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Čechoslovakai pripa-r r mas Lokarno paktuižinsią Rusiją
Nei Herriotui nepavyko 

sudaryti kabinetas

Reieustago \adų pareiškimu, 
už sutarčių patvirtinimą yra 
302 balsai prieš 170

Reichstagas už Lokarno sutar 
tis 302 balsais prieš 170

BERLINAS, lapkr. 26.
Debatuose dėl Lokarno sutar
čių ratifikavimo, reichstago nu
sistatymas jau paaiškėjo taip, 
kad nepelicka 
abejonės, jogei 
patvirtintos,
cijų vadų oficialiai 
pareiškimu 
tinimą stoja:

Tikis, kad Cechoslovakai 
pripažins Rusiją

Nė Herriotui nepavyko 
sudaryti kabinetas

Cechoslovakų pramonininkai 
mato Rusijoj didelę rinką sa
vo gaminiams išleisti.

Franci jos
Briandą
sudaryt

prezidentas 
antrą kartą 
valdžia

kviečia
bandyti

MASKVA, lapkr. 26. — įvy
kus naujiems parlamento rinki
mams č.echoslovakijoj, sovietai |ty. Painlevės mdnisterių kabi- 
tikis, kad čechoslovakai neuz.il- netui kritus praeitą sekmadienį 
gio pripažinsią sovietų Busiją respublikos prezidentas iki šiol 
de jure. Čechoslovakija tuo bu- nesugebėjo rasti žmogaus, kurs 
du butų penkiolikta 
suteikus pripažinimą 
ir pirmas mažosios 
narys, tatai padaręs.

čechoslovakų tautinė denfto- mer 
kratų partija, kuri priešinas . 
pripažinimui sovietų Rusijos, 
naujajame parlamente, teturi 
keturioliką atstovų, tuo taniu 
socialdemokratai, komunistai 
ir kitos Rusijai palankios parti
jos turi bendrai 286 atstovus. 
Socialdemokratų K^.pąvtijos vyk
domasis komitetas jau pasisa
kė už pripažinimą de jure.

Cechų verslininkai ir pramo
nininkai žiuri į Rbsiją, kaip į 
svarbią rinką savo prekėms.

PARYŽIUS,
Francija atsidūrė keblioj padė- 

ininisterių kabi-

sutarčių patvirtini- 
nacionalistai, 111;

15; fašistai, 11; vi-
170 balsu.

Cičerinas vyks Paryžiun 
tartis dėl skolos

PARYŽIUS., lapkr. 26. — 
Vakar buvo valdiškai patvirtin
ta pranešimai, kad sovietų už
sienių reikalų komisaras, čiče- vėl 
linas, atvykstąs į Paryžių at
naujinti pert raktaci joms dėl 
Rusijos skolos Francijai.

Prieš keletą mėnesių Krasi- 
no vestos pertraktacijos nedavė 
jokių vaisių.

valstybė, galėtų sudaryti naują valdžią. 
Rusijai, Bandė jo pakviestas užsienių 

antantės reikalų ministeris Briand; ne
pavyko. Bandė senatorius Dou- 

išėjo ne geriau.
Vakar buvo pakviestas pir

miau premjeru' buvusia Eduar
das Herriot, kurs irgi apsiėmė 
bandyti.

Herriot laikė konferencijas, 
taravos su atstovų buto kairio
jo bloko lyderiais, su kairiai
siais senato demokratais. Jis 
bandė prikalbinti įeiti valdžion 

I socialistus. Socialistai atsakė, 
kad jie duosią galutiną atsaky
mą kaip ketvirtadieni, klausi
mą dėl dalyvavimo valdžioj ir 
deE tokio dalyvavimo sąlygų 
apsvarstę tam tyčia sušaukto 
savo konferencijoj.

Galų gale betgi susitarti su 
socialistais nepavyko, ir Her 
riot pranešė prezidentui Don 
mergue, kad naują mmisteri. 
kabinetą sudaryti jis atsisakąs 

Dabar prezidentas 
“1 Briandą antrą 

bandyti sudaryti 
Briand, kad ir nenoroms apsiė 
mė. Manoma tečiau, kad ii 
antras jo bandymas turės toly 
gų pasisekimą, kaip ir pirma
jai.

cveik jol$ioF 
sutartys bus 

Reichstago frak- 
padarytu 

už sutarčių patvir-
socialdemokratai, 

katalikų centras 
69; liaudies partija, 51; demo
kratai, 32; bavarų liaudies par
tija, 19; viso bendrai — 302 
balsai.

Priešingi 
mui yra: 
komunistai, 
so bendrai
Ragina Rusiją stoti Sąjungon

Laike debatų, socialdemo
kratų vadas, Wels, savo kalboj 
palietė sovietų Rusiją, įspėda
mas ją. kad ji mestų savo poli
tika laikytis atskirai nuo viso 
pasaulio. “Kol sovietų Rusija 
savu noru laikysis iš tolo nuo 
viso kito pasaulio,” sakė AVels, 
“jos išsiskyrimas didės. Vie
nintelis kelias išeiti jai iš pavo
jaus pasilikti vienų vienai, tai 
mesti tą savanorį išsiskyrimą, 
eiti i Tautų Sąjungą., konsoli
duoti savo kraštą ir, pagaliau 
paliauti savo politinį terorą.”

12 Anglijos komunistu turi 
eiti kalėjimai!

Penki 
nienis metams, septyni — 
pusę metų kalėti

nuteista kiekvienas v le
po

2b.
komunistu,

teismui.

kart: 
valdžią

Nori panaikinti “prima
ry” rinkimus

OLYMPIA, Wash., lapkr. 26.
Senatorius Gonner įnešė 

valstijos legislaturon įstatyme 
sumanymą, kuriuo turėtų būt 
panaikinti Washingtono valsti
joj taip vadinami “primary” 
rinkimai.

Girdėt, kad atsitikime, jei 
Briandui vėl nepasiseks kabinę 
tas sudaryti, respublikos pre
zidentas kviesiąs bet katrą so
cialistų vadų. Boncourą arba 
Leoną Bluma. i t

Armėnai kelią maištą dėl 
modorninimo Turkijos

Minios Erz.erume šaukia: 
lin netikėlius?’ Mieste 
skelbta karo padėtis

‘ša
pu-

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Tur-
Erzerumc

Turkų vai-

KONSTANTINOPOLIS, 
kija, lapkr. 2 . - 
kilo maištas prieš 
džios naujovinimo politiką. Di
delės žmonių minios, uždariu-

LONDONAS,, lapkr.
Dvylika Anglijos 
kurie buvo atiduoti 
caltinami dėl .sąmokslo leisti
naištingą literatūrą ir dei lau
žymo įstatymo prieš “kursty- 
ną maišto”, buvo teismo pripa
žinti kalti. Penki kaltinamųjų 
uiteista kiekvienas dvylikai 
nenešiu kalėjimo; jie yra: 
Harry Pollitt, žinomas komu
nistų kalbėtojas; komunistų 
jaunuomenės sąjungos sekre
torius Rust; komunistų parti
jos vykdomkomo narys Galia- 
her, ir Walter Hannington.

Likusieji septyni nuleista 
kiekvienas šešiems mėnesiams: 
komunistų partijos organizato
rius Cant; \Vdrkers Weekiy 
redaktoriaus padėjėjas Camp
bell; to laikraščio administra
torius Wintringham; komunis
tų partijos pirmininkas Arthur 
McManus, kurs yra taipjau ko
munistų internacionalo vykdo- 
mkomo narys; komunistų par
tijos vykdomojo komiteto na- 
rjfs Murphy; partijos darbo 
skyriaus direktorius Arnotu ir 
Thomas Bell.

Naujienos pagelbės jums.
Desėtkai tūkstančių Naujienų sios krautuves, nužygiavo ties 
skaitytojų ieško bargenų Nau- gubernatoriaus rūmais ir' šau- 
jienose ir skaito klasifikuotų- kė: 
jų skelbimų puslapius kasdie- kus! 
ną. Parašykite į Naujienas ką
turit parduoti, o pirkėjų atra- karo padėtis ir daug 
šit greičiausia.

šalin netikėlius

Mieste dėl to tapo

kai- 
žod- 
dau-

valdiniu-

paskelbta
asmenų

Lenkai nori 102 miliony 
dolerių paskolos

areštuota.
[Erzerumas yra vyriausias 

Turkų Armėnijos miestas, tu-

VARŠUVA, lapkr. 26. —Len
kų seimas vakar priėmė rezoliu
ciją, kuria valdžia autorizuoja
ma gauti 600 pūlionų zlotų 
(apie 102 milionų dolerių) pa
skolos, tą paskolą garantuojant

rjs apie 50 tūkstančių gyvento- valdžios monopoliaia.
jų-]

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

lapkr. 
sienos, 
minis* 
o Ko-

BOGOTA, Kolumbija, 
26. — Del gipčo dėl 
Kolumbija atšaukė savo 
terį iš Quito, Ekvadoro, 
lumbijos reikalų žiūrėti ten pa-

ROMA, Italija., lapkr. 
Tarp Italijos ir Egipto 
prie susitarimo, kuriuo 
Italija užleidžia Egiptui 
ją Baharijos srity, 
atiduoda Italijai 
oazę.

26. -- 
prieita, 
einant « 
terito-

o Egiptas 
Džarabubo

Johnson
vijuvuk :

D r. F. ErneM
kalbėjo Chicagoj apie 
hibicijos nėra ir kad iš v 
ti blaivais.

t Atlantic Photo]

New Yorko dvasiškis, lapkričio 1 <1. 
ą. Jis pasakė, kad Amerikoj pro- 

įstatymais negalima žmones, padary-

Socialistai įspėja Musso 
liuj nesirodyt Anglijoj

Čang Tsolino armija Muk 
dane kelia maistą

Visa laisvę gerbianti britų vi
suomenė pasipiktintų dikta
toriaus vizitu Londone

Mandžurijos vadas verbuoja 
rusų pabėgėlius šanhajuj ir 
siunčia juos į Mukdeną

Klerikalų juodašimčių puoli
mas Lietuvos Universitete

lapkr. 26.
Mukdeno, 
kad mar- 

annija ke- 
įvykę 
dalių. 
Man-

ŠANHAJUS, Kinai, 
Pranešimai iš 

Mandžurijos, sako, 
šalo Čang Tsolino
lianti maištą. Maištų 
daugely jo kariuomenės 
Tuos maištus gi kurstą 

vado priešininkai, 
generolas” Feng

LONDONAS, lapkr. 2^ — 
Anglijos Nepriklausomoji dar
bo partija vakar per savo na- 
cionalę tarybą davė žinot Bald- 
winO valdžiai., kad jeigu Itali
jos diktatorius bandysiąs at
vykti Londonan Lokarno sau
gumo sukirtirns pasirašyti džurijos 
gruodžio 1 dieną, ' ar šiaip ku- “krikščionių 
riuo oficialiu . vizitu, tai visa. Juhsinnas ir maršalas Vu Pei- 
Anglijos visuomenė, .
bia laisvę, tuo pasipiktinsianti. I 
• Partijos taryba be to atsi
šaukia į darbininkus, kad jie 
butų prisirengę, jeigu bus rei
kalo, bendru ir v galingu pro
testu pareikšti savo pašibiau- 
rėjimą žiauriais fašistų dikta
tūros žygiais; kuriais Ji trem
pia darbininkų ir socialistų J 
dėjimą Italijoj.

100 žmoniy prigėrė
1 LONDONAS, lapkr. 26. — 
Gauta iš Atėnų, Graikijos sos
tinės, telegrama sako, Kad dėl 
neapsakomai smarkaus lietaus, 
kurs vakar ten per pusantros

XI. 8’ d. įvertindamas įvykius 
Universitete lapkričio 8 d. per 
suruoštą Stud. Soc. Dr-jos pas
kaita —

1) Studentų ateitininkų ir 
fašistų iš anksto apgalvotą ir 
suruoštą smurto obstrukciją, 
kurioj buvo vartojama žvėriš
kai fizinė pajėga prieš studen
tus socialistus.

ir 2) luo momentu policijos 
pakvietimą Universitetan 

susirinkimas įvertina tą 
įvyki kaipo galutinį studentų 
ateitininkų ir fašistų rtioralj su
žlugimą, protestuoja prieš poli- 
cjios įvedimą Universitetan, 
prašo Senatą tą banditų gnują, 
kuri kelia tokius triukšmus su
sirinkimuose, suvaldyti, ir reiš
kia užuojautos nukentėjusioms.

Šią rezoliuciją pasiųsti Uni
versiteto Senatui ir paskelbti 
spaudoje.

FrancuzŲ-Britų susitari
mas dėl Azijos kraštų

Abidvi valstybės ankštai koo
peruos teritorijose, kurioms 
jos turi mandatus

LONDONAS, lapkr. 26. — 
Atsakydamas į paklausimus 
parlamente, užsienių ministeris 
Chamberlain vakar pareiškė, 
kad įvykusioj konferencijoj su 
nauju Francijos aukštuoju ko
misaru Sirijai, p. Jouvenaliu, 
buvę sutarta, kad Francija ir 
Anglija unkštai kooperuotų 
mandatinėse Sirijos, Irako, Pa
lestinos ir Užjordonio teritori
jose, tečiau karinės britų pa
galbos prieš druzus Francija 
neprašius, nė jai nebuvę siūly
ta.

KAUNAS, (LžJ. — Lapkri
čio 8 d. 15 vai. didžioje Uni
versiteto salėje turėjo įvykti 
studentų socialistų suruoštoji 
studento V. Karoso paskaita 
“Studentų teisės ir jų atstova
vimas.” Po paskaitos turėjo bū
ti diskusijos.

Jau iš anksto galima buvo 
pastebėti kažkokį judėjimą “at
eitininkų” tarpe, gausiai susi
rinkusių universitete. Jie gau
jomis atėjo iš krikščionių de
mokratų klubo.

Paskaitą atidarė stud. Bo
ruta. Vos tik pasirodė prele
gentas, kai ant tribūnos staiga 
iššoko “ateitininkas” Matulio
nis ir pradėjo šaukti neleisti 
socialistų studentų paskaito ir 
mesti juos laukan.

Susiorganizavę .“ateitininkai” 
ir tautininkai puolė studentus 
Karosą ir Borutą. Kairieji stu
dentai šoko'juos ginti. Prasidė
jo muštynės, kurios tęsėsi visą 
valandą. “Ateitininkai” su tau
tininkais korporantais uorėje 
išstumti kairiuosius iš sa!es, 
bet tai jiems nepavyko.

Laike muštynių, gerokai Išsi- 
gėrę “patriotai” mėgino dainuo
ti tautos himną. Puolime pasi
žymėjo teisino sekretorius* Juo
zas Steponaitis (“Neo-Lithua- 
nijos” korporacijos valdybos 
narys), grūmojęs revolveriu, u 
Rankus. Be to ateitininkų ir 
korporantų gaujose galima bu
vo pastebėti studentą Kazlą 
(teismo kandidatą) ir politinėm 
policijos viršininką Račį.

Vėliau atvyko policija, bet 
tuojau apleido universitetą. 
Galo]) atėjo rektorius prof. Avi
žonis ir prorektorius prof. Bir
žiška ir jiį pastangomis riau
šės buvo likviduotos.

kuri ger- ‘ fu.
i čang Tsojino agentai rekru
tuoja kazokus iš rusų pabėgė
lių, esančių svetimšalių konce
sijose šajihajuj. Pirmas surin
ktas būrys jų vakar išplaukė i 
Mukdeną.

čangas esąs sugautas

PEKINAS, Kinai, lapkr. 26.
Pasak gautų žinių, tarp 

Mandžurijos vado, čang Tsoli
no, rėmėjų kilęs maištas, Lan- 
čau’e ir činuantaoj, rytinėj 
■čihli provincijos 
Pekino-Mukdeno 
rianti aštri 
žinios tečiau vienos kitoms 
prieštarauja. Vienos sako, kad 
vienas Mandžurijos generolas. 
Kuo Sunglien, paėmęs Man-

paėmęs nelaisvėn čang Tsoli- 
ną; kitos vėl
k d čangui ištikima kariuome
nė sunaikinus gelžkelj ties 
činuantao, idant tuo bucu su- 
trukdžius generolo Kuo Sung- 
lieno žygiavimą j Mukdeną.

daly, palei 
gelžkelį, ei- 

tarpusavlo Kova, 
vienos

Studentų protestai prieš 
smurtininkus

/

Lietuvos Universiteto Stu
dentų “Varpo” draugija pro
testuoja prieš ateitininkų n 
tautininkų juodašimčių mušei
kų organizuotą socialistų stu 
dentų parengtoje paskaitoje 
brutalį užpuolimą ir Universite
to Dienose surengimą muštynių.

—Vj’dyba.
Lietuvos Universiteto Stu

dentų Socialistų Draugijos 
“žaizdro” susirinkimas 1925.

Tėvas nušovė savo duk- 
aerj, antrą sužeidė

• JAMESTOWN, N. Y., lapkr, 
26. Rakandų darbininkas 
Filippo di Vincencinetto, paė
męs revolverį, šovė dvi savo 
miegančias dukteris ir vieną jų 
22 metų, nušovė negyvai, o 
jauniausią, 14 metų, skaudžiai 
sužeidė. Trečioji duktė, 20 me
tų, miegojusi kartu su anom 
dviem, šokus iš lovos, išveržė 
revolverį tėvui iš rankos.

valandos pylęs sriautais, kilęs džurijos sostinę Mukden„
tvanas, ir daugiau kaip šimtas 
žmonių prigėrę. Daug namų 
sugriuvę ir jų įnamiai buvę 
palaidoti griuvėsiuose,

Besiverčiąs nuo LykaboUoc 
kalvos vanduo išplovęs Anag- 
noHtopulo gatvėj trisdešimt aš
tuonis senų senovės kapus, kur 
rasta penkios mumijos ir daug 
aukso ornamentų ir vazų.

FUTBOLO AUKA
VVATERBURY, Conn 

kričio 24. Futbolą žaidžiant, 
vienam žaidėjų, Emerson ui Mc- 
Carthy, 19 metų, susigrtfmime 
buvo nulaužtas sprandas. Ne
laimingasis nuo to mirė.

ORHS;.
Chicagai ir apielinkei oficia

lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę ir kiek šalčiau; 
stiprokas mainąsis vejas.
. Vakar temperatūra viduti
niškai siekė 33° F.

šiandie saulė teka 6:53, 
džiasi 4:22 valandą.

fei-

žinios skelbia,

Didelis gaisras Alaskos 
mieste Nome

NOME, Alaska, lapkr. 24.
Praeito sekmadienio naktį čia 
kilo gaisras, kurs per kurį lai
ką grėsė nuošluoti visą miestą. 
Pagaliau ugniš buvo suvaldyta, 
bet keliolika šeimynų neteko 
pastoges. Gaisro nuostoliai 
siek'a apie 100,000 (tomų.

Panamos riaušių daly
viai kaltinami dėl 

valstybės išdavimo
BALBOA, Panamos 

Zona, lapkr. 26. 
mėnesį įvykusių butų nuomo
tojų riaušių, kurioms gesinti 
buvo pašaukta Jungtinių Vals
tijų kariuomenė, 
riaušių dalyvių bus dabar ati
duota teismui. Jie bus kaltina
mi dėl valstybės išdavimo.

Kanalo
Del spalių

trylika tų

Siuskit per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdų

Jau dabar yra laikas pradėti siųsti do
vanas savo giminėms Lietuvon ant Kalėdų. 
Juo artyn prieš šventes, tuo darosi dides
nis susikimšimas persiuntimo įstaigose, ir 
patarnavimas darosi sunkesnis. Siųskite 
pinigus dabar ir patarkit pasidėt juos Ko- 
peracijos Banke iki bus reikalo pasiimti.

Naujienų Telegrafinė Sistema, po 50 
centų kiekvienas siuntines, pasekmingai 
siunčia į šias šalis: Lietuvą, Latviją, Len
kiją ir Rusiją; per paštą Naujienos nusiun
čia į visas pasaulio dalis.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 

. raštinę arba j bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKĄ, 1616 West 47 St.

HAUIIEIMOS
1739 So. Halsted St., Chicago, m.



naujienos, csicago, m. penktadienis, Lapkr. 27, '25

7 ealras- 
Muzika,

CHICAGOS RIJSV STUDEN 
TAI STATO OPERETĘ?

Visą mašineriją, greitam 
scenerijų permainymui, sukom
binavo ir paruošė Pranas Lira 

' telis. Dėlto dabar musų teat
ras pradeda naujų erą, einama 
prie stilingų veikalų pastaty
mų, prie nuosavų dekoracijų, 
kostiumų ir kitų reikalingų 
scenai aksesuarų.

Siame
geriausios scenos 
Tendžiulytė 
Konradienė, 
dulienė, J

GEROVĖS .srYRIU:^ 
DELAPRU PINI M O

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIU SVEIKATOS.

IIum akyriuj. maa laikas 

«m talko (vIMm»Im« rsl-

Niekas nėra pergera jūsų kūdikiui. 
Duokite jam geriausi — Borden’s 
Eagle Pieną. Jis absoliutiškai sau- amas milionuose narnų per 35 mc 

ūš, kuris prašalina krupą be vėmi

Ką Jus Darytumėt 
Del Krupo

'Del Krupo — Ką jus 
Darytumėt?

Lapkričio 29 d. Chicagos Ru
sų Studentų Draugija \Valsh 
svet. (Mihvaukee, Noble ir 
Emma St.) stato nepaprastai 
linksmą operetę Ivanov Pavel. 
Ta operete turėjo didžiausio 
pasisekimo Maskvoj ir Petrog
rade. Dalyvaus ir operos dai
nininkė A. Obrazcovą. Pradžia 
3:30 po pietų.

Pelnas nuo parengimo 
sušelpimui neturtingųjų 
dentų.

eis^

Vyry kvartetas

vaidinime dalyvauja 
pajėgos: P.

J. Gulbinienė, M.
P. Milerienė, Dun- 

Briedis, Budria, 
Preikšą ir patsai

teatro direktorius Vaičkus.
Antraktų laike vargonais 

grieš F. Obraitytė ir dainuos 
M. Ivanauskaitė. Lauksim 
nekantriimu to linksmaus 
iškilmingo vaidinimo. —y.

•M kQ41kl«.

KMUily sprOplnlma ir K- 

o*Jin>iw n* dalyte* U"* 

■varto* MaiyMl Ir Uotai 

Ir omo jaučiama, kai UI 

yra dalyk**. kuri •*' 

lira. nfuliariMula laiko

tarpiai* atvirai to tal*vai 

parrUMUl

gus ir grynas. ' w .
- ■ ■ •

Jei pasiusite šį apgarsinimą į Th'O 
Borderi Comjiany, Borden Building, New 
lYork, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikį du Eagįę Pienu*

• '> ■
Dept. 6 ■ , \

mo j 15 minučių. Taipgi geriausiai 
žinoma pagelba nuo Kosulio, Slogų 
ir Užkimančio Kosėjimo. Jei turite 
kūdikių savo namuose jus privalote 
turėti savo namuose daug sykių iš
bandytų gyduolių rekofrient luotų ge
dausiu kūdikių specialistų. Prašyki
te savo uptiekoriaus dabar Dr. 
Drake’s Glcssco, 50c butelis.

NORĖDAMA
PIRKTI, PARDUOTI AR M AK f, 
NYTI VISADOS KRKIPKITftS ‘ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. *

L FABIONAS Ctt

809 W. 3511) SI, Chlcago į 
Tel. Ik Ifcvard 0611 ir 0774 .

PADAROM PIRKIMO IR PAR Į 
DAVIMO RAŠTUS. * 

Pasekmingai siunčiam pinigus ii r 
Parduodam Laivakortes.

su
ir STRAIPSNIS 152

MOTINOS MAISTAS

Nauji koncernai
Chicugcs visuomenei* 

tiška nmijkna, 
kites koki tie. . ' •Chicaųo yra turtingiausias 

neėstas lietuvių dailės. Veikt 
kiekvienoj lietuvių kolonijoj J 
randasi choras, kai kuriose nei 
po du. Solistų nė suskaityt ne-’ 
galima, bet kvarteto nėra nė 
vieno. Kvartetas, ypač vyrų 
kvartetas, yra pageidaujamas.1

Dabar chicagiVčiai jau turės' ^auiū Metų Chicagos

tai”.

turi dailės mylėtojai ifrdaini-; 
niukai, sudėjo pažadus mokin
tis lietuviškų dainų. Jonas Če
paitis, žinomas solistas užims 
pirmojo tenoro vietą. Vincas! 
Ascilla iš Cicero, senovės lie
tuvių ir mažiukų kvartetų na
rys, užims antrojo tenoro vie
tą. Jonas Jankus, lietuviu kvar
teto ir chorų veteranas, uži
ma baritono vietą. Karolis Sar-į 
palius, atsižymėjęs ] 
smuikininkas i^p solistas, užims 
baso vietą. 1 šiuos žmones pasi
žiurėjus, reikia spręsti, l__

Dr.HUMPHREYS*

“77”(Įfor In^>enza Į

L

Tūkstančiai žmonių tu
ri kepeny ir skilvio tru-
belius bet nesupranta to 
Jums nereikia kentėti nuo užkie

tėjimo, DyHpepsijd, Nevirškinimo, 
Gastritis ir Rugštųinų Skilvyje— 
Jei jums reikia gydytis, jus ga* 
lite gauti geriausias.
Geriausios gyduolės nuo Nevirš

kinimo, Užkietėjimo, Dvspcpsija, 
Bugštumų Skilvyje, Kepenų ligų, 
Gasų Viduriose, Agonijos, vadina
si B1OX()L.

Ar turite galvos skaudėjimą? Ai 
turit juodus šlakus po akių? Ar 
jaučiat svaiguli, kuomet .einat lauk? 
Ar gardus yra maistas? Ar jus 
nervingas? Ar skauda nugara ir 
šonai? Ar gerai išsimiegate? Ar 
jūsų veidas pageltęs? Ar apsivė
lęs liežuvis? Ar atsiduoda jūsų 
kvapas. Ar turit gerą skoni? Ar 
tankiai vemiate? Ar jaučiate silp
numą? Ar jūsų viduriavimas kie
tas ar minkštas? Visi šitie ženk^ 
lai parodo, kad jūsų sveikata rei
kalauja greito prižiūrėjimo. Atsi
minkite, kad BI()XOL suteiks jums 
greitą pagelbą. Del tų ligų išrodo, 
kad nėra nieko geresnio. Tūkstan
čiai gavo greitą ir malonų paleng
vinimą nuo tų ligų vartojant BIO- 
XOL. Jei esat vienas tų, kurie be- 
reitaalo kenčia nuo visokių nesma
gumų, kurie paeina iš kepenų ir 
skilvio ligų, jus tuojaus privalote 
reikalauti šių gerų gyduolių. Šios 
puikios gyduolės yra prirengtos 
didžiausioj laboratorijoj pasaulyje 
ir yra žinomos kaipo BI()X()I., 
lengvos vartoti namie ir veikia 
kaip magija savo greitumu dėl ser
gančių vyrų ir moterų.

BI()X()L, dėl savo greito veiki
mo j skilvį, kepenis, žarnas, krau
ją, greitai prašalina užnuodintas 
dalis kūne ir j keletą dienų pa
žeisti kūno organai pradeda veikji 
normaliai, paskiau atsiranda ambi
cija ir energija.

Jei jus kenčiate — ban
dykit jas.

Nežiūrint kaip blogai jus sirgtu
mėt ir ką jau jus buvote vartoję, jų 
gal būt nevartojot tokių gyduolių 
kaip BIOXOL. Atsiųskit savo vartjiĮ 
ir adjfrsą ŠIANDIEN, sekamu paštp, 
ir leiskit darodyti jums tikru bandy
mu ką tos gyduolės gali dėl jūsų pa
daryti. Jos yra saugios, nekenks
mingos, atsakančios, pagelbėjo tūks
tančiams sunkių ligų. Paprasta kai
na BIOXOL yra $3 butelis, tiktai 
trumpam laikui, mes atsiųsime bile 
vienam kuris dar nėra jų bandęs, už 
mažą sumą, už $2. Mes darome junt- 
šj nepaprastą pasiūlymą, nes mes 
esame įsitikinę, kad BIOXOL pagel
bės jums jūsų trubelyje. Kaip iš
bandysi! patys, jus maloniai ” reko- 
menduosit savo draugams ir gimi
nėms. žinodami kokias puikias pa
sekmes jos teikia. Tiktai prisekite 
$2 pinigais prie jūsų laiško, o kitą 
mes padarysime. BIOXOL yra var
tojamas tūkstančiuose atsitikimų, taip kaip jūsų ligoje, t tai kam ken
tėti ilgiau? Prašalinkit jūsų trube- 
lius kol dar .nevėlu. Užsisakykit 
BIOXOL šiandien, dabar, ir galit bū
ti tikras, kad jus pasveiksite.

SPECIAL1S TRUMPAM LAIKUI 
; PASIŪLYMAS

Osborne-Tollick Company
2107 (’arson St., B-14,

Pittsburgh, Pa.
Gerbiamieji: — Aš noriu pa

sinaudoti proga jūsų Specialio 
Trumpam Laikui Pasiūlymo ir 
pabandyti jūsų BI()X()L, už ku
rį aš prisiųnčiu |2.
Vardas ....... ..................................
Adresas ......................................

Matai Kas Dedasi?

Nėščia motina reikalauja, daug so
taus ir sveiko maisto, nes ji netik 
save peni, bet ir mažutytę gyvybę, 
kuria tikisi paleisti. Dailus keksai ir 
košelės niekad nepadaro pieno ar stip
rumo. Reikia paprastų valgių, gerai 
išvirtų. Perdaug apdirbtų arba labai 
riebių valgių reikia vengti. Taipgi ne
reikia vajgyti khptp valgių. Nors 
svarbu nėščiai niotmąi gauti užtekti
nai maisto, bet reikia atminti, kad 
per.,ivalgymaK apsunkina organams 
darbą, ir gali ataušti rimtą ligą. (

Nėštumo laike ir per visą zindymb 
hukotarni rekomenduojame sekamus 
valgius: * ‘ i**

Visokių rųšių sriubos -r- bet nę- 
perdaug sūrios, rūgščios ar kitokios.

šviežia žuvis—smožinta arba virta.
Kiaušiniai—vienas, du kasdien.
Virtų javinių košelių su pienu ar 

smetona.
Mėsos sykį j dieną- 

šiena, jautiena, kumpi 
-—........ .vištiena.
orkestro! Duona turi būti vidgoma bent dve

jų dienų .senumo.
Paprasti skanskoniai — šaltakošė 

arba kiešinienė. >
Vaisių reikia valgyti daug, ir ža

lių ir virtų.
Gėrimai—pienas, koko, ar pasukos 
Arbatos ar kavos mažai vartoti. 
Gerk užtektinai vandenio, jei gali

ma dvi kvorti j dieną.
štai trys puikus receptai, kurie pa

įvairins valgius ir tuoin patim laiku 
suteiks motinai ypatingai sotaus mai-

savo- 
lodel jdomau- 
‘nauji koncer-

Matote, dalykas labai pap*

ruoštu popietiniusSarpaįius 
koncertus. Jis senai galvoja ir 
planuoja, 
todėl jau galutinai sutarėm po 

i Hc!"vių 
visuomenę pavaišinti naujos 
rųšies koncertais, kukių dar 
nėra buvę. Muzikas Šaipai i us 
vadova’us ir rūpinsis < 
i ei kalu, o aš '.scenos ir dainos 
Tai bus, tikriau sakant, vode- 
viliškas programas, panašus 
į Dzimdzi Drimdzi. J uo reika
lu sekantį kartą pakalbėsime 
plačiau, o dabar lai žino visi 
lietuviai, kad po Naujų Melų, 
1 ir 15 (stkmadieniais) bus

bet viliam slinku

aviena, ver-
lašiniui ir

DIDELIS IR PUIKUS TEATRAS
Scenoj statoma veikalas

"PONAS DAUGANORIS"
V- - ■ ■ ***

Perstatys Liet. Teat. Dr-stė Rūtos No. 1

Nedėlioję Lapkričio-Novo 29 d., 1925

o'-a*

COLDS
TA pirmo pasirodymo slogų 

— vartok Dr. Humphreys’ 
••77’’. Prasulinkit AaltJ Ut jūsų 
sistemos Jos taipgi geros 

. nuo gripo. Laikykit namie 
•■77”. Bukit prisirengę prie 
slogų ir gripo. ”77” yra var
tojama per 30 m. Jos yra iA- 
bandytos. Gaukit ”77” Šiandie!

At «11 Druggiats 30 cento. 1
HUMPHREYS’ HOMEO. MEUICINECO. 

, 150 VVIlliam Street, Nevyj^ork

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

i .icii | ..v.vv

pianistas,’ ruošiami po pietų, tarpe 3 (j,sto. 
is užims* Vi|t.. *a*P vadinami Vodevili-

iriai, koncertai, kviečiant daly
damos ir muzikos jė

goms, kurios randasi C h lai
kad vallti

anot jų, pradėsią pa-
Turim mes Birutę”, Jaunuo

lių Orkestrą, Jaunąją Birutę, 
1 . Šarpaliaus visą eilę chorų ir 
he to kitų dainos organizacijų, 

olislų! O kiek artistų! 
turtinga artistinėmis 

lai ne Kaunas!...
bukime pasiruošę kon- 
ir vaidinti' musų vi

kiui bo skirtumo

mažti, kad toliau vis butų gra
žiau... Kvarteto vardas busiąs; 
Chicagos Lietuvių Kvartetas.

Vos tik pradėjo kvartetas 
piaktikuoti, kaip Chicagos Sa
vitarpinės Pašei pos Draugija 
jau užkvietė kvartetą dainuoti. 
Kvartetas priėmė užkvietinių ir 
pirmu kartu pasirodys sausio 
3 d.. \Vicker Park svetainėje.

Reporteris.

X aukaus Dramos
Teatras

Jau kaipmėtai, 
l darbuojas

Lietuvos teatro kūrėjas J. 
Vaičkus.Mis atvažiavo pas mus 
tais laikais, kada jis mums 
labiau reikalingas, nes dabar 
mes pergyvenam didžiausį mu
su išeivijos sustingimą ir tau
tiškos apatijos laikus. Nežiu- 
lint į tas sunkias aplinkybes, 
kurios neduoda galimybės rim
tai teatrui vystytis, jis visgi 
surinkęs apie save menininkus, 
pionieriškos dvasios žmones, 
laužo pirmuosius ledus ir ski
na lakus rimtam,, stilingam, 
nuolatiniam lietuvių teatrui 
Amerikoje. Pradžioje į jo dar
buotę nekurie žiurėjo su ne- 
kuriuo nepasitikėjimu ir šyp
sojos, bet šiandie tie, kurie 
taip manė —klydo ir jo prie
šai tampa draugais, nes jis 
užkariavo visuomenės pasitikė
jimą, savo 
energija ir 
jo žodis 
vykinamas, 
jis tankiai 
tinj teatrą 
Jau turim,
kiekvieną . sekmadienį 
Bonse, 804) S. Halsted gt 
ko juoko ir rimto turinio vai
dinimus, ir jau teatras ant 
tiek sustiprėjo, kad pasigami
no savo dekoracijas^cenerijas. 
'ai yra didelis patobulinimas 
teatro, nes neturint patogių 
scenerijų, priseidavo dideles 
pertraukas 'daryti, o dabar il
giausios pertraukos bus 5 mi- 
intes. Dekoracijas nupiešė dai

lininkas P. Kačerauskas ir 
publika jas pamatys, pirmu 
kartu, sektnadienį, lapkr. 29 d.

C.lricaga 
jėgomis!

certuoti 
suomėm i, 
pažiūrų, galėtų bent porą kar
tų į menesį rasti gražaus pe
no savo sielai. Jei tik bus ga
lima gauti pricinamom sąly
gom Lietuvių Auditorium, lai 
bukit pasirengę lankytis į nau
jos ryšies koncertus už priei
namiausią kainą. Musų liaudis 
ir jaunimas reikalauja dailės 
pino, todėl musų pareiga Jiems 
tų visą patiekti.

Kviečiu visus j darbą!
A. Vanagaitis.

:be E

s r

Grahain Dieinantai
1 puodelis Borden’s Evaporated 

Pieno.
puodelis vandens.
puodeliai graham miltų
šaukštas cukraus
šaukštai sviesto
šaukšteliai baking paude.io
Šaukštelis druskos
kiaušin tai

1

1

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
3135 South Kalnieti Street

Durys atsidarys 6 vai. vak. Lošimas prasidės 7
įžanga 75c. Ant šokių 50c

GERBIAMIEJI DRAUGAI IR DRAUGĖS: —
Šitas Rutiečių vakaras, tai bus vienas iš puikiausių. Veikalas 

gana, puikus. Taipgi ir lošėjai yra gerai išsilavinę, ir rutiečiai nori 
pasirodyti chicagieči ims, >kad ir jie gali puikiai lošti. Po lošimui šo
kiai prie geros muzikos.

‘ Kviečia visus KOMITETAS

vai.

yra

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

LIETUVON ” 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstąmiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.Rusiškos ir Turkiškos Vanos

■ , JJ R ■ t p • r I • .• , « ’ a

12th STREET
Tek Kedzie 8952

1 
2 
Suplak lengvai kiaušinius, pridėk 

pienų ir vandenį, o paskui persijotus 
kitus dalykus. įmaišyk ištirpintą 
sviestą ir gerai suplak. Pilk i pa- 
sviestuotus bandelių kepimo indus ir. 
kepk kaištamc pečiuje 20 miliutų.

. Kepta kiaušinienė
2 šaukštai Bordens’s Eagle Brand 

Kondensuoto Pieno.
1 kiaušinis
Septyni aštuntadaliai puodelio van

dens.
Čvertis šešiolikta dalis šaukšto nut- 

mėgo.
Sumaišyk Eagle Brand ir vandenį 

gerai. Suplak kiaušinį ir pridėk prie 
pieno maišant gerai. .Pridėk vanilą 
ir nutmogą. Kepk ant vonjlenio vi
dutiniam pečiuj. Kada peilio ašmenys 
įdėtos kiaušinienėn išeina švarios, tai 
kepimas baigtas.

Nesuprasta apleista mergaitė nėra 
iš knygų paimta. Laike brendimo 
daugelis jaunų mergaičių pereina per 
toki laikotarpį mizerijos ir rūpesčio 
—motinos jums nepatiks šitas —dėl
to, k ui jos- netenka pasitikėjimo mo
tinoms. Daugelis motinų atsisako 
pripažinti, kad šitas laikas yra vienas 
iš kritingiausių mergaitės gyvenime.

Saugumas guli teisingame maitini
me. Pridėliojimas Borden’s Eagle 
Pieno prie jūsų vaiko valgių suteiks 
jam kiekvieną veikėją reikalingų 
vikriai sveikatai. Suprantama, švie
žias oras, mankštymas, užtektinai 
miego ir sveiki pasilinksminimai taip
gi gelbsti. Bet jei maistas netinka, 
niekas netinka.

Kūdikiai kenčianti nuo išbėrimų, 
niežų, suskirdimų, spuogų, saulės nu
degimų ir 1.1, suranda didelę pagelbą 
vartodami Cadum Ointment. Cadum 
Ointment galima vartoti ir ant švel
niausios odos be jokios baimės. Tai 
yra Prancūziškas prirengimas pada
rytas Arpcrikoje. Jis yra geras nuo 
spuogų, jsibrSžimų ir bile kokios 
dos ligos.

3514-16 Roosevelt Rd.

hArti $t. Loųis A-vi 
CHICACO, Iii.

gite
...............

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

XX^XXkw5ntXjaD^XXXTXXXXXXXXXXXTX'

NAUJIENOS
Kalėdų Dovana
Artinasi Kalėdos. Kiekvienas pagal seną 
įprotį pradeda rūpintis kokią Kalėdų dova
ną suteikti savo giminėms ir draugams?! 
Geriausia Kalėdoms dovana — NAUJIE
NOS.
Gavęs žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE
NAS, džiaugsis visą metą. Netik, kad 
džiaugsis, bet turės didžiausią naudą,,•— 
įjales daug pasimokinti, patirti.
NAUJIENOS jam bus tikru ir geru drau
gu per visus metus — kasdien.
Jei nenorite užrašyti NAUJIENAS me
tams, galite užrašyti pusmečiui, net ir ke
liems mėnesiams.

I ■ z

Į Lietuvą labai paranku užrašyti SUBA- 
TOS NAUJIENAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. SUBATOS 
NAUJIENOSk Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIENOS metams 
51.50.

v> 
ar

>N 7

ištvermingumu ir 
kiekvienas ištartas 
yra sistematingai 
Savo prakalbose

kalbėjo apie, nuola- 
ir tokį teatrų mes 
kurs teikia mums 

Hull 
svei-

liai”. Pradžia vaidinimo 7 vai. 
vakaro.

nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaite atydžiai ir pasidėk ateičiai.

SPORTAS
Didelė Karė Lietuviai 

Sn Lenkais
Ned., Lapkričio 29 d.

Paulauskio Svetainėje
1709— 1715 So. Ashland Avė. 

2:80 vaL po pietų
RISIS KETURI LIETUVIAI 

IR KETURI — LENKAI 
Lietuvių Pozicijas laikys: 

Karolis Sarpalius, Juozas Kamaraus
kas, Šilką ir W. Lazauskas 

iš Moline, III. 
Lenkų Pozicijas laikys: 
W. Zbyszko, Diek Starr, 
Tj Miller, ir W. Btąęanz

Jei kristų abi poros, tai J. Bance- 
vičius turės išeiti ir galutinai nuga
lėti lenkus. Jis eis nors ir su gar
siausiu lenkų čempijonu W.H5bysz- _  ___ ____
kn Užkviečiame visus lietuvius na- 
žlugti, kai,, bus į.lon.ios imtynės 
lietuvių su lenkais. Bus Jums ido- I. <>> ‘M- •;♦> <♦> <♦> <♦> -JO*.- <*> </;• '*'•
mu pamatyti, kaip lietuviai lenkus y y ?»YXYYYYYyxxy*T^-------------------------- :---- --------------- ------------------------- -------------------------- - ----------
guldys, kaip šeimininkė blynus ant --------------------- --
pateinčs. f •> “ "1

(Apgarsinimas) x

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

fC, ' * ą' • ' • ’• j ‘ i1' • X- * » lu’.'' , •, >\

. R*de«mab4e ftr
ValMdtle Giits
"Save” reiškia gelbėti; išgel

bėti; išganyti; paliuosuoti; ap«- 
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau-

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau-

* jų skaitytojų.



Penktadienis, Lnpkr. 27, ’25
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NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Rūkytojo Helmar 
ei garėtu

Turkiškas tabakas turi du geriau 
sius skonius ir Helmarai yra pa

Atsakymas—

Grynas Turkiškas taba
kas toks koks yra varto
jamas H ei maruose yra 
daug geresnis tabakas ne
gu vartojamas paprastuo
se ei garėtuose.

^KORESPONDENCIJOS

Detroit, Mieli.
M. Petrausko koncertas

“Ypatingai mes eksime mu-(nei nieko nepraneša n I kas lo- 
są kultūrini veikimą, taip pat kie to naujo dienraščio yra 

sudaro lokio įspūdžio 
leistų kokie tai slapu- 
nelogali piliečiai. Bet 
naujam dienraščiui vis-

cigaretu

Ką rukytojai dasi- 
žįnojo apie Turkiš
ką tabaką?

IF= NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. =ji
Geriau leisk kūdikiui verkti, nesru pripildyti ji narkotlikata nuodais, 

kad “apmsdJinU” jo skutimui paeinantį nuo netsjurkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

BAMBIMO
tyriausio, saldaus-"konto, tikro vidurių paliuosuOtojo. Jame ru'ra svaigalų. 
Nėra narkotikų nuodų. Jis yra t k lengvai veikianti kombinacija, pada
ryt* IA <lar*ovių i.Uunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių uiklėtėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgstu jj. Jie uet prašo daugiau*.

VIENYBE
Liaudies Universitetas '

Tas, kuris turi 87 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Rook Sftelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos

Keturi doleriai ant melų reiškia truputį daugiau kai 
centas j dieną. 0 už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną, p

VIENYBĖ,

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kupono kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto

ti, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

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

................................................ Atkirpk čia ........... «............................... ......
Data: Lapkričio 27, 1925

Lapkr. 21 d. čia įvyko koni- 
pezitoriaus-dainininko Miką 
Petrausko koncertas. Koncer
tas pavyko visais žvilgsniais. 
Pat< komp. M.\ Petrauskas nors 
ir sirgo, buvo persišaldęs, bet 
vistiek gražiai padainavo ke
liolika dainelių. Ypač dauy 
dainavo liaudies dainų, kurios 
yra taip/artimos, taip brangios 
kiekvienam lietuviui ir kurias 
komp. M. Petrauskas ypač pui
kiai išpildo, taip kad vkiekvie
ną klausytoją sujudina.

Komp. M. Petrauskui šiame 
koncerte gelbėjo sopranas Vik
torija Petrašiunienė, baritonas 
Stasys Rimkus ir gabi pianis
te p-lė Mannebąch, kuri ir dai
nininkam' gerai akomponavo 
ir gražiai skambino solo pianu 
keletą dalykėliu.

Iš čia komp. M. Petrauskas 
ivru .v.tu. a----------

raštija šiuo metu pergyvena 
nepaprastai sunką laikotarpį, 

viena, kad jie visi mažai te
lūri skaitytojų ir apmokamų 
skelbimų, o antra, pažangiuo
sius laikraščius klerikalinė 
viilclžiii smaugti

gitt visokeriopomis pabaudo
mis. Vienok nežiūrint tokių 
sunkių apystovų, visokios rų- 
šies'. laikraščių-luikraštėliii da
bartiniu metu turime gana 
daug ir ją skaičius vis didėja. 
Lietuviškų dienraščių tuotar- 
pu tebuvo lik 3, būtent: “Lie
tuvos žinios”, “Lietuva“ ir 
“Rytas”. (Ii nuo t lapkričio 
šią 1925 m. pradėjo eiti nedi
delio formato dienraštis “Kau
no Naujienos”, kurių atsako
muoju redaktorium-k’idėju pa
sirašo /Hhertas Dilys.

Naujasis dienraštis savo pir
mame numeryje įžangos straip
snyje po antrašte “Lietuvos 
laikraštija į platųjį kelią”, apie 
savo tikslą ir uždavinius išsi- 
reiškia šiaip:

“Pasiryžome sukurti nepar
tinį, kiek kis darbo sąlygos, 
bešališką laikraštį, kuriam rū
pėtų visos gyvenimo sritys. 
Šiuo metu aktualus politikos 
klausimai, visuomeninis gyve
nimas ir ypač kultūros ir me
no sritys, kuriomis dėl dauge
lio priežasčių kiti laikraščiai! 
menkai galėjo rūpintis .— mu
sų laikraščiui vienodai lygiai 
bus artimos.

“Turim pabrėžti, kad mes 
nemanome «neigti esamą spau
dos organų, pakankamai aukš
tai įvertinam jų vaisingą darbą 
politiniam ir visuomeniniam 
gyvenime. Mes tik imam dirbti 
tą darbą, kurio kiti laikraščiai 
nenori ir, dėl kai kurių prie
žasčių, negali atlikti. Musų 
tikslas greit, bešališkai ir pla
čiai informuot musų visuome
nę apie Visas gyvenimo sritis. 
Mums rūpės netik musų valsty
bes ir tautos gyvenimas. Mes 
stengsimos, kiek leis sąlygos, 
parodyt ką mano, Jco trokšta 
ir kuo serga platusis pasau
lis.

“Savo darbe mes stengsimės 
kuomažiausija vartoti pedago
gikos ir pamokinimų. Mes teik
sime faktus. Mes nušviesime 
kovas ir įvykius. Skaitytojas 
galės patys sau nuomones susi
daryti. Mes tikim, kad skaity
tojams jau laikas savarankiš
kai vertinti gyvenimo faktus. 
Pobūdis, kuriuo skaitytoją 
stengias kai kas vedžioti, yra 
labai dažnai tik senas sutrū
nijęs pantis. Mos jo ir nevar
tosime.

meno, literatūros ir teatro /gy
venimą. Sportas šiandien žnią- 
aijos gyveninio užima lokių 
svarbią vielą, kad jum nepa
kanka tarp kilų smulkmenų 
keleto eilučių. Jis turi laikraš- 
;yjo užimti priklausančią jam 
dėta.

“Vielos gyvenimas, visų, ne 
tiK lietuviškų, bet ir kitokią 
Trupią, su kuriomis dabar 
mums tinka valstybinėse sie
nose kurti bendrą gyvenimą — 
Tiumš vienodai lygiai rūpės. 
Uždaviniai platus, darbas sun
kus. Ir tik jausdami, kad pasi
ėmėm dirbti svarbu neatidėti
na darbu ir tikėdamies, kad 
dauguma musų kulturingoA vi
suomenės šį musų pasiryžiiną 
ir sumanymus supras ir pa- 
’ems su šviesia viltimi pra
dedam darbą.”

Taigi, kaip matome, is nau
jojo dienraščio leidėjų išsireiš
kimų. laikraštis žada būti be- 
lartiųiu, b.šališku ir be aiš
kios linijos bei krypties leidi
niu ir rūpintis visais bėgamo
jo momento reikalais. Betgi 
• - J  •-.•J.’.!-. l.4.

leidėjai, 
tarsi jį 
kai 
tiek to, 
gi linkėtina laimingo pasiseki
mo. —Lietuvos darbininkas.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

i#'

KATARAS DABAR 
PRAŠAUNAMAS Į 

TRIS MINUTES

Nauda iš Menthol yra padauginta. 
Jis dabar turi naują formą; atvalni- 
na nosį ir gerklę nežiūrint kaip dide
liai jos butų užgulusios. Taipgi pra
šalina gerklės parpfijimą, čiaudėjimą 
ir niežiejimą iš sykio. Veikimas men
thol yra padaugintas1 d adė jus kum
pam, kuris prašalina bereikalingas 
skreples. Gydanti jėga yra suteikia
ma nedeginančių ir nedažančių gard
žiai kvepiančia forma Terpentino. Vi
sos trys gyduolės yra sujungtos j 
“Turpo“ •— greičiausia pagelba nuo 
slogų kokia tiktai yra žinoma. Ne
apleiskite labai erzinančio kataro ne 
vienos dienos. DYKAI sampelis 
Turpo suteiks pastebėtinas pasek- • 
mes — arba nusipirkite 35c ar 70c 
slovikelį bile kokioje aptiekoje, da
bar. Del dykai sampelių ądresuckite 
The Glessner Company, Findlay, Ohio

Tel. Bepublic 8136

Paul Hanuska
KURS Sn f'laremont A Ve.

SCOTTSIMULSION
Tūkstančiai gydytojų užrašo jj j receptus, 

todėl, kad jio turi mą. j jo ffemmų
žino, kokią turi jėgą maistingume ir greit pra 
šalina silpnumą ir suteikia šviežių stiprinti?. J 
Vartokit jį reguliariai!

Scott <!t Bowne, Bloomfield, N. J. 25-6'9

i.u Bl»«i.
Woi«Me« ic* 
BANIS

I elefunais;

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
vusl Penasy.
vanijos ligoi 
bučiuose. Sąž) 
ningai patai 
nauja, visokio 
se ligose priei 
gimdymą, laik- 
gimdjgno ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose , rei 
kaluo.se mote 
rims ir mergi 
noms kreipk 
t ės, o rasite p> 
gelbą.

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

Su Krutamu 1‘avcl.shj Pagelba, 
Mokslo ir Garnius Stebuklai y 
ru atgabenami tiesiog pas mu
sų duris. Jų vertė" pr klaus.) 
nuo musų sugebumo nUkia! ir 

vaizdžiai jos pamatyti. *

AKUŠERKA 
'asekmingai pe 
irnauja mote 
ms prie gimdy 

* o , paturima’ 
vkai moterim* 

merginoms 
3113 Stnutb 
Rainted St

DR. HERZMAN *

V

I
I I)K. G. SERNEK O D.
■ _ I A Irta. HnA^ialUtaa

DR. A. J. BERTASH3464 So. Halsled &t. 
>)fiso valandos nuo, 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

/
j telefonas Boulevard 1939

, £>«.. S. liltKNZA.
( Ofiso Valandos:

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

4608 S. Ashland Avė.,
I Netoli 46th St. Chicago, Iii

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn St„ Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4 

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 131® 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. kiek
vieną vakarą, iiskyrus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 8225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.

. Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halste<l St. 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — AK- 
atraktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 Ir 2 morglčiama

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEB

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Cana! 2552

Valandos; 9 ryto iki 8:80 vakari 
Soredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Medėlioj nuo 10 ryto iki I v. p. p.

TaTolis
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. V. apart Paned#lio ir
Pfitnyčios.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) , 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600
V. ... ......

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurndestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

j. P. VVAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 63j7 Roseland,

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas: >

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

' SPECIALISTAS egzaminavo ji 
me abstraktų ir nejudinamo tu.- 
to teisėse. Taipgi veda visokius su 
dus.

■ v . J 1

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Nnrmal Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
* Abstraktai, morgičiai. 
>1 I ■■ linu ......... III ............ .....

A. L DAVIOONIS, M. D.'
4643 So. Mjęhigan Avė., 

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

ouo 5:30 iki 7:30 vakare.
......... ....... . ■■ /

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

...... ....... .../

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviotėtinė šviesa ir diathermin

Boulevard 3686 «
Res. 6504 So. Artesian 
' Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kasdien

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixx

: Dr. Lawrence P. Slakis *
2 . DENT1STAS J
m 4454 So. Wcstern Avė. j 

1 Valandos: m
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, r xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
H Valandos:

T

Gerai lietuviarna žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
Juruigas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų paga) 
naujausius metodus X-Ray ir ki
nkius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 **
nlh .Si., netoli Morgan 84.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 

u nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Dienomis: C anai .

3110 Naktį 
Drexel 0960 

Boulevard 41M I 
3235 S. Halsted St.

vhL: 9—10 iš ryto ir po 8 v. i. '

DR. CHARLES 8EGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
1721* ,sH. A“h.:^’?.d..AvAv

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die 
•ną, 2 iki 3 po pietų. 7 iki .* 
vakare. Nedėliomis nuo !■ 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000
■ -

Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SAS8

1707 W. 47th SI.
ilandot* nuo 8 iki 12 dieną, nuo
iki b vai. vak. Nedėliomis nu*

8 iki 2 vai. po pietų. »
>, ■ ■" '

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurpae 

Specialistas Moteriškų, Vyriėkų. 
Vaikų n visų'"chroniškų ligų 

•fiKas: 3103 So. Halsted SU Chicap* 
arti 31st Street

Valandos, 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
lėliornis ir Šventadieniais 10—12 Uien

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel Fairfax 6853

Phone Canai 1718-0241 
Res Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 9 iki 8 v.

Butkus Undcrtaking 
xCo., Ine.

P. B. Hadley, Ucen^ed 
710 West 18th St., Chicago, III

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

/"..............................
Res. 6600 S. Artes4an Avė.

Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

> —į ; 1 , .... , .. —/

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN.

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

Brighfon Park Aptieks
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

kaluo.se
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fcr'liahed Daily Except Buaday 
b į tha Lithuaiuan N«vm Pub. Ca. jtae.

Kdltor P. GRIGAITIS

1739 8o«th Habted Street 
Chieago, UI.

Tdephoae Kooaevdt 8500

Subscription Kates :
78.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chieago.
38.00 per year in Chieago.

Sc. per copy.

Entered as Second Clasa Mattel 
March 17th. 1914, at the Poat Office 
>f "hieago, UI., under the act of 
Mi vh 2nd 1879.

U Jai mokėjimo kaina:
Chieago je — paštu:

Metama .............J...................
■ Pusei matą ................ . ..... .......

Tfima pri3ihealain« ..................
f Dviem miaoaUnia —______

Viftuam minaaiui ..................
* . t] < <

Chieagoje per nešiotoju*;
Viena kopija .........................
Savaitei ............. ............  18c
Minėsiu! 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paltu:

Metama .................
Pusei motų .........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

„ .75

$7.00
8.60
1.75
1.25

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1739 So. Halsted St., Chieago, 
[11. — Telefonas: Roosevait 8590.

JONAS ŽILIUS KLAIPĖDOS GUBERNATORIUM

MIRĖ L. DIDŽIULIENĖ, MOKSLEIVIŲ GLOBOTOJA

SLAPTAS MOKSLEIVIU JUDĖJIMAS MINTAUJOJE

DAR VIENAS REDAKTORIUS I KALĖJIMĄ!

Visgi ne Gabrys!
“Lietuvos žinios” rašo, kad Klaipėdos krašto guber

natorium esąs paskirtas Jonas žilius. To prašę patys 
klaipėdiečiai, kurie 'bijojo, kad į gubernatorius nepatek
tų avantiūristas Gabrys-Paršaitis.

Gerai, kad Lietuvos valdžia atsižvelgė į Klaipėdos 
gyventojų norą. Gabrys butų toje Lietuvos teritorijoje 
priviręs košės, nes jisai yra didelis egoistas ir intrygan- 
tas. I

--------------------  •: \ ‘ \ ' a .
Joną Žilių (buvusį kunigą Žilinską) amerikiečiatpa- 

/žįsta, kaipo labai tolerantišką, rimtą ir švarų žmogų. To
kio kaip tik Klaipėdos kraštui ir reikia. t t

Amerikoje, beje, jam ne visi sumanymai sekėsi. Ypač 
nemaloniai pasibaigė jo pastangos sukelti čionąi kapita-, 
lą Žemės Banko įsteigimui Lietuvoje. Bet išrddO, kad dėl 
to nepasisekimo buvo daugiaus kalta Lietuvos valdžia, 
kuri davė jam prižadų ir paskui jų neištesėjo, ir kiti žmo
nės, kuriais p. Žilius pasitikėjo.

Su klerikalais Jonas Žilius negalėjo sugyventi Ame
rikoje ir nerado pas juos simpatijos Lietuvoje.

Lietuvos laikraščiai praneša, kad numirė p-ia L. Di
džiulienė, kuri yra daug rašiusi (po Žmonos slapyvarde) 
į lietuvių laikraščius, kuomet dar buvo uždrausta spau
da. baugiausia tečiaus ji yra žinoma, kaipo moksleivių

'Per ilgus metus ji gyveno ir laikė gimnazijos moki
nių butą Mintaujoje. Tame bute darydavo savo susirin
kimus slapta moksleivių draugija ir nuolatos sueidavo ki
ti nelegalio lietuvių judėjimo dalyviai. Kai kurie jų dar 
ir šiandie dirba visuomenės darbą.

Dvidešifhts penki suviršum metai atgal tarpe Min
taujos lietuvių gimnazistų žymiausias buvo* Vladas Po
žėla, dabar prisiekusia advokatas Kaune, buvęs socialde
mokratų frakcijos narys St. Seime. Jisai vadovaudavo 
moksleivių lavinimosi susirinkimams, kurie įvykdavo pas 
Didžiulienę. Jos bute gyveno tuo laiku K. Jasiukaitis, 
Avižonis (dabartinio Universiteto rektoriaus brolis, Vie
nožinskis (dabar pagarsėjęs menininkas), Vaitiekūnas 
ir k.

. Gyveno taip pat ir V. Mickevičius-Kapsukas, kuris 
amžinai “rengėsi” prie ekzamino iš šešių klasių kurso, 
bet niekuomet negalėjo prisirengti. Mickevičius paskui 
vedė vyriausiąją Didžiulienės dukterį, Vandą (bet dabar 
jisai, rodos, ją yra pametęs).

Pabaigus Požėlai gimnaziją (ir tuoj patekus į kalė
jimą), lietuvių moksleivių vadu Mintaujoje paliko Kap
sukas. Jisai tuomet buvo karštas patriotas ir didelis Vin
co Kudirkos garbintojas. Kadangi Kudirka vartojo slapy- 
vardę “Kapsas“, tai Mickevičius, pamėgdžiodamas jį, ėmė 
pasirašinėti “Kapsuku”. Prieš tai jo slapyvarde buvo 
“Vincas Vilkas Pilkas”.

Po Mickevičiaus įtaka, slaptoji moksleivių draugija; 
kuri vadinosi “Kūdikėliu”, persikrikštijo į “Vinco Kudir
kos Draugiją”. x

Bet, praėjus metams-kitiems, tarpe Mintaujos lietu
vių moksleivių pradėjo įsigalėti radikališkesnė dvasia. 
Jų slaptoji draugija priėmė socialistinį programą ii^ per
siorganizavo į Socialdemokratų Partijos kuopą. Prasidė
jus 1905 metų revoliucijai, kai kurie tos kuopos nariai 
(pav. Petras Prapuolenis) veikė Lietuvoje, kaipo parti
jos agitatoriai. \

Šiauliuose tapo pasodintas į kalėjimu dar vienas re
daktorius, drg. Jonuškis. Jisai redagavo “Darpinii^kų 
Balsą”, kurį pradėjo leisti Šiaulių socialdemokratų or
ganizacija. •

Ar tai šitaip Lietuvos krikščionys vykdo “Dievo vi
sagalinčio vardu” paskelbtąją konstituciją, kuri gvaran- 
tuoja piliečiams spaudos laisvę?

Įvairios naujienos iš 
Klaipėdos padangės

A,.!!. ■ ■■■

Rašo A. Kabardinas

(Pabaigų)

tainūje buvo sušauktas didelis 
Autonomijos Sąjungos milin
gas. Čia j svetainę susirinko 
gal virš dviejų tūkstančių pub
likos. Pirmininkas, p. Stik- 
liorius atidarė susirinkimą ir 
perstatė kalbėti nuo Autono
mijos Sąjungos į seimelį kan
didatą Jurgenaitį. Jis turi ge
rą, aiškų balsą ir iškalbus vo
kiečių kalboj. Žinoma, kaip ir 
paprastai, kad visur esti — ar 
tai Amerikoje, ' ar kur kitur, 
laike šalies valdžios rinkimų, 
kiekviena partija stato savo 
kalbėtojus, kad aiškintų pla
čiai visuo/neneą o labiausia 
balsuotojams savo partijos 
idealus ir pažadus. Taip kal
bėjo ir Autonomijos Sąjungos 

'atstovas Jurgenains. Jis api
budino Klaipėdos Krašto poli
tikos gerąsias ir blogąsias pu
ses. Bet kaip palietė vokiš
kos partijos kandidatus, jų nu
sistatymą, jų politiką, kad jie 
.daugiau rūpinasi Vokietijos Fa- 
terlandu, negu lietuvių ir IJe- 
tuvos reikalais, čia tai ir pra
sidėjo vokiečių rėkimas, kalbe- 
tojaus niekinimas, nes buvo tos 
vokiečių politines partijos “Mė- 
mellanedishe Volkspartei” at
siųsti tam tyčia triukšmada
riai arba “liumpenproletarai’\ 
Kiti jau gerokai įkaušę degti
nės pusgirčiai ėmė šaukti ant 
kalbėlojaus visokiais gatvi
niais žodžiais pusiau lietuviš
kai pusiau vokiškai. Kaip pri
sižiūri arčiau, tai rodos, kad 
tokia vokiečių politika nedaro 
jiems garbes, bet puldo vokie
čių garbę. Žmonės pasakojo, 
kad tiems chuliganams “sa
myti” padėjo ir komunistai vo
kiečiai. Bet kad tų chuliganų 
buvo tik 'kėli desčtkaf, tai jie 
su savo šukavimais ir kolio- 
nėmis visti k tvarkos nesuardė. 
Pirmininkas 
skambindamas 
ir kalbėtojas 
Pirmąsyk man 
k į vokišką
Kad ir sakoma, kad vokiečiai 
civilizuoti žmonės, bet šitokia 
taktika tai necivilizuotų lauki
nių elgimosi. iMat, čia laike 

niekas nesi- u 
palaikymo: 

susirinkimu v

Girdi, jus Žemaičiai tai paba
rė, bet kiti žmones sako, kad' 
tai prieš rinkimine 
j u ir 
ką metė 
partijos šalininkai, nariai, idant 
suprovokuoti lietuvius.

sako, kad1 
provokaci- ’ 

bom-lkad 
patys tos vokiečiu

I , ' * I

mo savininkas negali pakelti besnių veikalų “Namai ir pa- ’ 
kambarių nupmą be buių ko- gautis,” romane, parašytame

Į misijos ištyrimo ir b<‘ leidinio, pasaulinio karo metu, R. Tago- 
; Visur butų komisija nustato re atskleidžia vieną tokį siauro 
kainą už nuomuojamus kam- patriotizmo lapą. Romane vaiz- 
bai'ius. ’ Taip pat namų savi- duojamas tautinis Indijos ju- 
ninkas negali be butų komisi-'dėjimas, kuriame, kaip papras- 
jos žinios ir leidimo atsakyti tai kad’būna, į viršų išplaukia, 
darbininkui kambarius arba garbingu vardu prisidengęs, že- 
priimti gyventi, tai yra išnuo- troškimų jaunas Indijos 
muoti kam nors kambarius be'veikėjas Sandipas, suardąs kil- 
butų komisijos žinios. Visi na-'naus radžo Nikhilio šeimą. Ta
rnai, kurie buvo statyti po 1920 gabaus radža žūna fanatizmo 
metų nepriklauso butų komisi-^auka, visame krašte įvyksta 
jos priežiūrai. Už tuos namus daug bereikalingų žudynių ir 
savininkai gali imti nuomos turtų sunaikinimo. Ir vis tai 
kie|ę tik gali gauti. Namus ap-(įvyksta kilniu obalsiu “Raude 
šildo malkomis, anglimis ir ga- Matarenu” tėvynės vardu, 
su padarytu iš anglių, tokiu 
kai Amerikoje, čia malkoms ar R. Tagorės tėvynė — slaptin- 
anglims kūrenti padaryti dau- ginčiją, ta Indija, kuri kitų 
gliaujsiai kokliniai gražus pe-Į^ra^ žmonėms dar nėra su- 
.čiai, ir laLai ekonomiški: ma-.Pi’antama ir ištirta. čia tiek 
žai kuro reikalauja, o daug ši-!^au^ gamtinių, religinių ir vi- 
lumos (juoda. Darbo valandos(suomeninių keistybių, kurios 
nustatyto.'1: visur dirbama aš- re^a ^am tepažįstamos. 
tuonias valandas j dieną. Mo-'ne' * ‘Namai ir pasauli^1 
kestis nuo vieno 
gian į valandą.

Spalių 10 d. toje pat Šiau
lių svetainėje įvyko gelžkelic- 
čių darbininkų susirinkimas. 
Susirinkimą sušaukė krikščio
nių Darbo Federacija. Dalyvas 
vo ir seimo atstovas Krikščio
nių Demokratų partijos šulas, 
inž. Kasarskis. . Jis davė neva 
pranešimą apie Krikščionių 
Darbo Federaciją; peikė, nieki
no socialdemokratus. Taip lyJ 
giai, kaip penktadienio sp. 17 
mitinge 'komunistai. Reiškia, 
krikščioąys demokratai ir ko
munistai socialdemokratus lyg 
susitarę šmeižia. Susirinkime 
buvo neva atsakymas socialde
mokratams, 
jokis atsakymas, o vien 
šmežimas. 
nuo socialdemokratų gelžkelio 
darbininkas Lekeckas, kuris 
norėjo tinkamai atsakyti tam 
krikščionių seimo naciui, bet 
pirmininkas pirmiausiai parei
kalavo iš Lekecko, kad 
susirinkimui paaiškintų 
yra socializmo mokslas, 
duosiąs Lekeckui balsą. O 
nepaaiškins, lai neduosiąs 
są. Lekeckas gavęs balsą, 
reiškė, kad jią-.čia neatėjo 
cializmo mokslą x aiškinti, 
tik norys atsakyti į seimo 
stovo padalytus ;sc|ci|aldemo- 
kratams užmetimus. Pradėjus 
Lekeckui atsakinėti į kademų 
atstovo šmeižtus rimtais įro
dymais, tųojąus pirmininkas 
pradėjo daryti priekabes prie 
Lekecko, kad tik trukdyti kal
bėti. Tas kademų Seimo at
stovas ponas Kasarskis pripa
sakojo, kad socialdemokratai 
žmones klaidina nuo tikėjimo 
į Dievą. Lekeckas jam atsa
ke, kad tikybos klausimą so
cialdemokratai palieka kiek
vienam jo liuesam norui. Jei 
kas nori tikėti — gali tikėti 
ir į dešimts dievų, arba visai 
netikėti. Socialdemokratai vie
nok reikalauja, kad bažnyčia 
butų atskirta nuo valstybės, o 
mokvklds atskirtos nuo kuni
gų ir bažnyčių globojimo.

Keletas gelžeklio dai’bininkų 
nusiskundė, kad kuomet jie 
atsitarnavę Lietuvos kariuo
menėje ir norėję gauti tarnys
tę valdiškoje įstaigoje, tai 
apart ištikimybės .valstybei ir 
tarnybos kariuomenei, viršinin
kai reikalavę, kad da reikia 
atnešti paliudijimą ir nUo ku
nigo. Kademas tai griežtai už
ginčijo, girdi, esą nereikalin
ga paliudyti ar norintis gauti 
tarnystę yra geras ar blogas 
katalikas.

Musų partijai svarbią kad 
butų krikščionys. Mes esą pri
imame ir skaitome sau lygiais 
visus krikščionis, ar jie butų 
rusai ar vokiečiai, bile tik Lie
tuvos krašto piliečiai. Girdi, 
aršesnių priešų mes neturime, 
kaip socialdemokratai. O. vis- 
tiek, jeigu jų koks asmuo ko
kiais reikalais kreiptųsi į mu
sų krikščionių Darbo Federa
ciją. me(s jam neatsakytume. 
Toliau seimo atstovas pareiš
kė, kad visi Mažosios Lietuvos 
lietuviai, nors ir nuo šimtme
čių vokietinami, vienok išlai
kė savo kalbą. Tad visi Mažo
sios Lietuvos lietuviai ar vokie
čiai, kurie čia gimę, turį kovot 
prieš tuos? vokiečius, kurie at
ėjo, iš didžiosios Vokieti,jos*| ir 
vąro agitaciją 'prieš į Lietuvos 
Valstybę ir nori, kad šis kraš
tas vėį patektų po Vokietijos 

langų ištik- globa. Jie visi Klaipėdos kraš- 
Tai dabar tie vokiečiai te nesenai dvarų nusipirkę Vo- 

♦ietuvius. kietijos dvarininkai vėl nori

Het tai nebuvo 
tik 

Buvo, rodos, vienas

jis 
kas
tai 
jei 

bai- 
pa- 
so-

0

at

[Pacific and Atlantic Photo]

Jose Garcia 
sias Ispanijos 
“bulfaiteris”, 
Meksiką buvo 
Yorke.

Albeno, žymiau- 
toreodoras — 

važiuodamas j 
sustojęs New

...i:'.

jums, šio krašto lietuviams, 
uždėti savo vokišką jungą ant 
jūsų isprando. Todėl esą rei
kalaukite žemės reformos, dva
rų žemių išdalinimo beže
miams ir mažažemiams.

Susirinkime buvo išneštas 
formoj 

vokišką 
atvykti-

prieš Klaipėdos krašto
admlinistraciją, (kuri
siems iš Didžiosios Lietuvos pi- 

balsavimo 
tarnautojai 
nutarė rei-

f kadangi Klaipė-
Krašto Autonominė 

remdamosi

su skambučiu 
tvarką palaike 
užbaigė kalbą, 
teko matyti to- 

nekulturingumą.

rinkimo 
kiša dėl

laisve.

iMat, 
mitingų 
tvarkos 

žodžio

d.

ir

toje pat Šiau
lių svetainėje buvo komunis
tų “Darbininkų Partijos” rin
kimų masinis mitingas. Komu
nistų kalbėtojai daugiau nieko 
nekalbėjo, o l^< niekino social
demokratus ir lietuvišką bur
žuaziją. Apie vokiškas kaize
rines partijas ir vokišką kapi
talizmą, tai ne žodelio nepasa
kė. Dabar Klaipėdoje visos 
tvoros, namų kampai, nulipi- 
nėti- įvairiaiusiais partijų pla
katais.
čia,
jausmus, kad visi balsuotų už 
jos' kandidatus.
tuose prižada piliečiams kai 
mis gėrybių.
paskutines kelias
balsavimo, tai veik visos par
tijos turi nusamdę vaikus ar 
senukus, kurie nešioja prie len
tos prilipytus plakatus 
sask mieįto gatves.

Kiekviena partija kvie- 
[jeliuoja į balsuotojų

Tuose plaka

Dabai1 prieš
dienas iki

po vi-

Spalio septynioliktą, 
trečią valandą ryto 
mesta bomba į Klaipėdos ar
ba, kitaip sakant, Vokietijos 
vokiečių palaikomą laikraščio 
namą. Tas laikraštis, 
agituoja, kad Mažoji Lietuva 
butų prijungta vėl pęie Vokie
tijos. Tai “Memcler Dampf- 
bool”. Bomba išardė vjdųje 
sienas ir išmušė 
lūs. 
vai o agitaciją prieš

Apie 
buvo į-

liečiams neduoda 
teisės. Gelžkelio 
tame susirinkime 
kalant iš Centralinės Lietuvos 
valdžios, kad išskaitomasis 
nuošimtis iš algų gelžkelių tai> 
nautojų piniginės indkesties, 
kuris eina į Klaipėdos miesto 
Autonominės Administracijos 
iždą (o iš to iždo pinigai ski
riami likusioms našlėms Vo
kietijoj, kurių vyrai žuvo laike 
didžiojo karo) butų sustabdy
tas, 
dos
Administracija, 
Klaipėdos Autonominės Konfe
rencijos statuto atėmė visiems 
gelžkelių tarnautojams balsavi
mo teises, gelžkeliečiai atsidū
rė beteisiškoj padėtyj, nes Di
džiojoj Lietuvoj negyvena, tai 
ten nebalsuoja, o Klaipėdos 
krašto administracija irgi ne
leido jiems balsuoti. Tokiu bu- 
du keliolika tūkstančių Klaipė
doje gyvenančių lietuvių pali
ko beteisiais piliečiais, 'lai su
sirinkime gelžkeliečiai griežtai 
nutarė savo išskaitomųjų nuo
šimčių nemokėti į Klaipėdos 
vokišką Autonominės Admini
stracijos iždą. O jeigu Lietu
vos valdžia, mokėdama gelžke- 
liečiams algas, išskaitys iš al
gų nuošimtį, tai neimti aglos, 
kad ir tris mėnesius ir kad 
tuo priversti Klaipėdos miesto 
valdžią suteikti gelžkelių tar
nautojams balsavimo teisę. 
Gelžkeliečiai nutarė tą rezoliu
ciją pasiųsti į (Lietuvos seimą 
ir į Ministeriją.
x Dabar biskį apie Klaipėdos 

miestą ir apie pragyvenimą. 
Kaip žinia, Klaipėdos miestas 
randasi prie Kuršo Įtakos, prie 
jūrių, lodei vasaros laiku labai 
malonu ir patraukiantį įspūdį 
daro į kiekvieną keleivį. O ant
ra, tai patraukia žmones Klai
pėdos miestas, kuris tęsiasi 
palei vandenį. Visur puikiausi 
medžiai, juros pakraščiai, 
girgždanti kaip “Epson Salts” 
smiltis.,vasaros laiku, puikiau
sios maudynės, kur tūkstančiai 
žmonių jūrėse maudosi vasarą. 
Mieste gatvės gerai ištaisytos: 
eleklrikiniai gatvekariai, van 
duo daugumoj įvestas j namus. 
Būna trečiadieniais 
niais turgų dienos, 
tolimesnių vietų 
šviežių produktų, 
paukščių priveža, 
nėra brangu, peš
ne iš tarpininko-perkupčiaus, 
bet iš .''patiesėto -produkto ga- 
irjinlojo. Darbininkai ir biitų 
nuomuotojai turi iškiivoję to* 
kias teises, kad beveik visi.—>, — ...........
seniau statyti namai 'prikiau-Įir keršto, sukurti naują laimes 
so miesto butų komisijai. Nu-'pasaulį. Viename iš savo stam-

ir šeštadie-| 
kur iš visų 

kaimiečiai 
gyvulių ir 
Ir viskas 

gauni viską

Roma- 
ran<Ja- 

lito ir dau- me daug Indijos papročių, š<i- 
Amatninkai mos visuomenės santykių, 

uždirbu net iki 30 ir dauginu kurie yra labai įdomu pažinti. 
|jtų į dieną. Duonos 4 svaraini savo kurinį R. Tagore pa

rašė anglų kalba (kitus rašo 
Pat-

Įjtų j dieną.
1 It.; bulvių centneris <T’o) 
svarų 5 lt.; svaras rnėsos 1 lit. gimtąja- bengalų kalba). 
10 centų; sviesto svaras 4 lit. vertimas geras ir sklandus. 
20 centų; kiaušiniai 25 centai 
vienas; pieno litras 40 centų.

Darbininkų kambariai dau
giausiai iš trijų kambarių: vir
tuvės, miegamojo ir svetinis 
(Gruntinis). Nuomos moka 

nuo 2Ž iki 30 litų mėnesiui. 
Maįkų vežimas, jeigu kaimie
čiai atveža, tai už vežimą b?r 
žinių mokama 20 litai, o šiaip 
visokių gyveninio r’eikmehų pa
puošalų, mašinų, / tai yra 
gražesnių, negu “Dėdės Šamo” 
žemėjė., . • »•’

Klaipėda labai suvokietėjęs 
miestas, bet su lietuvių kalba 
gali eiti į visas įstaigas, visur 
susikalbėsi lietuviškai.

Tai tiek šiuo kartu.

Nauji Raštai
V. H u g o. Našlaitės vargai. 

Nr. 17-18-19.
ši knygelė yra rašyta didžio 

franeuzų rašytojo, V. Hugo. Ji 
žadina žmogaus širdyje užuo
jautą nuskriaustiesiems ir mei
lę. našlaičiams. Be tot ši kny
gelė geras indėlis į neturtin
gą musų vaikų literatūrą. Ji 
taip pat rekomenduotina ir jau
nimo bibliotekoms.

S. A, Kynų išminčius Kon
fucijus. Nr. 20.

šioje knygelėje aprašomas 
kynų išminčiaus ir visos žmo
nijos galvotojo, net atskirą 
savo mokslą sukūrusio — Kon
fucijaus gyvenimas. Nors ap- 
rašy mėlis ir trumputis, bet ga
na valdžiai nupiešia to galvoto
jo gyvenimą, darbus ir net pa
grindines jo mokslo idėjas.

Senovės Rymo kovotojai dėl 
žemės ir laisvės Tiberijus ir 
Gajus Grakchaį. Nr. 21.

Pasaulyje esama žmonių, ku
rie pasišvenčia visuomenės ge
rovei. Tokių žmonių gyveni
mas bei darbai mus stebina ir 
teikia sektinų pavyzdžių.

R a b i n d r a n a t h T a g o- 
re. . Namai ir pasaulis. lą ang
lų kalbos vertė Jablonskis Jo
nas. “Kultūros” B-vė. Šiau
liuose, 1925 m., 270 pusi. Vir
šelis ir vinjettės K. šįmo- 
nies.

Istorija mus mokina, jogtėvy 
nes vardu yra pridaryta nema
ža visokių niekšybių, visokių 
nelaimių, kada visokio plauko 
žmonės, žemų geidulių, blogų 
palinkimų *vedami, prisidengę 
tėvynes vardu, ima varyti tau
tai ir žmonijai pragaištingą 
darbą.

Rabindraiiath Tagore, Indas, 
nūdieninis pasaulinės literatū
ros milžinas, gilios minties, tie
sos ir doros žmogus, šiandien 
visų pripažintas nauju išvar
gusios, karo slibino nukankin
tos žmonijos mokytoju savo 
raštuose jis šaukte šaukia žmo
nes nubusti iš žerpų palinkimų 
ir geidulių, savo dvasios gelmė
se tapti tyrais: sau žmonė
mis,''išsivaduoti iš neapykantos

K. šimonies iliustracijos, nors 
nepilnai atvaizduoja veikale 
kalbamos Indijos dvasią, bet 
daro knygą gražesnę ir pilnes
nę.

P. T a r a s e n k o s. Gimto
ji senovė. lešKojimas^ pažini
mas ir apsaugojimas. “Kultū
ros“ B-vės ‘'leidinys,, Šiauliai. 
120 pust. k. 4 lt. Su paveikslais 
ir brėžiniais

Arheologijos reikalai iki šioj 
mums----- lyg visai menkas
daiktas, kurs maža kam terūpi. 
Mes maža teturėjom archeolo
gų, kuri .tyrinėjo musų šalies 
senovę, bet dar mažiap arba vi
sai neturim tos rųšies literatū
ros; neturėjome jokio vadovė
lio, kur butų sudaryta kaili 
reikia pasiegti, radus kokius se
nus daiktus, kaip juos sulinkti 
ir kur juos padėti. Del tokio 
musų žmonių ' nežinojimo žuvo 
labai daug senų, brangių radi
nių, musų bočių padarų, žuvo 
patekę į neišmanėlių rankas, 
kurie nežinojo, kas su tokiais 
radiniais veikti, nežinojo jų 
vertės, ir labai daug jų sunai
kino, ir dabar tebenaikina.

P. Tarasenka musų senovės 
m y lėto j aš, savo 'knygoje ban
do nušviesti įvairiausių seno
vės radinių reikšmę ir vertę ir 
nurodo, kaip senovės daiktų 
ieškoti, kaip juos pažinti ir kur 
suradus padėti. čia kalbama 
ne vien apie randamus iš įvai
rios medžiagos padirbtus daik
tus, bet ir apie gyvąjį tautos 
turtą — tautišką (liaudies dai
nos, pasakos, priežodžiai ir tt.).

Knyga parašyta supranta
mai; iliustracijos, brėžiniai ir 
žemėlapiai palengvina suprasti 
kalbomuosius dalykus.

O
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’f7 Gulbtansen Trade Murk
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su,jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai 'grojate, išduoda gražų 

f garsų ir aiškų balsų taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk 
ti mokant $3.00 j savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome 
rųšies anglis, 
yra gurant 
Meivnants 
mus i 
manth.

E. J. McQuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 
Engletvood 1760

I

tiktai geriausios
Musų atsvėrimu 

arantuotas per Chieago Coal, 
Assočiation, at sveri 

per Liscenced City WeigL-

/

/'
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musų garbinga “Lietuvių Soci
alistų Sąjunga.“ Per tą mėne
sį mes minėsime musų organi
zacijos dvidešimt-metinį jubi-

Mira seniausias pasau
lyje socialistas

Socialistinio Interna
cionalo nutarimai

Tarptautinė motery 
konferencija

INTERNACIONALAS PRIEŠ 
MOROKKO KARĄ.

lėjų. Tad dabar draugai, ku
rie dar jaučiatės esą socialistai, 
priklausote ar nepriklausote or
ganizacijoje, pamąstykite va
landėlę, kaip mes ir musų apic- 
linkė minės “LSS.“ 20-ties me
tų sukaktuves.

Ar nebūtų gerai, kad drau
gai iš viršminėtų vietų atsi
šauktumėte į d. St. Žukauską, 
42 Keith St., Lee Park, Wilkes- 
Barre, Pa., arba mano antrašu, 
kuris telpa žemiaus. Tuomet 
mes padarytume bendrą paslta- 

Irimą, kaip ir kokios planus tie- 
[sime tam musų darbui, kuris 
. turi būt 
mėnesyje, 
nors stambesniuose i miestuose 
po prakalbų vakarą. Prakal
bos butų galima atlaikyti šio
se vietose: VVilkes-Barre, King- 
ston, Edwerdsville, Pittston, 
Scranton, -Pa., Binghamton, N. 
Y.; o gal dar ir kitam kuriam 
artimesniam miestelyje. Taigi 
gal galima butų surengti bent 
penkerius prakalbas ir, jas 
tvarkiai suplenavus per vieną 
savaitę kalbėtojas galėtų jas 
atlikti.

Tad, draugai, sukruskime ir 
paimkime bostoniečių 
t. y. pasitarkime ir 
tąjį darbą, kuris 20 

buvo pradėtas.
P. B. Balčikonis, 
164 Crary Avė., 
Binghamton, N.

Lapkričio 3 ir 4 dd. Tarptau
tinės Darbininkų Sąjungos raš
tinėje, Amsterdame, įvyko pir
mutinis Tarptautinio Moterų 
Komiteto susirinkimas. Posė
džiuose dalyvavo dr-gė Cheve- 
nard iš Franci jos, Gertrūda 
Hanna iš Vokietijos, Quailla iŠ 
Anglijos, Burniaux iš Belgijos, 
ir Crone iš Danijos.

Ęonferencija nutarė išleisti 
dų atsišaukimu: vieną, kad vy
rai darbininkai stengtųsi trau
kti į organizacijas moteris; 
antrą, kad moteris dalyvautų 
politinėse ir ekonominėse dar
bininkų klasės kovose.

Konferencija išrinko atstovą 
nuo Tarptautinės Darbininkų 
Sąjungos į Tautų Sąjungos ko
misiją, kuri rūpinasi vaikų ir 
moterų apsauga pramonėje, bū
tent dr-gę Bumiaux. Jos pa
vaduotoja tapo paskirta dr-gė 
Chevenard.

^Lapkričio 5 d. Londone susi
rinko Socialistinio Darbininkų 
Internacionalo pildomoji taryba 
ir svarstė įvairius tarptautinės 
politikos klausimus. Svarbiau
sias jų buvo socialistų nusista
tymas linkui Locarno sutarčių.

Tas sutartis Internacionalo 
taryba įvertino, kaipo pirmą 
praktišką žinksnį prie pastovios 
taikos Europoje. Vienok tary
ba išreiškė apgailestavimą, kad 
per Anglijos konservatorių už
sispyrimą tapo užmestas Gene- 
vOs protokolas, kurį pravedė 
Tautų Sąjungos kongrese Mac- 
Dofcaldas su Herriot. Rezoliu
cija, išreiškianti šitas mintis, 
buvo priimta Internacionalo ta
rybos posėdyje visais balsais, 
išskyriant Anglijos Nepriklau
somosios Darbo Partijos atsto
vus, kurie susilaikė nuo balsa
vimo.

Kad Locapio nutartys atne
štų visą tą naudą, kurios iš jų 
tikisi Europa, Socialistinis In
ternacionalas reikalauja sekan
čių dalykų tarptautinėje politi
koje:

1. Moralio nusiginklavimo va
karų Europoje, tuojaus Ištrau
kiant svetimų šalių kariuome
nes iš okupuotųjų Vokietijos 
žemių;

2. Greito sušaukimo tarptau
tinės nusiginklavimo konferen
cijos;

3. Sudarymo arbitracijos su
tarčių tarpe tų valstybių, ku
rios nedalyvavo Locarno kon
ferencijoje;

4. Kad vakarinių , ir vidaus 
•Europos valstybių susiartini
mas nepavirstų sąjunga prieš 
sovietų Rusiją.

Internacionalo taryba dar pa
darė nutarimus dėl karo Mo- 
rokkoj ir kai .kuriais kitais 
klausimais.

LJSJš. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilis, 2135 North 
’i Spaulding Avė., Chicago, III.

j Sekretorius — M. G. Mauricas, 4333
S. Fairfield A ve., Chicago, III.

1 Finansų sekr. — O. Banienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago, III.

Kasieriua — A. Lekavičių, 2404 W. 
Division St.

A. RypkeviČia, 1517 N. Irving Avė, 
Nariai — Ona Vilione ir A Vilią, j

10604 Edbiooke Avė., Spaulding Avė., Chicago, III.

L.S.S. Pildomasis Komitetas
J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

J. šmotelis,
A. Vilią, 2241 N. VVcstern Avė.
J. Vilią, 2135 N. Spaulding Avė.
M. JurgelionienS, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grcbelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III. .

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

Paaiškinimas draugams 
ir kuopoms .

Lietuvių Socialistų Sąjungo
je, nuo pat jos įsikūrimo, vi
suomet buvo menkai pastatytas 
lavinimosi reikalas. Musų spau
da, neišskiriant ir oficialio L- 
SS. organo, buvo pilną agita
cinių straipsnių, bet visai ma
žai turėjo rimtų teoretinių raš
tų. Musų kuopos uoliai reng
davo agitacines prakalbas, bet 
beveik niekuomet nerengdavo 
referatų (paskaitų) socializ
mo ir darbininkų judėjimo 
klausimais. Musų organizaci
jos nariai skaitydavo ir platin
davo agitacines brošiūrėles, bei 
neskaitydavo stambesnių socia
listinių veikalų. Jų, tiesa, be
veik ir nebuvo leidžiama; bet ir 
tie veikalai, kurie buvo išleisti 
(“Moteris ir Socializmas,“ “So
cializmo Istorija Amerikoje,“ 
“Socialdemokratų Mokslo Pa
matai“) palikdavo gulėti ant 
lentynų.

ši yda tai ir buvo svarbiau
sia priežastis to, kad, užėjus 
bolševikiškai "pavietrei,“ milži
niška dauguma sąjungiečių at- 
sižadėjo savo principų ir nudar
dėjo į Maskvą. Jie visai nesti- 
gebčio suprasti, kad bolševiz
mas tai hakunizmas. papuoštas 
•'marksistinėmis” .frazėmis, o 
ne susipratusio industrinio pro
letariato. mokslas, ne socializ
mas.

Sąjungiečiai buvo suagituoti, 
bet ne išlavinti, ir jie nežinojo 
teorijos, kuria remiasi socialis
tų partijos programas. Kada 
dauguma jų nukrypo į bolševiz
mą, tai t^uomle tas nežinoji
mas aiškiai išėjo į aikštę. J iems 
į naują “vierą“ perėjusiems 
buvusiems sąjungiečiams bolše
vikų agitatoriai ėmė skelbti to
kių dalykų., kuriais kiekvienas, 
bent truputį nusimanąs apie 
socializmą žmogus, gali tiktai 
šlykštėtis; o tuo tarpu buvu
sieji musų draugai visa tai pri
ėmė su džiaugsmu ir entuziaz
mu. Jie pritarė darbininkiškų 
partijų ir unijų skaldymui; jie 
pritarė žodžio, spaudos ir or
ganizacijų laisvės naikinimui; 
jie pritarė anti-parlamenturiz
mui; jie pritarė socialistų per
sekiojimui ir net kruvinam te
rorui!

Aišku, kad jų galvose buvo 
ne socializmas, bet šimts žino 
kas. Senoji LSS. nedavė jiems 
socialistinio išsilavinimo. Rei
kia pastebėt, beje, kad tai ne
buvo vien tiktai organizacijos 
kaltė. Socializmą suprast iš 
knygų yra darbininkams nelen
gva: jie mokinasi daugiausiai 
i.š praktiško patyrimo. Lietu
viams gi, Amerikoje gyvenan
tiems, yra labai nedaug progų, 
kur jie gali praktiškam gyve
nini? pritaikyti ar politinį so
cialistų programą, ar kitas ku
rias socialistines idėjas. Jie 
kone daugiaus interesuojasi 
Lietuvos, negu šio krašto rei- 
kali is; o apie Lietuvą jie tiktai 
girt i, ką kiti tenai veikia. Kuo
met gyvenimo sąlygos nepade
da Amerikos lietuviams darbi
ninkams suprasti socializmą, 
tai dšku, kad tik lai patys rim- 
čiausieji ir sveikiausioj i ele- 
mei tai jų tarpe guli patapti 
tvirtais tos idėjos pasekėjais. 
Są.i mgiečiai, kurie pasiliko iš
tikimi musų organizacijai, at-

silaikė prieš bolševikišką dema
gogiją ačiū savo sveikam dar- 
bininkiškant instinktui (jaus
mui).

Mes tikimės, kad tuos drau
gus nė ateityje niekas neišmuš 
iš socialistinės vagos. Bet tuo 
tenkintis negalima. Keikia, kad 
tie draugai ne tiktai pasiliktų 
socialistais, bet- kad jie patap
tų ir socializmo skelbėjais. Jie 
yra dalis tos minios, iš kurios 
susideda lietuvių kolonijos šia
me krašte. Jie priklauso įvai
rioms draugijoms, dalyvauja į- 
vairiuose visuomeninio pobū
džio darbuose. Jie susitinka su 
tūkstančiais kilų tokių pat dar
bininkų, kaip jie patys* Jei
gu jie norėtų, tai jie galėtų 
gauti daug naujų pasekėjų sa
vo idėjai. Šiam tikslui tečiaus 
reikia, kad 'jie daugiaus dėme
sio kreiptų į lavinimąsi.

Mes patartume, kad musų 
draugai, kur tik galėdami, da
rytų lavinimosi susirinkimėlius. 
Tuose susirinkimėliuose reikė
tų pašvęsti dalį laiko bendram 
socialistinės literatūros skaity
mui ir diskusijoms. LSS. ži
nių redakciją mielai sutiks duo
ti draugams patarimų ir paaiš
kinimų lavinimosi klausimais.

Tuo tarpu mes norime nuro-‘ 
dyti dihugams, kad butų labai 
pravartu išdiskusuoti klausimą: 
Kas yra socialistinė revoliucija 
ir kuo ji skiriasi nuo buržuazi
nės revoliucijos? “Naujienose“ 
nesenai (lapkričio 11 4I.) tilpo 
tuo klausimu ilgokas straips
nis (“Jų ‘revoliucija’.’’). Šitą 
klausimą gvildenant, aiškiausia 
pasireiškia skirtumas tarpe bur
žuazinių radikalų (prie kurių 
priklauso ir bolševikai) ir 
cialistų.

Taigi draugai, lavinkitės!

Buvusio VII Rajono 
kolonijy draugai

so-

Lapkričio 5 d., LSS. žinio
se drg. S. Žukauskas pakelia 
klausimą apie prisirengimą prie 
paminėjimo LSS. 20-ties metų 
gyvavimo.

Ištikrųjų tai labai vietoje ir 
laiku klausimas pakeltas ir rei
kėtų jis, plačiaus 
spaudoje, vykini 
Kaip d. Žukauskas 
bolševikiška audra 
linkėję, t.

apkalbėjus 
gyvenimam 
mini, prieš 
šioje apie-

Binghamtone,
Scrantone, Pittstone Wilkes- 
Barre, Edvvardville ir kituose 
šios apielinkės miestuose, gyva
vo po LSS. kuopą, ir visa ta 
apielinkč sudarė LSS. VII Ra
joną. Bet po bolševikiškos au
dros iš visų tų kuopų beliko 
gyva tik viena, t. y. LSS. 33 
kuopa Binghamtone, N. Y., ku
ri nepaliovė veikusi nei vienai 
dienai ir jį šiandien gyvuoja 
gana gerai su gera reputacija 
vietos lietuviuose.

Bet kiek man teko asmeniš
kai patirti, besilankant perei
tą vasarą toje apielinkėje, tai 
tenai musų minties draugų ran
dasi gana daug, tik jie yra at
pratę nuo organizatyvio darbo. 
Kasdieniniame gyvenime te
čiaus jie yra tikri socialistai. 
Randasi keletas ir tokių drau
gų, kurie yra prigulėję orga
nizacijai nuo pat LSS. įsikūri
mo.

'tad gerbiamieji draugai, da
bar ateina las menuo, kuriame
dvidešimts metų atgal įsikūrė darbininkų labui jaunuolių!

gal

Gera

tos, 
bas 
bet 
gai

atliktas sekančiame
Gal suruoštumėm Tais laikais

pavyzd}, 
dirbkime 
metų a‘t-

Baltimore, Md.
Kalėdų dovana Lietuvos 
Socialdemok ratams.

Nors dabar.pas mus apšyie- 
kulturos ,ir }>olitikos dar- 
yra padėtas ant lentynos, 
LSS. 14-tos kuopos druu- 

savo uždavinius atlieka žy-
miaus, negu kad kitas visas 
veikimas pas mus sukasi šiuom 
žygiu. Taip ve, susirinkę į L- 
SS. 14-tos kp. mitingą, apsvar
stę savo bėgančius reikalus, 
mes nepamiršome iv savo drau
gų anapus vandenyno. Ap
kalbėjus Lietuvos draugų nar
sią kovą už darbininkų klases 
reikalus, tūli draugai, kurie yra 
pasižadėję mokėt į Liet. Soc. 
Demk. Rėminio Fondą, sumo
kėjo savo duokles apie už aš-; 
tuonius mėnesius sekančiai:

S. Butkus, moka po dolerį į 
mėn. $8.00, K. Liutkus, moka 
po $1 į mėn. $8.00, K. Matu
liauskas moka po $1 į mėn. 
$5.00, V. Lebedis, moka po 50c. 
į mėn. $3.00, T. Matuliauskie- 
nė 50c. į mėn. $3.50, Z. Gap- 
šis 50c. į m. $3.00, N. N. $1.00. 
Viso $31.50. Atėmus persiun
timo išlaidas 50c. lieka $31.00. 
Pinigai pasiųsta tiesiai į Lietu
vą d. Bieliniui.

Regis, kad nėra reikalo da
ryt plačius aiškinimus, tiems, 
kurie skaito ir seka Lietuvos 
draugų darbuotę ir žino jų ko
vą su klerikalų pragaištinga po 
litika ir šmugelišku grobiu. 
Bet vistiek, reikia primint, kad 
žinojimas veikimo dar nesuda
ro. Aktyviam veikimui reikia 
darbo ir pinigų. Mes tik pini
gais galim prie to veikimo pri
sidėti ir pagelbėti L. S.-D. Par
tijai kovot už Lietuvos darbi
ninkų laisvę ir demokratiją. Už 
tat, nelaukdami paraginimų, 
aukaukit visi ir visos, kiek tik 
išgalit į Lietuvos S.-D. Rėmi
mo Fondą. Jūsų doleris bus 
didelis suvis į klerikalų apka
sus. Aukaukit, ir aukaukit!

—K. L-kus.

Mirė ‘‘Musy Fronto" 
redaktorius

Spalių mėn. 30 d. mirė*Pažel- 
yaibiuose Panevėžio apsk. drg. 
Petras Janeliunas, socialdemo
kratines ’ moksleivijos sąjungos 
“Žaizdras“ narys ir jos orga
no, “Musų Frontas,“ redakto
rius.

Jisai mirė džiova. Gaila, kad 
Lietuva neteko vieno gabiausių
jų ir labiausia pasišventusių

Lapkričio 8 d, Zueriche, Švei
carijoje, mirė senas socialdemo
kratų veikėjas Hermann Greu- 
lich. x '

Jisai buvo 83 metų amžiaus 
ir bene seniausias pasaulyje so
cialistas. Nors didesniąją dalį 
savo amžiaus jisai praleido 
Šveicarijoje, bet jisai yra kilęs 
iš Vokietijos. Jisai gimė Bres- 
lau mieste 1842 m. Neturtingo
je darbininko Šeimynoje. Dar 
jaunas būdamas, jisai neteko 
savo tėvo ir buvo priverstas 
sunkiu darbu pelnyti duoną sau 
ir šeimynai. Jisai išmoko kny
gų rišimo amatą.
jauni amatninkai, pirma negu 
jgydavo meisterio (savarankiš
ko amatninko) teises, turėdavo 
keliauti iš miesto į miestą ir 
dirbti įvairiose vietose, kad į- 
gijus patyrimo ir susipažinus 
su savo amato padėtim.

Gavęs “gizelio“ vardą, Her
mann Greulich ėmė keliauti po 
pietinę Vokietiją, iš tenai pasie
kė Austriją, o paękui atsidūrė 
Šveicarijoje. Pietinėje Vokie
tijoje jisai susipažino su Au
gustu Bebeliu, susitikus su jup 
viename darbininkų supažiavi- 
me. Šveicarijoje gi jisai suėjo 
į pažintį su Buerkli, kuris yra 
laikomas Šveicarijos socialde
mokratų partijos steigėju. Gy
vendamas Zuericho mieste, 
Greulich įstojo į Tarptautinės 
Darbininkų Asociacijos skyrių, 
kuomet pastarasis įsikūrė 1867 

jį savo

PASVEIKINIMAS DRAUGUI 
VANDERVELDE.

m. Skyrius išrinko 
sekrėtorium.

redakto- 
soeialde- 

Bet svar-

Vėliaus jisai buvo 
liūs pirmo Šveicarijos 
mok ratų »organo. 
blausia jo darbo sritis buvo so-
ciale politika (darbininkų ap- 
draudos įstatymų klausimai). 
Uoliai tyrinėdamas darbininkų 
gyvenimo sąlygas, Greulich pa
sidarė specialistas statistikoje 
ir, kaipo toks, galėjo labai sėk
mingai darbuotis Šveicarijos 
Nacionalėje' Taryboje (parįa-,1 
mente), į kurią jisai buvb iš
rinktas pradžioje’ 20 šimtme
čio. Parlamento nariu jisai iš- 
buvo iki pat savo mirties ir su
silaukė to, kad socialdemokra
tų frakcija šiandie jau užima 
antrą vietą pagal stiprumą.

Greulicho pastangomis Švei
carijoje yra įsteigtas Krašto 
Darbininkų Sekretariatas, ku
ris renka žinias apie darbus vi
sose industrijos šakose ir parū
pina vietas darbininkams.

Kai 1921 m/ bolševikai su
skaldė Šveicarijos socialdemo
kratų partiją, drg. Hermann 
Greulich stovėjo kartu su soci
alizmo gynėjais. Jo milžiniš
kas autoritetas darbininkuose 
nemažai prisidėjo prie to, kad 
bolševikiškiems intrygantams 
tepavyko suklaidinti tiktai ne
didelę partijos narių dalį. Greu
licho namuose Zueriche ilgus 
metus gyveno seniausias Rusi
jos socialdemokratas, Povylas 
Akselrod, pas kurį lankydavosi 
daug žymių Rusijos ir kitų ša
lių socialistų. Tuo budu Greu- 
lichas ne tiktai nuo jaunų die
nų dalyvavo tarptautiniame 
socialistų judėjime, bet ir turė
jo artimas pažintis su daugu
ma jo vadų. Visi socialistinio 
Internacionalo veteranai šian
die pasigenda jo, kaipo savo as
meniško draugo.

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo pildomoji taryba 
pasiuntė , sekančią telegramą 
Belgijos socialistų vadui, Emille 
Vandervelde,

“Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo pildomoji taryba 
su džiaugsmu ir pasitenkinimu 
patyrė apie socialistinio minis- 
terio draugo Vandervelde nusi
statymą linkui fašistinės žmog- 
žudų valdžios viršylos, atsilan
kiusio į Locarno. Nepaisyda
ma užsipuldinėjimų, kuriuos 
dėl to užsitraukė ant savęs 
draugas Vandervelde, pildomo
ji taryba, vardu milionų darbi
ninkų, simpatizuojančių perse
kiojamiems jų broliams Italijo
je,* reiškia jam savo pritarimą 
ir pasitikėjimą.”

Internacionalas prieš 
fašistinį terorą

•In- 
pa- 
pa-

Socialistinio Darbininkų 
ternacionalo sekretoriatas 
skelbė atsišaukimą, kuriuo 
smerkiama fašistų smurtas 
prieš Italijos Jungtinę Sociali
stų Partiją . ir jos organą 
“GĮustizia.“^ Atsišaukime ra
ginama visų šalių socialistai da
ryti rinkliavas Italijos socialis
tų spaudos paramai ir išreiškia
ma viltis, kad su viso pasaulio 
darbininkų pagalba Italijoj s 
proletariatas nugalės kruvinąjį 
fašizmo režimą.

Kam įdomu žinoti, kas dabar dedasi Lietuvoje,' 
. tam geriausiai galį patarnauti laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Leidžiamus Lietuvos Socialdemokratų Partijos. 

Išeina Kaune vieną kartą per savaitę.
“SOCIALDEMOKRATAS” yra skelbėjas tų idėjų, kurias iškėlė Lie
tuvos Socialdemokratų Partija ir kurias ji iki šiol per 30 metų ujfde 
ir gynė.
“SOCIALDEMOięRATAŠ” yra vienintelis Lietuvos darbininkų laik
raštis, ir todėl jame pilnai atsispindi visas Lietuvos dąrbininkų gy
venimas, jų kova, vargai ir džiaugsmai.

DRAUGAI AMERIKIEČIAI,
palaikykite Lietuvos darbininkų laikraštį užsisaky

dami jį sau ir savo giminėms Lietuvoje!
KAS NORI DOVANAI GAUTI “SOęiALbEMOKRATĄ”, tegul su
renka 5 skaitytojus, atsiunčia už juos pinigus, tai gaus vieną laik
raštį per tiek pat laiko dovtnai..
KAINA: Amerikoje metams $2.40; pusei metų $1.20.

Lietuvoj metams $1.20; pusei metų 60 centų.
ADRESAS: “Socialdemokratas”, Kaunas, Kęstučio 40, Lithuania.

LIETUVOS’ DARBININKŲ JAUNIMUI YRA 
LEIDŽIAMAS MĖNESINIS LAIKRAŠTIS >

Ž
Leidžiu Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga “Žiežirba0. 
KAINA METAMS: Amerikoje $1.00; Lietuvoje 30 centų.

ADRESAS: “žiežirba”, Kaunas, Kęstučio 40,
LITHUANIA

Pilieti, žemaiti ir Aukštaiti, ar Tu dar ne
skaitei “Žemaičio”, kurs išeina Telšiuose?! “že
maitis” įdomiausias laikraštis ūkininkams ir vi
sų kas jį sykį paskaito labai mylimas, “žemai
tis” turi juokų priedų “Pliumpis”, kurs iki 4iša- 
rų prijuokina. Skubėk užsirašyti, nes jis labai 
yra pigus, laikraščių pats pigiausias: metams 
kainuoja 8 Lt., pusei — 5 Lt., 3 mėn. —< 3 Litai.

“ŽEMAIČIO” REDAKCIJA
Telšiai, Kalno gat. 23 Nr.

T <■ ^Kipįlt”*
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$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00

NATURAL HEALTH INSTITUTE
GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIŲ, UŽKIE
TĖJIMO JR KITŲ LIGŲ VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ

Valandos nuo 10 ryto Jkl 6 vai. vata re. Panedėly ir ketverge 
nuo 10 ryto iki 8 Nedčiioj nuo 10 iki 12 dieną.

100 N. Dearborn 8t„ Suite 606, imkit elevatorių iki 6 lubų

Savo posėdžiuose, Tzindono, 
Socialistinio Darbininkų Inter
nacionalo pildomoji taryba vie
ni! balsu priėmė nutarimą dėl 
karo Morokkoje. Nutarime ]>a- 
kartojarna Internacionalo reika
lavimas, išreikštas Marselio 
kongrese, kad Morokko karas 
butų kaip galint greičiaus pa
baigtas pripažinimu nepriklau
somybes riffams. Tolinus, nu
tarime protestuojama prieš tai, 
kad neleidžiama Raudonamjam 
Kryžiui ir Raudonajam Pus
mėnuliui (mahometonų organi
zacijai, panašiai į Raudonąjį 
Kryžių) teikti pagalbą sužeis
tiesiems riffų kareiviams. In
ternacionalas reikaaluja, kad 
riffams butų pripažintos karą 
vedan^os valstybės teisės ir 
kad jie nebūtų laikomi bandi
tų vietoje.

Pasitarkit su 
Specialistu

Kuomet jus su
sergate, tai pir
mutinis dalykai 
jus norite gauti 
gerą specialistą, 
kad jis jumis gy
dytų — tokį spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir tekio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pas

daugel} gydytojų, bet vis be pasek
mių. Priežastis buve. ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

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

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rųŠies naujas ir užsisenėju- 
sins ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO 1 igas, galvos skaudėji
mą, kraitines skaudėjimui, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, DILES, plaučių, 
kepenų ir pūslės trubeliai, odos ir 
VENERINES ligos, yra musų speci- 
alumas per 28 metus.

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

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

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

Dr. Gili, Specialistas 
40 No. Wells St, 

kampas Washington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 

Petnyčioj: 9-6. Utarninkc, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir šven
tėmis: 10-1.

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble”
Parašė S. E. Vitaitis, 

(“Tėvynės“ Redaktorius)
Dydžio 6x9 colius, pusi. 366
Šią Iknygą privalo perskaityt 

kiekvienas, Lietuvis, čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
yieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą, 
musų Ijaudies, musų santikius 
su policija ir teismais; kova pa
rapijom) su kunigais; kunigu 
dorybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais“, Kapucino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

Ar Tamsta esi darbininkas ar 
biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo.

Knygos kaina: popieros apda
rais — $2.00, audimo apdarais 
— $2.50.

Galima gaut “Naujienose’, 
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.



NAUJIENOS, Chicago,

Grynas, Turtingas Gerumo

findi-Rindt

žinomi

pagerintas
Dar nenusistatt

taupymo

Serganti Žmonės

Clark Streets

m o-

PAVLAVICIA

Kvieskit Savo Gimines
Iš Lietuvos Per

NAUJIENAS
SIERINES VANOSlaikrašty

(Vardu ir pavardl)

DABAR

BRING-ypURNaujienų Laivakorčių Skyrius

Kalėdinis Upa
Kreipkitės ypatiškai ar laiškais

Boulevard 4552

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicagro, IIIThe STOCK YARDS

TRUST & SAVINGS

4150 South Halsted St

links
ture

surinkome
Irta mėne-

samdžiau 
vardą gat-

ir tikras Europini* l/>- 
escide itydyma* r le
kiamą. Vienatini* gy
dymas nuo sifilio du»- 
damas ui CP C 
tema kainą

tiktai trumpam laikui
4Pacific and Atlantic Photo]

Leonard Kip
Ne\v Yorko turtuoli 
ja perskyrų 
jo pati 
turinti negrų kraujo

pagelbėji- 
musų 
kalių.

profe- 
Oficia-

gyduolėmis 
žmonių.

atgabenta 
turime 

606

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto iki 2 po 
pietų.

Dearborn, Monroe

35 metai paty
rimo gydyme 
chroniškų vy-

Rhinelander, 
s, reikalai!- 
tvirtina, kad 

buvusi Alice Jonės —

gydytoją kalbant, 
žmonėms vo čia

yra susitvarkęs taip, kad gali suteikti plačiau 
sias informacijas ir geriausi patarnavimų ke 
liaujantiems iš Lietuvos.

DR. fcOSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMA 

GYDYMO IŠGYDO

Elektros prietaisai mank 
štinimui kūno

' (Electrįcal treatment)

Kuomet kiti 
gydytojai ap
vils —- ateikite 

pas s

Geras, Senas Blatz 
Milwaukee

Parduodamas Vilose Krautuvėse

bruko 
mėš- 
ver- 
mė- 
Ant

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

siųsti man pavyzdi No.—---- —
Mieroa ......... .................per krutinę

Musų 1926 kliubas yra atdaras 
Prisidėkite dabar.

Undertakers Co.
Automobiliai vestuvėms 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828

Ka nors 
padaryti ir 
mokinantis, 
visuomenė-

sekmadieni eini

apsimoka eiti 
; provincijos ki

įdomu ką 
kiti

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Hęating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, UI.

šiaudų žemėj pripilta obuolių, 
kuriuos čiupinėja snorglėta žy
dė ir pirštus nutrynus j purvi
no sijono skverną pila j saikus, 
čia pat gimnazistas nupirkęs 
valgo, čigonė deda kortas ant 
vežimo, o ukininl

Virš 160,000 
dcpozitorių, įskaitant di
delį skaitlių
, LIETUVIŲ 

patvirtinu smagumą, patar* 
navintą ir paranku mą iios 
Bankos.

Kalėdinė ekskursija^ 

S. S.
George Washington

I Išplaukia
Gruodžio 12

—Bet
bažnyčion

—Einu, kitaip motina

SjiaVtoffjeMa,
Šis musų prietelis dirba iš 

širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit už 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų   75 kuponus 
Už tris menesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
xxxxxxxxxxxx x xxx xx x x x xxxx x

maloniausia kelione ant pasauly 
pigia kainu, jei plauksite bite laivu 

kariu* valdo Suvienytu Valstijų Valdžia. 
Lę.viathan, George VVasbington, 

Roo*< velt ir Rcpublic pasažirai 
erdvius trečios klesos . kambarius, 

pasivaikščiojimui ir greitų 
Gaukite šiandie pilnų in-

Kokią partiją palaikai?
Jokios, nors bedieviu min

Vadinas, 
muose.

—Eik jau, 
matau dešinėj

—Vadinas, 
Ar nemanai i 
tur vykti, kur įdomiau

Ne, čia gerai.

Ar jus žinote, kad —
Senkevičius ir Makauskas rasti 

kaltais kaipo Lenkijos šnipai ir Lie
tuvos AugšČiausias Teismas nubau
dė juos po 15 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimai!. Ar jus žinote, kad Hel- 
marai yra padalyti iŠ gryno Turkiš
ko, tabako ir suteikia jums gerumų 
ir smagumų rūkyme. Paprasti ciga- 
retai suteikia jums tiktai daugumų 
ir nieko daugiau.

—Gramafonas.
Man viskas, 

šia neapkenti?
—Kulkas viską 

tenkintas.
—Laikraščių daug skaitai?, 

“Krivulę” išsirašiau ir per
ku vietinius mieste leidžia
mus. Bet nepatinka, neįdo7 
mus, geriau rusiški iš Berlyno, 
Rygos ar kitur.

—Rašai ką nors, korespon
dencijų, straipsnių?

—Kam? Jog tam tikslui 
redaktoriai yra!

—Jie tik redaguoja. O taip 
ką nors?

Nerašau, tik pernai susi
pykęs samdžiau vieną, kad man 
netinkantį pašieptų

—Pavyko?/
—Taip. - Paskui 

nešiotojus rėkti jo

Ei, čia turgus. Ant 
keletą colių garuojančių 
lų, purvo, kurių aromatas 
čiasi į paskleistas vežime 
sas, sūrius, varškę ir tt.

Duoti, ~ ir turėti smagumo iš 
to davimo, — lai yra Kalėdinis 
ūpas. Bet kad duoti, reikia ir tu
rėti, o kad turėti, reikia sutaupy
ti, o geriausias sutaupyinas yra 
prisidedant prie Kalėdinio Kliubo. 
Turėti, — štai koks ūpas Kalėdi
nio Kliubo, — kad išsidirbti savy
je taupymo būdų lengvai pritaiko-

LI5TERINE 
THROAT 
TABLETS

Ar greit manai vesti ?
šiemet atidėjo kariuome

nėn stojimą. Dabar manau vi
sai nevesti ir štai mes steigiam 
rateli nevedančių.

Ka darys tavo sužiedoti-

Alc gerai 
taip padūkti, pasilinksminti, ir 
be to amžius trumpas.

Kitų tikslų neturite!
—Ar neužtenka?

Na, jeigu taip 
naudingo žmonėms 
sau, prasilavinant, 
dalyvaujant plačiau

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai C* 4 "7E 
nakvinei ...................... I ■ I v

ŠIAULIAI, 1925
Gal amerikiečiams 
daro raštininkėliai i 
maus budo vaikėzai 
jau interviu su vienu 

—Kas gero girdėt? 
—Nieko tokio, vi*

uit b M. 10)83 
Atsakanti* 

Specialistai 
įsteigta 30 metų

Dauginusiai oftroniškų ligų paeina nų-- 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad išgydžius 
jas nebandykit senais budai..
VYRAI I Specialia serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavimo 
stiprumo silpnėma vyrama. Jo gaivinant 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniem* 
ir sunykusiertG vyrams. Dr Rosa gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ" PATYRIMĄ 
ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai * la 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus -s* 
rą fcydymą. Vienatinis geriausiai Įrengta* 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimti* gy
dymui kambarių. Kraujo ižbandymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakanti* medikais patarnavimas suteik* 
jum* sveikatą ir laimę. Geriausi* gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mą.. Ateikit Šiandien.

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

kampas Monroe St. Chicago 
Vyrų ^priėmimo kambary* 506. Moterą yrP 
ėmimo kambary* 608.

Penktas Augštaa, Crilly Narna* 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki * 
vakare. Nedėiioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa- 
nedėliain, seredomis ir subatomls nuo II 
ryto iki 8 vakare.yra užtikrintas per First Trust and 

Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininky FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

t, MelVin A. Trsylor, Prezidentas.

Kraujo, pūslės, šlapumo, privatinės, *1* . 
tos, užsendintos ir užkrečiamos ligos vii* 
išgydomo*.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
metodai

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

raujasi apie pavogtą arklį ai 
dingusią telingą karvę. Uba
gai eina po r vėžinius atkįšdaini 
rankas. Visa tai yra pačiame 
centre miesto, prie gražios aik
štės gėlių. Išvažinius atra

jos tei-do raistu.

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai 

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 

109 N. Dearborn St.
12 augštas 

Kambary* 1203
Kraujo Ligos Gali Būt 

Išgydytos
' Ar esate tikra*, kad jūsų sistema 

yra liuesą nuo ligų, kurios kenkia 
dėl jūsų darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenčiate tylėdami? Klausykite 
Gamtm perspėjimų. Slogų, Užkietėji
mo Vidurių Reumatizmo. “Nouritis", 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap- 
kurtimo, Paralyžo, “Ix>comotor Ata- 
xia”, Bronchito, Astma, Anemios, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų, 
Pnsididinimo Gručolų, Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra netva
raus ir silpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydyiųu galima išgydyti.

Ateikit ir gaukit gerą ir teisingą 
gydymą. Savo praktikėj vartoju ge
riausius Serum, čiepus, Bakteryn, 
Antitoxin ir speciali* “intravenou*” 
gyduoles. Taipgi teikiu tikra* Euro
pines ,,606” ir “914”, jei yra reika
las.

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

Valandos nuo 9 ryto iki 6:30 va
kare kasdien. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj iki 8 vai. vakare. Nedėlioj 
ir Šventomis dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit »elevatorių iki 12 augšto 
109 N. Dearborn St., Chicago

' RODĄ DYKAI
tikro specialisto ir jo pagalbini r 
Tas speciali* pasiulyman yra 
tiktai trumpam laikui, todėl n i iJė 
liokit, atsilankykit šiandien. / laėlio 
jirnas visuomet yra pavojinga ne 
paprastai sunkesnėse Uitose.

Gydymas slaptų ligų Ir vyrų krat 
jo ligų yra musų spccialumas.

,.Plauk po Ameriko* Vėliava“ 
Nupiginta ten ir atgal kelione i 

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau per Bremen ar Cherbourg

JUS pasidžiaugsite maloniausia kelione a 
geriausių laivų, pigia kainu, jei plauksite

United States Lines
Ant puikių laivų 

America. Pre*. 11arding, Pra
guli būti tikri kad gaus 
puikiausi maistų, > daug vietos 
susisiekimą su keliones galu, 
formacijų nuo savo, vietinio agento arba nuo

United States Lines
j, 45 Broadway New York City

Ir be to gerai, kam mums? 
Algą pakėlė iki trijų šimtų 
litų, ko bereikia.

O jeigu taip daugiau siek
ti ir geriau 
skursti.

—Užtenka.
Girdėjau 

kad po karo 
(rodžiau kakton) nebegerai da

irosi ir išsimano įvairių keiste
nybių.

Cha-cha — tikras komikas. 
—Daug dabar šokate?
—Aš, kas šeštadienis, sek

madienis. Be to, kino teatrai, 
puotos krikštynose, varduvėse, 
vestuvėse. žinai, daug mane 
pažįsta ir kviečia visur.

—Batai greit nuplyšta ?
Kas tau! žinoma greit.
Kiek eilių drabužių metuo

se siuvi?
Dabar vienus, kartais ir nė 

vienų.
—Kodėl ?
-Mažai pinigų. Kitaip ir 

fraką ar smokingą įsitaisyčiau; 
gražiau.

Valgai gerai?
—Bulbienę su mėsa, kopus

ius ir tt. Tu ką?
—Aš vien pieniškus valgius, 

vegetarionas. "
Nejau pienu gali gyventi? 

Nesotu.
--Mat, gyvenu 

k i už butą? ,
Pusę algos. Valgiui vė 

tiek pat.
Kas tau įdomiausia?

l'au kas?
Ko labiau

ANl'lSEP- 
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi-

No. 2551 Apatinis sejonas. Rei
kalingai kiekvienai moterei.

Sukirptos mitros 16 metų ir nuo 
36 iki 46 colių per krutinę. 36 mie
lai reikia 2Vj yardo 40 colių mate
rijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virS 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
azdžio numerj, pažymėti mierą ir 

ilčiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. lėliškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Jei norite us- 
raibti pagalbą 
nuo savo jcenr 
tėjimų eikite 
i naujai įs
teigtą EURO- 
PINI-AMER1- 
K O N 1 S K Ą 
SVEIKATOS 
ATGAVIMĄ 

—“LINCOLN 
M E I) i C AL 
INSTITUTE”, 
kuris yra i- 
rengtaj vė
liausios madon 
mašinomis ir ... 
mo kenčiančių žmonių. Daugelis 
gyduolių yra atgabenta iš kitų 
M cm taipgi turime gyduoles
soriaūs Ebrlicb’o 606 ir 914 
Hs Vokietijos Prlrengima*. Kadangi be
veik visoe ligos paeina dėl negero .krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be Operacijos su musų naujausiu meto
du, jleidžiunt tinkamų gyduolių tiesiai 
| kraują. Ši* gydymas, jei reikiama* at 
sakančio gydytojo, yra l>e skausmo ir 
ligonis nesugaišta nei minutės laiko nuo 
darbo. Svarbiausias gydytoja* — DR. 
BOWES - pripažintas specialistas per 
daugelį metų tarpe gydytojų, teikia as
menini prižiūrėjimą prie visų ligų. Mes 
turime puikias pasekmes gydyme ligų 
kraujo, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros, šonų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių ligų.

DYKAI X-RAY EGZAMINACIJA ir 
kraujo išbandymu* laboratorijoj, taipgi 
šlapumo, mft» tikrai surasime priežastį 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už gydymą labai mažo* ir jų* už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit be 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su
taupyki! savo laiką ir pinigų, nes per 
tolimesnį laiką vlsvien jus ateisit j mu
sų įstaigą. Mes pagydėmf daug ligonių, 
kurie buvo apsivylę su kitais gydyto
jais. Si yra jūsų proga,1 kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE 

DR. HOWE8 
SPECIALISTAS IK MEDIKAMS 

DIREKTORIUS
8 South Clark St. 

2-ras augštas 
Viršuj Triangle Restauranto 

Sekamos durys nuo Astor teatro 
OFISO VALANDOS: Panedėly, Ket

verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 5:80 
vakare. Utarninke, Seredoj ir Subatoj 
nuo, 9 ryto iki 8 vakare. Nedėliomi* ir 
šventėmis nuo 10 iki 12 dieną.

—Galėsim taip sau linksmai 
praleisti laiką. Kam vesti?

— O kam žieduotis, kam rau
dinėti?

Nejraudinėjam.
—Ar daug nariu 

vedančiųjų? .
Jau mokesnio 

iki 15 litų mokant 
siu i.

Koks tolimesnis

liiiiiiuinHiA

MAl1 »xrs*'
KOP FIAVORčD 

&IAT1 p’nooūcts c<
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I Reikalauja darbininkų

Šuo nušovė savo 
šeimininką

Federalinė valdžia yra rei
kalinga paprastų darbininkų
Chicagoję. Tokių darbininkų 
aplikacijos dabar yra priima
mos ir turi būti paduotos ne 
vėliau lapkričio 30 d., CĮyil Ser
vice distrikto sekretoriui, fede- 
raliniamę name (kur yra paš
tas). Reikalaujama sveikų vy
rų, tarp 18 ir 50 metų am- 

, vyrų, piliečių. Bus daro
ma egzaminacija tik sveikatos

i 
— 

lidiiviiĮ Rateliuosd.
—

Cicero
• f

Susilaukė savo šeimynos 
iš Lietuvos

\ •
Protestas dėl klerikalų teroro 

Lietuvoje. — Rezoliucija pri
imta Cięeros Lietuvių Masi
niam Mitinge.

1

w.

Custaf Alvin Johnson. 7729 [j* - 
Euclid Avė., liko nušautas savb ; žiaus» 
palies šunies, šuo buvo rūsy ir;1 
Johnson nulipo į rūsį su revol- žvilgsniu. Piimenybę, prie d<u- 

• bo bus duodama ex-kareiviams, 
kada ^ur‘e R|r* P^huosavimo popie- 

Užvakarlrus* Priimtieji gaus algos nuo 
teškodnmas plė-i®900 iki «.-20° Ei,'),nt

.... * ntr7u m i n imi 1 u 1 rni u n 11 n cm iiorlnru.

visuomet šokdavo savo šeimi
ninką pasveikinti, 
tąsia įeidavo j rūsį, 
veriu rankoje, i
šiko, kurio šešėlį buk matęs 
vaikas. Įėjus į rūsį šuo, 'kaip 
paprastai šokų prie savo šei
mininko, bet šokdamas užgavo 
revolverį, kuris išsišovė ir 

i negy-

egzaminacijai reikalinga paduo
ti ir savo fotografiją.

revolverį, kuris 
Johnson krito ant vietos 
vas, pervertas kulkos.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Išteisino

P-as John Rautiis, 2536 
46th St., dabar yra labai links
mas, o prięžastis jo džiaugsmo 
yra ta, kad šiomis dienomis jis 
susilaukė savo šeimynos iš Lie
tuvos. Jo šeimyna— žmona ir 
duktė atkeliavo iš Ljetuvos 
Chicagon Naujienų Laivakorčiif 
skyriaus patarnavimu.

Besidžiaugdamas savo šeimy
nos susilaukęs, jis kartu reiš
kia dėkingumo Naujienoms, 
kad jos greitai išrengė kelei
vius ir teikė gerą pagelbą ke
lionėje, taip kad galėjo atvykti 
Amerikon be jokių trukdymų 
ir tai j labai trumpą laiką 
vos į du mėnesiu po išpjrkimo 
laivakortės, kas prie dabąrti- 
nių atkeliavimo į Ameriką ap
linkybių yra nepaprasta.

kur
teisiami 

vyras Ar- 
Arthur 

Visi trys buvo kaltinami

\Vaukegane buvo
Mrs. Clara Harų, jos 
thur ir jos patėvis 
Holt.
už nušovimą Holt žmonos —■ 
C lava motinos, Mrs. Lillie Holt. 
Bet visi trys likosi teismo ištel-

ti, kad veikiausia duktė nušovė 
savo motiną laike barnio. Kal
tinamieji gi tvirtino, kad Lil
lie Holt pati nusišovė barny su 
savo vyru ir savo dukterį*. 
Kaltinama buvo remianties dau 
giausia tuo, kad į ją buvo su
varytos keturios kulkoą, 
manoma 
padaryti 
nnJpusi. 
daktarai
riais atsitikimais galima pada
ryti.

buvo, kad
.legaloio

Teciaus
liudijo, kad

nes 
ji pati to 
ne:

niekurie 
tai nieku-

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjĮ paštą (Clarl 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
!<ia klausti prie langelio,
padėta iškaba “Advertised VVin- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laikt 
lik keturioliką dienų nuo 
skelbimo. i

902 
905 
910 
921 
933 
934 
935 
941 
945 
954

FLIS Pietus

pa

Augustine Ana

Priedelis D 
Gabrėnas Nap 
Kanapeckui S 
Kanapeckas P S A , 
Kausis Domininkas 
Kučinskas Barbora 
Kulas Antoni 
Martinkus Wiktor 
Mataitis L 
Mą^enie Antanas 
Panavas Aleksiandra 
Poreelikas Julijonas 
Paulauskis Juzupas 
Pilidis Juozapas

Uždarė 19 karčiamy
Prohibicijos direktoriui rei

kalaujant, federalinis teisėjas 
Cliffe išdavė injunetionus, ku
riais uždaroma vieniems mor 

• tams laiko 19 karčiamų Chica- 
goje ir priemiesčiuose. Keletas 
lenkų ar lietuvių karčiamų už 
darvta ir Harvey-Phoenix mie- •* *

956
962
963
965
968
971—Pūkas Anto
976 Raudis Maik
979 Rupskis Julijana
981 Sakalauskiu K

Be to dar 16 karčiamų liko 
uždaryta laikinai.

LIETUVIU AUDITORIJOJ
ĮVYKS SVARBIOS

RISTYNĖS

Foreign * Language Informa
tion Service Chicagos komite
tas rengia pietus gruodžio 3 d., 
š. m., Chicagos City Kliu be, 
315 Plymouth Court, 12:30 va
landą po piet. Visuomenė kvie
čiama ir bilietai galima gauti 
City Kliube, arba nuo Chicagos 
komiteto, Room 1536 Marųuet- 
te Buildiuge, arba tek f oliuo
jant State 5618. -Bilietų kaina 
$1.25.

Tarpe kalbėtojų bus Will Ir- 
win, Prof. Edvvard Steiner ir 
Read Lewis, organizacijos di- 
rekkų-ius. VVill Irwin, Ne\v- 
Yorkietis, yra tarptautiškai pa
garsėjęs rašytojas, karo kores
pondentas ir kalbėtojas. Jiš yra 
vienas iš šios organizacijos glo
bėjų ir su ja veikia < nuo pąt 
organizacijos jsisteigimo. Prof. 
Steiner iš Ciinncll U 
gimęs Europoj, ir daug rašęs 
apiė socialius ir tarptautiškus 
dalykus. Jis ypatingai užinte- 
resuotas imigracijos • reikalais. 
Jo knygos “From Alien to Ci
tizen” ir 4kOnThy-Tfair*oT The 
Immigrant” plačiai žinomos. 
Profesorius Steiner yra organi
zacijos 
rys.

patarimo komiteto na-

Mes Cicbros 10 lietuvių drau
gijų, turinčių daugiau tūkstan
čio narių masiniame protesto 
mitinge, lapkričio 13 d. 1925, 
L, L. Svietančj, 1401-3 Ko. 
49th Court, Cicero, Iii., vien
balsiai priėmėm sekamą rezo
liuciją:

Kadangi vaduojantis vėles
niaisiais pranešimais^ Lietuvos 
kalėjimuose laikoma dauginus 
kaip 400 politinių kalinių, ku
rių daugelis laikoma po kelius 
metus be teismo ir tik todėl, 
kad jie buvo kandidatai nuo 
Darbininkų Kuopų į Lietuvos 
seimą. Ir taipgi pažangieji mo
kytojai ir mokiniai yra meta
mi iš vietų mokyklų.jr 
gelis uždaromi kalėjimuose; ir 

Kadangi tų kalinių didžiuma 
yra iš biednuomenės, bežemių ir 
mažažemių, bei ir pažangiosios 
visuomenės, kurie gina teisin*- 
gai Lietuvos liaudies reikalus 
ir nori, kad ji butų kaip ekono
miniai taip ir kultūriniai pakel
ta į aukščiausį | laipsnį naudai 
dirbančios liaudies;

Kadangi \elesni patvarkymai 
duoda galią apskrities viršinin
kams netik laikraščius konfis
kuoti ir bausti, bet ir kandida
tus įstatytus rinkimams, pra
šalinti ir jiem .netinkamas gru
pes, xstatančias kandidatus, pa
skelbti nelegalėmis, galutinai 
atimta spaudos, žodžio., susirin
kimų laisvė ir teisė piliečių, 
balsavimo laike rinkimų ir laik
raščių leidėjai yra brukami ka- 
lėjimuosna.

Todėl mes, pasipiktinę minė
tais Lietuvos valdžios žygiais 
protestuojame ir reikalaujame: 

1 1) Kad, visi politiški koliniai 
<o ekrlJos, j bųtų paliuosuoti kuogreiČiausia,

2) Kad, butų atsteigta tei
sė visiems piliečiams statyti 
kandidatus piliečių balsavimu 
be jokių kliudymų ir persekio
jimų.. TaipgL-huteLkti spaudos, 
žodžio ir susi^kimij laisvę.

) Duoti- teisę yiso’ms pilieti
nėms grupėms ir visoms darbi
ninkų .prganizacijoms leisti

laikraščius ir aiškinti netik jų1 gos pagerinihiui savo būvio 
paitijos programą, bet Ir abel-į Vieton' to yra suteikiamas ka
ną tvarką Lietyvos valstybės, Įėjimas, kurie išdrysta parody-

B) Suteikti laisvę Lietuvos ti savo drąsą stodami kasdie- 
darbitiinkams organizuotis į ninen darbo žmonių kovon. Jie 
profesines sąjungas bei politi
nės partijas, kokios darbinin
kų supratimu butų tinkamom,

C) Duoti Lietuvos karei
viams ' visąs piliečio teises,

3) Kad butų sugrąžinta kon
stitucinė drausmė bausti rnirčia 
politinius kalinius ir kad butų 
sugrąžinta pilnu savivaldybių 
teise apskričiuosc.

jos kopija butų pasiųsta Lie
tuvos valstybės prezidentui, 
Lietuvos atstovui Washingtone 
r spaudai vardu sekamų drau

gijų: Vyrų ir Moterų Apšvietos 
Draugystė, Raudonos Rožės 
Pašalpos Kliubas, Vakarinės 
žvaigždės P. Kliubas, S. L. A. 
194-ta kp.t Lietuvos Tautiškų 
Seserų Draugystė, Lietuvių 
Progresyvių Susivienijimo 43- 
čia kp., A. L. D. L. D. 92-ra 
kp., Draugystė Lietuvių Tvir
tybės, Draugystė Lietuvos Ka
reivių ir Amerikos Darbininkų 
Partijos Lietuvių Sekcijos 
ta kp.

z Delegacijos pirmininkas 
J. K. Danta, 

Sėkretorius M. žaldokas.
i } \ -t a . > ♦ •

Ūžuojautos Rezoliucija Lietu
vos Liaudžiai.

74-

Užgriebė daug degtinės
Prohibicijos agentai padarė 

puolimą ant J. B. Scheure and 
Co., 17 W. Austin Avė., 6 aug
tų sandėlio, kuriame rado už 
$200,000 degtinės ir alkoholio. 
Taipjau rado ir sąrašą visų pir
kėjų, kurie pirkdavo tą degtinę 
“wholesale”.

Gruodžio mėn. Lietuvių ^Au
ditorijoj įvyks nepaprastai 
svarbios ristynės. K. Sarpalius 
nori įgyti lietuvių sunkiojo 
svorio čempiono vardą ir risis 
su kuriuo nors lietuvių. Risis 
taipgi Požėla su tokiu priešu, 
kurio net jis bijosi.

arba susirinkimo., tiks- 
sutraukti kiek tik gali-las yra

ma žmonių, kurie užinteresuoti 
“perstatyti svetpmžemį Ameri
kai, ir Ameriką svetimpemiui”.

Visi kviečiami.

s to j ė į rinkimų sąrašus, kad 
luomi parodžius savo pasiprie
šinimą klerikalų vedamai poli
tikai ir kad pilr</; įvedus dar
bo žmonių laisvę.

Todėl mes, Ciccros, III., lie
tuviai susirinkę i protesto mi
tingą lapkričio 13 d., L. L. 
Svetainėj, prieš tok j Lietuvos 
valdžios pasielgimą, išnešamė 
savo užuojautą jums, Lietuvos 
biednuomenė, ir ant kiek jus 
pajiegsite, tęskite pradėtą dar
bą tolyn ir mes ant kiek galė
sime, moraliai ir finansiniai 
remsime jus jūsų kovos lauke.

J. K. Danta, pirm.
M. žaldokas, sekrt.

Kadangi per pastaruosius ke
lius metus Lietuvos valdžia 
pradėjo naikinti piliečių z teises 
ir tas, kurios buvo gvarantuo- 
jamos per Lietuvos konstituci
ją, pavyzdžiui: panaikinimas 
laisvės susirinkimų, žodžio, 
spaudos ir organizacijų, be ku
rių nė ' vienas darbininkas nė 
darbininkė negali daryti pažan-

DAUGIAUS RIMTUMO IR 
SĄŽININGUMO!

Užuojautos rezoliucija

Gaila, kad rezoliucijos, skel
biamos net 10 draugijų vardu, 
yra taip nevykusiai sutvarky
tos.
yra visiškai bereikalinga, nes
joje nėra . beveik nieko dau
ginus, kaip tiktai skystas pa
kartojimas to, kas pasakyta 
“protesto rezoliucijoje.’’ O ši 
pastaroji yra, savu keliu, be ga
lo ištęsta. Jos autoriai mėgi
no sukimšti į ją visa, ką tiktai 
jie žinojo — ir net daug tokių 
dalykų, apie kuriuos jie neturi 
mažiausios nuovokos!

Jie, pav. kalba apie “vėles
nius patvhrkymus,” kurie duo
dą galią apskričių viršininkams 
K‘prašalinti kandidatus, išstaty
tus rinkimams.” Tokių “pa-

(Tąsa ant 8-to pusi.)
4

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKU

pijana:
savo Luiso yra

KIMBALL 
Del tobulumo 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
jagarsėjusiu.s artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien- tik su Kim- 
)all grojikli u pianu galite gra- 
iti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištoiiulintą piano mu
ziką.

Parduodam 'ant lengvų išmo
kėjimų

PIJANĮl KRAUTUVES

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

------------------------- - - ■

DR. VAITUSH, O. b.
LIETUVIS. AKIŲ SPECIALISTAI:

Palengvins aktų Įtempimą, kuris 
esti'priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, 'akių aptemimo, nervuotu* 
mo, skaudamą akių karšt], atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati 
laižo trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. SpecialS atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augšČiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedžlioi 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Pbone Boulevard 7589

Ljetuvių .Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmu. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

. 1515 West 47th Street
htatoii Anbland Av«.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane-1 
Šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, ,kad sių
stieji M Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo: '
22380—Petrui Daukšai 
22384—Alfonsui Vilčinskiui t 
55286—Veronikai Steponavi

čiūtei
22347—Elzbietai Urbonaitei 

5115—Onai Urbutienei 
5127—Jonui Petravičiui

55301—Mortai Juokšaitei 
55305 Alenai Chadaravičaitei 
4890—Juozui Andrejaičiui 

20956—Onai Eringaitei
5025—Jonui Juškevičiui
5028—Jonui Miškiniui

95873—Elenai Grigoraivičiutei 
5045—Antanui Milauskui

20971—Jonui Rutkauskui
5042—Onai Jankauskaitei 

11711—Liudvikui Bartašiui 
5064—Agotai Atulaitei

4803—Juozui Stoniui
4993—Kazimierui Mačeniui

11703—Marcelinai Bernotavi-
čienei

55275—Motiejui Kvietkauskui
5043—Elenai Paugienei

11711—Onai Balickienei
22340—Onai Vilčauskienei
5060—Antanui šepikui

11720—Jonui Karbauskui
11712—Petronėlei Rubazevičie- 

nei
5071—Petrui Kazinauskui

20975—Uršulei Rubezevičienei
20974—Pranciškai širmulienei
5083—Tadui šliauteriui

22341—Uršulei Baranauskienei 
5094—Jonui Vaškiui

22377—Juozapui Vaitkui

ATIDARYMAS NAUJOS 
RUSIŠKAI LIETUVIŠKOS 

RESTAURACIJOS
Čia bus gaminama lietuviški 

naminiai valgiai.
Visi kviečiami atsilankyti ir 

persitikrinti, kad tai yra geriau
sia vieta Brighton Parke.

3138 W. 38th Street

STANISLOVAS ŽUKAS
Musų mylimasxtėvelis persi- 

. skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 60 metų amžiaus, Lapkri
čio 26 dieną, 1925, 9:10 valan
dą ryte. Paėjo iš Kauno redy- 
bos, Tauragės apskričio, Kalti
nėnų parapijos, Gautvaišių kai
mo. Amerikoje išgyveno 20 me-. 
tų. Paliko dideliame nuliudime 
moterį Domicėlę,, po tėvais Ože- 
laitę, sūnų Adomą, dukterį Elz
bietą ir žentą Antaną Jasaitį.

Kūnas pašarvotas randasi 
4505 So. Paulina St. /

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Lapkričio 30, 8:00 valandą ry
to iš namų į Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks' 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
hio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visds gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnūs, 
Duktė ir žentaą.

Lai<|otuvėse pfttarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds. 1741

BILLY’S UNCLF

l'tarninke K 
savo galingomis 
paguldė Paul Martinsoną į 
min. School Hali svetainėje.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

SARPALIUS PAGULDĖ 
MARTINSONĄ

ISTASLT TVAT VDU
TO UJVLVVV.

UOU) TO MAUS. A* NAV.U0U

Illllllllllllllllllllllllllllllllllll
Jau atėjo 

Kultūra No. 10
Kaina 45 c 

Galima gauti

Sarpalius Su 
“žirklėmis” 

30

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

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

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

Naujasis namas 
ės dide-
šaugla

Central Manufacturing 
District bankas didina 

savo namą
Centrai Manufacturing Dist

rict banko, 1112 W. 35th St., 
prezidentas Wm. N. Jarnagin 
paskelbė, kad augant tai apie- 
linkei ir didėjant banko bizniui, 
banko direktoriai nutarė padi
dinti banko namą, pribudavo- 
jant prie jo didelį priedinj na
mą, 119 pėdų platumo ir 125 
pėdų ilgumo, taip kad bankas 
kada Lūs du-syk didesnis, negu 
dabar yra.
bus put 
lį depozitorių 
me nuo vagių 
Namas, kuris 
$200,000, bus 
ir pabaigtas apie pavasarį.

Bankai nepaprastai ' auga. 
Nuo 1917 m., kada prezidentu 
liko p.' Jarnagin, banko turtas 
užaugo nuo $2,200,000 iki 
$11,000,1)00. Bankas tapo su
organizuotas 1912 m. ir jis ap
tarnauja visą centralinf manu
faktūros distriktą, kuriame yra 
virš 350 dirbtuvių ir daugybės 
visokiausių biznių. Bankas da
bar turi daugiau kaip 30,000 
kostumerių

Steinke paguldė Komarą
l tarninke Steinke po valan

dos tąsymos iškėlęs taip drožė 
Komarą į matrasą, jog pasta
rasis 15 min. negalėjo atsikelti. 
Jųdviejų ristynės įvyko Colise- 
ume. —Z.

M A RT'l N AS TAM U L1U N AS
Musų mylimas brolis persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 43 metų amžiaus, Lapkri
čio 26' dieną, 1925, 8:00 valan
dą ryto, ligonbuty. Paėjo iš 
Lietuvos. Amerikoje išgyveno 
30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
seserį Stanislavą Milerienę, švo- 
gerj Tamošių Milerį ir dėdę Je
ronimų Tamuliuną. Kūnas pa
šarvotas randasi 1436 So. 50lh 
Ct., Cicero, III.

Laidotuves įvyks Panedėlyj, 
lapkričio 30, 1:30 valandą po 
pietų, iš namų į Tautiškas ka
pines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, 
Sesuo, švogeris 
ir Dėdė. /

Laidotuvėse patarnauja gra
binius Eudeikis, Tel. Yds. 1741

is stiliau
“vault”,
ir ugnies rūšyje.

kainuos
tuojaus pradėtas

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

OFISE
1739 So. Halsted Street

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIililIlIlIlIlIlH

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi ’ pirkiniu reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.



Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

tvarkymų” visai nėra. Pradžio
je šių metų Lietuvos klerika
lai. beje, buvo sugalvoję tokį 
įstatymo projektą (“valstybės 
apsaugos įstatymą”), kuriame 
tarp kitko buvo ir “patvarky
mas” apie aukščiaus minėtą 
apskričių viršininkų galią; bet 
tą piojeklą patys klerikalai at
siėmė. kuomet prieš jį kiio

dalyvavimo rinkimuose | Stei
giamąjį Seimą ii- tuo bildu pa
dėjo laimėti klerikalams.

Jie tuomet niekino tuos duo
nos, Juirie stengėsi St. Seime 
iškovoti gerą konstituciją Lie
tuvai. O dabar jie reikalauja 
“sugrąžinimo konstitucinių tei
sių!” Ar tai ne juokinga.

Kas ta Visuomenės Darbo 
Sąjunga?

suomenėje. Vietoje jo 
paskui pravesti visi kiti 
tymai.

ir vi- 
buvo 
ista-

.Ii susidedu vien iš pažangiųjų 
visuomenės darbuotojų ir 
yra užsibriežusi labai p.nlu 
veikimą. \

NAUJIENOS, ChicagG, T11.
,ir ' ~ 11 ~ f * Į ' 1 1 ■ ■  .............................-.................... ... .............................. Į... „t . .1., ,|||,

ir apie luihindžio menesį vasa
ros sezonui,

“3. Kiek galėdama 
stengiasi savo darbu suintere
suoti ir prie jo pritraukti 
draugijas. Šituo tikslu ji šaii- 
kįft draugijų konferencijas ir 
tam* tikrais reikalais arba ir 
nuolatos, veikia išvien su drau
gijų sąryšiais ir draugijų .at
stovų komitetais.”

7 Valdyba
Visuomenės 

jau išsirinko 
dybą, j kurią

Pirmininkas

Burbo Sąjunga 
ir pastoviu vai-

-- -------. . --- ---- nytHH Įn Į -4—į mny i 
sius Visuomenės Darbo Sąjun-

• gos nždavinis ir jeitfti lai jai 
D. S. pasist ks atsiekti, jau vien tuo 

ji bus (hmp; nu veikusia Bet ji 
ir pati gyvai dalyvaus visokia
me veikime, o ir teiks pngel- 
bn visiems lipins, kur jos pa- 
gelba bus reikalinga ir galima.

Keikia manyti, kad chieagie- 
čiai prielankiai pasitiks savo 
naują organizaciją - • Visuome
nės Darbo Sąjungą ir netik 
netrukdys jos veikimui, \l>et 
dar kur lik galės, padės jai.

VieNntiškis.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MUSŲ KALENDORIAI" 
šiuomi pranešam visiems Chica- 

gos ir apielinkių lietuviams biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairiu sieninių kalendorių. 
Hangers, \Vall Pockets, DeLuxe ir 
Cnt Outs, taipgi da turime labai 
gražių naujų lietuviškų kalendorių. 
Musų kalendorių kainos gana pri
einamos — nuo $12 iki $2?> už 100. 
Pas mus randasi didžiausias ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių telefonuokite mums — 
prisiusime agentą su samneliais ar- 
bu dėl platesnio pasirinkimo pri
bukite patys ypatiškai šiuo adresu: 

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

PARDAVIMUI
DEL IŠVALYMO IŠPAR

DAVIMAS
būti prisirengusiems

sako-

netie-
Viena yra niekuo nepa- 

kad

lobaus, “rezoliucijoje” 
ma, kad einant prie politinių 
kalinių teismo buvęs suspen
duotas “konstitucinis užtikrini
mas nebausti mirties bausme 
politinių.“ Tai yra dvi 
sos.
lemtas tas tvirtinimas, 
mirties bausmė buvusi j 
besirengiant prie politinių kali
nių teismo. Politiniai kaliniai 
buvo Lietuvoje teisiami daug 
pirmiaus, negu įstatymai apie 
mirties bausmę tapo priimti, ir 
jie ne kartą buvo nuteisiami 
mirčiai (pasiremiant karo sto
vio tvarka). Vadinasi, jeigu 
valdžia butų norėjusi tucs ka
linius, kuriuos mini “rezoliuci
ja”. nužudyt, lai ji butų galėju
si lengvai apsieiti be naujų įs
tatymų.

Antra, yra netiesą, kad Lie
tuvos Konstitucija draudžia 
mirties bausmę. Tokio dalyke 
konstitucijoje nėra. Savo lai
ku, kai Steigiamasis Seimas 
svarstė konstitucijos projektą, 
socialdemokratai pakėiė griežtą 
kovą už tai, kad konstitucijoje 
butų įrašytas punktas, panai 
kinantis mirties bausmę. Pa 
svyravę kiek, prie jų prisidėjo 
ir liaudininkai. Bet tą kovą lai
mėt nepasisekė, nes klerikalai 
turėjo absoliučią daugumą — 
ir tai ačių komunistams, kurie 
St. Seimo rinkimus boikotavo 
ir sakė Lietuvos darbininkams, 
kad jie tuose rinkimuose neda
lyvautų! Tuo budu socialde 
mokratų reikalavimas tapo at
mestas, ir konstitucijoje mir
ties bausmės klausimas palike 
neišspręstas.

“Rezoliucijoje,” be to, dar 
reikalaujama “visų piliečio tei
sių” kareiviams. Jos autoriai 
tur-but mano, kad Lietuvos ka
reiviai neturi teisės balsuoti; c 
iš tiesų jie tą teisę turi. Buvo 
girdėt, kad klerikalai ketiną at
imti kareiviams balsavimo tei
sę; bet iki šiol jie to nepadarė.

Kam gi tad nebotus daiktus 
rašyti? Kiekvienas, kuris seka 
lietuvių spaudą, gali, tokią re
zoliuciją perskaitęs, pamanyt, 
kad asmens, kurie ją rašė, yra 
tik-ką nukritę nuo Marso ir ne
žino kas sviete dedasi, arba— 

9 

kad jie yra apmulkinti tų ko
munistinių šlamštų, kurie die
na iš dienos skelbia visokiu? 
melus ir sensacijas. Yra labai 
negražu, kad šitokia mulkių 
kompozicija tapo pagaminta 
draugijų vardu.

Galima, beje, pastebėti, kad 
prakalbose, kur ji buvo nevr 
priimta, dalyvavo vos apie 100 
žmonių. Iš trijų kalbėtojų du 
jos nerėmė ir vienas net griež
tai pareiškė, kad jisai su jos 

• turiniu visai nesutinka. “Rezo
liucija” balsuojant, dauguma 
publikos visai nekėlė rankų, ir 
ji veikiausia butų buvusi at
mesta, jeigu kas nors butų tu 
rėjęs ir pasiūlęs geresnę rezo

alsiu kumeli
ne žodžiais. 

Bet kad jau 
paskelbiąs ir

Trečiadienio Naujienose til
po trumpa žinutė, kad Vilniaus 
Vathvimo Komih to i engiamo 
Vasario 15 d. apvaikšėiojimo 
prisidėjo ir Visuomenes Darbo 
Sąjunga, šį vardą — Visuome
nės Darbo Sąjunga, chiea- 
gitčiai, o ir visi Amerikos lie
tuviai dar pirmą kartą išgirdę 
ir dar niekas, išėmus porą de- 
sėtkų žmonių, apie tokios drau
gijos gyvavimą visai nieko ne
žinojo, nes nieko apie jos su- 
siįurimą nebuvo skelbiama. Ir 
dabar gal niekas nebūtų žino
jęs, nes ta Sąjunga nesirengė 
skelbtis iškaliu), o tik savo vi- 
nionieniniais darbais pasirody
ti, taip sakant, 
duoti visuomenei 
bet gyvu darbu, 
os vardas tapo

kad ji jau rengiasi pradėti pla
tesnį veikimą, tad gal bus ir ne 
>ro šalį paaiškinti, kas yra ta 
isuomenės Darbo Sąjunga ir 

ką ji mano veikti, taip kad ka- 
’a ji pradės savo veikimą, vi
suomenė jau žinos kas yra ta 
Sąjunga ir kas klabinusi į vi-j 
niomenčs duri^.

Visuomenės Darbo Sąjunga 
♦usikurč dar ne'taip senai 
susidės vien iš pažangiųjų 
suomenės darbuotojų ir 
tikslas bus visus tokius dar
buotojus, nežiūrint jų partinės 
mi klausom v bės, suburti į kru- t • , . ivą ir tad’i bendrai ir planingai 
irbti visuometrinius darinis.

Sąjungos principai
Geriausia tos Visuomenės 

Darbo Sąjungos tikslus ir už
davinius išdėsto tos Sąjungos 
priimtoji konstitucija, kuri ši
taip nustato Sąjungos tikslus 
ir principus:

f“l. Visuomenės Darbo Sąjun
ga yra nepartinė organizacija, 
kurios tikslas — sujungti veik
liąsias Amerikos 
žangiosios 
sutartinam 
bui. '

J. Čeponis,

Penktadienis, Lapkr. ‘?7, *25
11 Į" O mpi—jMH'i ■ f ----------------- -------

NAMAI-2EME
ŠVENTĖMS BARGENAI

dėl

naviėius. 
Iždininkas 
Valdybes 

Karalius, P. 
Deveikis.

K. Baronas, 
nariai: Dr. A. 

\ 'Grigaitis ir K.

Pranešimai
- 1 *...... 1

Lietuviškos Teatrališkos Draugy
stės Rūtos No. 1 generatės repetici
jos veikalo “Ponas Dauganoris” įvyks 
Pėtnyčioj, Lapkričio 27 dieną, 7:30 

Lietuvių Auditorium 
3131-33-35 So. Halsted

jos
I l cvnyvivj, i 
j va), vakare

Nariais gali būti tik pažan- .. , .* . . . St. Visi Rutiečiai lošėjai bukite lai-t
kurie nori Jtu> Nepamirškite, kad Nedėlioj turi- 
visiloinenės rne 'lošti. W. F. Buishas

gieji darbuotojai, 
rimtai darbuotis 
naudai. Sąjunga laikosi nuo-| 
mončs, kad daugiau reiškia ne 
narių kiekybe, kiek kokybė ir zika įvyksta rytoj. Lapkričio 29 d 
maža darbuotojų organizacija, 
sutartinai ir planingai veikiant 
ti gali nuveikti daug didesnius 
darbus, negu didelė, bet 
da organizacija.

Jau pradeda veikti.

Ves spėjusi susikurti, \ isuo- prasidės 7 vai. vak. Po teatrui bus 
menės Darbo Sąjunga jau pra
deda savo darbuotę. Pirmiau-, 
šia tapo išrinkta komi rija ren
gimui paskaitą.
diliai, tariasi 
paskaitų temų, 
jai šią žiemą pasiseks surengti 
visą eilę gerų paskaitų svar
besniais visuomenės klausimais 
ir mąkslo dalykais. Ir tai gal 
ne vienoj kurioj kolonijoj, bet 
net keliese.

Platesnis gi Sąjungos veiki
mas prasidėš tuoj kaip tik spės 

jj. Sąjunga kiek tvirčiau susior- 
zj_| ganizuoti. Keletas svarbių dar
us bų jau dabar numatoma.

North Side. —S. L. A. 226 kuopos 
vakaras su šokiais, (luinomis ir mu-

7:30 vai. vakare, Liuosybės svetainėj, 
1822 Wabansiu Avė.

Komitetas.

Didelis ir puikus Teatras, scenoj 
statoma veikalas “Ponas Daugano- 
ris”, perstatys Lietuviška Teat. Drau
gystė Rūtos No. 1, Nedelioj, lapkri
čio 29 d., Chicagos Lietuvių Audito? 
rijoj, 8135 So. Halsted rft. Lošimas

I 
šokiai prie geros muzikos.

Užprašo Rutiečiai.

Komisija jau 
dėl prelegentų, 
Ji tikisi, kad

Aušros Spaudos Bendrovės di
rekcijos mėnesinis susirinkimas at
sibus lapkričio 27 d., 8 vai. vak., 
3210 S. Halslbd St. Direktoriai 
meldžiam! būti —Valdyba.

Humboldt Park Lietuvių Polit. 
KLub) mėnesinis .susirinkimas bus 
pėtnyčioj, lapkričio 27 d., 7:30 v. 
vakari*, 3310 l£vergrecn avė. Visi 
nariai malonėkit būti laiku, nes 
bus valdybos nominavimus.

A. Walskis, sekr.

LSS VIII Rajono knygų revizi-

lietuvių pa- 
yisuomenės jėgas 
ir planingam dar

“2. Savo veikimo dirvą V. 
D. Sąjunga malo visų-pirma 
tose srityse, kurių maprėpia 
ar neaprupina pakankamai inu- 
ų politinės organizacijos, t. y. 

švietimo, jaunuomenės organi
zavimo ir bendrai kultūrinio

3. Politiniais klausimais V.'

Tokiu Sąjunga jau senai, bu
vo reikalinga ir jeigu ji butų 
susikurusi k 
kelttų metų ' 
visuomeninis 
kitose vėžėse, 
darbuotojai 
organizacijos,

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos Įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
niatkos 35c.. 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.60. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodūms. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
15c. Mano t a vorus parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

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

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė. 
CHICAGO

KRAUTUVIŲ FritčERlAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
šen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

pecialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.
j

REIKIA DARBININKU
; VYRŲ ir MOTERŲ

VISOKIOS RUfilES DARBAI 
Kuomet jums reikia darbo, šau-

jos komisijos posėdis įvyks prnk- kitę telefonu West 4308. O kuomet 
tadieny, lapkričio 27 d.. 8 vai. va- norite dirbti, atsišaukite 20 So 
kare. Naujienų name. Butinai ma- \Vestcrn Avė. Mums tuojau reikia 
lonėkite atsilankyti finansų šekre- janitorkų prie apvalymo ir viso- 
torius, iždininkas ir organizatorius, kių maišytų darbų.

VIII Rajono sekr. N. J. M.
Pasimntykit 

su mumis šiandien.

Lietuvos Socialdemokratų Bėnji- 
ino Fondu Chicagns kuopos susi-' 
rinkimas įvyks penktadieny, lap
kričio 27 (Geną, 18 ya|. vakare, Nau
jienų name. Vi,si nariai butinai 
privalote atsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalų ir pasitarti 
kaslink paminėjimo 20 metų su-, 
kaktuvių Liefuvps revoliucijos.

Rėmimo Fondo Sekretorius.

Nipliką ar nors 
atgal, tai musų 

darbus stovėtų 
Bet ikišiol musų 
neturėjo jokios 

negalėjo pasi
tarti vieiias su kitu, negalėjo! 
išdirbti savo darbuotės pienų. I 
'Fodel kiekvienam darbuotojui! 
teko veikti atskirai, 
pieno, 'pripuolamai. ________
pats veikimas buvo daug sun-‘na§lys» 40 metų, 
kesnis, o ii veikimo lezullatai parašyti laišką ir paveikslą
mažesni. Kiekvienam veikiant 
atskirai negalima buvo nuveik
ti ir didesnių, bet būtinai rei
kalingų darbų, nes kiekvienas 
buvo užimtas smulkiais dar
bais, neturėdamas platesnių 
ryšių, negalėjo nė įeiti į bend
rą darbą. I) PruKw va4.iucjftn r na

Tokis veikimas gal dar buvo niis, ries netoli nuo karų linijos,' pu- 
pakenčiamas, M. veikėjų l>n- ^bjokoj.uo ^.tern^Ave. Ruimą, 
vo šimtai. 'Bet dabar to nenė- tra ir vanos. Renda pigi. ■ 

dabar veikėjus galimą tiki ! .. 4005 So, Artesian,Avė. 
’b nes vieni,!

REIKIA pardavinėtojų vyrų 
ir moterų, sukatomis ir vaka
rais, patyrusią pardavinėjime 
vyrų sm u iki tį re i k men ų.

1171 Archer Avė.

APSIVEDIMAI REIKIA DARBININKU.
PAJ IEŠKAU $psivedimui mergi- 

be jokio noK ar^a našlės, nuo 35 iki 40) metų 
i . . senumo, kad ir sp vienu vaiku. Geis- 

lodel ir(tjnH Liuteroniško tikėjimo. Aš esu 
ne biednas; kuri 

Į mylėtų arčiau susipažinti su manim, 

prisiųst su pirmti laišku; ant parel-. 
į kalavimo grąžinsiu atgal.

John Gedvilas 
P O Box 144 
Staunton, III.

ISRENDAVOJIMUI <
ANT RENDOS 2 flatai po 4 rui- 

ųius. Gera proga katrie važinėjas ką-

.....ais Klausimais v. ra; dabar veikėjus „ _
k jai tenka s*i jais desėtkais . skaitytu nes vieni.! RENDAI 4 ruipiai moderniš- 

laikosi tų bendrų pavargę ir nematydami jokios1 Rj, ant antrų lubų,, gražioj apie- 
kuriuos išpažysta visuomeninės naudos iš jų sun-' Hnkčj Geistina, kad butų Metu- 

demokratija, bet ji kiti.-' darbuotės, iš veikimo vi- 
į tos de- sai pasitraukė, o kiti užsiėmę;

MOTERŲ

Komunistėliai, įsiskverbusieji 
į Cicero komitetą, apgavo drau
gijas. Jie buvo davę žodį drau
gijų atstovams elgtis beparty- 
vyškai, bet į tą savo rašinį, 
kurį jie pavadino “protesto re
zoliucija,” jie įdėjo agitaciją 
už komunistines “darbininkų 
kuopas.” Yra melas, kad tos 
“kuopos“ užsitarnauja didžiau
sios amerikiečių paramos. Prie
šingai, jos nėra vertoj jok’bs 
paramos, kadangi jų veikimas 
atnešė naudą tiktai reakcijai. 
Komunistai Lietuvoje juk, kaip 
aukščiaus nurodėme, sulaikė 
dalį Lietuvos darbininkų nuo

susidurti, 
principų, 
nuosaki 
(V. D. S.) nesikiša 
nokratijos partijų ginčus.

“4. V. D. S. laiko savo pa
reiga ne tiktai darbuotis Ame
rikos lietuvių visuomenei, bet 
ir remti Lietuvos liaudies kul
tūros darbus ir įstaigas — Kui
liuos Bendrovę, Lietuvos Mo
kytojų Profesinę Sąjungą, 
Liaudies Universitetą ir t. t.”

Veikimo budai
Kaip ji visa tai bandys at

siekti? Tai parodo jos užsi- 
briežtieji sekami “veikimo bu
dai”:

“1. Savo tikslams pasiekti 
Visuomenės Darbo Sąjunga da
ro pasikalbėjimus-diskusijas 

musų visuomenės 
klausimais, skelbia 
rezoliucijas ir atsi- 
rengia viešas pas-

gyvenimo 
spaudoje 
šaukimus, 
kaitas ir prakalbas, organizuo
ja lekcijas ir mokyklas, stei
gia knygynus ių šiaip ima ini
ciatyvą visuose naudinguose 
musų žmonėms sumanymuose.

“2. V. I). S. du kartu per 
metus pasigamina sau darbo 
programą — apie spalių mė
nesį rudens ir žiemos sezonui,

viška šeimyna.
6815 So. Oakley Avė.| vien asmeniniais reikalais, ne- 

b turi laiko (ir noro) visuome
niniam darbui. Dabar jau bū
tinus reikalas yra organizuoti 
dar ^išlikusius* neskaitlingus 
veikėjus, kad dirbant sutarti
nai ir pieningai, su mažiausio
mis spėkomis, su mažiausiu 
energijos eikvojimu butų gali
ma kuodaugiausia nuveikti. 
Besitęsiant musų senoviniam 
palaidam veikimui, priėjome 
prie to, kad visuomeninis vei
kimas yra veik visai apsisto
jęs, —• “dele.i stokos veikėjų”. 
Tuo tarpu sutvarkius patį vei
kimą taip, kad nereikėtų vi- 
tienis vieną ir tą. patį darbą 
dirbti, tai ir tie patys veikėjai 
galės daugiau nuveikti, o ir 
&iaip atsiras daugiau veikėjų, 
nes tada kad ir prie mažesnio 
spėkų eikvojimo bus didesnės 
veikimo pasekmės, o matant 
tas pasekmes, kiekvienam bus 
smagiau ir veikti. Tada su- 
gryš Veikimai! ir tie, kurie da
bar yra iš jo pasitraukę. Tokiai 
visuomeninio darbo planavimas

• . • I O4i<’o pv. aistru cr.ir yra svarbiau- Teh res. Yds 3408—Blvd. 7667 officę

6 kambarių Ha- 
dabar 

$35. Visi kamba- 
K *

RENDON i 
tas pirmiau buvo $45, 
atiduosiu už 
riai šviesus.

3307 W. Le Movne St.

visuomeninio
ir tvarkymas

Kad . . __
musų didelio Kalėdinio išpardavi
mo, mes dabar norimo mnnažinti 
didelę dalį savo stako, biskį var
totų nugštos rųšies Grojiklių Pia
nų, dar pigesnėmis kainomis negu 
mums/kainavo. Mes atiduosime iš
mokėjimais net po *2 j savaitę. 
Fonografai, Vargonai, Upright Pia
nai taip pigiai kaip po $1 į savai
tę, Tarpe tų netikėtų bargenų mos 
pasiūlome • sekamus:
Shroeder & Sons, electric Grojik- 

lis pianas, kainavo $950, 
bar ........................ .. . . .

Pianisto Grojiklis pianas 
tų), kainavo $700, dabar

Kimball vargonai, kainavo 
dabar ....:......................

Colurnbia Grafonoln, kainavo 
dabar ...............................

Tablo fonografas, kainavo *25 iki 
$50, dabar ....................... $5

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

Upright Pianai (garantuoti), 
navo $200 iki *400, dabart 
.Jus sutiksite su mumis, kad tai 

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

National Piano Stores
2332 W. Madison St.

<ia- 
*170 

(88 no* 
$11(1 

$125.
$2(1 

$200 
$40

*29 
kai- 
*45.

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklį pianą iš priežasties išvažiavi
mo iš miesto. Grojiklis pianas ver
tus $900, parduosiu už $150, 125 
roleliai, benčius ir kabinetas, išmo
kėjimais $50 cash ir po $10 j mė
nesį. NAGITIS

6512 So. Halsted St., Ist floor

PARDAVIMUI du bizniui. Bučer- 
ne ir grosernė atskirose vietose. Ge
ras biznis, apivarta j dieną nuo $200 
iki $400 vienoj vietoj.

Nepraleiskite progos.
Atsišaukite:

2209 W. Lako Street, 
Melrose Park, 111.

PARSIDUODA Malt and Kops 
krautuvė. Vieta dėl to biznio 
gera norintiems pinigų padary
ti. 3 ruimai pagyvent. Pardavi
mo priežastis — naminis nesu
tikimas. 3553 So. Wallace St.

PARDAVIMUI Photo Studio. Par- 
siudotla nebrangiai, su namu už 
$5000; kas mokės cash duosiu 
discount. Vieta prr daugelį 
išgyventa.

Photo Studio 
31 E. Main SL 

Chieago Heights, UI.

metų

EXTRA • Parsiduoda buėer- 
no ir grosernė. Sena ir išdirb
ta vieta. Biznis cash, pigi ren
da, lysas 3 metams. Pardavimo 

» priežastį patirsit ant vietos. 
Lw 7118 S. Western avė.

REIKIA patyrusių operator- 
kų prie spėka Varomų mašinų.

Atsišaukite:
B. & I. MANUFACTUR1NG CO 

859 No. Franklin St. • 
5th floor

PARDAVIMUI valgykla — Lunch 
Rooin už gana prieinamą kuiną. 
Biznis randasi prie dirbtuvių — 
užeigos vieta. Pardavimo priežastį 
patirsit vietoj. ,

Kreipkitės:
3559 S. Morgan St.

REIKALINGA gaspadinė prie na
mų, kur yra 3 vaikai — 9, 11 ir 
13 metų. Geistina nebe jauna, naš
lė ar mergina. Geras atlyginimas. 
Matyt galima bile kada.

^Kreipkitės: »
26 W. 103 Pi., Roseland, 11). Į

PARDAVIMUI restorantas, su ne^ 
svaiginančiais gėrimais; biznis gerai 
išdirbtas, geri įtaisymai, kambariai 
gyvenimui, gabiam žmogui tinkama 
vieta. Parduosiu pigiai. Priežastis 
pardavimo — esu moteris, man per
sunkus darbas.
• 6000 So. State St.

REIKIA ne jaunos moteries ar
ba merginos pridabojimui vaikų, 
mažiausias 5 metų. Duodu kamba
rį ir valgį ir primokėsiu. Aš esu 
našlys.

Chas. Jesutis
3747 S, Californią avė.

Matyti galit kasdien iki 12 vai.
• •

PARSIDUODA grosemė ir 
delikatessen, cigarų, tabako, no- 
tion ir knygų mokykloms krau
tuvė. Pagyvenimui kambariai. 
Renda $35.00.

4838 So. Union Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA
Inteligentiškų vyrų sales- 

manų, kurie gerai kalba lie-i'm a muk nur. niiiii manų, kurie gerai kalba ne VAIRUS SKELBIMAI | tuviškai if angliškai. Jie tu
A _____ ________________ -___________ _______ ««• nnv/1 AtrtMni

*
i ei. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING
& HDW. CO.

Malcvojam Ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Ualsted St.

J. S. RAMANčfONIS, Prez.

Už-

•*T

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co„ 
1637 West Division StM 

netoli Marshfield

res pasiu'yti ir pardavinėti 
žmonėms labai svarbius da
lykus. Tiems pasiūlymas nė
ra jokių rubežių ir proga 
yra begalinė. Atsišaukite 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų se- 
redoje ir pėtnyčioje.

SALES DIRECTOR 
OF FOREIGN 

DEPARTMENT
116 So. Michigan Avė

Room 1408

V

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING a COAL 

PIANO MOVING EXPERTS \ 
Long distanco handling. 

Turime daug metų patyrirpą.
3238 So. Halsted St.

REIKALINGAS blaivas vy
ras dirbti 
guolis ir 
Chicagos:

1900

ant farmos. Valgis, 
užmokestis. Netoli

Urtion 
floor

Avė.

PARDAVIMUI fikčeriai, gro- 
sernės kaunteriai, lentynos, 
svarstyklės, show kcisai, ir bal
tai enameliotas pertvaras. Par
duosiu labai pigiai.

5758 S. Bobey St.

BARGENAS. Parsiduoda ken- 
džių, c i garė tų ir ięe cream par- 
loris. Rendos $45 mėnesiui. 4 
pagyvenimui, kambariai. Ilgas 
Ivsaš;

2815 'W. 38 Street

NAMAI-ZEME
5

PARDAV1MUI South West 
Side namas, turi būt parduotas 
greit. Randasi vienas blokas nuo 
Archer karų linijos, už $2,450 
arba už gerinusį pasiūlymą.

4941 So. Kildare Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
augštų ir beizmentas. 1 augštas 
šildomas. 3 flatai po 6 kambarius; 
garažas dėl 2 mašinų. Kaina $15,090 
įmokėti kiek galės. Namas — 1 
blokas nuo Humb(fldt Parko.

3307 W. Lc Moyne St.

Pardavimui nauji mūriniai namai. 
Galima pasirinkti, turiihe po 6 ir B 
5 ir 5 ir 4 ir 4 kambarius. Visi įtai
syti pagal vėliausios mados. AugSti 
Eleisterjuoti beizmentai, geležini bal

ai, plumbingas vėliausios mados, 
aržuolo trimingas, Bungalow stogai, 
porčlai apdaryti stiklais ir skrynom, 
shades. Karštu vandeniu apšildomi. 
Mes turim« ir pečiais apšildomu vie
tas, gerai Lietuviams žinomoj Bright- 
on Purk ir Marųuette Park apielin- 
kėj. Kas mylite pirkti ar mainyti ant 
senesnių namų ar lotų, atvažiuokite 
ar pašaukite, mes parodysime tos 
namus.

Pardavimui 2 flatų namas, 7 ir 7 
kambariai, augštas beizmentas, karš
tu vandeniu apšildomas, maudynėe, 
elektra, porčiai apdirbti stiklais ir 
skrynom. Prekė $13,000; įmokėti $2,- 
0000, ar mainysiu ant mažesnio na
mo. Vieta: 5122 So. Carpenter St.

Pardavimui G kambarių bungalow, 
įtaisyta pagal vėliausios mados, gra
ži vieta, <6025 So, Washtenaw Avė.

Pardavimui 5 kambarių bungalow, 
lotas 37 pėdų platumo, 125 pėdų il
gumo, 3 metų senumo. Vieta graži. 
Prekė tik $6,500; įmokėti $1,500.

Pardavimui ar mainymui 2 namai 
po keturius flatus, tik nauji. Vie
nas užbaigtas, kitas baigiamas buda- 
voti, įtaisyti pagal vėliausios mados 
ir garadŽius keturiems mašinoms. 
Vieta labai graži, prie karų lainės ir 
parko ir mokyklos. Prekę pasakysi
me kaip pamatysite namus ir vietą......—t

Pardavimui medinis namas, 2 pra
gyvenimų po 4 ir 4 kambarius, tik 
8 metų senumo, atrodo kaip naujus. 
Elektra ir visi parankamai. Prekė tik 
$4,500; įmokėti $1,000, kitus kaip 
rendą.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

DIDELIS BARGENAS
2 flatų muro namas, 6-6 kam

bariai, Sun Parlors, pleisterio- 
tas beizmentas, kaina $13,500, 
įmokėt $3,500 arba priimsiu 
mažą maina. Randasi arti 55th 
St. ir arti Kedzie Avė.
V. MILASZEWICZ and SONS, 

Real Estate 
1723 W. 47th Street 

Tel. Yards 4389
•V

PARDAVIMUI naujas 5 kambariu 
bungulow, karatu vandeniu šildomas, 
didelis lotas, kieto medžio grindys ir 
trimingai, dideli' su grindimis viškai, 
nupliksite už / gei-iausj pasiūlymu. 
Kas nors gaus didelį baigeną. At
važiuokite nedalioj ir apžiūrėkite. Sa
vininkas ant pareikalavimo.

7146 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, pigiai. Atsišauki
te ant 2 augšto.

1520 So. Kt^dval Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČ1AI

Suteikiami ant 6% palūkanų/- 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

. CORPORATION 
3804 South Kedzie Aven 

Lafayette 6788

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir yakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chieago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

ZXXTXEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Co m m ere i ai 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxmy

KALBOS 
Mažiems 

iki 9 vai. vak. 
iki 5 po pietų

LIETUVIŲ 
Dideliems ir 

Utarninkais nuo 7 
Pėtnyčiomis nuo 8

J. I. BRIEDIS 
2846 Emerald Avenue 

Einu ir i namus 
Telephone vietory 7372 

................................ ' ■/
<.


