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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
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Diktatūra Lietuvoj įsismarkauja
Kaune 150 žydų eina 

karo teisman
I Amerikos studentų konfe 

rencija smerkia karus
Pasmerkia taipjau bažnyčios 

bičiulystę su išnaudotojais ir 
galingaisiais

Vokiečių valdininkai ge 
narni lauk iš Klaipėdos

New York© unijos ir ADF 
skelbia karą komunistams

Kauno diktatoriai įsakė 
suimti 150 žydu

Unijos skelbia griežty 
kovų komunistams

Duota taipjau 
sausio t dienos
Klaipėdos visus 
vokiečius

įsakymas iki 
pašalinti iš 
valdininkus

N. Y. masinis rūbų pramonės 
darbininkų mitingas paskel
bė komunistus kaip pikčiau
sius unijų draskytojus

NEW YORKAS, XII. 29. — NEW YORKAS, Xli. 29. — 
far-'New Yorko organizuotų adatos 
kad pramonės darbininkų mtinge, 

naujoji Lietuvos valdžia įsakė kurs įvyko Cooper Union salėj 
_ - * -    .A- 1 - — — - — A 7 a I « . “ 1. • « ' • « . * ... r. .. , i i ( 1

šuvos kablegrama sako,

Brazilijos revoliucininkai 
muša federalus

Skietai parduoda daugiau 
cary brilianiy

(Pacific and Atlantic Photo J
John D. Walker, naujai pa

skirtasis Illinois valstijos kalė
jimų užveizda.

Kalifornijos gubernatoris 
neamnestuoja Mooney

Neganiu n t užsienj paskolos, 
nutarta parduot $250,000,- 
000 vertės kolekcija

Susikirtime Rio Grande do Sul 
provincijoj 100 vyrų užmuš
ta, 250 sužalota

MASKVA, XII. 29. — Ne
pavykus gauti paskolos užsie
ny, sovietų valdžia nutarė ca
rų karūnų,/skeptrų, karūnėlių, 
apykaklinių, globų ir kitokių 
brangiais akmenimis sodintų 
daiktų kolekciją, vertės apie 
250 milionų dolerių paversti pi
nigais, kuriais butų galima 
atsteigti krašto pramonė.

Be nesenai parduotų Rusijos 
carų karūnų briliantų Ameri
kos ir Anglijos pirkėjams, so
vietų valdžia dabar pasiuntė 
kelis milionus dolerių vertės 
tų brangmenų į Bcrliną. Jų 
pardavimu rūpinsis ten sovietų 
finansinis agentas Gregory 
Svanidze.

MONTEVIDEO, Uiuguaia, 
XII. 29. — Iš Uruguajos-Bi a- 
zilijos sienos praneša, kad pie
tinėje Rio Grande do Sul 
provincijos daly įvykęs smar
kus susikirtimas tarp Brazili
jos revoliucininkų jėgų ir 
federalinės valdžios kariuome
nės. Valdžios 
vus skaudžiai 
giau kaip 100 
mušta ir apie 
sužalota,
gerai apsiginklavę.

MILWAUIKEE, Wis., XII. 
29. — Laikyta čia nacionalinė 
studentų konferencija griež
tais žodžiais pasmerkė karą, 
priverstiną kareivybės lavini
mą, kapitalizmą, džezą, siaurą 
nacionalizmą, Amerikos mate
rializmą, rasių ir spalvos nely- 
gylię ir bažnyčios ėjimą išvien 
su galingaisiais, su išnaudoto
jų klasėmis.

Konferencijos priimtoj re
zoliucijoj pareiškiama:

“Mes manome, kad -aukštes
nis patriotizmas savo kraštui 
ir žmonijai reikalauja netik 
prakeikti ir panaikinti karus, 
bet mes dar, kaipo konferenęi- 
ja, atsisakome sankcionuoti 
bet kurį karą ateity, arba duoti 
jam savo paramos.

Studentų konferencija nuta
rė pasmerkti priverstiną ka- 
reivybės lavinimą mokyklose ir 
kolegijose, remti prohibicijos 
vykdymą, dirbti pilnai visų 
tautų, rasių ir spalvų lygybei, 
nutraukti bažnyčios priklauso
mybę nuo kapitalistinės siste
mos ir atsteigti, aukso taisyk
lę pasaulio biznio konkurenci
joje. .m

vadą 'fhomasą

kaltinamas dėl 
j paradą, kuri

SACRAMENTO, Cal., XII. 
29. —Gubernatorius Richard- 
son, kurio terminas baigsis sau
sio 1 dieną, vėl atmetu prašy
mą susimiltu įr paleisti Iš kalė
jimo darbininkų 
J. Mooney.

Mooney buvo 
metimo bombos
“preparedness” dieną 1916 me
tais buvo suruošta San Fran- 
ciscoj. Bombos sprogimo tuo
met buvo devyni asmenys už
mušti ir daug kitų sužeisti.

Nors įrodymų prieš Mooney 
nebuvo, jis vis tiek buvo teis
mo pasmerktas mirties baus
mei, kuri paskui betgi buvo pa
keista kalėjimu iki gyvos gai
vus.

Badas Kaukazijoj; arai 
drasko avis •

kariuomene bu- 
sumušta. Dau- 

vyrų buvę už- 
pustrečio šimto

Revoliucininkai esą

Petropavlovskas vulka
nų išsiveržimų 

palaidotas
PETR< )P A V1,O VSK A S, Kam- 

čatka, Sibiras, XII. 29. —Mon- 
tanovsko ir Avačinskos Sopkos 
ugniakalnių išsiveržimai dabar 
Petropavlovsko miestą pavertė 
Pompejum. Nors žmonių regis 
nežuvo niekas, bet padaryta di
delės medžiaginės žalos. Dau
gybė lavos (ištirpusios žemės ir 
akmenų) nukrito 
tuo tarpu kai 
girdėt baisingi 
žmonės, baimės
laukan į kalnus. Miestas, kurs 
prieš keletą dienų buvo paniręs 
snieguose, dabar paplūdęs pil
koj lavoj, kuri duoda jam mi
rusio miesto išvaizdą.

Borah įspėja nuo interven 
cijos Nikaraguoj

DERBENTAS, Karazija, 
XII. 29. — Del neužderėjimo ii 
dabar dėl didelių sniego pus-, 
tymų Dagestano krašte kilo 
badas. Badas palietė ne tik 
žmones, bet laukinius žvėris ii 
paukščius. Audi apskrity ere- 

ketu-

Amerikos laivas paskendo 
Juodose jūrėse

dalyvavo, apie 2,009
Amerikos Darbo 
atstovai paskelbė

ir kuriame
darbininkų, 

masinius Federacijos
areštus Lietuvoje labai įkaitinę griežtą kovą komunistams, ku- 
žmonių ūpą Lenkijoj. Bijoma, rie “siekiasi sunaikinti Ameri 

nebūtų kos darbjninkų organizacijas 
didesnei Maskvos trečiojo in-

areštuoti ir atiduoti karo teis 
mui 150 žydų.

Pranešimai apie
21 žmogus prigėrė; vienas pa- 

sažieris, išgelbėtas, paskui 
pats nusižudęs

kad fašistinė valdžia 
pasiryžus visai patrempti tau
tines mažumas Lietuvoje masi- temacionalo garbei.’ 
iriais areštais ekzekucijomis.

Vokiečiai taipjau
Be kitų kalbėtojais buvo

Vokiečiai taipjau įtūžę dėl I Matthe\v Woll, ADF vicepirmi- 
naujosios Lietuvos valdžios iš-įninkąs;
leisto dabar įsakymo, kad visi cijos atstovas New Yorke, 
vokiečiai, 
valdiškas 
iki sausio
Klaipėdos krašto pasišalinti.

Socialistų ir valstiečių politi 
nėms grupėms įsakyta savo 
organizacijas likviduoti ir taip
jau iki sausio 1 dienos apleisti 
kraštą.

Vokiečių laikraštis Klaipėdoj 
tapo oficialiai valdžios uždary
tas.

Tas faktas, kad dėl įvykių 
Klaipėdoj kenčia vokiečių in
teresai, duoda Lenkijai naujų 
argumentų savo amžiniems 
tvirtinimams, kad didžiausias 
jai pavojus gresiąs iš rytų per 
Lietuvą, kuri nuolatos atsisa
kanti daryti taiką su Lenkais, 
solpindama tuo budu pramonę 
prekybą šiauriniame Lenkijos 
krašte ir pačioj Lietuvoj. v

Maršalas Pilsudskis Lenkų 
valdžios vardu išleido pareiški
mą, kad Lenkai busią visai ne- 
i tralus, jeigu tik tautinės len
kų mažumos Lietuvoj nebusią 
kliudomos ir nepradėti žygiai 
slopindama tuo budu pramonę 
prieš Vilnių. Pastarieji tečiau 
įvykiai rodo, kad įsikarščiavu-

nauji Lietuvos diktatoriai 
lengvai įsivelti į avantiu-

užimą bet kurias J
vietas Klaipėdoje,

1 dienos turį iš

Hugh Frayne, Federa- 
ir 

Joseph P. Ryan, (’.ential 
Trades and Labor Council piiy 
miniu kas.

darbi-
kovo

kur

Frayne pasakė, kad Ameri
kos Darbo Federacija nenorin
ti veltis kovon, kur vieni dar
bininkai kovoja kitus 
įlinkus, bet Federacija
skinti savo priešus visur 
tik jie pasirodysią.
Komunistai — šungrybiai 

bininkų judėjime
“Mes sakome komunistams“, 

pareiškė Frayne, “kad nors 
jie butų darbininkai,' mes ko 
vosime ir darbininkus, kurių 
politika yra griauti darbininkų

ciai

geli
ras.

4 komunistų sušaudymas
Pranešimai iš Kauno sako, 

kad pirmadienio rytą ten buvę 
sušaudyti keturi komunistai.

Buvę apeliuota į prezidentą 
Smetoną, bet jis atsisakęs mai
šytis j karo teismo nuosprendį.

Sušaudytieji buvo kaltinami 
dėl organizavimo komunistų 
sukilimo.

Sudegė viešbutis
ST. AUOUSTINTE. Fla., 

28. — Praeitą naktį gaisras su- 

naikino čia Magnolia viešbutį. 
Nuostoliai siekia apie 100,000 
dolerių.

XII.

Frayne pasakė, kad “kloak- 
meikėriai”, kurių pragaištin
gam streikui vadovavo komu
nistai, galėję daugiau laimėti 
be streiko, ne kad per tokį 
streiką. Kalbėdamas apie ko
munistų vadus kaip apie “šun
grybius, kurie per naktį užau
ga,” Frayne pasakė, kad “strei
ką paskelbti gali kiekvienas 
pusgalvis, bet streikui laimin
gai baigti reikia proto.“
Komunistai per streiką išaik- 

voję 1,000,000 dolerių
Mathevv Woll, ADF vicepir

mininkas, reikalavo, kad Ben 
Gold, kailininkų (furriers) 
unijos joint boardo manadže- 
ris, komunistas, ir jo sėbrai 
vietos unijose, parodytų uni
jos nariams masiniame mitin
ge smulkmeningą apyskaitą, 
kur ir kaip kailininkų streiko 
vadai per pastarąjį streiką iš
leido 1,000,000 (vieną mllioną) 
dolerių, ir dar streiką prakišo. 
Jis taipjau klausė, ar ponas 
Gold negalėtų pasakyti orgu- 
nizuotiems kailininkams, kaip 
reikia sutaikyti jo ankštų drau 
gavimą sėbravimą su ponu 
Williamu F. Dunne, komunistų 
lyderiu, kurs buvo išguitas iš

'5 žmonių žuvo trauki
nių katastrofoj

SANTIAGO, Čilė, XII. 29. — 
Tunely netoli nuo Lota, pietų 
Čilėj, susidūrė du traukiniai ir 
toj katastrofoj penkiolika 
žmonių buvo užmušta ir daug 
sužalota. ’

Zogu norįs būt Albani
jos karalium

VIENNA, Austrija, XII. 29. 
— Iš Atėnų praneša, kad Alba
nijos prezidentas Ahmedas Zo- 
gu ieškąs Italijos paramos pa
siskelbti Albanijos karalium.

Amerikos Darbo Federacijos
konvencijos Port landė, ir pas 
kurį federalinės vyriausybės
agentai rado Ku-Khix-Klano 
nario korta. » •
Rezoliucija prieš komunistu^

Masinis Cooper Union mi
tingas pagaliau kaip vienu bal
su priėmė rezoliuciją, aštriai 
pasmerkiančią pašalintus 
kloakmeikėrių streiko vadus 
komunistus, kurie “įtraukė 
pramonę į pragaištingą, žiau
rų ir nelemtai vedamą strei
ką, kuris mažne prarijo visai 
didžiulę New Yorko kloakmei
kėrių organizaciją, o Jos na- 
riuš nugramzdino . j vargą ir 
desperaciją.“

Rezoliucijoj pareiškiama, 
kad dabar International Ladies 
Garment Workers unija pasi
ėmus vadovauti streikui, “idant 
išgelbėjus musų liniją iš paša
linės politinės klikos nagų.“ 
Vykdomasis unijos komitetas 
įgaliojamas pavartoti visų dis
ciplinos priemonių prieš narius, pietų vėjas, 
kurie nėra išt kimi unijai, 
ai- padeda padaliniams gaiva
lams demoralizuoti organizaci
jų viduj, ir vesti energingą 
kovą su pikčiausiais unijų 
draskytojais komunistais.

PARYŽIUS, XII. 29. — Gau
tas telefonu pranešimas iš Bor- 
lino sako, kad Juodosiose jūrė
se, netoli nuo Kavarnos, Rumu
nijoj, paskendęs Amerikos gar
laivis Astoria ir kad dvidešimt 
vienas garlaivio žmonių prigė
rę.

Tik vienas pasažieris, moky
tojas iš Kontsantinopolio, . bu
vęs išgelbėtas, kurs paskui 
pats nusižudęs, kai sužinojęs, 
kad jo žmona ir trys vaikai 
prigėrę.

[I^aivų sąrašas paduoda du 
Amerikos laivu vardu Astoria. 
Vienintelis tuo vardu Ameri
kos laivas Europos vandeny
se, kaip rekordai parodo, yra 
1,921 tono garlaivis, kuris 
gruodžio 3 dieną atplaukė į Li
verpulį iš Philadelphijos.J

/ėdė 5 pačias; “pamišė
lis” —išsprendė teismas

trijų metų
Waggoner

FORT VVDRTH. Tex XII 
30. — Į teismo rankas čia pa
kliuvo dvidešimt 
vyras, Thomas
Wharton, kaltinamas dėl turė
jimo ne vienos pačios. Teisme 
pasirodė, kad Wharton per pa
starus keturioliką mėnesių bu
vo vedęs penkias pačias. Pri
šalk intų jų teismas išsprendė, 
kad žmogus, kur gali vesti
penkias pačias, tikrai esąs be
protis, ir patarė uždaryti jį 
proto ligomis sergančių ligo
ninėj ketveriems metams.

Chicagai ir apielinkei federa- 
'inis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau; stiprokas pietų vakarų ir

29.
ko- 
po 
se- 
pa-

liai nunešė ir sudraskė 
riasdešimt dvi avis.

\VASI11NGTONAS, XII.
— Senato užsienio reikalų 
misijos pirmiirtfttas Borah, 
konferencijos sir valstybės 
kretorium Kelloggu, šiandie
reiškė, kad jis manąs, jogei 
Jungtinės Valstijos neturinčios 
nė kokios intencijos maišytis Į 
Nikaraguos dalykus, vis dėl to 
valdžia turinti labai budėti ii 
dabotis, kad klastingai nebūtų 
įtraukta intervencijom

i?abrikininkas giria 5-ių 
darbo dienų savaitę

Netrukus Amerika 
bėsis su Anglija 

telefonu

kal

ant miesto, 
po žeme buvo 

dundėjimai, 
apimti, bėgo

NEW YORKAS, XII. 29. — 
Amerikos Telefono ir Telegra
fo kompanija skelbia, kad sau-)

i Šio mėnesio pradžioj busiąs js.-: (Iu-kl<jx-klaniečiu siau- 
Iteitas sus.siek.mas telefonu' timas Georgioj

CLEVELAND, Ohio, XII. 29.
— Sekdama Fordo pavyzdžiu, 
didelė Glidden Paint •Manufac* 
turing kompanija prieš kiek Į į 
laiko įvedė taipjau penkių dar-J 
bo dienų savaitę. Dabar tos Į

* tarp New Yorko ir Londono. į 
į Lž tris pasikalbėjimo minutes' 
įeikės mokėti $75. Kalbant ii- «

i giau, už kiekvieną minutę rei- 
kės mokėt priedo po $25.

LOU1SV1I LE. Ga., XII. 29. 
Daugiau kaip dvidešimt vy

rų, ku-klux-»klaniečių kaukėmis 
apsitaisę, suėmė žymų vietos 

_ ____ T _____¥. ____ t------------------- advokatą, W. E. Browną ir, iš- 
kompanijos prezidentas Adrian ItalŲ-VokieČlll sutartis sigabenę į laukus, labai jį su- 
Joyce sako, kad eksperimen ! ----------- mušė. Daroma tardymas, o gil
tas parodęs, jogei penkių dar- ROMA, Italija, XII. 29. bernatorius Walker
bo dienų savaitė yra praktiš- Vokietijos ir Italijos atstovai $1,000 dovanų .tam, 
ka. Kompanijos litofono įstai- šiandie pasirašė draugingumo dys piktadarius, 
gose Baltimorėj, Oaklande ir ir arbitracijos sutartį. ---------------
Collinsvillėj, Ind., darbininkų------------- — DEŠIMT KAIJNIŲ
našumas padidėjęs, tuo tarpu $1,500,000 /.GAISRAS KUBOJ -------------
kai gaminimo išlaidos sumažė-: 
jusios. • '

paskyrė 
kas nuro-

PABĖGO

XII.- --------- MONTGOMERY, Ala 
HAVANA, Kuba, XII. 29. — 29. — Speignere iš ’

Santiago dėl Cuba siautė dide- kalėjimo pabėgo dešimt kalinių. 
Nikarag’UOS liberalai gaisras, padaręs apie pusan-.Vienas pabėgėlių netrukus bu- 

oiimnin tro Hiiliono dolerių žalos. Aš- vo suimtas, kitų devynių ieš-sumuse uiazo jėgas tuoni žmon-s buvo sužaJotj koma
MANAGUA, Nikaragua, XII.'

29. — Ties Las Perlas, Niką-j 
raguos rytuose, per tris pasta
ras dienas ėjo susikirtimai I 
tarp Juano Sacasos liberalų! 
jėgų ir * konservatoriaus Diazo 
kariuomenės. Diazo kariuome
nė buvo sumušta ir turėjo bė
gti.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

KALfiDŲ DOVANOS ŠVE-1 
DAMS Iš AMERIKOS

MĄLMOE, Švedija, XII. 29.
Šiemet Kalėdoms švedijon 

parėjo iš Amerikos 26,000 pa- 
kietų su dovanomis ir 43,000 
money orderių bendrai sumai 
2,500,000 kronerių (kroneris 
yra apie 26 centus vertės).

Automobilistų nelaimė

LAPORT, Ind., XII. 29. — 
Automobiliui paslydus ir nusi- 
rituą į griovį, studentas Bech-

Mdti jo
draugai buvo sužaloti, vienas 
jų turbut mirtinai.

Vakar temperatūros buvo 
minimum 11®. mtulcMimiim 21° 
Fahrenheitp.

Šiandie saulė teka 7:18, lei- tel užsimušė, penki 
džiasi 4:27 valandą. Mėnuo te-

4ka 2:49 vai. ryto.

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.
' L NAUJIENOS duoda geriausių patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas ' Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:
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 APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
Chicago, III.1739 So. Halsted St.,
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Anglijos Darbininkai
Rašo Leonas Vitkauskas, Luvęs dabar vienintelio Angli

joje tenykščių lietuvių laikraščio — savaitraščio “Išeivių 
Draugo“ redaktorius, iš Kauno.

Kadangi Anglijoje yra nema
žai ir iš musų šalies išeivių— 
lietuvių, (kurių visoj Anglijoj 
via priskaitoma į kokia dvide
šimts dvidešimts penkis tuks- 
tančus žmonių), kurių didelė 
dauguma apsiverčia dibdami 
anglių kasyklose, ypač Škotijos 
arba kitaip škollandijos ra
jonuose, kur tenykštės musų 
išeivijos didžiausioji dauguma 
žmonių ir gyvena. Tad bus nc- 
pro šąli bent kiek pažinti jų 
šiandieninę medžiaginę gyveni
mo padėtį, o ypač dar šiais ypa
tingai sunkiais los pramonės 
šakos dąrbio inkams laikais.

Kaip ir musų emigruojančios 
darbininkijos didžiausiųjai da
liai nuo seno gerai žinoma, 
(nes tas pats Anglijoje yra bu
vę ir prieš pasaulinį karą ir 
beveik visą laikų po jam) pra
gyvenimas darbininkams Ang
lijoje' visą laikų kokių nors žy
mesnių ateities vilčių arba bent 
kiek didesniu pagerėjimų nie
kuomet nesiūlė tuo labiau, ži
noma, atsidūrus jiems tarpe to
kių dviejų kovojančių frontų 
- kaip darbas ir kapitalas ar
ba tas pats darbininkų darbo 
davėjas, šviesesnių vilčių jų 
gyvenime nėra. Žymesnis An
glijo) gyvenančių darbininkų 
medžiaginės padėties pakilimas 
yra buvęs tiktai laike paties pa
saulinio karo, kuomet visos An
glijos pramonės šakos, kurios 
tiktai galėjo būti bent kiek su 
karo reikalais artimiau suriša
mos, dirbo visuomet neliktai 
pilna laiką, bet dargi ir ilgus 
viršlaikius, kurie tuomet buvo 
ir palyginamai augštesnėmis 
kainų normomis apmokami. 
Taip intensyviai dirbo ir visos 
kiek jų tiktai Anglijoje yra, 
anglių kasyklos, kuries juk 
taip ailimai yra surištos su ka
ro reikalais ypatingai'' tokiai 
šaliai, kaip Anglijai, kurios tas 
pats gi didžiausias ir karo vie
netas susideda iš daugybės ga
lingų jūrinių geležinių milži
nų kreiserių ir visokių šar
vuočių kurie beveik šimtų 
nuošimčių to intensyvaus An
glijos anglių kasyklų duoda
mų produktų, tai yra akmeni
nės anglies, ir surydavo karo 
laiku. Tat prie to daybo dirb
dami ir daugelis lietuvių, tenai 
kaipo išeiviais gyvenančių, yra 
savo darbo išgales sudėję ir už
dirbę anais “gerais“ laikais net 
iki penkiolikos dvidešimts 
svarų sterlingų į savaitę, tuo 
tarpu kai dabar daugelis lietu
vių kaip ir kitų anglių kasyk
lų pramonės darbininkų Angli
joje teuždirbo tiktai tris sva
rus sterlingų į savaitę. Iš to, ži-

ŽEMOS KAINOS

Norėdami įsigyti aukštos rųšiefr 
seklyčios setą ir kitus naminius ra 
kandus, neužmirškite atsilankyti j 
lietuvių dirbtuvę, kurioje rasite ge
riausius rakandus iš geriausio mate
rialo padarytus už labai žemas kai
nas; darbą garantuojame.

Teisingas ir mandagus patarnavi
mus.

GLOBS FUHNITURE & 
UPHŪLSTERING CO, 
6637 So. Halsted St.
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noma, aiškiai matyti kokį susi
spaudimų turi pasidaryti savo 
namieje ir šeimynoje kiekvie
nas iš daugybės tokių Anglijos 
darbininkų, kad išgyventi pa
čiam ir dar daugeliui iš jų tar
po ir aprūpinti visu kuom sa
vo šeimyną, žmonų ir vaikus. 
Tat iš to matyti, kad jau ir 
prieš dabartinį, Anglijoje tebe
sitęsiantį, anglių kasyklų dar
bininkų streikų tenykščiai tos 
pramonės šakos darbininkai 
yra jau savo gyvenime visi su- 
sispąudę iki minimumo, o kų 
jau tat bok tylėti apie dabarti
nę jų padėtį, kuomet ir trijų 
svarų sterlingų pajamų į savai
tę iš savo rankų darbo Anglijos 
anglių kasyklų darbininkai ne
begauna.

Tiesa, nedirbantieji Anglijos 
darbininkai gauna iš valdžios 
pašalpų. nes dirbdami kurioj 
nors pramonės šakoj visą lai
ka turi mokėti tam tikra nuo
šimti i ta fondą, iš kurio bė
dai bes laiku kiekvienas Angli
jos darbininkas gauna tą pa
šalpų; kitą gi dalį į tų valsty
binį fondų, ir berods dargi di
desnę, nuolat nwka už kiekvie
ną savo įmonėj laikomą darbi
ninką ir pats darbo davėjas— 
pramonininkas. Bet tas gauna
mos iš valdžios pašalpos bedar
ius laiku darbininkui toli gra
žu neužtenka netik paprasčiau
siam kasdieniniam pragyveni
mui, bet ir neužtenka vienam 
liktai maistui; nuo to gi, žino
ma, dar daugiau kenčia šeimy
nos, nors ir jaunesniems šeimy
nos nariams dar tam tikros 
dalelės yra iš to paties fondo 
skiriamos.

Taip tai begyvenant darbi
ninkams Anglijoje ir iškyla jų 
gyvenime tokių reiškinių,' ku
riuos mes savo sąlygose—sąly
gose krašto su aštuoniasdešimta 
nuošimčių kaimiško gyvenimo, 
ir tai dar daugumoje primity
viško kaimiško gyvenimo —ne
labai tegalėtume įstengti su
prasti.

Pavyzdin, elgetavimas pas 
mus dar yra gana plačiai pa
kenčiamas dalykas šalyje, ir 
"ai pas mus yra skaitoma kaip 
ne kaip, o visgi dar tam tik
ru budu socialiai visuomeni
niu sušelpimu vargingesnijų 
krašto piliečių, o ten —Angli
joje, tokis dalykas jau yra 
skaitomas ne kaipo natūralus 
visuomeninis ir socialinis- reiš
kinys, bet tiktai — grynas 
“trampavimas“, reiškia “trainp“ 

vaikštinėjimas nenoęas 
imtis rimtesnio ir nuolatinio, 
įastevcsnio darbo; taigi ir el
getavimas po namus arba ir 
stovimose kur nors vietose jau 
vra skaitomas nedaugiau kaip 
iktai reiškinys chuliganizmo, 

:ai yra viršminėto “trampavi- 
mo’.’ žinoma, patys darbinin
kiški sluogsniai taip griežtai 
"o klausimo nestato tokiems el
getoms, bet visgi elgetavimas 
/isii piliečių akyse Anglijoje 
°.pskritau imant negali būti vi
siškai “padorus“ darbas, nes 
'•ia labai kiekvienam Anglijos 
piliečiui uždengia patį vargų, 
kuris prie tokio elgetavimo 
žmones priverčia, ta nuomonė 
apie elgetas, kurį juos pristato 
vien tiktai “trumpomis“ esant. 
Taigi gyventi lokiu budu An
glijoje žmonėms nėra jokiu bil
du įmanoma, tuo labiau, žino
ma, dabar—kuomet ir taip jau 
visi (iš darbininkų) mažiau ar 
daugiau elgetomis yra virtę.

l iesa, yra Anglijoje ir nema
žas visuomeninis šelpimas tų, 
kurie to labai yra reikalingi, 
bei ir tas šelpimas negali pa
tenkinti nė mažos dalies to, kas 
butų reikalinga padaryti, kad 
tas baisias bedarbės pasekmes 
visai pašalinti.

Veikia moterų komitetai an
glių kasyklų darbininkų šei
mynoms padėti, ir tie komite
tai matyt—nemažai savo už
sibrėžtoj srity Anglijos darbi-

NAUJIENOS, CMcffgo, UI

neskaityti Dundee miestuko, 
kur yra sukoncentruotos įvai- 

I rios audinyčios ir kur dirba 
daugelis lietuvių moterų ir 
merginų)— iki Wales’o, kur 
mažiau yra anglių kasyklų ir 
iki pačios Anglijos (England— 
pati pietinė vadinamosios Ang- 

, lijos provincija) ir iki Londo
no. Taip būriais įraukdami be- 

1 darbiai gyveno tuo, kų būdavo 
, kurių nors dienų jiems “dievas“ 
j duosnesniųjų žmonių rankomis 
duos ir kų jie iš žmonių savo 
“meniškomis“ “komedijomis“ 
(jeigu tiktai tinkamai sugeba 
į save žmonių domę atkreipti) 
“uždirbs“.

Aiški vertė tokia gyvenimo 
iš viso kiekvienam, bet deja jį 
panašiai reikia pakelti ir dau
geliui musų krašto išeivių lie
tuvių j Angliją, kurie dabar 
yra pastatyti tarpe kūjo ir 
priekalo, dėl pramonės aštraus 
konflikto, begailestingai juos 
čaižančio.'

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas

Naujienose
knygelėje skaitytojas ras
reikalingus pamokinimus

Šioj 
visus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos 
kiekvienas vyras 
be jokių sunkumų 
kyt egzaminą bile
stijoje ir lengvai gauti pilieti*, 
kas popieras.

Beikalauk tuojaus priglusda
mas

išsimokinęs 
ar moteris 
galės išlai- 
kokioj val-

25 centus.
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Chieago, III.

>

NAUDINGI DAIKTAI DEL 
ŠVENČIŲ IR VISADOS

kuris, jei i
[Pacific and Atlantic Photo]

Kunigaikštis Humbert, Italijos sosto įpėdinis, 
gandai teisingi, rengiasi apsivesti su lleana, Rumunijos karu- j 
liaus dukterim. lleana nesenai lankėsi Amerikoj.

METINIS BALIUS
Rengia Teisybės Mylėtojų Draugystė 

Nedėlioj, Sausio (Jan.) 2 d., 1927 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted Street
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 50c ypatai

Rengimo Komitetas

Didelis pasirinkimas au
ksiniu daiktų laikrodėliu, 
deimantų, pianų, radio, 
phonografų, rakandų, už 
žemiausią kainą ir aut 
išmokėjimų. ' "

JOS. F. BUDRIU 
Pianų Krautuvė

ninkama ir padeda. Mačiau ir 
vietiniame Škotijos lietuvių

laikrašty, išeinančiame Glas- 
gow’e “Išeivių Drauge“ vienų 
tų komitetų kreipimųsi į lietu
ves moteris, anglių kasyklų dar
bininkų žmonas, kurių vyrai 
streikuoja, su nurodymu tam 
tikrų vielų, kur jos pašalpos 
reikalu gali kreiptis. Bet tokia 
pašalpa jų tenai yra teikiama 
tiktai nėščioms moterims, nes 
maloniai stinga lėšų. Punktai 
tos pašalpas teikimo tenai yra 
pažymėti lietuvių kolonijoj 
Burbank’e ir, žinoma, kitur 
apylinkėj, nes ten gretimai vie
na prie kitos visos lietuvių an
glių kasyklų darbininkų kolo
nijos ir yra susispietę (prade
dant t ddingston’u, Bellslnll,u, 
Mossend’u ir (’arfin’u, ir einant 
ratu Craigneuk, Flamilton, 
Burbank, Blantvke, Bridgeton, 
ir kt.)

Duodama dar yra Anglijos 
Darbo Partijos komitetų ru
pesniu įsteigtos valgyklos sriu
ba šeimynoms ir 1.1. Bet turint 
irieš akis tokių didelę katastro
fų darbo ir uždarbių dirvoje, 
kaip visų . Anglijos anglių ka
syklų darbininkų streikas, juk 
vra labai aišku, kad visos tos 
teikiamos įvairiais budais pa
šalpos streikuojantiems yra tik
tai lašas juroje. Ir čia ir išky- 
’a skaudus gyvenimo kurio
zai.

Negana to, kad ,pavyzdžiui, 
molina su vaikučiais vaikščio
ja gatvėmis ir užkimusiu balsu 
kų nors dainuoja (ne gieda, 
nes “ne elgetos gi jie’’!), besi- 
iairydami į gyvenimų langus 

ar kas neišmes jiems į po- 
pierį suvyniojęs kokį pensų, 
nats šeimynos galva eina vėl 
bastinėtis po prieangius, bels
tis į duris ir nusitraukus lauk
ti, kol kas nors jas gal pra
vers arba ant laiptų pusva
landžiais sėdėti, kol kas nors, 
gal duris pravers puodukų ar
batos arba kavos su “lopo“ 
šmotuku paduos (“lopas“ — 
balta, anglų duona, kepama 
mažais pailgais ir augštais ke
palėliais). Jeigu gi taip po prieš, 
•ingius vaikštinėjant nevyksta 
kaip reikėtų kas nors susirink
ti per dienų, tai vyras palei
dęs—žmonų su vaikučiais gat
vėn dainuoti pats pasirinkęs 
langiaus' žmonių praeinamesnj 
gatvių kampą pasitaiso kojas, 
nusimeta ant šaligatvio kepurę 
ir, lyg pernelyg didelio gyveni
mo džiaugsmo ir energijos ap
imtas butų, ima staiga... kuo
liukam iaufiiai šokti “džigą“ 
(škotų šokį), o susirinkę žmo
nės apstoja jo “meno“ žiūrėti 
ir su įdomumu sočiai jo prisi
žiūrėję meta i jo kepurę pen
są., rPkip ilgainiui bedarbio 
kepurėje susirenka pusę Šilin

go (šilingas turi dvyliką pen
sų), o sukaitęs ir sušilęs toks 
šokėjas arba vis toliau kaip 
kokio nemokančio “barabanš- 
čiko“ rankomis į “barabaną“, 
trypia į gatvės cementą arba 
asfaltą, arbą ir kokių nors len- 
čiukę arba nedideli koki nors 
dangti nuo senos dėžės pasidė
jęs visaip maivydamas savo ne
miklų kūną arba galutinai nu
vargintas neįprasto jam šokimo 
ir nuveiktas dažnai nebepalva- 
rių savo kojų, gausų prakaitų 
braukdamas ir pensus iš kiše
nės susiėmęs, nueina arba to
liau—prie kito kampo dar šak- 
ti naujesniems žmonėms, arba 
realizuoti maistui; .tokiu savo 
sunkiu darbu surinktus vari
nius ir gerokai po rankas nu
trintus pensus, sakau, sunkiu, 
nes tokius “linksmus“ darbus 
dirbant mačiau nevienų ir ‘tokį 
žilagalvį žmogų, , kuriam vie
toje šokti, tiktai (ramiai minkš
toj kėdėj namie sėdėti tereikė
tų. ‘

Esant gi dabartinei didelei 
bedarbei Anglijoje ir nevienas 
musų tautietis tenai kur nors 
ant miesto gatvių kampo savo 
nemikliomis kojomis praeivius 
sustoti pasižiūrėti traukia ir 
valandomis juos savo “gabu
mais“ stebina.

Dar yra Anglijoje daromos 
lųkios kaip ir “demonstracijos“, 
kaip kokie nors Prancūzijos 
arba Italijos vadinamieji “kar
navalai“. Taip, man yra pasa
kojęs senas Stonelyburn’o ko
lonijos lietuvis anglit/ kasyk
lų darbininkas, kaip dar perei
tųjų didžiųjų tokių pat strei
kų metu jie, persirėdę į viso-, 
kius puikuolius, raudonosios, 
kupranugarius ir žvėris bei 
paukščius, kaip ir kokių “ar
tistų“ teisėmis yra darę mėne
sines keliones po visų Angli
ją daugiausia, į tokias jos 

dalis, kur randasi mažiau ang
lių kasyklų ir kur todėl yra ir 
žmonių gyvenimas dar kiek pa- 
kenčiamesnis. Taip, pavyzdžiui, 
tokios lyg čigonų— “procesi
jos“ yra keliavę, su daugeliu 
lietuvių darbininkų, nuo pat 
Stoneyburn’o (Stoneyburn’as 
randasi jau gana šiaurėj Ško
tijos ir yra bene šiauriausiai 
besirandanti lietuvių darbinin
kų kolonija Anglijoje, jeigu

<,’</,//KELL0GG’S'W
TASTELESS CASTOR OIL

I^abal geras castor oll pa
darytas dėl medikai lo var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliaiir 
Pas visus aptiekoriu*.

ITASTELESS CASTOR OIL

DIDELIS METINIS BALIUS
Rengia

-Lietuviška Tautiška Draugystė Vienybė

Penktadienio Vakare, Gruodžio 31 d., 1926 m.
Pradžia 7:30 yjuandą vakare

M. MELDAŽIO SVETAINEI
2242 W. 23rd Place

Taigi katrie norite linksmai praleisti senus me
tus ir pasitikti naujus metus, tai nepamirškite atsi
lankyti ant Vienybės rengiamo baliaus. Bus gera 
muzika, kuri grojys naujausius šokius visą naktį. 
Atsilankę nesigailėsite. Kviečia visus

.............DRAUGYSTĖ VIENYBĖ

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra fa
lai puikus jr patogus 
uisidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkarni; 
inka dėl daug pirki

nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

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

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

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .....................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ........ ...
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .........................................
šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yru 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS .........................................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7-00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................   50c

Rašybos vadovėlis su i'ašybos žodynėliu. Išleistas 1026 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS Z....................................................... 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

193 Grand Street

3417-21 So. Halsted St 
Ghicago 

Tel. Boulevard 4705
Pearl Queen
CONCERTINOS

Yra geriausia. Rekomenduo
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios pjšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

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

Parsiųskite musų 
katalogą dykai 

Vitak - Elsnic Co. 
4639 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

XXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
h n
H Karolis Norkaitis

Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Te!. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

M
M
M
N
M
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Look
to your health. Epsom 
Salt s is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
A t >owr drat/ut, 25c 

The Knight Laboratorio. ChiM*>

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nešina- 
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis raugus Kūdikiu 
Laxali«t.

Mrs. Winslow’S 
Syrup

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS <
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Reikalaudami

RAKANDU
L.S.S. ŽINIOS

Of letalinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje. Ketvirtadieniais

NUMIRĖ SENAS ANGLIJOS 
SOCIALDEMOKRATAS

Gruodžio 30 d., 1926
n? ■■ ■' ................——■ ~

Eilinis No. 191

L.S.S. Pildomasis Komitetas l.-S-S. VIII Rajono Centro 
Komitetą*:

. , . . ..Q_ . . . Į Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
L J. Čeponis, 4138 Archer Avė. | Ha|ste(( st., Chicago, III.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke Ava., j Sekretorius — Ar Jusas, 3959 Archer 
A. Vilis, 2241 N. VVestern Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Ava.
VI. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
K. Grebelis, 10225 Pcrry Avė.

— visi Chicago, III.

; Avė., Chicago, 111.
Finansų Sekretorius — G. Mankus, 

Chicago, III.
' Kasierius — A. L«?kavičia, 24<)4 W.

* i Division St.
į Knygius — A. Vilis, 2241 N. West-
i ern Avė.
' Nariai — Ona Banienė ir F. Skama-

* rūkas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
’entro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Lankykite Didžiausias
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES
FURNITURE CO.

LSS. Kuopų Veikimas

Ernest Belfort Bax, asmeniš
kas Karolio Markso ir Fried- 
rlcho Engelso draugas, nese
nai numirė, sulaukęs 73 metų 
amžiaus. Jisai kartu su nabaš- 
ninku H. M llyndmanu buvo 

Anglijoje Socialdemo- 
Sąjungą (Sočiai De-

įsteigęs 
kratinę 
mocratic Federation), kuri bu
vo pirmutinė socialdemokratinė 
organizacija tame krašte.

Bax buvo tarpe pirmutinių 
žmonių, kurie mėgino Angli
joje paskleisti Markso idėjas. 
Jo brošiūrėlės, 
Markso mokslą, 
jau

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla 
tus pasirinkimas Naujinsiu Madų - 
geresnio padarymo, Rakandų, Piam. 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunanti, 
Siuvamų ir Šluojamų mašinų. Ir v> 
sų kitų Namams reikmenų ir puošak 
Prekės užtikrintos, Kainos prieiti* 
mos. Patarnavimas mandagus: 1 enk 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 
fa Peopksjvrtitun (dmpanif

1922-32 So. Halsted Stree
Prieš 19tb Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmnnd Gt.

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00. w

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti į Suv. Valsti
jas liuobai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly. 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 

), PENNLAND-(ex 
ZEELAND, ARABU kelionę j Cherbourg.
Antwerp. Daug laivų 
avaitę.

Paskutiniai Lietuvos įvykiai 
paskatino sukrusti visas Ame
rikos lietuvių darbininkų orga- 
nizacijas. LSS. Pildomam Ko
mitetui išleidus atsišaukimą, 
musų kuopos eilėje vietų su
skubo padaryti nepaprastus mi
tingus ir apsvarstyti darbo 
programą.

Kuopos kur galėdamos pasi
stengs artimiausiu ląiku sureng
ti viešas prakalbas. Bet to yra 
negana. Sąjungiečių veikimas 
turi šiuo laiku būti platesnis. 
Piimas kiekvienos kuopos ir 
kiekvieno nario uždavinys yra 
padėti visuomenei teisingai su
prasti Kauno “putšo” prasmę. 
Darbininko akimis žiūrint Į tą 
pervartą, jisai yra gana aiš
kus.

Kauno smurtininkai stvėrėsi 
ginklo prieš demokratinę val
džią daugiausia dėl to, kad ji 
leido organizbotis profesinėms 
sąjungoms (darbininkų uni
joms). Riksmas, kad tos sąjun
gos esančios “bolševikiškos”, 
yra grynas melas. Profesinėse 
sąjungose Lietuvoje vadovavo, 
socialdemokratai. /Be to, jos yra 
ekonominės, o ne politinės or
ganizacijos. Taigi jokio “bol
ševikiško” pavojaus iš jų nega
lėjo būt kraštui. Profesinės są
jungos buvo pavojingos tiktai 
buožijos ir buržuazijos intere-

Dalyvavimas Am. L.
Taryboje

aiškinančios 
ėmė rodytis 

1881 metais. Vėliaus jisai 
parašė ir visą eilę stambių vei
kalų, pašvęstų socializmui. 
Tarp jų labiausia žinoma yra: 
Outlooks from the Nevv Stand- 

onpoint, Outspoken Essays 
Sočiai Subjeets, ir k.

Amerikos Lietuvių 'Paryboje, 
kuri susidarė pereitą vasarą 
Philadvlpbijos seime, nutarė 
dalyvaut ir L.S.S. šios organi
zacijos atstovais Taryboje Pil
domasis Komitetas paskyrė 
draugus- Bučinskį (Iš Bingham- 
ton, N. Y.), K. Baroną ir P.

Girdėt, kad sausio 16 d. A. 
L. Taryba laikys konferenciją 
Ne\v Yorke. Toje konferenci
joje ketina dalyvauti ir kai ku
rie chicagiečiai.

LDLD. taip put skiria 
atstovus į A. L. Tarybą.

ANGLIJOS DARBO 
PARTIJOJE

savo

Dar-Parlamentinė Anglijos 
bo Partijos frakcija ateinan
tiems metams vėl išrinko pir
mininku drg. J. R. MacDonal- 
dą, o vice-pirmininku drg. Cly- 
nes.

ITALIJOS SOCIALISTAI PER 
KĖLĖ SAVO CENTRĄ 

FRANCIJON

VOKIETIJOS SOCIALISTAI 
REIKALAUJA ARMIJOS 

PRIEŽIŪROS

Vokietijos socialdemokratai 
pradėjo smarkią k,ovq už tai, 
kad privertus valdžią pastaty
ti ‘kariuomenę po parlamento 
priežiūra. Statydami šitą rei
kalavimą, socialdemokratai iš
kėlė kaltinimą karo ministeri
jai, kad su jos žinia Vokietijo
je yra organizuojamos slaptos 
Tionarchistų draugijos. Ginklus 
toms draugijoms taip pat, kaip 
ir reguliarei Vokietijos armijai, 
gamina sovietų Rusija.

Del šitų kaltinimų valdžiai 
reichstagas 
kabinetui
oa s’ta ras is a ts ista ty d i no.

Naujos valdžios sudarymas 
bus išspręstas po naujų metų. 
Socialdemokratai gal sutiks įei
ti į valdžių, jeigu bus priimtas 

reikalavimas dėl kariuome- 
kontrolės.

išreiškė 
nepasitikėjimų

Marx’o
ir

ių 
nūs

RINKIMAI ŠVEDIJOS 
PROVINCIJOJE

PittsburKh). 
siūlo greitų Southampton, 
išplaukia kas

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

VVH1TE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago,

sams.

III.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 

j taip toliaus, su elektriniais prie
taisais.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuęmi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
’ ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

Tečians reikia pripažint, kad 
komunistai, nacbališkai laužda- 
miesi į profesines sąjungas ir 
keldami jose triukšmą, davė 
Lietuvos atžagareiviams pro
gos šaukti apie “bolševizmą”. 
Komunistai savo “darbais” tuo 
bildu padėjo atžagareiviams 
Įvykinti pervartą. šitą neuž
ginčijamą faktą sąjungiečiai 
dabar privalo nurodyti lietu
viams darbininkams, kad Mask
vos davatkos nebegalėtų visuo
menę mulkinti.

Komunistų apkvailintiems 
žmonėms dar turi būt nurodo
ma ir tai. kad bolšev.ikai ir vi
sa savo taktika tarnavo Lietu
vos reakcijai. Jie užgirdavo 
kruviną terorą Rusijoje; jie 
džiaugdavosi, kuomet Maskvos 
diktatoriai šaudydavo arba siųs
davo į katorgą Rusijos social
demokratus ir socialistus re
voliucionierius. O dabar komu
nistai rėkia gvoltu, kuomet 
Kauno diktatoriai šaudo jų 
vienminčius. Kame gi čia logi-

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
dėl baisių persekiojimų fašis
tinėje Italijoje Italijos socialis
tui perkėlė savo centrą Franci- 
jon. Italijos socialistų organi- 
zacija Seinos departamente (Pa
ryžiuje ir apielinkėse) laikinai 
paėmė ant savęs centralinio 
komiteto pareigas.

Tuo būdu Italijos socialistai 
šiandie pradėjo veikti panašiai, 
kaip veikė Vokietijos socialde
mokratai nuo 1878 m. iki 1890 
m., Bismarcko teroro laikais.

Savivaldybių linkimuose Šve
dijos socialdemokratai turėjo 
labai didelių laimėjimų ir pro
vincijos miestuose. Tiesa, tri
jose vietose Goeteborge* llel- 
nnrtborsre ir Malmoe —- social
demokratai neteko keleto man
datų, bet likusiuose 37 mies
tuose jie užkariavo 87 naujus 
mandatus.

Del greito piniginių 
"eikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
<ainą, naudokitės 
STaujieinu kabletrramu

APSIDRAUSK!

$10,000 POLICY

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampai* Paulina Street 
Atdara dieną ir naktį 

Phune Boulevard 4552

Atėjo Kultūra No. 11.
Kaina 40c. Galima gauti

Antras svarbus musų kuopų 
ir narių uždavinys tai rinkti 
aukas Lietuvos socialdemokra
tams. Vien užuojautos žodžiais 
mes savo draugams Lietuvoje 
daug nepadėsime. Jiems reika- 

materialė pagelba. Todėl 
rinkliavų organizavimą 

pradėti l>e jokio atidėlio- 
Jas siųsti reikia į LSS.

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St., Chicago

aukų 
reikia 
jimo.
centrą (iždininkui ari)a sekre
toriui). Kaip tiktai atsinau
jins susižinojimas su draugais 
Lietuvoje, aukoa bus jiems pri
duotos.

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

LIETUVON - 
užrašykite savo gimk 
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

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......
Pašelpgavis ......

4

Amžius

MIRĖ GRAMATIKOS
AUTORIUS

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Wrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

liga staiga mirė Kauno miesto 
prad. mokyklų inspektorius J. 
Darni jonai lis, plačiai Lietuvoje 
žinomas kaip autorius 
vių kalbos gramatikos” 
lėtos kitų pedagogiškų 
vėlių.

Nubaudė

Lietu- 
ir ko
va do-

birželio 13 d.
ninku

apygardos teismas
“kuopininkų” bylą,

liausi-

Trynimas
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur 
skauda 1

i akuše- 
kolegiją: 
praktika- 
Pennsyl- 

' ligom 
Sąži- 

patar- 
visokio-

Kauno 
nagrinėjo 
kurie, kaip žinoma, birželio 13 
d. Kauno gatvėse kėlė riaušes. 
Vienas jų nubaustas 6 mėn. ka
lėti, bei i bausmę įskaitytas 
3 mėn. sėdėtas laikas. Kiti 3 
mėn. kalėti, bet jau savo baus
mę atlikę.

Prof. Viperio paskaitos
Garsus rusų istorikas prof. Vi- 
peris gruodžio 7—10 d. univer
sitete skaitė eilę paskaitų apie

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontąs 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669
Tėmykit! Gyvenimo antrame nu
meryje pradėsiu talpinti niekur 
dar nespausdintą Žemaitės apysa
ką — “Prakilni Meilė’’; — tai tie
siog širdį veriantys vaizdai. Užsi- 
rašykit tuojau Gyvenimą, kad ne- 
praleistumėt tos apysakos.

Prenumerata metams ......   $2
Pusei metų ...........   $1
Kopija ................................ 20c

Tai yra 32 puslapių knyga. 
Į metus išeis 12 knygų

Tel. I>afayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

PAIN-EXPELLER
Įregistr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palcnguvinimui reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų muskulų.

35č.—vaistinėse—70c.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

Baigusi 
rijos 
ilgui ] 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i) 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tCs, o rasite na 
gelbą.

Valandos nuc
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki **
9 vai. vakare.

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUfiERKA • 
3252 So. Halsted St.

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal suturtj.

Viršuje
State

Moterys

nos kreipkitės su

reikalais nuo 12 iki

Universal
Bank

ir mergi-

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu' veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapafė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
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.

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S'. Ashland Av. 
ir 805 E. 47th St.

Kenwood 1752

(vairus Gydytojai

Lietuviai Advokatai

Telephone Yarija DD94

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

K. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.iURGEUONIS
ADVOKAaA® 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Serėdoj ir Pėtnyčioj nuo 0 iki 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

k

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vklunniestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

Vakz'* 's 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teicplr'ne Roosevelt 9090 

Namų TeleUra? Republic 9600

*»-DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomąjį per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 
18th SU netoli Morgan St.

VALANDOS1 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

. Dienomis: Canal
Telefonai: J 8110< ,Nak^į.Q 

į South ' hore 2288 
' Boulevard 4186

3235 So. Halsted St
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 ▼. ▼.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St^ Room 531 
Tel. Central 6390

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

<5=

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienos e«

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligi- 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

dėliomis ir šventadieniais 10—12 dian.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tol. Fairfai 6858

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.
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Subscripticn Rateai 
|8.00 per year in Canada- 
$7.00 per year outside of Chicago. 
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aekmadieniua. Leidiia Naujieną Ben
drovė 1719 S. Halated St. Chicago, 
UL — TaiefoMii Booaeveit 8M0.

Ūisimokijlmo kainai
Chicagoje — paltu:

Metamo --------------------------— $8.0 i
Puaei metą---------------------------$4.0 i
'Prima mineaiama ..................... 2.0 i
Dviem minėdama---------------- 1*5
Vienam mlnaaiui ........... - .75

Chicagoje per nailo tojus:
Viena kopija ............—....... 9c
Savaitei ------- —-------- - 18c
Mineliui ------—-------------- 75c

Suvienytose ValatijosK no Chicagoje, 
paltui

Metams_____________________$7.01
Pusei metų --------------------------  8.5(
Trims mlneaiams ----------------- 1.75
Dviem mėnesiams____________ 1.25
Vienam minėsiu! ——-- .75

Lietuvon ir kitur utaianluosei 
(Atpiginta)

Metama ________  ____—.___  $8.00
Puaei metų------------- ------------ 4.00
Trima raineliams .............—«... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu iu uiaakymu.

Dabar darosi aišku, kodėl, kaip nesenai buvo praneš
ta laikraščiuose, šių metų spalių ir lapkričio mėnesiais 
atvyko į Steginą keturi laivai su amunicija iš Leningra
do. Tai buvo atlikti Rusijoje vokiečių karo ministerijos 
užsakymai!

Vokiečių karo ministerija varė tų ginklų biznį su 
Maskva be reichstago žinios, reiškia — priešingai įstaty
mams. Ir tai buvo slepiama taip pat ir nuo Santarvės val
stybių, kadangi toks amunicijos gaminimas Vokietijos 
armijai užsieniuose" priešinasi Versalės sutarčiai.

Vadinasi, .tas vokiečių karo ministerijos ir sovietų 
biznis buvo visais atžvilgiais nelegališkas, nekalbant jau 
apie tai, kad jisai buvo atkreiptas prieš pasaulio taikų ir 
pavojingas respublikai Vokietijoje.

i Skaitytojų Balsai

KODĖL KOMUNISTAI PROTESTUOJA?

MIRTIES NUOSPRENDŽIAMS IR SUŠAUDYMAMS 
JIE PIRMIAUS PRITARDAVO

SOVIETŲ PAGAMINTA AMUNICIJA VOKIETIJOS
* ARMIJAI

O O • O O • 

MASKVA KURSTĖ PRIE SUKILIMŲ IR DARĖ 
BOMBAS SUKILĖLIAMS ŽUDYTI

Mirties nuosprendžiais ir žmonių galabijimais, ku
riuos dabar Lietuvoje vykina kruvinoji krikščioniškai-

Ir dar vienas dalykas čia yra įdomus. Kaip tik 1923 
m., kuomet sovietų Rusija ėmė gaminti amunicijų Vokie
tijos armijai, Vokietijoje buvo visa eilė komunistų suki
limų: sukilimas Hamburge, sukilimas vidurinėje Vokie
tijoje ir 1.1.

Šitie sukilimai buvo daromi pagal įsakymų Zinovje- 
vo, kuris tuomet buvo “trečiojo internacionalo” pirminin
kas. VoJcjetiios armija tečiaus juos sutriuškino ginkluo
ta pajėga.

Taigi išeina labai gražus vaizdas: tuo pačiu laiku, 
kai Maskvos kurstomi Vokietijos- darbininkai kilo prieš 
savo valdžių su ginklais rankose, Maskvoje buvo gamina
mos bombos ir granatos tų darbininkų šaudymui!

Šitaip Rusijos bolševikai “revoliucionizavo” pasau- 
į...

ilgesnį laiką
“Tikybinis”

[Už išreikštas Siame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

kunui nuodingų medžiagų, ga
minimu, greitai naikino ir nuo
dijo kūną.

Tvirta valia, paslinkęs am
žius ir ramumas reikalingi, kad 
žmogus galėtų 
alkti (badauti).
pasiryžimas, mokėjimas pakelti 
skausmus ir įvairius- trukumus 
padaro tai, kad žmogus išken
čia didžiausius kankinimus. Pa
našus tvirtas pasiryžimas rei
kalingas ir sporto rugtynėse. 
Be to, kūno medžiagų kitimas 
neturi būti spartus, šiaip kūnas 
per greitai silpnėtų. Tad gi 
žmogus, norįs ilgai badauti, tu
ri turėti tiksliai ir gerai vei
kiančius organus. Prie to pri
sideda dar tvirta energija ir 
sielos ramumas. Žmonės, tu
rėdami lokių savybių, gali ba
dauti daug ilgiau nei 12—18 d. 
Dabar jau tenka skaityti apie 
badautojus-sportininkus. 
šiauši sportininkai yra 
kos gydytojas Ta n nėr

Patarimas lietuvių 
visuomenei

Gar- 
Ameri- 

ir italų

buvo

tautiškai-militariška diktatūra, turi piktintis visas kul
tūringas pasaulis, o, tuo labiaus tie, kuriem^ yra brangus 
Lietuvos vardas ir jos ateitis.

Bet kuomet prieš Kauno barbarus kelia protestus 
mūsiškiai komunistai, tai tenka jų paklausti: Kodėl jus 
niekuomet neprotestuodavote prieš Maskvos diktatorius 
ir kruvinų jį jų terorų?

Rusijos bolševikai yra sušaudę tūkstančius socialis
tų ---- ir daugiausia už kų? Tiktai už ta-ij kad tie socialis

tai priklausė tam tikrai partijai ir dėl savo įsitikinimų 
negalėjo nusilenkti despotams, sutrempusiems krašto 
įstatymus ir daugumos gyventojų valią!

Anųmet bolševikų revoliucinis “tribunolas” pasmer
kė sušaudymui 12 socialistų revoliucionierių vadų. Nė vie
nam pasmerktųjų nebuvo įrodyta koks nors nusidėjimas 
darbu prieš sovietų valdžių. Pirm savo pasmerkimo jie 
buvo išsėdėję po metus, dvejus ir trejus kalėjime, kaipo 
“pavojingi valdžiai” žmonės. Ir staigu valdžia, paėmusi 
juos iš kalėjimo atiduoda teismui ir jie tampa nuteisti 
mirčiai!

Viso pasaulio darbininkai tuomet kėlė protestus prieš 
tokį bolševikų nežmoniškumų. Bet komunistai ne tiktai 
ne protestavo, bet dar net gyrė Maskvos diktatorius, kad 
ji nesigaili “kontr-revoliucionierių”.

Kiek vėliau kruvinieji Rusijos budeliai ėmė skersti 
Gruzijos socialdemokratus. Jie žudė ne tiktai tuos, ku
rie buvo suimti su ginklais rankose, bet ir tuos, kurie se
nai buvo pasodinti kalėjiman ir jokiuose sukilimuose da
lyvauti negalėjo. Daugelis tų socialdemokratų buvo net 
principialiai ginkluoto sukilimo priešai.

Tečiaus jie buvo pasmerkti ir sušaudyti!
Ir mūsiškiai komunistai prieš tai neprotestavo. At

virkščiai, savo “Laisvėje” ir kituose šlamštuose jie rodė 
savo džiaugsmų ir pasitenkinimų, kad bolševizmo oponen
tai yra naikinami.

Taigi dar kartų klausiame komunistų: Kodėl jus pir
ma gynėte ir teisinote mirties nuosprendžius ir sušaudy
mus, o šiandie prieš juos protestuojate?
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Alkis ir badautojai
Alkio jausmas. —Alkio malši

nimas. —Kodėl senesni or- 
ganizmiii Kali ilgiau alkti?-

Kurie gyvūnai gali ilgaiusia 
alkti? —Ugolino ir jo sūnus. 
—Badautojo užrašai. — Dr. 
Tanner’o badavimas. — Italo 
Succi badavimai.

Musų skaitytojai jau žino, kad Vokietijos socialde
mokratai apkaltino savo krašto valdžių dėl toleravimo 
slaptų ginkluotų monarchistų organizacijų. Šitas social
demokratų kaltinimas nuvertė Marx’o kabinetų.

Debatuose apie Vokietijos valdžios santykius su slap
tomis monarchistų draugijomis išėjo aikštėn labai sen
sacingų dalykų. Paaiškėjo, būtent, kad Vokietijos karo 
ministerijai gamina ir pristato amunicijų sovietų Rusija. 
Šitų paslaptį pirmiausia atidengė įtakingas Anglijos li
beralų dienraštis, “Manchester Guardian”. Atėjusieji iš 
Europos laikraščiai dabar paduoda šitos nepaprastos ži
nios smulkmenas.

Pasak “Manchester Guardian”, derybos tarp Vokie
tijos karo ministerijos ir Rusijos sovietų valdžios prasi
dėjo 1921 metais, kuomet vokiečių delegacija, susidedan
ti iš 4 žmonių, aplankė Maskvų. Derybos tęsėsi gana ilgai 
ir, pagaliau, tapo abiejų pusių ratifikuota sutartis 1923 
m. vasario mėnesyje. Antra sutartis buvo padaryta 1924 
m. lapkričio m. 26 d.

Taigi jau nuo pavasario 1923 m. su sovietų žinia ir 
pritarimu buvo gaminama ginklai ir amunicija Vokieti
jos kariuomenės vyriausybei. Kad ta gamyba buvo dide
lė, matyt, iš to, kad Vokietijos karo ministerija yra su
mokėjusi jos tikslams, pagal sutartį su Maskva, dešimtis 
miiionų auksinių markių.

Dr. .1. Kvedaras žurnale 
‘“Kultūra” apie badau lojus rašo 
sekamai:

Alkiu vadiname jausmą, ku
rio pagalba maisto kunui reika
lingumas tampa sąmoningas. 
Pradžioj alkio jausmas ne nema
lonus; tada sakome atsirado no
ras valgyli arba atsirado ape
titas. Jis tampa nemalonus, 
kada maisto reikalavimas ne
patenkinamas. Tada atsiranda 
bendras nusilpimo jausmas, 
raumenų silpnumas, skaudus 
spaudimas pilve. Ilgiau alks
tant, tie reiškiniai didėja. Sykiu 
atsiranda ir galvos skausmai. 
Ilgai alkstant išplinta visiškas 
susijaudinimas, kliedėjimas, net 
pamišimas. Bendras nusilpi
mas didėja, raumenys sustoja 
veikę, skruostai įdumba, glei
vingosios plėvelės lupų, burnos 
ir l.t. išdžiūsta. Badaujančių 
gyvuliu noras ėsti tiek atbunka, 
jog jie nebeima siūlomo maisto 
ir pagaliau padvesia. Alkio 
jausmas atsiranda pilvui esant 
tuščiam. Jį galima pašalitni 
suvalgius bet kokią kad ir ne
virškinamąją medžiagą. Taip 
otomakai, gyveną Orinokos 
krantuose, užėjus pavasario po
tvyniams ir nebegalėdami nė 
medžioti, nė žūklauti, nė šak
nelių gauti, esti priversti kar
tais 2 3 mėnesius alkti. Al
kio malšinimui jie vartoja pil
kai geltoną molį. Alkio malši
nimui molį dažnai vartodavo 
negrai, vergaudami Amerikoj.

Alkstant organizmui, medžia
gų kilimas jo kūne besitęsia, 
kad ir daug lėčiau. Netiekiant 
degamosios medžiagos valgio 
pavidalu, kūnas vartoja savo 
dalis: riebalus, raumenis ir t.t. 
Kadangi jaunuose organizmuose 
medžiagų kilimas arba degimo 
procesas esti spartesnis, tai jie 
greičiau suvartoja savo kūno 
išteklius ir todėl trumpesnį lai
ką gali alkti, negu subrendę 
organizmai.

Gyvuliai pakelia alkį įvairiai. 
Arkliai gali alkti 8—45 dienų, 
šunys 1—5 savaites, driežai, 
žuvys po kelis mėnesius, net iš
tisus metus. Gyvuliai ir žmo
nės, gaudami vandens, alki pa
kenčia daug ilgiau, negu sausai 
alkdami.

Žmogus gali alkti vidutiniš
kai 12 dienų, bet esti ir visai 
nuostabus atsitikimas, žmogus, 
netekęs bealkdamas 2/5 kūno 
svorio, miršta.

pa vyx<lžini i£» Badautoji} 

gyvenimo.
Senovės rastuose dažnai ap

rašoma, kad žmonės, dažniau 
vienuolės, galėdavę ilgai bude
li mėnesiais net metais, pasni- 
kauti ar badauti, ir gyvenę vien 
tik vandeniu. Tokius- praneši
mus, o taipgi pranešimus apie 
indų lakinis, kurie įmūryti ba- 
dėdavę po kelis mėnesius, rei
kia skaityti perdėtais, neatatin- 
kančiais tikrybės. Beikia bet
gi pažymėti, kad tikybiniai į- 
sitikinimai duoda žmogui daug 
energijos pareikšti nežmoniškai 
patvarai. Apskritai imant, juo 
senesnis žmogus, tuo ilgiau ga
li badėti. Juo senesnis žmogus, 
tuo lėčiau eina jo kūne degimo 
procesas, juo ilgiau degamoji 
nledžiaga stovi jo kūne nesu
vartota, juo mažiau jis reika
lauja ją papildyti, kitaip sa
kant, mažiau reikalauja maisto. 
Viduramžiais buvo priteisia Pi- 
zos miesto gyventojui, grafui 
l’golino ir jo sunams, mirti ba
du už miesto išdavimą. Išdavi
kus įmūrijo. Visų pirma paei
liui mirė vaikai, pradedant jau
niausiu. Tėvas mirė aštuntą 
dieną, štai žinios iš vieno vy
ro užrašų, kuris iš priežasties 
suirusių reikalų nusprendė nu- 
simarinti badu, matyli, neturė
damas drąsos nusižudyti kito
kiu būdu. Besimarindamas jis 
užrašinėjo, kokius jausmus ir 
kančias jam suteikė badas. Ma
rinos jis miške, jo paties iškas
toj duobėj. Rugsėjo mėn. 15 
d. jis pa valgė paskutinį kartą, 
18 dieną troškulio kankinamas 
palaižė nuo augalų ir grybų 
lietaus vandens, 21 dieną nusi
vilko į artimiausią smuklę ir 
išgėrė butelį alaus, 23 dieną 
vakare atsigėrė truputį šulinio 
vandens. Po to jis tiek nusilp- 
nėjo, jog nebegalėjo išlipti iš 
duobės ir liko joje gulėti.

Rugsėjo 29 d. jis įrašė į sa
vo knygą paskutinį žodį. Jį 
atrado spalių 3 dieną visai nu
silpusį, bet dar su gyvybės ap
sireiškimais. Tokiu būdu jis 
išbuvo be valgio 18 dienų.

Tanner iš prigimties 
pratęs badėti, t. y. pasitenkin
davo mažu valgio kiekiu. Jis 
dažnai išbūdavo nevalgęs 5—7 
dienas. Pasipratęs jis sugebėjo 
išbūti nevalgęs, bet vartoda
mas vandenį, 42 d. Kada gam
tininkai paabejojo jo tvirtini
mais, jis pasižadėjo gydytojų 
priežiūroj alkti .40 dienų. 1880 
m. birželio mėn. 28 dieną Tan
ner pradėjo alkti. Trečioje sa
vaitėje jis ėmė kliedėti, reikšti 
persekiojimo idėjas ir t.t. 25 
dieną apsireiškė žymus kūno ir 
širdies nusilpimas. Jau spėjo, 
kad jis neištvers iki galo. Tada 
Tanner paprašė atsigerti trupu
tį mineralinio ..vandens. Po to 
jis žymiai sustiprėjo ir išbuvo, 
xJa.u£7ižiii nieko nepriCmęji, iki 

pat galo gerai ir linksmai nu
siteikęs. Per 40 dienų Tanner 
neteko 32 svarų kūno svorio. 
Bet per vieną savaitę jis vėl 
sugrįžo į savo pirmykščią buk-

Po penkerių metų atsirado 
antras badautojas, italas Succi, 
kuris buvo smulkiai tyrinėja
mas garsaus to frieto fiziologo 
Luciani.

Kaip ir Tanner, Succi turėjo 
įgimtą lėtą kūno medžiagų ki
timą; jis taipogi tenkindavosi 
mažu maisto kiekiu. Jį galima 
prilyginti pečiui, kuriam reika
linga maža kuro, kad butų šil
tas. Be to, pats gyvenimas ėjo 
taip, kad jis priverstas buvo 
dažnai badauti. Jis atliko daug 
kelionių Afrikoj ir tenai jam 
dažnai tekdavo badauti po 3 
5—8 dienas, ir tas badas labai 
nusilpnindavęs jo kūną. Paga
liau jis buvo ne visai norma
lios psichikos. Jis kelis kartus 
buvo sirgęs persekiojimo mani
ja ir didybės manija, kuri reiš
kėsi noru tapti garsiu vyru, 
loji idėja suteikė jam nežmo
niškų jėgų, kurios reikalingos 
bado metu, ir jis tapo garsus. 
1885
prof. Luciani, savo 
jo ištisą mėnesį, 
kasdien pusę litro 
vandens. Išgarsėjusį Lucci pa
samdė vienas paryžietis rodyti 
publikai. Paryžiuj jis badavo 
daug kartų po mėnesį be jokios 
savo kunui žalos, žinoma, te
nai jis nebuvo tiksliai kontro
liuojamas. Succi, pradėdamas 
badauti, išgerdavo likerio su 
morfijų, kad sumažintų nema
lonų bado jautimą pirmomis 
dienomis. Publika sužinojus 
apie likerį nusprendė, jog tik 
likerio dėka Succi gali pakelti 
badą. ’ Succi greitai sumėtė, 
kad Su likeriu jis gali padaryti 
gerą reikalą. Išleidęs savo var
du bado likerį, jis iš tikrųjų 
turėjo daug daugiau pajamų 
nei alkdamas už pinigus.

m. Succi, prižiūrimas

išgerdamas 
mineralinio

Grafą t'galino bado mirtis 
paplovė greitai lodei, kad jam 
bebadaujant, be abejonės, teko 
daug iškentėti sįelos skausmų, 
žiūrint kaip miršta vienas po 
kito vaikai. Baimė ir kančios 
yra didžiausi kūno išteklių nai
kintojai. Neramumas, drebėji
mas, prakaitavimas, galvojimas 
sujungti su sparčiu kūno me
džiagų degimu ir šalinamųjų,

Rodosi, niekuomet visoje žmo
nijos istorijoje nebuvo papil
dytas toks judošiškas darbas, 
kaip dabar 17 d. gruodžio 1926 
metais Lietuvos sostinėje. Vi
duryje nakties gauja lietuviš
kų ir ėxcariškų “černosotnikų” 
užpuolė kaipo banditai ir nuver
tė Lietuvos žmonių išrinktą 
valdžią! Teisybe, buvo daug 
atsitikimų, kur valdžios buvo 
nuverstos, bet šitaip be jokios 
provokacijos iš valdžios pusės, 
be jokios mažiausios priežas
ties, — tai nerasi nei jokiam 
kitam žemės kampely j.

Žinoma, jie bando neva pasi- 
teisint, sakydami, kad ta val
džia prasikalto darydama su
tartį su rusais, bet tuojaus ap- 
sigrįžę jie patys ima ir patvir
tina tą pačią sutartį! Tai vėl 
jie aiškina, kad jie nu vertę tą 
valdžią, kad butų galima Lietu
vą “suamefikoninti”, kuomet 
ta nuverstoji valdžia kaip tik ir 
norėjo įvesti civilius šliubus, 
gimimų ir mirimų regįstraciją 
etc., kas Amerikoje jau senai 
yra įvesta!

šitokį — sakau— kriminaliz- 
mą gali papildyti vien tik kle
rikalai ir juodašimčiai, dau
giau niekas.

Bet yra žmonių, kuriems ir 
kriminališki kunigų darbai iš
rodo šventi! šis baisus atsiti
kimas tai ir reikia panaudoti 
nurodymui tiems 

kas ištikrųjų yra
valstybės griovikai —išgamos, 
taip kad ir silpiliausis galėtų 
pamatyti!

Žinoma, tie “černosotnikai” 
Landys neįsileisti laikraščių. 
Dėlto, mano nuomone, geriau-

sis patarimas yra, kad kiekvle- 
i ;.s lietuvis kirptų iš laikraščių 
(“N-nų” ir “K-vio”) editoria- 
lus ir šiaip straipMii.us, liečian
čius tą “krikščioniškos doros” 
pavyzdį ir įdėję į konvertą siųs
tų ^avo giminėms ir 
miems Lietuvoje!

Toks tai yra mano 
mas.

Lai gyvuoja žmonių 
timas ir budėjimas!

šalin lietuviški Judošiai!
—Rafael VaitL.

pažįsta-

susipra-

Brazilijoj nusižudė 
R. Turčinskas

Keturis mėnesius išdirbęs •fa
zendoje Bamualdas Turčinskas 
nuo sunkaus darbo gavo proto 
sumišimą ir išėjęs j mišką prie 
kelmo sėdėdamas pasikorė. Ve
lionis paeina iš Bokiškio vals
čiaus. Liko velionius- žmona 
Ona Turčinskienė ir šeši vaiku
čiai: didžiausia Stasys 13 metų 
amžiaus, Liudvika—11, Bronė 
—8, Ona—6, Marijona —5 ir 
Kazimieras 3. Motina ir naš
laičiai baisiai nusilpę be lėšų 
randasi Sao Paulo emigracijos 
punkte, kur visų skriaudžiami, 
stumdomi pusbadžiai gyvena. 
Jie tik vieni lietuviai toje įstai
goje ,o jos viršininkas lenkas. 
Našlaičiai kasdie verkia, nori 
Lietuvon grįžti, prie savo žmo
nių prisiglausti.. Geraširdžiai 
?mciikiečiai pagelbėkite! Ame-

išdavikai

h i joj gyvena du našlės broliai 
Jonas ir Franciškus Šatkaus
kai. Ištieskite savo ranką^fffs 
'žūstame. Nežinome kaip ilgai 
mus emigracijoj laikys gal vėl 
j K’Ji-t'Vę išmes. PajariUbs, prašo
me siųsti ir rašyti šiuom adre
su :

Ona Turcinskicnė,
c/o Ilospodarla de Immigrantes 

arba
Caixa Postai 3506, Sao Paulo,

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. VVallace Street

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 Spauldiąg 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
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.

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

k

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.
...  ........ — i. i ■■

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

rr i j Į nuo 9 ikt 11 vai. ryte: 
valandos į nuo 5 ju g Vil. va|(are

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. ^po pietų

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

4
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DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan A ve.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso 'telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfiold 0378

A. K. Rutkauskas, M.D.
z 4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
I nuo 9 iki 11 v. rytoValandos į nuo G g vaj vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleckio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

O-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Deulisfas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hciuluck 2615



Kraujo, odos, chroniškasICHICAGOSA 4 A
RoselandŽINIOS

Pirmi žingsniai

SERGANTI ŽMONES

Dr. J, W. Boaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Paataba: Mano ofisas dabar randasi 
■s naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Lietuvių Rateliuose gruodžio 31 d., F. šedvilo sve
tainėje, kur rateliečiai linksmai 
su savo draugais ir pažysta
mais palydės senuosius metus 
ir pasitiks naujus. —Roe«.

senas žaizdas, ligas rečiai, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Po tėvais Kidikaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 28 dieną, 8 valandą ry
to, 1926 m., sulaukusi 27 metų 
amžiaus; gimusi Chicago, Ilk, 
paliko dideliame nuliudime sa
vo vyrą VValterį, dvi dukteris: 
Florence 7 metų ir Nellie 6 
metų, tėvus, seserį ir brolį. Ku
nas pašarvotas, randasi 7359 
So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks .šeštadieny 
Sausio 1 dieną, 1927 m., U va
landą ryto iš namų j Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Nellos Urbonienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterį*. Tėvai, Sesuo, 
Brolis ir švogeris

Laidotuvėse patarnauja gra
bo rius I. J. Zolp, Tel. Boule
vard 5203.

Del informacijų kreipkitės į 
jos namus Hemlock 3479.

Apipiešė šešias 
merginas

Plėšikas, kuris yra pramintas 
“katinu”, dėlto, kad jis iš pa
salų užpuldinėja moteris

<u šiuo pasauliu 
28 dienų, 8 valandą 

1926 m., sulaukęs 40 
gimęs Lietuvoj,

JURGIS

Persiskyrė
Gruodžio 
vakare,
metų amžiaus 
Pašešuvės kaimo, Batakių vals
čiaus, Tauragės apskričio, pa
likdamas dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
moterį Uršulę, sūnų Joną ir 3 
dukteris, seserį Elzbietą ir 3 
pusseseres Amerikoj, o Lietu
voj seserį Oną. Kunas pašarvo
tas, randasi 4118 So. Maple- 
wood Avė.

Laidotuvės įvyks Penktadie- 
nyj, Gruodžio 31 dieną, 2 vai. 
po pietų iš namų j Condordija 
kapines, Madison St. ir Des- 
plaines River.

Visi A. A. Jurgio Sadausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sumiš, Dukterys 
ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja gia- 
boriu^ J. Kluse, Tel. (įmal 100x

PETRONĖ KABAS V N S K1E N E 
Derėškiutė

Mirė Gruodžio 28 dieną, 1926 
m., 6:30 valandą vakare, sulau
kusi 50 metų amžiaus; gimusi 
Lietuvoje, paliko dideliame nu
liudime savo vyrą .Joną Kaba- 
šynską. tris dukteris: 
Alminą ir Mildą ir 
Gedeminą ir Algirdą.

laidotuvės atsibus 
31 dieną, 2-rą valandą

Nabašninkės kunas

su n u:

Gruodžio 
po pietį).

randasi 
po numeriu 2031 St. Paul Avė. 
Iš ten bus nulydėta j Tautiškas 
kapines.

Giminės ir pažįstami prašomi 
dalyvauti laidotuvėse.

Jonas Kabašynskas

Siųskit Naujiena* 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana

Pereitą šeštadienį, Kalėdų 
vakare, K. Požėlos vedamoj 
Strumilo svetainėje DLK. .Gedi
mino dr-ja ir Liet. Politikos ir 
Pašelpos Kliubas buvd surengę

,r bendrą vakarą, kuris pilnai pa- 
merginas, jas apiplėšia, o kar-Įvyko visais žvilgsniais, 
tais ir išgėdina, užpereitą nak
tį Logan S<|uare apielinkėj api
plėšė šešias moteris ir mergi
nas. Visas jas jis bandė ir iš
gėdinti. bet visoms joms pasi
sekė iš jo nagų ištrukti.

Vietos Liet. Scenos 
jų Ratelis labai gerai 

į.'no keturių veiksmų Br. 
dramą “Pirmi 

jo nagų ištrukti. Tie .
atsitiko tuo laiku, kaip Lietuvoj. Vaidinimas pilnai nu- 

visoje apieli,nk6je lakstė keli sisekC‘ nežiūrint net ir to, kad 
šimtai policish), kurie buvo pa-|v,en“ altlstė PrleS l’at vald‘nl- 
siųsti ta "kutina” gaudyti. |m» sunklal susirgo ir negalėjo 

Pirmiau jis' veikė Rogers vaidinti, ir jos vietą teko užirn- 
Park distrikte ir tai per gana t*, y^ai 
ilgą laiką. Nors daug policijos !vlcl.c”el’. 
ji gaudė, bet vis negali pagau-ts^al^lusl 
ti. I ’žporoitij nuktj jis persike- Vaidinti 
’v į l.oįran Sq. apielinkę. Kaip 
lik gmita žinia apie pirmuo
sius du plėšimus, tuojaus į vi- 
są apielinkę išsiųsta virš 200 
policistų ir detektyvų, kurie 
pėsti ir automobiliais visur to 
plėšiko ieškojo, nors jis tuo 
pačiu laiku apiplėšė dar 4 ar 
daugiau moterų. Po 9 vai. ieš
kojimas apsistojo, nes “kati
nas” niekad nedarąs plėšimų 

‘po tai valandai. Policijos virši- 
j ninkas įsakė tą “katiną” su
gauti ar nušauti.

Mylėto- 
suvaidi- 
Vargšo 

žingsniai” iš 
revoliucijos laikų

artistei, p-iai Kensta- 
kuiri nebuvo net ir 
rolės. Nors jai I

bp jokio p risi rengimo.

Į Pacific and Atimtie Photo]
Kenneth Ormiston, kuris kar-

los buvo seni, prityrę scenos 
darbuotojai, kaip M. Dundulie
ne, J. Pučkorius, B. Liutkevi
čius, .1. Šimkus, S. Liutkevičie- 
nė, p. Preikšą, p. Andrijaus-

teko!tu 8U “evan£eliste” Aimee Mc- 
Phehrson yra kaltinami priga- 
vyste. Ormiston slapstėsi 
šešių menesių, bet dabar atvy
ko į Chicago.

JUOZAPAS VVAINAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu. 

Gruodžio 28 dieną, 11:30 valan
dų vakare, 1926 m., sulaukęs 
19 metų amžiaus; gimęs Kauno 
rėdyboj, Tauragės apskričio, 
Girdiškių parapijos, Upinas mie
steli, palikdamas dideliame nu
liūdime savo mylimuosius ir my
linčius moterį Agotą, po tėvais 
Kvietkaitę, dukterį Agotą, bro
lį Stanislovą, pusbrolį Joną, 
pusseserę Juzefą Bakutienę ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4316 So. Maplewood Av.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Gruodžio 31 dieną, 8 valandą 
ryte, iš namų į Šidlava Motina 
Dievo parapijos bažnyčią, 35th 
ir So. Union Avė., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Wainau- 
skio giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi- 
mų. ir- atsiHveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis, Pusbro
lis, Pusseserė ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po platų
REZIDENCIJA: 

2226 Marehall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL M64

LIET S AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimų, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę Ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavinias da
romas su elel 
žiausias klaidai

^įprastai, jie visi vaidino ge
rai. Bet vienas, V. Sragauskas, 
dar pirmų kartą pasirodė sce
noje, tečiaus taip gerai vaidino 
ubago rolę, kad ir senas vaidy- 

_ la nebūtų geriau suvaidinęs.
I Po vaidinimo buvo šokiai.
Publikos buvo daug ir ji vaka-

Gricius bus pakartas ! 

ru liko patenkinta. LSM. Ba
telis ištikro atlieka svarbų dar
bų, — ir draugijoms patarnau
ja ir kartu savo geru vaidini
mu patenkina publiką, taip kad 
publika noriai lanko tuos vaka
rus, kur Ratelis vaidina, o tas 
duoda 
ną.

ra, parodančia ma- 
Speciali fttyda at

kreipiama i mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedilinj 10 iki 1 vai. p. p, 

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

draugijoms nemažą pel-

Pats
Metų

Ratelis rengia Naujų 
sulauktuvių vakarėlį

Vakar po piet užėmė vietą 
ir pradėjo eiti savo pareigas 
naujasis šerifas Ch 

aydon. Jo pirmasis
rbas bus pakorimas rytoj ry- 

dviejų žmonių 
iciaus ir

didesnis

t( lietuvio
airio McAVane,

ne Kiek laiko a 
žudė apiplėšimo 
žmones.

ku- 
nu- 
tris

akcls al£3 policiniams
Miesto tarybos finansų ko

mitetas jau priruošė miesto 
biudžetų ateinantiems metams. 
Išlaidų numatoma $55,216,620, 
arba $1,101,130 daugiau, negu 
išleista šiemet. Biudžete minia-1

Lietuvoj
I

Pelenių kaimo, Lukšių parapijos, šakių
Gruodžio 28 dieną, 1926, persiskyrė su Šiuo 

dama amžinybės atilsiui mano brangi motinėlė, 
amžiaus, palikdama mus 4 sūnūs ir 2 dukteris plačiame pasauly. 
Vyriausias sūnūs Antanas valdo gyvenimą kur motinėlė užbaigė se
natvės dienas. Marcelė, Marijona ir Pranas gyvena Lietuvoj. Vincas 
Paryžiaus dailės mokyklose studijuoja.

Motinėlė karštai mylėjo visus ir troško, kad prie mirimo butu-, 
meni visi, bet labiausia tai džiaugėsi savo sunum Vincuku. Vis iš
sireikšdavo:
džiaugsmo gydytojas”. Brolau! tau tenka didžiausia motiniška pa
laima! tu jos užsitarnavai. Ačiū tau Vincai už suteiktą greitą ži
nių. Netekome šavo tėvelio jau vienuolikti metai, ir štai šiandien 
laidoja motinėlę Mieli, broliai, sesers, giminės ir pažystami pa
lydėdami ją amžinybėn, ne supilkime jai užmaršties kapą.

Sūnūs JUOZAS GRYBAS’

apskričio

pasauliu nukeliau- 
sulaukusi 86 metų

Mano sūnelis Vincukas —1 tai mano dvasios ir

KOŠT ANTINAS 
MALKIEVVICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 29 dieną, 4:45 valan
dą vakare, 1926 m., sulaukęs 
39 metų amžiaus; gimęs Kau
no rėdybos, Šiaulių apskričio, 
Šiaulių parapijos, paliko dide
liame nuliudime brolį Stanislo
vą ir brolienę, o Lietuvoj bro
lį Mamartj ir brolienę ir sese
rį Mokoliną ir gimines. Kunas 
pašarvotas, randasi 3945 West 
55th PI., arti Cravvford Avė.

Laidotuvės įvyks Penktadie
ny j, Gruodžio 31 dieną, 8 vai. 
ryto iš namų j Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kostantino Malkic- 
wicz giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Brolienės ir Sesuo
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Tel. Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

Phone Boulevard 5293 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Grąborlus ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th SU Chicago, III.

ŠTAI BUCAS KAIP ISSI 
GYDYTI RUPTURį

10138 Yale Avė., Chicago, III.

ši AN 1)1 E IUSTY N ES

tams ir ugniagesiams — po 
$300 kiekvienam i metus. Taip
jau bus pakelta alga ir munici
palinio teismo klerkams ir bai
li fams po $500 j nitus. Tą

dar turės patvirtinti

Puikus savęs namie gydymas kurį 
gali vartoti bile kas prie bile 

kokios rupturos, didelės 
arba mažos

j(107 ir 
ristynės.

Strumilos svetainėje 
Indiana avė.) įvyks 
Risis garsusis Jack 1 
“dzūkas” Bancevičius,

Melnikas, “Jaunasis Bilius”,! 
Koudis ir kiti. “Dėdė“ Norkus 
kilnos sunkias vogas. —N.

Phone Boulevard 7314
Pristatome į vieša.^ miesto dalia
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St., Chicago

Jonas Rirgiolas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 29 dieną, 10 valandą ry

to, 1926 m., sulaukęs 47 metų amžiaus; gimęs Kelmės mieste, Ra
seinių apskričio, paliko dideliame nuliudime moterį Barborą, po tė
vais Lekaitė, seserį Stanislavą, švogerj Brazauskj, pusbrolį Vincen
tą Volterį ir Aleksandrą Volterį, švogerką Stanislavą Lekaitę. Ku
nas pašarvotas, randasi 4550 So. Marshfipld Avė.

Laidotuvės įvyks Penktadieny j, Gruodžio 31 dieną, 8 valandą 
ryto iš namų j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j švento 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Birgiolos giminės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. > >

f Nuliūdę liekame, '
Moteris ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Telefonas Boule
vard 5203.

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciall- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Reo. Tel.

Beverly 2300

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Jei jus turit sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
Buslės, užkrečiamas

gas, šlapumo arba 
H' privatiškas ligas, pasi

tarki! su Dr. Ross tuo- 
tau. Jei tos lięos ne- 

ius ‘ tinkamai , išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kolei a liREi srali išsivys
tyti.

DR. ROSS per trisdelimtį metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą Šių ligų ir suteikia genaus) 
gydymą

Čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonča*yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra išgydęs tūkstančius 
kitų.

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroniškų tru- 
belių ,yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi patikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

Dr. B. M. Ross
35 South Dearborn St

Kampas Monroe SL Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augito.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI

TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
sukatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Itsišaukit, Informacijos Dykai.

“NAUJIENŲ” KNYGŲ
• KATALOGAS

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

Nieko nekainuoja bandymas
Su ruptura žmonės visoje šalyje 

yrą nustebę tiesiog iš stebuklingų 
pasekmių iš labai paprasto budo gy
dyme rupturų, kuris' yra pasiunčia
mas dykai, pareikalavus. Tai yra ge
ra rupturų gydymo sistema, taj vie 
na didžiausių palaimų dėl vyrų, mo
terų ir vaikų. Yra paskelbta kaipo 
pasekmingiausias būdas išrastas, dir
žai ir kiti palaikymai yra nereika
lingi.

Nėra skirtumo kai-> sunki butų 
ruptura, kaip ilgai ją turėjot, ir 
kaip sunku ją buvo palaikyti, nėra 
skirtumo kiek rųšių diržų jus nešįo- 
jot, lai niekas nesulaiko jūsų nuo 
įsigijimo šio DYKAI GYDYMO. Jei 
jus manot, kad jus nedalis išsigydy
ti arba turit rupturų taip didelę kaip 
jūsų kupstis, šį gera sistema sukon
troliuos ją ir užlaikys ją viduje, 
taip kad jus nusistebėsit. Tas dalis 
kūno taip greit atitaisys kur ruptu
ra' išėjo, taip kad jus greit galėsit 
eiti dirbti kokį savo darbą, taip kaip 
nebūtumėt turėjęs rupturos.

Jus galit dykai pabandyti šias pui
kias sutvirtinančias gyduoles, tiktai 
atsiunčiant savo vardą ir adresą pas 
W. A. COLLINGS, Ine., 34-D. Col- 
lings Building, Watertown, N. Y. Ne- 
siųskit pinigų. Bandymas yra dykai. 
Rašykit dabar — šiandien. Gali ju
mis išgelbėti nuo dėvėjimo diržo per 
visą amžių.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino
Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. Si 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri« 
siuntimu $1.50.

tu 'VHKV

VISOM aptiekoM—35c Ir <5c puoduką* Ir 
dudeld. Children’a Muaterolo (lengvaa- 

n4 forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

BILLY’S. uncle

L NAV MA,
'lAVAUUG "XO
URS. OJATYT

IMM

UJVbOUO’.

AUST A&

A.V3'
'TO

1739 So. Halsted SL 
Chicago. UI.

Jei nori turėt 
nuolatini dranga — 
Skaityk Naujienas.



NAUJIENOS, Chicago, III, Ketvirtad., Gruodžio 30, '26

LIETUVIU RATELIUOSE
Prakilnus Darbas

Chicago*-' lietuvių Moterų 
Khubas atliko laimi prakilnų ir 
labdaringą darbą. Suteikė dvi-

Kalėdų 
didesnės

PRANEŠIMAI
North Side. — Teatrą Ir šokius 

rengia LSS. 81 kuopa, šeštadieny, 
Į sausio 1 dieną, Liuosybša svetainėj, 
Į1822 Wabansia Avė. įžanga 50 cen
tų. Pradžia nuo 7:30 vai. vakaro. Kas 

Į pirks bilietą iš anksto, gaus už 40c, 
o prie durų bus imamu 50 centų.

— Komitetas
Susivienijimas Draugysčių ir'Kliu- 

ibų rengia šokių vakarą, Sausio 1 d., 
i 1927, Chicugos Lietuvių Auditorium, 
j 3133 So. Halsted St. Pradžia 7:30 vai 
Į vakare. Bus gera muzika. Mylintiej 
' šokius galės gerai pasišokti. įžanga 
fOc ypatai. Kviečia vįsus atsilankyt

— Komitetas

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAJIEšKAU savo sunaus Edvardo 

Montvilo, kur| motina išsiveži neži
nau kur, Vaikas yra 7 metų ir 8 mė
nesių amžiaus. Kas patčmysite tokį 
vaiką, malonėkite man pranešti, už 
ką duosiu atlyginimų.

P. MONTVILA
1528 N. Ashlund Avė., Chicago

APSIVEDIMAI

PARDAVIMUI NAMAI-ŽĖME MOKYKLOS

Extra Darganas

Birutės choro dainų painokos at
sibus gruodžio 30 d. ketvirtadienio 
vakare, 8 vai., Mark VVhite parko 

Paskutinė pamokų šį metų, 
choristai bukit laiku.

Birutė.

PAIEšKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio nuo 35 iki 15 m. Turi 
būt laisvas ir nevartojantis svaigi
namų gėrimų. Aš esu našlė. Geis
tina, kad butų mylintis teisingą 
šeimynišką gyvenimą. Malonėkit 
rašyti laiškus, o aš duosiu atsaky
mų kiekvienam. Bos 853, 1739 So. 
Halsted st., Chicago, III.

ap- 
ta- 

parsiduos už žemiausias 
prasidės

kašes, pilnas maisto ir žaislų 
Chicagos biednoms lietuvių šei
mynoms. Atsiranda ir C.hica- 
goje daug biednų ir mažų naš
laičių, kuriems daug galima 
pagelbėti ir linksmumo suteik
ti. Jau antri metai kaip Chica- 
gos Moterų kliubas 
Chicagos lietuviams 
pietus, šiemet buvo
kasės ir didesniu pasišventimu 
visos narės darbavosi ir auko
jo daiktus. Kiekvienas bušelis 
buvo vertas apie $10.

šios naTės dovanojo j kašes: 
p-ia Eliošienė obuolius, lėles 
ir Santa Claus su saldainiais, 
P-ia Borden — rūkytų lašinių 
10 svarų, p-ios Dargis — riešu
tus, Masiulis — spalgenas, Sin
kus — slyvas ir razinkas, Ro- 
zenski — rižius, Lemont — ar
bata, Stankūnas — duona, Za- 
kareviče — pusę keiso oranžių, 
Adomaitis 25 kenus pork ir 
l.eans, Biežis — 25 baksus kra- 

’ kers, Šukys fruil eake, 
Kliauga — po 1svaro doko- 
ladų saldainių. Jonaitis — 10 
sv. cukraus, Slakis — po pusę 
svaro taukų. Kavą dovanojo 
šios narės: p-ios Sauris, Sabo
nis, Messar ir Juozaitis. Labai 
širdingai ačiū visom gerašir- 
dėm ruirėm ir poniai Zach.

Visą sutvarkymo darbą atli
ko komitetas p. M. Rozenskio 
ofise. Į komitetą Įėjo p-ios 
EJias, Dargia, Šukys, Sinkus. 
Adomaitis, Kliauga
Slakis. Ir dar atėjo pagelbėti 
p-ia A. Perninskienė. Ačiū už 
jos patarnavimą.

Išvažinėj imui pasiaukojo p. 
p. Leonard Elias, A. Rozenskis. 
Dargis, Kazlauskas, Lement ir 
Beržinskis. .Ačiū širdingai 
jiems visiems. O už vis labiau
sia dėkingos yra visos kliubo 
narės poniai A. Pivarunas už 
jos pasirūpinimą viską mums 
pristatyti už urminę kainą. La
bai širdingai ačiū tai užsitar
navusiai moterėlei. .

— Komitetas.

(Pacific and Atlantic Photo]
Admirolus G. H. Hu r rage, j

Amerikos laivvno komendan-

t i, liet pasiryžimas yra didelis 
ir jeigu bus vienybė ir »suta-

(’harles, III. — Pranešame 
nariams prie žc- 
Charles pašelpinių 

i draugysčių, kurios pageidauja su- 
Įsivienyti j vienų bendrą draugyste:

1) Didžio L. K. Vytauto, 2) š. Jur
gio Kareivio, 3) Liuosybės, 4) Lie
tuvos Simų ir Dukterų draugystei, 
kad bus laikomas extra susirinki
mas kas link suvienijimo, nedėlioj, 

j sausio 2 d., 1927 m. Prasidės kaip

| St 
priklausantiems 

Įmiau minėtų St.

PAIEŠKAI! atsivedimui mergi
nos ar našlės tarp 25 ir 35 metų 
amžiaus, gero budo ir doro elgesio 
(pcrsiskyrėlčs neatsišaukit). Aš 
esu 36 melų, našlys, turiu pastovų 
darbų ir turto. Kreipkitės laiškais.

Ig. Grig, 309 So. 6th St., 
ST. CHARLES, ILL.

SIŪLYMAI KAMBARIO
rimas, tai bus galima daug nu- . i va|. |)O pietų, Pearsono svetainėj, 

. ir visuomenės la- Main street, St. Charles, III.
.. Kviečiame visus atsilankyti, nesmanoma organizuoti jHIS svarbių klausimų, kuriuos rei-

NUOMON ofisai; vieta tinka den- 
tistui arba daktarui. 2643 W. 71 St.

Iš priežasties perkėlimo 
tiekos į kitą vietą, daugybe 
vorų 
kainas. •Išpardavimas 
gruodžio 29 dieną 1926, ligi
sausio pirmos dienos 1927 m. 
Parfumai, l'ace powder, rouge, 
cold cream, toilet water, pa
tentuota medicina, candy sta- 
tionery, cigarai, cigaretai, vis
kas, kas tik randasi aptiekoj. 
Galima pirkti sykiu arba at
skirai. Taipgi galima pirkti vi
są aptieką su rakandais, visais 
įtaisymais už labai prieinamą 
kaina.

• BENOŠAUS ApTlEKA 
1616 W. 47th St. 

Chicago, 111.

PUIKIAUSI NAMAI
Jus niekur nerasite geresnių namų 

kaip pas mus; jus niekur negauaite 
lengvesnių pirkimo ir mokėjimo są
lygų. kaip pas mus. Naudokitės pro
ga, kol dar Ji laukia jūsų!

Nauji niuro namai, 4-4 kambariai, 
viskas modemiškai jrengta, prie ge
riausios transportacijos, parsiduoda 
geromis sąlygomis — tik $1500.00 
(mokėjimu, o likusius kaip renda.

Dviejų augštų, nauji muro namai 
5-5 kambariai, savininkas sutinka 
mainyti j gera farmą, netoli Chica- 
gos arba į lotus.

Taipgi turime bungalow ir gerų 
bizniavų ir rezidencijoms lotų pil
niausi pasirinkimą. Ateikit ir pama- 
tykit musų sąvastis!

W. HAYDEN BELL
Klauskit Ed. Bakševičius

Manager
4336 So. Kedzie Avenue 

Tel. Lafayette 8600

DVI LIETUVAITES
Mokina visokius Šokius. Valandos 

nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. NedČldieniais nuo 
2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

/

visuomenės la- ' East Main Street, St. Charles, III. 
atsilankyti,bu i.

jaunuolių kuopą 
ti dirva, bet tik 
kaip, tas darbas 
kuopos vakaras 
d., Liuosybės svetainėje. Bus 
vaidinimas, kurį išpildys patys 
kuopos nariai. Tam turime ne
mažai spėkų, kurių prieky stovi vienybės 
J. Dambrauskas, su visa siela f4ern niuzika, kuri gros naujus 

., • i, . • Ikius visų naktj. Atsilankę iatsidavęs scenai. Butų gerai,! -- 
kad butų daug tokių Dambrau- Į 

—Pirm. K. P. Deveikis.

ir tam yra pla- kės išrišti. —Veikiamasis Komitetas 
: ateitis parodys 
; seksis. Metinis
bus vasario 27 gruodžio JH d..

svetainėje. Bus 11 p: -į“’į.Zip’lval.•’ hunej, 2242 VN. .
'norite linksmai praleisti senus 
tos ir pasitikti Naujus Metus, 
nepraleiskit progos atsilankyti 

i rengiamo baliaus.

Didelį metinį balių rengia Lietu
viška Tautiška Draugystė Vienybė 

penktadienio vaka- 
., M. Meldažio sve- 
23 PI. Taigi katrie 

me
tai 
ant 
Bus 
šo- 

nesigal- 
Kviečiu visus draugystė 

Vienybė.

RENDON didelė kampinė 
krautuvė, 46x21, tinkanti bile 
kokiam bizniui. Renda pigi; ly
sas kaip ilgai norit. Lietuvių 
apgyventa vieta, Brighton Par- 
<e. 25200 Pershing Rd.

skų.

North Side

SOUTH SIDE

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

making dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus ko) 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

KAMBARYS vienam vaikinui, 
įurštu vandeniu šildomas, elektra, 
maudynės ir vienam karui garažas. 
5551 So. Talman Avė. Hemlock 8740.

l’LATAS I ruimų rendai. Nauji 
kambariai. 4928 So. Komensky avė.

DIDŽIAUSIS BARGENAS
PARDAVIMUI

grosernė, 
ma $200 
padidinti

bučernė ir 
biznio į dienų daro- 
ir daugiau. Galima 
įplaukas geroj prie- 
negaliu toliau biznio 
svarbios priežasties.

ŽEMIAUSIOS kainos lo
tų, 36x123, greitai augan
čioj apielinkėj, kaina $750, 
1 trečdalį įmokėti, likusius 
lengvais išmokėjimais. Ne- 
atideliok, pirk tuojaus, 
dvigubink savo pinigus.

Kreipkitės.
Z. S. MICKEVIČE 

2505 W 63 St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

MAINYS

pa-

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įval

doma nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
Itos 31 ^4c, 85c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
•r mergaitėms, kaina nuo 
52.75.

Mano tavoras parsiduoda 
ki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
lienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
»04 W. 33rd SU prie Normai Ava.

vaikams
65c iki

nuo 35o

I

varyti dėl 
Pasinaudok it proga iki Naujų
Metų.

Praeitą nedėldienį North 
Borden ir Draugijų Sąryšis turėjo 

rengęs tikrai šaunų vakarą. 
Mat buvo atidarymas svetai-1 
nes. žmonių prisirinko i 
svetainė ir visi linksminos 

vėlyvam vakarui. I I • Programo nebuvo, gal kaip : 
kam nepatiko, lx?t atleistina, j 
nes vakaras labai trumpu lai--sausio 
ku buvo surengtas, 
negalima buvo suspėt 
nors 
keletą

Dr-stė Lietuvos Vėliavos Ameri- 
Ikojc Nr. I turės lobai linksmų ba
lių ir šokius su trijajs išlaimėji- 

, inais ant Town of Lake, subatoj, 
i sausio d., 1927 m., J. Karaliaus 
| svetainėj, -1523 S. VVood st. Drau- 
|gai ir draugės malonėkite atsilan- 
Ikvti į minėtą vakarą.

J. Dabulski.

REIKIA DARBININKŲ
ST. MAZRUM, 

3116 So. Halsted st.
Tel. Canal 6698

Storas ir 3 flatų muro na
mas, vėliausios mados įtaisy
mai, karų lainė, prie pa^ ban
ko ir didelio teatro, tinkama 
bile kokiam bizniui. Mainys ant 
drabužių arba shoe štoro, arba 
ant

su-
..Pranešimas Chicagos Liet. Audi
torijos bendrovės direktoriams ir 

.atstovams. Kiekvienas būtinai pri- 
pilna valot pribūti į balių gruodžio 31 d., 

iki*7:30 vai. vakare, Auditorijos svet. 
s I l’ž neatsilankymą bausmė pagal nu*

> tarimu. —P. Lietukas, rasi.

Garsaus Vardo Lietuvaičių drau
gija turės metinį susirinkimą 2 d. 

i, 2 vai. po pietų, paprastoj 
taip kad svcta‘n^- ^ttl°nėkit visos draugės 

. būtinai atsilankyti, nes daug svar- 
prie ko bių reikalų yra. Bus raportas kny- 

•isirengti. Sąryšiui liksiu peržiūrėjimo komisijos.
, ... i * ‘ , Valdyba,desetkų dolerių pelno. 

MOTERŲ
KEIKIA moterų dėl sortavimo vil

nonių skudurų, 1152 Hastings St.

PARDAVIMUI bučernė, gera vie
ta dėl lietuvių. Priežastis pardavi
mo — nesuprantu lietuviškai.

1 , Canal 3127

namo ar lotų.
CHAS. ZEKAS 

4454 So. Westem avė.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Cicero

Ateinantį šeštadienį, tai 
Naujų Metų vakare, sausio 1 

rengia gražų 
Bus statoma 

veiksmų drama
Meilė”, tai yra iš i

teatrą ir balių, 
scenoje trijų

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos knygų aproka- 

yra vimas atsibus ketverge, gruodžio 30 
dieną, Liuosybės svetainėj, 1822 
Wabansia avė., 7:30 vai. vakaro. 
Knygų ajirokavimo komisija ir val
dybos nariai susirinkit 

X.
laiku. 
ša i kas, rašt.

SLA. 194 kp. darbuote

veikliausia 
jokia kita

pelno. Prie to 
kitos kuopos ir 
Galima dar pa- 
visi nariai su

Sveikatos reikalais kal- 
šimkus. žmonių buvo 

visi su dome 
pasakojimų *

226 kuopos 
‘ L 2 d.

sausio, 2 vai. po pietų, 1400 Black- 
hawk ir Diekson st., netoli Ash
land avė.. Nariai-rės visi atsilan- 
kykit ir užsimokėkit bent pareitų

Todėl gi atsilankyk it kalinga dėl geresnio knygų sutvar
kymo. —A. Martišius, sekr.

North Side. — SLA 
šeimyniško gyvenimo vaizdelis, susirinkimas įvyks nedėlioj, 
Reikėtų pamatyti šį veikalą vi
siems, kaip vedusiems, taip ii 
nevedėliams, nes visiems pa- "į-Įį- 
liks,. ...............................
skaitlingiausia į Li uosy bes sve
tainę, 1822 Wabansia avė., kaip 
7:30 vai. vakaro. —Antanėlis. ,

Redakcijos Atsakymai

Liet. Mot. Dr-jos Apšvieta meti
nis susirinkimas įvyks sausio 2 d., 
2 vai. po pietų, Niurk \Vliite Sąuare 
parko svet., prie Halsted ir 30-tos 
gatvių. Narės malonėkit skaitlingai 
atsilankyti. —Sekretorė.

A. čičėnas, Roseland. — Ne
dėsime.

Pranešimai .

Simano Daukanto Draugija laikys 
metilų susirinkimų i 
sausio 2 d., 12 vai. dienų, Lietuvių 

1 Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. Na- 
butinai privalote pribūti, nes 
svarbus susirinkimas ir ran- 
nauju reikalų apsvarstymui.

P. K., nut. rašt.

riai 
yra 
(laši

REIKALINGA pagyvenusi mote
ris. mokanti pagaminti valgius res- 
oranui. 
II.

mti pagaminti valgius res- 
188 Ę. 157th St., Harwey,

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernč. Biznis išdirbtas per ilgą lai
ką. Parduosiu pigiai iš priežasties 
dviejų biznių. 821 \V. 34 St.

REIKIA moteries indu plovėjos.
I16O So. Halsted st.

PARDAVIMUI pirmos klesos bu
černė ir grosernė; didelis barge- 
nas. 2435 S. Leavitt st.

60 AKRŲ farma netoli Chi- 
cagos, su budinkais, gyvuliais 
ir mašinerijomis. Mainys 
miesto prapertės.

CHAS. ZEKAS
4454 So. Western avė.

ant

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų 
2118 So. State 8U Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454 
Ciceros Krautuvė. 4600 W. 22 St. 

Tel. Cicero 130

RAKANDAI
PARDAVIMUI. 5 kambarių rakan

dai, dvi siuvamos mašinos: Singcr 
\Vhite. 2 fl. 822 W. 37 PI.

PARDAVIMUI naujas fur kau
tas, labai geros šiltos dresės ir ki
ti dalykai. 5015 Kemnore avė. Tel. 
Edgewater 1088. 

________ ___ _____

PARDUOSIU arba mainysiu 2 
augs tų mūrinį namų su garažu, 
prie bizniavęs gatvės. Didelė krau
tuvė ir 6 kambarių flatas viršuje, 
randasi 5649 S. Ashland avė., arba 
telefonuokit

Vincenncs 2207

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.

PARDAVIMUI
SPECIALIS pdsiulymos Kalėdoms 

kailinių kautų, seal trimuoti, $55. 
Southern Mnskntt, $95. Didelis pa
sirinkimas kitokių kautų. Mes nu- 
dažom senus jūsų kautus ir jie iš
rodo kaip nauji. Kautų išvalymas 
ir pamušo įdėjimas $17.

CAPITAL EUR SHOP
8 E. Randolph st.. Hoom 408

PARDUOS1U savo $700 vertės 
grojiklį pianų, su benčium ir rolc- 
liais už $110, cash $50 ir po $10 
į mėnesį. Matykit Mrą. Paulauski, 
6136 S. Halsted'St.

PARDAVIMUI groserio, delikates- 
.4en, notions, cigarų ir saldainių krau
tuvė, daromas geras biznis. Pardavi
mo priežastis svarbus. Nupirksite pi
giai. 2958 W. 38th St.

PARDUOSIU arba mainysiu bu- 
černę su namu arba be namo. Im
siu mažą namą arba lotą į mainus. 
Atsišaukit 6734 S. Racinc avė. Tel. 
Wentworth 2235 po 6 vai. vakare 

sekmadieny,1 urba nedėlioj šaukite Virginia 0338.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia

Pranešimas Brighton P«rko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
i lietuviams, kad aš aprūpinu Šitos 
, apielinkčs lietuvius “Naujienoms”

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 

černė prie A. P. štoro, yra verta 
$3000. Parduosiu už $600 tiktai. At- 
sišaukit 4560H S. Ke'dzje avė. Va
karais po 6 vai. šaukit

Tel. Hemlock 5939.

EXTRA BARGENAS

PARDUOSIU Meat Market ir gro- 
sernę labai pigiai arba , mainysiu 
ant mažo namo, automobilio arba 
ant loto ,nes turiu parduoti Šią sa
vaitę. Geras biznis ir ilgas lysas. 
Agentų prašom neatsišaukti.

Chestcrfield 2736

PARDAVIMUI namas Willow 
Spring su bizniu (soft dink parlor) 

“arba tjk vienas biznis. Namas su 
bizniu (cigar store). Našlė moteris 
negali apžiūrėti dviejų biznių ir 
priversta parduoti pigiai.

1622 S. Halsted st.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė.

CHICAGO
k.

NAMAI-2EME
Proga mainininkams
IŠSIMAINO bizniavas namas, 

2 štorai ir 1 fintas, mainysiu ant 
fanuos, nepaisant valstijos

IŠSIMAINO 3 flatų puikus namas, 
mainysiu ant rooming housę arba 
bučernčs.

IŠSIMAINO 2 flatų naujas muro 
namas, mainysiu ant bizniavo 
mo. Namas gali būt su bizniu 
ba be biznio.

na- 
ar-

IŠSIMAINO bizniavas namas 
3 štorais; mainysiu ant privačio 
namo, nepaisant apielinkės.

SU

IŠSIMAINO kampinis bizniavas 
namas, 3 storai ir 17 flatų, namas 
kainoja $125,000. Mainysiu ant pri
vatinio namo, didesnio arba ma
žesnio, arba ant garažo.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis bungalovv. Naujos mados įtai- 

Kaina $8500, ant 59th irsymai. Kaina $8500, ant 59th 
Mozart.

SAVININKAS
7023 S. Maplewood avė.

Tel. Republic 9275

MORTGECIAI-PASKOLOS

TAISAU SENUS NAMUS 
JVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai, 
mą. Reika 
kreipkitės 
— “Nau

H
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

ipgi j ved u namų apšildy- 
virš pažymėtų darbų 
savo tautiečio lietuvio 

ų” adrese:
E CONSTRUCTOR

SLA. 194 kp. yra 
vietos draugija; 
draugija veiklume 
prilygti. Ir tai ne tuščias pasi- 
girimas, bet faktas. Naujų na
rių į metus laiko prirašyta 
virš 50. Pereitą žiemą buvo su
rengtas gražus vakaras, o va: 
saros metu kuopa turėjo išva
žiavimą naudai sergančio nario 
Slankančio šeimynos. Serijos 
davė apie $200 
darbo prisidėjo 
2-ras apskritys, 
stebėti, kad jei
didesniu atsidavimu butų dirbę, 
tai pasekmės butų buvę dar 
geresnės. Bet ir dabar gerokai 
sušelpčm sergantį. Nesenai 
kuopa buvo surengusi prelek-' 
ei ją.
l>ėjo Dr 
virš šimto ir 
klausėsi daktaro 
apie džiovą.

Priešmetiniame
tarp kitko buvo skaitytas laiš- ejro tikrą darbą. Praleisdami cen- 
kas nuo sergančio Stankaičio.
Pasirodo, kad jo šeimyna ken
čia skurdą. Visi pasitarė ir ant 
vietos sumetė $25 su centais 
kaipo Kalėdų dovaną. Esu tik
ras, kad sužinojęs apie tai 
Stankaitis labai džiaugsis, o tai 
ir ligoniui bus svekiau. Slan
kantis tikis, kad apie pavasarį, 
jau bus sveikas. Greito pasvei-; 
kimo linki jam ir visi nariai.

Tai tiek kuopos nuveikta 
šiais metais.

Apie kuopos darbuotę atei- j 
nančiais metais sunku pasaky-

susirinkime

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerius ir tt.
W. r. Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St.. Chicago
Phone Victory 7452IŠSIMAINO 300 akerių* farma; 

mainysiu ant lotų, bučernės arba 
ant namo, nepaisant valstijos. Su 
viršminėtais rejjkalais kreipkitės 
pas

Didžiausis Dirbtuvėj 
Galutinas Išpar

davimas
Parloro rakandų. Tai yra geriau
sia proga kokią kada turėjot dėl 
sutaupymo pinigų už jūsų parloro 
rakandus, čia yra tikra olselio 
dirbtuvė. Kuomet atsilankysit į 
musų dirbtuvę jus pamatysit labai 
daug stako gražių setų kuriuos 
parduosime negirdėtai pigiomis 
kainomis. Atsiminkite, kad Čia nė
ra retai! krautuvė, mes turime ol
selio dirbtuvę ir mes garantuoja
me, kad jus gausite didžiausj bar
geną.
Gražus Jacųuard 
setas ............................
Moųuette mohair 
setas ............................
Gražiai išmargintas 
mohair setas ..............

Krautuvė atdara nuo 
iki 6 vakaro

Lincoln Upholstering 
Čompany

1208-10 No. Hoyne Avė.
Netoli Division Street

Pardavimui grosernė ir bučernė. 
Fikčeriai — pirmos klesos. Stakas — 

, - a i i, _ didelis. Turiu parduoti greit ir pi-
norite gauti Naujienas kasdie ryt- gįaį Priežastis pardavimo — neturiu 

ir įmečiau per išnešiotoją, malonėkite patyrimo tame biznyje.
! duoti man žinią žemiau pažymėtu —
[adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South
; Fairfiekl Avė., Tel. Prospect 1887.

dole- 
cen-'

KIRK KAINUOJA 2MCGIH PRA ' kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
LEISTI $100.00? —bciin

Atsakymas: $100.00 *yk 
$6.00 J metus per visą 

likusį gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas 
•ds sudaro nematomą Juostą __
tų ir kiekvienas _ centas atliekai 
ta paskui centą," dolerį paskui do-1 
įtrio, mes greitai praleidžiame 
Šjmlą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Anglų kalbos pamokos vyrams 
ir moterims

Raymond Chapel, 816 W. 31 gt., 
nuo Halsted gat., pusė bloko į va
karus. Pamokos būna du vakaru į 

nirmi oei anų. i savaitę — antradieniais ir ketvir-
Atsiminkite tai, kada jųa Pr®leį Padieniais nuo 7.30 iki 9 vai. vak. 

džiute pinigus. Atsiminkite, kiek —
tie pinigai uždirbtų jums Jei padė- 
tumėt juos J banką ar spulką? * 

Naujieną. Spulka. uždirba po 
*6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk klek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt j| 
čia pea 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo Jo su
žinosi kaip greit dauginsis Jūsų 
doleris 

NAUJIENŲ SPULKA. 
'73f»

Pamokos yra nemokamos. Mokina
ma: anglų kalbos, skaitymo ir ra
šymo. Vyrai ir moterys, kurie no
ri pramokti anglų kalbų kviečiami 
lankyti tas pamokas.

G. Tamošiūnas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

5124 So. Ashland Avė.

GROJIKUS pianas vertas $700 už 
$110, sykiu 90 rolių ir benčius. 6512 
So. Halsted St., 1-mos lubos.

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.
Phone Lafayette 5107

Pirmi Morgičiai

PARDAVIMUI paint ir Hardware 
Štaras arba mainysiu ant namo ar 
loto. Gera vieta dėl painterio arba 
Tin Shop, su flatu ar be. Didelis 
štoras, pigi renda.

Kreipkitės:
1626 W. 35th st.

n, su flatu ar be. Didelis 
ilgi renda.

GARAŽAS
PARDAVIMUI arba maino ant 

namo ar loto; daro biznio $6000 į 
mėnesį. Randasi ant Cottage Grove 
avė. Moteris negali varyt biznį. I 
trumpą laiką ta vieta bus verta 
$300,000.

T. J. KUČINSKAS 
3116 S. Halsted St.

Investuok savo pinigus į pirmus sau
gius aukso morgičius ir gaukite še
šis nuošimčius už savo sutaupytus pi
nigus. Geriausj patarnavimą gausite 
pas

PARDAVIMUI pigiai pulrui- 
mis, nes turiu išvažiuoti j kitę 
miestą.

Kreipkitės:
2119 S. Halsted st.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas 3 pagyvenimų arba mainy
siu ant mažesnio namo ar bile 
kokio biznio.

Phone Virginia 0451

Jusliu Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. Canal 1678

8

$65 
$70 
$90 
ryto

PARDAVIMUI pirmi ir 
antri morgičiai, nuo $1000 
ir augščiau, nešanti nuo 6% 
iki 8% j metus. Tai yra sau
giausias investavimas pini
gų, kurie visada bus saugus.

J. SINKUS and CO. 
6959 So. Halsted St.

■ JUOZAS Gražulis pajieško savo 
brolio Jono Gražulio, paeina iš Su- 

i valkų, Alytaus parapijos, Zaidų kai
mo. 4 metai atgal gyveno New 
Yorke. Juozas serga ir randasi 

. .. ....... .. Oak Eorrest, UI. Prašome jo pa- 
e, gruodžio 30, ties atsišaukti kuogreičiausia arba 

- B dėkingi. 
Atsiliepti pas Joseph Kovarskis, 
2458 S. Węstern avė., Chicago, III.

Rn. Halsted Rt.

Home Loan Assotiation 
gcneralis susirinkimas

Mid-West 
of America

- ■ ■ ■ ----------- ' (įvyks I

Garsinkites Naojianose .»«.
ketvirtadienyje, gruodžio 30, ties atsišaukti kuogreičiausia arbt 
m August Salduko, realtor, kas apie jį žino, busimo dėkingi

PARDAVIMUI restoranas ir soft 
drink parlor. Priežastis pardavimo 
— liga. Geras biznis. 188 E. 157th 
St., Harwey, III.

MAINYMUI 2 augštų cementiniu 
pamatu namas. Mainysiu j groseo 
nę arba buČernę. Savininkas. 2608 
W. 47 St.

PARDAVIMUI grosernė, išdirb
tas biznis. Priežastis pardavimo 
svarbi, gausit bargeną. 3514 South 
Emerald avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, karštu vandeniu apšildoma. 
Parduosiu arba mainysiu ant vidu
tinio biznio. 5711 S. Trumbull avė.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj,

..


