo

..................... - 1 .................. ■■■

Klausimai, kurie 
laužo galva

Pirmadienis, Gruod. 13,

nuo- 
prie 
šau- 
prie

NAUDINGI DAIKTAI DEL 
ŠVENČIU IR VISADOSį Kiekvienas musų svajoja ta- 

1-ti kada nors liepi -klausomu 
jinaiisniiai. Šiandie yra toki;,-’ 
ekonominės aplinkybės, kad 
žmogus negali žinoti, kaip ii 
gai turėsi darbą. Dirbtuvė su- 

.stoja, ofisas užsidaro ir darbas 
j pasibaigia. Bet jeigu tas ir ne

atsitiktų, tai visvien pagalvoti 
apie rytojų yna naudinga.

| žmogus, kurs negalvoja apie 
ateitį, praleidžia gyvenimą 
nuobodžiai. Išmėtyti uždirbtus 
pinigus, neatidedant nieko į 
šalį, labai lengva, šimtai spe
cialistų galvoja, kaip išviliojus 
iš žmogaus kišeniaus kuodau- 
giau dolerių. Jie taip išsimikli
no savo srity, jog asmuo neju
čiomis pasiduoda jų įtakai.

| Norėtųsi šioj vietoj dar kar- 
. ’.p tą pabrėžti, kaip svarbu yra 

taupinimas. Vidutiniam žmo
gui, kuriam stebuklinga laimė 

(kasdien nesišypso, taupinimas 
yra vienintėlis būdas pakilti 
aukščiau ir tapti nepriklauso
mu.

| Dabar klausimas, kur butų 
patogiausia laikyti sutaupintus 
pinigus. Bankas moka nedide
lius nuošimčius. įvairus šėrai 
ir . bonai nepakankamai sau
gus. Praktika parodo, jog 
žmonės ant jų prakišti desėt- 
kais milionų į metus.

And re w Carnegie, 
paparsto darbininko 
vienas turtingiausių 
pasauly, štai ką yra

Asmuo, kurs svarsto, ar pirk
ti namą, pirmiausia 
sužinot kiek jis išlikro 
tas, žinome visi, jog 
jas užprašo truputį 
Bet klausimas kiek daugiau? 
Čia ir atsiranda reikalas pačiam 
surast namo vertybę.

Kokiu budu tai galima pada
ryt, yra platus klausimas. Nors 
kiek Iinkamiau atsakyt, užim
tų gaga daug vietos. Todėl pa
sitenkinsiu tik bendrais bruo
žais.

Didžiausią atydą reikia 
kreipti į medžiagą, iš kurios 
mas pastatytas, ir į darką, 
mūrinis namas, tai svarbu 
tiiti, kad sienos nebūt bile kaip 
sulipdytos; greitomis ir | 
plytų. Galima, rodos, tų patį 
namą pastatyt keliais šimtais, 
o gal ir tūkstančiu pigiau ari 
brangiau. Atskirti visas smulk
menas, žinoma, sugebės tik pa-' 
tyręs kontraktorius ar real es
tate agentas.

Viduje namo beveik tas pats. 
Esti suvartota pigesnės ir bran
gesnės medžiagos. Kai kur, į- 
vairųs papuošimai labai men
kai atlikti, ir po keleto mene
sių nublunka, šviesos, vandens 
įtaisymai gyvai atsiliepia į na
mo vertę. Apšildymas kamba
rių vienu ar kitu budu sudaro 
nemažą skirtumą kainoj, žo
džiu, yra šimtai dalykų, kurie r v v v ~
paimti atskirai arba bendrai 
daro įtakos į kainą.

Nereikia pamiršti, jog vieta, 
apielinkė yra svarbus faktoriai, j 

kainuoja1

stengias 
yra ver- 
pardavė-

davo jam laikinai prasišalinti, 
tai sugrįžęs, ręikalaudavo sa
vo vietos atgal, jei kas kitas 
butų ją užėmęš. Juk ir pauk
ščiai turi nuolatinius lizdus ar
ba žvėrys urvus, kurie neužlei
džia kitam. Tokia, mat, jau 
yra gamtos tvarka.

žmogus pradėjo reikšt 
savyliės teises pirmiausia 
kilnojamų dalykų: kirvio, 
dymo lanko ir kitų, nes
jų jis priprato, kasdien varto
damas. Paskiau sekė pripratin
ti 'gyvulius, džiovintos žuvys 
ir tt.

Nekilnojama nuosavybė atsi
rado paskiausiai. Kaip jau bu
vo aukščiau minėta, laisvos 
žemės perteklius su laiku išsi
sėmė. Kad žemė bul našesnė 
reikėdavo ją* išarti, kitaip sa
kant, pridėti darbo. Bet kas 
sutiktų dirbti, jei kitas suradęs 
progą užpultų ir atimtų žemę 
iš užaugintus vaisius? Senovės 
Menu (Brahmos sunąus) įsta
tymai štai ką pareiškia: “Mi
ninčiai, kurie žinote praeities 
laikus, pareiškit, jog apdirbta 
žemė priklauso tani, kas iškirto 
medžius, ją apvalė ir išarė.

Kurs’ pirmas užėmė žemę 
apsistojo ant jos, tam ji 
priklauso, 
atimti ar
Amerikos plotų buvo tuo budu 
pasisavinta. Pirmieji savinin
kai galėjo ne tik patys naudo
tis žeme, bet ir po savo mirties 

turtą vaikams arba ki-
Kas nors turi valdyti 

Jeigu nepripažinsi, 
turi teisės prie

ūkio, tai kam gi ūkis galų 
atiteks?

Pripažinimas nuosavybės 
siu į nejudinamus daiktus: že
mę ir namus, didžiai pastūmė
jo bendrą žmonijos kultūrą. V.

ir pastogės nereikėjo. Upėse 
plaukė vynas ir pienas. Iš me
džių tekėjo medus. Pavydo, go
bšumo, žiaurumo 
lės nebuvo girdėt, 
“tavo” neskyrė 
žmonių, 
Įėjo ir gerbė...

Nėra reikalo minėti, jog pil
sto vis tegalėjo būt vien 
svajonėse. Praeitis mė

gai dėl to, 
nebematomą.

ir savymei- 
“Mano” ir 
laimingųjų 

kurie vieni kitus my-

i našus
i poetų 
jgianui idealizuoti,

ir tt. Tą, ką jis įsigijo, yra 
nuosavybė ir niekas negali 
atimti, nei sunaikint.
Dabar kyla klausimas: is j

Trečia galimybė blogų me- kur gi atsirado toji šventa tai-1 
tsirastų tuomet, jei kiltų syklė, kad mano daikto niekas Į 
i streikai svarbesnėse in-Jncturi teisės judinti? Su šia 

mintim, taip esam apsipratę,dustrijose.
Pereitais ir šiais metais daug jog vengiame net pažiūrėti at-1 

buvo kalbama apie nenormalę gal ir pasiteirauti apie josi 
produkciją, t. y. kad persmar- pradžią. Tiesa, mes atsimenami 
kiai išdirbama prekės; rinka kekių budu įsigijom savo tur-i 
negalės jų praryt. Tačiau, ačiū tą; bet ką apie kitus? Kuom1 
.rimtiems pramonės vadams, to išaiškinti tą dalyką, kad tėvo* 
išvengta. Amerikiečiai nedirbo1 turtas pereina sūnui arba gi-1 
taip daug prekių vienu kartu, minei? Kodėl sūnūs turi pilną 
kaip vokiečiai kadaisiai markių, teisę neleisti kitiems žmonėms' 
'Tik viena Florida, nesvietiškai naudotis žemės gabalu ar trio-| 
garsindama savo žemes 
naslvdo ir kaž kur

Ieškodami mokslinių
mentų apie nuosavybės 

,/džia, mes rasime, kad ji is i . .i rado pirmiausia tuose 
įkuose, kurie buvo n'audojami.

. Ižemė priklausė visiems arba, 
teisingiau sakant, niekam. Bet, 
jeigu asmuo apsistoja, kokioj 
nors vietoj apsisaugoti nuo vė- 

saulės kaitinimo, tai vieta

argu- 
pra- 
atsi- 
daly-

ir 
ir 

Joks kitas negali 
užginčyti. Daugelis

at- 
na

Didelis pasirinkimas au
ksinių daiktu laikrodėlių, 
deimantų, pianu, radio, 
phonografų, rakandų, už 
žemiausią kainą ir ant

palikti 
jo, saules Kaitinimo, tai vieta ^jems 
priklausė jam iki jis iškėliau-1 v * 0 . . t III ' • •
davo kitur. Paskiau ją gali už- 'vajkai 

įimti bile kas. Panašiai ir su1 
(vaisiais, kurie taipgi priklausė 
i visiems iki pavienis žmogus 
nesurinko jų sale savęs. Pašau** 
lis tuomet buvo panašus dabar-1 

4tw i. . . , - ~ -tiniam musų teatrui, kuriame!giozj. besiu vien dėl to, kad jo tėvas1. , . ...uja,....-L ii-o i a ii- i j»;kede yra musų tol, kol ja nau- alsidure. ta valde? Arba — kokiu budu!. . _ I ‘.. . . ,dojames.a-,gali sems, gulėdamas ant i 
iv mirties patalo, diktuoti visam i 

negali svietui, kam turės priklausyti Iči 
s 6iz-,jo deimantai ir brangenybės? i laukų nebebuvo tiek kaip se- 

visi klausimai daugumai j niau. Vienoj ir toj pačioj vietoj 
Net ir tarme-‘žmonių visai neateina į galvą. į tekdavo pasilikti gana ilgai, 

žmogus 
įrankius ir 

gyveninio vietą. Jeigu ir reik

kad 
tėvo

JOS. F. BUDRIK 
Pianų Krautuvė

tei

dras atsargumas vyraus 
1927 metais. Europa 
rimtai pakenkti Ameri 
niui, kadangi tos dvi dalys vie- sįe 
na kitą papildo.
riai, kurie skundžiasi negalį iš-lTaČiau, 
vežti grudų užsienin, rastų sau nesuprasime legališko 
liuką, jei mokėtų tinkamai ęų- nes pamato.
siorganizuot. 9 ’•

Baimė blogų metų mus buvo 
užklupus jMTeitų melų balan
džio ir gegužio mėnesy. Ji 
pasikaitojo taipgi ir šių metų 
kovo mėnesy. Labai galimas 
daiktas, kad pesimizmo bangos 
pasirodys laiks nuo laiko ii 
1927 m.

Jeigu

Laikui bėgant žmonių skal
us dauginosi. Laisvę pievų ir 

nebebuvo tiekir
klausimai

visai neateina į galvą, į tekdavo 
nesusipažinus su jais, Kovojant su gamta, 

visuome- pratobulino

Karolis Norkaitis
Parduodu Auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tei. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

Naujas Namas Lietuvių Centre

kurs iš 
pakilo į 

žmonių 
pasakęs:

j “išmintingas jaunuolis ar šių 
I dienų darbininkas įdeda savo 
■pinigus į nejudinamą nuosavy
bę.” 

šis pasakymas, 
. • yrašeši tūkstančiai, kitur dešimts.) 

Man teko girdėti lulo žmogaus 
pasigirimas, kaip jis nepaklau
sydamas savo ical estate agen
to, kreipėsi prie kito ir gavo 
namų už tokių kainų, koki jam 
patiko. To žmogelio džiaugs
mas galėjo turėt prasmės lik
tai tuomet, jei abi apielinkės 
yra vienodos, kdsz vienok retai 
tepasitaiko.

Vienok, norėdami tikriau nu
statyt nuosavybės vertę, nega
lima pasitikėti savo pajėgoms. 
Klausimas yra taip platus ir

3417-21 So, Raisteli St.
Chicago

Tel. Boulevard 4705 j

kokių nors

Amerikoj javų derlius, 
panika ar visuotinas 
tai bukime tikri, kad 
metai patenkins mus

streikas 
ateinanti 
visus.

—M. V.

Kaip auga Čhicaga
Musų miestas yra palygina-

tai, pasidėkojaut geroms apie- 
linkčms ir žmonių energijai, jis 
užaugo Į vienų didžiausių mies-

w *****

Vienur toks namas
man rodos, 

teisingas. — M. čiburas.

Musu Žinios
Pardavė ir Pirko

Jurgis I’blkus pardavė perei- 
loj savaitėj Jonui Sutkui kam
pinį lotų prie Campbell ir 69 
gatvės už $17,750. Abidvi pu- 
sėš yra patenkintos.

Feliksas Vaičiūnas pirko ge
roj vietoj, Wilcox Avė., netoli 
California Avė., lota už kurį 
mokėjo $5.700.

< iyVentojų 
mas

m.
1810
1850
1860
1870
1880 ...
1890 . . .
1900 ...
1910 ...

skaičiaus didėji- 
sulig metų yra sekantis.

gyventojų buvo

PIRMAS SPEGIALIS 
IŠPARDAVIMAS

Perkant tiesiog iš dirbtuvės sutau
pysit nuo 25% iki 50% nuošimčių 
ant seklyčios setų. Padirbam ant už
sakymo. Taipgi užlaikoin gatavų pa
darytų dėl pasirinkimo. Materiolas, 
darbas, gražumas ir stiprumas už
tikrintas. Dabar geriausi proga užsi
sakyti, ir dėl svečių turėsit puikiau
sius rakandus ir sutaupysit didelį 
nuošimtį, šiaip užlaikom visokios rų- 
šies rakandus ir parduodam pigiau
siom kainom.

duoti tinkamesnį atsakymą. Ne
padarys klaidos tie, kurie Tur
iną pirkimo namo ar loto kreip
sis prie kurio Lietuvių Real 
Estate Tarybos nario ir pasi
klaus jo nuomonės. Tai vienin
telis tikresnis būdas atspėti.

—G. Lucas.

Viela, kurią lietuviai apleidžia 
i

Cliicagos augimas 
nepaprastas

Ant Ashland Avė. tarp 10 ir 
47-to‘s gatvės seniau būdavo 
nemažai lietuviškų biznierių: 
krautuvių, valgyklų ir tl. Daj 
bar gi, važiuuojant pro šalį jau 
to nebesimato.

Priežastį lokio apleidimo rei
kia ieškoti tame, kad lietuviai 
traukiasi iš Stock Yardų ir ieš
ko darbo kitur. Jų vietas už
ima juodukai ir meksikonai.

ir GLOBĖ FURNITURE &
Miestas po naujų metų bus 

švaresnis
UPHOLSTERING 00,
6637 So. Halsted St.

miestas 
didžiausiu.

... 29,963 

... 109.260 
. . , 298.977 
... 503.183 
. 1,099.850 

. ’ 1.698.575 
. 2.185.283 
. 2.701.705 
. 3.001.(MM).

L. R. E. Tarybos nariai 
pagerbs I)r. K. Grinių
P-as S. Dargužis ir J. Jur

kevičius yra pakviesti nuo Lie
tuvių Nejudinamo Turto Tary
bos kaipo atstovai į Visuome
niškų Komitetą pagerbti Dr. K. 
Griniaus, dabartinio Lietuvos 
Prezident , 69 metų sukaktu-

Nesenai pastatytas 
Halsted ir 35 gatvės, 
kainavo apie $100,000.

ga-
Komitetas 

tą Lietuvių
rengia didelę puo- 
Auditorijoj, gruo-

—Pūkas.

kampe 
Namas 

Stovi 
ant didelio (25x125) žemės
balo. Savi įlinkas J. Woif.

Namas įrengtas iš oro ir 
daus atsakančiai; niekuom 
siskiria nuo vidurmiesčio. Jame

vi-
ne-

yra keletas vietų tinkančių da
ktarų, advokatų ir kitų ofi
sams. Didžiausių krautuvę tu
ri užėmus W. Stulpino aptieka, 
kuri moka $400 nuomos į mė
nesį. Ji daro gerą biznį ir lan
kytojų skaičius kas kart auga.

, matyt, ne tik j

Chicagos miestas platinasi 
didinasi su nepaprastu greitu
mu. Centre, rezidencijų ir 
pramonės apielinkėse auga vie
nas po kito aukšti milžiniški 
naami, ’ savo viršūnėmis sie
kianti debesis. Tai parodo, jog 
jauniausias pasauly 
greitai bus taipgi

Plačios gelžkelių stotys, vieš 
bučiai, ofisų namai 
cagos stiprumą ir 
nai pastatytų namų vertė at
rodo šiaip:

Pure Oil Building VVabasli 
VVacker)— $7,500,000.

Palmer Namas (Monroe 
Wabash)—12,000,000.

Stevens vieši). (Michigan 
7 gat.)—$8,000,000.

Masonic Temple (26 W. Han- 
dolph)—^5,000,000.

Metropolitan (La 
Randolph) $3,000,000.

Žymus skaičius brangių na
mų statoma ir kitose vietose. 
Tas parodo, jog (Jiicagos au-

neužleidžia vietos kitiems, bet ainas tęsias greičiau negu bi- 
ir pats iš jų paveikia biznį. kurio kito miesto. V. Bart. 
Centras viso judėjimo pradeda 
suktis apie 35 ir Halsted gat
vės, Iš čia jis plėsis į šiaurę ir

liudija Chi- 
ateitį. Nese-

ir

ir

ir

Saite ir

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Namų šeimininkės .gali pasi
džiaugti gera naujiena: miesto 
taryba prižadėjo po naujų me
tų reguliariai valyti galveles 
ir visus užkampius. Tam tiks
lui paskyrė $6,500,0(10. Kas de
vinta dienų bus valomi pelenai 
ir kas šeštų Įvairus kiti ne
švarumai.

Iki šiam laikui turėdavom 
blogiausią sistemą. Aldermanas 
užlaikymui savo apielinkės gau-[ 
davo tam tikrą sumą pinigų. 
Kaip ją suvartodavo, 
Dievas žino.

Namų statymas eina

vienas

gerai

Statymo darbai žymiai pa
laike per paskutinius trejus me
tus visos šalies biznį. Jeigu jie 
sumažėtų, jaustųsi visuotinas 
pramonės nusilpnėjimas.

Bet laimėj statymas varo
mas plačiam maštabe. Per pir
mą, šių metų dalį, 500 svarbes-1 
nių miestų naujiems namams 
išleista du ir pusė biliono do
lerių.

Vienoj Cbicagoj pirmą šia 
mėnesio savaitę išduota leidi
nių $6,226,550 vertės.

Pearl Queen
CONCERTINOS

Yra geriausia. Rekomenduo
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšics 
kitų muzikališkų instrumentų.

Mes spausdiname Lietuviškos 
muzikos dėl Concertinų, Orkestrų 
ir Piano Soloms.

Parsiųsk!te musų 
katalogą dykai

Vitak - Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė.

Chicago, III.

KAS GALI MANE IŠGYDYTI?
Kasdien tūkstančiai žmonių klausia 

■ savęs. Atsišaukit dėl dykai informa- 
t cijų 753 W. North Avė.

> Specialistas
l)R. W. C. W1LL(NG

Nuo 10-12 dienų iki 2-8 vakaro
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LIETUVNINKAI” IR SOCIALDEMOKRATAI 
KLAIPĖDOJE

BENDRAS FRONTAS PRIEŠ VOKIŠKĄ 
BURŽUAZIJĄ

KLAIPĖDIEČIŲ nutarimas susidėti su 
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATAIS

DEMOKRATLNĖS LIETUVOS PAJĖGA 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

Paskiausias Klaipėdos krašto direktorijos krizis pa
rodė, kad to krašto darbininkai jau yra pusėtinai atsipei
kėję. Darbininkų atstovai Seimelyje, socialdemokratai, ne
balsavo su vokiečių buržuazinėmis partijomis, kurios ry
žosi nuversti Simonaičio direktoriją. Nebalsavo su tomis 
partijomis ir du lietuvių atstovu Seimelyje.

Dabar, kaip matyt iš vokiečių spaudos pranešimų, 
tapo sudaryta nauja direktorija ir jos nariais yra pa
kviesti buv. direktorijos pirmininkas Borchert, lietuvių 
šalininkas, ir socialdemokratas Scharffetter. Tuo budu 
lietuviai ir socialdemokratai ima Klaipėdos krašte vis 
dažniau veikti bendrai.

Kai kam gali išrūdyti keista, kad “lietuvybės” rams
čiu Klaipėdos krašte virsta socialdemokratai, apie kurių 
“vokišką patriotizmą” buvo tiek daug musų spaudoje pri- 
Ulbėta. j, jU.iSOOl

Bet tikrenybėje tame nieko keisto nėra. Socialdemo
kratai, gindami darbininkų reikalus, eina prieš stipriau
sius darbininkų priešus. O Klaipėdos krašte stipriausieji 
darbininkų priešai yra vokiška buržuazija. Lietuvių bur
žuazija tenai dar menka. Dauguma lietuvių Mažojoje 
Lietuvoje tai “laukininkai” (ūkininkai) ir beturčiai. Ko
voje su vokiška buržuazija Klaipėdos krašte lietuviai ir 
vokiškai kalbantys darbininkai yra natūralus talki
ninkai.

Bet suprantamas daiktas, kad socialdemokratai tu
ri savo principus, kurie anaiptol ne visame kame sutinka 
su “lietuvninku” siekimais. Dabartinis lietuvių ir social
demokratų “bendras frontas” Klaipėdoje, todėl, dar nė
ra pakankamas užtikrinimas tam, kad organizuotieji 
Klaipėdos darbininkai visuomet stovės Lietuvos respub
likos interesų pusėje. Kad jie nuolatos gintų tai, kas yra 
sveika Lietuvai, reikia, kad jie susijungtų su visos Lietu
vos demokratija.

Tenka pastebėti, kad Klaipėdos krašto darbininkai 
šiandie eina jau ir prie to, — kas matyt iš tik-ką įvyku
sio to krašto socialdemokratų partijos suvažiavimo.

Šis suvažiavimas (Šilutėj, lapkričio 17 d.) pasmerkė 
“einheitsfronto” politiką, kurios krašto socialdemokratai 
laikėsi per pastaruosius beveik septynerius metus, ir nu
tarė užmegsti artimesnius pastovius santykius su Lietu
vos Socialdemokratų Partija suderintai kovai už darbi
ninkų reikalus visu respublikos plotu.

Klaipėdos krašto socialdemokratų partija įeina į Lie
tuvos socialdemokratų partiją, kaipo autonominė organi
zacija, kuri savarankiškai ves savo organizacinį ir rinki
mų darbą Klaipėdos krašte ir turės savo centrą. Bet Lie
tuvos s.-d. partijos Centro Komitetas dalyvaus spren
džiamu balsu Klaipėdos krašto socialdemokratų suvažia
vimuose ir centre. Tolinus, partinės darbuotes pagrindu 
taip Didžiosios Lietuvos; kaip ir Klaipėdos krašto social
demokratams bus Lietuvos Socialdemokratų Partijos pro
grama ir bendrieji taktikos principai.

Šilutės suvažiavimo priimtam nutarime dar numato
ma, kad abi organizacijos’ (Lietuvos ir Klaipėdos krašto) 
turės bendra Centro Komitetą, siųs bendras delegacijas 
j Socialistinio Internacionalo kongresus, bendrai ves 
rinkimu kampanijas į Seimą ir Seime sudarys bendrą 
frakciją. , ’ >

Tuo budu Lietuvos ir Klaipėdos krašto socialdemo
kratai faktinai rengiasi susidėti į vieną partiją, ir tai bus 
įvykinta, kaip tiktai Lietuvos partijos centras patvirtins 
susidėjimo sąlygas. Klaipėdos organizuotieji darbininkai, 
vadinasi, darosi visos Lietuvos darbininkų judėjimo da-

lis. Per socialdemokratų partijų Klaipėdos krašto darbi-1 PmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMxxxxxxxxxxxxxxxxx

: Apie Įvairius Dalykus 
xnmixm!»mTrYYYnmnmn»tTTTTTTXt!nTYTi!

ninkai susilieja su visos Lietuvos demokratija.
Nuo dabar demokratine Lietuva jau turės Klaipėdos 

krašte savo organižuotę pajėgų, kuri vis stipriaus ir stip
rinus atrems vokiškų “patriotų” žygius prieš respubliką.

Apžvalga

MIN1STER1AI SAVO NUTARI
MO NEVYKD1NS

Jau “Naujienose” buvo rašy
ta apie Lietuvos ministerių ka
bineto nutarimą šalinti iš tar
nybos vieną iš dviejų apsive
dusių, jeigu abu apsivedusieji 
turi vietas įstaigose.

Tų kabineto nutarimą, kaip 
žinoma, pasmerkė ir vai. liau
dininkai ir socialdemokratai. 
Socialdemokratų atstovė Seime, 
drg. Purėnienė, dėl jo įteikė 
m misteriui pirmininkui paklau
sima. Atsakydamas į paklausi
mų, {t Sleževičius Seime pa- 
leiškė, kad tas ministerių ka
bineto nutarimas nebus vykdo
mas.

Varžytinės dėl Afrikos 
kolonijų

NAŪJA KLAIPĖDOS KRAŠTO 
DIREKTORIJA

vokiečių telegramų agen
tu ra praneša, kad Klaipėdos 
krašto gubernatorius Žalkaus- 
kas paskyrė direktorijos pir
mininku buv. krašto direkto
rių Falkų. Falk sudarė vadina
mųjų “darbo direktorijų”, pa
kviesdamas į ją buv. direkto
rių Scparffelterį (socialdemok
ratą) ir buv. direktorijos pir
mininką Borchertą (lietuvių 
rėmėją).

Naujoji direktorija jau per
ėmė reikalų vedimą, bet vokie
čių partijos kažin ar jai išreikš 
savo pasitikėjimą, kadangi di
rektorija buvo sudaryta nepa
sitarus su jomis.

Klaipėdos krašte, kaip ma
tyt, lietuviai* vis dažniau eina 
kartu su socialdemokratais. Tik 
gaila, kad buržuazinės vokie
čiu 
mą

to fašistinio judėjimo, 
ėmė reikštis prie kleri- 

valdžios patiems klerika- 
jį remiant (ar net savo

ti teismui ir kai kurie jų jau 
gavo kalėjimo bausmes.

Gi pulkininko Glovackio ir 
Tomkaus mėginimus suorgani
zuoti. fašistinę buvusiųjų sava
norių sąjungą tai yra liktai tę
sinys 
kuris 
kalų 
lams
rankomis kuriant).

Pagaliau, yra faktas, kad 
bolševizmas Lietuvoje tolyn vis 
labiau silpnėja. Keletas metų 
atgal jisai turėjo nemenko pri-' 
tarimo Lietuvos darbininkų 
masėse; o šiandie bolševikai 
masių Lietuvoje nebeturi.

Taigi yra nesąmonė sakyti, 
kad fašizmą gimdąs bolševiz
mo pavojus. Greičiaus priešin
gai: fašistai tai bolševizmo pa
mėgdžiotojai. Kai bolševizmui j

Europon valstybės nepaliauja 
veržtis į Afriką. —Kiek kuri 
valstybė laimėjo varžytinėse? 
—Karai ir nesusipratimai.— 
Kolonijų prekyba.— Nesvei
kas klimatas. — Tabako ir 
medvilnės pramonė.—Ameri
ka užinteresuota gumos me
džių plantacijomis. — Bruz
dėjimas tarp vietinių gyven
tojų.

U 1925 m. įvairių mineralų bu- 
vo iškasta už $263,988,036. Tai 
palyginus irgi nėra didelė su
ma.

Dabartiniu laiku daugiausia 
dėmesio yra kreipiama į gumos 
medžių plantacijas. 'Tomis plan- 
taęijpmis labiausia yra susido
mėjusios Jungtinės Valstijos, 
kurioms rupi sulaužyti anglų 
gumos monopolį. Prieš porų die
nų laikršačiai pranešė, kad Har- 
\ ey Firestonc, gumos pramones 
baronas, padare su Liberijos 
valdžia tam tikrą sutartį, kuria 
einant amerikiečiai pradės zLi- . ... . ... berijoj vystyti gumos medžių 
plantacijas. Tai reiškia, jog ir 
amerikiečiai im&- skverbtis j 
‘‘juodųjų kontinentų”.

Žinovai pranašauja, jog neto
limoj ateityj Afrikos kolonijos 
gali pasidaryti nebesuvaldomos. 
Jau ir dabar eina nemažas bruz
dėjimas. Kuriasi darbininkų 
organizacijos ir visokios poli
tiškos draugijos. Jos reikalau
ja, kad negrams butų suteiktos 
tokios pat teisės, kaip ir balt- 
odžiams. O juo tarp juodųjų 
bus didesnis susipratimas ir 
vienyl/ė, tuo baltiemsiems sun
kiau bus juos bevaldyti.—K. A.

>•

ma? Pasirodo, kad vienų me
tų aukso ir deimantų produk
cija yra verta tik pusė to, kas 
gaunama už Tcxas valstijoj vie
nais metais pagamintą medvil
nę. Francuzų Tunisia 1924 m. 
importavo dirbinių už $30,000,- 
000. 'l ai sudaro mažų Franci
jos eksporto dalj, nes francu- 
zai kas metai eksportuoja $2,- 
218,775,(MM) vertės dirbinių.

Negeresnėj tuo atžvilgiu pa
dėtyj randasi ir Anglija, 
vyzdžiui, i Argentina ji
poAuoja pustrečio karto dau
giau dirbinių, negu į Egiptą. 
Amerikos automobilių pramonės 
vertė yra du kartu didesnė 
visa Afrikos prekyba.

Labai mažai tėra vilties-, 
Afrikos teritorijos trumpoj 

. ..................... cityj bus pelningos 
pinigų sumas’ valstybėms. Pirmoj vietoj

1 kalinga ten investuoti daug ka- 
’pU() jarpU kapitalistai

a

Afrika, “juodųjų kontinetas”, 
i neduoda ramybės pasaulio ar
mijoms ir diplomatams. Ispa
nija jokiu budu nenori išsiža
dėti Afrikos kolonijų, nors tai 

|jai labai brangiai atsieina. Ji 
piažude daug žmonių ir išaik- 
vojo milžiniškas į 
bekovodama su rifkabilais. Tas 

. . pat ir su Francija, kuri iki pat.P^lo.
ima nykti dirva iš po kojų, tai,.iol Hej0 krauj? Afrikos laukuo- nelabai nori tatai daryti. Kiek- 

.i..„k.. i«i.o..« lta)ija pradc(ja užmiršti!vienas supranta, jog be tinka-
Abisinijos katastrofą, kur ji 
pražudė visų armijų, ir vėl kar
tu su Anglija bando praplėsti 
savo kolonijas. Vokietija, ku
ri laike pasaulinio karo 

' ko visų savo kolonijų, 
vėl kreipia savo žvilgsnį 
rikų.

Afrika vilioja Europos 
lybes todėl, kad manoma, jog 
ten randasi pasakiški turtai. 
Nuo senų laikų žmonės vyko į 
tų misteriškų kontinentą lai
mės ieškoti ir tankiausia jiems 
tekdavo tuščiomis rankomis at-

jo darbų lobaus stengiasi tęs
ti fašistai.

MOKĖS ALGAS KUNIGAMS, 
BET NE VYSKUPAMS

Lietuvos laikraščiai rašo, kad 
ministerių kabinetas nutarė iš
mokėti kunigams algas. Nemo
kės algų tik naujiems vysku
pams, kurių nei Seimas, nei 
vyriausybe nėra pripažinę.

Taigi išrodo, kad kova tarpe 
valdžios ir dvasiškuos tuo tar
pu pasibaigė kompromisu. Vi
siškam ■ bažnyčios nuo valsty
bės atskyrimui nėra aiškios 
daugumos dabartiniam Seime.

Bet ta kova, žinoma, nesu-

■ *■■.,111^1 I ■ —v —

Pastabos
t

vie-Prisiminė man štai kas: 
ną sykį pradžioj šių metų skai
čiau “Naujienose”, kad viena 
didelė pašalpinė draugija, kurių 
maksviniai išnaudojo savo par
tijos tikslams, savo metiniame 
susirinkime, skaitlingai atsilan
kius nariams, padarė visuoti- 

. nų “clean up”, —- nusikratė
Chicagos Marijonų organas,' maksviškių diktatūros. Ir po to 

susijaudinus triukšmeliu, įpy
kusiu Kaune 
la publikai ir atvirai pasisakė 
už fašizmą. Pereito šeštadienio 
laidoje jisai įdėje 
straipsnį, kūriame

Seimelyje.

ATVIRAI STOJA Už FAŠIZMĄ

padarė nutarimų, kad metinio 
atidarė savo šie- susirinkimo nutarimai papras-

tų susirinkimų negali būt pa-

nei

kad 
at- 

uropos 
re i-

“Tegu sau tų

redakcijos ---- -------
sakoma ve Priešmctiniai - ir metiniai 

i draugijų ir kuopų susirinkimai
r ateina, tad draugijų ir kuopųfašizmų ne-

musų ‘pa
žangieji’ vadina tokiu ar ki
tokiu vardu, bet faktas yr:f 

( faktu, kad jis visur vis lab-

jau (? “N.” Red.) ima pasi
reikšti.. .

“Lietuvos liaudininkams ir 
socialdemokratams labai pa
rupo Lietuvoje savanorių or
ganizacija. Joje jie mato lie
tuviškojo fašizmo gimimą.

“Gal tai ir tiesa. Bet ir ne 
kas kitas, tik netikusi, atsi
duodanti bolševizmu, dabar
tinės Lietuvos valdžios poli
tika yra to gimimo priežas
timi.’’
Tai yra tuščia pasaka, ku- 

i ioje įdomu tiktai tas, kad kle- 
i ikalų laikraštis atvirai rodo 
savo simpatijas fašizmui.

Dabartinė Lietuvos- valdžia 
veda kaip tik tokią politikų, ku
ri yra priešinga ir bolševizmui 
ir fašizmui.

Fašizmas 
dabar, bet 
klerikalinės
Lietjjvos fašistų žygiai buvo ki
tataučių iškabų degutavimas ir 
žydų sinagogų langų daužymas.

Paskui fašizmas įsimetė į 
studentiją: f asistuojantys stu
dentai padarė cbuliganiškų 
skandalų Universiteto didžio
joje salėje, užpuldami socialis
tų studentų susirinkimų. /

Trečias stambus Lietuvos 
fašistų žygis tai garsiųjų atsi-

nariai į šiuos susirinkimus 
turėtų skaitlingai atsilankyt ir 
visose draugijose ir kuopose, 
kuriose Maskvos klapčiukai šei
mininkauja ir jas išnaudoja, jų 
diktatūrai padaryt galų.

—Kalvis.

įvairenybes
Estai apribosią studentų 

skaičių
Didėjant studentų skaičiui, 

Estijos valdžia iškelia sumany
mų apriboti jų priėmimų į uni
versitetus. Ruošiamas įstaty
mo projektas, sulig kuriuo stu
dentų skaičius negalėsiąs Im
ti didesnis 3000. Dabar estai 
turi 5000 studentų.

gime Lietuvoje ne 
dar prie senosios, 
valdžios. Pirmieji

KAS DEDASI LIETUVOJE

nete- 
dabar 
i Af-

vals-

mos komunikacijos negali vys: 
tytis joki šalis. Komunikacija 
Afrikoj tuo tarpu tebėra dar 
beveik primityviškame stovyj.

Reikia taip pat turėti galvoj 
ir tų faktų, jog Afrikoj baltam 
žmogui yra gan sunku prie kli
mato priprasti. Tropikų ligos 
greit pakerta baltodžius. Ne
žiūrint j visokius pagerinimus, 
tropikų Afrika pasilieka nesvei- 
kiausi pasauly vieta. Iki 
tik pakraščiais europiečiai 
įstengė apsigyventi.

Pastaruoju laiku Afrikoj
dėta auginti medvilnė ir taba
kas. 1924 m. buvo užauginta 
8,000,(MM) svarų tabako. Tai at
rodo pusėtinai didelė skaitline. 
Bet palyginus su tų metų Ame
rikos tabako produkcija (1,242,- ’ 
456,000 svarų) ta skaitline da
rosi visai nereikšminga.

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

Galima gauti 
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.
šiol 
te-

pra

Seimo rinkimus, pereitų pava
sarį. Dabar daugybė tų atsi
šaukimų platintojų yra atjduo-

Tobulinamas radio siuntimas. 
Paštų valdyba iš užsienių^ jau 
parsigabeno reikalingus prie
taisus, kuriais manoma sujung
ti valstybės* teatras, Seimo po
sėdžių salė ir kai kurie univer
siteto skyriai su radio 
mi. Tuo budo netrukus 
Lietuvoj paprasčiausiu ir 
radio imtuvu galima,bus
sytis operos, dramos, Seimo po
sėdžių ir universiteto paskaitų. 
Betariamas! su atitinkamais 
asmenimis ir muzikais radio 
koncertų reikalu. Netrukus' ti
kimasi Kauno radio stotis su
darys reguliavę programą.

stoti- 
visoj 
pigiu 
kiau

Varžytines už Afriką prasi
dėjo devynioliktame šimtmetyj. 
Ypač daug nesusipratimų įvyko 
"dėl Egipto. Dėliai jo du kartu 
vos-ne-vos buvo išvengta karas 
tarp Anglijos ir Franci jos. 
Tuo pačiu laiku Tunis, Tripo
li, o vėliau Abisinija paaštrino 
santykius tarp Francijos ir 
Italijos. Vokietija pradėjo 
skverbtis i Afriką daug vėliau. 
Vėliau pradėjusi, ji skubinosi 
kuodaugiausia apžioti. Tatai 
žymiame laipsnyje prisidėjo 
prie pasaulinio karo pagimdy
mo.

Varžytinės dėl Arfikos teri
torijų prasidėjo 1880 m. Iki to 
laiko iš 11,262,000 ketvirtam iš- 
kų mylių žemės ploto ir 300,- 
000,000 zm. Europos valsty
bėms tepriklausė 1,000,000 ket- 
virtainiškų mylių žemės su 
10,000,000 gyventojų. 1890 m. 
į Anglijos, Francijos, Vokieti
jos, Belgijos ir Portugalijos 
rankas pateko 6,000,000 ket- 
virl. mylių žemės plotas. O 1911 
m. jau visas kontinentas (iš
ėmus Abisinijos valstybę, kuri 
turi 8,000,009 gyventojų ir 
450,000 ketvint. mylių žemės, 
bei Liberiją, kurios plotas su
daro 40,000 ketvirt. mylių, o 
gyventojų turi 2,000,000) pate
ko Europos valstybių kontrolei. 
Francijai pasisekė užgriebti 
daugiausia— 1,200,000 ketvir- 
tainiškų mylių žemės plotą su 
25,000,000 gyventojų. Anglijai 
teko irgi pusėtinas kąsnis: 
3,300,000 ketvirta i n iskų mylių 
teritorija, kurioj gyvena 35,000, 
000 žmonių. Vokietija buvo 
mažiau sėkminga, nes jos da
liai teko tik 1,100,000 ketvirt. 1 
mylių žemes su 12,000,000 gy
ventojų. Toliau sekė Belgija, 
Portugalija, Itąlija ir Ispanija. 
Italija iš pradžių buvo nedrąsi 
ir iki 1895 m. nesiveržė į Af
riką. Bet kartą pradėjusi, ji 
ėmė veržtis vis toliau ir to
liau. Ji rengėsi užkariaut i net 
Abisinijos valstybę. Ado\va mu- 
šyj abisiniečiai visiškai sunai
kino didelę italų armijų. Po to 
užkariavimo ūpas 
žymiai atvėso.

Ar užsimokėjo 
ir aiikvoti pinigai 
kariavimui? Ar
išsipildė diplomatų viltys apie 
pasakiškus “juodo kontinento” 
turtus? Daviniai rodo, kad ne. 
Tiesa, daug kalbama apie Afri
kos deimantus ir auksų. Bet 
kiek iš 'tiesų tų dalykų gamin

’ pas italus

iieti kraujas
Afrikos už- 

benl dalinai

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos banka1

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 So. Halsted St.

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

Res. 3201 So. Wal!ace Street
k.

I

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rezidencija: 3114 West 42nd St.
Tel. Lafayette 4988 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

rz . j < nuo 9 ikt II vai. ryte} 
r alandos j nuo 5 g vai. vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8. vai. vak. Nedėliomis

8 iki 2 vai. po pietų

nuo 
nuo

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

*
DR. I. E. MAKARAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
10748 So. Michigan Avė.

Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 
vakare.

Ofiso Telefonas Pullman 1193 
Namų Telefonas Chesterfield 0578

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

Ultravioletinė šviesa 4r diathermia

DR. KARCERIS
3327 So. Halsted Street 

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

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Wentern Are.

Tel. Lafayette 4146
. I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos ] nUQ G ikį 9 vaL vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Aie. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Veželis ..
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Ū-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojau ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentinas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2615



Pirmadienis ,

CHICAGOS 
ŽINIOS

Plėšikai atėmė $4,000 
priešais kalėjimą

Chicagos plėšikai tiek įsi
drąsino, kad penktadieny pada
rė puolimą gatvėje priešais pa
vieto kalėjimą ir kriminalinį 
teismą, 
na

Illinois Central Railroad Company
CHICAGO, ILL.

ILLINOIS MERCHAKIS TfiUST CO., Clicago, 24

gAŪJlEflgS, UEIcNĘO, UI

Kraujo, pdos, chroniškas
J-7-2O-7M

senas žaizdas, ligas rectal,1 
slaptas ligas vyrų ir moterų

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuri« 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 

atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 va], p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Dr. J, W. Beaudette
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKO

1809 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki Ui. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marahall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 148C
TELEFONAS CANAL »464

MONTH J N Y) V 

AUDIT NO. "7 *7 

TREA8. FOLIO NO. ~

■-DOLLARS $ X,500.000.(0 
RAFT

I OCAL TREAIURERAUDITOR OyųiSBURSEMENTS

Treaaurer, State of Illinois, 
Springfield, IIIInoie

One Million Tire HundredThouBąnd f
IN FULL PAY
ApprovecĮz*6^P«ym«rt|t

ESIDENT

plėšikai 
: pastverti $1,000 ir pa

bėgti niekieno nekliudomi.
J. E. Vodicka, manažieiius 

aptarnavimo departamento 
Thomas and Logan, kuris yra 
priešais ptit kalėjimą, lydimas 
stenografės, privažiavo prie 
raštinės ir lipo iš automobilio, 
laikydamas rankoj 
$4,000, kuriuos jis 
banko darbininkų algoms išmo- Į 
keti. Tuo laiku privažiavo ki
tas automobilius su 4 vyrais,! . . . ' . I
iš kurio iššoko du vyrai, pribė- Chicago Motor Coach Co., 
go prie Vodicka pastvėrė pini- per savo prezidentą Jobu A. 
gus ir nubėgę į savo automo-'Bitchie, pasiūlė miesto tarybai 
bilį, nudumė savais keliais, visai panaikinti gatvekinius ir 
Tuo laiku gatvėje stovėjo keli vieton jų. pastatyti gabenti pa- 
policistai su šautuvais, kurie sažierius omnibusus. Dabar 
sergėjo kalėjimą, kad iš jo ne- omnibusai vaigsto vien tik 
paliėgtų, bet plėšimo nepaste- bulvarais ir gabena tik visai 
bėjo. “Kada nors plėšikai at-, n<‘didelę dalį pasažįerių. Bet 

protestuo- 
• - ja ir sako, kad nuo busų dreba

juokiasi apielinkės namai ir reikalauja, kad bu- 
sai visai butų panaikinti. Bu
sų gi kompanija norėtų, kad 
gatvekarių kompanijos konce
sijai pasibaigus vasario 1 d., 
gatvekariai butų f visai panai
kinti ir visur butų įvesti bu- 
sai. Esą dabar yra 3,500 gat- 

vežimai liko' vakarių, busų reikėtų 4,685, 
kalėdinių bet jie suteiktų daug daugiau 
Skaičius sėdynių^ pasažieriams, negu 

laiku la- 'gatvekariai, be to ir vietos ma
žiau gatvėje užimtų. 

Daugelis aldermanų
naši busams, kadangi jie labai , 

Pašalins 70(1 darbininkų krat0 ir n6ra tiek i>atoBv»
žiavimui, be to labai supuito ilOllie bankas duos Savo 

sani- namus. Bet busy kompanijai darbininkams bonUSą 
nori Prižada visų tai ištaisyti, bilę ___________

dyti, kad liauja šluota ge- gautų koncesiją. Gatvekarių gi( permainos banko valdyboje

CRIBED ON 
Audlted

krepšį su
paėmė iš

Generalinis 111. valstijos advokatas Oscar K. Carlstrom, kuris tą vietą laiko tik 22 mėnesius, šiomis dienomis užbaigė 
seną valstijos bylą su Illinois Central geležinkeliu, kuri tęsėsi virš 20 metų ir kainavo valstijai virš $900,000. Jis taipjau 
pridavė valstijoj iždininkui $1,500,000, kurie tapo laimėti iš geležinkelio. Paveikslėly matyt (kertėj) p. Carlstrom,. kuris 
bylą laimėjo ir čekis, kuriuo Illinois Central geležinkelis sumokėjo valstijai pusantro miliono dolerių.

i Siūlo omnibusus vieton 
gatvekarių

Išteisino žmogžudį

omnibusus.
vaigšto vien 

, l>et plėšimo nepaste- bulvarais ir gabena 
“Kada nors plėšikai at- nedidelę dalį

' eis į patį kriminalinį teismą ir bulvarų gyventojai 
atims deimantus iš pačių teisė- J 
jų.” dabar 
gyventojai.

Tą pačią 
daug kitų 
žmones netik gatvėse, 
raštinėse hr sankrovose. Iš vie
nos spaustuvės 124 VV. Polk St. 
atimta $2,500. Jau 25 vidur- 
miesčio sankrovų

dieną papildyta ir 
plėšimų. Užpulta 

bet ir

prekių pristatymams, 
plėšimų pastaruoju 
bai žymiai padidėjo.

Demokratinė didžiuma 
irinio distiikto/ tarybos

ra i šluoja. Jau nuo daugelio j^01 
didžiumoj buvo sai 

kurie buvo susi- 
olitinių džiabų.

republikonai, 
kūrę daug 
Taip kitko buvo įvestas nepri
klausomas operavimo ir prie- • 
žiūros biuras, kuriame dirbo 
700 žmonių — politikierių, j 
Dabar demokratai nutarė 
biurą,

VVilliam Emmerling, 3821 
Emerald Avė., kuris buvo tei
siamas už savo - pačios Sudie 
nušovimą, liko išteisintas. Jis 
nušovė savo pačią keršydamas, 
kam toji nepasiskubino gauti 
dėl jo kauciją, kada jis buvo 
areštuotas už. plėšimus.

Teisėjas Eller, prieš kurį by
la buvo nagrinėjama, 
jury už išteisinimą, 
aštriai išbarė policiją, 
neprirengė tinkamai 
Nors Sadie Emmerling 
šauta kovo 7 d. ir

nebarė 
bet labai 

kad ji 
bylos, 

liko pa- 
............. ..... . „. pasimirė 
tik kovo 29 d., policija betgi j 
nepasirūpino gauti iš jos kokį 
nors pareiškimą apie tai, kas 
ją pašovė, taip kad paskui ne
buvo tiesioginių žmogžudystės 
liudytojų. Be to du svarbus 
valstijos liudytojai, nuo kurių 
daugiausia priklausė žmogžu
džio nuteisimas, prapuolė ir 

prieši- valstijai jų surasti nepasisekė.

panija sako, kad omnibu- ’ 
niekad neatstos gatvekarių. >

PIRMOS RISTYNĖS

Hackenschmidt ir kiti. Sakoma, 
kad “Jaunasis Bilius” greit 
pradės karšti kailį ir seniem- 
sieins ristikams.

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietavis 

Graborias Chteagoje 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
■tAs.

OFISAS: 
668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063
"■■ 1 1". i ■

nie- 
net

lki šiol sporto srity j dar 
ko nenuveikta: nebuvo 
surengta nei vienų ristynių. 
Pradžia bus / padaryta seredoj 
gruodžio 15 d., Strumilų sve
tainėj (107 ir Indiana avė.)

Risis “dzūkas” Bancevičius, 
Mingela, “Jaunasis Bilius”, Joe

yra vienas 
sunkiojo svo- 
laiku jo bro-

Hackenschmidt 
geriausių pusiau 
rio ristikų. Savo 
lis, Jurgis, buvo pagarsėjęs kai
po tvirčiausias ir geriausias ris
ti kas pasaulyj. —N.

Akinią Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Naujienų Spaustuve 
vra Unijini Spaustuvė

^027-29 SOUTH HALSO 51

met dėl susitarimo, jei jus norite.

MR. BUISHAS, No. 14, maloniai

prašo, kad jus jam patelefonuotu-
t

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS {
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyriui

3307 Auburn Avė.
Chicago, 111.

Phone Boulevard 52®3 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabą Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj.

1646 W. 46th SU Chicago, Iii.

Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St„ Chicago

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Ant trečio augšto virš Piatte ap- 
tiekos, kambariai: X4, 16, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytas Nedeliomis.

< --r----- ■----------
. p ________

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrink it.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

Ar myli savo gimines, sa
vo draugus Lietuvoje?
Tūkstančiai Lietuvos žmonių 

akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu- 
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto Raiba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenes 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja.

Todėl jei jus mylite savo gi
mines, savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kuriai beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiemą 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams į Lie
tuvą $8, pusei melų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentiųs, “Nau
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago.

“NAUJIENŲ" KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime. Šiame kątaloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Home Bank and Trust Com
pany, Mihvaukee ir Ashland 
gt., direktorių tarybos susirin
kime gr. 8 d., banko “trust 
officcrs” Lauritz P. H\vass ir 
Anthony J. Zglenicki tapo iš- 

butlegeris rinkti vice-prezidentais. Pasta- 
i taipjau paskirtas mana- 

Tai dar pirmas atsitiki- žėriu naujo biznio departamen- 
kad jis gavo kalėjimo, to. Sekretorių ir “trust oliicer” 

buvo teistas tapo išrinktas J. J. Blazon.
Direktoriai tai p jau nutarė iš- 

ir x už-1 mokyti darUininkams bonusų, 
5 n uos. jų algos”, su

liko išteisintas. Nuteistas kalė- J lig ilgumo jų tarnavimo toj įs- 
jknan liko už palyginamai ne- taigoj.
didelį nusižengimą — nešioji-j 
mąsi revolverio. Jis buvo kiek, 
laiko atgal suimtas saliune prie 1 
4959 So. Hermitage Avė. ir

Šaltis nuteistas 
kalėjiman

Žinomas
tų Joe Sultis liko nuteistas kalė- rasis 

kaipo nereikalingą, pa-Įjiman. 
vyriausio inžinieriaus mas 

jurisdikcijom Visi tie’nors daug sykių 
darbininkai busią pašalinti h uį daug didesnius prasižengi-i 

mus. Jis buvo leistas ir ,"ž * 
.mušimą kito butlogerio, bet vis nuo 1 iki . ’ 1 • 1 • V 1 •• A VY A • A Y 1 — I 1 ’ - 1  

bus palikta tik keliolika ištik
tųjų reikalingų darbininkų. 
Tuo esą busią sutaupinta apie 
$1,000,000 į metus. Tie pinigai 
busią sunaudoti pastatymui 
šiukšlių ir srutų naikinimo 
dirbtuvių, kurių Chicaga 
neturi.

Motina ir duktė 
susižeidė

veik Du užmušti traukinio

Mrs. Emeline llarvey, Evans- 
tone, gatvėje prie savo namų 
paslydo ir krisdama išsisukę

pas jį rasta revolverį. Jis pa-Į Du žmonės liko užmušti ir 
sisakė, kad revolverį nešiojęsis trečias gal mirtinai sužeistas, 
todėl, kad tūli asmenys gru- Pere Marųuette traukiniui 79 
moję jo gyvasčiai. Teisė jį gatvėj užgavus jų automobilį, 
municipalinis teisėjas Curran Visi trys dirbo elektros kom- 
ir nuteisė jį 60 dienų ir užsi- panijos stoty prie 101 gt. 
mokėti $50 pabaudos. Jo“ advo-

Sužinojusi apie nelaimę kutas O’Brien pareikalavo nau- 
sku-'jo bylos nagrinėjimo, bet tas 

Toj pačioj vietoj reikalavimas liko atmestas. Ta

Kerzheim Grojiklių Pianų Outfitas $345 
DYKAI

Piano Uždangalas, Liampa, Muzikos Roleliai 
Kūleliams Cabinet ir Benčius

Tiklui trumpam laikui mes galime pasiūlyti šios aristokratiškus, gra
žiai išmargintus Kerzheim Grojiklių,s Pianus šiomis žemomis kaino
mis. šitua pianas yra inusų parduodamas su garantija ąbsoliutiško 
užganėdinimo, paremtas reputacija 46 metų 
garbingo biznio vedimo. « \

$2.50 į savaitę
Jūsų Senų Pianų Priimsim į Mainus

KLEIN BROS. PIANO STORE
20th & Halsted Street

ir 
Calumet ežero ir sužeistasis 
Frzier, 35 m., 6142 S. Wash- 
tenaw Avė., stoties foremanas, 
vežė juos namo. Užmuštieji gi 

pareiškė paduosiąs ape- yra Curt Ermscher, 34 m., 
Dabar motina guli ligoninėj, c liaciją ir Šaltis tapo paliuosuo- 6706 Throop St., ir John Gier, 
duktė gydosi namie. j tas už kauciją. 36 m., 6315 Winchester Avė

BILLY’S \UNCLE

jos duktė Georgia, 20 m 
binosi namo.
ir ji paslydo ir išsilaužė ranką, da jis

■»
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Pirmadienis, Gruod. J 3,

Lietuvių ftaibtiuose. Cicero
Dr. K. Griniaus Iškilmiy 

Komitetas
Pagerbimui žymaus musu 

kėjo laukiama svečiu iš 
Chicagos kolonijų.

vei-
visų

Lietuvių bizniai, biznieriai 
ir profesionalai

Jau buvo rašyta, kad m^'S tu
rime apie pustuzinį lietuviškų 
restoranų. Dabar prisiminsime 
ir apie kitus lietuvių biznius.

Lietuvių 
dvi
4817 W. 
Jankausko, 
Abu yra 
suomet

2...... lą vaka- mos, nes
i 60 metu D k*

P-

Ateinančiam penktadieny 
gruodžio 17 d. Lietuvių Audi 
torijoj turėsime šaunių 
rienę paminėjimui 
K. Griniaus gyvenimo.

Rengimo komitetai) įeina at
stovai šių veiklesnių organiza-

Dr

Nuo Amerikos Liet. 
Daktarų D-jos

P. Zalatorius
A. Graiėiunas
V. Šimkus
J. Luomans
J. Kulis
A. Zimontas

Chicagos Liet. Moterų 
Kliubo

M. Mickevičiene
Bridgeporto Namų Savininkų 

Dr-jos

Ch. Liet. Moterų Glogos K-to 
K. Katkevičiene ir

Liet. Real Estate Tarybos

ir l.ucas.

Vilniaus Vadavimo
M. Vaidyla

Komiteto

Lietuvių Socialistų
P. Grigaitis,
M. Jurgclionienė, 
J. šmotelis.

Sąjungos

Chicagos Sandariečių 
Apskričio

Adv. S. Kodis

P. Indrele.
Lietuvių- Aptiekorių 

A. Tulvs
A. L. Muksi. Sąjungos

B. Simokaitis,
Pavieni nariai

M isč i ūkai tiem”

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

I Bučiau ir pamiršęs, kad ir Pot- k • •
ras JaiHitavicius, buvęs north-' Pranešimai 
saidietis ir choristas ana savai- 
tę 'atidarė “soft drinks parlor” 
p. Miliauskb name.

Benį Estate ofisai irgi yra 
keli. Bet seniausias realestati-
ninkų, kuriam geriausia ir klo-j 
jas’, yra p. Švėgžda.

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME ĮVAIRUS SKELBIMAI
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

MOTERŲ
REIKALINGA mergina dėl prižiū

rėjimo kūdikio, turi būti 17 ar vy
resnė. 1929 So. Halsted St.

PRA
vaistinės Cicero vra 
Jono Malachausko, 
4 St. ir p. Bronio 

1 116 S. 49th Ct. 
geri lietuviai ir vi-

verti lietuvių pnra- 
visuomet savi marški

niai meilesni prie skuros. Sa
vas pas sačii.

Turime ir lietuvių rakandų 
sankrovą. Lai p. Petro Juk- 
niaus, pavardyta Cicero Art 
l'urniture Co., 4920 W. 1 I St. 
Turi visokių rakandų ir kainos 
yra žemesnės, negu Chicagoj. 
Paklausus p. Jukninus kaip jis 
gali tai padaryti atsukę, kad 
jiedu du, t. y. pats p. Juknis 
ir jo draugas-dalininkas par
duoda ir pristato į namus, o 

tad 
vie- 
nu-

p-ia Juknienė veda knygas, 
jie turi mažai išlaidų ir su 
nu šuviu gali dvi antis 
šauti. Patys pristatydami
riau užganėdina kostumerius 
ir gali pigiau parduoti tavorą. 
Sankrova dabar laukia didelio 
užsakymo pianų ir radio.

Turime ir du lietuvius auk- 
sorius. Tai p. Mateušas (’rbai- 
tis, senas Cicero laikrodžių me- 
elmnikas ir p. ^^ociusi.

Drapanų ir aprėdalų sankrų- 

vos taipjau yra dvi.
tako.šės “parlorų” yra ke- 

bet gerinusį I 
viena L i uosy Lės

— p. Kazio

lietuvių rankose. Abelnai, lie
tuviai čia tvirtai laikosi ir visi 
jie ger,ą pragyvenimą daro.

Iš gyventojų daugelis ant 
vietos dirba, o kiti važinėja į 
Chicago. Dirbtuvių kaip tokiam 
Grant Workui yra užtektinai. 
Nok lysių pasakęs, kad yra dau
giau dirbtuvių, negu 
Kaune. I •

Gyvenimas 
pilnai 
“Genvs 
margesnis”. Į

Religijos žvilgsniu | 
jai yra daugiausia katalikai. 
Yra trys kataliku bažnyčios, iš 
kurių lietuvių .šv. Antano, ku
rioj klebonauja kun. H. Vai
čiūnas, yra didžiausia. Kun. 
Vaičiūnas tur būt irgi yra vie
nas iš gabiausių lietuvių kuni
gų. Viena bažnyčia yra meto
distų. Yra ir “biblijos tyrinė
tojų”, bet jiems nekaip sekasi, 
liesa, kada jie rengia prakal
bas, tai publikos būna .daug, 
bet ta ‘publika tai daugiausia 
pačių chicagiečių.

Daktarų čia nėra. Yra keli 
svetimtaučiai daktarai, taip.juu 
lankosi čia Dr. P. Zalatorius, 
1821 S. Halsted St. ir Dr. S. 
Biežis. Vietos lietuviui dakta- 

name ir.rui čia, r 
žirgaicio, I yra plati.

žmonių
atitinka senai

margas,

KIEK KAINUOJA 2MCGU1 
LEISTI $100.00 r 

AthakymM: $100,00 ant ayl |r 
$6.00 j metus per viaą 

Ukaaj gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

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

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

| Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 

inaigas, ?10000 _ pami8|yk kiek jūsų 
-t -l* a V • 1 tt a — jj

j,... čia per 20 metų?' 
' 1 Ateik ir pasitark sb sekretorių 

apie taupymo budus, o nuo jo su- 
crvvento- Lnosi kaip greit dauginsis jūsų 

doleris.
NAUJIENŲ SPULKA, 

1730. So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PROGA VeL BELDŽIASI

pačiame

patarlei: šimtas uždirbtų jei laikytumėt 
svietas

dvi; 
antra 
1437 S. 49 Ct.

Daugiausia tur būt yra lietu- dytoją 
viškų grosernių ir bučernių. Iš 
grosernių geriausia tur būt 
yra National Tea Co., 4901 W. 
14 St. Nors ji yra mums sveti
ma, I 
yra lietuviai. Kiek laiko atgal viek”. Jįs gydė dantis, ar jain 
atsidarė čia ir kitos kompani- nj tą mokėjo, ar ne, kame tik 
įos grosernė, bet kad National ’ galėjo gelbėjo našlėms ir naš- 

vei- 
kur 
tai 

bus. Dabar “I?ather 
biskį pakeitė daktarą, 

t uviai biznieriai turėtų stvertis J pet jo jausmai ir svajonės vis 
tos pačios. Dabar 

daugiausia užsiima 
turi automobilių ir 

mainų bizny ir mes turime tai- Liek nejudomojo turto, 
kintis prie naujų sąlygų ir kai’-' 
tu su gyvenimu progresuoti. I 

Taip vadinamų “soft drinks
parlors” yra čia taipjau neina- nusisku"ndė 
žai. Čia yra Kaz. T 
J. Jankauskas, A. 
Frizu, Tamoliunienė,

bet visi darbininkai joje sako 
i »

Jūsų

SVARBUR PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savi še 1 po ■ 
draugija (ihicago.H mieste. į Šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa
šei pos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šia draugiją 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tu amžiaus. Norinti įstoti į šią 

Kalite r> r Įduoti Iit-uiyouj 
bite vienam draugijos nariui arl>a 
jei neturite pažįstamų tarpe etos 
draugijos narių, kreipkitės į Ausfoh 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 

rodos, butų, o ir dirva čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui Z'L’------- 1- TA---------

S. P. F 
draugiją tęsis 
12 d. š 
lietuviams 
gruodžio 6 dienai 
draugijos narinis.

Turime ir lietuvį dantų gy- 
Dr. Antaną P. Gurs- 

kį. Tai yra senas Grant Worko 
pilietis, galima sakyti, Grant 
\Vorke ir “užaugo”. Pažinau jį 
dar mokyklos metu. Jis, kaip 

rusai, buvo “dušačelo-

Chkagos Lietuvių Draugiją 
’alengvinimas įstojimui į šią 

gruodžio 
Chicagos 

iki 
Šios

tiktai iki 
m. Pcrtat verta 

pasirūpinti, kad 
’iktuinėt

Ben-

• I *jos grosernė, bet kad National galėjo gelbėjo našlėms ir 
> užima(iaiėiams, o ir visokiame 

, o dar ir kainos kime dalyvavo, būdavo, 
tad senesnei tenka kas 

ši u i

švara ir mandagumas 
pirmą vietą, 
yra žemos, i 
nukentėti. Ji yra rimta konku
rentė lietuvių grosernėms. Lie-į į'ime”

geresnės sistemos, o tada ir jų'dar tebėra 
biznis pagerėtų. 'Dabartinių daktaras 
šimtmetis padarė didelių per- praktika.

Nesenai p. Pranašas rašyda
mas apie Cicero inteligentus, 
mažai jų suskaitliavo ir dar 
(kad jų inteligen- 

Kaminskas, Iiekvįet\ja kalbėti parengi- 
Miliauskas,1 muos(, rnanau> ^ad Cicero( 

Žvaibas, piije4yjni ir• inteligentai yra “all 
Skriaudulis ir daug kitų. O kur right”, tik jiems reikia dau-l 
dar pašaliniai, o, l>ejeM kur dar gįail harmonijos ir visuomeniš-l 
“pedliorkos ? Jų yra plenty. |<o darbo, o kol nėra visuome-

$10,000 a=t POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus-kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin-
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ...... ......
Adresas (gatvė)
Miestas ir Valst.
Užsiėmimas
Paselpgavis

Chicagos Lietuvių Auditorium 
drovės Direktorių ir Draugysčių at
stovų mėnesinis susirinkimas įvyks 
Gruodžio 13 dieną, 8 valandą vakare, 
Auditorium Svetainėje, 3133 South 
Halsted St. Gerbiamieji direktoriai 
ir draugyščių atstovai susirinkite vi
si, nes yra daug svarbių, dalykų ap
tarti.

— -Peter tetuks, Nut. Rast.

Roseland. — Gruodžio 14 dieną, 8 
vai. vakare, 
10900 So. Michigan> Avė., įvyks Drau
gijų Sąryšio delegatų priešmetinis 
susirinkimas, šiame susirinkime bus 
svarstoma svarbus reikalai. Todėl vi
si delegatai 
te paskirtu

ŠTAI TAS' KURIO JUS JIEŠKOJOT /•
Tikrus namas, prie gražaus Ogden 

Parko, 6 kambarių medinė reziden
cija, 2 karų garažas, pusė išrenduo- 
tas. Namas gražiai dekoruotas, ar- 
žuolo grindys ir užbaigimas, naujas 
furnap ir “gutters”. Geru transpor- 
taciju: Ashland, 63 rd ir 69th St. 
rai, 68rd St. elevatorius, taipgi 2 
sų linijos prie durų.

Savininkas
6638’Loomis Blvd.

ka- 
bu-

Tel. I.i.fuyoti.* 8705—M7W

RUBIN BROS.

k.

NAMU STATYTOJAI
t i

4155 Archer Avė.
CHICAGO

MUMS reikia 2 lietuviu vyrų. 
Pradėk it smarkiau veikti. Ne
imkit užganėdintas su mažomis 
įplaukomis. Aš nurodysiu kaip 
jus galit uždirbti $50 iki $100 
į savaitę dirbant tik kelias va
landas j dieną. Jus galit pradė
ti liuosu savo laiku, jei jus no
rit. Patyrimas nebūtinas, nes 
mes išmokinsime jus. Vyrai tu
ri būti 21 ar daugiau metų 
Chicagos gyventojai per 3 
daugiau metų. Pasimatykit

Mr. LOUGH, 
Room 348,

PARDAVIMUI namas 
nirnų po 6 ruimus, garu 
mus, yni garažas dėl dviejų 
nų, arba mainysiu ant loto, 
žesnio namo.

Atsišauki! antrašu
6106 S. Francisco avė. 

Prospect 1266

2 pagyve- 
apšildo- 

rnaši- 
HUI-

ir 
ar 
su

Ofisas atdaras iki 8:30 vai. 
vakare.

EKSTRA KALĖDOMS
PINIGŲ

Jei jus* dabar turit darbą ir 
dirbate dieną, jus galit pašvę
sti vieną, valandų tris vakarus 
į savaitę, ii- galit padvigubinti 
savo įplaukas. Rašykit mums,! 
o mes nurodvsim kaip galit pa
daryti. NAUJIENOS, 1739 So. 
Halsted St., Box 852.

SALESMENŲ REIKIA

Darbas West Pullman teri-( 
torijoj. Suteikiamas puikus ko- 
peravimas. Puiki proga atei- 
čiai.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Box 851

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI Calumet City 
III. 2 bizniavi namai. Kumpi' 
nis- 
kiu parduosiu viską. Dasižino- 
kitę NAL'JfENOS, 173!) South 
Halsted St., Box 850.

ir antras ir karčiama. S v

TAISAU SENUS NAMUS 
JVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St.
Tel. Roossvelt *8500

MORTGECIAI-PASKOLDS
2-RI MORGICIAI 
341 MORGICIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

STOGDENGYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
irose m ių, Bu-
ernių, Delikate- 

ssen, Restauran- 
lų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

MOKYKLOS
GREITAI IR PIGIAI į 

IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikoj, sintaksės, aritmetikos,, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai ^užbaigiama 
pradinį mokslą j devynis mėnesius; , 
augŠtesnį mokslą į vienus metus 
Amerikon Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums , 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa- į 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Anglų kalbos visas kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė- 

i nėšiui.
*401 Amerikos Lietuvių Mokykla

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

Aušros kambariuose,Į KALĖDINIAI BARGENAI PIANU, 
GROJIKLIV PIANŲ IR 

FONOGRAFŲ

Victor Fonografas ... 
Columbia Fonografas 
Olympian Fonografas ..................  $40
Kimball Upright Pianas ............... $45
King Upright Pianas ........  $25
Singer Upright< Pianas ............... $40

! Lyon & Healy Pianas ............... $19
Lane Grojiklis Pianas ............... $90
Davis &. Son Grojiklis Pianas $165 
C. P. Street Grojiklis Pianas $115 
Mendelhall Grojiklis Pianas ....... $135

Pridedant benčius ir dastatom. Ro- 
leliai prie visų grojiklių pianų. Leng- Į 
vais išmokėjimais. Atsilankykit ank-. 
sti ir pasirinkit patinkamą iš dide-Į 
lio skaičiaus instrumentų. Daugelis 
ių dar nėra čia įskaityti.
MIDWEST PIANO STORES (Ine.)
6136 So. Halsted St., Normai 9432

ir delegatės atsilankyki- 
laiku.
J. Tamašauskas, Sek r.

į Amerikos Lietuvių Piliečių Politi
kos Kilubo priešmetinis susirinkimas 
įvykti Gruodžio 13 d., 1926, kaip 7:00 
vai. vak., Strumilos svetainėje, 158 
E. 107th St. Taigi1 draugai nepamirš
kit būti ant susirinkimo, nes bus ren- Į 
karna nauja valdyba ir šiaip svarbių j 
svarstymų.

— W. Krištopaitis, Rast.

prieAmetinis susirinkimas

Pranešimas Brighton P»rko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
, kad aš aprūpinu šitos 

“Naujienoms” 
, pertat, kurie 

j rasti nė inteligentų, nė rcika- norite rauta “Naujienas” kasdie ryt- 
I* . i‘_ mečiai.; per išnešiotoją, malonėkitehngos harmonijos. Tad dau- duoti man i 

giau visuomeniško darbo. !_____ ____
.. , ... , Fairfield Avė.. Tel. Prospect 1887.Čia yra geras skaičius drau-j, 

gijų, bet musų inteligentai ma-' AnglŲ kaibO8 pamokos vyrams 
no, kad jų dai* neužtenka ir no- . **L
ri sutverti savo khubą. Biznie- nuo lialsted gat., pusė bloko į va; 
riai taipjau mano atgaivinti karus. Pamokos būna du vakaru į 
savo draugiją, liesa, ji ir da- tadieniais• nuo 7*30 iki 9 vai. vak. 
bar gyvuoja, bet tik i.š vardo. Pamokos yra nemokamos. Mokina-

Kalėdų dovana --- ... —.
• (ja keli rimti žmones rimtai lankyti tas pamokas, 

susidomėjo 
Kalėdomis.

!kokį nors
dai našlių ir našlaičių
nuomenės, taipgi ir vaikams eg
laitę. Geras sumanymas ir lin
kėtina, kad jis butų įkūnytas 
ir tai su dideliu pasisekimu.

, Ragutis.

lietuviams,
I ... ... , . , . 1 apielinkes lietuvius| msko veikimo, tai negali atsi- kaS(lie anksti, išryto, PARDAVIMUI restaurantas, 4 

kambariai iš užpakalio, daromas 
tarp dirbtuvių, ren- 

3644 South
išnešiotoją, muionen™ 1(jzni t (|i

žmią žemmu pažystu Jos $50 Veikit grcit 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 boutn i * i i .Ashland Avė.

PARDAVIMUI bekernė, lietuvių 
kolonijoj. Savininkas visai aplei
džia biznį. Kaina ir renda nebran
gi. 2903 W. 38 St.

k

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

DVI LIETUVAITĖS
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 

1 2 iki 5 po pietų.
2128 So. Halsted Street 

Pirmos lubos '

besiartinančiomis
Jie nori padaryti 

šurilm-burum” nau- 
bied-

. ma: anglų kalbos, skaitymo jr ra
šymo. Vyrai ir moterys, kurie no-i* 

pramokti anglą kalbą kviečiami

G. Tamošiūnas*

Rezervuokite sau vietas Dr. 
Griniaus pagerbimo 

Rankiote

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Povilo Vaitekūno, gy

veno So. Chicagoj kokie 18 metų at
gal. Turiu reikalą. Jis pats ar kiti 
jį pažįstantį, prašome pranešti mums 
jo adresų. Kūmas

JONAS KVIETKAS 
8786 Houston Avenue 

So. Chicago, III.

SPECIALIS pasiūlymas Kalėdoms 
kailinių kautų, soal triniuoti, $55. 
Southern Muskrat, $95. Didelis pa
sirinkimas kitokių kautų. Mes nu
dažo™ senus jūsų kautus ir jie iš
rodo kaip nauji. Kautų išvalymas 
ir pamušo įdėjimas $17.

CAPITAL FUR SHOP
8 E. Randolph st., Room 408

GROJIKLIS pianas $700 Ver
tes už $110, 90 rolelių ir ben- 
čius, $50 cash ir po $10 į mėne
sį atsakantiems žmonėms.

MIKOLAITIS
6512 So. Halsted St.

Ar Jys Norite
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru moke» 
ttm. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL

1507

AUTO ENGINEERING
school

W. Madison Street

JIEŠKAU draugės M. Aržuolaitie- 
nės, po tėvais Karmužiutė. Ji apleido 

' Clevelandą 1920 m. Atvyko į Chicago,1 
III. Meldžiu atsišaukti šituo adresu:

WILLIAM BACKJS 
558 W. Van Burąn St. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
černė ir grosernė.

3008 Elston Avė.

NAMAI-2EME

Amžius

Norintieji dalyvauti iškilmė
se, 1
gruodžio 17 d., 7 vai. vak., Lie
tuvių Auditorijoj, prašomi už
sisakyti tikietus iškalno. Gali
ma rezervuoti vietas, rašant: 
M. Jurgelionienei, 1739 So. Hal
sted St. arba telefonuojant 
Roosevelt 8500, arba 
kietus pas Komiteto 
simpatizatorius.

onnueji aaiyvauu įsKiime- V AUDI Dili
kurios įvyks Penktadienyj, olULTMAI KANuAmŲ
idiin 17 d 7 vnl. vn.k._ Tvie-

PARENDAVOJIMUI 2 kambariai, 
gazas, elektra. 3339 Emerald avė. 
1 fl.

MAINYMUI

Mainysiu 2 uugŠtų mUrinj namą 
Roselande, j gerą lotą, automobili 
ba gerą biznį.

Savininkas 
7923 South Park Avenue 

Phone Triangle 0535

ar-

NUOMON 5 kambarių f lutas, 
elektra, gazas. maudynė. 3119 So. 
Morgan st. 2 lubos.

pirkti ti- 
narius ir 
—m—

BARGENAS. 4 flatų namas, 
$1000, prie .38 PI. netoli Fran- 
cisco avė. Pasimatykit su L. J. 

' iz.N^MON 5 kambarių moderniš- jaCobson, 4155 Archer avė. 
. kas apšildomas fintas. 7149 So. Wash- m . r £ ,,
•. tenaw Avė. Tel. Lafayette 5155

Biznieriams Žinotina
Šiuomi pranešame, kad 
mes darome ir darysime 
biznieriams kalendorius
iki Gruodžio-December

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos jvai 

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat 
kos 31Hc, 85c, 38c ir 40c. Vilnonio^ 
skiautės dėl kelnių vyrams, valkams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoto nuo 35c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
504 W. 33rd SU prie Normai Avė

18 dienai. Todėl, kurie 
neturite kalendorių dėl 

ateinančių metų, o ma
note daryti, malonėkite 
patelefonuoti mums, tai 
mes prisiusime 
su kalendorių 
liais.

žmogų
sempe-

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

pavie-nusipirkti 
gražius Kalendo- 
del pasiuntimą j 

Lietuvą.

Galit
mus
rius

■ AUŠROS KNYGYNAS
3210 So. Halsted Street
Phone Boulevard 9663


