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Baisi kalinių padėtis 
Solovecke

Kamenev skelbia Stalino 
daugumai kovą. - 

« <ir— •

Kaltina sovietų valdžią, kad ji

Sovietijoj opozicija skelbia 
Stalinui kovą

norinti visus opozicijos va
dus glliti iš Rusijos

MASKVA, XII. 13. — Kalbė
damas komunistų internaciona
lo prezidiumo posėdy Leonas 
Kamenevas, vienas opozicijos

Militarinė aliantų kontrolė Vo
kietijai baigsis Sausio mėn.

Solovecko salos kalėjimo 
baisenybės

Politiniai, badą marinami, pri-
versti sunkiausius darbus 
dirbti; kankinimų nobepa- 
kęsdami kiti kaliniai žudosi

BERLINAS, XII. 13. —Vie
nas indusų prekininkas, Said 
Kureiši, buvęs vienos Ameri
kos automobilių kompanijos 
agentas Kinuose ir Japonijoj, 
paskui, 1922 metais, nuvykęs į 
Čita, ten sovietu vyriausybės 
suimtas ir išdangintas i Solo- 
vecką, o dabar iš ten paleistas, 
apie savo patyrimus toje žiau
rioj šaltoj saloj, kur sovietų 
valdžia dangina savo priešus, 
pasakoja šitaip:

"Sausio 7, 1922, — sako Kil

peratura šiuo metu dažnai sie
kia 20 žemiau zero.

“Kaliniai kasdien gauna po 
svarą juodos duonos ir kas an
trą dieną mažą puoduką karšto 
vandens su trupučiu džiovintos

vadų, pareiškė, kad jis ir toliau 
vesiąs griežtą kovą komunistų 
paitijos viduj. Stalinui ir ki
tiems daugumos vadams, kurie 
dabar visa sovietu valdžia lai
ko savo rankose, Kamenev pa
sakė:

“Mes [opozicijos vadai] la
bai gerai suprantame, kad jus 
norite mus išbanytyti iš sovieli 
jos, skirdami mus tai šiokiam 
tai tokiam postui užsieniuose,

iminis nė kokio intereso 
neturi.”

[Kamenevas mat yra skiria
mas ambasadorium Komai, o 
Piatakovas — sovietų “Amtor- 
go” Nevv Yorke direktorium.)

“Jus pasmerkiate mus kaip 
menševikus ir socialdemokra
tus”, tęsė toliau Kamenevas, 
“taigi nuo šios dienos mes vi
somis savo jėgomis kovosime

žuvies. Kalėjimo valdininkai įkivi ie 
laiko dar mažas krautuvėles, 
kur kaliniai, jeigu kuris jų turi 
kiek pinigų, gali dar nusipirkti 
maisto. ' •

“Neapsakomai sunki padėtis 
yra moterų kalinių. Jos turi 
keltis 5 vai. ryto ir dirbti de
šimt valandų dienoj — plauti 
drapanas, dirbti plytas, gamin
ti durpes kurui etc. Daug mo
terų 
neturi

“Kiti 
loja, kad išvengus 
darbo miške, kur milžiniški rą- kom su istoriniu 
štai reikia vilkti per gilų snie
gą ir klampynę. Kai kurie ka-

...v 1 .

pusiau nusibadėjusios ii jus, nes tai yra rnusų prieder- 
šiltesnių drapanų. mė kovoti dešiniuosius ir anti- 
kaliniai tyčia sus ižą- leniniškus elementus musų par- 

žiauraus .tijoje. Mes nieku bildu nesuti- 
1917 metų 

trockizmu, bet mes pilniausiai 
remiame šios dienos trockizmą.

[Pacific and Atlantic Photo]
Clr.ra Oison (Prairie du Chien, Wis.), kurią, kai]) spėjama, 

nužudė jos numylėtinis rugsėjo 9 d. Jos kūnas tapo atrastas 
Gruodžio 2 d. Olsou buvo 22 metų amžiaus.

Militarinė kontrolė Vokiu- Mažiukėj Nikaragvoj vei

Maišly kelią Meksikos
■ indėnai- sumušti

Maištininkai pritrukę maisto; 
mintą šaknimis ir mulų bei 
asilų mėsa

Vaiky darbo didėjimas 
Jungtinėse Valstijose

.Išskiriant (’hieagą, visur dir- 
| bančių pramonėse vaikų 
į skaičius pakilo nuo 2 iki 43 

nuošimčių

VVASHINGTONAS. XII. 13.
— Darbo departamento vaikų 
biuro vedėja, Grace Abbott,

1 paskelbtame savo metiniame 
pranešime sako, kad skaičius 
vaikų, dirbančių įvairiose pra
monėse, visur Jungtinėse Val
stijose žymiai padidėjęs.

Pranešime paduodamais 
skaitmenimis, Fall River’e, pa
vyzdžiui, skaičius dirbančių 
pramonėse vaikų padidėjo 43.7 
neoš.; Nevv Britaine — 37.4 
inioš.; Bridgeporte — 29.8 
nuoš.; Birminghame 20.1 

'nuoš.; San Franciscoj — 9.9 
nuoš.; Hartforde — 18.2 nuoš.; 

,New Orleanse — 9.5 nuoš.; 
'Nevv Yorke—2 nuoš.; Rcches- 
tery—16 nuoš.; Philadelphijoj
— 24.9 nuoš.; Pittsburghe — 
8.8 nuoš.; Milvvaukee— 28.8 
nuoš.; Detroite 13.6 nuoš.; 
Minneapoly — 18.8 nuoš. Tik 
Chicagoj industrijose dirbančių 
vaikų skaičius sumažėjo 8.8 
nuoš.

5 darbo valandos FordoI

Įmonėse Anglijoj
LONDONAS, XII. 13. — 

Evening Nevvs pranešimu Hen
ry Ford. Amerikos automobi
lių fabrikįninkąs, įvedė penkias 
darbo valandas savo Ford Mo
tor. Works įmonėse Manches- 
tery. “Stropus darbininkai” 
už penkias darbo valandas 
gausią tiek pat algos, kiek kad 
gaudavę už pusšeštos valandos 
darbo.

GUAYMAS, Sonora, Meksi
ka, XH. 13. — Per pastaras 
dvi dienas tarp federalinės ka
riuomenės ir Jaki indėnų maiš
tininkų įvyko stiprių susikirti
mų Vicam apielinkėj. Maišti
ninkai buvo sumušti ir pabėgo 
vėl į kalnus. Apie trisdešimt 
ar daugiau indėnų paimta ne
laisvėn.

Imtiniai sako. kad uždary
tiems kalnuose indėnams be
veik visai jau trūkstą maisto 
ir jie maitinas šaknimis, taip
jau mulų ir asilų mėsa.

67 žmonės prigėrė Čilės 
laivui paskendus .

BUENOS i AIRES, Argenti
na, XŲ. 13. — Laikraščio La 
Nacion gauta iš Santjago tele
grama praneša, kad per smar
kią audrą ties Ix)ta, Čilėj, pa-» 
skendęs transporto laivas A- 
tanco ir kad šešios dešimtys 
septyni įgulos žmonių pasken
dę-

Laive buyę viso 96 žmonės, 
tik 29 buvę išgelbėti. Aštuoni 
kūnai buvę išgriebti iš van
dens.

55 žmonės žuvo Kinų 
laivui paskendus

ŠANIIAJI.'S, Kin::i, XII. 13. 
— Sudužęs į Amheisto uolas, 
šešiasdešimt su viršum mylių 
nuo šanhajaus, vakar pasken
do Kinų garlaivis Lien šing, 
kuriame buvo 137 pasažieiių ir 
įgulos žmonių. Dvidešimt pen
ki pasažieriai kiniečiai prigėrė, 
dar trijų dešimčių žmonių pa
sigendama. Kiti pasažieriai, 
tarp jų nemaža svetimšalių — 
europiečių ir amerikiečių — 
buvo išgelbėti.

Turati, Italijos socialis
tų vadas, pabėgo į

• Franciją
AIABSEILLES, Francija, 

XII. 13. Fillippo Turati, Ita
lijos socialistų vadas, kartu su 
kitais septyniais socialistais, 
motoriniu laiveliu pabėgę iš 
Italijos, atplaukė į Marseillęs. 
Turati yra didelis diktatoriaus 
Musolinio priešas, ir jis su sa
vo draugais pabėgo iš Italijos 
bijodami fašistų puolimo.

darbo Jus neleidote draugui Tiockiui 
kitaip pasakyti visa, ką jis norėjo pa

sakyti. Tai dabar aš pasakysiu.
“O pasakysiu štai ką: pirma, 

kad socializmas negali būt įs
teigtas musų krašte 
tautinio proletariato 
ir bendradarbiavimo;
mes turime kovoti turtinguo
sius ūkininkus; trečia, mes tu
rime padidinti kainas visoms 
prekėms. Tai ir yra, ko mes 
norime, ir už tai mes kovosi
me visomis savo pajėgomis.” 

• Zinovjevas kalbėjo 
ketvirtadienį, ir jo kalba susi
dėjo daugiausiai iš citavimų 
iš Marxo, Engelso ir Lenino; 
Trockis kall>ėjo penktadienį, 
kur jis gynė vyriausiai savo' iš
tikimumą partijai; 
kalbėjo Kamenevas. 
opozicijos vadams, 
privilegija kalbėti 
jos nariams, o ne 
diumo nariams.

kia dvi valdžiosliniai,' nebeišlaikydami 
sunkumo, pasikaria 
kaip nusižudo.

“Haudongvardiečiai yra dau-1

reiši — j Heimitage tijai baigsis sausyviešbutį, 
kur aš buvau apsistojęs, atvy
ko trys revolveriais apsigink
lavę žandarai, areštavo mąne ir 
išgabeno į Maskvą. Iš Maskvos ginusiai paprasti žmonės, ir jei

.nuvežė mane į Lubiankų kalė- jiems butų leista, jie elgtųsi 
įima, kame be jokio teismo lai- su kaliniais žmoniškiau, tečiau 
k ė mane per devynis mėnesius, jie 
ir pagaliau man įteikta lakštas kų, kurie 
|X>pierio, kuriame buvo parašy
ta: “Nuteistas trejiems me- 

pu riktą.“
išdangino Marija Vasiljevna,

turi klausyti savo viršinin- 
yra pasižymėję savo 

žiaurumu ir brutalumu.
“Medicinos štabas saloj yra 

tulikus, o vyriausias daktaras.
ŠHU-

dama daro, kadnuo
vyrų kalinių kentėjimus.

žinoma Mano trėmimas Solovecke

tams j koncentracijos
Po to mani* tuojaus 
i Solovecka.

Toje saloj šiandie
12,000 iki 15,000 žmonių 
ir moterų. Kiek man
ten buvo įkalinti ir keturi ame- staiga pasibaigė praeitą rugsė-

— Ramberg, Kopman, jo mėnesį. Iš Solovecko mąne 
pargabeno į Maskvą,ir čia lai
kė kalėjime iki lapkričio 6. Pa
galiau man įteikta popieris iš 
‘Ge-Pe-U’ (‘dėkos’), kuriame 
buvo parašyta, kad ‘Nuospren
dis pakeista ištrėmimu iš so
vietų Rusijos’. Ir aš išvykau į

ri kiečiai
Chevalier ir Keynes ar Kennes, 
o taipjau vienas meksikietis, 
Velara, su savo žmona. Bam
bergo padėtis buvo blogiausia, 
nes jis buvo uždarytas kalėji
me kaliu su tais, kurie buvo 
pasmilkti mirties bausmei ir 
su kuriais todėl elgiamos neap
sakomai žiauriai.

“Kaliniai atgabenami į Solo- 
vecką tokiais rūbais, kokiais 
jie dėvėjo kai buvo areštuoti. 
Daugelis jų buvo apsivilkę vi
sai plonai, kaip kad pietų Ru
sijoj dėvima vasaros metu. 
Tuo talpu Solovecko saloj tem-

SSSR bijo, kad Anglija ne 
nutrauktų santykiu

— Sovie- 
pareiš- 

vi- 
su

be tarp- 
paramos 

antra,

Vokietijos tvirtovių ir 
medžiagų eksporto klausimus 
spręs ambasadoriai

karo f Viena, konservatorių, Ameri
kos pripažinta; antra libera
lų, Meksikos pripažinta

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

MASKVA, XII. 13. 
tų valdžios mateliuose 
kiama baimės, kad Anglija 
sai nenutrauktų •santykių 
Rusija.

Trockis, kalbėdamas vėl

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra- 
sit greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas

kai- 
kai-

skelbimų 
Mažiausia 
colis (apie 30 

žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

VVASHINGTONAS, XII. 13. 
— I)r. Vaca, Nikaraguos revo
liucinės valdžios konfidenciali
ais agentas Washingtone, pa
reiškė, kad prezidentas Diaz 
atsidūręs visai juokingoj pozi
cijoj : čia jis kaltinąs Sacasos 
[revoliucinės valdžios preziden
to] gi upę bolševizmu, ir tuo 
pačiu kartu siūląs jiems vietas 
sovojoj valdžioj.

Dr. Vaca, kalbėdamas tai, 
turėjo omenėj Diazo andais iš
leistą pareiškimą, kur jis pri-

kad tarp< Sacasos šalinin- 
Meksikos komunis-

O ką lik prieš tai jis siu- 
revoliucininkų 

amnestiją” ir vietas

Pasisaugokit netikrų 
$10, $20 ir $50 bank

notų
VVASHINGTONAS, XII. 13. 

— Jungtinių Valstijų slaptoji 
tarnyba įspėja visuomenę sau
gotis padirbtų $10, $20 ir $50 
popierinių pinigų. Netikras 
$10 asignacijos yra vienu ket
virčiu colio mažesnės už tikin
siąs. Netikros $20 asignacijos 
padirbtos Federalinio Rezervo; 
banko CIevelando laidos pavyz
džiu? bet' labai prasto darbo. 
$50 dirbtinės asignacijos, auk
so dažo, yra padarytos pagal 
1922 serijas su raide C ir 
Granto paveikslėliu.

GENEVA, Šveicarija, XII.
13. — Franci jos Briandas, Vo
kietijos Stresemannas, Belgi
jos Vandervelde, Italijos Scia- 
loia ir Japonijos Išii vakar pri
ėjo prie susitarimo, kuriuo 
santarvininkų militarinė kont-

praeitą rolė Vokietijos ginkluotei pasL 
baigs ateinančio sausio mėn. 
31 dieną.

Militarinę kontrolės komisiją 
pakeis tam tikra Tautų Sąjun-1 
gos komisija, kuri tirs Vokie
tijos ginkluotę kiekvieną kartą, 
kai kiltų protestų, kad Vokieti
ja nepildanti Versalės sutar
ties sąlygų.

šeštadienį 
Jiems, 
duota 
parti- 
prezi-

lai vo 
kaip 

kaip

asmenys užmušti 
įgriuvas teatro

luboms
ALEKSANDRIJA, Lieptas1, 

XII. 13. — Sekmadienio vaka
rą, rodant krutamuosius pavei
kslus, įgriuvo Lion kino teatro 
lubotu Septyni žmonės buvo už- 

pavo-mušti, trisdešimt kitų 
j ingai sužeisti.

ko
munistų internacionalo posėdy, 
dramatingai pareiškė:

“Rusija negali atsiriboti nuo1 
pasaulio ekonomikos. Izoliuota 
socialistinė valstybė ’ gali egzis
tuoti tik i magi naci joj."

DU UŽMUŠTI TRAUKINIUI
UŽGAVUS AUTA

ELKTON, Md., XII. 13. -- 
Baltimore and Ohio traukiniui 
sudaužius netoli nuo čia 
mobilį du juo važiavusiu 
buvo užmušti, o du kiti 
j ingai sužaloti.

auto- 
vyrų 

l>a vo

šalta? — drožkit į Braziliją

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, XII. 13. — Del didelių kait
rų, per gruodžio, sausio ir va
sario mėnesius visokios rųsies 
sportas tapo užgintas.

Nužudė savo žmoną
LONG BEACH, Cal.

13. — Policija ieško Lee Daniel*
Murphy, 34 m., iš Fairfield, Vokietija
Cal., kurs praeitą naktį nužudė \tvfrtoves rytuose 
savo jauną žmoną, Čornelią.

XII.

kiša, 
kų veikią

Itai.
Einant padarytu susitarimu, lė Nikaraguos 

du neišspręsti klausimai — 1) vadams
Karaliaučiaus, Kuestrino irdavo kabinete. 
Glogavo tvhtovių fortifikavi-1 Diazo valdžią Nikaraguoj 
mas ir 2) karo medžiagų eks-1 pripažino Jungtinės Valstijos, 
portavimas — bus pavestas iš- o Sacasos įsteigtą piiešingą 
spręsti diplomatiniu keliu, visų džiazui valdžią pripažino Mek- 
pirmiausia ambasadorių tary- sika.
bai. Jei ambasadorių taryba -----------------
nesugebėtų tų klausimų iš- Austrija turės nuosavo 
spręsti, tada jie bus pavesti j 
Tautų Sąjungos tarybai.

Užsienių ministerių susitari
mu leidžiama kiekvienai vals
tybei, reprezentuojamai amba
sadorių tarylw>j, laikyti Berli- 
nd stivo techninį ekspertą Vo
kietijos dalykams daboti.

[Einant Versalės sutartim, 
turėjo laikyti savo 

geria usi'oj
tvarkoj—apsisaugoti nuo Rusi
jos. Aliantų militai'finė kontrolės 
komisija sakė, kad Vokietija 
pavertus jas fortifikacijomis, 
kurios galinčios būt pavarto
tos karui prieš Lenkiją. Kalba
mos tvirtovės yra Karaliau
čiaus, Loetzeno, Kuėst’ino ir

ihis oro biuras šiai dienai pra- Glogau.] 
našauja:

Bendrai giedra, bet 
stiprokas žiemių vakarų 

Vakar temperatūros

aliejaus
V1ENNA, Austrija, XII. 13. 

— Austrija netrukus turės 
nuosavų naftos ir gazolino iš
teklių, kadangi vienam ūky 
netoli nuo Sankt Polten, 56 ki
lometrus nuo Vienuos, rado 
aliejaus šaltinių.

sSdrrsJ
Chicagai ir apielinkei tedera-

šalta; 
vėjas, 
buvo

MIRĖ prancūzų poetas
PARYŽIUS,' XII. 13. -Sian-

COOLIDGE PASIRAŠĖ FED. 
TEISĖJU ALGŲ BILIU

VVASHINGTONAS, XII. 13. 
Prezidentas Coolidge šian- 

kongreso priimtą 
padidinama algos 
teisėjams.

bilių, kuriuo 
federaliniams

ALASKA TURTINGA BRIE
DŽIŲ; TURI JŲ 350,000

WASHINGTONAS, XII. 13. 
Oficialiu pranešimu'Alaskoj

miksimum 51°, minimum, 4 va
landą vak., 15° F.

šiandie saule teka 7:10, lei
džiasi 4:19 valandą. Mėnuo lei
džiasi 1:45 vai. ryto.

die Paryžiuj mirė Jean Riche- 
pįn, žinomas francuzų poetas, 
dramaturgas ir jurnalistas. 
Buvo gimęs Medea, Alžire, 
1849 metais.

šiandie yra 350,000 šiaurės 
briedžių. Tielę jų ten priviso 
iš 1,280 veislinių šiaurės brie
džių, pargabentų įš Sibiro prieš 
dvidešimt penkerius metus.

Paskutinis • 
Priminimas

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės i mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA* 233 E. U5th Street 
TUP1KAIČI0 APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO, APTIEKA, 2346 West 69th Street.

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



Į KORESPONDENCIJOS

APSIDRAUSK!

$10,000 ACCIDENT POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

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

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

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

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

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

Vardas ..........................................................................
Adresas (gatvė) ...........................................................
Miestas ir Valst.............................................................
Užsiėmimas....................................... Amžius............
Pašelpgavis ....................... <............ .............................

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Ji yra sulenkami; 
tir|ka dėl daug pirki- 
nib ir dėl mažai. Jie 

ka kožnai šeimi- 
/ ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkiniu. Gaunami Naujienų 
oftac. priduodant šj skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c. /

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St

Ratine, Wis.
S LA. 1OO kuopos priešmeti- 

nis- susirinkimas įvyko lapkri
čio 5 d., Lietuvių svetainėj, 
2:30 vai. po piet. Susirinkimas 
buvo ramus. Prishasė vienas 
narys Petras Mickevičius. Iš
rinkta nauja 1927 metams kuo
pos valdyba: pirmininku—Sil
vestras SrupŠas, po pagelbinin- 
ku Antanas Vaičikonis, finan
sų lašt. M. Kasparaitis, užra
šų rast. Antanas MedŽis, iž
dininku Mykolas Vijūnas,' iž
do globėjais—Jonas Vasiliaus
kas, Antanas Poricn, organiza
torium Antanas Gorčius. I 
valdybą išrinkti visi darbštus, 
rimti lietuviai. Yra viltis, kad 
1OO kuopa dvigubai sustiprės.

ši kuopa senai yra nutarus 
rengti maskaradų balių Turner 
Hali, sausio 22 d., vakare. Apie- 
linkės miestelių lietuviai ruoš
kitės rūbus ir grupėmis skait
lingai dalVvaukit, nes yra pa
skirtos didelės dęvanos apsi- 
maskavusiems išdalinti. Dabar 
laikas pradėti ruoštis.

Svarbus pranešimai

Mus kaimynų kenosh iečių, 
SLA. 212 kuopos' Dailės Bate
lis statys scenoje didelį ir lie
tuvių numylėtą veikalą “Blin
dą”. Tą veikalą vaidins iš Lie
tuvos atvažiavę “grinoriai”, o 
čia augęs lietuvių jaunimas da- 
pildys programą dainomis. Vi
sos tos iškilmes įvyks gruodžio 
12 d., 2 vai. po piet, Poloniu 
Hali, Kenosha. Turint pašonėj 
tokį gražų ir rūpestingai ruo
šiamą programą, sakau lik ser
gantis jame' nedalyvaus —svei
ki ir be kvietinio suvažiuos pa
žiūrėti žemaičių garsaus raz- 
baininko Blindos. Stengkimės 
būti visi.

žiema, sakoma, nuobodus 
metų laikotarpis, kad iš to nuo
bodumo nėra kur dingti. Bet 
šaltais ir ilgais vakarais ge
riausias būdas nusiraminti ir 
mokslo įgyti, tai skaitymas ge
rų laikraščių ir knygų. Nieko 
nelaukdamas kviečiu vielos lie
tuvius užsisakyti šiuos laikraš
čius ar bent vieną iš jų pasi
renkant, būtent tuos: “Naujie
nas”, “Keleivi”, “Vienybę”, 
“Sandarą”, “Dirvą” ir “Tėvy
nę“. Jei kas neturit laiko ar 
nepasiruošiat užsisakyti, to
kiems mielai apsiimu patarnau
ti, nes esu minėtu laikraščiu 
įgaliotas agentas. Pinigų mes 
visi turim, bet laikraščius ne 
visi skaitome. Nebūkime' sau 
skupuoliais įgijime daugiau 
mokslo. Ta gv’ rna. įgyti iš 
viršminėtų laikraščių, juos' 
skaitant. Tatai broliai ir se
sutės imkimės už skaitymo.

—M. Kasparaitis.
1-120 llo\v(> St., Bucine, Wis.

ironSj Mielu
Kaip kitur, taip ir pas mus 

yra visokių pažvalgų žmonių. 
Vieni katalikai, kili, kaip sa
kant, bedieviai. Bet sutikimas

( hicago, III.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIKfiJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti Įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. I)r. J. Kvedcro ........... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai,

• kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ............._.................   50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto. ,

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

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metai*.

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

VIENYBE

tarp kaimynfi neblogas. Dauge
lis skaito gerus laikraščius, 
kaip “Naujienos” ir “Keleivis”, 
bet yra daug ir nesusipratusių 
žmonių, kurie daro gėdą netik 
sau, L et ir visiems lietuviams.

štai vieni lietuviai nedėlioj 
priėjo išpažinties ir priėmė 
švenčiausi, ’ o panedėly pakėlė 
toki triukšmą, kad aš užgirdau 
mylios atstumi7. Nubėgau pa
žiūrėti kas ten smaugiasi, bet 
radau tik naminį karą. Aš ma
nau, kad katalikams taip dary
ti yra labai nepadoru,—kiek
vienas pasibaisės tokį šauks
mą išgirdęs.—Parapi jonas.

193 Grane) Street Brooklyn, N. Y.
wii*» ■ ■ ■■■" R«wr-r
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Karolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
ūkinius.

1850 W. North Avė.
Tek Brunswick 9393

CHICAGO. ILL.
XnJXXXXXKXXXXXXZXIXXŽ xxxx

NAUJIENOS, CEIcajU, IR

Kas Dedasi
Lietuvoj

Rado senovės ginklų. Nemu
ne ties Veliuona darbininkai, 
taisydami garlaivį, žemėse už
tiko neaiškaus metalo padari
nių ir strėlų, kurios yra savo
tiškos ir gerokai surūdijusios. 
Tačiau viena jų nesurtidijnsi. 
Basta dar didelė žmogaus kau- 
kuolė. Radiniai. yra pas darbi
ninkus ir garlaivio savininkų 
p. Jasinskj.

Žemės perrušiariftiaa, pradė
tas šį pavasarį tikslu nustaty
ti žemės ryšis, dar nėra Įmig
tas. Lapkričio 1 d. šių metų 
rūšiavimo darbai sustabdyti. 
Negalutinais daviniais, esą per- 
rušiuota 876,876 ha. Perrušia- 
vus visą Lietuvos teritorijos 
plotą ir surinkus tikrus davi
nius, jais vadovaujantis bus 
nustatyti žemės mokesčiai, dėl 
kurių tikrumo piliečiai kai kur 
reikšdavo nepasitenkinimo.

“PRAPUOLĖ”

Kretingos nuovados ifadėjė- 
jas (pasiųstas i policijos mo
kyklą Kaune) “prapuolė”. Ka
soj ^trūksta per 3,000 lt. Buvęs 
paėmęs mokesnus iš b. prezi
dento Stulginskio, bet be kvi
to. šatiškis.

GALVOSŪKIS

Lietuvos ir Latvijos pasieny 
Loubos tiltas (Skuodo vaisė.) 
buvo statytas abiejų kraštų pu
siau; kad ir vienodos buvo sta
tymo sąlygos, bet lietuviams 
jų dalis atsiėjo 18 t. litų, <> lat
viams 9 I. litų. Padėkit įmin
ti galvosūkį, nes'apskrities vir
šininkas Kretingos tarybos po
sėdy užklaustas, negalėjo šio 

j galvosūkio išrišti.—Vainors.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tek Bouievard 3669

Tai geriausia dovana 
Kalėdoms — užsirašy- 
kit ir užrašykit savo 

giminėms
Prenumerata metams ....... $2
Pusei metų ..........................  $1.,
Kopija ............................... . 20c
Tai yra 32 puslapių knyga.

• | metus išeis 12 knygų
A. y

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEŠTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, AR ABIC 
siūlo greitą kelionę j Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę.

Visi musų 8-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonoms Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šioę linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
l’uįkųs trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

Garsinkites “NAUJIENOSE”
100 N. LaSalle St., Chicag 

arba prie vietinių uffer

KALĖDOMS

Štai Yra Keletas Kurie Jums Patiks!!
) '* V r-

Victrolos daugelyje modelių nuo $17.50 ir augščiau 
Pareikalavus lietuvių katalogas dykai

Sveikas Jėzau Mažiausias Kastas' Sąboilis
šiandien Betlcjuj

No. 78917
Kastas Sabonis ' 

, 10 coliu 75c'

Cvę ka Marija (Lotyniškai)
. \ 'M
1 ' Eugenio Cibelli

1 O švenčiausia Hastia Eugenio Cibelli

i Prieš Taip Didį Sakramentą
No. 78913 10 colių 75c

Jau Saulutė Leidžias
Verda Boba Kukulius

No. 78903

Lietuvių Choras
Lietuvių Choras

10 colių 75c

Molio Uzbonas 
Oi Kas Sodai!

No. 78891

Jonas Butėnas
Jonas Butėnas

10 coliu 75c

Čiuožikai—Vairas 'Tarptautinė Koncertinė Orkestrą
Estudiantina—Valcas Tarptautinė Koncertinė (/įkestra

No. 68771 12 colių $1.25

T krai reikalaukit su šituo vaizbos ženkleliu kuris užtikrina 
s geriausias mašinas, rekordus ir adatas

The New
Orthophonic ( A/lctrola

Machine Co.Victor Talking Camden, N. J., U. S. A.

Antradienis, Gruod. 14, 1926

NAUDINGI DAIKTAI DEL 
ŠVENČIŲ IR VISADOS

Didelis pasirinkimas au
ksinių daiktu laikrodėliu, 
deimantų,radio, 
phonografy, rakandų, už 
žemiausią kainą ir ant 
išmokėjimą.

JOS. F. BUDRIK 
Pianu Krautuvė

3417-21 So. Halsted St.
Chicago

Tek Bouievard 4705 )
Pearl Queen ,
CONGERTINOS

Yra geriausia. Rekomenduo
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

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

Parsiųskite musų 
katalogą dykai

Vitak - Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė.

.Chicago, III.

LIETUVOS SALDAINES
šiuomi pranešame Gerbiamai 

Publikai kad mes ką tik gavom 
iŠ Lietuvos šviežių saldainių.

Kurie dar mylite Lietuvą, ir no
rit Lietuvos pramonę paremti, tai 
pirkit ir vartokit Lietuvos saldai- 
nes.

Kas tiktai galite, nepraleiskite 
Kalėdų švenčių be Lietuviškų sal
dainių. Turime įvairių rųšių, ge
riausiu saldainių ir šokoladų.

Visad kreipkitės dėl saldainių 
pas:

V. M. Stulpinas & Go.
3311 So. Halsted St., Chicagt), III.

Yards 61162.

Visi Galite Įsigyti 
, Žurnalą “Bangos"

Tiktai už 17c į Mėnesi
“BANGOS” yra 16 didelių pusla
pių žurnalas, spausdinamas ant 
gražios popleros. “BANGOSE” yra 

: daug įvairių skyrių, kaip tai: “Ti
kėjimo Klausimai”, “Laukų žie
dai”, Redakcijos Straipsniai, Per
žvalga, Juokų ir Satyros, Keiste
nybių, ir daug kitų, kuriuose kož- 
nas.gali rašti sau naudingų daly
kų pasiskaityti.
Nickb nelaukdamas sėsk ir rašyk 
mums laišką,, kurių |d8jes $2.00 
paštds “money orderį”, čekį arba

I pinigais ir siųsk užadresavęs se- 
j kančiai:

I “BANGOS”
' 219 W. Main Street
I yVestville, Iii.

Abišaukit, o mcf. vieną numeri 
pažiūrėjimui prisiusime VELTUI.
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PATARIMAS

Illinois

. Laiškas Redakcijai

bū
ni a- 
ne- 
to-

sumažėjusi 
Jisai kaltina 

su- 
Birutė” to-

kad naujienie-

J. LAZDAUSKIS, Pirir?., 3219 Aiibiirn avė., C.hicngo
K. J. SEMAŠKA, Rrtšt., 1831 Wabansia Avė., Chicago

eiiai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą savaitėje.

Lai bus* žinoma, kad aš 
vau Goodmano teatre ir 
čiau 'Aušros Simus”. Man 
patiko tas veikalas, ir tai
dėl, kad ne raudonas ir akto
riai lošė ne rusiškai,* bet lietu
viškai. Vadinasi, lošė gerai ir 
buvo gut, tiktai no gut, kad 
“čysto kraujo” bolševikai tu
rėjo eiti buržuaziškan teatram

Ant rytojaus Zdrnstas išpleš
kino ilgą spyčių. kritikuodamas 
“Aušros Simus”. Sukritikuot,
žinoma, jis negalėjo, nes tai 
ne jo specialybė. Jo specialybė 
yra 
tus 
ko.

X

Bedaktoriiis .1. LAPAITIS

Interpeliacijų 
meisteriai

viešpatavimo lai
kais Lietuvoje mums nuolatos 
tekdavo skaityti įvairiuose Lie
tuvos laikraščiuose, kad ne 
klerikalinio nusistatymo gabus 
ir patyrę mokytojai buvo be pa
sigailėjimo vejami lauk iš vietų. 
Jų vi< ton į mokyklas buvo kem
šama sukerpėjusios davatkos, 
klebonijų pataikūnai arba ne
abejojami spekuliantai. Ne vor 
go sielos mokytojus davatkoj, 
sklisdavo švietimo ministeriui, 
įtardavo juos esant bolševikai.'.

J nors r.u šiandieniniu mokslu kai 
kurie ir visai mažai susipažinę. į 
Jeigu dauguma darbininkų irt 
nežino šių dienų mokslo (reiš- 

nia- kia, neturėjo progos sužinoti),' 
kai-{tai ar vien jų čia kaltis yra?, 

daugiau aplinkybės 
ne ypatybės, kadangi

Gerb. Redakcija:
MalonūTHte patalpinti šį 

no rašinėlį į “Naujienas”, 
po atsakymą į pono Simokai-Į-Ye. Čia 
čio išsireiškimus,. kurie tilpo’kaltos, o 
“Naujienose” (Moksleivių sky-jmokslas ne visiems prieinamas.! 
riuje) 23 d. lapkričio mėn. š. m. j Todėl, man rodos, kad netinka 
Mano supratimu, p....................  -
tiesiog įžeidžia lietuvių publi- gmiais. 
ką ir abelnai žmones, kurie ne
supranta šių dienų mokslo ste
buklų, vadindamas juos “gy
vais numirėliais”, tinginiais ir

MEILftS LASAI

Kito bobos nebučiuok, 
.h igu nori, lai pačiuok. 
Gausi kailiu ant “sveikatos 
Ir turėsi daug sarmatos.
Jau ne vienas šitaip darė,

‘ prasideda tokioj mažy
tėj vietoj
tada, kada meilės* savininkas 
arba meilė miršta.

Meilė gali atsirasti dėl vieno 
pasimatymo vyrui su merga. o 
mergai su vyru. Baigiasi mei
lė dažniausiai dėl tankaus ma- 
tyniosi su viens

Meilė yra mat ne vargonai 
mylėtojas ne
(Broliukų “Tavor.šlis 
vargonai tai esą dusia).

žodžiai yra meilės kibirkštis; 
žvilgsniai liepsna; susitiki
mas — šipsena; prižadėjimas 
džiaugsmas, na, o tada, siisižie- 
davimas kvietkuose, nusiėmi-

pa- 
bar-

širdyj ir baigiasi

antru.

vargonininkas.
rašo, kad

Dabar guli po velėna. 
Jų nesigaili nė viena.

tiktai naujienieriim ir ki- 
žmones šmeižti. Jisai sa- 
kad “Birutė 

blusos saizo.
naujieniečius dėl “Birutės 
mažėjimo”. Sako, 
dėl sumažėjus, 
čiai ją romią. Teatran atėję tik
tai

daužymas, ir ant galo 
niai.

Bažnytinėj mokykloj

biKui no vienas mokytojas, ne 
vienas tėvynės darbuotojas ne
teko ne tik vietos, bet dažnai 
be jo kaltės įrodymų buvo ika-

Bet Lieluvoje papūtė kitas 
Nuo praeitu Lietuvos 

val- 
švie- 
pra- 
nuo

rinkimų Lietuvos

MFS. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKU ŠERK A 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119
akufie- 

kolegiją: 
praktika 
Pennsyl- 

i ligon-

Baigusi 
rijos 
ilgai ] 
vusi 
vanijos 
bučiuose. Sąži
ningai patar- 

’ b Į nauja, visokio 
se ligose priei 
gimdymo, Laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tariinas, dar i 
kitokiuose rel 
kaluose mote
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
gelbą.

Valandos nu
8 ryto iki 2 pc 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Yard« 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKU6ERKA

3252 So. Halsted St.

vaiKunigas: — Atminkite, 
kai, ką šventas raštas sako: 
“Geriau yra duot, negu imt.”

Jonukas: — Mano tėvas irgi 
panašiai sako.

Kunigas: — O kas yra tavo

Kurie tave prikankino 
Ir sveikatą sunaikino.
Vyras velniu gali būt, 
Moteriškei jis bus “gut”, 
Jeigu protą tik turės, 
Tada “fonių” daug prikrės.
Centas, doleris ar litas, 
Yra taipgi pašlovytas;

Universal

Bank

Kumštininkas.

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutž-rtj.

Viršuje

State

Moterys 

nos kreipkitės au 

reikalais nuo 12 iki

rodos, kad netinka 
Simokaitis;juos vadinti fanatikais ir tin- 

. Žinoma, p. S. giili'sa- 
Ikyti, kad jis tokį palyginimą 
! duoda tik tiems, kurie yra prie
šingi mokslui. Bet vargiai mes 
kur tokį surasime, kas butų 

i priešingas- mokslui. Jeigu žmo- 
nesimokina, tai dar 
kad jis yra priešin

iu i. Mokslas yra ne 
kitas, kaip tik žinojimas, 

o kas gi dabar nenorės ži- 
ką nors naudinga, jdo- 

suvartot m»us? Ne kiekvieno žmogaus 
prakilnesniam tikslui, o tik1 praktiškam gyvenime reikalin- 
meilinasi prie svetimų mote-Į8« žinoti įvairius mokslus, bet 
relių ir jas automobiliais važi-, i*s norėtu žinoti nors dėl 
nėja, tai tokiems Simokaičio žingeidumo.
urilyginimai 'gal ir ne iš kelio,' pilnai pritariu S.L.M.A. 
butų. Ragindamas žmones prie' pregramui ir p. Simokaičiui, 

kelti!mokslo, p. S. paliečia ne vien;kaipo prriegentui, delei rengi- 
Lietu- tam tikrą klasę, l)et abelnai 010 Paskaitų, las yra labai pa

kini Į darbo žmoni ją, pasaulį ir tuos, j girtina, ir kam gyvenimo apv
yra apie 40—50 metų stGV0s pavelys, tas galės pasi- 

i ir turi savo namus, naudoti ir išgirsti ką nors gero. 
Sdcialdu-I (kaip p. S. Yniili), tai čia rei-, <> kas link**politikos, tai čia 

kad ketų patyrinėti, kiek tokiems'P- daug tiesos pasakyta, kad 
darbininkams lieka liuoso lai-, daugelis žmonių nervuojasi be 
ko dėl mokslo. I reikalo, gindami savo nusista-

|tyiną. Tiktai čia dar labai tik
tų pasakymas, kad yra lengva 
duoti kitiems patarimus, tik 
sunku jie pačiam t | 
Politika yra panaši tikėjimui. 
Kiek vienos sektos kunigas gi
ria savąjį tikėjimą, kaip kiek- 

. vienas politikierius giria savo 
, . partiją, aiškindamas vien geras

kitu mokslų. I iems mokslams j()S pUses Politikų ir politikių- 
pažinti reikia gan daug laiko rių yra gan įvairjų Kajp .j kj. 
pašvęsti, gabumų ir pasiryžkt()kių žmoniUi tajp jr jjs jų yra 
mų turėti. Į jr veidmainių, yra gan sijžinin-

Dabar pažiūrėkime j sąlygas, gų. Vieni dėl tam tikrų išroka- 
kiek darbininkui žmogui lieka vimų, kiti dėl įsitikinimų gina 
liuoso laiko nuo darbo, miego- savo partiją ir įrodinėja, I

• jimo ir pavalgymo, kad jis ne- tik jų pusėj yra teisybė ir iš
būtų “gyvas numirėlis” ir ne- ganymas. —J. D. j
papultų tarp keturkojų. Imki-, 
me kaipo pavyzdį tokį žmogų,1 
kaip p. S. minėjo — apie 40 m. 
amžiaus- ir turinti savo namą.' 
Nugi, suprantama, jei jis turi toriškei: 
namą, tai turi ir šeimyną —j A Jūsų 
žmoną, vaikus. Jis, r 1; ~5 
gyvena kur priemiestyje, o dir
ba mieste 8 vai. Ret jam ima 
valandą nuvažiuoti, valandą su
grįžti, valandą dėl pietų, valan- 

apsirengimui, nusirengimui

tuos savo pa- Kns Pa^snoma,
reiškimus skirtų vien tik tiems, 
kurie skundžiasi neturį ką veik
ti, arba jeigu jisai tuos žodžius 
adresuotų kai kuriems senber
niams, kurie turėdami liueso 
aiko nesistengia jį

tikslui, 
svetimu*Seimo

džia pasikeitė. Dabartinis 
timo ministeris Čepinskis 
dėjo Lietuvos mokyklas 
kiuri kali) šlamėto valyti, 
klerikalams davė progos 
Lietuvos Seime termą, 
vos laikraščiai praneša
krikščionys kas savaitė vyriau- kurie 
sybei atneša bent po vieną in- amžiaus 

Kalino 
tačiau mano, 
švietimo ministerio 

mokyklų tvarkymo 
per lėtas. Straipsnį, 

“Ne jums triukšmas kelti”, “So
cialdemokratas” baigia taip:

“Dabar jie šaukia, kad musu 
mokyklose pradėta bent trupu 
t į vėdinti užtroškusis oras, 
ki ikščionių interpeliacijos 
tinime trumpai pasisakyti, 
bortinė vyriausybė turi ne 
teisės, bet griežtos pareigos 
skubiausiai gydyti liaudies švie
timą. Iš mokyklų turi būti tuo
jau iššluoti tie visi dvasios uba
gai ir klerikalines veterinarijos 
felčeriai, kurie pasidarė moky
tojais iš klebonų malonės. Lie
tuvos mokyklose ne vieta kk 
bonams ir kamendoriams. Me.i 
nesikišam į bažnyčios dalykus, 
bet mes nepakęsim, kad kleri
kalai aptrauktų savu voratink
liu liaudies švietimą. Mes skai
tome, kad švietimo ministeri
jos ligšioliniai žygiai musų mo
kyklai gydyti jokiu atveju ne
atitinka pačiam reikalui, švie
timo ministeris, nors ir pradė
jęs mokyklų tvarkymo 
turėtų parodyti daugiau griež
tumo ir greitumo valymą da- dą 
rant. Jis turi pradėti nuo tų ir apsiprausimui, dar kokią va- 
mokyklų, kurios pasireiškė kai- landą vakarienei, — bematant 
no veiklus reakcijos lizdai, ir jau 13 valandų prabėgo besi* 
l»ai$ęti valymą iki f*a1«>. nelx>- triuaiant. Tie to. J£km yra Iltimi 
janl to viso kudekavimo, kuris malonu dar kokių valandėlę ir 
kyla dabar davatkyny eil&ė. |su 

“Dabartinė vyriausybė nepa
dės sveiko pamato mūšy liau
dies kultūriniam augimui ir 
krašto gerovei, jei ji neperda- 
rvs iš pagrindų viso švietimo 
darbo griežtai ir nuosakiai.
švietimo sutvarkymas yra svar- ko. Mažiems taisymams namo 
blausias jos uždavinys. Vyriau-! savininkas nenori, o kartais 
sybė tik tuomet pateisins save neišgali samdyti kitus darbi- 
prieš demokratine Lietuvos vi- ninkus, todėl stengiasi pats at- 
suomenc, jei sugebės atlikti tą likti. Na, ir kiek tokiam šeimi- 
uždavinį nedvejodama ir taip, ninkui belieka liuoso laiko dėl 
kaip tas reikalinga musų liau- mokslo? Yra milijonai darbi- 
dies šviesiai ateičiai.

mokratas’

I Jetu vr

mes

tik 
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darbą,

nereiškia 
gan mok

Na, 
uoli

Jeigu visa tai turėsi, 
Patarimu nenorėsi;
Mergą rasi ir vesi, 
žiopliui ačiū sakysi.

Don Pilotas.

PROTESTAS PRIEŠ ŽIOPLI

pat iežedniev- 
dienos 
šaiposi

žioplys 
ir rodo

žioplio

turėsime tokių 
komunizmas ge

pisorius truputį

te vas?
ir merji-

Suprantama, kad į prakal
bas ar paskaitas gali beveik 
kiekvienas bent sykį j mėnesį 
nueiti ir pasiklausyti. Bet juk 
iš to žmogus dar nepasidarys 
suprantančiu šių dienų mokslo 
išradimų, o ypač technikos, ma
šinerijos, elektros ir daugybės

rių yra gan įvairių. Kaip iš ki
tokių žmonių, taip ir iš jų yra

MALEVOTAS ANGELAS

.Jaunas vyras sako senai ino-

duktė, tai tikras an-
sakysime, gėlas.

Taip, 
vota.

Bet ar tamsta matei kada 
nors angelą nemalevotą?

Don Pilotas.

Rezoliucija
šią rezoliuciją priėmė iežed- 

nievnos troika, komunizmo 
merdėjimo metais, iežednievnos 
peekelių kambary ant Olstryrio 

Kadangi nuo 
nos įsikūrimo 
nuolat iš musų 
savo dantis;

Kadangi kiekviena 
pašaipa, kiekvienas jo iežed
nievnos perkeliams dantų pa
rodymas virto ,mums lyg ir 
ašaka gerklėj, kurios mes iš- 
spiaut negalime ir kuri ne tik 
neleidžia mus naktimis miegot, 

prisilaikyti, dažnai priverkia mus viso
mis keturiomis kabinėtis į sie
nas, ir

Kadangi žioplys* mus vadina 
Maskvos parapijonais ir čiderst- 
vas provija 
Bumanijos 
todėl

Tegu bus 
žioplio nekenčiame, iš pat pil
vo dugno protestuojame prieš 
jį ir reikalaujam iš “Naujienų” 

kad špaltų jį iškraustyti, ir paga
lios

Tegu bus nutarta, kad po 
kopiją šios rezoliucijos butų pa
siųsta kiekvienai lietuvių 
raščių redakcijai, kad jos 
sų rezoliucijas patalpintų i 
ba.

Pasirašo iežednievnos troika:
Trazdas, Driulis ir Asiunas.

apie tris šimtus žmonių, 
ę būt daugiau, jeigu ne

būtų naujieniečiai atėję. Vadi
nasi, mažiau ateis, daugiau bus.

Tas gut, kad raudonas piso- 
rius aritmetikos nemoka. Kuo 
daugiau mes 
pisorių, tuo 
riau gyvuos.

Orai t, tiktai
pamelavo sakj’dainas, kad “Bi
rutė” susmuko. Per jubilėji- 
nius metus ji gavo jau arti 
šimto rėmėjų. Iki pavasario ji 
tikisi gauti bent 200 rėmėjų.

Iš kitos pusės, mes bolševi
kai negi remsime “Birutę”, ne
gi mokėsime i>o $10 į metus 
kaipo rėmėjų nariai, nes mums 
iš to naudos nėra. Mes remia
me tiktai “propagandos meną”, 
o jis remia mus ir daro mums 
biznjj Nėra biznio — nereikia 
nė chorų, nė dramų, nė kitų 
buržuazinių išmislų.

Ant galo aš pats “pritariu” 
bolševizmui ir tai todėl, kad jis 
naikina kapitalizmą iš pat šak
nų, rinkdamas dolerius iš pro
letarų. Jeigu nereikėtų jiems 
dolerių, tai nebūtų ne chorų, i 
nė dramų, nė žiedų susaidžių 
ir tt. —Sufra Špinatus.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

V

tai taip, bet ji male-

Del kito nei man skaudu, nei 
man graudu: aš tik žiūriu ties 
savim.

iš musų procesijos 
karalienei patikti-,

nutarta, kad mes

laik- 
mu- 
gur-

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas •
3249 So. Morgan Street

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

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor of Optics
Vai. nuo 10 ryto iki 8:30 vak.

Nedėliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Įvairus Gydytojai

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom 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.

Nedaliomis nuo 9 iki 12. ryto.

A. A. SLAKIS
- ADVOKATAS

Telephone Yards 0334

DR. MAUR1GE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200
L— - '

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde -Park 3395

savo vaikučiais pašnekėti, 
duoti jiems komplimentų, kad 
jie tinkamai pasielgė namie bū
dami ir alydžiai atliko mokyk
los uždavinius. O turint dar 
savo namą dažnai pasitaiko šis 
tas taisyti tai viduje, tai iš la.ii-

JINAI
Sytis.

niukų, kuriems tenka dirbtuvėj 
dirbti 10—12 valandų j deną.

Imkime ūkio Žmones. Jie dir-LMSA 2 kp. mitingas įvyks
šeštadienv, gruodžio 18 d., nuo ba ilgas valandas, o betgi nesi- 
8 vai. vakaro, K. Semaškos bu- jaučia esą vergais. Kiti net ir 
te, 1834 Wabansia avė. Nariai, pilnai patenkinti savo likimu ir 
prašomi laiku atvykti. j žinojimu vien tik iš patyrimo,

Netiesa, kad būtum 
Kinkęs mieląją: 
Ji dėlto tau miela, 
Kad pamilai ją.

Tau gera be galo 
Rodosi jinai, 
O tik vieną gerą — 
Meilę jos —r žinai.

Ne dėlei gražumo
Tu grožiesi ja: 
Myli — ji gražesnė 
Už gražiausiąją.

Myli, kad ji tavo, 
Kad pamilai ją, 
Myli, kad sutiko 
Būti tavąja.

Žioplio prierašas. — Žioplys 
labai pakarnei atsiprašo iežed
nievnos troikos, kad savęs ap
gynimui prie šios rezoliucijos 
jis turi prisegti uodegą. Visų 
pirma aš prašau jūsų nesmar
kauti ir man į akį nešokti. Yra 
faktas, kad jūsų iežednievna 
pasižymi tokiais stix>šniais Uia- 

lykais, kokiais nepasižymi joks 
kitas lietuvių laikraštis. A} 
apie iežednievnso gudrybes ra
šau ir noriu jas apznaiminti 
visam svietui.

Kas link vadinimo jūsų so- 
saidės narių Maskvos parapijo- 
nais žioplys turi pasakyti šit 
ką: Su savo procesijomis kara-, 
lienei patikti jus pučiat į vieną 
dūdą su buržujais. Karalienę 
pasitiko tik buržujai ir komu
nistai. Amerikos proletariatas 
dėl tos bobos atvykimo visai 
nesukrutėjo. Pagalios ką gera 
davė tas komunistų kvailiavi- 
mas prieš karalienę? Cbicagos 
policia kai kūrins komunistus 
areštavo, o kitiems davė į kailį. 
Ar nukentėjusieji dabar jau-

KJURGEUONIS
ADVOKAi’A® 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visunfe teismuose. — Ab
straktai. •— Ingai lojimai. — Pas
kola pinigų 1 it 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

VuL:* is 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teiv^b^ne Roosevelt 9090 

Namų Telefvisr Republic 9600.

MR. HERZMAN •»
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias irAchroniškas li
gas vyrų, mdterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th SU netoli Morgan St.
VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal 

8110. Naktj
South ' bore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

čiasi geriau?

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 SU Room 539
Tel. Central 6390

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

y

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

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chicago 

arti Sint Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dian.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are„ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, VjriNrą 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. 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.
Tel. Midway 2881

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinia Tai. Fairfaz 6858 ...................... 7 — —>
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orderiu kartu su užsakymu.

Del to, kad to triukšmo tikslas yra išėsti iš valdžios 
socialdemokratus, tai ir tautininkai dalinai jį remia. Mat, 
smetoniniai tautininkai tikisi, kad susidarius vai. liaudi
ninkų ir klerikalų koalicijai ir jiems atsirastų vietų val
džioje. O prie dabartinės ministerių kabineto sudėties, 
tautininkams gauti kokį portfelį nėra jokios vilties, ir to
kie garsus vyrai, kaip Smetona ir Voldemaras, turi sėdė
ti be “džiabo”.

Šiltų vietelių valdžioje pasiilgo ponuliai — ve kame 
to viso ermyderio prasmė!

NOKI PERVERSMO

VARŠUVOS MELAS

VEIDMAININGAS RIKSMAS APIE “BOLŠEV1ZACI- 
JĄ” IR “POLONIZACIJĄ”

KLERIKALAI NORI SUSKALDYT KOALICIJĄ

PASIILGO ŠILTU VIETELIŲ VALDŽIOJE

Kiek laiko atgal buvo paskelbta “žinia” iš Varšuvos, 
kad Lietuvoje esąs įvestas karo stovis, nes ten buvęs su
sektas “komunistų sąmokslas” nuversti valdžią. “Naujie
nos” jau tuomet pareiškė, kad ta “žinia” bus greičiausiai 
melas, ir dabar iš Eltos pranešimo matome, jogei musų 
spėjimas pilnai pasitvirtino.

Skaitančiajai visuomenei tas faktas dar kartą paro
do, kad sensacijoms, kurios yra skelbiamos apie Lietuvą, 
nereikia skubintis tikėti — ypatingai, jeigu tos sensaci
jos eina iš Varšuvos arba iš klerikalinių šaltinių. Nes var- 
šaviakai ir klerikalai negeidžia nieko gero dabartinei Lie
tuvos valdžiai, o pameluot jie vieni ir antri moka labai 
gerai. ■ ■

šv. Juozapo sąjungos orga
nas, “Darbininkas“, jau prana
šauja, kad Lietuvoje gal įvyk- 
sias perversmas o tai dėl to, 
kad lapkričio 21 d. policija 
Kauni išskirstė fašistų demon
stracijų. Jisai rašo:

“...Galime tikėtis arba nau
jų Seimo rinkimų, arba pa
vojingų sumišimų, arba kokio 
diktatoriaus iškilimo, arba ko 
nors dar baisesnio.“
Juokingi gaivalai tie kleri

kalai. Patys daro triukšmą ir 
paskui “pranašauja“, kad 
tiks kas nors baisaus!

VĖL MELAS

atsi-

leidžia

Žiūrint į tą ermyderj, kurį pakėlė Lietuvos’ir Ame
rikos klerikalų spauda dėl fašistų surengto Kaune triuk
šmo, aiškiai matyt, kad jo priežastis yra visai ne “bolše
vizacija’’ ir “polonizaciją”, kaip visuomenę nori įtikinti 
atžagareivių laikraščiai.

I tai, kad Lietuvoje galėtų įvykti bolševikiškas per
versmas, šiandie netiki niekas; netiki nė patys bolševi
kai. Dešiniosios gi partijos, kurios kalba apie “pervers
mą”, visuomet turi onienėje “patriotišką” arba fašistiš
ką perversmą, o ne bolševikišką. Bolševizmo baubas yra 
sugalvotas tiktai tam, kad pateisinus fašistų užmačias.

Taip pat nėra abejonės, kad ir riksmas apie “polo
nizaciją” tai tik veidmaininga priemonė žmonėms akis 
dumti. Kas rėkia apie tą “polonizaciją?” Nu-gi kunigai 
ir jų partija, krikščionys demokratai. Bet argi nežino 
kiekvienas žmogus, kad kunigija Lietuvoje tai kaip tik ir 
buvo aršiausias liaudies lenkinimo agentas!

Per šimtus metų katalikiškos klebonijos Lietuvoje 
buvo polonizatorių lizdai. Jeigu šiandie Vilniaus krašte 
lietuvių kalba daugelyje vietų yra beveik išnykusi, tai už 
tai reikia padėkoti daugiausia kunigams, o ne kam kitam.

Ir dabar tie gaivalai dedasi karščiausiais “lietuvy
bės” gynėjais! Kas jais gali patikėti?

Tikroji priežastis, dėl ko klerikalai siunčia į Kauno 
gatves fašistukus kelti triukšmą ir paskui staugia apie 
valdžios “žvėriškumą”, yra visai ne “bolševizacija” ir “po
lonizacija”, o tiktai klerikalų noras suardyti dabartinę 
koaliciją Lietuvoje.

Kaclemams rupi priverst pasitraukt iš valdžios social
demokratus ministerius, idant paskui sudarius koaliciją 
su liaudininkais. Todėl jų visas riksmas yra atkreiptas 

'prieš Požėlą ir Čepinskį. Visaip jie stengiasi tuodu mini- 
steriu diskredituot. Kuomet klerikalai jau nebegali sugal
vot naujų priekaištų tiem dviem ministerlam, tai jie bent

Marijonų laikraštis 
naujų antį:

“Dar ne pilnai tikrai ži
nia, bet buvo kalbama, kad 
apytikrė, jog Vidaus Reika
lų Ministeris Požėla, Murav- 
jovo-Koriko pasekėjas (!! 
“N.“ Red.), po skerdynės, jo 
surengtos Kaune išeinąs pats 
iš Ministerių Kabineto.'

“Žinoma, galimą ir ai >jo 
ta žinia, nes jis socijaldemo- 
kralas ir buvęs bolševikas 
(? “N.” Red.), tai, rodos, ta 
viena skerdyiu\ negalėtų būt 
patenkintas“.

l ik kunigai gali1 šitaip begė
diškai mulkinti žmones savo 
‘ krikščioniškoje“ spaudoje.

Požėla niekuomet bolševikas 
nebuvo. Ta “skerdynė“, kurių 
Marijonu šlamštas prikaišioja 
Lietuvos vidaus reikalų minis- 
teriui, tai buvo išvaikymas fa- 
šistuojančių jaunuolių lapkri
čio 21 d. Jeigu kalbėt apie tik
ins skerdynes, tai jas ne vienų 
kartų buvo surengę klerikalai, 
kada jie turėjo valdžių savo 
rankose.

Bet ' Chicagos broliukų laik
raštis pats save sugavo beme
luojant. Nesenai jisai rašė, kad 
Lietuvos socialdemokratų par
tija esanti nutarusi atšaukti 
Požėlų iš ministerių. O dabar 
pasirodo, kad niekas nė neke
tino jį atšaukti 
di, jisai pats 
Neužilgo visi 
šitas naujasis 
manymas yra

liktai, gir- 
norjs rezignuoti, 
pamatys, 
Marijonų 

tik muilo

kad ir 
prasi- 

burbu-

DEL LENKIŠKŲ MOKYKLŲ
LIETUVOJE

nuosiąs.

Fašistines lapkričio 21 d. “demonstracijos” tikslas ir
gi buvo užduot “smūgį” Požėlai ir Čepinskiui. Kad su- 
kursčius visuomenėje ūpą prieš vidaus reikalų ministerį, 
klerikalų diriguojamieji fašistukai tyčia ėjo gatvėn iš
šaukti susirėmimą su policija. Ta “demonstracija”, vadi
nasi, buVo gryna provokacija!

Čepinskis, kaipo švietimo ministeris, su policija netu
ri įSvko bendra. Tečiaus klerikalai ir jį apkaltino (lel po
licijos “žiaurumo”: jisai, girdi, “atsiuntė” policiją prie 
Universiteto! Kvailesnio prasipianymo negali ne būti.

Taigi klerikalų “strategija” yra labai aiškiai perma
toma. Jie nori suskaidyt koaliciją, atplėsdami vai. liaudi
ninkus nuo socialdemokratų. Todėl liaudininkų ministe- 
rių dabartiniam triukšme klerikalai beveik nemini, nors 
jie žino gerai, kad vidaus reikalų ir švietimo mirfisteriai 
veikia sutartinai su visu ministerių kabinetu.

šituo klausimu rimtų straips
nį įdėjo Kauno “Socialdemok- 
jatas”. Jame nurodoma, kad 
tautinių mažumų mokyklų stei
gimas yra paremtas Lietuvos 
respublikos konstitucija; todėl, 
jeigu valdžia tų mokyklų stei
gimą trukdytų, tai ji laužytų 
pamatinius krašto įstatymus.

“S.” straipsnyje skaitome: 
t Vienas ' svarbesnių švietimo 

darbo reiškinių, kuris pažymė
jo naujos vyriausybės naujų 
kryptį, yra tautinių Lietuvos 
mažumų mokyklos nauja būklė.

Lig kraštų valdė krikščionys, 
jų politika tautinių mažumų 
atveju buvo ryškiai “patrioti
nė”. Musų krikščionys kų galė
dami ir negalėdami traukė už 
plaukų lietuvybpu,' darydami

kurtais prievarta, lietuviško
sios.

Iš visų tautinių mokyklų len
kų mokykla pajuto tų politiką 
skaudžiausiu budu. Krikščionys 
pamatavo savą j j antilenkišką 
karingumą ir tuo, kad lenkai 
yra politiškai neištikimi, ir tuo, 
kad jie, dvarininkai, yra so
cialiai liaudies priešai, kad len
kiškai kalbantieji Lietuvoje yra 
ne lenkai, tik sulenkinti lietu
viai.

Pakitėjus vidujinei krašto po
litikai, lenkų politinė grupė iki 
šiol energingiausiai pasinaudo
jo palaisvėjusiu gyvenimu.’ La
bai trumpu laiku jų organiza
cijos spėjo įkurti apie 60 nau
jų pradžios mokyklų.

Tas pagreitintas lenkiškų 
mokyklų kūrimas įvare baimės 
ne tik krikščionims ir tauti
ninkams, bet dalinai ir liaudi
ninkams. “Patriotiškai“ nusi
stačiusi musų visuomenė rodo 
pastaruoju laiku didelio ner
vingumo. Krikščionys ir tauti
ninkai jau interpeliavo vyriau
sybę Seime. Jų paraginimu šį 
sekmadienį įvyko Kaune “pa
triotinio“ jaunimo neva demon
stracija. Pagalios pačių liaudies 
mokytojų, dalinai ir valstiečių 
tarpe vietose kyla protestų, 
kam vyriausybė leidžia kurtis 
lenkų mokykloms.

O dėl ko ji turi neleisti? pa
klauskime protestantų. Ar Lie
tuvos įstatymai draudžia Lietu
vos tautinėms mažumoms rū
pintis savųjų švietimu? Ar de
mokratinės visuomenės tvar
kymosi principai pateisina bet 
kurį atvirų ar slepiamą tauti
nių mažumų suvaržymų? Ku
rioj demokratinėj visuomenėj 
leistina, kad jos piliečių tauty
bę nustatinėtų kita vyraujanti 
tautinė grupė? Ar pagalios pro
tinga tautinė politika yra su
derinama su bet kuriais tauti
nių mažumų persekiojimais?

Į tuos klausimus musų “pa
triotai“ atsako arba bailiais, 
dvejojančiais argumentais, ar
ba drąsiais pareiškimais, kad 
Lietuva turi būt lietuviams ir 
kad joje viskas taip dėtųsi, kaip 
rodo didžiųjų patriotų didysai 
pirštas.

Panašių argumentų mes ne
bandysime nugalėti, — jie yra 
“nejveikiami“. Bent kiek susto
sime ties tais užmetimais, ku
riuos daro vyriausybei pusiau 
drąsus tėvynes gynėjai. Jie sa
ko: kaip gali vyriausybe kęsti 
lenkiškas mokyklas, kai anoj 
demarkacijos linijos pusėj len
kai smaugia mūsiškius. Bet gi 
to priekaišto rėmėjai pirmieji 
kelia protestą prieš lenkų oku
pantų žygius Vilnijoj. Ir kelia 
visai teisingai. Tik viena už
miršta: jei kų kaltini piktu dar
bu ir nenori būt kulturiniu ho- 
tentotu, tai pats neprivalai sek-

Jei 
lei-

dies švietimu, nekelsim pra
džios mokyklos visais atvejais. 
O kelti lietuviškąją mokyklą 
vyriausybč galės dešimts kar
tų geriau, kaip tautinių mažu
mų kultūrinės organizacijos, 
jei tik musų Seimas sugebės 
atsidėti švietimo reikalui su vi
su galimu širdingumu. Musų 
liaudies mokyklos ateitis yra 
didžiulėj daly jūsų, gerbiamie
ji, rankose.

Mes, socialdemokratai, nepa
laikome jokių privilegijų tauti
nių mažumų mokykloms, 
dabartiniu metu lenkams
džianfa laikinai statyti ir ne- 
cenzuotus* mokytojus, tai 
sutinkame su tuo, kaipo su lai
kina priemone, kuri turės pa
sibaigti metams praėjus. Mes 
netoleruosime jokios politinės 
ir šovinistinės agitacijos ir len
kų mokyklose, ir kitose. Mes 
nesutiksim, kad lenkų moky
klos naudotų iždų daugiau, kaip 
atitinka jų tautiniam skaitlin- 
gumui. Mes jokiu budu nepa- 
teisinsim lenkų mokyklų, jei 
jos pasirodys nepajėgios mo
kyti. Bet mes nematome jokio 
įmanomo pagrindo varžyti len
kų švietimo darl/ą tik dėl to, 
ka’d jie yra arba nori būti len
kais. ' ; i

mes

Kauno Kronika

liaudies švietimo reikalui. Jų 
darbuotė mokykloje įgavo ryš
kiai šovinistinio pobūdžio: bu
vo kuo tik galima trukdomas 
tautinių mažumų mokyklų kū
rimas ir buvo peršamos visiems,

Sakoma, kad lenkų kultūri
nės organizacijos gaunančios 
pašalpų iš svetimos valstybes 
ir mokyklos steigiamos ne liau
džiai šviesti, bet vprytf politi
nei agitacijai. Man norėtųsi pa
klausti tų užmetimą darančių, 
ar jie patys jaučiasi be grieko, 
priešams primetamo? Ar vy
riausybė ir visuomenė kuo var- 
žęmos susekti slaptus šelpimo 
šaltinius, sekti* kad mokykloj 
nebūtų varoma politinė propa
ganda, ir susekus padaryti tei
sėtų išvadų? Patriotine akis te- 
nemiega ir .tuopiel tėvynė gali 
bųt - apsaugota nuo pavojaus.

Sakoma, kad lenkiškos mo
kyklos, sočiai aprūpintos iš ša-

cijų valstybinėms, dirbtinai pa- 
verždamos iš jų vaikus. Gali 
būt.
atsidėję ncsirupinsini savo liau-

jei mes

Antradienis, ’Gruod. 14,1926 
tvarkyta. Kademų “broliukai“! 
buvo šeriami valdžios grasiais,' 
dabar taip pat aimanuoja. Bet 
kai pakalba kas apie dabarti
nės valdžios žygius, niekas ne
sipriešina, visi pritaria tiek de
ryboms su rusais, tiek vidaus 
daromiems pertvarkymams. 
Stebėtina, kad net eiliniai ka- 
demai nesipriešina 
šiems žygiams.

Paskutiniu laiku
daugiau judėti apsnūdę Kauno 
studentai. Netik politiškai, bet 
ir ekonomiškai. Čia pasižymi 
stud. Technikų draugija, kuri 
įsteigė kino, valgyklą ir kt. 
Be to, studentai labai sujudo 
dirbti uniformines kepures. Be
veik kas fakultetas jau priėmė 
uniformą.—Tindi-Rindi.

visiems

pradėjo

KOSULIO
SPAZMOS

Žaksėjimas, Kokliušas, Ner
vinis kosulys, Dusulys, Kru- 
pai etc., pašalinami greitai 

Johnson’s Belladonna 
Plaster’iu

Iširusių muskulų spazmos dėl nuo
latinio ir didelio kosėjimo yra beveik 
ūmai pašalinamos vartojant Johnson’^ 
Belladonna Plaster’j. Jūsų vaistinin
kas jums aiškiausia pasakys, kur jį 
vartoti. Jus busite nustebinti, kaip 
greit šis senas gelbstantis vaistas nu- 
ramys ir palengvins kosul) ir pašvel- 
nys skausmą ir silpnumą. Johnson’s 
Pelladonna Plaster’is tur pripažintą 
vėliavą. Jis gelbsti tarsi magišku bu
du, dėl to, kad Belladonna Johnson’s 
Plaster’iuose visuomet išsilaiko viso
je stiprumoje ir geroje formoje, grei
tai persisunkianti per odą j apimtas 
plėveles.

Kaip greit plasteris yra panaudo
jamas, Belladonna eina tiesiog j ap
imtas vietas ir pradeda savo gelbs- 
tantj darbą kuo veikiausiu budu. Del 
greito ir patvaraus rezultato, buk ti
kras pareikalaut Johnson’s Belladon- 

j^t'na Plastęr’j. Visose vaistinėse.

Studentų riepšės. Lapkr. 21 
d. ateitininkai ir kiti “valsty- 
biškai-tautiškai“ nusistačiusieji 
rengė, mitingų ir demonstraci
jų -“kovojo“ prieš bolševizaci- 
jų ir polonizaciją (prieš lenkų 
mokyklų atidarymą) Lietuvoje. 
Jie, mat, nori kad grįžtų šom- 
polas įpilti “tautiškumo“. ] 
kaip pasirodo, jie visi siunta1 
dėlto, kad artinasi atsiskaity
mo valanda teismo salėse, kad |U.| gydyme chroniškų ir privatiš- 
iškellos bylos nemarinamos. O 
tat vis dėlto, jog iš iždo paim
ta neteisėtai pinigų sumos ‘ar
ba neteisėtai panaudotas val
džios autoritetas partijai ar as
meniui. Bet 
dentija yra 
čiusi.

Riaušėse 
kai, atimta

Kyla klausimas, su kuo Lie
tuvos visuomenė privalo dėtis: 
su 
su pažangiasiais, 
tų burtų davė daugiau laisvės, 
amnestavo politinius kalinius, 
panaikino karo stovį, šompolus, 
su kaimynais pradėjo derėtis 
etc. Bet klebono prigimtis 
dvasiška: jei Dievas neduoda 
valdžios j rankas,i tai pats grie
bia priešininkui už gerklės, 
nors jo skelbiamas Kristaus 
mosklas nepripažįsta priešinin
kų.

Kunigų laikraščiai pila ir pils 
paplovas, dėlto nėra reikalo nu
siminti. Tik jie pamiršta, kad 
keletą mėnesių atgal jų iltys 
kandžiojo visą Lietuvą.

“Karvės“. Nemanykit, kad at
pigo karvės, ne. Aš noriu pa
kalbėti apie dvasiškus tėvelius 
ir jų šventablyvas panas, šv. 
Kazimiero spaustuvėj yra dar
bininkės juozapietės ir pana
šios. O jų “dėdė“ profesorius 
ir kunigas Maliauskas, ateida
mas kitaip nevadina kaip kan 
vėmis, išsižergėlėmis ir t.t. O 
jos vietoj atsikirsti griebia jo 
nutukusią ranką ir skaniai bu
čiuoja. šis, žinoma, truputį iš
sišiepia ir patenkintas, kaip 
baslį nurijęs, eina toliau. To
kiu budu karvės pigiau dirba. 
O apsaugok, Visagali,,kad visos 
Lietuvos zitietės, jtiozapietės ir 
kt. nepavirstų karvėmis, tuomet 
nepakaktų vieno ganyto j aus! 
Bet... kunigai viską semia iš 
kanonų... ne man spręsti apie 
tai, lik keista, kad šventenybės 
taip įžeidžiu darbininkes.

žmonių rtuomonė. Turbūt 
niekas tiek nevažinėja Lietuvos 
gcležinkeijjUs, kiek ‘ man priąi- 

0 čia kiekvienas ptfsi- 
atvirai bėgamais klausi- 
ypač politikos. Visi dė
dei

SPECIALISTAS
Dr. Willing turi 30 metų patyri-

kų ligų vyrų ir moterų. Taipgi 
kraujo, odos, inkstų, pūslės, nėr-.' 
vų, širdies ir slaptas ligas. 753 W. 
North Avė., netoli Halsted. Valan-j 
dos nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

pažangioji stu- 
p riešinga i nusista-

sumušta policinin- 
lazdos ir t.t.

tautiškai-valstybingais” ar 
kurie ir be

eina, 
kalba 
mais, 
ji loja 
manuoju

sunkios padėties, ai- 
viltics nustoję šiame 
pašau! \ dėlto, kad

čia nieko nėra.

PINIGAI TELEGRAMŲ 
Į LIETUVĄ

Išmokama Amerikos Do
leriais į 4-5 dienas.

Musų Kainos
kainos $6.15
.................11.25
.................. 16.35

...............21.45
............. 26.55

.................. 36.70

..... 4........... 51.90

.................. 77.50
............ 103.00

...............  204.50

...............  306.00
...............407.50
...............509.00

$5.00
10.00 .
15.00 .
20.00 .
25.00 .
35.00 .
50.00 .
75.00 .
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
Jokių kitokių ekstra rko- 
keščių nebus ir pinigai 
bus išmokėti per telegra
mą

METROPOLITAN
STATE BANK

2201 W. 22nd Street 
Chicago, III.

'Vai.: Kasdien nuo 9:00 
iki 4:00. Utarninkais ir 
Subatomis 9:00 iki 8:30 

valandą vakare

Atėjo Kultuta No. 10 
įdomi kopija. Kaina tik 
45c. >

Galima gauti 
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.

I Naujienų Spaustuvė 
vra Unijinė Spaustuvė.

Lietuviai Daktarai
Ofiso fi- Res. Tek 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. WaIIace Street

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
Phone Canai 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—4 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.L . . —
— .......... j-----------------------

A. L. Davidonis, M. D
4910 So.Michigan Avė.

»z t j j nuo 9 H v*l* ry,eJ Valanaos nuo g vai. va|jare

Tek Boulevard 0537

DK. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47lh St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną,
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

s*

Or, A. J. KARALIUS 
.Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, UI.

Tek Boulevard 2160 
— Valandos —

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

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30-8:30 

Vttktt,TC.
Ofiso Telefoną.. Pullinau 1.193 

Namą Telefonas Clieslcrfield 0578

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

Tel. Lafayette 4146
v : . I nuo iki D v- ryto Val‘u‘do8 j nuQ iki 9 vak vak.

ffl

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tek Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Te!. Prospoct 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

v

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezčlis ..
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.

—

v

Res. 6600 So. Arteslan Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tol. Canai 0267

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.



/ •

Antradienis, Gi uo<l. 14,1S2.1 HAŪJIENOS, CHcttgO, m
'brolis Eugene McLaughlin, kif- 

1 1 B fili'ri() P°^cUa tlnbar ieško. VVokral
■ II U8i vakar pasimirė ligoninėj.

Į Sekmadieny gi du Yellow tak- 
y ji ž»a I rB i si kabai puolė ir pašovė jauną
| 11|lietuvį Peter Poška, 21 m., gy-

įvenusj prie 5206 So. Peoria 
-----------  Bauer Cab Co. šoferį. Puo- 

Vėl karas tarp taksika- linu,s ištiko i,rie 63 South 
bų kompanijų lPark. l)u Veiiow taksi- 

 " kabai pasivijo Bauer kabą ir jį 
Wckral mirė. Jaunas lietuvis 1«nkiant iš vie"° Yellovv kabų 

šoferis pašautas ir gal mirti-revolverio šūviai, nuo 
nai sužeistas.------------------ i kurių Poška sukniubo, o jo at-

' si kabas atsimušė į šalygatvį ir 
• - -1 sustojo. Puolikai gi tuo tarpu 

taksi kabų :l»abego< Vėliaus policija suėmė 
j į tūlą John V.alloway, 25 m., ku- 

ne_ į ris važiavęs vienu iš puolusių 
(taksikabų, bet jis nešaudęs. 
■Poška gi tapo nuvežtas į St. 
Bornard ligoninę ir veikiausia 

(mirs.
Policija tvirtina. kad abi 

'kompanijos varžosi už taksika- 
bų stotį prie Jeffey Tavern, 
83 ir South Chicago gt., kiek- 
'viena jų laikydamosi 
patogesnę vietą.

Kaip matyt, vėl prasideda 
kruvinas karas tarp t........ ...
kompanijų, kokis siautė keletą lu 
metų atgal ir kuriame 
mažai šoferių.

Prieš keletą dienu 
šautas buvęs Checker 
prezidentas Joscph Wokral. Jis j 
tapo pašautas savy tarpiniame i 
kare, kuris, eina toj kompani- j 
jo.j Jį buk pašovęs tos kom-1 
panijos dabartinio prezidento

žuvo

tapo
Cab

užimti

4

Išsigydė Savo Rupturą
Aš įgijau labai didelę rupturą kuo

met kėliau didelę skrynią.keletas mę- 
tų atgal. Gydytojai pasakė jei aš no
riu išsigydyti, turiu eiti ant operaci
jos. Diržai man nieko negelbėjo. Ga
lui gale aš suradau būdą su kurio pa
gelta greit išsigytižiau. Daug metų 
praėjo ir mano ruptura neatsinauji
no, ' 
penterys. Nedariau operacijos, nesu- 
trukdžiau laiko, neturėjau t rūbelio.

fhoinpson ir Robertson 
jau paskelbė sayo kan

didatūras
vienok dirbu sunkiai kaipo kar- Miesto mayoro rinkinių kam

panija jau prasideda. Nors rin- 
Aš nieko neturiu pardavimui, bet su- kimai bus dar tik ateinantį pa
teiksiu pilnas informacijas, kaip jus vasarį, bet visos partijos jau 

"t išsigvdyti ruptura be operaci- . , ... .
jei tik man parašysiu Eugene ^sko savo kandidatų.

Pullen, Carpenter, 162 N. Marce- Socialistai pirmutiniai nomi- 
Ave., Manasųuan, N. J. Iškirp- nav0 savo kandidatą į mayorą.

Juo bus George Koop, spaustu
vės darbininkas, senas socialis
tų darbuotojas, vienas iš Socia
listų partijos Chicagoje orga
nizuotoji;. Socialistai stato tik 
po vieną kandidatą kiekvienai 
vietai 
viniai 

jie 
Kas 

; Vijomis, ypač 
demokratų. Ten 
sios varžytinės 
kiekvienas nori 
tu, todėl ten kandidatų atsiran
da po kelis ir paskui todėl pri- 
seina juos perbalsuoti “prim- 
ary” balsavimuose, kad išrin
kus tik vieną kandidatą kiek
vienai partijai galutiniems 
rinkimams.

Pereitą penktadienį tam ty
čia surengtame bankiete savo 
kandidatu rą į mayorus paskel
bė buvęs mayoras Wm. II. 
Thompson. Bankiete dalyvavo 
daug, politikierių, kurie sakosi 
'esą surinkę arti 3(K),006 pata
isų piliečių, kurie sakosi norį, 
kad Thompsonas vėl kandida
tuotų. Bet šį sykį Thompsoną 
remia Brundage-CrovvkHBartrett 
republikonų frakcijos, nors pir
miau Thompsonas labai smar
kiai su tais asmenimis pešėsi, 

i Betgi nė vieno jų nebuvo 
Thompsono bankiete.

Dieną vėliau buvo surengtas 
bankietas Dr. J. D. Robertson, 

(buvusiam sveikatos komisionie- 
Įriui ir dabartiniam 
(miesto dalies 
' prezidentui. Dr.
i pirmiau yra paskelbęs 
' kandidatūrą į 
nemažai pinigų
jai yra sulinkęs. Jį lemia &u- 
Iiernatorius Small ir Fred. 

(Lundin, buvusieji artimiausieji 
iThompsono draugai. Lundin 
'savo ilgą kalbą bankiete ir 
j pašventė niekinimui Thonųiso-

išsigydyti rupturą be operaci- 
Eugene

M. Pullen, Carpenter, 162 N. Marce-' 
liūs Avė., Manasųuan, N. J. Iškirp- 
kit šį skelbimą ir parodykit savo drau
gams kurie turi ruptprą — jus galit 
išgelbėti jų gyvybę arba prašalinti 
kentėjimus nuo rupturos ir pavojų 
operacijos.

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURN1TURE CO.

Visuomet 6i«-ae Krautuvėse esti 
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, ■ Rečių, Plaunamų 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir pvošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuves 
fa peopksIm'Difare (ompaiuj

pla

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place

' 4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

[Pacific and Atlantic Photoj

Cnicagos Stockyards pavilione, kur įvyko gyvulių paroda. 
Paveikslėly j parodoma artistė Irene Delroy.

K 
* v

svarų. Kadangi jis visai nese- 
| nai yra atvažiavęs, tai risis eu-

Roselandiečiai yra labai su- 
Pa- 

žiūrėsime, sako, ką tas milži- 
nukas galės padaryti. Na, o 
Bancevičius parodys jog jis 
juo tolyn, tuo darosi geresnis 
ristikas.

“Dėdė” Norkus irgi žada pa
rodyti savo “šylą.” — N.

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas/ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

■

GRUODŽIO 16 D. POŽĖLA
RISIS WISCONSINO VAL

STIJOJ

Dr. J. W. Beaudette
VIRAUI ASHLAND STATE 

BANKO

1809 So. Ashland Avė.
Valandos;

Nuo 2 iki 4:3(Tir nuo 7 Iki lu. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po. pietų

DR. VAITUSH
OPTOMETR1STAS

« Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street 
Phone Boulevard 7589

no, kad išaiškinus kodėl jis su 
savo buvusiu draugu -persisky-

ir todėl “primary” balsa- 
socialistams nereikalingi, 5 
nesivaržo už vietas.
kita yra su kitomis par- 

republikonų ii 
eina smarkiau- ’ 

už vietas ir 
būti kandida-

Busiąs ir trečias republikonų 
kandidatas, tai Dencen frakci
jos, kuri betgi didelės įtakos 
neturi. Jų kandidatu veikiau
siai busiąs Litsinger. Bet vė
liau gali atsirasti dar ir dau
giau republikonų kandidatų.

Demokratai savo kandidatų 
dar nepaskelbė, nes dabartinis 
mayoras Dever dar nėra pa
skelbęs, ar jis kandidatuos 
sekamam terminui, 
kandidatuos, tai gal 
mok ra t u kandidatų 
Bet jei Dever ;
kandidatu ros, tai 
siras keli, 
demokratus

niu durų, tad seifas išliko ne
apiplėštas. Plėšikai prekes iš
nešė per priekines duris, nors 
tas duris kas valandą turi pa
žiūrėti privatinių dctektivas, 
kuris betgi nepasirodė. Išnešta 
čeverykų ir pančekų už apie 
$16,000. ' z

Dabar kasdie desėtkai san
krovų lieka apiplėštų. Bet dar 
daugiau 
gatvėse.

apiplėšiama žmonių

BILLY9S*VNCLE

vakarinės 
parkų tarybos 
Robertson jau 

savo
niayorus ir jau 
savo kampan i-

RYTOJ

ir 
Jei Dever 

kitų de- 
ir nebus.

Atsisakyt u 
veikiausia 

kandidatai ir

nuo 
at- 
pas

m.P-lė Barbara Truello, 24 
3325 (’uylėr avė., buvo susita
rusi su Dr. Wm. Erenzel, oku
listu, 611. Diverscy Parktvay, 
apsivesti. Vestuvės, ir tai labai 
iškilmingos, turėjo įvykti jos 
namuose pereitą sekmadienį. 
Bet šiandie antradienis, tečiaus 
p-lė Truello vis dar tebėra “pa
na”. O tai todėl, kad jos jau
nikis visai ir nepasirodė vestu-

Nusiminusi p-lė Truello nu
bėgo policijon, iš ten į jo ofi
sų, bet ir ten nieko nesurado. 
Paskui visą naktį ištupėjo jo 
ofise, iki pirmadienio ryto, ka-

sakosi, kad trys vyrai jį išvo
gę, apsvaiginę chloroformu ir 
paskui visą naktį ir dieną ve
žiojo ir tik pirmadienio ryte jį 
paleidę Evanslone. P-lė Truello 
tiki tai pasakai, bet policija 
rengiasi nuodugniau iškaman
tinėti sugryžusj jaunikį.

Apiplėšė vidurmiesčio 
sankrovą

fccši plėšikai po vidurnakčio 
įsigavo į Fcltman & ('urme če
verykų sankrovą 118 S. State 
St. ir darbuodamies per šešias 
valandas, išsinešė ir susikrovė 
prekes i stovėjusį gatvėj tre
ką. Bandė išsprogdinti ir sei
fą, bet išsprogdinę išorines du
ris, neįstengė atidaryti viduri-

RISTYNfiS ’ ROSE- 
LANDE

Rytoj pirmos nstynes. Jos 
įvyks Strumilo svetainėje (197 
ir Indiana Avė.) Bisis keturios 
poros. Pasirodys, pirmą kartą 
iš Vokietijos atvažiavęs r išli
kas Bauer. Jis sveria apie 200

Gruodžio 16 d. prasidės, taip 
sakant, Požėlos maršrutas. Tą 
dieną jis risis Oshkosh, Wis., 
Airmory B. svetainėje. Paskui 
jis aplankys Sheboy$cr ir 
Milwaukee. —N.

Kataras Prašalinamas 
į 3 minutes

Menthol pravalnina nosį ir gerklę 
ir pasidaro lengva kvėpuoti, nežiū
rint kaip yra užsikimšusios. Taipgi 
prašalina užkimimą, čiaudėjimų ir nie- 
žiejimą beveik iff sykio. Veikimas 
menthol pasidaro dar smarkesnis Ra
dėjus kumparo kuris prašalina susi- 
darusią plegmą. Gydymas, džiovini
mas ir antiseptiškas veikimas sutei
kiamas su nauju nedeginančiu, ner- 
džjovinančiu ir maloniai kvepiančiu 
terpentinu. Visos trejos gyduolės ran
dasi Turprt — įai greičiausiai pa
gelbsti nuo kataro. Neleiskit* veikti 
katarui antrą dieną. Reikalaukit 
DYKAI sampelio arba nusipirkit už 
35c arba 70c slovikelį Turpo bile ko
kioje aptiekoje. Del dykai sampelių 
adresuokit, The Glessner Company, 
Findlay, Ohio.

W. J. STANKŪNAS
fotografas 

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali' 

ikumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yarda 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Kopcracijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai jšmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savr 
kvito ir gavėjo vardą. ' ;

Pinigus gavo:
7626—
7632— Pocevičienei

O. J. Bartašienei 
7636 V. šimkunienei 
7635 1. šimkevičienei 
1361—U. Pelionienei

Montvidienei 
'raina it ei 
Pranckiečiui 
Streleckienei
Abramavičaitei 
Selvinavičienei

7631 V.
12576 A.
7649 T,.

23163 K.
2316(» A.
55772 A.

Čepuliui 
Bieliūnui7661 B.

23117 B.
7600 S., Bumblauskui
7618 -P. Gaidžiui

12575 J. Subačiui
12580 A. Minderiui
7644- J. Dovidaičiui

7650 O

23158
23160
23169

Buividaitei 
Vapštienei 

Dirmantienei 
Zerdnienei 
Motulienei 
Mejcrienei 

-P. Statkaitei 
Bagdonaitei 
Petrauskaitei 
Petkui 
Gabrilavieienei 
Jačiunskienei

55770 V.
7660 M.

21610—A.
12591—A.
216*22—E.

7697 Butkų Juzei 
12599—0. 
12588 E. 
12586 J,
7681- K.
7680 R.
7375 -A.

Čepaitei
Klimienei
Jurėnui
Beinoravičicnei

Išmokėta per kitus bankus:
7646 W. Woroneckai.

REZIDENCIJA:
2226 Marehall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 6464

Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. ¥hrds 1741 ir 4040 
SKYRIUS x 

4447 So. Fairfield Atenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Bivd. 3201

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graberiua Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
•tia.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4068

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturimo iėlaidų užlaikymu 

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, I1L
Į ...................    <

' — -............ <
Phone Boulevard 521’3 

Privatiniai Anibulansai

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

16^6 W. 46th SU Chicago, III.
_ J

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted SU Chicago

Niekąs nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
orlginalis Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originales 
Francuziškas

BAUME BENGUĖ
(ANALOĖS1QUE )

Akiniu Pritaikymo Manu
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos. >

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETR1STAS

1811 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 16, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytas Nedaliomis.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrink it.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

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

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą

čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo 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 chroniškų 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., Crilly 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, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Atsišauki^ Informacijos Dykai.

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienom.
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lietuviu rfatuiiuose f Roseland
Sėkmingas aidiečių vakaras

• Antradienio vak., gruodžio 
14 d., LietK Liuosybės svet., 
turėsime progos susipažinti su 
Dr. Šimkum, kinis turės čia 
paskaitą apie sveikatą. Sveika
ta yra brangiausias žmogaus 
turtas, .todėl ir turime geriau 
susipažinti kaip tą turtą išlai
kyti. Paskaitą rengia 
191 kuopa — didžiausia Ameri
kos lietuvių pašelpos organiza
cija.

Sekmadieny, Strumilos sve
tainėj, buvo vietos I.MD. Aido 
choro vakaras.

Dainavo Aido choras, veda
mas .1. Kenstavičiaus. Griežė ir 
to paties J. Kenstavičiaus ve
damas geras svetimtaučių fi- 
larmoninis simfonijos orkest- 

jras. Orkestras yra sudarytas iš 
SLA. jaunuolių, bet groja gerai, mu

Kenslavičius yra geras

Paskaita rengiama ne 
vien kp. nariams, bet ir visiems 
vietos lietuviams. Bus dar ii 
mnzikalis programas. Visi yra 
kviečianti atsilankyti. K. P. D.

taip gerui suinokinti orkestrą. 
J. KenslaVičius yra dar visai 
jaunas vietos lietuvis, bet jau 
gerai pasižymėjęs muzikoje. 
Grojo ir to orkestro nariai 
kvartetai, kvintetai ir t. t.

Liet. Liuosybės Bendrovės 
prišmetiim susirinkimas bus 
trečiadienio vak., gruodžio 
d., nuosavioj svetainėj.

kad priešmetiniai 
yra svarbus. Bus 
šis susirinkimas.

Visi žino, 
susirinkimai 
svarbus ir 
tad reikėtų 
'Pečiaus reikia 
dalininkai yra 
lankyti savo 
niekad nesusirenka nė pusė da
lininkų. Vadinasi, jie nesirū
pina savo įdėtais pinigais ii 
palieka juos kitų globoj. O tai 
yra labai negerai. Tokis šėri- 
ninkų apsileidimas^duoda pro
gos visokiems nostisip: ali
niams kilti ir įsigyventi party- 
viškumui, 1 
ant naudos.
stangų tuščius užsimetinėji- 
mus pašalinti. Visi turėtų būti 
lygus ir visi turėtų sutartinai 
veikti.

štai nesenai Vilny direkto
rius Danta skundėsi, kad ben
drovės direktorių tik 3 ėsk bol
ševikai ir jie, girdi, negalėję 
užvaldyti kitų 12, tai esą biau- 
ri nesąmonė. Bet yra kaip tik 
atbulai. Bet man nesvarbu kas!,, 
tie direktoriai, bile tik dirbtų 
l>vės labui ir neturėtų sarma
tytis savo plunksnų, kokios jos 
ne butų.

Porą metų 
triukšmo buvo 
mas nuo seru renkant direkto- 
rius. Bet didelė didžiuma šė- 
rininkų tam sumanymui prie
šinosi. Dabar Ratui. Rožės 
Kliubas yra nutaręs reikalauti 
balsavimo nuo šėrų. Kokia iš

Iš solistų dainavo italas Ro- 
dela. Salaveičikiutė, L. Virkau 
ir k. Visi, dainavo gerai, bet 
publikai italas tur būt geriau-

Vilniaus Vadavimo K*to 
Susirinkimas Rytoj

šiame trečiadieny Lietuvių 
Auditorijoj įvyks metinis po-

, šioj. Tikimės iš Miko daug ge
ro. Musų senas Hermanas irgi 
nepasiliko be vietos, — išrink
tas iždo globėju. Maršalka pas 
mus pasidarė vienas iš garbin
giausių urėdų, šiems metams 
buvo p. Galskis, bet kadangi
nė sykio j susirinkimą neatf- sėdįs Vilniaus Vadavimo K-to, 
jo, lai mes ir nebostatėm jo vienos svarbesnių musų įstaigų.

išrinkom Bus renkama nauja valdyba ir 
J rišami kiti svarbus klausimai.

Chicagos lietuvių visuomenė 
K. plačiai remia okupuoto krašto 
įį. šelpimų ir pastangas atvaduoti.

i ginklas šiuo laiku yra 
yra manoma,’ kad kultūra ir apšvieta tarpe Vil

nijos gyventojų. Paremdami

jo, 
kandidatūros, bet 
vienbalsiai visiems 
nia darbuotoją ir 
parkiecių- “choro” 
Kairį, liktai klausimas ar

gerai žino
llumboldl

laikys tą virtą. Kitą metą kai ^iusų 
bus linkimai, ;
Dr. Montvidni reikės užimti 
vietas — daktnro-kvotėjo 

nes jau jis .

PRANEŠIMAI
SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

REIKIA DARBININKŲ MORTGECIAI PASKOLOS
MOTERŲ 2- RI MORGICIAI

3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

REIKIA virėjos j kleboniją. At- 
slšuukit iš ryto. 4522 VVallace st. IChicagos Lietuvių Draugija S. P. 

yra didžiausia lietuvių savlšelpoi 
draugija Chicagos mieste. | šią 
draugiją priklaus!) arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį jstojęs į šią draugiją 
yra Kuosas išvažiuoti iš Chicagos i 
bile kurią dalj Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašaipą kaip ir 
gyvendamas Chicugoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 1G iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Ilalsled St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams 
gruodžio 
(iMHIIgijon

PARDAVIMUI
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
International Investment 

Corporation
Kapitalas $500,000.00
.3804 S. Kedzie A ve.

Tel. Lafayette 6738-6716

KALĖDINIAI BARGENAI 
GROJIKL1Ų PIANU 

FONOGRAFŲ

Victor Fonografas ..........
Columbia Fonografas ........
Olyinpian Fonografas ........
Rimbai! Upright Pianas 
King Upright Pianas - 
Singer Upright Pianas 
Lyon <& Heaiy Pianas 
Lune Grojikliš Pianas 
Davi.s A Son Grojiklis 
C. P. Street Grojiklis Pianas 
Mvndelliall Grojiklis Pianas .

Pridcdain benčius ir <lastatom. Ke
leliai prie visų grojiklių pianų. Leng
vais išmokėjimais. Atsilankykit ank
sti ir pasirinkit patinkama iš dide
lio skaičiaus instrumentų. Daugelis 
jų dar nėra čia Įskaityti.
MII)WEST PIANO STORES (Ine.) 
6136 So. Halsted St., Normai 9432 j

PIANŲ, 
IR

$10 
$25 

. $40 

. $45 
$25 
$40 
$19

... $90
Pianas $165 

$115 
$135

dvi
jr ten esančias lietuvių mokyklas, 

mes padėsim savo broliams at- 
silaikyt iš nuo stipresnių prie- 

kad su ateinančiais j slb *
kuopa dar daugiau. Ateinančiuose metuose gale- 

paaugs nariais. Teko girdčti ilim Pndarjl daug kij gero mu- 
nmsų organizatorių J. Grigaitį Vilnijai. , 
sukant, kad negali būt North 
Sidėje lietuvio, didelio ar nia-. 
žo, kuris neprigulėtiĮ prie kuo- * 
pos. Tiesa, jam ir sekasi, šiais 1

I metais yra prirašęs daug narių 
į kuopa, o ateinančiais metais, 
manomu, kad jis savo tikslą ir 
atsieks, kaip jis sako. Bet ir iš j 

• naujosios valdybos irgi 
vilties. —Kazys.

maršalkos,

Tikimės, 
metais 226 
paaugs MOKYKLOS

Į šaukiamą metinį susirinki
mą sueikima^visi senieji nariai 

i ir nauji. Visi bus maloniai pri
imti. —K.

pasirūpinti, kad 
6 dienai ’lktmnėt 

nariais.

iki 
šios

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

malcing 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. Mudison St., Chicago,, III. 
M. E. Hutfilz, Mrg.

Seeley 1643

PARDAVIMUI restaurantas, -1 
kambariai iš užpakalio, daromas 
geras biznis, tarp dirbtuvių, ren
dos $50.'Veiki! greit, 3611 South 
Ashland Avė.

Roseland. — Gruodžio 14 dieną, 8 
vai. vakare, Aušros kambariuose, 
19900 So. Michigan Avė., įvyks Drau
gijų Sąryšio delegatų priešmetinis 
suvirink imas, šiame susirinkime bus 
svarstomu svarbus reikalai. Todėl vi
si delegatai ir delegatės atsilankyki
te paskirtu laiku.

— J. Tamasaiiskas, Sekr.

Paskui buvo šokiai.
Publikos buvo daug. taip 

Į kad rengė jams ir pelno liks, o 
a ai tingus . pU|?)į|<a vakaru liko paten-

susnm mus n fReiškia, reikia duoti ge- 
,ua 11 us vakarus, o rugeli, kad Rose- 
ini" ’ando publika į vakarus nesi

lanko, neteks. Bet tų gerų va
karų mažai kas čia parengia, 
išėmus 
suomet 
šia, ka t

kad

Roseland

bendrovei

nemažo

LSM. Rateli, kuris vi- 
stengias duoti geriatt- 

tik jis pajėgia. —Rep.

North Šitie
prieš-226 kuopa laikė 

susi rink imą gruodžio 5 
Nariu susirinko nepap-

Mat northsidiečiai kyklas

Dr. K. Griniaus Iškilmių 
Komitetasturime

i Pagerbimui žymaus musų 
kėjo laukiama svečių iš 
Uhicagos kolonijų.

Raudonųjų biznierių pagal
binės sosaidės 79 kp. priešme
tinis susirinkimas Įvyko lap
kričio 30 d., sušauktas atviru
tėmis. Narių atsilankė viduti

niai. Bosai nieko nertiportavo. 
: Finansų sekretorius 
kad palikęs raportą 
komisijai, kuri bus
AŽVD ir J. Lygos delegatai pa

sigyrė turintys- įsteigę dvi mo- 
vaikučiams. Jas lanko 

vaikų. Mo- 
šiame susirinkime bu- kytojauja net šeši mokytojai, 

valdyba ateinan- Finansų raportą žadėjo priduo- 
metinės-

prirengti 
išrinkta.

vei-
visu►

PABDAVIMVl bekerti,-, lietuvių 
kolonijoj. Savininkas visai aplei
džiu biznį. Kaina ir remia nebran
gi. 29(13 VV. 38 St.

Ateinančiam penktadieny, 
gruodžio 17 d. Lietuvių Audi
torijoj turėsime šaunią vaka
rienę paminėjimui 60 motų Dr. 
K. Griniaus gyvenimo.

Dengimo komitetai! įeina at
stovai šių veiklesnių organiza-

Ciceros Lietuvių Liuosybės Na
mo bendrovės visuotinas priešme
tinis dalininkų susirinkimas įvyks 
seredos vakare, 15 d. gruodžio, sa
voj svetainėj, 1401-3 So. 49th Ct. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Visi da
lininkai prašomi atsilankyti, nes 
vra svarbių reikalų apsvarstymui. 
Taipgi bus rinkimas direkcijos dėl 
1927 m. ir kitų valdybos narių.

Bendrovės sekretorius.

SPECIALUS pasiulymps Kalėdoms 
kailinių kautų, seal t rimuoti, $55., 
Southern Muskrat, $95. Didelis pa- 1 
sirinkimas kitokių kaulų. Mes nu-1 
dažom senus jūsų kautus ir jie iš
rodo kaip nauji. Kautų išvalymas 
ir pamušo įdėjimas $17.

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

DVI LIETUVAITĖS

metinį
, dieną.
rastai daug.
yra jautrus, kada yra svarbus vidutinis skaičius 
reikalas.

■'o renkama 
tiems metams ir 
misijos.

Dr.
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr.

Nuo Amerikos Liet.
Daktarų D-jos

P. Zalatorius
A. Graičiunas
V. Šimkus
J. Luomams
J. Kulis
A. Zimontas

Vilniaus Vadavimo Komiteto me
tinis susirinkimas įvyks trečiadie
ny, gruodžio 15 d., 8 vai. vak., Lie
tuvių Auditorijoj, BridgepOrte. Vi
sų narių prašome atsilankyti. Bus 
nauji valdybas rinkimai ir pasi
tarimas apie vasario 16 <1. —Sekr.

GROJIKUS pianas $700 ver-1 
tės už $110, 90 rolelių ir ben-1 
uitis, $50 cash ir po $10 į mėne
sį atsakantiems žmonėms.

MIKOLAITIS
► 6512 So. Halsted St.

i Mokina visokius šokius. Valandos 
nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pįynos lubos

ĮVAIRUS SKELBIMAI

to nauda? Praeitis parodė, kad Į La išrinkta iš 
balsavimas nuo serų šėrinin
kams neneša naudos, o bendro
vė patenka į kelių asmenų ran
kas. Mat tada kapitalas valdo 
ir kas daugiau turi, tas dau
giau ir gali. — šėrininkas.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Hcating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

šios kuopos susirinkimuose 
nėra jokių ginčų ‘bei partinių 
užsivarinūjimų. Butų betgi klai
dinga sakyti, kad mes neturi
me bolševikų šioje kuopoje. Jų 
yra nemažas būrelis, bet yra 
džentelmeniški, netriukšinanja 
šiuose rinkimuose j valdyba jie 
nė savo kandidatų nestatė.

Ateinantiems metams valdy- 
veiklių narių, 

pirmininkas V. Račkauskas yra 
žinomas artistas ir visuomenės 
veikėjas, K. čepuleviėius, turtų 
:aštininkas, gerai visiems žino
mas kaipo darbštus 
vice-pirmininkas 
čiams gerai žinomas* 
nės veikėjas K. 
Mikas, čia augęs

Chicagos Liet. Moterų
Kllubo

M. Mickevičienė

mus vaikinas. K. 
garbė atiduoti už 
auklėti

žmogus, 
chicagie- 
visuome- 

Bugio sūnūs
jaunas, ener- 
žadantis dėl 
Rugiui reikia 
mokėjimą iš-

sunų lietuviškoj dva-

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.

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halstcd St., Chicago, I1L

ko- ti po naujų metų. Gal žadais ir . 
nueis, kaip praeitais metais. 
Jaunuolių lyga buk reikalau
janti leidinio tverti chorą. Pa
agitavus Zonės šalininkams,
reikalavimas tapo priimtas? 
Prie protesto rengimo vienas 
komisijos narys darbuojasi.1 
Jau pasiuntęs astuonioms drau- šelpti 
gijoms laiškus su užkvietimu, 

(kad prisidėtų prie raudonojo 
' protesto surengimo, kad Lietu
vos valdžia neleidžia Lietuvoje 
daryti raudonąjį biznį su Lais
ve, Vilnim ir Darbininkių Bal
su. Tas vienas komisijos narys 
skundėsi, kad kiti nariai nepa-' 
gelbėjo darbuotis tam “prakil
niam” raudonajam darbui. Ra
portuota, kad įvyko prakalbos, 
k'urioje kalbėjo Pruseika. Ba
cevičius pasigyrė, kad pirmos 
tokios pasekmingos prakalbos.1 
kuriose buvo apie šimtas žmo- į 
nių. o aukų surinko lėšoms pa
dengti $23.10. Bet neužteko lė- 

, šoms padengti, turėjo kuopa 
pridėti 90c. Mat, Pruseikai prie1 
kelionės išlaidų turėjo pridėti 
dar dešimkę. Reiškia, už vie
nas prakalbas užmokėjo $10, 
kalbėtojas atėmė brangiau, ne-' 
gu kunigas už mišias. Buvo 
laiškas nuo Daily Workerio. Jį 
pridavė Bacevičius, bet jis ne
mokėdamas angliškai skaityti ( 
pasakė, kad Workeris kritiškoj, 
padėty. Sako, jeigu niekas ne-! 
ateis jam į pagelbą, jisai greit 
pakratys kojas. Paskyrė iš iž
do dešimkę ir aukos buvo ren-Į 
karnos. Savo vakare mano pa
statyti operetę čigonas. Pa
kaušis pasakė, kad prie jos yra 
pridėtas priedas kalviai. Daug 
ginčytasi dėl įžahgos; vieni sto
jo kad butų pigesnė įžanga, pa
matuodami tuo, kad čigonai jau 
yra buvę statyti Roselande. Ki
ti stojo už brangesnę. O Zonč 
su Danyla sėdėdami kerčioje 
zurzė, kad Aidos choras nukry- 
žiavojęs Čigbnus. Bosai pasili
ko beveik visi tie patys ir ki
tais Fhctais. Korespondentą pa
liko vieną. Jo nebeįgaliojo 
ti korespondentų biurą, 
tvėrė per du 
tvėre.

mei u, bet

i.c/.u vinis
Šarki imas

tver

nesti-

vado- 
ir Pa-vavo Petronis, 

kaušis, retkarčiais prigell/eda- 
vo Bacevičius. —Darbininkas.

Bridgeporto Namų Savininkų 
D^-jos

J. Maziliauskas ir S. Mažeiką

Pranešimas Brighton P" r ko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, 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 
Falrfield Avė., Tel. ProspeCt 1887.

PARDAVIMUI karčiama su kąs
niu ant bizniavus gatvės. Kam rei
kalinga tokiu vieta, ' _ .
nes i 
duota

Ch. K-to Liet. Našlaičiams

K. Katkevičiene ir

Liet. Real Estate Tarybos
I. Yuškcvičiiis, S. Dargužis 

ir Lucas.

ASMENŲ JIEŠKDJIMAI
PAJIEŠKAU Povilo Vaitekūno, gy

veno So. Chicagoj kokie 13 metų at
gal. Turiu reikalą. Jis pats ar kiti 
jį pažįstantį, jprašome pranešti mums 
jo adresą. Karnas

JONAS KVIETKAS 
8736 Houston Avenue 

So. Chicago, I1L

Vilniaus Vadavimo Komiteto 
M. Vaidyla

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
P. Grigaitis,.
M. Jurgelionienė,
J. šmotelis.

Chicagos Sandariečių 
Apskričio

Adv. S. Kodis

Indrelė.
Lietuvių Aptiekorių

A. Tulys
A. L. MoksL Sąjungos

B. Simokaitis.
Pavieni nariai

A. Misčiukaitienė
P. Balsys.

Pranešimai

KIEK KAINUOJA 2MCGU1 PRA 
LEISTI $100.901 

Atsakymas: $100,00 ant syk |r 
$6.00 | meta* per visą 

likusi gyvenimą.
Kiekvienas musą praleistas dole

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

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, klek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padO- 
tumėt juos j banką ai; spulką ?

Naujieną. Spulka. uždirbu po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei lalkytumOt j| 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULICa, 
1799 “ “ ' -So, Halsted St.

Birutės muzikos ir dai- 
repeticija j vyks šį va

Jaunosios 
nų generalė 
karą. Muzikantai bukite visi lygiui 
kaip 7 vąl. vakare, o dainos pra
sidės nuo 8 vai. Ncsivėluoklt.

P. Sarpalius, dirigentas.

IEŠKAU savo draugų Antano ir 
Jono Avižienių. Jie abudu yra mu
zikantai. Turiu labai svarbų rei
kalą, meldžiu atsišąukti arba kas 
apie juos žino, praneškit, busiu dė
kingas. Julius Stankevičius, 
3241 Evlieny St., Hamtramck, Mich.

JIESKD DARBO
IEŠKAU darbą už bučerj, mo

ku atsakančiai tą darbą. Moku 
draivinti automobilį.

šaukit
Tel. Bruns\viek 254o

IEŠKAU darbo prie šeimynos 
vaikų daboti ir namų darbo. Esu 
patyrusi. 1016 N. l'ranclsco avė. 
Tel. Hjrunsvvick 5097.

REIKIA DARBININKįl
VYRŲ

EKSTRA KALĖDOMS 
PINIGŲ

Jei Jus dabar turit darbą ir 
dirbate dieną, jus galit pašvę
sti vieną valandą tris vakarus 
į savaitę, ir galit padvigubinti 
savo įplaukas. Rašykit mums, 
o mes nurodysim kaip galit pa
daryti. NAUJIENOS, 1739 So. 
Halsted St., Box 852.

SALESMENŲ REIKIA

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat
uos 81 %c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki

Mano tavoras parsiduoda nuo 35o

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
•lienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
1504 W. 33rd SU prie Normai Avė.

veikit greit,' *^•75.
į trumpą laiką turi Imt par- | . Įayoras parsiduoti
i ir pigiai. lkl 50c Pi«l?u» n?£u k,tur«

NAUJIENOS
1739 S. Halsted st.

Box 849

ATYDA!
Pardavimui bučernė • ir 

35 metų senumo biznis, 
gatvėj, biznio daromu $1000 i 
tę. Mainyčiu j gerą namą. 
Bargeną.

Nauienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St., 

Box 93

grosernė 
geroj biznio 

savai- 
Gausit

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. UŽ- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.
BEKEBNfi, retai! ir olselio, 

lietuvių ir lenkų kolonijoj. Nau
jos mados įstaiga. Savininkas 
nėra bekeris. Turiu parduoti 
pigiai.

6540 S. Ashland avė.

PARDAVIMUI ar mainymui res
toranas ir 12 mebliuotų kambarių, 
hehda $47 į mėnesį. Ilgas lysas. 
Rusų apgyvrntoj apylinkėj. Mainy
siu ant saldainių krautuvės. Tel. 
Canal 2555. Į

PARDAVIMUI' Mali & ITops krau-, 
tuvė. Gera pelninga ir išdirbta vie- , 
ta. 1600 S. Union avė.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

TA ĮSA U SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS 

Už prieinamą kainą taisau namus11 1 ” U4 1 l V 111 <11 I I (£ IlCAlllviJij

PARDAVIMUI kendžių ir kroser- statau garadžius, duodu aprokavimą 
parduosiu ,r statau naujus namus. Atlieku bilenės štoras, esu parduosiu jr statau naujus namus. Atlieku bile

pigiai. Pony Miller, 3138 S. Auburn kurj karpenterystės darbą greit ir 
avė. ____ __ tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy-

-------- — - • ... ' 1Uąt Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen, yra 4 gražus kambariai 
gyvenimui, 3 metams lysas, rendos 
$50, kaina $1950. 1424 W. 51 st.

NAMAI-ZEME
STOGDENGYSTE

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 3111 13 

■■ ............. -.......   - ---------- Į Ogden Avė. Phone Law(iale 0114.
I PARDAVIMUI Calumet City, 
1111. 2 bizniavi namai. Kampi
nis ir antras ir karčiama. Sy
kiu parduosiu viską. Dasižino- 
kite NAUJIENOS, 1739 South 
Halsted St, Box 850.

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

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Box 851

PARDAVIMUI namas 2 pagyve
nimų po 6 ruimus,-’ garu apšildo
mas, yra garažas dėl dviejų maši
nų, arba mainysiu ant loto, ma
žesnio namo.

Atsišaukit antrašu
6406 S. Francisco avė.

Prospcct 4266

BARGENAS
Naujas 4-4 kambarių namas, 

12451 Marquette Road.
Savininkas

6004 So. Artesian Avė.
Tel. Republic 1145

PARDAVIMUI namas ir biznis 
geroj vietoj. Biznis — grosernė ir 
saldainių krautuvė. Parduosime pi
giai. Nereikia agentų. 665 W. 18tli 
Street.

TURIU taisyti namą, reikalauju ____________ _ ______ T
kontraktoriaus. Meldžiu atsišaukti galow, furnaco šildoma, 2 karu ga
li valandą vakarius ar vėliaus, ar ražas. Rendos $50, ant 54 ir Alhany

PARDAVIMUI 5 kambariu bun

nedalioj.
Kreipkitės:

3632 S. Parnell avė.
A. Karčnuskas

avė.
KrcipkitCs:

-1065 S. Campbell a ve.
Tel. Virginia 0161 -

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
_ Grosemių, Bu- 

černių> Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 

mPįt kemių. Musą 
<y>^special ūmas, Geras patar 

n avimas, žemos kainos. 
Sostheims, 1912 So. State St.

Office Tel. Boulevard 4996

Charles Lubczik
REAL ESTATE

Pagelbim paskolinti pinigus, ap
saugojau! nuo ugnies, parduodam 
ir mainom namus greitu laiku 
ir taip pat duodam gerus pata
rimus visuose reikaluose dykai.

1747 W. 47th Street
Chicago, III. 
2-ros lubos

Garsinkite Naujienose




