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Sovietijoje eina aitri 
vadų kova

Prusai duoda ex- kaizeriui 
20 milionų auksu

Detroito kapitalistai užgynė 
bažnyčioms leisti ADF vadams 

kalbėti iš sakyklų 
-*s. •

Rusijoj verdanti aštri 
fakcijy kova

Sovietu valdžia, desperacijoj, 
sutinkanti jau dalintis vai* 
džia su opozicija

BERLINAS, X. 6. — Cenzū
ruoti korespondentų pranešimai 
iš Rusijos rodo, kad sovietijoje 
verda aitri kova tarp Trockio ir 
Stalino fakcijų dėl komunistų 
partijos kontrolės.

Visur, sako, kur tik Trockit 
pasi rodąs, jis pasitinkamas 
ovacijomis ir entuziastiškomis 
kalbomis. . •

Vienas Berlino laikraštis pra
neša. kad Trockis, Radekas ir 
Zinovjevas esą areštuoti kaip 
“išdavikai ir kriminalistai.”

Oficialiais Maskvos komunis
tų spaudos biuro pranešimas 
sako, kad ęsą pareikalauta aš- 
t. iausių priemonių opozicijai 
sutriuškinti.

l llsteino agentūros korespon
dentas telegrafu praneša: “So
vietų valdžia daro desperatin- 
gų pastangų tarpusavio kovai 
baigti, sutikdama dalintis val
džia ir svarbius postus užleisti 
opozicijai.”

Belgijos finansų direk
torius rezignuoja

BRIUSELIS, Belgija, X. 6.— 
Oficialiai praneša, kad Belgi
jos finansų direktorius Fian
tini nusitaręs tuojau rezignuo
ti, kaip tik bus pabaigtos su 
Anglija derybos dėl paskolos 
Belgijos frankui stabilizuoti.

MATTOON, BĮ., X. 6. - - Nu
sišovė Ix>uise Cooperiutė, 17 
metų, Gaktai:Jo vidurinės mo
kyklos mokinė. Priežastis neži
noma.

[VILNIAUS DIENA] 

RYTOJ!
Svarbus mitingas musų okupuotos 

sostinės reikalu
Didelė muzikalė programa

LIETUViy AUDITORIJOJ, Bridgeporte 
LIUOSYBES SVETAINĖJE, Cicero, III.

Kalbės Lietuvos Konsulas P. žadeikis, “Nau
jienų” Red. P. Grigaitis, V. V. K-to Pirm., Adv. S. 
Kodis ir kiti.

Dalyvaus taipgi “Birutės” choras, dain. p. S. 
Krasauckienė, p. V. Bigeliutė, art. S. Pilka, Jaunuo
lių Orkestrą, smuik. A. Grušaitė ir tt.

Visi lietuviai kviečiami dalyvauti. Tik skaitą 
lingais susirinkimais ir rezoliucijomis mes primin
sim pasauliui, jog nenusilenkėm dar prieš Želigov
skio smurtą ir neiškėlėm baltos vėliavos!

Lietuvių Auditorijoj ir Liuosybės svet. bukime 
lytoj kiekvienas. Pradžia 7:80 vai. vak. .

VILNIAUS VADAVIMO KOMITETAS
L  .  -r , JI

Prusai duosi; ex-kaize- 
riui $5,000,000

Taipjau 280,000 akrų žemės ir 
tris pilis; kairieji reikalauja 
vyt laukan Hohenzollernus

BERLINAS, X. 6. — Tuo 
tarpu, kai kairiosios vokiečių 
partijos reikalauja, kad visi 
Hohenzollernai butų išvyti iŠ 
Vokietijos, Prūsų valdžia jau 
susitarė su buvusiu kaizeriu 
Vilhelmu ir jo šeimynos nariais 
dėl atlyginimo jiems už jų pra
loštus turtus.

Einant susitarimu, ex-kaize- 
ris gaus 20 milionų aukso mar
kių ($5.000.000) pinigais, 280.- 
000 akrų žemės iš buvusių jo 
dvarų ir tris pilis: Schwes 
Fuerrath ir Wildenbruch, o 
buv. kronprincas gauna dar 
Gels pilį.

Ex-kaizeris iš pradžios reika
lavo 1 biliono aukso markių 
(250 milionų dolerių) pinigais, 
taipgi savo pilių — Kaiser Wil- 
helm Berline, Babelsburgo, 
Bellevue ir k., bet paskui nusi
leido ant daug mažiau.

Susitarimas bus paduotas 
partijų vadams peržiūrėti. Ma
noma. kad jų bus priimtas.

Komunistai vakar pareiškė, 
kad ateinančio} reichstago sesi
joj jie įne.šią rezoliuciją išvyti 
iš Vokietijos visą Hohenzoller- 
nų padermę, o jų nuosavybės 
konfiskuotos ir atiduotos be
darbiams pensininkams ii 
tiems, kurie dėl inflacijos viską 
yra pražudę.

Mirė buv. J. V. senatorius.

SIGUX FALLS, S. D., X*. 5. 
— šį rytą čia mirė Richardas 
Pettigrew, buvęs Jungt. Valsti
jų senatorius.

Neleido ADF vadams kal
bėti bažnyčiose

Detroito ’ knpitaMstal privertė 
bažnyčias ir Y. M. C. A. at
šaukti kvietimus

X __

DETROIT, Mich., X. 6. — 
Amerikos Darbo Federacija ne
tikėtai atsimušė kakta j sieną.

Federacija dabar laiko Det
roite savo konvenciją. Kaip pa-l 
prastai, ateinantį sekmadienį 
konvencijos dalyviai, darbiniu-, 
kų vadai, turėjo įvairiose vie
tos bažnyčiose iš sakyklų lai-' 
kyti kalbas. Jie jau turėjo tam 
ir bažnyčių pakvietimus. Feue-j 
racijos prezidentes /dreeii turė
jo pakvietimą kalbėti Young 
Men’s Christian Association 
nariams. Viskas buvo priruoš
ta.

Vakar betgi gauta iš visų 
kvietusių bažnyčių ir iš Y. M. 
C. A. centro pranešimai, kad 
pakvietimai darbininkų vadų 
kalbėti iš sakyklų atšaukiami.
Kas pasidarė?

Paaiškėjo, kad šituo pasirupi- 
no Detroito Chamber of Com- 
merce ir Building Trades asocia
cija. Tos kapitalistų organizaci
jos užgynė bažnyčioms ir Y. 
M. C. A. leisti darbininkų va
dams kalbėti.

Federacijos prezidentas 
Green dėl tb paskelbė šitokį 
pareiškimą: —

» “Per daugelį metų buvo toks 
paprotys, kad miestuose, kur 
Federacija laikydavo savo kon
vencijas, darbininkų atstovai 
laikydavo kaibas bažnyčiose.

“Todėl teko labai nusistebėti, 
kai šį rytą spauda pranešė, jo- 
gei per Detroito Chamber of 
Commerce ir Building Trades 
asociacijos įtaką pakvietimai, 
gauti darbininkų atstovų kalbė
ti įvairiose vietos bažnyčiose, 
tapo atšaukti.

“Sunku tikėti, kad šio mies
to bažnyčios gali pasiduoti to
kioms klastingoms įtakoms. 
Nė šio miesto daabo žmonės, 
nė bažnyčios negali būt laisvi, 
jeigu jie yra tokių savinaudiš- 
kų įtakų kontroliuojami.”

Užtat p. Greeną pakvietė kal
bėti Salvation Armijos ruošia
mame masiniame mitinge, ir 
Federacijos prezidentas veikiau
siai ten kalbės.

Už palaidunavimą at
ėmė pastoriui kuni-

' gystę
• HACKENSACK, N. Y.. X. (j? 

— Presbiterių bažnyčios teismo 
komisija oficialiai atėmė kuni
gystę Davidui Edwardsui, At- 
piikėjo Bažnyčios pastoriui 
Patersone, dėl “nepritinkamo 
kunigui elgesio.” Mat prieš kil
ią laiką pastorius Edwards bu
vo užkluptas Martiniųue vieš
buty, New Yorke, su viena mo
tei iške besimyluojąs.

Vokiečiai stato milžiniš
ką aeroplaną

BERLINAS, X. 6. — Junke- 
ro aeroplanų dirbtuvė dirba 
milžinišką aeroplaną, kuris ga
lės gabenti 100 pasažierių, jų 
bagažą ir pašto siuntinius. Ae
roplanas turės keturis motorus 
ir bus 426 pėdų ilgio. Jis taiko
mas kelionėms per vandenyną.

Teroristų bombos 10 
žmonių sužalojo

IIAAGA, Olandija, X. 6.
Iš Sorabajos, Javoj, praneša, 
kad Indų komunistai metų vie
noj mugėj penkias bombas, ku
rios sprogdamos pavojingai 
sužalojo dešimt žmonių, taap 
jų penkis europiečius.

i Pacific and Atlantic Photo] 
s j " . \ ' *

Amerikos legionieriai saugo maistą, kuris yra skiria
mas nuo uragano nukentėjusioms Miami gyventojams.

Vokiečių vyriausias ar
mijos vadas rezignavo

Turėjo pasitraukti, kam ex-kai- 
zerio anukui leido dalyvauti 
kariuumenės manevruose

BERLINAS, X. 6. — Kilus MEKSIKAS MIESTAS. X. 6. 
skandalui dėl buvusio Vokiečių Vidaus Tęikalų ministeris 
kronprinco sūnaus, VHhe’mo, žada šią savaitę "pasiūlyti pro- 
dalyvavimo pastaruosiuose ma- jektą pataisyti Meksikos kon- 
nevruose Miunchene ir Viur- stitucijos 130 straipsnį. Einant

bažnyčių
ir toliau

temberge, generolas Hans von tuo pataisymu visos
Seeckt, vyriausias Vokiečių ką- nuosavybės pasilieku 
riuomenės vadas, šiandie rezig- valdžios kontrolėj, bet katali- 
navo. —

Del Vilhelmo dalyvavimo ma
nevruose buvo aitrių susikirti
mų tarp krašto apsaugos mi-
nisterio Gesslerio ir gen. von 
Seeckto. Del pastarojo, apsau
gos ministeris šiandie turėjo pa
sikalbėjimą su prezidentu llin- 
denburgu, ’ " kaltindamas gen. 
Sėecktą, kad jis žinojęs apie 
jauno llohenzollerno dalyvavi
mą manevruose.

Mano, kad du miškasar- 
giai medžiotojų, 

nužudyti
MARQUETTE,‘,Mielu X. 6. 

— Praeitos savaitės trečiadienį 
kažin kur prapuolė du miška- 
sargiai, Arvid Ericksonas ir 
Emil Skoglundas. Dabar Pick- 
erel ežero pakrašty įasta valte
lė, visa kraujais sutaikyta. Po
licija mano, kad medžiotojai, 
kuriuos miškasargiai bandė a- 
reštuoti už medžiojimo įstaty
mų laužymą, užmušė Skoglun- 
dąjr Ericksoną ir jų kimus į- 
metė ežeran.

i .
KETURI NUSIKALTĖLIAI 

PABĖGO Iš KALĖJIMO

THOMASTON, Me., X. 6. — 
Nuveikę kalėjimo sargą ir atė
mę iš jo raktus, praeitą naktį iš 
Maine valstijos kalėjimo pabė
go keturi nusikaltėliai krimina
listai.

Chicagai ir apylinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu; palengva šil
tėja; stiprokas, daugiausiai 
pietų vėjas. \

Vakąr temperatūros buvo 
minimum 42*, mąkedmum 60° 
Fahrenhedto. i

fciimdie saulė teka lai- universitete atidaryta “košei ” 
džiasi 5:24 valandą. Mėnuo te* valgykla ir žydų studentų ben- 
ka 6:21 valandą ryto. v drabulis.

Nori modifikuoti Meksi
kos bažnyčios įstatymus

Vidaus reikalų ministeris pa
siūlysiąs krašto konstitucijos 
straipsnio pakeitimą

kams suteikiama tam tikrų 
teisių, o svetimšalių kolonijos 
gali kiekviename mieste turėti 
vieną savą kunigą.

Propon uoj amą konstitucijos 
straipsnio modifikavimą remia, 
be kitų, agrarų vadas.'Autonio 
Boto y Gama ir parlamento at
stovas Ernesto Hidalgo.

Nauju įstatymu kiekvienos 
valstijos legislatuiiai butų duota 
teisė pačiai nustatyti, kiek val
stija gali turėti kunigų. • ‘ ‘ , f .■ *

V z 1 » ' .« * ’ v »
Šeši angliakasių kūnai 

išimti iš kasyki y
ROCKWOOD, Tenn.L X. 6. 

— Nors gelbėtojų kuopos pa
mainais dirba dieną ir naktį, iš 
Roane Iron kompanijos kasyk
lų, kur užvakar atsitiko baisi 
nelaimė, iki šiol surasta ir išim
ta šeši žuvusių angliakasių ku
liai. Kaip jau buvo pranešta, 
dėl įvykusios ekspliozijos tose 
kasyklose buvo užberta šešias
dešimt penki darbininkai, apie 
kuriuos manoma, kad jie visi 
yra žuvę.

Operos dainininkė stei
gia $200,000 muzikos 

fondą
NEW YORKAS. X. 6. — 

iMiss Marion Talley, jauna ope
ros dainininkė iš Kansas City, 
apsidraudė New York Life In
surance kompanijoj 500,000 do
lerių. Tos savo apdraudos 300,- 
000 dolerių ji užrašė savo tė
vams, o likusius 200,000 dolerių 
tam tikram fondui, lairio apy
vartos ]>eJnas turės eiti šelpi
mui Kansas City’ės berniukų ir 
mergaičių, kurie norės studijuo
ti muziką.

" - r

“Kofier” universitete

BOSTON, X. 6.
Žydu studentams Harvardo

Pinigy nėra, Kiny uni
versitetai užsidaro

Devynių Pekino aukštųjų mo
kyklų vedėjai rezignavo; al
gos per metus nemokėtos

PEKINAS, Kinai, X. 6. — 
Kadangi valdžia nepajėgia pa
rūpinti pinigų, devynių Pekino 
valdžios universitetų viršinin
kai įteikė savo rezignacijas. 
Jie pranešė švietimo ministeri
jai, kad jeigu nebus parūpinta 
pinigų užvilktoms profeso
riams algoms sumokėti, ir sko
loms atlyginti, tai mokyklos šį 
rudenį nebegalės atsidaryti.

Universitetų užsidarymas pa
ties daugiau kaip 10,000 stu
dentų ir 900 fakultetų narių. 
Daugeliui mokytojų algos liko 
nesumokėto# jau daugiau kaip 
už metus laiko.

12,000 motery ir vaiky 
išgelbėta Kinuose

HANKOVAS, Kinai, X. 6,— 
Pagalbos laivams pagaliau pa
vyko pargabenti iš Vučangn 
miesto į 1 lanko va 12 tūkstan
čių moterų ir vaikų, buvusių di
deliame pavojuje dėl einančios 
ten smarkios kovos tarp Šiau
rinių Kinų jėgų ir kantonie- 
čių. Pirmesni bandiniai paimti 
iš ten moteris ir vaikus netu
rėjo pasisekimo, kadangi į 
plaukusius Vučangan laivus ki
niečiai šaudė ir privertė grįžti 
atgal.

Z X . • ■ r 
Suimti Įveli Latvijos 
Banko tarnautojai-

RYGA, VIII. 30 (E.’ta). — 
Suimtas Latvijos banko valiu
tos skyriaus vedėjas Pflauma- 
nas, taip pat keli kiti banko 
tamautojai. Jie kaltinami pir
kę iš Latvijos pirklių banko 
nepadengtų čekių, kurių suma 
siekia 200,000 latų. Po padaly
to tardymo suimtieji patalpin
ti kalėjiman. Taip pat suimtas 
pirklhf banko direktorius Krei
ceris, tų čekių išdavėjas.

Prūsų vidaus ministeris 
pasitraukė

BERLINAS, X. 6. — Del 
blogos sveikatos rezignavo Prū
sijos vidaus reikalų ministeris 
Vilhelmas Severing. A

NUPIGINTAS PINIGU
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Naujienos ir vėl nupigino pinigtf-per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą. '

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti j nurodytą adrese miestą.

i ■ , ,

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
-greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon. *

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini-* 
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 

\ ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St

NAUJIENOS .
1739 So. Halsted St Chicago, I1L
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Teismo “indžonkšenas” 
prieš streikininkus

BELLEVILLE, III., X. 6. — 
Roesch Ęnamel Range kompani
ja ir Belleville Enameling kom
panija gavo teismo “indžionk- 
šeną” piieš streikuojančius sa
vo' darbininkus. Indžionkšenų 
griežtai užginama streikinin* 
kams pikietuoti, atkalbinėti 
streiklaužius ir rodytis lies 
kompanijų įmonėmis. Indžionk- 
šeną kompanijoms suteikė St. 
Clair kauntės Circuit teismo tei
sėjas George A. Crow.

Rusų mokslininkas grį
žo iš Tibeto

LENINGRADAS, SSSR, X. 
6. — Rusų tyrinėtojas prof. 
Piotr Kozlov giįžo iš ekspedici
jos į negyvą Charachoto mies
tą, Tibete, kurį jis atrado 1913 
metais. Prof. KozloV parsigabe
no iš ten daugybę iki šiol neži
nomų geogi^finių ir antropolo
ginių diiomwių, liečiančių Ti
betą.

Venizelos visai pasi
traukęs iš politikos
LONDONAS, X. 6. — Iš 

Lausanos, švęicarijoj, praneša, 
kad buv. graikų # premjeras 
Venizelos paieiškęs, jogei jis 
nedalyvausiąs ateinančiuose 
linkimuose Graikijoj. Jis galu
tinei esąs pasitraukęs iš politi
kos.

Ekspliozija Britų pre-
# kybos garlaivy
MERIDA, Meksika, X. 6. — 

Gautas čia radio pranešimas 
sako, kad Britų tankų garlai
vy San Lorenzo, esančiam jū
rėse devyniasdešimt mylių nuo 
Progreso, įvykus ekspliozija. 
Esą ružeištų įgulos žmonių.

Surado būdą benziną 
gaminti iš anglies

BERLINAS, X. 6. — Vokie
čių plieno trusto generalinis 
direktorius Voegler, kalbėda
mas vakar Koelne, pareiškė, 
kad tam tikri vokiečių moksli
ninkai jau suiadę būdą benzi
nui daiyti iš anglies.

■■ ............ 1 ' — ■■ ■■■■■ I

DENVER, Colo., X. 6. — 
Netoli nuo Denvero vakar trau
kiniui užgavus automobilį buvo 
užmušti šeli asmenys.
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“Birutes” Jubiliejus
Rašo A. Vanagaitis

(Tęsinys)

Birutės “laisvamanybė”

“Drauge" Pipiras mėgina pri
kišti Birutei laisvamanybę ir 
p. Balsienę įspėja, nesilankyti 
į Birutę. Iš tikrųjų toki prikai
šiojimai yra labai neteisingi. 
Užgaulioti asmenį ir pačią 
draugiją nedaro garbes Pipirui. 
Jeigu tokiais prikaišiojimais 
manoma pakenkti Birutei, tai 
klystama.

Birutėj aš nesutikau nei vie
no laisvamanio. Gal ir yra, bet 
man visai nesvarbu kokio įsiti
kinimo birutietis. Lai jis bus 
laisvamanis, katalikas, protes
tonas, magometonas, budistas 
ir kitoks, tas man negalvoj. 
Man svarbu jo dainavimas, jo 
lietuviškumas. Juk lietuvių esa
ma visokių tikybą. Todėl jeigu 
norime svetur gyvendami su
daryti vieną šeimyną kilmėj ir 
tautybėj, tai turime būti “džen
telmenais” nors ten, kur dai
lės darbas dirbama.

Birutės jaunimas nesirūpina 
nieku kitu, išskyrus dainų, mu
ziką, teatrą. Pradėjus šiais me
lais Birutei stiprėti. mėgina 
nekurie asmenys jai kenkti vi
sokiais budais. Prikaišiojama

NAUDINGAS SKELBIMAS

laisvamunybė, pašiepiama as
menys ir t. t. Juk prigulėjimas 
prie Birutės p. Krasauskienės, 
Voveraitės ir kitų vyčių, taip 
pat ir p. Balsienės darbas dra
mos skyriuj yra sveikintinas. 
Tie asmenys supranta dailę ir 
moka atskirti jų nuo kataliky- 
l?čs, bolševikybės ir kitokios 
“yl)ės”.. . Chicagoj gal gyvuo
ti ir “Vyčių” choras ir “Dai
nos”, taip pat ir “Birutės”. 
Mes vieni kitiems nekenksime, 
bei atbulai, stengsimės remti 
ir vienybėj dailės darbų dirbti. 
Būdami lavinami visokią mo
kytojų, mes daugiau žinių įgau
sime. Juk kiekvienas mokyto
jas turi savo metodę. Pavyz
džiui, kaip butą gera, jeigu mi
nėti chorai darbuotųs- kartu su 
Birutę Tegul nors dalis, kurie 
daugiau laiko turi, bet ne; čia 
yra kur nors “šuva pakastas”, 
kaip žmonės sako, kad ardyti, 
trukdyti visokiais budais- musų 
artumą, draugingumų. Aš esu 
tikras, kad mes visi draugau
tume, dainuotume, šoktume, 
vaidintume kartu ir bulume vi
si patenkinti, jeigu “pikti lie
žuviai” nors vaiandėliai nutil- 
tąi Panašių “pipirų” yra ir dau
giau. Kas. iš to. jei mes įsiki
bę savo partijai vergausime, 
užmiršdami visuomenininką pa
reigas.

Su

gandus plėškę, kurią jis augda
mas tur traukti, nes tėvai to 
nori. •_ ' , 1

Kaip gražu, kad jaunimas 
gražiai dainas dainuoja paren
gimuose arba gieda giesmes 
bažnyčioje. Dainos ir giesmės, 
tai musų sielos penas. Juk mes 
neturime nieko kito, kas mus 
taip artintų, kaip daina,
giesme tikintis pakyla aukštes
niu maldoje, o su daina — ap
turi džiabgsmą, užganėdina 
sielų. Ir Birutė norėtų kartas 
nuo karto sugiedoti giesmę, bet 
kur? Tuojau durta uždarys nuo 
“bedievių”, “laisvamanių”. Jei 
bent kun. Tumą parsikviestu- 
me iš Kauno, kurio bažnyčioj 
visiems vietos užtenka.

Gražaus giedojimo bažnyčio
je visiems yra malonu klausy
tis, ir lankytus jo klausytis vi
si, bet nelaimei neturim tokios 
bažnyčios. Atsimenu kitados 
Dresdeno katalikų katedrų, ku
rioje lankydavosi vijoki “be
dieviai”, žydai, protestonai ir 
kiti klausytis giesmių, 
būdavo taip vadinamas 
j imas, tai didesnė pusė 
žiūrėdavo j vargonus, į
chorų ir solistus, kurie ten gie
dodavo. Tie “bedieviai” klausy
davo seniausių kompozitorių ku
rinius, kurie ten būdavo kas 
šventadienį išpildomi, 
net gaidas atsinešdavo 
vimui. Malonu būdavo 
gražių giesmių. Vieni
vosi, kiti klausydavo. Juk Chi
cago j tas pats galėtų būti, bet 
ne. Jeigu susitveria katalikiškas 
choras tai jam nerupi gies
mės. Tiesa, kas uždraus kata
likiškam chorui dainuoti, 
aš ne tų turiu omeny,
manymu, turėtų būti du chorai 
Chicagoj, kurie tiktų koncer
tams ne tik salėj, bet ir bažny- v • •
C1OJ.

Katalikai gali išlaikyti puikų 
bažnytinį chorų, •kuris mums 
patiektų klasinius giedojimus. 
Jis galėtų gastroliuoti šventa
dieniais. Juk lietuviui butų įdo
mu išgirsti bažnytinių kompo
zitorių kuriniai. Tokį chorų 
katalikiška visuomenė galėtų 
išlaikyti, nes jis tą/hautą Die
vui ir bažnyčiai.

Dainos ir teatro darbuotę

Kada

žmonių
operos

Nekurie 
studija-

melsda-

Reikia visuomenintis
Bet

Mano

Kam reikia pirkt nuo trečio par
davėjo, kad gali pirkti tiesiog 
nuo išdirbėjo, kur gali sučėdyti 
beveide pusę kainos. Lietuviai iš- 
dirbė\i ir parduodam tiesiog 
žmonėms. Padirbam naujausios 
mados seklyčios setus. Darbą at
liekam atsakančiai ir suteikia
me gerinusį patarnavimą. Kat
rie yra pirkę nuo musų, tą pa
tvirtins. Taipgi užlaikome viso
kios rųšies takandų-furniture ir 
parduodam žemiausiom kainom.

GLOBĖ FURNITURE CD.
6637 So. Halsted St.

I’tione Wentworth 6890 
Krautuvė ir dirbtuvė atdara sekan
čiais vakarais: Utarninke, Ketverge 
ir Subatoj nuo 8 ryto iki 10 vakaro. 
Kitomis dienomis nuo 8 ryto iki 7 
vakaro.

Aš noriu, kad Birutė tarnau
tą visiems lietuviams, o ne ko
kiai nors srovei. Noriu matyli 
ją" visuomenės darbininke. Už
tenka partiją ūbaisiais propa- 
ganduoti. Laikas Amerikos lie
tuviu jaunimui lietuvėti. Jis tur 
atskirti katalikybę ar laisvama
nybę nuo tautos, kilmės.

Todėl Birutė visuomet skie- 
pina lietuvybės idėjų. Nekuriu 
asmenų mėginama atkalbinėti 
narius, kad jie neprigulėtų “be
dieviškai” Birutei ir t.t. Keis
ta. (Kitados birutiečią gražus 
būrys pasekė paskui bu v. Bir. 
vedėją p. Kvedarą i bolševikų 
eiles).

Suklaidintas jaunimas nežino 
kur eiti ir kieno klausyti. Vieni 
pasišvenčia tik lietuviškam dar
bui, kiti katalikiškam ir lietu
viškam, ' o treti nežinia kam. 
Jaunimą mes norime tinkamai 
išauklėti, rašome, kalbame apie 
jo dorų, ištautėjimų, bedievėji- 
mą etc., o patys, organizuoja
me į chorus ne dailei — muzi
kai, dainai, teatrui tarnauti, 
bet tuojau įkinkome į prppa-

Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečių, furnas arba boilerį

Nebūtinas reikalas pirkti nauj^ pečių, furnas arba boilerį, kuo
met dalis išdega; taipgi nereikia tas dalis siųsti kur nors toli.

. The Northwestern Stove Repair 
Company Užlaiko Visas Dalis

Ti*k paimkit numeri ir išdirbėjo vardą. Jei negalit to surasti, 
tai atneškit seną dalį. Nelauk zero šalčių.

Yeik Dabar
frataupyk pinigus, kurie kainuotų už naują pečių, furnas arba 
boileri, gjutaisykit seną.
Mes turim penkis skyrius Chicagoj — vienas randasi netoli 
jūsų. /

Northwestern Stove
Repair Company

654-666 West Roosevelt Road
1 blokas j rytus nuo Halsted Street

66 East Lake Street 853 West 63rd St.
Tarpe Wabash & Michigan Avė. 2 blokai i vakarus nuo Halsted 
2355 Milwaukee Avenue 3209 East 92nd St. 
Tarpe California AL 1‘ullerton Avė. South Chicago

kas teiktų galimybės tinkamai 
plėtotis. Turėtume du choru ir 
Imtume visokeriopai patenkin
ti. Nereikėtų bedievintis, lais- 
vamaniuotis, klerikaluotis ir tt. 
Jau loki burnojimai netinka 
senesniems ,o kų-gi bekalbėti 
apie jaunimų. /

Tai-gi du chorai Chicagoj
Man berašant tą straipsneli 

gimė ta montis, ir aš ją pasiū
lyčiau lietuviams-katalikams ir 
lietuviams. Ir vienas ir kitas 
chorai butų įdomus. Kode! pa-* 
vyzdžiu Bridgeportas negalėtų 
savo bažnyčioj panašų chorų 
užlaikyti. • Dabar, kuomet var- 
goninkauja toks gabus muzikas 
Pocius, kuris gerai nusimano 
bažnytinėj muzikoj, yra proga 
lengvai suorganizuoti -toks cho-

Rusijos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzic 8902

3514-16 Kooisevelt Rd.
A iii St. Louis Avė. 

CHICAGO, TLL.

Camel gerumas stovi vienas
VIDUJ ar lauke, ofise ar ant oro, jokia 
kitas cigaretas neužganėdina skonio taip 
kaip Camel. Camels davė pasauliui visai 
naują sąvoką rūkymo pasidžiaugime, ir rū
kytojai apdovanojo Camel didžiausiu pirkikų 
skaičių kurį cigaretas bile kada turėjo. 
Visoje rūkymo istotrijoje jokis cigaretas 
nėra padaręs ir išlaikęs tiek daug draugų. 
Jokis kitas nesuteikė tiek pasitenkinimo 
rūkyme tokiam daugeliui milipnų.

Camels viršenybe pasauly rymo vien tik 
cnt gerumo—ant parinkčiausių auginamų 
Turkiškų ir Amerikoniškų tabakų, ir ant

Camel mišinio kuris nepanašus į jokį kitę. 
CAMELS NIEKAD NENUVARGINA 
SKONIO, NIEKAD NEPALIEKA CIGA- 
RETINIO ATSIDAVIMO.

Jei dar nesate bandę Camel, užsifundikite 
sau šito seno pasaulio labiausia patenkinantį 
rūkymą. Camel parūpins draugiškiausi, 
smagiausi skanumą kuris kada nors paėjo iš 
gamtos parinkčiausio tabako. Gerumu, 

, grynu pasidžiaugimu rūkyme, mes kvie
čiame jus palyginti Camel su bile cigaretu 

‘ bile kainos.
Pasiimkite Camel! •

R. J. REYNOLDS •TOBACCO COMPANY, WINSTON-3ALEM. N. C.
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paramos jis negali vystytis, 1 
jis nereikalauja “ybių” para 
mos. Garai. Imkime laikus, 
kada dar nebuvo katalikybe:.. 
Juk tada menas taip pat buvo. 
Delko “Draugas” nori įtikinti, 
kad pav. menmhikas negali bū
ti be religijos. Aš pilnai sutin
ku su tuo, nes ir visi gerai ži
no, kad be meno nėra religijos, 
o be religijos, meno. Mes tu
rim tikėti į kilnumų, grožį, to
bulybę etc. Toji religija meni
ninkui, lai ir yra menas, ku
riame gludi viskas kas kilnu, 
gražu, tobula ir tt. Menininkas 
negal sukurti kurinio, neturė
damas savyje tų ypatybių.

(Nenoriu “filosofuoti” ir var
ginti skaitytojų. Primenu tik 
“Draugui”, kuris nesiteikė ma
no atsakymo patalpinti, o per 
kelis numerius davė pastabas, 
kad arlistas-menininkas tur būt 
katalikas. Bet tas žodis pasikei
tė į religijų... Suprantamus da
lykas, kad menininkas netikėt 
negali. Bet jį priverst tikėt į 
savo religijų, butų nesąmonių-

“'ŠTAI BUDAS KAIP iSSl
GYDYTI RUPTURį

Puikus savęs namie gydymas kurj 
gali vartoti bile kas prie bile 

kokios rupturos, didelės • 
•i»rba mažos

Birutei tektų laisves rankos 
dainos dirvoj. Vieni kitiems ke-i 
lio nepastotume, bet dar pasi- 
gclbėtume. Kas nori, gali pri
gulėti abiem choram. Teatrus ga. Pavyzdžiui, mano tėvas bu-
jau musų tarpt* pradeda įsigy- vo protestonas, vėliaus jis pri- 
venti, todėl laikas susitvarkyti ėmė katalikybę ir mane aukle- 
sulig šių dienų reikalavimo, o jo katalikiško tikėjimo dvasioj, 
ne “lietuviškai*” — iš ‘‘krajaus” Ar-gi aš galiu jį peikti ar gir- 
atvežta mada. Išnyktų kolionės 
darbas pasidalintų ir teiktų’resnė, jis ją priėmė. Menininkai 
mums geras pasekmes. Vienas toks pat yra žmogus, kuris ga- 
žmegus negali du darbu dirbti 
vienu metu. Tas yra atgyve-, 
nęs dalykas*.

Meno nepriklausomybė
Nusijuoks Menas paskaitęs

Nieko nekainuoja bandymas
Su ruptura žmonės visoje šalyje 

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

Nėra skirtumo kaH sunki butų 
ruptura, kaip * ilgai ją turėjot, ir 
kaip sunku ją buvo palaikyti, nėra 
skirtumo kiek rųšių diržų jus nešjo- 
jot, lai niekas nesulaiko jūsų nuo 
įsigijimo šio DYKAI GYDYMO. Jei 
jus manot, kad jus ne'dali.s išsigydy
ti arba turit rupturą taip didelę kaip 
jūsų kupstis, šį gera sistema sukon
troliuos jų. ir užlaikys ją viduje, 
taip kad jus nusistebesit. Tas dalis 
kūno taip greit atitaisys kur rupiu- 
ra išėjo, taip kad jus greit galėsit 
eiti dirbti kokį savo darbą, taip kaip 
nebūtumėt turėjęs rupturos.

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

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo minesj:

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis”
(12 colių, $1.25)

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė“ (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
75c). /

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

ti? Jam (a tikyba atrodė ge-

' Ii keisti savo tikybinius įsiti
kinimus. Pasaulio garsiausi 
tapytojai, muzikai ir kiti kai
taliojo tikybinius įsitikinimus, 
bet jų, kaipo menininkų, var
das nenukentėjo. Visas pasaulis 

tuos žodžius (A. K. Menas gol-Į džiaugiasi jų sukurtais kuri- 
fistas). Tų žodį rašydamas, vis niais, neatsiklausdami kokios re- 
pagalvoju apie < 
Garbi pavardė. Mes ( -
gyventi menu, o jis jau gyve
na. Na, tiek to. Paliksime Me- ]jg 
ną, eisim į hienų.

Lietuviuose 
kad norint kų nors savystovio 
sukurti, reikia kreiptis į par
tijas ar t. p. Taigi mes linkę narna menininkas 
tikėti, kad be Katalikybes, lais- visuomenės akyse ir priversti jį 
vamanybūs ar kilų “ybiiį,", me- tarnauti kokiai nors pusei.

nas negali gyvuoti. Tiesa, be (Bus daugiau)

A. K. Menų. I ligijos. jie buvo.
norime (Lietuvių tarpo labai nekultu- 

, ringai skirstoma menininkai su- 
religipįų įsitikinimų. Tas 

; bedievis* aus katalikas, protin
tomis ar kitoks.

Viens eina į bažnyčių, kitas 
ne. lokiais įvertinimais mėgi- 

susmulkinti

užsiliko mada

Atėjo žurnalas Kultūra 
No. 7—8. Kaina 45c. Ga
lima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Pašalink Kotuli, šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Vi»OM aptlakoM—33c ir CSc puodukas ir 
dud«M. ChUdr.n’s Must.role (hofvss-. 

u4 fonas) 33c.
Geresnis nei Mastant Plaster.

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS 
NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
* ; - PARODO:

1. Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų.
3. Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.
4/ Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku.
5. Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

Šis instrumentas naudingas kiekvieniems 
namams ir vertas didelių pinigų, bet “Naujie
nos” parūpino savo skaitytojams už pusdykę.

i
Siunčiant paštu parduodame po..........80 centų
Pasiimantiems iš ofiso po.................... 75 centus

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

flarsinkities Naujienose”
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ĮkoRESPONDENCIJOSĮ
Boston, Mass.

Amalgameitų kova prieš Malio* 
iiį-Abraitj.

Amalgameitų Unija paskelbė pilnai patenkinti tuo užmokes- 
griežtą kovą, Malionio-AbraiČįo' niu, kurį dabar gauna ir jeigu 
skebšapei, kuri randasi 324 darbininkai pas jį dirba, tai 
Harrison Avė., Bostone. Abrai-!tur būt ir darbininkai paten- 
tis su Malioniu yra kontrakto- kinti algomis.
i iai ir dirba darbą daugiausiai | Jam buvo atsakyta, kad ne 
Singer and Snow firmos, kuri tik darbininkai nepatenkinti

ten gaunamomis algomis, bet 
I Malionis su Abraičiu taip jau 
norį gauti daugiu mokėt už 

!darbą ir jiem buvo paaiškinta, 
kad jie grasinę Abraičiui ne
duoti darbo, jeigu bus įvesta 
Unija. Fabrikantai atsakė, kad 
niekuomet nemanė ir dabar ne
mano vesti kovą prieš Uniją ir 
tuojau išsiėmė tūkstantį dole
rių ir dėjo prieš mus šimtą, 
jeigu mes prirodysime, kad Ab
raičiui bei Malioniui’ką nors 
sakę priešingo Unijai, čia pa
sirodė antra Malionio veidmai
nystė.

Tuojaus buvo dedamos pa
stangos susirasti Abraitį bei 
Malionį ir suvesti, akis į akį su 
fabrikantais ir patirti, kurie 
melagiai. Bet visos pastangos 
juos surasti nuėjo niekais, nes 
jie nujautė savo demaskavimą 
ir gėdos delei nerodė savo veid
mainingų akių.

Tas K aiškiausiai parodė, jcad 
jie lošia dviveidę rolejr tuomet 
buvo pastatyta fabrikantų fir
mai reikalavimas, kad jie su
stabdytų siuntę skebšapei dar
bą. Fabrikantai atsakė, kad 
jie nepaiso ten siųsti darbą ir 
pareikalavo, kad Unija jiem 
duotų kitus kontraktorius, ku
rie darys jų firmos darbą.

šitas vystymosi procesas ir 
Unijos užimta taktika vedė 
prie atėmimo darbo iš Malionio 
šapos ir išmetimo darbininkų 
ant gatvės, nes darbas šiandien 
gauti iš kitų firmų ne taip jau 
lengva.

' Mums, lietuviam^ Amalga- 
meitams, kurie stovim prieša
kyje Unijos ir darbininkų, aiš
kiausiai pasirodė, kad mes nu
stosim dar vienos šapos, kurioje 
daro bei galima daryti pragy
venimą apie 40-čiai darbininkų, 
vien tik per kvailystę pačių 
kontraktorių. Todėl mes, pasi
kalbėję su kitais Unijos darbuo
toj ais-kitataučiais davėm jiems 
užtikrinimą, kad mes dėsim vi
sas pastangas Malionio šapos 
darbininkus surašyti į Uniją ir 
su pagelba darbininkų privers
ti Malionį su Abranbiu pripa
žinti Uniją.

Per paskutines porą savaičių 
mes dėjom pastangas kalbėtis 
su darbininkais ir kontrakto- 
iiais, idant prieiti prie bendros 
išvados ir, galų gale, pasirodė, 
kad ne tik nebus galima gražu
mu prieiti prie ko nors gero, 
bet dargi Mykolas Malionis, Šo
no Malionio brolis, pasakė, kad 
Jonas su Abraičiu noiį su Uni
ja vesti kovą. Todėl Unija pri
ėmė Malionio pasimojimą ir 
atsako jam kova.

Amalgameitų Unija pakan
kamai stipri, kad tokius veid
mainius kaip Malionis-Abraitis 
suvaldžius, ir lai būna visiems 
aišku ant ko puls atsakomybė 
už pasekmes.

Mes gerai suprantam, delko 
Malioniąi nori kovos su Unija. 
Jie mano, kad visas .streiko 
nuoskaudas turės panešti vien 
tik darbininkai; tačiaus mes 
manom kitaip.
y Mes, žemiau pasirašiusieji, 
varde lietuvių kriaučių lokalo 
149, A. C. W. of A., persergs- 
tim darbininkus, kurie dirba 
Abraičio-Maiionio skebšapėj, 
kad jie streiklaužiauja prieš 
Amalgameitų Uniją ir nuo šiol 
jie bus vadinami streiklaužiais. 
Mes duodam brolišką darbinin
kišką patarimą, kaipo savo bro
liams lietuviams, kad mestumėt

yra Unijos kontrolėje apie 75 
nuošimčius.

Lietuvių rubsiuvių tarpe yra 
paskleistas gilus sentimentas, 
buk žydai su italais- smaugia 
lietuvius: mėto darbininkus iš 
geresnių darbų, naikina lietu
viškas šapas ir lietuvius kriau- 
čius stumia laukan iš rubsiu- 
vystcs amato ir tt. Panašius 
argumentus vartoja daugiusiai 
tie žmonės, kurie turi skebavi- 
mo tendencijas, o Malionio ši
tas argumentas yra vyriausias 
arkliukas, ant kurio jis joja 
kovos laukan prieš Anuilgamei- 
tų Uniją.

Kad minimas argumentas yra 
nesąmonė, nieku nepamatuota:;, 
tai sekanti faktai kalba patys 
už save: jau per pastai uosius 
porą metų, kai Maiionls ope
ruoja skebšapę ir Unija ne tik 
nebandė jos išdraskyti ir savi
ninkus išvaryti iš biznio, o dėjo 
visas pastangas draugiškai su
sikalbėti, dalykus sutvarkyti 
taip, kad butų biznis nepažeis
tas, kad viskas taptų sutvarky
ta taip, idant butų nauda Uni
jai ir tiems darbininkams, ku
rie toj šapo j dirba. Vienok 
Malionis su Abraičiu prie drau
giško susitarimo nedasileido ir 
juodu laužiasi per tviras du
ris kovos laukan, prieš Amalga
meitų Uniją.

e Kiekvieną kartą, kuomet Uni
jos darbuotojai sutikdavo Ma
lionį reikale suunionizavirtio 
darbavietės, tai jis sakydavo, 
kad Singer and Snow griež
čiausiai priešingi uniniozavimui 
jų šapos ir giąsina neduosią 
darbo, jeigu bus įvesta unija. 
Kiek tai liečia patį Malionį — 
jis esąs ne tik “nepriešingas” 
Unijai, bet kuomet Unija darys 
generolišką veikimą prieš visus 
Bostono openšaperius, tai tuo
met jis pats dės pastangų per
tikrinti savo darbininkus ir da
lykus sutvarkyti taip, kad tik 
išvengus aštrių susikirtimų ir 
nepažeidus biznio. Bengiantis 
Unijai prie trk ką užsibaigusio 
streiko, buvo pasikalbėjimas 
tarp Unijos darbuotojų ir Ma
lionio, ir buvo prieita prie se
kančios sutarties:

Kadangi Singer and Snow La
bai pigiai moka už darbą, tai 
ir darbininkai priversti už pus 
dykį dirbti. Esą Malionis ne
turi iš ko darbininkams atmo
kėti tinkamas algas, tai kuo
met bus streikas, Unija turės 
paskelbti Singeriui streiką ir 
mažiausiai pareikalauti 50 cen
tų daugiau ant žipono ir tuomi 
bus galima darbininkams su
teikti žmoniškas algas ir ne tik 
darbininkai turės iš ko užsimo
kėti Unijai, bet ir patys gaus 
didesnį kąsnį duonos ant savo 
šeimynos stalo. Bet čia M alio
ji i s pasirodė didžiausiu veid
mainiu.

Streikui artinantis, Malionis 
išanksto tikslingai sumažino sa
vo dirbtuvėj darbą, kad pavar
ginti darbininkus, o streikui 
prasidėjus tuos darbininkus, 
kurie dėsis prie Unijos, grąsi- 
no prašalinsiąs iš darbo ir pa
galbaus uždarė dirbtuvę ant 
dviejų savaičių ir pats nuvažia
vo į miškus.

Streiką paskelbus, kirpėjus ir 
“insaid” šapą sustabdžius, kaip 
paprastai, fabrikantai—Singer 
and Snovv —pareikalavo Unijos 
paaiškinimo, kam jo darbinin
kus sustabdė. Jiem buvo pa
aiškinta, arba pastatyta reika
lavimas, kad jis turi daugiau 
mokėti už darbą. Fabrikantai 
griežtai atsisakė mokėti, aiš- 
kindamies, kad “insaid” Šapoj

ir taip peidaug moką.% ir iš 
darbininku negirdėjęs jokių nu
siskundimų. Kiek liečia Malio
nio šapą, tai jis, gal būt, pa
imtų atydon kainų klausimą, 
bėt, esą, Malionis su Abraičiu

pa taria m tiems, kuriems Uni
jos darbuotojai palieps mesti 
darbą Malionio skebšapėj ir 
lieps eiti dirbti unijinėj šapo j 

klausykite jų.
Unija paskelbė minimai skeb

šapei kovą ir ją ves iki galui, 
nepaisant kokios lėšos teks pa
nešti. Malionis tą gerai žino, 
bet jis jau perdaug surambėjo, 
kaipo openšaperis, per daugelį 
metų sunkdamas darbininkų 
prakaitą susikrovė tūkstančius 
ir dabar jis pasidaro ant savai
tes didžias galybes dolerių, kuo
met kitiems darbininkams iš
prakaitavus ilgiausias valandas 
per savaitę tenka eiti pas savo 
šeimyną su 13 dolerių. Tad jis 
gerai supranta, kad su Unija 
tokių dalykų nebus. Savininkai 
šiandie valdo kai kurių darbi
ninkų protą ir laiko pririšę 
juos prie savęs tam tikrais bu
dais, apie kuriuos gal reikės 
vėliau ir plačiau pakalbėti. Ta
čiaus Unija, tuos dalykus gerai 
žino ir pasiryžo tuos Abraičio- 
MalioniO vergus paliuosuoti iš 
viduramžių vergijos.

šiuomi viešai tebūna^ praner
ta visoms pašelpinėms draugi
joms, kad Malionio-Abraičio 
darbininkai streik laužiau ja
prieš Amalgameitų Uniją, tai 
lai draugijos pasielgia su savo 
nariais konstitucionaliai.

Tebūna nutarta, šį dpkumen- 
tą patalpinti visuose lietuviš
kuose laikraščiuose.

Pirmininkas Jaruševičius.
Sekretorius Pukevičlus.
Skyriaus 149, A. C. W. of A.

Racine, Wis.
A. L. T. Sandaros 35 kuopos 

susirinkirtias įvyko rugsėjo 24 
d., Lietuvių Svetainėje. Iš se
ninus padarytų tarimų komite
tai išdavė raportus. Pranešė 
linksmą žinią, kad iš Chlcagos 
‘Birutės” choras atvyks pas 
mus, į Bacinę, linksminti lietu
vius. Duos koncertą spalio 31 
d., 7 vai. vakare. Lietuvių Sve
tainėje. Antras raportas buvo 
apie J. čekanauvičių, kuris yra 
pažadėjęs tikrai atlankyti Baci- 
ną su magijos stebuklais; die
nos dar nepaskyrė, —taiko pro
gą, kai pro šalį važiuos, tai pa
keliui sustos ii* parodys mums 
savo stebuklus. Stebuklams ro
dyti dabar tinkamiausis laikas, 
nes ruduo, tai vaidinimosi lai
kas. Kas neatmena kaip Lie
tuvoje miglotais vakarais pri- 
vysta nežinomų dvasių ir net 
velniukų, kurie ir vedžioja žmo
nes ypač įsigėrusius.

Nutarta ruošti Lietuvos arti
stėms K. Jozevskaitei ir L. Si
pavičiūtei koncertą. Taipjau 
nutarta ruošti pamokas Ir šo
kius. Sekantis kuopos susirin
kimas ‘vyks spalio 29 d., vak., 
Lietuvių Svetainėje.

—M. Kasparaitis.

Philadelphia, Pa.
Gabi lietuvaitė dainininkė

šiomis dienomis VVitherspoon 
salėj davė koncertą jauna dai
nininkė lietuvaitė Emilija Mic- 
kunaitė. Tai buvo jos paskuti
nis koncertas prieš išvažiuojant 
Italijon, kur ji ketina toliau la
vintis balso ir įstoti į operą, o 
paskui vėl gryšti į Jungtines 
Valstijas.

Anglų laikraščiai labai giria 
jaunąją dainininkę ir pranašau
ja jai didelę ateit*. Pasak kriti
kų, jos balsas yra coioratura 
soprano, nėra perdaug augštas, 
bet nepaprastai švelnus, malo
nus ir lankstus. Sunkiausias 
arijas išpildo lengvai ir su di
dele ekspresija. Ją ir vadina 
“Lietuvių Lakštutė.”

P-lė Mickunaitė augšta,’graži 
geltonplaukė, pilna artlzmo.

Philadelphiečiai labai jąja 
džiaugiasi ir su pasididžiavimu 
sako: “Ne viena Chicago gali 
girtis su Rakauskaite; mes irgi 
galime pasigirti ir pasididžiuo-

tą bjaurų, žeminantį streiklau- ti savo Mickunaitė.” Chicagie- 
žių vardą. Ateikite visi, grupė čiai, esą patys nusistebės, kada 
ar bent pavieniais, ir stokite išgirs p-lė Mickunaitę, jai su- 
Unijos eilėsna. Dar toliau, mes gryžus iš Italijos. —J. M.

Kas Dedasi Lietuvių 
kolonijose

Hemphill, W- Va

Gyvenu ir bizniuvoju jau nuo 
gana senai, bet lietuvių čia nė
ra. Retsykiais sueinu lietuvius, 
smagu 
savųjų

su jais -pasikalbėti, nes 
išsiilgstu.

.loseph Kalvaitis.

Cloąuet, Minn

Pas mu,s lietuviai tamsus, 
laikraščių mažai skaito, lietu
višku gyvenimu dar mažiau in
teresuojasi. Ateina kelios “Nau
jienos”, “Vienybę”, “Sandara”, 
“Tėvynė” ir vienas komunistiš
kas laikraštis. Bandžiau kelis 
syk darbuotis praplatinime laik
raščių, bet neturėjau pasiseki
mo, nęs musų miesto gyvento
jai šviesos- nemėgsta.

Dominikai Aleskus.

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS .

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St.

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto. .

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS’ 

Miesto Ofisas 
190 No. State St<Room 1012 

’ Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

Tel. Yarcte 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 irz 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj Ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241? S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v, apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

i
’ * -v. ’ J

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i stotj, 

arba savo išnešiotojui sykj j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus United 
frofit Sharing kuponus, sekamomis, taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar- skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidų, 

o Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmamymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo. ! ’ '

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.................................................  Atkirp čia .... i............................................
Data: Spalio 7 d., 1926 _____ 1____________

PRESENTFORRMiąMW 
UNITED PROFIT-SmiMVoil 

ŠEN
Pą^SHįRING CORPORATION 
014 $

W. Frankfort, Iii

šita kolonija gana yra skait
linga lietuviais nemaža lietu
viškų draugijų ir veikimas yra 
pusėtinai didelis. Ateina viso
kių lietuviškų laikraščių, bet 
“Naujienų” daugiausia, nes dar
buojasi du širdingi “Naujienų” 
patrijotai: Siugzdinis ir Stanes. 
Vienas pastebėtinas dalykas tai 
tas: ypatingas bolševikų šėli
mas ant “Naujienų”. Jiems 
“Naujienų•” ir naktį sapnuoja
si kaipo koks dragūnas, kuris 
juos bando sučiulpti. Kaip bol
ševikas pamato skaitant “Nau
jienas”, tai pasidaro kaip sau
ją pipirų prarijęs. Kuo daugiau 
bolševikai durnavoja, tuo sėk
mingiau “Naujienos” platinasi. 
Mat, nei vienas lietuvių laik
raštis neparodo tiek daug bol
ševikų šunybių, kiek kad “Nau
jienos”; per tat jiems yra bai
siai nemalonu, kad žmonės, 
skaitydami “Naujienas”, mato 
tikrąjį bolševikų veidą.

, Juozas Gražulis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vldurmiestyj: I 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. VVashington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261 

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais: Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

—T

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

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteikiu veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutarti).

4120 So. Richmond Street

H

Karolis Norkaitis
Parduodu auksiniu* daiktus, 
taisau laikrodėlius ii prilaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

H

H 
•4 
H

XXXXXXXXXXXXXXXXYTXXXXXXXX

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos 

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

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

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street

> r
Lhone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—4 ir 7—9; Ned. 10—12 r.
Rezidencija: 3114 West 42nt| St.

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

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

rz t J 5 9 ikt II vai. ryte;
r a landos 1 nuo 5 g va|t Takare

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue . 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

. _______ A

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— • Valandos —

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

Iii i i i Z

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

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia
V.___________________________Į Į

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel Boulevar i 8483
• Valandos: 10—2; 5—9 

Sekmadieniais: 10—2

DR. M. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

V_ ------ - -------- ------

/ .................. " ..... . ...............
Office Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Are. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

kampas 31 gat

: -t*

Mrs. tflCHNIEVICZ-VIDiKIENE
AKIffcERKA

3101 So. Halsted St 
Tel. Yards 1119 v 
Baigusi akute- 
rijos kolegiją;! 
ilgai praktika 
vusi Pennsyl r 
vanijos ligon l/r 
bučiuose. Sąži- ■ 
ningai patar- H 
nauja, visokio* I . 
se ligose prieš I 
gimdymą, laike Kį 
gimdymo ir po I 
gimdymo. _

Už dyką pa- 
tarimas, dar i) 
kitosiuose rei- 
kaJuose mote Kl 
rims ir mergi Km 
noms, kreipki K 
tės, o rasite pa B 
geibų.

Valandos ^nu- 
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
y vai. vakare.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKUėERKA

< 3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

OR. G, SERNER
Lietuvis Doctor 

of Optics
Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

-a-DR. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St^ netoli Morgan St.

VALANDOS4 Nuo 10-12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:^0 vai. vakare.

Dienomis: Canal
Telefonai: 8110‘ Nak*!._Q

i South Sfaote 2238 
Boulevard 4136 .

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovoj —

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 

'4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tei. Midway 2880

V III

Telephone Yards 0994

DR. MAŲRIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir Šfentadieniais 10—12 dien.

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

Opteinestrist
Td. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

BBHrojErįy Kampas 47-tos
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
—kmadieniua. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
UI. — Telefonais Roosevelt 8600.

Užsimokijimo kaina:
Chicagoje — paštu;

Metams ................................
Pusei metų 
Trims minėjams ...........—
Dviem mineaiama ............ ..
Vienam mėnesiui

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ------- -----------
Savaitei .—________________  18c
Mlnesiui ----------—..................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ...........—.......... $7.00
Pusei metų ...................... —— 3.60
Trims mėnesiams —.................... 1«76
Dviem mėnesiams ............z......... 1.26
Vienam mėnesiui ...........w.... .. .76

Lietuvon ir kitur ušsieniuosei 
(Atpiginta)

Metanui ............................ - $8.00
Pusei metų .........     4.00
Trims mėnesiams  ----------- 2.00
Piinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su atsakymu.

$8.00
$4.00 
2.60 
1.60

.76

“PASIKĖSINIMAS” PRIEŠ BUČĮ

PRIEŠTARAUJANTYS SPĖLIOJIMAI

PANAŠU J TUŠČIĄ SEKSACIJĄ

Kunigų spauda Lietuvoje ir Amerikoje ėmė triuby
ti didelę “sensaciją”, kad prieš kun. Prano Bučio gyvy
bę buvęs padarytas pasikėsinimas.

Bučys nebuvo nei nušautas, nei sužeistas. Tik šuvys 
pataikė į jo kambario langą ir padarė dviejuose stikluose skylę. Sakoma, kad kulipka “prazvimbė pro pat profe
sorių”, kurs tuo laiku sėdėjęs prie stalo. Iš “pasikėsini
mo” aprašymą nelabai net aišku, kad sovikas tikrai tai
kė į kun. Bučį.

Bet laikraščiai, kurie tą “sensaciją” ėmė pusti, no
ri, matyt, nustėbinti ir nugąsdinti publiką ir stengiasi 
nupiešti dalyką “kuobaisiausiai”.

Apie tą šaudymą klerikalų spauda jau suspėjo pa
duoti dvi viena kitai priešingas “teorijas”. Pirmojijmvo 
ta, kad į Bučį tur-but šovęs koks piktadarys, pasislėpęs, 
žydų realines Kirnnazijos aukštinyje. Žydų gimna
zija esanti kaip tik toje ptisėje, kurion išeina Bučio kam
bario langas. Be to, “tyrinėjimas” parodęs, kad šauta bu
vę “iš aukštesnės vietos”. Taigi sovikas turėjęs būti po 
žydų gimnazijos stogu.

Bet antra “teorija” jau sako visai ką kita. Sulig ja, 
šovinys į Bučio kambarį galėjęs būt paleistas iš namų No. 
14 prie Poškos gatvės, kurie esą už žydų realinės gimna
zijos. Tie namai esą irgi prieš Marijonų vienuolyną, ku
riame gyvena Bučys, ir jie esą “patys aukščiausi šiame 
rajone”.
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Kareivių durtuvai įkėlė bol- kų deklamacijų pritarėjai, o tik 
ševikus į valdžią ne tiktai prieš dėl to, kad jie dar bijosi dva- 
buržuazijos pasipriešinimą, bet rininkų valdžios sugrįžimo, 
ir prieš daugumos proletariato Prieš monarchišką restauracijų 
valią. Todėl tai bolševikai, pa-! (atsteigimą) jie, be abejones, 
sigrobę valdžią į savo rankas, kovotų visomis pajėgomis. Bet 
sutrempė po savo kojomis visas jeigu dvarininkų sugrįžimo bai- 
demokratijos teises ir įsteigė mė pas tikininkus visiškai iš- 
nuogų, smurtu paremtą, despo- nykių, tai kažin kaip ilgai jje 
tizmų. Kol jie buvo opozicijoje,' duotųsi bolševikiškiems dikta
tai jie reikalaudavo mirties toriams ant savo sprando joti! 
bausmės panaikinimo, neapri
botos žodžib, spaudos ir susi
rinkimų laisvės; steigiamojo sei
mo sušaukimo, ir t.t. O kų jie 
padarė, būdami valdžioje, visi 
žinome!

Despotizmas Rusijoje dėl to 
-ir buvo įvestas, kad bolševikai 
nuo pat pradžios rėmėsi ir da
bar tesiremia tiktai mažuma— 
mažuma ne tiktai tarpe visų'cijos) revoliucijų istorija rodo, 
Rusijos gyventojų, bet ir tarpe'kad ūkininkai, 
pačių darbininkų, kurių vardu prieš karalius, iki dvarų žemė 
jie dengiasi!

Bolševikams pasisekė nuversti 
laikinąją revoliucinę valdžią dėl 
to, kad jie mokėjo, palenkti sa
vo pusėn demobilizuojamų ka
reivių minias. Panašiu budu, de
mobilizuotųjų kareivių pagalba, 
keliais metais vėliaus, pasigro
bė valdžią į savo rankas Itali
joje fašistai. <

O kas buvo tie kareiviai? 
Busijoje tai buvo didelėje dau
gumoje ūkininkų sūnus, kurie 
per keletą metų buvo atitraukti 
nuo žemės ūkio. Karas juos 
buvo padaręs žiauriais ir atpra
tinęs nuo konstruktyvio darbo. 
Jie lodei pasirodė paskui puikus 
griovimo įrankis,. Bolševikai pri
žadėjo jiems tuojatis sustabdyt 
karą ir išdalint dvapų žemes. 
Todėl kareiviai jiems pritarė.

Pataikaudami šitiems ūki- 
ninkama kareivių i'iidi nėse, l>ol- 
ševikai priėmė ir senąją liau
dininką teoriją, kad Rusijos mu- 
žikas esąs “savo prigimtim so
cialistas”.

Bet ar Lenino partija, paves
dama ūkininkams dvarų žemes, 
patobulino Rusijos kaimo “obš- 
činas”? Ar ji pavertė tas “obš- 
činas” socialistinio ūkio dali
mis? Nieko panašaus. Ūkinin
kai pasiėmė dvarų žemes, kąipo 
privatiniai valdytojai, tikslu pa
didinti savo privatinį turtą, o

I Tokiam perversmui, kuris už- 
I tikrintų ūkininkams jų įgyta- 
) sias naujas žemes, jie vargiai 
i priešintųsi. Galimas net daik- 
i tas, kad tokį perversmą jie pa- 
I tys remtų, — nežiūrint to, kad 
jisai vestų prie naujos monar
chijos įsteigimo, 

r
Vakarų Europos (ypač Fran-

mažiausiai

kurie kovojo

nebuvo išdalinta, vėliaus pavirto 
tvirčiausiais karališkų sostų 
ramsčiais?*!r ta pati revoliucijų 
istorija rodo, kad naujų mo
narchijų rėmėjais pasidarė ne 
mažas nuoširntis “buožių-kulo- 
kų”, bet - didelės ūkininkų ma
sės.

Pagaliau—ar daug kuo ski
riasi dabartinė Stalino diktatū
ra sovietų Rusijoje nuo tikro
sios monarchijos? Tas pats des
potizmas, tas pats “neklaidin
gumas”, tas pats dengimas! 
“viršgamtišku” autoritetu (vie
nur— Dievas, kitur — “leniniz
mas”), kaip pas kiekvienų mo
narchų; tik dar trukia “pamo- 
zojimo aliejum” ir karūnos!

Na, o tų despotų Rusijos mu
žikai pakenčia. Argi tai ne kon
servatizmas?

pareiškęs: kelięnė buvusi visai 
apolitiška.

Suomių spauda, šiaip jau ko- 
rektinga ir neskubi, jautė kai 
ką esant dar neišspręstu. Lietu
viai esą įžeisti, jų šventovė Vil
nius paliestas. Keno? Pačių 
suomių neatsargumu. Spauda 
staiga atsiliepė visu platumu, 
čia buvo paliesta ir šaulių ke
lionė, iš smarkumo kliuvo ir 
Malmberg’ui, juo
kaltam, ir, pagalios, dar kartą 
pasisakyta Vilniaus klausimu. 
Nors įvykis su šaulių kelione 
jau galima laikyti atidėtas ad 
acta, bet musų ir suomių spau
dos prajovai turi tiek auklėja
mosios reikšmėš, kad jie ten
ka įsidėmėti. Mums verta atei
tyje ne taip greitai pasiduoti 
užsienio išpustomis telegramo
mis ir įtarinėti musų kaimynai, 
šiuo atveju suomiai; gi suomių 
spaudoje mes dar kartą pama
tome tiekos darugiškos užuo
jautos mums. Spaudžiant musų 
vadovaujamai spaudai ateityje 
musų santykius su suomiais 
bene tektų pirmiausiai atminti: 
suomiai ištikimi, jie giliai jau
čia mums lenkų padarytas 
skriaudas.

Pirmi atsiliepė suomių so
cialdemokratai 21—8 jų vy
liausio organo “Ciacialdemok- 
raatti” vedamajame: “Neloja- 
liškumas”. Konfliktas tarp Len
kijos ir Lietuvos nėra užbaig
tas, jo neišsprendimas ypatin
gai skaudžiai atsiliepia užsienių 
politikoje. Suomija-šitąme gin-

JenL, JS’į.alis 7, ’26
laimintai geros atminties Pil- J statytas stotyje, panašiai, kaip 
sudskio, yra sudaręs kitokią si-' įr kitose stotyse, pro kurias ke- 
tuaciją, kurios Lietuva jokiu liavo traukinys kartu su pulki- 
budu nenori pripažinti, Rfeika-' ninku Malmbergu ir kitais Ra
linga taip pat* prisimintu kad baltijos šauliais, šitoji kompa-' 
Lenkija šitoje byloje yra pasi- nija tapo inspektuota, tiek, kiek 
priešinusi Tautų,, Sąjungęf, ku-' traukinys buvo sustojęs stotyje, 
ri negalėjo nuneigti Lietuvos taip pat, kaip ir kitose vietose, 
teisių į Vilniaus sritį. Į Be to, laikraštis pabrėžia, kad

šiaip jau privatus žmonės ga- suomių šauliai pirmiausiai bu- 
li žiūrėti į lietuvių-lenkų ginčą'vo apsilankę Lietuvoje, kur jie 
kaip jiems patinka. Bet asmuo, buvo sutikti nepaprastu vaišin- 
einąs oficialias pareigas, ir dar-1 gurnu ir kad Lietuvos šauliai 
gi toks, kaip Suomijos šiutsko-' taip pat nuoširdžiai buvo pri- 
ro yadas, neturi teisės pasvirti -imti, kai jie bdvo atvykę Suo- 
į vieną besiginčijančių pusę.1 mijon.
Tat jis yra padaręs, belankyda-' “Svenska Pressen” tą pačią 
mas Vilnių, kurį lenkai pajėga dieną, vakare, į šitą atsiliepė: 
ir neteisėtai yra pasisavinę iš “Kaip ten bebūtų, vis dėlto len- 
Lietuvos. šitokiame mieste jis ka pripažinti, kad musų šaulių 
dalyvavo iškilmėse, šitokios rų-( vyriausias vadas buvo -sutiktas 
šios iškilmingumai ir taip pat Vilniuje lenkų šaulių garbės 
lenkų kariškių susibūrimas Vii-' kuopos (Pilsudskio legionin- 
niaus srityje yra nukreipti prieš kai), kuriuos jis inspektavo. 
Lietuvą, kuriai Vilniaus klau-( Mažiau turi reikšmės trumpes- 
simas nuolat yra atvira ir nis ar ilgesnis patsai buvimas 
krauju pasruvusi žaizda. Ofi-’ Vilniuje. Daug reikšmingesnis
cialiai dalyką imant, Suomija yra tasai faktas, kad musų šau- 
neturi mažiausio reikalo pasiro-' lių vyriausias šefas fraternizuo- 
dyti su savo pažiūromis dėl jasi su lenkų legionieriais mies- 
Vilniaus kontlikto, bet jei tat te, kurį Lietuva laiko paveržtą- 
reikėtiį padaryti musų tautai,’ja iš jų sostine, šito neturėjo 
nėra abejonės kurion pusėn ji jvyjeti.” 
nusvirtų, musų tauta dar nese-( 
nai pati kovojusi

Be to, šis švedų laikraštis 
su milžinu įdėjo dar taip prielankų Lietu- 

priešu už teisėtumo principus. * vai straipsnį, paimtą iš “Rigas- 
Tik suomių tautos šiuo atve- che Rundschau”, kuriame buvo 
ju nusistatymas nebūtų toksai,' įrodoma, kad Lenkijos “antra- 
kokį yra parodęs šiutskoristų sis koridorius”—Vilniaus sritis 
vyriausias vadas. | — pergyvena didžiausią ekono-

Lietuvos ministerių pirminių- mišką mizeriją. Kas įdomiau, 
kas irgi yra pareiškęs nepasi- kad šis straipsnis tapo aiitru 
tenkinimo. Argi galima šiuo kartu išspausdintas tame pa- 

j čiame laikraštyje, kas jau 
Socialidemokraatti”, įvyksta paprastai rečiau laik-

Suomiai ir Vilnius

Šitos prieštaraujančios viena antrai “teorijos” rodo, 
kad tai yra gryni spėliojimai. Galimas todėl daiktas, kad 
ir pats “pasikėsinimas” tėra tiktai “spėliojimais” pa
remtas.

Šaudyfiio aprašymuose puola į akį tas įdomus deta- 
lis, kad šauta 3:30 valandų popiet, reiškia — vidury die
nos. Kuris gi piktadarys rinksis savo piktadarybei tokį 
laiką? Jeigu kas tikrai butų norėjęs Bučį nužudyt ir pa
sprukti nuo policijos, tai butų greičiaus pasirinkęs tam
sos laiką ir butų užpuolęs savo auką tokioje vietoje, kur 
galima prie jos arti prieiti. Kaune yra pakankamai gat
vių, kuriose vakare, susitikus žmogų, sunku pažinti. To
kioms gatvėms dažnai tenka eiti kiekvienam “stalyčios” 
gyventojui, todėl jų veikiausia neišsilenkia ir Bučys, ku
ris turi pusėtinai daug pažinčių ir lanko visokių organi
zacijų susirinkimus.

Taigi apie “pasikėsinimą” triubyti dar peranksti.

Mums išrodo, taciaus, kad vargiai kas turėjo ir rei
kalo šauti j Bučį. J politiką Lietuvoje jisai tiesioginiai be
veik nesikiša. Jo specialybė yra teologija ir veikimas ka
talikiškose organizacijose. Todėl asmeninių priešų jisai 
turi mažiau, negu kiti žymesnieji žmonės.

Klerikalų’ spauda mėgina įtarti dėl to menamo “pa
sikėsinimo” komunistus. Bet komunistai šimtą kartų 
greičiaus eis žudyti socialdemokratą, negu kunigą! Su 
kunigais Maskvos mokiniai Lietuvoje šiandie yra beveik 
“bendram fronte” prieš liaudininkų ir socialdemokratų

Jeigu į Bučį kas šovė) tai veikiausia koks padūkęs 
“fašistas” — sudurnavojęs po įtaka tų atsišaukimų, ką 
buvo klerikalų platinami Lietuvoje.

[“L.”] Nesenai musų spaudo
je buvo daug rašoma apie siuo- 
mių šaulių kelionę Lenkijon 
kartu su latvių ir estų šauliais. 
Musų visuomenėje buvo daug 
reiškiamu suprantamo nepasi
tenkinimo šiaja kelione. Buvo 
įtariama, kad Lenkijoje rengia
ma slapta generalių štabų kon- 
ferehcija, be to, manievrai, kad 

i bus garbinamas Pilsudskis, iš- 
j kilmės įvykstančios Vilniuje ir 
'i dar kažin kas. Tikrai Lietu- 

| vos- inteligentas turėtų ne juo- 
! kais susirūpinti ir nemigti po
ra naktų, tiek žinių prisiskai
tęs. Latviai su estais nuvažiavo 

į Pilsudskio pagerbti, suomiai ir
gi, esą, “komedijas krečia”. Jei 

Į su estais ir latviais mums, kai- 
| po - kaimynams, tenka dažnes- 
! nes progos bičiuliškai pasiro- 
kuoti, tai musų spauda ypatin
gai jautėsi užvilta suomiais... 
Tarytum vienu balsu ji norėjo 
sušukti: “O, Brutau ir tu kar
tu.” Bet suomiškas “brutus” 
ne toks jau greitas. Pagaliau 
paaiškėjo: jokios slaptos gene-

I Falinių štabų konferencijos, 
jokių iškilmių Vilniuje, jokių 
panegirikių 
viena sausa, 
savo pietų 

ldraugus -• 
į “strzelcus”,
l nobaprisikvietusius suomių. Tuo 
budu Lietuvos spaudoje buvo 
sukelta reikšmingo alarmo. 
Alarmas sąvo metu gal buvo 
ir reikalingas, nes kitaip lenkai 
ne juokais butų mėginę savo 
pražūčiai rengti Pilsudskio ju
biliejus pačiame Vilniuje. To 
nebuvo.

Palikę šiuo tarpu nuošaliai 
pažiūrėkime.

Mažiausia soęializmo sovietų 
Rusijoje šiandie yra sodžiuje, 
t. y. kaip tik tenai, iš Jkur se
nieji Rusijos liaudininkai laukė 
soctalistinį Mesijošių ateisiant!

Rusijos ūkininkai, tuo budu, 
pasirodė revoliucingi tiek, kiek 
jie stojo už dvarų žemes kon
fiskavimą—vadinasi, prieš feo
dalinę (viduramžinę) nuosavy
bę. Bet vietoje panaikintos 
dvarininkų nuosavybės Rusijos 
sodžiuje atsirado ne vsuomeni- 
nis ūkis, o tiktai turtingesni, 
negu pirma, privatiniai savinin
kai ir visa eilė naujų privatinių 
savininkų. Taigi feodalinė nuo
savybė. tapo sugriauta tiktai 
tam, kad butų prirengta dirva 
buržuazinės nuosavybės vysty
muisi.

Reiškia, Busijos ūkininką re
voliucingumas yra savo esme 
grynai buržuazinis. Ir kad Bu
sijos ūkininkai yra privatiniai 
gamintojai, vadinasi, buržuazi
niai savininkai, — tatai pripa
žino ir pats Leninas, paskelb
damas 1921 metais prekybos 
laisvę ūkininkams < (“Nep”). 
Kad jie yra privatiniai savinin
kai, matyt taip pat ir iš to 
fakto, kurį mini “Laisvė”, bū
tent kad Rusijos sodžipje yra 
ir bežemių, ir mažažemių, ir 
vidutinių ūkininkų, ir buožių- estus ir latvius, pažiūrėkime, 

sakant, žymi kaip reagavo suomiai. Paskleis
tos Lietuvoje apie lenkų nedo- 

yra patiekusios

kai ir neutraliai. Kiekvienas 
gali turėti šiuo atveju savo as
meniškas pažiūras į ginčą, bet 
tik ne įstaigos. Jos neturėtų pat ir mes turime pripažinti, tonas, 
elgtis netaktiškai.

I—nik*raSo: “SitcikioM rų- yra pudaręs netaktų labai
sies apgailėtinas netaktas kaip rimto pobūdžio. ___
tik yra įvykęs. Suomių šiutsko-Į tas, kad jis nebuvo žinojęs, ką 
ro šefas kaip tik yra nukeliavęs jis darąs. Tat butų jį pateisi- 
Lenkijon ir Vilniun aplankyti nanti aplinkybė, bet padarytą 
lenkų šaulius. Yra nukeliavęss negalima jau pakeisti. Argi ši- 
pasimatyti su savo vienminčiais toksai pasielgimas turės likti 
tau patin miestan, kurį lenkų be pasekmių? Argi gali būti 
legionieriai pajėga, tai yra gink- leista asmeniui, užimančiam 
hi, yra išplėšę iš Lietuvos*, ne- oficialę vietą, įžeisti draugingai 
belaukdami įvykusio tarp Lie- nusistačiusią mums valstybę pa-' 
tuvos ir Lenkijos konflikto iš-; sielgimu,j.nors ši valstybė, pa-1 

“ lyginti yra maža?
i Taip pat 
ti, kokios

i garantijos, 
i ar panašus
i kaitos? Jeigu nieko nebus pa- jr musy Katiliais. Tuo labiau, 
1 daryta kalbamu reikalu, ar ne- kad nemaža Š1(1JC 
turės bk imti* Seimaa panagri- kas pasimokyti Suomijoje.

Apžvalga
UKININKŲ REVOLIUCIN- 

GUMAS

Rusijos revoliucija ir' ūkininkai

“I^ai.«vė” teisingai sako, kad 
Im* ūkininkų paramos bolševikai 
nebūtų išsilaikę. Bet tai juk 
reiškia, kad bolševikų valdžia
nebuvo ir nėra darbininkų kla- valdžią.

Pilsudskiui. Beliko 
amatorių kelione į 
temperamentingus 

lenkus sakalus ir 
tiekos kvietusius

sprendimo Tautų Sąjungos.” Į 
Laikraštis visiškai pritaria ir( 

supranta Lietuvos ministerių 
pirmininko nepatenkinimų suo
mių šiutskoro šefo kelione Len
kijon, įvykusia su suomių val
džios žinia.

“Mes socialdemokratai, Die
ve mumis apsaugok, nesiimame 
jokios atsakomybes už suomių 
valdžios papildytas negudrybes 
užsienyje.”

“Kalbėdami pačiu reikalu, mes 
raginame valdžią, ypatingai jos 
užsienių politikos vadovybę, bu
driau, negu iki šiol sekti ofi
cialių žmonių keliones užsienin 
ir šių kelionių tikslus.

Nors mes, suomių socialde
mokratai, ir neatsakome už mu
sų valdžios netaktus padarytus 
užsienyje, tačiau mes pageidau
jame, kad Suomijos* valstybės 
ir tautos vardas nebūtų įietin-Į 
karnai i 
ačiū musų įstaigų negudrumu.

Kaip ir “
atsiliepęs kalbamu reikalu, taip raščių gyvenime. Ar straipsnio 

tiek nuneigiąs lenkus, 
kad šiutskoristų vyriausias va-' patiko suomių laikraščiui, o 

netuk tiį labai gal bus apsirikta.

(ialimas daik-' Užbienių rcikalli ministerija 
irgi išleido paminimąjį biulete
nį, kuriąme buvo nušviečiami 
jau pakankamai paaiškėję fak
tai dėl sustojimo Vilniuje, bei 
buvo pabrėžiama, kad “šiutsko 
ristų vadų kelionė Lenkijon, 
taip pat kaip jų kelionė birže- 

i lio mėn. Lietuvon, turėjo visiš- 
I kai apolitišką pobūdį.”

Beikia tikėti, kad šiuo bus 
užbaigiamas visas incidentas ir 

į turės prasidėti tikras bendra- 
i darbiavimo darbas tarp drau- 
! gingų mums suomių šaulių su 
(jos vadu pulkininku MalmlMT- 

1 daryta kalbamu reikalu, ar ne-' s'rityfė

reikalinga paklaus- 
gali būti suteiktos 
kad ateityje šitokie 

įvykiai nebepasi-

neti šitą bylą/’
šitaip prabilo suomių švedai, 

kurių Seimo viso 23 žmonės. 
Socialdemokratai su švedais, 
dar pridėjus l^itų partijų vieno
kios pažiūros žmones- kalbamu 
reikalu, Suomijos Seime sudaro 
labai impozantišką grupę. Kaip 

, ir paklausimas valdžiai buvo 
i rengiamas naujai 1

. R.

“Jei tik žmonės žinotų
(kaip greitai Severa’s Esko 
'gydo niežiančias odos vie
tas, aš esu tikras, kad ne
vartotų nieko kito”, rašo 
Mr. Mike Dzedzei, Pellston, 

naujai besusiren-'MĮch- .As kentėjau menesių 
kančiame po atostogų Seime.' menesius nuo odos mezieji- 
Ir šauliams, ir valdžiai teko nieko negelbėjo, jokie 
nebejuokais susirūpinti spaudos gydymai, kol as užsisakiau 
iškeltu ir taip suaktualintu Severą s Esko. Po pirmo uz- 

. klausimu. i dėjimo, niežiejimas pradėjo
v . v v . .• Argi galima po to abejoti, nykti, ir j trumpą laiką ma-

nusviečiamas užsienyje Rad špauda neganti sq)tiJnta , no oda pasveiko” - NusP 
sn istaimi neguduimu. kuri, pasaulio pajėga. i pirk už 50c sjovikeli Seve- 

Suomių smtkoro šefo kelione f Taip h, Esko nu0 sav0 vaisti.

liausiąs organas “Hufvudstads- ninko. W. F. Severą Co., 
bladet” 24 8 prabilo, paprastai Cędar Rapids, Iowa.

i jau nebetkada įsileidžiąs į opės-' 
i nius ginčus, kad nenustotų sa- 
l vo tradicinės rimties: “Ar apsi
lankymas Vilniuje buvo įterp-( 

„ tas programoje? O gal jis buvo 
1 suimprovizuotas pačių šeiminiu-1 ' i... .1____

kulokų,* trumpai
ekonominė nelygybė.

Bet jeigu Busijos ūkininkai rybes žinios yra patiekusios 
yra revoliucionieriai tiktai tiek,'ir suomių spaudų. Keli suomių 
kftk jie kovoja už atėmimą že-j laikraščiai yra ištisai persi- 
mės iš dvarininkų (ir už išlai- spausdinę “Lietuvos” rugpiučio 
kymą tos žemės savo rankose),'6 d. vedamąjį straipsnį “Len
tai aišku, kad jų revoliucingu-,kija”, kuriame buvo nupeikia
mas pasibaigia, ’ kuomet jie mi musų šiauxės kaimynai per 
jaučiasi to tikslo pasiekę. Juo neatsargiai traktuoją Vilniaus 
toliaus pas Rusijos ūkininkus problemą. Včjiau suomių laik- 
šitas “saugumo” jausmas vis faščiai ištisai idCjo p, nlinięte- 
labiaus stiprėja, ir juo 'toliaus rio pirmininko paajškinityą Lie- 
jie darosi vis konservatyviškes- tuVos ; užsienio politikos’-t reika- 

Be ūkininkų paramos ni. šiandie Busijos ūkininkai lais, kuriame buvo paliesta ir

sės! Todėl yra gryna apgavystė 
vadinti ją “proletariato diktatū
ra”.

Bolševikai nuo pat pradžios 
rėmėsi ne viena klase, bet įvai
rių klasių elementais'— dalim 
darbininkų klasės ir dalim ūki
ninkų. Bet dar dauginus jie 
rėmėsi laikinai deklasuotais 
(pametusiais ryšius su saV(| 
klase) elementais, būtent—ka
reiviais.

Lenkijon, taip pat ir Vilniun, 
jei tat buvo teisinga, ką laik
raščiai yra pranešę, yra pasiel
gimas didžiausio netakto. Jame 
gludi aiškus nelojališkumas Lie
tuvai, kurią Suomija neturi jo
kios priežasties įžeidinėti tiek 
bjauriu ir tiek brutaliu budu

Perskaičius šitokį suomių so-'kų tokiu pat apsukrumu, kaip ir! 
cialdemokratų ex officio para-1 tos militariškos “konfrrenci- 
šytą straipsnį, negalima paša- jos”, apie kurias didžiausiai nu-Į 
kyti, kad lenkai butų perdaug sistebėjus teko skaityti visuo- 
mylimi jų tarpe.f šis partijos1 menei ir patiems dalyviams už-’ 
kreipimasis į suomių valdžią ir
gi yra gan reikšmingas faktas, 
esant Seime iš 200 narių 60 s<^ 
cialdemokratų.

Vienkart su socialdemokratais 
atsiliepė suomių švedai. Jų vie
nas- dienraštis “Svenska Pres- 
sen”, su ypatingai mums |A’it> 
lankiu vyriausiuoju redakto
rium j). M. Hanemannu, 23 -8 
įdėjo: irgi Vedamąjį:' “Vilniuje”.

“Del Vilniaus ginčijamasi. 
Lietuva laiko jį savo sostine.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

šioj knygelėje skaitytojas ras 
klausimus turėtų tani visus reikalingus pamokinimus 

Į ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir

slėnių spaudoje? Atsakymas į 
šituos •]
tikros reikšmes.”

Į daromus suomių valdžiai jįetUViy kalbose. Visi faktai šu
kei šauliams priekaištus atsi- ra§yti klausimų ir atsakymų 
liai>e valdžios organus “Dusi formoje 
Suomi” 24—8 straipsniu, karia.- kiekvienas 
me pabrėžiama “i 
diaugiski santykiai tarp Šuo- kyt egzaminą bile kokioj val- 
mijos ir Lietuvos.” P ’ v 
kelionės valdžios < 
aiškina, kad pulkininkas Mal- 
mbergas visiškai nėra dalyva- , IlIUo

kuriuos išsimokinęs 
_________ vyras ar moteris 

nepaprastai jokių sunkumu galės išlai-

bolševikai nebūtų išsilaikę vai-'bijosi naujų perversmų, bet vi- šaulių kelionė.Sugijžęs tuo tar- Rusijai sužlugus, Lietuvai atsiuvęs kokiose nors iškilmėse Vii-’ 
džoje, bet be kareivių durtuvų sai ne dėl to, kad jie esą, kaip pu iš kelionės pulkininkas Mal- stačius, Vilnius su apylinkėmis uiuje. Iš viso Vilniuje jis L-u-' 
jie nieku hudu nebūtų patekę j įsivaizduoja “'Laisvės” ignoran- mberg’as, besitardamas su vie- priklausė Lietuvai. Generolo Že- vęs kelias minutes, traukiniui 

tai, “revoliucinių” bolševikišynu kitu laikraščiu yra griežtai ligovskio garsusis anėpuolis, pa- :
traukiniui

sustojus. Šaulių būrys buvo su-

Del šaulių stijojc ir lengvai gauti pjlietiš- 
organas * pa- Į<ag pOpįeras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda-
25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI. ... ..
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Eilinis No. 180

L.S.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė 
A. Vilią, 2241 N. Westem Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgclionienė, 1789 S. Halsted
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grcbelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

st.

L.S.8. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

Sekretorius — A. Jusas, 8959 Archer 
Avė., Chicago, III.

Finansų Sekretorius — G. Maukus, 
Chicago, III.

Kasierius — A. l^ekavičia, 2494 W. 
Division St.

Knygius — A. Vilią, 2241 N. West- 
ern Avė.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

L1ETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorihs — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Užuojauta A. A. Prusa 
laičio Seimai

(iiliai lindime dėl musų drau
go, Jono S. Prusalaičio, mir
ties ir reiškiame širdingos už
uojautos velionies moterci, sū
nui ir duktcrei.

LSS 34 kuopa, 
\Vaterbury, Conn.

Darbininkų Fizinio Lavi 
nimo Reikalu

daugeliui kam atrodo, jog iš
skirti kokį ten darbininkų fi
zišką lavinimą yra visai netiks
lu ir net kvaila: juk, rodos, pa
kaktų darbininkamsx dėtis j 
bendras krašte esamas buržua
zines arba bespalves organiza- 
zijds ir kartu dirbti. Bet mums, 
žiūrintiems j margo visuomenės 
gyvenimo reiškinius klasinės 
kovos akimis, visiškai yra aiš
ku* grynai darbininkų, kaipo 
atskiros klasės, fiziško lavini
mo reikalas.

Be visai žmonijai bendrų fi
ziško lavinimo dėsnių, mums 
yra dar tam tikri uždaviniai, 
tikslai, kurie visam musų 
bui šioj srity duoda grynai

dar- 
dar-Socializmas, kaipo visuome

nės sutvarkymas kitaip, negu 
kapitalizmo pagrindais, eina ir 
ateis, įleisdamas gaivinamuo
sius diegus į visas be išimties 
besiraižančio nuo visokeriopų 
krizių kapitalistinio pasaulio sri
tis. Mums šių dienų uždavinys 
ir yra diegti socializmo užuo
mazgą visur, neaplenkiant nei 
vienos gyvenimo šakos, nei vie
no kad ir tamsiausio kampelio.! esti jiems net priešingi, tai ir 

' fiziško lavinimo srity mums ne
tenka laukti iš kur nors ypatin
gos paramos. Niekas mums ne
padės, jei patys sau nepadėsi
me.

—Darbininkų fiziškų pajėgu- 
patys darbi-

Trumpai tai paminėsiu.
1) šių dienų valstybė rūpi

nasi jaunimo fizišku lavinimus! 
tik tiek, kiek fiziškai stiprus 
piliečiai yra naudingi, atliekant 
valstybės pareigas. Kadangi 
šiandieną darbininkų reikalai 
ne visumet yra suderinami su 
valstybės reikalais, o kartais

6) Fiziško lavinimo darbas 
gyvai uždega, įtraukia, užkre
čia jaunimą ir atkaukia jį nuo 
pražūtingų sveikatai užsiėmi
mų.

—Fiziškai lavinkimės, užuot 
kortavę, girtavę, paleistuvavę.

7) Sportavimas * ir gimnasti- 
kavimas labiausiai masina jau
nimą. Sumaniai juos vedant, 
galima atgaivinti daugelį mu
sų jaunimo organizaciją, įdieg
ti į jas gyvumo, patraukti dirb
ti ir ne fiziško lavinimosi dar
bą. Be to, sportas irv gimnasti
ka yra priemonė didinti musų 
neskaitlingų organizacijų eiles.

—Fiziškai lavinkimės, kad 
musų jaunas jaunimo organi
zacijas dar daugiau sustiprin
tume. * ,

Tai tokie, bendrai tariant,' 
darbininkų fiziško lavinimo už
daviniai.

Jie'yra tiek neabejotinai svar
bus, kad kitų krantų darbininki
ja senai jau griebėsi darbo. 4r 
daug nuveikė: darbininkų jau
nimas yra stiprių, miklių ir gra
žių jaunuolių eilės, visiškai pa
siruošusios nenuilstamai kovoti 
už galutinius darbininkų sie
kius; yra galingos sporto orga
nizacijos, kurios savo skaitlin- 
gumu bei išmiklinimu lenkti- 
niuoja su atatinkamomis bur
žuazinėmis- organizacijomis; iš 
sporto organizacijų išskirtos 
militarės sekcijos, kurios sau
go darbininkų, organizacijų vię- 
šąjį gyvenimą nuo buržuazijds 
fašistinių puolimų.

Kad nereikėtų mum* toli ieš
koti pavyzdžių, žvilgterkim į 
kaimynų latvių darbininkų spor-j 
to organizacijas. Mokykimės iš 
ją- '

J fiziško lavinimo darbą, 
“žaizdrininkai”, “žiežirbinin- 
kai” ir visas darbininkų jauni
mas. —A. žr.

Hhin Vdetiini | riy. • Pirmn buvo 448,000. .Su- 
UIIIU vCIulIJUJ (mažėjimas pasireiškė .beveik 

-----------  Į išimtinai tose šalyse, kurioms 
25.000 , parašų už Socialistų , teko pergyventi infliacijas lai- 

\ kandidatus
| Stambiausia žemės ūkio dar- 

Už socialistų kandidatus į bininkų sąjunga yra Vokietijo- 
įvairias valstijos* valdvietes sc-'je. Ji turi 185,212 narių. Paskui 
kamiems balsavimams tapo su- seka Lenkijos sąjunga su 50,- 
rinkta125,(MM) parašų, nors vills- (MM) narių; Austrijos su 40,(MM); 
tijos teisės reikalauja tik 20,- Anglijos su 30,000; Škotijos su 
152 parašų. Reiškia surinkta 
•1,848 parašus daugiau, negu 
jų reikėjo. Tai parodo, kad 
piliečiai eina su socialistais ir 
remia jų kandidatuš.

Komunistai jau senai skelbia, 
kad jie kontroliuoją visą Day
ton, JOhio, miestą. Bet socialis
tai ten po peticija gavo 10,(MM) LSS. VI rajono 
parašų. Taigi ir čia komunistai piknikas, 
laimi taip, kaip “progresyviai”) šis išvažiavimas

Reikalaudami

RAKANDU
IMK PAVYZD) IŠ - RAULO 

“NAUJIENŲ" DRAUGO

fcOrF“Per^r, ■
1.5,000; Danijos su 13,000; Lat
vijos su 12,000.

Iš LSS. VI RAJONO 
IŠVAŽIAVIMO

Viena svarbių, bet ir labai 
apleistų Lietuvos darbininkų 
gyvenimo sričių yra darbinin
kų jaunimo fiziškas lavinimas.

Visas žmogaus veikimas, kū
no ir dvasios darbas, žymia da
limi pareina nuo to, kaip svei
kas. stiprus, miklus yra jo or
ganizmas. Dvasios gyvenimas 
yra neginčijamai ankštai susi-, 
ėjęs su kūno gyvenimu. Jei kū
nas yra sveikas, tai žmogus

DRG. KUČ1NAS 'DAR 
TEBEKANKINAMAS

jaunimui — 
kalėjui, teks

darbą. Kūnui negaliojau!, žmo
gus negali kaip reikiant dirbti 
fizišką darbą; maža to, kimo 
negalės suvaržo mintį, aptem
do protą, nusilpnina valią, už
migdo jausmus, — visą žmo
gaus esybę sukausto, jėgas pa
kerta. Kad žmogus kaip rei
kiant įstengtų visapusiškai dirb
ti, jo kūnas tas gyvybės šal
tinis, privalo dar būti ir neiš
semiamų jėgų I ei gyvenimo 
džiaugsmo šaltiniu. O tam rei
kia, kad visos kūno dalys butų 
sveikos ir miklios. Ųrganizmo 
dalys tik tuomet išlaiko ir pa
didina pajėgumą, jei jos be pa
liovos sistematiškai dirba; nie
ko neveikdamos jos tik menkė
ja, silpnėja, šių dienų darbas 
yra taip smulkiai suskirstytas, 
kad nerasi nė vieno fiziško dar
bo (visai jau nekalbant apie 
proto darbų), kurį dirbant Ali
sos organizmo dalys vienodai 
intensyviai veiktų. Darbininkų 
gyvenimo sąlygos dažniausiai 
vienos kurios kūno dalys dirba 
iki didžiausia nuovargio, žu
dančio sveikatą, o kitos nieko 
neveikdamos ir taip pat men
kina organizmų. O ką jau kal
bėti apie tuos darbu.-, kurie sta
čiai smaugte smaugia žmogaus

mu turi rūpintis 
ninkai.

2) Darbininkų 
naujo gyvenimo
pakelti visų sunkiausia našta, 
besigrumiant su atgyvenančiu 
savo amžių, bet įniršusiu iki 
paskutinių jėgų likučių kapita
lizmu. lai kovai reikalingas di
džiausias jėgų išteklius. Tik 
tvirti, degą kietu pasiryžimu, 
aistriu kuriamojo gyvenimo pa
mėgimu, — tik fiziškai stiprus 
galime laimėti nelengvą kovą.

—Fiziškai lavinkimės. kad 
laimėtume imtynes su kapita- 
listiniu pasauliu.

3) Del nepakenčiamų gyve
nimo sąlygų plačioms darbinin
kų jaunimo masėms gresia kū
no susmukimo, fiziško išsigi
mimo pavojus. O fiziškai suiręs 
žmogus yra menkas darbinin
kas ir dar menkesnis kovoto
jas.

—Fiziškai lavinkimės, kad 
sustiprėtame ir - sustiprintume 
darbininkų armijos kovos eiles

1) Imantis fiziško lavinimosi, 
nenorėkime, kad iš musų ilgų 
eilių išeitų tik keletas stebinan
čių stipruolių, mikluolių, cirko 
klounų, o visi kiti fiziškai mer
dėtų.

—Nereikia 
štybių!

Dirbkime 
tarpe nebūtų

mums cirko šlyk

žmonija 
ir visuo- 
stengūsi

Kaip atitaisyt šj neišvengiamą 
nenormalumą?

—Fiziškai lavintis!
Tok j atsaką davė 

jau seniausiais laikais, 
met tuo ar kitu budu
palaikyti ir didinti žmogaus fi
zišką pajėgumą. ,

Nereikia ir kalinti, kaip šiais 
laikais* visuose kraštuose daug 
dėmesio kreipiama į jaunimo 
fizišką lavinimą.

Atskiro žmogaus ir, bendrai, 
visos žmonijos fiziško lavinimo 
Uždaviniai ir principai' turėtų 
būti visiškai vienodi. Ir gal

musų 
“ligų 

puodo”. Lavinkimės tam, kad 
plačios darbininkų eilės pasvei- 
kėtų, sutvirtėtų.

—-Fiziškai, lavinkimės, kad 
visi butume stiprus, sveiki, gra
žus.

5) Musų fiziško lavinimo dar
bas turi būti varomas plačiu 
vaga, visu darbininkų jaunimo 
masės platumu. Įvairus masi
niai sportavimai, gimnastikavi- 
mai išdirba draugiškumą, soli
darumą, pasitikėjimą savimi ir 

labai 
ur

tam, kad 
nei vieno

kitais. Vis- tai savybės ~ 
brangintinos bekovojantiaj 
ganizuotai darbininkijai.

—Fiziškai lavinkimės, 
mes, draugai, pasitikėtume
ni kitais ir butume dar drau
giškesni.

kad
vie

Rusijos socialdemokratų dar
bininkų partijos centro komi
teto narys, drg. Kučin, buvo, 
kaip musų skaitytpjai žino, pa
skelbęs kalėjime bado streiką, 
reikalaudamas, kad sovietų val
džia padėtų jį tokion vieton, 
kur randasi daugiau kalinių so
cialistų, , ir kad butų parvežta 
iš Turkestano trėmimo jo žmo
na.

Po 15 dienų badavimo drg. 
Kučino reikklaviihai tapo iš
pildyti. Jisai dabar yra per
keltas iš Saratovo katorgos ka
lėjimo j Maskvos kalėjimą; ten 
pat yra pargabenta ir jo žmo
na.

Bet Rusijos socialdemokratų 
atstovybė užsieniuose gavo ži
nių, kad prieš tų nepailstantį 

darbininkų kovotoją sovietų 
diktatoriai rengia naujų bylų 
“už susižinojimą su kontr-rc- 
voliucionieriais užsieniuose”! 
šita byla yra remiama tuo, kad 
Socialistų Darbininkų Interna
cionalo valdyba nesenai pa
siuntė iš Ciuricho drg. Kučinui 
sveikinimo telegramų. Interna
cionalo valdybą tie komunisti
niai doržimordos, vadinasi, ap
šaukė “kontr-revoliucionieriais”, 
o drg. Kučinui jie dabar grasi
na dar aštresne bausme!

Kas žiu, kokia bus ta baus
mė. Dabar jisai yra pasmerk
tas (be teismo nuosprendžio, 
vien tik žvalgybos nutarimu) 
dvejiem metam kalėjimo už pri
klausymą soc -demokratų parti
jai.

ŠVEICARAI STOJA l 
INTERNACIONALĄ

šiame skyriuje jau buvo pra
nešta, kad Šveicarijos socialde
mokratų partijos valdyba vien
balsiai nutarė pašildyti partijai 
įstoti į Socialistų Darbininkų 
Internacionalą. Valdybos pasiū
lymą svarstė praplėstas centro 
komiteto posėdis ir nutarė 31 
balsu prieš 16 rekomenduot 
partijos suvažiavimui pritarti 
stojimui į Internacionalą. ‘

Kadangi centro komitetas 
jau išsireiškė kuone dviem 
trečdaliais balsų už stojimą į 
Internacionalą, tai beveik ne
bėra abejonės, kad tokioje pat 
prasmėje bus padarytas ir par
tijos suvažiavimo nutarimas.

Ha- 
parke įvyko 
išvažiavimas-

Nedėlioje, rugsėjo 12 d 
vertulio lietuvių

tai buvo pir- 
“laimėjo” SLA. Visą laiką ko- mas parengimas rajono nauda; 
munistai skelbė, |<ad “progresy- nuo komunistiškos epiderhijos 
viai” laimi Pildomosios Tarybos laikų.v Tiesa, buvo keletas kon- 
rinkimuose, o kada suskaitė ferencijų, bet materiale rajono 
balsus, tai pasirodė, kad komu-'nauda iki, šiol nebuvo rūpina- 
nistai visai palaimėjo. Į masi. šio parengimo garbė pri-

Socialistai
kandidatus:

gubernatorius— 
Shorts, Dayton, O.

leit’-gubernat.—Wm. L. Siu-’ svečius.
ssef, Moss’illon, O. | Publikos \buvo

valstijos sekretorius— Harry Butų buvę, 
Schreiber, Cleveland, O.

valai.
Ojaia, Ashtabula, O. (rengimai tą pačią dieną, į-ku-

Tad Ohio valstijos piliečiai riuos net dar ir taip reikalingi 
šj rudenį išneškite protestą prieš rajono išvažiavime 
nesvietišką darbininkų išnau-1 vyko, 
dojimą balsuodami už socialią-* 
tų kandidatus. Lai kapitalistai 
pamato, kad darbininkai yra 

| neužganėdinti brangenybe, sun
kiomis darbo sąlygomis ir visa 
dabartine darbininkų klesos pa- tinginiai—-patenkino visus, 
dėtimi. Praneškite 
draugams ir raginkite 
taipjau balsuoti už 
kandidatus.

—Petras Jurgelis.

i............ —— ------------Į masi. šio parengimo garbė pri- 
nominavo šiuos klauso HaverhiU’o ir Lavvren-

I ce’o LSS. kuopoms. Tų kuopų 
Joseph W. draugai surengė ir nuoširdžiai 

' darbavosi jame, kad patenkinus

vidutiniškai.
, __ be abejonės, dau-

| giaus, jei Bostono apielinkėje 
iždininkas—Jacdb H. nebūtų pasitaikę kiti dideli pa-

PURCELL NUMASKUŲJA 
ŠMEIŽIKUS

draugai nu-

lelei tūlų 
buvo išpil-

Nors programas, 
priežasčių, nevisus 
dytas, bet publika smagiai laiką 
praleido. Vieta smagi, svetai
nė puiki, o muzikantai buvo ne-

Lankykite Didžiausias 
Lietuviu Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo; Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi* 
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng* 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 
yfe ^ęoĮks^Btfure @ąĮĮ)ąKį[

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

apie tai Trumpai sakant, išvažiavimas5 
juos pavyko draugų rengėjų triūsas 

socialistų nenuėjo niekais —rajonui liko 
| keliolika dolerių pęlno.

Kas ką daugiaus* rajono nau
dai parengs?—Mažiukas.

LIETUVON
1 ■

unijųAnglijos darbininkų 
kongreso pirmininkas, 
Purcell, kurį dar nesenai 
nistai kėlė. į pudanges, 
spaudoje prieš savo buvusius

komu-1 • z-. 1 IS^JO

Komunistai buvo * per savo 
šlamštus paleidę paskalą, jogui 
Purcell’is nepeikęs 
profesinių sąjungų 
tai, kad pastarasis,

Vokietijos 
centrą už 
duodamas 

darbininkų' 
tą paskolą1unijoms ,paėmė už 

keturis su puse nuošimčių pa-! 
lukanų. Purcell, girdi, pasakęs, 
kad Vokietijos profesinių są
jungų viršininkai norėję dari 
aukštesnių nuošimčių, bet ang
lams pasisekę “nuderėt”.

Kaiske, adresuotam tarptau
tinio profesinių sų j tingy susi
vienijimo sekretoriui, Sassen- 
bachui, pats’ Purcell dabar pa
reiškia, kad niekuomet jisai! 
tokių dalykų nesąs sakęs. Ko-| 
munistų spaudos paleistasai pa- 
spalas esąs “gryniausias išinis- 
las”.

Su ta paskola yra taip. Vo
kiečių profesines sąjungos pa
ėmė nuošimtį už paskolą dėl toj 
kad jos turėjo' mokėti nuošim
tį už paskolą ir anglams, kuo
met pastarieji Ruhr’o okupaci
jos metu buvo paskolinę pinigų 
Vokietijos ddrbininkų sąjun
goms. Keturi su puse nuošim
čiai Europoje yra palyginti la-1

žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdoj $181.00 iki $186.00. ’

Su
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas liuobai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siuto greitų kelionę į Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE1 
RED STARTINE

127 So. State St. Chicago, III.

Valstijų jstatymai pavelija

Raulas “Naujienų” draugas 
— jis dirba “Naujienoms” nuo 
ryto anksti iki vakaro * vėlai. 
Laksto per namus, susirinki
mus, kalbina visus, senus ir 
jaunus, kad liktųsi “Naujienų” 
skaitytojais, “Naujienų” drau
gais. Raulas už savo nenualsų 
darbą ir jjasišventinimą labui 
“Naujienų” gaus glėbį kuponų, 
o vėliau pluoštą brangių dova
nų. Bile kuris iš Jūsų, kurie 
seksite Raulo pėdoms, nešti 
“Naujienoms^ naujus skaityto
jus gausite tokį skaičių kuponų 
kaip kad gauna “Naujienų” 
draugas Raulas:
Už metihj skaitytoją .... 400 kuponų 
Už pusmetini skaitytoją 200 kuponų 
Už 8 mėn. skaitytoją .... 100 kuponų 

Šitoksai apštus skaičius kupo- V
nų davimas tęsis tiktai iki Spa
lio 31 dienai, pertat verta pasi
skubinti, kad tinkamai išnaudo
jus šį laišką, kad gavus kuodau- 
giausia skaitytoj ų-prenumerato- 
rių “Naujienoms”. Raulas dirba 
išsijuosęs, miega mažai, o valgo 
dar mažiau, žodžiu sakant, visą 
savo liuoslaikį pašvenčia “Nau
jienoms” skaitytojų rinkimui, 
ir jis taip spėriai dirbs iki Spa
lio'31 dienai, kad gavus tiek ku
ponų, idant už tuos kuponus įsi
gijus auksinį Man’s Watch, ver
tės $35.00. Raulas visus savo 
surinktus skaitytojus kada 
atneša ypatiškai, o kai kada 
prisiunčia laišku — nešdamas 
arba siųsdamas prenumeratas ir 
pinigus Raulas nepadaro apsiri
kimo niekuomet, nes jis gerai 
žino, kad “Naujienų” adresas 
yra:

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

v»irš

36 
ma-

Jšiame se- 
elegantiš-

Gąlime

2829. Viena gražiausių 
zone suknelių. Paprasta, 
ka ir ne sūkiai pasiuvama, 
pasiūdinti iš šviesios, tamsios šilkines 
materijos arba batisto.

Sukirptos mieros; 16, 18, metų ir 
36, 8, 40 ir 42 Colių per krutinę, 
mietai reikia 4’4 yardų 40 colių 
terijos.

Norint gauti vieną ar daugiau
bai neaukštos palūkanos. Ban- nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
n..; ..„ob.Jou ima Mimikai Paduotą blankutę arba priduoti pa-kai už paskolas ima dvigubai 
ir trigubai dangiaus. Pasikal- __ _ . .
h5iimu<»q(» dėl tos imskolos tarn ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina Dėjimuose aei ros pasKOlOS raip 15 centų Galima prisiųsti pinigus 
Anglijos unijų ir Vokietijos są- arba krasos ženkleliais kartu su už- 
jungų viršininkų nebuvo jokių sakymu. Laiškus reikia adresuoti: 
ginčų. Anglai davė, pasiūlymą! Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
dėl nuošimčių, *o vokiečiai be Halsted St., Chicago, 111.
diskusijų jį

vyzdžio numeri, pažymėti mierąir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę

- ___________
Tai Juokų ir Satyros mėnesinis 

didelis žurnalas. Jame telpa daugy
bė juokų, juokingų dainų, paveikslų 
ii* Unksmių pasiskaitymų. Skaityk 
“Rimbą” visada busi linksmas. Pri- 
siųsk 10c įdėjęs j konvertą gausi 
vieną numerį, 
tik $1.00. “
ne vyras. 
“Rimbas”

ŽEMĖS ŪKIO DARBININKŲ 
INTERNACIONALAS

Genėvoje neužilgio susirinks 
Žemės Ūkio Darbininkų profe
sinių sąjungų kongresas. Del 
šitos progos tapo paskelbtas 
platus* raportas apie žemės ūki ir 
daibininkų- sąjungų stovį ir 
veikimą per paskutinius dveje-1 
tą metų (nuo 1921 m. rugsėjo
mėn. iki 1926 m. rugsėjo mėu.) Skelbimai Naujienose

Pasirodo, kad prie Tarpiau- duoda naudg dėlto, 
tinęs Žemės Darbininkų JSąjun- kad pačios Naujienos 
gos dabar priklauso 365,000 na- ypg naudingos.

NAUJIENOS Pattern Dept. -
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia |dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdj No ...................
Mieros y......................... per krutinę

Prenumerata metam 
Kas neturi “Rimbo” tas 
Moterims ir merginoms 
irgi reikalingas. Reika

lauk sekančiu antrašu:
“RIMBAS”

3 Batcman PI., So. Boston, Mass

(Vardas ir pavardė)

V. M. STULPINAS & €0.
Visados teikia teisingą ir greitą 

patarnavimą tiems, kurie nori pirk
ti, parduoti arba mainyti, namus, lo
tus, ir biznius. Taipgi siunčia pini
gus ir parduoda laivakortes, atveža 
gimines iš Liietuvos labai greitai.

Daro doviernastis ir kitokius do
kumentus. Delei teisingo patarnavi 
mo visados kreipkitės pas s

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago, I1L

Naujienų Spaustuve 
ym Unijini Spaustuvė.

“NAUJIENįl” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Town of 
Lake

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon, 
i

G. Senosios
1613 W. 47th Street
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PRANCŪZŲ PASIŪLYMAS
DEL DARBININKU SAM-

< DYMO

Prancūzų konsulas Kaune į- 
teikė užsienių reikalų ministe
rijai naujų pasiūlymų lietuvių 
darbininkų samdymo Prancuzi- 
jon reikalu. Pasiūlyme daro
ma kai kinių nusileidimų, /lel 
kurių buvo lig šiol susitarta.

1

PINIGŲ IŠEIKVOJIMAS KAU 
NO SAVIVALDYBĖJE

Padarius reviziją Kauno sa? 
vi valdybėj e, paaiškėjo, kad 
trūksta pinigų apie 30 tuks- 
atnčių litų, kuriuos, pasirodė, 
išeikvojęs savivaldybės kasi
ninkas Survila. Jis suimtas ir 
laikomas krim. polic. žinioj.’

Yra žinių, kad* savivaldybių 
departamentas numatė visą ei
lę revizijų savivaldybėse. Kai 
kuriose savivaldybėse, po pada
rytų revizijų, bylas tenka per
duoti valstybės gynėjui.

STO-KLAIPĖDOS MIESTO 
TIES VIRŠININKO VA

GYSTĖ
M

šios stoties viršininkas Bud 
apgaulės keliu iš Vokietijos 
atsiuntė apdėtu mokesčiu siun
tinių ir tuo budu gavo apie pu
sę milijono litų. Numatyda
mas reviziją, pabėgo į Vokie
tiją. Siuntinių apdėtas mo
kestis daug aukštesnis, kai tas 
numatyta Berno konvencijoje, 
todeJ už jų priėmimą atsako
mybė krinta vokiečių geležin
keliams. Klaipėdos miesto sto
tis veikia savo atsakomybe ir 
tani tikslui yra užstatytos ją 
laikančios bendrovės turtas. 
Todėl dabai- spręsti apie vals
tybės nuostolius negalima. Tar
dymus veda geležinkelių ♦val
dybos ir kriminalinės policijos 
valdininkai.

H

Okupuotoje Lietuvoje
Neribotos okupantų teisės

Varšuvos valdžia Vilniaus 
vaivadai suteikė neribotą teisę 
jo veikimui.

H

H

lenkinimo 
keletą te- 
sulenkinti

M

Bankrutuoja lenkinimo darbas 
Vilniuje

Vilniuje okupantai 
tikslais buvo įsteigę 
atrų, kuriuose manė
krašto gyventojus, tačiau jie 
tokį pasisekimą turėjo, kad
per paskutiniuosius metus tie 
teatrai stovėjo tušti ir net
verčiami žmonės į juos nėjo. 
Dabai- vienas tų teatrų keliasi 
į Gardiną ir ten mano gudus 
lenkinti.

H

N

Krata lietuvių knygyne
Vieninteliam Vilniuje 

Šlapelienės knygyne du oku
pantų valdininkai darė kratą, 
neva ieškodami neapmokėtų 
žyminiu mokesčių sąskaitų.’ Ta
čiau, kaip paaiškėjo, jie ieško
jo visa kito, šnipinėjo po stal
čius, rausė kiekvieną popierių. 
Paėmė kelis privatinius laiškus, 
nieko bendra neturinčius su 
miniu mokesčiu.

M.

žy

Suimdinėja mokinius

Okupantų žvolgyba nesenai 
suėmė vieną Vilniaus lietuvių 
gimnazijos mokinį. Suėmimo 
priežastis nepareikšta, tačiau 
vėliau šitą suėmimą lenkų 
spauda nori pateisinti tariamu 
šnipinėjimu Lietuvos naudai.

Okupantai mėto iš buto 
našlaičius

Valdžios įsakymu nesenai 
Vilniuje išmesta lietuvių vaikų 
prieglauda Subačiaus gatvėje 
No. 23. Prieglauda šituose na
muose buvo nuo ' 1915 metų. 
Dabar našlaičiai atsidūrė gat
vėje, nors atimtas butas jau 
ilgą laiką yra tuščias.

M
M 
M

M

H

►>

H

h

N
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Laikinis-Didžiausias “Naujienų” Knygų Nupiginimas
KNYGOS Už PUSĘ KAINOS, KURIE PIRKS NEMAŽIAU $10.00. KNYGŲ DIDELIS NUPIGINIMAS, KURIE PIRKS NORS IR MAŽAI

Aktyvam protui reikia maisto — knyga sotina protinį žmogaus alkį. Lietuviai kaip ir kitų civilizuotų tautų žmonės, semia sau žinojimą iš knygų, pertat visus tuos žmones, kurie skaito knygas ir puošia savo namą 
knygomis, vadiname kultūriniais žmonėmis, neskaitančius — nekulturiniais. Vienas senas galvočius yra pasakęs: “Namas be knygų, tai namas be stogo .• Ir tai yra šventa tiesa, kad namas atrodo daug jaukesnis, 
daug pilnesnis, daug padoresnis, kuriame matosi apščiai knygų. Knygos netiktai gražiną bei dabina gyvenimo ruimus, bet sykiu skaitant knygas, gilina žmogaus intelektą ir auklėja sielos skaistybę. liktai 
skaitanti žmonės yra kultui nėšiai, yra tikrieji civilizacijos sūnus. Pertat yra verta kiekvienam lietuviui savo namų kertelę išpuošti gerų knygynėlių ir turėdami Iruoso laiko semti iš knygų pasaulio gudrybių turtą, 
kuris yra per šimtmečius patirtas ir surašytas į knygas. Verta raginti prie skaitymo ir tuos, kurie moka skaityti, o neskaito, verta geresnių knygų parinkus siųsti savo draugams, savo giminėms į Lietuvą.

Siame skelbime randasi visos geriausios knygos lietuvių kalba ir visos reikalingos knygos lietuviams. Kadangi “NAUJIENOS’ ’ naujai atidarė didžiausią KNY GYNĄ lietuviškų pertai^ šitą^ nupiginimą
daro kai] 
“NAŲJI1 
knygos yra pažymėta numažinta kaina, šitas didžiausias 
“NAUJIENŲ” pasiulijimo.

PILNAS ŽODYNAS LIETUVIŲ- 
ANGLŲ IR ANGLŲ-LIETUVIŲ KAIT
RŲ. Sutaisė A. Lalis. (Dalis I Ir 11). 
čia rasi visus lietuviškus žodžius išgul
dytus angliškai ir angliškus žodžiui 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliuko žodžio yra kabėse pridėta tar
mė kaip žodį ištarti angliškai, ’l'aipgi 
parodoma prie kokio gramatikos sky
riaus žodis priklauso, šitas žodynas 
yra geriausias ir vienintelis pas lietu
vius — geresnio už jį nėra, šitas žody
nas reikalingas visiems — ateiviams lie
tuviams, taipgi ir člagimiams lietu
viams, kurie nori tinkamai išmokti savo 
tėvų kalbą, žodynas didelio formato 
6x9, puslapių 1274, gražus tvirti audi
mo apdarai.,
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00 

ŽODYNAS — ANGLIŠKAI LIETU
VIŠKOS KALBOS. Sutaisė A. Lalis. 
(Dalis 11). Čia visi angliški žodžiai yra 
tinkamai išguldyti lietuviškai. Pusla
pių 835, drūtais audimo apdarais: 
Kaina $6.50, iki Spalio 31 d. tiktai $4.00 

RANKVEDIS ANGLIŠKOS KAL
BOS. Sutaisė J. Laukis., Iš šios kny
gos lengva pačiam per save be pagelbos 
mokytojo išmokti anglišką kalbą. Pus
lapių 310, drūtais apdarais.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 

, LITHUANIAN SELFINSTRUCTION.
Sutaisė J. Laukis, šita knyga gera ne
mokantiems lietuvių kalbos, o ypačiai 
čiagimiams lietuviams, kurie visai silp
nai susikalba lietuviškai, o nori išmok
ti tinkamai susikalbėti.
Kaina 50c., iki Spalio 31 d. tiktai 40c.

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Parašė prof. 
Chantepie de la Sauseye’o. Labai dide
lė knyga su daugybe paveikslų dievų, 
dievaičių relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Vienintelė Įmyga lietuvių kal
ba, kurioje galima rasti pilnit tikėjimų 
istorija. Pusi. 1086, drūtais apdarais. 
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00 

ISTORIJA ABELNA. Parašė Dr. A. 
Bacevičius. . Yra tai pilna viso svieto 
istorija nuo seniausių laikų Kinijos 
pradedant 2800 prieš Kristaus gimimą 
iki galutinam išdraskymui Aleksandro 
Makedoniškojo imperijos, 146 metų po 
Kristui, šioje knygoje yra istorijps 
Kinijos, Indijos, Aigipto, Assirijos, Ba- 
bilionijos, Persijos, Karthaganos, Phoi- 
nikijos, Judėjos, ir daugelio kitų vieš
patijų kurių vardai čia nepažymėti. 
Knyga 498 pusi., drūtais apdarais.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ, 
šioje knygoje yra pilna Amerikos isto
rija sykiu ir Amerikos konstitucija. 
Kiekvienas perskaitęs šitą knygą ryš
kiai susipažins su Amerikos istorija — 
jos praeitim, jos kovoms ir visu tuo ką 
Amerikos žmonės turėjo pakęsti kolei 
iškovojo tas sąlygas gyvenimui, kurias 
šiandie turim. Pusi. 361, drūtais ap
darais.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

PAVEIKSLŲ KNYGA. — Famous 
Pictures, 350 moterų bei merginų pa
veikslai, gryni, gamtiški. Knyga dide
lio formato. Pusi. 350, tekstas anglų 
kalba, apdaryta.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

VILNIUS. Vilniaus istorijos apžval- • 
ga. Parašė K. Binkis ir Turulis. Lai- 

* kotarpis Vilniaus istorijos yra paimtas 
nuo 1623 metu iki 1923 metų. Repro
dukcijos surinktos iš Bulhako, Fleuryo 
ir Smuglevičiaus litografijų ir senų pie
šinių. Daugybe varsuotų paveikslų ir 
du žemlapiai. šitas Vilniaus Albumas, 
tai brangus kultūrinis turtas dėl kiek
vieno lietuvio, pertat kam brangi Lie
tuvos praeitis ir jos ateitis, tai kiekvie
nas turi pažinti Vilniaus istoriją su jo 
esamais kultūriniais turtais. Šitas 
Vilniaus Albumas padabins . kiekvieno 
lietuvio namą, pertai mes patariam ’ 
kiekvienam įsigyti Vilniaus’ Albumą. 
Didelio formato,; su daug paveikslų 
spalvuotų ir nespalvuotų, pusi. 188. 
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Rygiškio Jono. Pilna lietuvių kalbos 
gramatika. Pusi. 280.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 /

VARGO MOKYKLA. Sutaisė Jab- ‘
kmskis. Skiriama lietuvių kalbos 
mokslo reikalui, geriau pasakius tiems, 
kurie nori išmokti taisykljškai kalbėti 
lietuvių kalbą. Dvi dalis, pusi. 542.
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

FIZIKA. Parašė K. Šakenis. 8 dalys 
vienoje knygoje. Pusi. 472, apdaryta. .

, Kaina $3.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50
Šitas didžiausias “NAUJIENŲ” knygų nupiginimas, kuVis tęsis iki SPALIO-OCTOBER 81 DIENAI yra daromas tuo tikslu, kad savo skaftytojanvv savo rėmėjams ir visiems 
:ą pasipirkti geriausių ir reikalingiausių knygų už visai numažintą kainą. Pertat, ąepraleiskite progos, pasirūpinkite įsigyti kuodaugiausia Sitų knygų, kito panaSau nupigini™ 

toliau gyvenanti užsisakykite per laiSkus. *" ’ • • • -

po įvadu į naują biznį ir ragina kiekvieną lietuvį pasirinkti iš šio knygų sąrašo sau eikalingų knygų tuoj, kolei dar kaina yra numažinta. Jeigu*.pasirink8i knygų nemažiau $20.00 PILNA KAINA, tai 
ENOM.v’ piisiųskite TIKTAI $10.00 — reiškia pusę kainos kiek kad knygos kainuoja. Jeigu imsi mažesnę sumą knygų, kuri nesudarys $20, tai pnsiųsftite NAUJIENOMS tiktai tiek kiek ka<l prie kiekvienos 

----- - ■ ■ tęsis tiktai iki SPALIO-OCTOBER 31 DIENAI, 1926 m., pertat verta pasirūpint/ kiekvienam, kad tuoj įsigijus geriausių knygų iš šio

GYVENIMO DUMBLE. .Parašė S.
E. Vitaitis. žingeidi apysaka iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo, naujai išėjusi iš 
spaudos. Pusi. 366, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 

AKYVI APSIREIŠKIMAI SVIETE, 
į kuriuos žmonės nuolatai žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Knygelė su paveiks
lais. Puslapių 79.
Kaina 40c., iki Spalio 31 d. tiktai 30c.

RAISTAS — THE JUNGLE. Para
šė Upton Sinclair. Gana žingeidi apy
saka iš lietuvių gyvenimo. Puslapių 
355, apdaryta.
Kaina $2.5Q, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

BIBLIJA — PILNAS ŠVENTAS RA
ŠTAS SENO IR NAUJO TESTAMEN
TO. Lietuvių kalboje 11 kartą peržiū
rėta ir naujai 1922 metais atspauzdin- 
ta. Pusi. 1127, dydžio 6i/2x9»/2.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS 
TVĖRĖSI. Parašė prof. M. W. Meye- 
ris. Aprašyta kokiu budu tvėrės dan
giški kūnai, kaip susitvėrė musų žemė 
ir kaip atsirado gyvybė. Su daug pa
veikslų. Pjusl. 140, apdaryta.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $00

LIETUVOS ŽEMLAPIS, visai naujas
— randasi visi Lietuvos miestai, mies
teliai, bažnytkiemiai, kaimai, upės, eže
rai, vieškeliai, plantai, pelkės, tikroji 
valstybės siena, Kurzono linija ir tt.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

LIETUVA PAVEIKSLUOSE — 60 
gražių gražiausių atviručių (Post 
Cards) ant kurių vaizduojama puikiau
sios bei istorjškiausios vietos Lietuvo
je. Verta šitas atvirutes naudoti susi
rašinėjime su savo draugais.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

MAGIŠKOS KAZYROS su pilnu lie
tuvišku išguldymu. Geriausios kazyros 
tiems, kurie nori savo ateitį atburti ka- 
zirų metimo pagelba.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ŠVENTAS PETRAS RYME. Parašė
H. i Sienkievičius. Įdomi apysaka iš

• krikščionių persekiojimo laikų, geriau 
pasakius apie Nero laikus. Puslapių 
230, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS.
T^abai įdomios pasakos su daug paveiks
lų. Puslapių 300.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

MOKSLINČIUS TVARDAUSKAS.
žingeidi pasaka iš žmonių padavimų.
Puslapių 174.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

KANDIDAS. Parašė Valtairo. Gar
sus filozofo-istoriko Valtairo veikalas. 
Pusi. 175, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

ŪKININKO DANGUS. Parašė Ig.
Končius. Metereologijos populiarus 
vadovėlis, apie žiemą, sniegą, saulę, au
galus, orą, vėją — jų sudėtį, ypatybes, 
elementus ir tt. Pusi. 112.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

KRAUJO LAŠO KELIONĖ. Parašė
N. Osiopovski. Apsakymas kaip gyver 
na ir minta žmogaus kūnas, su paveiks
lais. Puslapių 79.
Kaina 60c., iki Spalio 31 d. tiktai 40c.

STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Pa
rašė N. Rubakinas. Įdomi knyga apie 
visokius stebuklus — su daug paveiks
lų. Puslapių 240.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c. 

GADYNĖ ŠLĖKTOS VIEŠPATAVI
MO LIETUVOJE. Parašė Dr. J. šliupas.
Pusi. 552, apdaryta.
Kaina $3.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 

GAMTA IR JOS REIŠKINIAI. Pa
rašė Trojanovskis. ’ žingeidi mokslinė 
knyga su daug paveikslų 4-riose dalyse. 
Puslapių 303.
Kaina $2,00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25 

ARITMETIKOS TEORIJA. Sutaisė
A. Smetona. Pusi. 189.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

ORGANINĖ CHEMIJA. Parašė V.
Rūkas. Pamatinės žinios šitoje srityje.
Puslapių 384, apdaryta.
Kaina $3.75, Iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
arba trumpas vadovėlis pačiam mokytis 
arba mokykloms. Sutaisė Damijonai
tis. Pusi. 166. (
Kaina 80c., iki Spalio 31 d. tiktai 60c.

KELIONE APLINK PASAULĮ PER 
80 DIENŲ. Parašė Julės Verne. Įdo
mus pasakojimas apie kelionę aplink pa
saulį. Su paveikslais. Pusi. 228.’ 
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

knygą nupiginimas

GAMTOS MOKSLO VADOVĖLIS. 
Parašė Trojanovski. Norinti giliau pa
tirti gamtos mokslus: augalus, vandenį, 
žemę, žmogų ir kitus gamtos įvairius 
sutvėrimus verta įsigyti šią svarbią 
knygą. Su daug paveikslų. Pusi. 584, 
yra 3-jose dalyse .
Kaina $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75 

LIETUVIŲ TAUTA SENOVĖJE ir 
šiandie. Parašė Dr. J. šliupas. Yra 
tai pilna Lietuvos istorija nuo 13-to iki 
16-to šimtmečio. Pusi. 563, apdaryta. 
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 

ARITMETIKA. Sutaisė A. Busilo.
Aritmetika yra 5-iose dalyse, pusi. 525, 
gana tinkamai sutaisyta dėl mokinimosi 
rokundų .
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. Su
taisė Ilgūnas. Tinkama knyga norin
tiems mokytis knygvedystės. Pusi. 184. 
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c. z 

ARITMETIKOS UžDAVINYNAS. Su
taisė Mašiotas. Dvi dalis, pusi. 177.
Kaina $1.00, iki Spalio131d. tiktai 75c.

RUSIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODY
NAS. Sutaisė Vėgėlė-Strazdas. Tinka
mas nešiotis kišeniųje. Pusi. 252. 
Kaina $1.00, iki Spalio 31 d. tiktai 75c.

Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ VĖ
LIŲ BEI VELNIŲ. Surinko Dr. Ba
sanavičius. šioje knygoje telpa keli 
šimtai gražių pasakų apie rojų, čysčių, 
peklą, giltinę, marą, cholerą, dūšias, 
velnius, vaidinimus ir kitas įvairybes. 
Pusi. 470, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75 

LIETUVIŠKOS PASAKOS ĮVAI
RIOS. Surinko Dr. Basanavičius. Daug 
gražių pasakų gana juokingų ir labai 
žingeidžių. Pusi. 300, apdaryta.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

LITHUANIA — THE AWAKENING
OF NATION. šita knyga labai naudin
ga čia augusiai jaunuomenei, kuri nesu
pranta* tinkamai lietuviu kalbos. * Šita 
knyga yra anglų kalba ir joje aprašoma 
Lietuva ir jos visa praeitis. Taip, kad 
šitą knygą perskaitęs kiekvienas čiagi- 
mis lietuvis pamylės savo tėvų šalį. 
Pertat, verta kiekvienam tėvui bei kiek
vienai motinai pasirūpinti, kad vaikai 
turėtų šitą knygą, nes tai yra brangus 
turtas dėl čiagimių lietuvių. Pusi. 248, 
didelio formato.
Kaina $5.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.50 

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS.
Sudaro K. Būga. 1-mas sąsiuvinis iki 
anč. Pusi. 80, didelio formato.
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

VAINIKAI. Naujos visokios dainos 
musų jaunųjų poetų: Liudos Giros, Gu
staičio, Vinco Krėvės, Kalėdų Kaukės, 
Vaitkaus, Mikuckio, Steponaičio, Puti
no, Zigmo Gėlės, Fausto Kiršos, Balio 
Sruogos, Tyrų Duktės, Vaidylos Ainio 
ir Binkio. Taipgi visų minėtų poetų au
tografijos ir paveikslai. Pusi. 230.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

BLUDAS. Parašė Dobilas. Roma
nas iš laikų buvusios revoliucijos 1905 
metų. Pusi. 428.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

A. VIENUOLIO RAŠTAI. 22 gra
žios — užimančios apysakos. Pusi. 348. 
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

DAINAVOS ŠALIES SENŲ ŽMO
NIŲ PADAVIMAI. Parašė Vincas 
Krėvė. Pusi. 152. *
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 80c.

DYKUMOSE IR GIRIOSĘ. Labai 
žingeidi apysaka garsaus lenkų rašėjo 
— Henry ko Sinkevičiaus. Dviejose da
lyse. Pusi. 419.
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

ATTILOS SIAUBIMAS LIETUVOS 
KRAŠTAIS. Parašė Sirvydas. Pusi. * 
208, apdaryta.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BA- 
TALIJONO “VEDĖJA. Jos gyvenimas 
ir vargai. Pusi. 296. •
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJE
AZIJOJE nuo senovės iki pateko po val
džia Persų. Parašė Dr. J. šliupas, žin
geidi dalis Lietuvos istorijos. Pusi. 
283, drūtais apdarais.
Kaina $2,00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

septyni Pasaulio stebuklai.
Parašė Banks. Knyga labai' žingeidi, 
su paveikslais. Pusi. 200, apdaryta.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25 

PAVASARIO BALSAI. Mairionio.
Gražių dainų knyga. Pusi. 120.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

1 “NAUJIENŲ” draugams davus 
progą pasipirkti geriausių ir reikalingiausių knygų už visai numažintą kainą. Pertat, nepraleiskite progos, pasirūpinkite įsigyti kuodaugiausia Sitų knygų, kito panaSau nupiginimo vargiai kada susilauksite. Kurie 
gyvenat Chicagoje, galite pribūti į “NAUJIENAS” asmeniškai pasipirkti knygų, o toliau gyvenanti užsisakykite per laiškus. Taipgi ragmam, kad knygynai bei knygų pardavėjai pasinaudotų šia proga irgi, nes 
panašių progų retai pasitaiko. Lauksime. Pinigus sykiu su knygų užsakymu siųskite šiuo adresu:

NAUJIENOS 1739 So. Halsted St

LIETUVOS TĖVYNES DAINOS. 
Parašė kun. Vienožinskis. 33 dainos 
Vienožinskio ir 4 dainos vyskupo Mo
tiejaus Valančausko. Pusi. 48.
Kaina 30c., iki Spalio 31 d. tiktai 25c.

PATARIMAS VYRAMS APIE LY
TIES DALYKUS. Paraše Dr. Robinso
nas. Knygoje nurodoma kaip apsisau
goti nuo lytiškų ligų ir jas gavus kaip 
galima išsigydyti. Pusi. 233, apdaryta. 
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

PATARIMAI MOTERIMS APIE LY
TIES DALYKUS. Parašė Dr. Robinso
nas. Knyga su daug paveikslų ir nau
dingų pamokinimų lyties reikalais. Ver
ta kiekvienai moteriai šią knygą įsigyti. 
Puslapių 300, apdaryta.
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ* GYVI 
SUTVĖRIMAI. Parašė šernas. Su daug 
paveikslų. šioje knygoje aprašoma 
apie įvairius sutvėrimus seniausių ga
dynių, gyvenusių dar prieš atsiradimo 
žmogaus. Mokslininkai atkasinėdami 
žemės sluoksnius randa čielus kimus ir 
pagal jų sprendžia apie žemės senumo 
ir gyvybės atsiradimo ant jos. Pusi. 
370, apdaryta. ,
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

ŽINYNAS. Svarbi knyga visokių žinių 
iš mitologijos, istorijos, etnografijos, 
geografijos, astronomijos, aritmetikos, 
medicinos ir įvairių patarimų bei pamo
kinimų knyga — kaip tai apie sveikatą, 
budus gydymosi, vaistus, nurodymus 
amatininkams, ūkininkams, darbinin
kams, šeimyninkams ir kitiems . šita 
knyga privalėtų rastis kiekvienoje šei
mynoje bei kiekviename name. Pusi. 
392, apdaryta. ~ \
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 

NAUJAS PILNAS ORAKULAS arba 
burtų, monų ir visokių raganysčių kny
ga. —Taipgi pilnas delnažinystės moks
las su paveikslais. Yra tai didžiausia 
ir praktiškiausia monų ir visokių pas
lapčių knyga pasaulyje. Didelio for
mato 6x9, pusi. 414, apdaryta.
Kaina $4.50, iki Spalio tiktai $2.50 . 
, LIETUVIŠKAS SAPNININKAS — 
vieninteliai geriausias Sapnininkas, su
taisytas pagal persiškai egiptišką sap-z 
nininką su daugybe paveikslų, šitas 
sapnininkas geriausia išguldo visokius 
sapnus negu bile vienas kitas sapninin
kas. Taipgi yra ir planatų spėjimo 
ateitis. (Agentai, kurie pirks sykiu 
daug šitų sapniniųkųiigaus už gana nu
mažintą kainą). Pusi. 205, apdarytas.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ETHNOLOGIJA arba istorija apie 
žemes tautas. Sutaisė šernas. Su 
daug paveikslų, šioje knygoje aprašo
ma apie visas žmonių tautas ir gentes, 
veislės arba rasės. Knygoje parodoma 
kiekvienos nors ir mflžos viešpatystes 
žmonių kilmę, spalvą, tikėjimą, papro
čius, užsiėmimą. Knyga pilna paveiks
lų visokių žmonių veislių. Knyga žin
geidi, verta kiekvienam įsigyti. Pusi. 
667, drūtais apdarais.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIK
ŠČIŲ PAVEIKSLAI: Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28, 
tinkami kabinti ant sienų namuose, 
ofisuose, svetainėse. Perkant visus 4 
paveikslus sykiu atiduosime už $1.25, 
bet perkant atskirai, kaina kiekvieno 
50 centų.

LIETUVOS ĮSTATYMAI. Knyga 
naudinga tiems, kurie nori susipažinti 
su Lietuvos įstatymais Bei visa šalies 
tvarka. Didėlė knyga. Pusi. 1031, 
apdaryta.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

GEOGRAFIJA arba žemės aprašy
mas. Sutaisė šernas. Su daug paveik
siu. Aiškiai ir suprantamai aprašoma 

\ musų žemė, jos pavidalas, didumas, 
aukštis, vulkanai, kur randasi anglis, 
geležis, auksas, druska ir kitos žemės 
gerybės. Kiek kur yra ežerų, marių, 
upių, jų vardai, plotas gylis, kur kokie 
miestai, gyventojai ir tt. Labai žingei
di knygai Pusi. 469, drūtais apdarais. 
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Su 
paveikslais. Parašė prof. VipReris. 
Yra tai tikriausia svieto istorija nuo 
seniausių laikų iki nupuolimd Rymo im
perijos. Pusi. 305, drūtais apdarais. x 
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ PASA
KŲ. Parašė Karpavičius. Daug už
imančių dMykų randasi šioje knygoje. 
Puslapių 148, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00
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Ketvirtadienis, Spalis 7, '26 JfAUJTENpS, OEIcagO, HI.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pakvaišęs lietuvis suba
dė savo pačią -

Pats irgi nusižudė

Motiejus Poviliūnas, 60 m. 
amžiaus, gyvenąs 2217 W. 23rd 
PI., per kiek laiko sirgo nervų 
liga ir protas buvo pamišęs. 
Keturius mėnesius buvo Kan- 
kakee beprotnamy. Prieš tai 
per visus metus nedirbo.

Juokų vestuvės pavirto 
visai nejuokais

Leonard Hand, 17 m., dirbda
vo teatruose kaipo moterų im- 
personuotojas. Ir jis taip gerai 
moteris impersonavo, kad Ja
mes LaiMarcha, 36 m., į jį įsi
mylėjo ir pradėjo jam pirštis. 
Norėdamas dar daugiau pasi
juokti, jis pasirėdė moterų dra
bužiais ir su keliais draugais 
išvyko į Crown Point, kur ir 
apsivedė su La Marcha. Tai bu
vo dvejetą savaičių atgal.

Pas vieną draugų suruošė 
vestuvių puotą ir tik baigiant 
puotą Marcha sužinojo, kad 
jo jaunoji pačiutė yra ne kas 
kitas, kaip vyras. Tečiaus La 
Marcha jį neapleido, bet padarė 
partneriu savo butlegerystės

Jo moteris Teklė ir vaikai išė- bizny ir pavedė jam linksminti 
mė jį iš , Kankakee fr pereitą svečius namuose prie 7731 

• nedėlią parsivežė namo. • Vakar Greenwood Avė., kad jie dar 
apie 10 valandr ryto peiliu per- daugiau munšaino išgertų. Ste- 
durė moteriai šlaunį ir pilvą ir ven Korzak nežinojo, kad ta 
plaskui pats persidūrė sau pll-! ‘•gražioji moteris” yra vyras ir 
va ir už pusės valandos pasi- k ją įsimylėjo, o gailaus ir peš- 
mirė. Kūnas randasi pas grabo-(tynęs sukėlė. La , Marcha tapo 
rių LechaviČių. . 'areštuotas. Hardv sulaikytas

kaipo liudytojas, bet paskui jį 
Moteris pavojingai sužeista paliubsuota. ’ Parėjęs namo jis 

tapo išvežta į šv. Antano ligoni- paSir£d§ moteriškais drabužiais 
nę. Betgi nesitikima, kad ji jr nuodų. Atvykusi poli-
pasveiktų. 1 cija jį išvežė į pavieto ligoninę

Jis paliko du sūnūs, Mikų, 24' ir išpradžių patalpino jį tarp 
m. ir Petfą, 3‘2 m. Abu tuo lai- ’ moterų, ir tik vėliau pasiuntė 
ku buvo datbe. P«s vyrus.

Nušovė savo podukrą
Patėvis ^fichael Brennan, 50 

m., nušovė savo podukrą Mrs. 
Helen Laage, 32 m., ir gal
mirtinai pašovė savo pačią, ku
rią jis prieš porą metų buvo 
vedęs. Taipjau jis paleido po šū
vį į podukros dukterį ir įnamį 
John W. Evans, bet nepataikė. 
Po to jis bandė pabėgti, bet 
Evans jį sulaikė ir atidavė po
licijai. šaudymas įvyko Bren
nan namuose 5837 Grace St.

Tarp Michael Brennan ir jo 
pačios buvo aštrių barnių ir ji 
buvo atsikreipus į teismą, kad 
jį išvarytų iš jos namų. Kadan
gi jis neturėjo kur dėtis, tai 
teismas leido jam pasilikti rūsy, 
bet uždraudė eiti į jo pačios 
kambarius. ^Užvakar tečiaus jis 
atėjo į pačios butą ir vėl pradė
jęs barnį. Laike barnio jis ap
kaltinęs savo podukrą, kad ji 
yra didžiausia kaltininkė nesu
tikimų ir išsitraukęs revolverį 
ėmė šaudyti. Policijai jis prisi
pažino, kad jis rengėsi nušau
ki — podukrą, jos motiną-pa- 
čią, podukros dukterį ir įnamį 
Evans ir tada paskutinę kulką 
paleisti sau, bet nušovė tik 
dukrą ir pašovė pačią, o 
tiems nepataikė.

Pradėjo Šalčio bylą Pavirto plėšiku Kraujo, odos, chroniškas

Apiplėšė namie Moterį nušovė

po-
ki-

Nori dukterį pripa
žinti beprote

Francis Faywick, 18 m. iš 
Allentovvn, Pa., sumanė likti 
artistu ir keletą mėnesių atgal 
atvyko į Chicago. Bet ąfčlausla 
kiek priėjo prie artistų, tai tik 
tiek, kad liko patarnautoju ir 
pasiuntiniu Dailės Instituto raš
tinėj.

Vakar kasierė p-lė W. G. 
Williams įdavė jam dėžutę su 
$1,825 pinigais ir $1,200 če
kiais nunešti į kitą raštinę ant
rame ąugšte. Praėjo pusantros 
valandos, o “dailininkas” vis 
dar neatėjo, tada p-lė Williams 
sukėlė alarmą. Vėliaus rado dė
žutę,* su nuplėštu viršeliu, su 
išimtais pinigais ir su rašteliu 
nuo Faywičk, kad jis sergąs, 
neturys pinigų, daugiau artistu 
nebenorys būti • ir išvažiuojąs 

juos surasti, todėl nagrinės by- savais keliais. Tų jo kelių, kū
lę įr j„ riais jis išvažiavo, jieško poli-

. —______ 1 cija.

Nors prokuroras ir nesurado 
dviejų svarbių liudytojų, bet 
vakar vistiek pradėta nagrinė
jimą bylos Joe šaltis ir Frank 
Koncil, kaltinamų už' nušovimą 
priešingos šaikos butlegerio Fo- 
ley. Prokuroras davė suprasti, 
kad jis reikalaus abiems kalti
namiems mirties bausmės.

Prokuroras pripažysta, kad 
abu pasišalinusieji liudytojai 
buvo labai svarbus ir abejoja
ma, u r be jų galima bus kalti
namuosius nuteisti. Tie du liu
dytojai buvo išvežti į Iową val
stiją, kad negalėtų prie jų pri
eiti šalčio šaikos nariai ir juos 
prikalbinti nebeliudyti. Ten je 
buvo po policijos priežiūra, bet 
įstengė nuo policijos pasislėpti 
ir dingo. Prokuroras nesitiki

Nori miesto auditorijos
Atsiimkit laiškus iš Pašto

senas žaizdas, ligjas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRAU! ASHLAND STATE

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos;

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: ,
2226 Marshall Blvd,

TELEFONAS CRAWFORJ) 148C
TELEFONAS CANAL 4464

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-/ 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
treivas akis, nuima kataraktą, ati- 
aiso trumparegystę ir toliregystę. 
3rirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
iiausias klaidas. Speciali atydarat- 
kreipiama i mokyklos vaikus. ValJplO 
ki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų , Patarnavi-

Gerai patyręs gydytojas •

NAPRAPATASU z

Dr. A. J. Normanth
4454 So. Westem Avė.

2-0-6-8 v, v., Chicago, III.

Samuel R. Kadison, real es- 
tate brokeris, su savo žmona 
sugryžo iš teatro namo 5015 
Kenmore Avė., ir vos įėjus į 
butą tapo užpulti dviejų plėši
kų, kurie atėmė $2,500 vertės 
brangmenų ir $50 pinigais. Ka
dison turėjo deimantinį žiedą, 
kurio plėšikai negalėjo numau
ti ir jau rengėsi nupjauti pirš
tą, kuomet jo pati pradėjo šau
kti ii- plėšikai turėjo bėgti, ly
dimi kaimynų šūvių.
________ A

PRI1MNUS NUO KOSULIO. i
I ) ‘ * • • * - «• • • j

Tūkstančiai lįgoniy jaunp ir 
seny prityrė vertę

Severą’s 
Cough Balsam.j

Jis pagelbsti ligoniui atlaikyti 
ligos ir suteikia jam greita pas
veikimą. žinomi kaipo geras 
vaistas per suvirtum 45 matus. ,

Kaina 28 ir 50 centai

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ CO.. GEDAM RAP1DS. 10WA !

s*********♦♦**♦*****«**♦♦

Negrė moteris tapo nušauta 
ir negras poticistas pašautas su
sirėmime taq> policisto ir tos 
moters draugo — plėšiko.

Į Pohcistas Hoy Chestnut ban
dė įduoti varantą Gabriel Hun- 
tsman, 4501 Calumet Avė., kal
tinantį pastarąjį už plėšimus. 
Tarp policisto ir plėšiko įvyko 
persišaudymas, kuriame kartu 
su plėšiku buvusi Florence Do- 
minguez, 30 m., tapo nušauta. 
Policistas irgi pašautas. Politiš

kas sako, kad moterį nušovė 
plėšikas, galbūt netyčiomis jai 
pataikydamas besišaudant su 
policistu, kurį plėšikas pašo
vė į koją.

Crowe-Barret frakcija 
laimėjo

' Crovve-Barrett republikonų 
frakcija išėjo laimėtoja senai 
besitęsiančiuose kivirčuose dė
lei pereito pavasario nominaci
jų, kuriose papildyta labai di
delių suktybių. Nors tos sukty
bės išėjo aikštėn ir buvo pa
tvirtintos išnaujo skaitant bal
sus, pavieto teisėjas Jarecki at
sisakė išmesti republikonų bal
sus 20, 27 ir 42 vardose, kur 
daugiausia suktybių buvo papil
dyta ir tuo paliko Crowe-Bar- 
rett frakciją laimėtoja, nes tuos 
balsus palikus neišmestus pasi
lieka visi Crowe-Barrett frak
cijos nominuotieji kandidatai.

Mrs. Agnės H. Kane, 7544 S. 
Shore Drive, areštavo savo duk
terį Mildred Kavannaugh, 23 
metų ir atsikreipė į teismą, kad 
teismas pripažintų ją beprote 
ir leistų patalpinti ją privatinėj 
sanatorijoj. O beprotybė pasi
reiškianti tame, kad ji vedanti 
labai palaidą gyvenimą.

Nesenai duktė tapo teismo 
pripažinta perdaug išlaidžia ir 
netinkanti valdyti savo turtą, 
kuris siekia $43,0Q0. Duktė gi 
buvo patn>uKusi savo motiną 
teisman už 
pasilaikiusi 
turto.'

Kada ją
pasipiktino ir pareiškė, kad ji 
yra pilnai suaugusi mergina ir 
todėl gali savo gyvenimą tvar
kyti taip kaip jai tinka, 
tai yra jos gyvenimas, (| 
keno kito.

tau kad motina buk 
sau didelę dalį jos

areštuoki, ji labai

nes
ne

Vėl šoko per langą

! Apiplėšė Kenosha 
banką

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Du plėšikai užvakar užpuolė 
Commercial Exchange Bank, 
Kenosha, Wis., ir suvarę darbi
ninkus į užpakalinį kambarį, 
paėmė iš banko arti $10,000. 
Bet plėšikai pražiopsojo $130/ 
000, kurie buvo atdarame vaul- 
te. Išėję iš banko plėšikai din
go minioje gatvėje.

Pavieto taryba, pasiūlius jos 
prezidentui Cermak, nutarė pą-' . . E
skirti komisiją paraginti mies- -i i ♦
tą ir pavietų pastatyti didelę1 Kam ?le p.rik,^s0’ 
miesto auditorijų, kurioj tilį>- į vynausįjį paštą Chrk
tų 125,000 žmonių, ir kurioj ga- Adams gatvių) atsiimti. Rei 
lėtų būti laikomos nacionalės kla^Iau®tl u P^eA 
politinių partijų konvencijos,! padėta iškaba Advertised W 
įvairios parodos ir žiemos spor-' ^ow l°hėj nuo A ams gat 
tai. Tokia auditorija kainuotų1 ^s» pasakant laiško NUMb- 
$7,000,000. Manoma, kad ir ’Haip kad šiame sąraše pa- 
mayoras Dever paskirs panašią Žymėta. Laiškus paštas laik<

tų 125,000 žmonių, ir kurioj ga-

J, K Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue,
, Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
J 410 So. 49 Ct, Cicero \
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn A Ve., Tel. Blvd. 3201

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana v
OPTOMETRISTAS, ’į, / 

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Galvis 
Telefonas ( anai 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekoa, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos; nuo 9:30 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytas Nedaliomis. 
........................»■■■■■-— ,

tik keturioliką dienų nuo pa 
skelbimo.
507
514
531

Boqueanskiui Kazimierui 
Donicunos Jonas 

Gumpini Juosui 
Mozeris Juozas 
Pruzcuiui Jakai)
Sereikienčs Marei jonai

komisiją.
Nurodoma, kad keli sportų 

promotoriai paskelbė savo pie
nus įtaisyti didelę uždarytą 
areną, bet jie niekad nepradėjo 
tikrojo darbo. Tuo tarpu to-
kia auditorija yra labai reikalin- :)6*l 
ga, nes nėra vietos didesnėms 
konvencijoms ir šiaip svarbes-j Slojeno Barboro 
iriems apvaikščiojimams laiky- o74--Smalelis N
ti, kuomet panašias municipa
lines- auditorijas turi veik visi( 
didesni Amerikos miestai. Ap
skaitoma, kad tokia auditorija 
apsimokėtų ir įplaukos padeng
tų visas išlaikymo lėšas.

—--------U4—u..-------

Trys vajkiri užmušti
Trys vaikai ir vienas jaunuo

lis liko užvakar užmušti auto
mobilių.

Užmušti vaikai: George Mc- 
Carthy, 11 m., 3038 Pamell 
Avė., Neal Johnson, 5 m., 712 
W. 51 St. ir Paul Salston, 4 
m., 1134 So. Califomia Avė. 
Pirmieji du liko užmušti trokų, 
vienas prie 37 ir Wallace gat
vių, o antras žaidžiant gatvėje 
prie savo namų. Trečias vaikas 
liko užmuštas pasažierinio au
tomobilio einant

Frank Milller, 
Montrose Avė.,

P-lė Marjorie Kelly, graži 17 
m. mergaite, susivylusi gyveni
mu, vakar šoko per šešto aug- 
što langą Planters hotely, 19 
N. Clark St., kuriame ji gyve
no. Ji nukrito ant antro augšto 
gaisrinių laiptų ir tiek sunkiai 
susižeidė, kad galbūt mirs. Ji 
buvo nesenai atvykusi iš Van- 
couver, Kanados, kur ftyyenai^™ d‘vfcm 
jos motina. Iš paliktųjų motina, >va|(J- yfe ■ trok h. susidurime 
laiškų matyt, kad ji buvo vedu-..škrit(> gatv5n> per'siskeidamas 
si ir kad jos vyras yra miręs,. .
taip kad ir jai nebelikę prasmės 
gyventi.

Sudegė daug auto
mobilių

Du ginkluoti žmonės naktį 
užpuolė Shenandoah Auto Li
very Co. garažių, 3535 N. Hal- 
sted S t. ir sudaužė 50 brangių 
automobilių, pridarydami nuo
stolių už $15,000. Spėjama, kad 
tai yra pasekmė kovos tarp pa-' 
Č’ų garažininkų.

skersai gatvę.
22 m., 2541 

liko užmuštas

KELLOGG S 
TASTELFSS CASTOR OIL

i4ibai geras castor oil pa
darytas de] medikai io var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

580
581
585
586
587
588
593

’504

Snapstis Piter 
Stugene Julijona 
Srileikis M 
Trubas Liudvikas 
Urbanovicini J 
Urbiene Marijona 
Valcinkas Pranas
Zilene Agota 
ZelwitW'lJozap’

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th SU Chicago, III.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 

i tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

JONAS MOTERAITIS
• h -

Persiskyrė su šiuo pasauliu Utarninke, Spalio 5 dieną, 
1926 m., 1 vai. iš ryto, sulaukęs 36 metų amžiaus. Gimė 
Lietuvoj, Kauno rėdyboj, Tauragės apskričio, Dacijonų kai
mas. Amerikoje išgyveno apie 19 metų. x

Paliko didžiame nubudime moterę Anastaziją ir 2 duk
reles, Albiną 9 metų ir Bronislavą 6 metų. Taip pat paliko 
brolį Vincentą Amerikoje. Lietuvoje palijo tėvą, motiną ir 
3 seseres: Oną, Marijoną ir Zosytę ir brolį Juozapą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 2300 W. North Avė.

Laidotuvės įvyks Petnyčioje, Spalio 8 d., 1926 m., 8 
vai. ryte bus frtiiydėtas į Švento Mikolo Arkainuolo Bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Motekaičio giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukrelės ir Brolis

i X • * K.

Laidotuvėse patarnaus graborius A. Masalskis, Tele
fonas Boulevard 4139.

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turit sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, šlapumo arba 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos liąos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

DR. ROSS per trisdešimtj metų 
besispccializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
'gydymą

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

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

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

Dr. B. M. Ross
35 South Dearborn St.

Kampas Monroe St^ Criliy Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI 
TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, sejedomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Alsišaukit, Informacijos Dykai.

Matai Kas Dedasi?

bfiti; išganyti; paliuosuoti;
saugoti; ncdaleisti; pa m’naudo
ti J čiedyti — bet šitame atliti- 
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau. kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų *\asdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.



8 . / NAUJIENOS, Chicago, III. ' . ■ . 2_________ '__ Ketvirtadienis, Spalis 7,. ’26
____ ----------- --- . - ... -  ---------- -- ----- -........ - -............. 1----- -  - - - - -   - ■ . 4 .  - -------  - - - . +— " - - I m T-T-  - -—  .......... .................................................-- —

Lieiuvin Rateliuose.
Ryloj Vilniaus Diena

Gedulingos Vilniaus Dienos iš
kilmės rengiamos Bridgepor-j 
te ir Ciceroj.

Rytoj, spalio 8 d., bus \ 11- 
Iuaus Diena - gedulingas pa- 
hinėjimas plėšriųjų lenkų prieš 
'eše tą i metų išplėšimo musų 
testinės Vilniaus, kuris ir da-

> v< t., Cicero. Abejose vietose 
be prakalbų bus ir turtingi nui- 
zikaliniui programai.

Lietuvių Auditorijoje kalbės:
Lietuvos Konsulas P. žadei- 

kis, “Naujienų" Redaktorius P. 
Grigaitis, Vilniaus Vadavimo 
K-to pirm. S. Kodis. •

Iškilmių programa dalyvau
ja:

“Birutė",
dainininkė S. Krasaiickiehė,
Jaunuolių Orkestras, veda

mas J. L. Griišo,

dėjo patikrinti kas ką yra iš-į 

mokęs. Nekurios mergaitės ir( 
berniukai jau gražiai lietuvis*, 
kai skaito. Jie labai patiko ir. 
naujam mokytojui. 1 Chicngos Lietuvių Drnugija S. P.

Pu/Uvinu fintvinbii nArlranbn yra didžiausia lietuvių RMVįŠelpOi Indulius pamokų pu trauką (|rangjja Chicagos mieste. Į šią 
buvo atidarytas tėvų susirinki- draugiją priklauso i 

Vnblvl.n liln to imli Pirm * ir »uQ,eIU. O draugijos pin Inas. Valdyba liko ta pati, t inn. netoU $15(000<
J. Užubalis, 3954 W. b'hiurnay L___
st., ižd. P. Freimunas-, rašt. V. Jjdposj

PRANEŠIMAI
StARBUS PRANEŠIMAS

CHICAGOS LIETUVIAMS

> arti 800 vyrų 
I ir mgterų, o draugijos piniginis tur- 

-Sergan
tiems nariams yrn trys skyriai pa- 

: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykj įstojęs j šią draugiją 
yup liuosas išvažiuoti iš Chicugos Į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų I Amerikos ir gauti pu.šelpą kaip ir

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI frontinis švarus kam- 
baris, dėl merginų arba vedu
sios poros. Kreipkitės nuo 6 

vai. vakarais.
3356 So. Lowc Avė. - 
1-mos lubos frontas .

iki
9

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS patyręs ir neve- 
tlęs bučeris. Bardas ir butas. Turi 
mokėti lenkiškai kalbėti.

3355 W. 3$th Street

Bet šiemet 
minėsime prie 
linkybių, nes 
klausimus vėl 
biu klausimu,

dabar Vilniaus I 
virto laimi švar
ku ris judina vi-Į

kus nemažai baimės kelia. Pa-į 
daryta Lietuvos-Rusijos sutar-j 
tis, kuri Vilnių pripažysta Lie
tuvai. Ta sutartis bus įregist
ruota 'Pautų Sąjungoje. Apie 
tą sutartį dabar svarsto didžių
jų valstybių diplomatai. O len
kai aliai sielojasi ir nesumano 
ką daryt: jie tikėjosi Vilniaus 
klausimą palaidoję ..mžinai, —[ 
o čia urnai jis vėl iškyla ir tai Į 
visame savo svarbume.

Tokioj svarbio j valandoj mes j 
turime veikti. Turime pareikšti | 
pasauliui, kad ir mes, užjūrio■ 
lietuviai, Vilniaus neišsižada-* 
me, kad Vilnius turi būti grą- 
žintsa Lietuvai ir kad kovos u*
Vilnių mes niekad nepaliausi-] svet. 
me iki Vilnius nebiis sugrąžin-j G. 1 
tas Lietuvai ir J<ol ant Gedimi-! laiko savo pamokas. Vaikučių

Lietu- susirinko 26. Visi apie stalus1 
susėdę kas skaito, kas rašo. Tė< 
vai, kurių buvo keturi ir 12 
motinų, tyliai šnekučiuojasi

smuikininkė Aldona Grušai
I lė ir daug kitų.’

)n ną Licėjuj Liet. LiųosyLes sve
V aP* Į lai ne j kalbės:

"Naujienų" » Redaktorius P 
Grigaitis, Dr. Moi

Muzikalioj
D. L. K. Vytauto
mas p. J. Balako.

Bbejose' vietose 
vai. vakaro.

programų pildys
Benas, veda-

pradžia 7:30

Visi Chicagos ir Cicero lietu- 
viai-lietuvės dalyvaukime Vil
niaus Dienoje, protestuokime 
prieš grobikus lenkus i)’ dirbki
me, kad Vilnių išvadavus.

“Ei, pasauli! Mes be Vilniaus 
nenurimsim! B.

Garfield Park
Vaikų Dailės Draugijėlės 

darbuotė

Spalio 1 d. teko būti Engei
1720 W. Ilarrison st., kur 
Vaikų Dailės Draugijėlė ‘

no kalno neilžplevcsuos 
vos vėliava.

Todėl visi Chicagos ir Cice- 
ro lietuviai rinkimės skaitliu-, 
gai į rytdienos- Vilniaus Dienos, Vėliau pribuna ir vaikučių nau- 
iškilmes ir kelkime savo bal-ų jas mokytojas p. Juozas Gru- 
už Vilnių. | šas. Draugijėlės pirmininkas

Iškilmės bus dviejose vieto- p. J. Užubalis pristato naująjį 
se Lietuvių Auditorijoj,1 mokytoji ir su visais j j supa- 
Bridgeporte ir Liet. Liiiosybės žinnino. Po to p. Grušas pra-

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujieną Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji/iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia jeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį saw 
kvito ir gavėjo vardą. ♦

Pinigus gavo:
7224—Ignui Sideravičiui 

12469—Antanui Petniunui
7283—Jurgiui Mikšiui
7294—Antaninai Šepkienei '

21447—Povilui Petraičiui 
7295 -Antanui Jurkštiui

21149—Aleksandrui Latuvai 
7283—Mari jonai žaln ievai t ie-

112501— Uršulei Sorienei ♦ 
Į12447—Magdei Zotelienei 

7531—Julijonai Krasnikienei 
7257—Vincentui Vilkunui 

214Š7—Veronikai Jokuboniutei 
I 7251—Onai Baltutienei 
i 7^66—.Ievai Prielgauskienei 
55669—Petrui Salųčkui 
23029—Juozui Kruopini 

į 945—Elenai Biciulaitytei 
23053 Adelei Mykolaitienei• » 
55676—Barborai Skerstonienei 
21442—Antanui Tamašauskui 

55697-—Juozui Kastečkui *55689—Rozalijai Martukaitei
7320—Magdalenei Navickienei 1 7272—Juozui šileikiui

21440 -Liudvikai Valašinienci 
12481—Agotai Majauskutei
7195—Marijonai Gudavičiūtei 
751^—Petrui Šapranauskui 

23077—Karolinai Ragužienel 
55672—Ignui Jakučiunui 
12479—Antanui Mikalejunui 
21451—Onai Gricienei 

į 7148—Antanui Petrauskui 
7149—Adomui Petrauskui 

12468—Pranui Grigalauskui
7540— Dominikui Jonaičiui
7541— Elzbietai Stankienel 

21435—Elvyrei Petrulytei 
23040—Vincui Ix>zoraiČlui 
95928—Vincentai Tautakevičai-

tei
23043—Zigmui Balukonlui 
23044—Aleksandrui Vaišiu! 
23045—Mortai Dambrauskienei 
55674—Karoliui Belazaru!
55677—Juozapui Skerstonul

nei
12471—Marcelei Purvinienei '

7305 Petrui Ipitliui
23058—Domicėlei Kamaraus-

kaitei

21411—Petrui Sirvitauskui 
7118—Leonui Miklovui

21420—Juozui Servitauskui 
21421—Magdalenai Kimčienei

7509 Onai Vilčauskienei
7548—Petrui žemeckui

2304 g—Kazimierai Dambraus
kienei

23052—Marijonai Valatkaitei 
7267 — Kastancijai Vaičekaus-

kienei
12480—Petronėlei Daukintaitei

7284—Marijonai Aukštelienei 
7306—Vaclovui Butkui

12488—Petrui Jociui
23061—Konstancijai Vaicekau

skienei
7220—Petronėlei Slivinskaitei 

22481—Kotrynai Stonienei
7537—Petronėlei Slepavičienei 

55668—Kazimierui Stravinskui 
23030—Vaciui Jociui 
23041—Marijonai Karalienei 
55681—Justinui Užniui
7277—Juozapui Ūseliui

21455—Kazimierui Tipšui 
12485—Marcijonai Marcinkienei 
22488—Marijonai Gricaitei 
23060—Uršulei Križevičaitei
7340—Mortai Grebelienei
7330—Bronislovai Fabijonavi- 

Čaitei

Mimikas, 3858 W. Monroe st.
Po mitingo vaikučiai dar pa

dainavo kelias daineles. Jie di- gyvendamas (Thięagojc. Nariai 'sios 
džiuma balsu’išreiškė nori nau- draugijos gan patapti kaip vyrai,

» * it* nito 1 f» iki J t rY>A«
. 1 . rn A t I 1 »• mmjų dainų. I as pavesta mokyto- iy amliaus 
j ui pasirūpinti. Į

Vi išminėta vaikų draugijėlė j’Jj 
gyvuoja, rodos, . 
Ji yra lavinama lietuvių kalboj 
skaityti, i 
ti ir t. t. šešios mergaites lavi
nas pianu skambint, apie 3 ber
niukai smuiko mokinas. Drau
gijėlė yra surengusi keletą gra
žių vakarų. Taipgi gražiai pa
sirodo jungtiniame jaunuolių 
susipažinimo vakaro. Žodžių, 
draugijėlė, kuri yra verta pa
gyrimo. Be abejonės, dalis gar
bės tenka draugijėlės komitetui,

taip ir moterys nuo Iii iki 45 me- 
Norinti jsloti į šią 

draugiją, galite priduoti prašymą 
--- ’ bile vienam draugijos nariui arba 

- ----- . ,vi neturite paŽjMnmų tarpe tos
jau du. metai, draugijos narių, kreipkitės į Aužros 

......... -. Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
•I i į Naujlenaa, 1739 So. Halsted St. — 

rašvti, dainuoti, žais- čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto- 
u.-.., i.,,,: lįimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 

S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai liktumėt, Šios 
draugijos nariais.

LSS. VIII Rajono valdybos susi
rinkimas bus ketvirtadieny, Spalio 7 
d., Naujienų name. Yra svarbių rei
kalų. ’ * — Org.

Birutės Choro generalė repeticija 
atsibus Ketvergo vakare, Spalio 7 d.,

vaikų tėvapis bei mokytojui p. 8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj. Vi- 
Stulgai, kuris pirmiaus moky*'si dainininkai bukite la2_UYa|(|y|)a 
tojavo, bet dabar yra apleidęs *_______ i

Chiragą. ( |
Vaikų Dailės Draugijėlės pa- bo , s,tyr.i.au“ 

mokos atsibuna kas penktadie
nį, Engei svet

7 v. v. Visi leiskit ton
vaikučius. —Rep.

risorGst 
mvo

Į Brifihton Park. — Keistučio Kliu- 
2____1 £‘„ '__ j susirinkimas

- ■ : 1 įvyks Ketvirtadieny, Spalio-Oct 7 d.,
‘i 1926 j McKinley Park svetainę, ant 

3Ž20 W. Dar- 39-tos ir Westem Blvd., lygiai 8:00 
I valandą vakare. Visi nariai 'malonė
kite atsilankyti, taipgi ne nariai 
kviečiami prisirašyti. '

— Dramietis

Naujieny Spulka Rytinės žvaigždės Kliuhas laikys 
mėnesinį susirinkimą Ketverge, Spa- 
lio-Oct. 7 d., 1926 pi., Kliubauze, 
1652 N. Robey St., 8, vai. vak. Malo
nėkite draugai susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalų ir bus renkami 
darbininkai dėl baliaus.

— M. Cbepul, Rašt.

Naujienų spulka dar tik trys 
metai kaip gyvuoja, bet jau su
spėjo pritraukti virš 209 žmt)- 

“i nių, kurie sumokėjo daugiau* 
kaip 35,009 dolerių. Paskolų1 
suteikia per ta laika 22 žmo- I^h susirikimas Spalio ,, .L . oo k • I Oct. 8 d., 1926 m., PėtnyČioj, 7:30nem. Reiškia, 22 šeimynom pa- va| vakare, Dievo Apveizdos para- 
gelbėjo įsigyti savo namus. Pel- pijine^svetaine ant Union Avė. ir W. 

I no už įmokėtus pinigus kiek-* turesiM 
] viVnam paskirta 6 nuošimtis. I karado.

Imant į atidą visas išlaidos, | 
* pasidariusias prie organizavimo 
I spulkos, galima be apsirikimo špaiicT 8, 
'spėti, kad ateity Naujienų spul- Broadway. Pradžia 7:00 vai. vakare, 
ka duos ne mažiau 7 nuošim
čių pelpo ant įdėto kapitalo. ?4 . i j (| > >» . Y

Nuo spalio 1 dienos atsidaro 
nauja 15 serija ir priėmimas į Į 
šią seriją tęsis visas .mėnuo. I 

Todėl pageidaujama, kad vi
si, kuriems aplinkybes leidžia, 
taptų šios spulkos nariais, kad 
dar didesnį s-kiatlių šeimynų bu
tų galima aprupnti paskolomis 
ir pagelbėti lietuviams įsigyti 
savo nuosavybes..

Prisirašyti galima visados.
Sekretorius.

Si mano Daukanto Teat. Jaun. Kliu-

I 18 gat. Kliublečiai teiksitės būti, nes 
■ turėsite nutarti apie rengimą mhs-

i — Valdyba

Indiana Harbor, Ind. — S. L. A.
185 kp. mėnesiais susirinkimas įvyks 

, T. Ywanovo svet., 2101

i Visi nariai malonėkite atsilankyti, 
nes yra labai svarbių reikalų apsvar
stymui; taipgi išgirsite raportą de
legatų iš S. 'L, A. 6-to apskr. kon
ferencijos. ' ' ’ • '' .

— P. S. R indokas, Sek r.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269, 
A. C. W. of A. speciali* ir regulia
riu susirinkimas atsibus . sykiu Pėt- 
nyčioj. Spalio 8, 1926, 7:80 vai. vak„ 
1564 N. Robey St. Atsibus Referen
dumo balsavimas $10.00 assesmentų 
į rezervinį 
bu visiems 
ti už arba

fondą. Taipgi yra svar- 
nariams ateiti ir balsuo- 
prieS.
— A. M. Kadsel, Rašt

-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviam*

Pranešu visiem* Brighton Parko 
lietuviama, kad aš aprūpinu šitos 
apielinkės lietuvius “Naujienoms” 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
norite gauti “Naujienas” kasdie ryt
mečiais per išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

KIEK KAINUOJA 2MCGU1 
LEISTI $100.00?

$6.00 I metus per visa 
likusj gyvenimą.

PRA

dole- 
cen-

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudaro nematomą juostą 
ų ir kiekvienas centas atlieka 

tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greltaf praleidžiame 
šjmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite,^ kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei 'padė- 
tumėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$ 100.00 — pamislyk kiek jūsų 
Šimtas uždirbtų jei laikytumėt j] 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis ■jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1730 So. Halsted St.

Pinigai išmokėti per kitus 
bankus:
95917—Domiceli Teliczan
6715—Arrton O. Sorzicki

936—Vikenti Fridrich
937 Dimitri Esipionok

23075—J. VVasauckas
951—Rozalija Pisanek

^952—Walenty Walowiec

Naujienų spulkos narių atydon.— 
Visi, kuriu mokestys yni užvilktos, 
malonėkite Užsimokėti, nes busime 
nirversti pasielgti pag; I konstituci
ją. —Sekretorius.

Jaunosios Birutės muzikos ir dai
nų pamokos įvyksta Ketvirt^dienyj, 
Spalio 7-tą dieną, Mark White Sąuare 
svetainėje, 7:30 vai. vak.. o vėliau 
tėvų susirinkimas. Visi bokite laiku, 
turime daug naujų reikalų ir daug 
neužbaigtų, kurios būtinai reikia už
baigti ant šio susirinkimo.

— Sekretorius

Joniškiečių Labdaringos ir Kultū
ros Kliubo susirinkimas j vyks Spalio 
9 d., 8 vai. vakare, Raymond Chapel 
svetainėje, 816 W. 31 st St. Kviečiu 
visus narius būti ant susirinkimo.

— Komitetas

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS patyręs kriaučius 

prie seno ir naujo darbo. 5749 W. 
Augusta St., Tel. Mansfield 2949.

_ _ PARDAVIMUI_
$900 VERTES cxpression gro- 

jjklis pianas, taip kaip naujas, 
kaina $100, su benčiumi ir 50 
rolių.

FRANK DIIAVARSK1
. 1389 Milwaukee Avė., 1 fl.

REIKAUNGAS partneris j bu
černę ir grosernę; vieta gera ir biz
nis daroma geras. Gera proga geram 
žmogui. Kad ir nemokantį išmokin
siu. Kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St.

Bok 866

REIKALINGAS bučeris, kad butų 
patyręs tą darbą. 4350 So. Maple- 
wood Avė., Tel. Lafayette 7257.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

NAMAI-ZEME
3 I'LATŲ PO 5 KAMBABIUS. 
Sun parlorai, moderniški, ką 
lik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
$5,000 ar daugiau cash. Phone 
VVabash 6890.

PETEB ihiYS

ĮVAIRUS SKELBIMAI
je---------z----- —-------------

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Studebaker išleido naujus karu* 
“Custombuild Sodan” — ta pati ma
šinerija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brukęs. Kurie ma
note pirkti ar mainyti j seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevaro 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

RAKANDAI
D A STATA U anglis Southern Illi

nois kasyklų, $5.75, Lump $0.75. Tel 
Boulevard 1035.

I \

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

A

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Jernių, Delikate- 
ssen, Restauran
tų, Kendžių, Be-

. kemių. Musų 
specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912» So. State St.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos, 31 %c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir margaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75. . ' • —

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVlčIUS 
504 W. 33rd StM prie Normai Avė.

JIESKO DARBO
* — —

JIEšKAU darbo už bučerį. TU-, 
riu 20 metų patyrimą. Kalbu 
lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir

4352 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0376

PARDAVIMUI 5 kambarių furni- 
čiai kaip nauji. Paaukausiu Player 
Pianą, 3 šmotų mohair parlorio se
tą. Valgomojo kambario setą, -2 mieg- 
kambarių setus, rūgs, lempas ir daug 
kitų dalykų. Viską kartu bei sky
rium.

1611 W. 55th Street

PARDAVIMUI. Aš visai pasitrau
kiu iš biznio, parduosiu kampinį 
namą, yra 2 krautuvės ir 2 fintai. 
Namas yra gerame stovyje, turit 
pamatyti, kad įvertinus, tai yrn 
A—1 kampas, kaina $14,0(M), turit 
turėti mažiausiai $5,000 cnsh.

Benj. Neuberg, Savininkas 
254 Weti I7tti St.

Telcpbonc Boulevard 8910.

PARDAVIMUI up-to-date 9-4 kam
barių apt. kampinis, tile ir shower 
vhna, 5 karų garažas, garu šildomas. 
H. BOEGE, 5759 N. Arteaian Avė.

PARDAVIMUI

CLEARING
Puiki proga dėl lietuvių šei

mynos, kumpinis bungalow, kar
štu vandeniu šildomas, su deli- 
katesen krautuve iš fronto. Vei- 
kit greit. 5700 W. 64th St.

Svarbus pranešimas Roselando, 
Puilmano ir Kensingtono 

Lietuviams
Nuo liepos 1 dienos, palengvini

mui viršpaminėtų kolonijų lietu
viams gavime “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarėme “Naujie
nų” pardavinėjimą ant sekamų kam
pų:

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Michigan
Michigan
Michigan
Michigan 
Michigan

St.
St. abiejų
St.
St.
St.

REIKIA merginos namų darbui ir 
biskį skalbti. Duosime kambarį ir ge
rą valgį ir $10 į savaitę. < 

4032 W. Van Buren St.

REIKIA -merginos namu darbui, 
prie mažos šeimynos, geras namas. 
Saginaw 3343.

115

ROSELAND: 
Avė. ir 107 
Avė ir 108 

kampų 
Avė. ir 111 
Avė. ir 113 
Avė ir 115

KENSINGTON.
St., kampas Front Street.

PUIJ.MAN:
St. ir Cottage Grove A ve.

vietose
111
Visose čia paminėtose 

“Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti iš pat ryto.-
NAUJOS STOTYS CHICAGOJE: 

0 Western Avė ir 71 St.
Halsted St. ir 63 Street.
Jeigi? kur yra numatoma, kad rei

kia įsteigti “Naujienų” pavienių nu-! 
merių pardavinėjimo stotį bile ku
rioje dalyje miesto Chicngos arba 
ir Chicagos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tai pranešti “Naujienų” 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimą ga
lite priduoti telefonu arba laiškų.1 
Kiekvienas toks pranešimas bei rei
kalavimas Įsteigti “Naujienų” pavie
nių humerių pardavinėjimo stotį 
bus tinkamai ištirtas ir ištyrus, ra
dus tinkamas sąlygas tokios sto
ties įsteigimui ■«— stotis bus įsteig
ia. Sykiu su pranešimu apie reika
lingumą stoties, priduokite ir savo 
pilną adresą.

Julius Mickevičius, 
“N-nų” Cirkuliacijos Vedėjas.

REIKALINGA patyrusi veiterka, 
j mažą restaurantą; pageidaujama 
gera ir teisinga darbininkė. 1549 In
diana Avė., Tel. Calumet 1277.

REIKIA merginos abelnam namų 
darbui. Skalbti nereikia. 1357 North 
VVestem Avė., 1 fl. iš užpakalio.

REIKIA jaunos merginos lengvam 
namų darbui. Elman, Tel. Nevada 
1149.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

ISRENDAVOJIMUI

REIKIA vyrų išnešioti premiums 
šeimininkėms ir biznieriams, kad pa
raginus juos, kad jie atsilankytų į 
masinius mitingus, kur užkandžiai 
bus dalinami ir dykai dovanos. Mi
tingai kas vakarą. Mokėsime algą ir 
komisą. Geri vyrai gali uždirbti nuo 
$35 iki $100 j savaitę. Mes išmokin
sime pradedančius, 
pasimatykit su 

RAZDIK & CO. 
1826 So. Halsted St.

Del infprmacijų

, REIKALINGAS siuvėjas prie tai-
RENDAT flatas 5 ruimų, maudy- symo ir prosinimo senų rūbų. Turi 

nė, elektra. 1-mos lubos, 3219 South būt patyręs tame darbe. S. Alekno, 
Auburn Avė. 2537 W. 63rd St.

Iš priežasties važiavimo 
Lietuvon

Pardavimui valgykla, yra didžiausi 
ir švariausi toje apielinkėje; jeigu 
yra $600 j savaitę. Atdara y/a nuo 
6 ryto iki 7 vakaro. Taigi turiu vie
ną akrą žemės, netoli nuo Chicago, 
prie Michigan ežero, kurį.taipgi\pi
giai parduosiu už $975. Adresuokit j 
Naujienas, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III. Box 865.

LABAI atsakominga šeimyna, ku
ri užlaiko savo narną ir visus ra 
kandus labai švariai, nori parduo
ti savo Belhnan grojiklį pianą, sy
kiu su daug rolelių, parduos už 
$150, įmokėti $20 ir po $10 į mėne
si, bet turi turėti gerą paliudymą. 
JOHN BONTNER, 3968 Mllvvaukee 
avė.

PARDAVIMUI. Pažiūrėkit tuos 
moderniškus bungalow pirm pirkimo, 
>261-67 Hyeinth St., prie Mihvaukeo 
r Elston kampų.

FARM A 80 akrų žemės par
davimui. Tymas jaunų arklių, 
12 melžamų karvių, visokių ki
tokių gyvulių, visa farmos ma
šinerija, mažiukas ežeriukas 
prieina arti farmos. Pigiai nu
pirksi! arba mainysiu į namus. 
Priežastis pardavimo farmos, 
senatvė. C. J. KAZLOSS, 5543 
So. Whipple Avė.

PARDUOSIU’ savo gerų Angelus 
grojiklį pianų su 107 roleliais. su 
dviem durim kabinet ir platus nen- 
čius, tų viskų (Matysime pirkėjui, 
kuris užmokės mums $120. Mes no
rėtumėm gauti kiek galima dau
giau cash. Atvažiuokit pasimatyti 
su mumis tuojau. Mr. Augusi Dubro, 
2332 W. Madison St., įpilt.

PARDAVIMUI lietuviškas ko
telis, 60 ruimų. Biznis išdirbtas 
per 50 metų, gera vieta dėl dvie
ju partnerių. Savininkas apleid
žia Chicagą. P. GADEIKO, 1606 
So. Halsted St., Chicago, 111.

CICERO

PARDUOSIU bučemę ir gro- 
sernę. Biznis labai geras. Del 
informacijos atsišaukite:

3990 Archer Avė.

U.š $265 nupirk.sit manb gražų 
$850 vertės riešutini grojiklį piąną 
su prijungimu mandolinos, varto- 
as tik 4 mėnesius. Duosiu rolelius 
r benčių. Išmokėjimais atsakan
tiems žmonėms.

M H. WALTER, 
1723 S. Ashland avė.

ESU priverstas parduoti sa
vo grojiklį pianą, A-l stovyje 
už $110, yra didelis pasirinki
mas rolelių ir benčius. Priimsiu 
$60 cash, o kitus po $10 į mė
nesį. 6512 S. Halsted St., 1 fl.

TURIU parduot du bizniu pi r 
mos klesos bučemę arba bar 
be.rnę su pulruimiu arba mai
nysiu į Jotų, mažą namą arba 
autęmobiliaus. Atsišauk it

4550 *4- So. Kedzie Avė.
Tel. Hemlock 5939

BARGENAS'
FARDAVIMUI muro namas 2 po 

6 kambarius, karštu vandeniu apšil
domas, 2 karų garažius, randasi prie 
Vienuolyno, gerame stovyje. Vertas 
$16,500. Atiduosiu už $12,900. 
■\ Savininkas

> J. LELEIKA
6750 So. •Campbell Avė.

MOmCECHI-PAStOLOS
2- RIM0RGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai ‘

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYUOS *
Padidink Savo Uždarbį 

Mes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
ligh School dalykų, Komercijos, 
Real Estate biznio ir t. t. M ūsų ^mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.

Universal Preperatory & 
Commercial School

J. S. Sosnlckas, L.L.B. Direktorius 
3301 So. Halsted St.

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

PROGA SHOEMAKERIUI
PARDAVIMUI arba mainymui 

shoe repairing shop; parduosiu pi
giai arba mainysiu ant loto. Kas 
lorite įsigyti gerą biznį pasisku- 
jinkite. Kas pirmas, tas laimės. 
Kreipkitės pas F. G. LUCAS & CO., 
4108 Archer Avė.

' IŠMOK Barberystes, nuolat dar
bas, uždirbsi kol mokinsis. Asmeni
nis instrukcijos. Klesos dienomis ir 
vakarais. Weeden’s, 1253 W. Madi
son Street.

VYRAI išmokit barberystės. Mos 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
\Vells Street.

BARGENAS. Pirmos rųšies gro
jikus pianas turi būt parduotas tuo- 
_au, man kainavo $800. atiduosiu už 
:U15, su benčiumi ir 60 rolelių, Ati
duosiu išmokėjimais. Klauskit MR. J. 
DOMBRAUSKI, 6136 So. Halsted St. 
1 flatas frontas.

PARDAVIMUI bučemč i/ groser- 
nė, turi būti parduota šią savaitę pi
giai, iš priežasties nesveikatos; kas 
pirmas tas laimės.

4201 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI Hard'vare Storas. 
Labai pigiai. 7309 Roosevelt Road, 
Tel. Forest Purk 527.

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seoley 1643


