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Ešerių Metu Fašistų Vieš-^Fv,ŠX-■ ■ . ii a a 1 ii ■■■ ■ n<i uždirbti patavimo Vaisiai Italijoj
Be teisės tylėti, jokių kitokių teisių Ita

lijos žmonės nebeturi; visos pamatinės 
piliečių laisvės panaikintos; apie 200 
tūkstančių žmonių kalėjimuose

nietinia- 
parodo, 

2 Valsty- 
dvigubai 

kiek* kad

Italijoje. Pirmame straipsny 
korespondentas sako:

Amerikos žmonės, tur būt, ir 
šiandie dar nežino, kad po še
šėlių fašistų režimo metų Ita
lijos žmonės vis dar neturi to
kių pamatinių laisvių, kaip kad 
spaudos laisvės, žodžio laisvės, 
susirinkimų laisvės, laisvės 
nuo visokios cenzūros, arba

\VASHINGTONAS, gruod. 
10. — Moterų biuro viršininkė, 
Miss Mary Anderson, 
me savo pranešime 
kad šipndie Jungtinė 
b€»e diib: daibus 
tiek vedusių moterų,
diibo 1890 metais. Dirba, žino
ma, ne <hl piumogos, bet dėl 
duonos.

Gyventojų surašymo skait
menys paiodo, kad 1920 metais 
dėl duonos dirba, viena iš kiek
vieno vienuolikos vedusių mo
terų, tuo tarpu kai 189(1 metais 
dirbo viena iš kiekvieno dvi
dešimt dviejų moterų.

Misa Anderson pranešimu, 
motery* yra priverstos dirbti 
už algą dėl to, kad jų vyrai 
neuždirba tiek, kad galėtų sa
vo uždarbiu žmonas ir šeimą 
išlaikyti.

Chicagos Tribūne korėsponden-1 ra žinomas. Niekam nei iš tolo 
tas Nicoj, Henry Jonės .Ir., ra- neleista prisiartinti į salas. Vien *•••*• I • *šo savo laikraščiui eilę straip- šiemet buvo išdanginta j jas 
snių apie fašizmo viešpatavimą keli šimtai žmonių, o kiek jų 

buvo išdanginta |x*r pirmesnius 
kelerius melus! Prieš dvejus 
metus premjerus Miissolini pala 
sakė, kad pusantro linkstančio 
asmenų esą pasmerkta už jx>li- 
tiką. Kili apskaičiuoja, kad 
pasmerktų yra iki 200 tūkstan
čių.

Kalėjimų salose politiniai ka
liniai gauna savo išsilaikymui

laisvės nuo kratų namuose be po 50 centų dienai. Jie laikomi 
tam tikro teismo Įsakymo. Vie- • uždaryti kartu su įvairios rų- 
nintėlė teisė, kurią italai savo šies piktadariais kriminalistais, 
krašte turi, tai hysė tylėti. I Tuo tarpu (incidentai, areš- 

Tie, kurie nepritaria fašis-Jtai ir teismai uždarytomis dū
lu režimui, yra daugybės pro- rimis Italijoje nesiliauja. Bet 
fesinių fašistų šnipų ir sava- dėl aštrios cenzruos, o taipjau 
norių policiiynku dabojami ir dėl to, kad pei-sekiojamųjų gi- 
stkiojami ne tik pačioj Italijoj, 
bet ir užsieniuose.

Kurie lik esti Įtarti dd prieš- 
fašislinės darbuotės, yra areš
tuojami, tam tikro kariuomenės 
tribunolo teisiami ir siunčiami 
i kalėjimų salas Tarpžtmio ju
roj, ties Sicilija. Panašiai el- 
giumos dagi su toMats; kurie 
tik esti Įtarti, kad jie jie per 
drug sim|>atizuoja fašizmui.

Ypačiai per pastarus kelis 
mėnesius specialis tribunolas 
pasmerkė daugybę anti-fašistų, 
dažnai apšaukiamų komunis
tais. Dagi asmuo, kuris finan
suoja anli-fašisto gynimą, rizi
kuoja pats būti pasmerktas, 

l'ikras skaičius žmonių, iš
dangintų Į kalėjimų salas, nė-

minės bijo ką nors prasi tart', 
pasaulis nieko apie tai nežino.

Romoj advokatai, kurie spe
cialiame kariuomenes tribūno
je gina areštuotuosius, turi la
bai dabotis, kad dėl to patys 

mepakliutų. Jei jie per daug 
uoliai gina, jie gali netekti tei
ses advokatauti. Praeitą vasa
rą vienas advokatas, Cašuneli i 
vardu, buvo 
už tai, kad 
savo klientą.

Mussolinio 
mu, Italijoje
čių profesinių policininkų. Be 
tųjų, yra daugybė dar slaptų 
žvalgybininkų. Tikrai sakant, 
slaptoji policija yra pats stip- 
rasis fašistų režimo ramstis.

aštriai nubaustas 
jis stipriai gynė

yra 1(M) tukstan-

Dideli ukrainiečių T. S. Tarybos sesijos 
areštai Lenkijoje laikomos Lugane

\'ARšAVA, gruod. 10. — LUGA? 
Ryšy su bombų sprogimais džio 10. 
dviejų lenkų laikra'ščių istai- jo Tautų 
gose Lvove ir
policija vakar suėmė

šiandie čia prasidė-
Tarybo«

Garlaivis Celtic už 
ėjo ant uolų; žmo 

nės išgelbėti

užėjo ant 
pasažiei i-

garlai-

Krakove, lenkų 
šešiasde* 

šimt asmenų, vyrų ir moterų, 
daugiausiai ukrainiečių jaunuo
menės organizacijų narių.

Šaudymas stre i k i 
ninku Kolumbijoje
BOGOTA, Kolumbija, gruod. 

,10. — Iš Santa Marta, kuris 
yra bananų darbininkų streiko 
centre, praneša, kad 
kariuomenė, pasiųsta 
ninku neramumams 
nušovė dar dvyliką 
jaučių darbininkų.

valdžios 
streiki- 

malšinti, 
streikuo-

Kb RRS"
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Didėjąs debesįuoturnas; gali 
būt lietaus ar sniego, bent apie 
vakarų; nežymi 
atmaina; 
vėjai.

Vakar 
tarp 25*

šiandie saulė teka 7:07, lei
džiasi 1:19. Mflnuo teka 6:42 
ryto.

temperatūros
vidutiniai mainąsys

temperatūros buvo 
ir 14° F.

sesijos.

pranešaAssociated Press
turinti žinių, kad Tarybos sesi
jose dalyvaujančių penkių di
džiulių valstybių atstovai taria
mi šią savaitę turėti konferenci
ją pasitarti dėl klausimo, ar 
nevertėtų sušaukti priruošia
mos nusiginklavimo komisijos 
konferenciją Genevoje ateinan
tį vasario mėnesį.

Banditai išnešė iš 
ko $7,000

ban

(Atlantic and Pacific Phutol

Valijos princas sveikinasi su Afrikos juoduku vadu
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Tarp Paraguajos ir Sovietai gauna iš 
Bolivijos gali kilti 

karas
vodkos 900 milionų 

rublių per metus

Belgų “išdavi kas”, 
išrinktas parlamen-1 

to nariu
ANTU’ERFENAS, Belgija, 

gruod. 1G. — Belgijos parla
mento nariu vakar milžiniška 
balsų dauguma buvo išrinktas 
Dr. Auguste Borms, kuris yra 
laikomas kalėjime, pasmerktas 
iki gyvos galvos dėl “valstybės 
išdavimo” didžiojo karo metais.

Dr. Borms bus iš kalėjimo 
paleistas užimti savo vietą par
lamente, bet tik vienui dienai, 
kol jo išrinkimas bus paskelb
tas anuliuotu.

3,000 Meksikos bananų 
darbininkų streikas
MEKSIKOS MIESTAS, gruo

džio 10. EI l’niversal tele
grama iš Vera Cruz praneša, 
kad Tuxtapeco ir Ei Hule srity
se, Vera Cruz valsljioj sustrei
kavo 3,000 bananų darbinin
kų. Darbininkai yra organi
zuoti.

Fkspoi tavimas bananų Į 
Jungtines Valstybes, dėl strei
ko, visai sustojo.

LIETUVOS ŽINIOS
Didelis skandalas Ūki-

ninku Sąjungoje
Nariai pasmerkė centrą. Dideli 

pieno perdirbimo b-vės defi
citai.

QUEENSTOWN, 
gruod. 10. ŠĮ rytą 
povandeninių uolų 
nis White Star linijos
vis Celtic, plaukęs iš N< 
ko su apie 5(1(1 pasažierių.

Nelaimė atistiko ties Roa- 
ches Ptint, netoli nuo Quems- 
tovviio uosto.

Atvykę pagalbon kiti laivai
visus pasažierius laimingai nu- Santykiai tarp abiejų valstybių 
ėmė nuo garlaivio, bei Įgula 
pasil’ko. Tik vandeniui pakilus 
garlaivis rasit gailės būt nu
vilktas nuo uolų.

nutraukti. Bolivijoj daromos 
karingos demonstracijos 
prieš Paraguają

Del to sovietų degtines mono* 
polis proponuoja statyti dau
giau distilėrijų girtam bizniui 
plėtoti

Valdžia grąžino sena
toriui $989,833 taksų
WASHINGTON, gruod. 10. 

— Iždo departamentas grąžino 
senatoriui Couzens (icpubl., 
Mieli.) $989,833, tariamai jo 
permokėtų taksų.

1920 metais senatorius Cou- 
zens buvo sumokėjęs iždui tarp 
7 ir 8 milionų dolerių pajamų 
taksų,, “uždirbęs” 1919 metais 
milžiniškus pinigus iš Fordo 
automobilių 'kompanijos akcijų 
pardavimo.

Sovietai p i r k s i s 
Amerikoje 5,500 

traktorių
RYGA, gruod. 10. — Sovieti- 

jos laikraščiai skelbia, kad so
vietų valdžia per ateinančius 
du mėnesius žadanti pirkti Jun
gtinėse Valstybėse 5,500 trakte- 
rių. Užsakymai busią duoti 
trims didžiausioms Amerikos 
traktorių kompanijoms.

LA PAZ, Bolivija, gruod. 10.
Del įvykusio praeitų ketvir

tadienį susikirtimo sienoje tarp 
Bolivijos ir Partignajos karei
vių, kur keliolika! bolivijiečių 
buvo nukauti, tarp tųdviejų 
valstybių gali kilti karas.

Bolivijos valdžia išsiuntė na- 
Paraguajos charge d’affai- 
o Paraguaja grąžina na- 
Bclivijos ministerį. Santy- 
tarp abiejų valstybių nu-

mo

Ant aukso tupėdamas, 
i mirė kaip paskutinis 

ubagas
ATLANTIC CITY, N. J., 

gruod. 10. — Vienų šonų, ap
lūžusių namų viršutiniame auk
šte rado negyvą James T. Cow- 
den, 78 metų amžiaus, Gyve
no jis vienų vienas, kaip atsi
skyrėlis. Jo butas- buvo purvi- 
niausias; baldai — tartum iš 
sąšlavyno surinkti.

Bet žiūrėkit: tame senio 
Cowdeno bute rado paslėptas 
septynias nudėvėtas, purvinas 
valizaites, pilnas aukso ir si
dabro pinigų. Senuose, visad

mo 
k i ai 
traukti.

Vakar La,/Paže ir kituose. 
Bolivijos miestuose įvyko ka
ringos žmonių, daugiausiai 
jaunuomenės, demonstracijos 
prieš Paraguają.

Prezidentas Hernando Šilęs, 
kalbėdamas susirinkusioms ties 
jo rūmais demonstrantų mi
nioms, pasakė, kad “jeigu rei
kės karo, eisimo kariaut visi”.

Jis betgi įspėjo žmones, kad 
jie elgtųsi rimtai ir šaltai, pa
sitikėdami savo vyriausybe, 
kuri attiksianti savo priedermę 
kaip reikiant.

RYGA, gruod. 10. — Centra- 
linio vykdomojo komiteto susi
rinkime Maskvoje eina kova dėl 
sovietų vedkos monopolio pa
siūlyto programų ateinančiais 
mietais įsteigti dar dvidešimt 
vienų •degtinės distileriją so- 
vietijoje, paskiriant tam reika
lui 15 milionų rublių.

Degtinės monopolis sovietų 
valdžiai duoda per metus 900 
milionų rublių pajamų.

Daugelis delegatų tokiam su
manymui priešiinbi. Jie sako, 
kad sovietų valdžiai nereikėtų 
dar labiau girdyti žmones vo- 
dka vien tam, kad iš to galėtų 
turėti daugiau pajamų. Vietoj 
statymo naujų degtinės varyk
lų, jie ragina sovietų valdžią 
suvartoti pi nigus kultūros diar- 
bui tarp valstiečių, taipjau že
mės ukiui kelti.

“Shake up” Argentinos 
diplomatinėj taryboj

Du traukiniai susidūrė; 
mašinistai užmušti

DALHĄRT, Tex., gruod. 10.
Dvi niyJios nuo čia susidūrė 

greitasis pąsažierinrs traukinys 
su prekių^iraiukiniu. Abiejų 
traukiniu mašinistai buvo už
mušti, o keturi tarnautojai su- 
žiciLsti.

Stengsis dėl Bolivijos- 
Paraguajos taikos

WASHINGTONAS, gruod. 
10, — Susirinkus Pan-Ameri- 
kos konferencija šiandie * priė
mė rezoliuciją stengtis, kad 
Paraguajos-Bolivijos ginčas dėl 
sienos butų draugišku bildu 
išlygintas.

KAUNAS. — Kaune Įvyko 
paskutinis Pieno Perdirbimo 
bendrovių sąjungos (“Pie
no Sąjungos” buvusios ūki
ninkų s-gos) narių įgaliotinių 
suvažiavimas. Dalyvavo 12 at
stovų ir G svečiai.

Susirinkimas skaitomas ne
paprastu, nes jame sąjunga lik
viduota.

Pieno sąjungos vyriausia 
galva agr. Valatka sako, kad 
sąjunga turinti apie 26,000 li
tų deficito, iš jų 20,000 litų esą 
užsilikę iš 1927 m. Nuo š. m. 
balandžio mėn. sąjunga gyve
nanti be nuostolių.

Tačiau kreditų inspekcijos 
inspektorius, kuris darė revizi
ją, pranešė, kad esą padaryta 
nuostolių apie 87,000 litų.

Sąjungos valdyba siūlė nuo
stolius padengti iš rezervų. 
Kreditų inspekcijos atstovas 
nurodė, kad išlaidos esančios 
didesnės už rezervus ir nėra iš 
ko padengti nuostolius.

Iš atstovų buvo pareikšta: 
jus vadovai, sako, mums vis dū
mei akis, sakėte, kad esą blo
gos veikimo sąlygos, tai spau
džia iš viršaus ir kvietčt vieny- 
bėn,. tačiau sąjunga vesti geron 
pusėn nepasistengėt.

čia skaitome reikalingu pa
minėti kelis dalykėlius. Nuosto
lius, žinoma, turės juidengti 
pieno perdirbimo bendrovės. 
Bet bendroves, kaipo tokios, 
nieko neturi, viskas narių. Va
dinas, visus nuostolius turės pa
dengti pieno perdirbimo lien- 
drovių nariai ūkininkai.

šitie nuostoliai, kalip teko 
girdėti iš patikimų šaltinių, nė
ra gaj dar galutini, nes nesu
reguliuotos sąskaitos su suban
krutuota tikininkų sąjunga — 
žemės ūkio koperatyvų sąjun
ga. Be to, kyla pals kai kuriuos 
ekonomistus sumanymas, kad 
reikią patikrinti ir visų Pieno 
Sąjungai priklausančių pieno 
perdirbimo bendrovių finansi- 
nitus įeik ai us.

Galimas dalykas, kad kaip 
sako autoritetingi šaltiniai, pa
darius pagrindinius patikrini
mus, nuostoliai gali pasirodyti 
net dviguliai didesni.

COLUMBUS, Ohio, gruod. 10.
— Keturi banditai, kurių vie
nas buvo apsiginklavęs kulk o- dėvėtuose baluose rado pri- 
svaidžiu, puolė vietas Ci- ' - - ,-
tizens Trust and Savings ban-, <^jų, bonų ir morgičių. 
ko Linden skyrių. Privertę ban
ko vaildininkus ir tarnautojus 
sugulti kniūpsčioms ant grin
dų, banditai, susižerę tarp $6,-1 Senas šykštuolis Cowden tu- 
000 ir $7,000 pinigų, automo- r^(> (^l,K

kimštų vertybių popierių — 
Po 
ra

vi e-
nudėvėtu, nuzulintu kilimu 
do bankų knygučių, kurių 

1 noj balanso buvo $37,000.

kiliu paspruko.

Katastrofingas gaisras 
New Yorke

NEW
— East
venamų
na moteriškė ir vienas vyrais
sudegė, o kiti šeši asmbnys 
skaudžiai apdegė.

YORKAS, gruod. 
Si(k ’j vieny pigių 
butų namų gaisre

10.

vie-

Italų karalius pa 
tvirtino fašistų par 

tijos tarybų

nejudamo turto. 
Apskaičiuoja, kad jo paliktas 
turtas siekia visą milionų dole
rių.

O gyveno kaip paskutinis 
ubagas, ir mirė kone badu.

0 ROMA, gruod. 10. — Kara
liui Viktoras Emanuelis pasi
tarė senato ir atstovų kameros 
priimtą įstatymą, kuriuo di
džioji fašistų partijos taryba 
įpadaroma valdžios organu. Tik 
didžioji fašistų taryba turės 
galios paskirti diktatoriaus 
Miissolini papėdinį, jei pastara
sis pasitrauktų arba numirtų.

BUENOS AIRES, Argentina, 
gruod. 10. — Argentinos vy
riausybė daro didelį shake-up 
savo diplomatinėje tarnyboj. 
Urmu iš tarnybos tapo atleis
tas Dr. Emanuel Mallbran, am- 
basiadori'Us Jungtinėms Valsty
bėms; dabar, kaip girdėt, iš 
vyriausybės sferų, busią iš tar
nybos atleisti dar ambasado
rius Ronud Perez, mimisteris 
Berlynui Restelli ir kai kurie 
kiti.

Du medžiotojai' prigėrė 
valtelei apvirtus

IIICKSVILLE, N. Y., gruod. 
10. — Jo aeroplanui nukritus 
ir užsidegus, liepsnose žuvo 
aviabiljos studentas Martin Van 
Voorhi's iš Cantou, Ohio. Ne-

COLUM'BIA, Mo., gruod. 10.
— Del paplitusios influenzos 
epidemijos MJssouri Um įversi te
tas šiandie tapo uždarytas iki 
sausio 3 dieno*. Daug tftu’dtentų laimė atsitiko Curtfe aviacijoj
ta liga serga. lauke.

NORWALK, Conn., gruod. 
10. — Jų valtelei apvirtus, pri
gėrė turtingo tabako pirklio 
sūnūs A. Reynolds ir jo tetė
nais Herbert Preston. 'trečias 
su jais buvęs asmuo buvo po 
keturių valandų išgelbėtas nuo 
apvirtusios valtelės, 
buvo išplaukę ančių

Visi jie 
medžioti.

Kalėdų Dovanos
7 elegramu

Kai jus mąstysit apie pasiuntimą dovanų savo 
giminėms Lietuvoje — siųskit pinigais ir dėl 
greitumo siųskit telegrafu per “Naujienas”.
50 centų užmokėdami už telegramą, jus pagrei- 
tinsit pinigų išmokėjimą ant keliolikos dienų ir 
padarysit didesnį siurprizą savo žmonėms ar 
šeimynoms.
Telegrafuokit pinigus Lietuvon per “Naujie
nas” ! Kas vakarą iki 8 ir nedėliomis nuo 10 ry
to iki 2 po piet.

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

BEVARDIS

jis. |

seniai mama 
Be visa to ir 

Ar mes

ĮSl- 
del

vadinasi 
aš turiu 

jau atvažia-

’2 
sav Airėj 

dutiK kliu VIHŽIU pluyef olitfitų.

30 dienų bandymas

HĄI CTED ST NOftmi q4-'
I Atliulu kas vukuiTi iki V:3O; nedūlioiuk uuu 11 iKj ’

žmonių.
—Ona! — giliai atsiduso jis.

— Ona....
Bet jaunasis ponas tarė sau- Pro rakto skylutę į kambarį.

(Tęsinys)
—O, Floriane....
—Taip, penkiasdešimts tūks

tančių. Juokinga. Tu, žinoma, 
turi tiek. Kur? Banke? Popie- 
rose? Mama pasakojo, kad tu 
visados šykštus buvęs. Nešio
jies tu pinigus su savim? Gal 
namie laikai?

— Floriane....
—Na, kas gi? Neužmiršk, 

kad pusiaunaktį aš turiu būti 
stotyje. Rytoj per pietus ma
ma turi mokėti. Kitoniškai — 
bus skandalas.

Senis tarė sunkiai — jame 
vis dar buvo užsilikęs gėdos ir 
drovos pajautimas:

—Bet tavo motinos meilu-
žiai....

—Ba! — tarė lenpvai sūnūs 
Paskui pridūrė praktingai: — 
Mama sensta. Jai jau primeta
mas suaugęs sūnūs. Nevisados 
pasisekimas ją lydi. Hercogas 
Cercedila, jos dabartinis meilu
žis, nelabai turtingas. O lošime 
mamai, dabar dažnai nesiseka. 
Jos akys liūdnos ir ranką netik-

NAUJIENOS, Chicago, III.

už

no-

I Įėjo lėlė, bevardis išblyškęs po-
1 nas, nutvėręs jį rankomis 
gerklės.

Kada našlė priėjo arčiau, 
vedama miegalių ar pasigėrusį

siiudysiu. Tada parduok mano! Įnamį pažadinti, pamatė ji, kad 
lavom, anatomiąium muzčjui. |J1S ne ,e8.vvas-

—Ne, tai truks per ilgai. Aš Jis buvo nužudytas. Geležinė 
turiu į vieną valandą penkias- dėžė atplėšta, jos intalpa išmė- 
dešimts tūkstančių frankų tu- tyta: laiškai, sąsiuviniai, nepa- 
rėti. Tai mamai. Man 
dvidešimts tūkstančių !

—Tau dvidešimts tūkstančių!

reikia prastai gražios ponios fotogra
fija ir vaiko, bernioko, jaunuo- 

“■ - lio atvaizdai, kurie stebėtinai 
pakartojo šypsodamos nelai- Panašus buvo j lėlę. Buvo ten 

mingas tėvas. — Floriane, koks įdžiuvusių gėlių, mirtų vaini- 
tu gražus! Išblyškęs angelas va’^° bačiukas ii piiekaiš-kas, vaiko bačiukas ir priekaiš- 
piktomis akimis. Visi turi tave1^^8’ krūva pašto kvitų apie pi- 
mylėti, tiesa?

Bet Florianas apsidairė
(kambarį. Ir jis pamatė ant ko-! vogimo ’ tikslu, 
modos geležinę dėžę.
paskutinių įnirtimo akimoju še-lįa 

j sėlio pavilktos — nes jis dide- 
i liu vargu valdė savo aistrą — 
j sušvito. Lėtai — dabar juk vis-!

’ kas buvo geroje tvarkoje —1
nužengė jis tris žingsnius per kiJ jj viena žinįj; ir prį3iekS 
kambarį ir paveldanėiai uždėjo vj8aįs šventaisiais: ji mačiusi, 
savo gražiąją ranką ant senos atgijUs, žmogaus didumo lėlė 
dėžės.

nigų siuntimą vis vienai ir tai 
pačiai poniai. Daugiau nieko.

Policija konstatavo žudynes 
Buvo ieškomas 

Jo akys, kaltininkas, bet nieko nesuras- 
Vežėjas, kurs vienas kai 

ką žinojo, nesirodė. Jis, mato- 
i mai, prasiblaivęs, tą kelionę vi- 
i sai buvo pamiršęs. O šeiminin- 
, kė ramia sąžine papasakojo tai,

Senis virpėjo visu kunu. Juk 
jis visą tai žinojo, ir vis gi jis 
nūnai pasijuto, tartum dabar 
tik pirmą kartą butų pažvelgęs 
i ta iškrikimo bei ištvirkimo 
bedugnę. Visa .

sugriebusi maldaujantį senį už 
Tėvas vis dar šypsojos. . gerklės. Ji seniai žnojusi, kad 
—Floriane, tai tikrai mano ! čia turį kokie‘nors burtai veik- 

turtas. Bet jis neturi jokios pi- H ir lėlė turinti būti užburta 
niginės vertės. Palik jį man!

—Atidaryk! •
—Mielasai Floriane, vaikuti, | virsianti.

sūneli. Minia jai pritarė. Ar gi nebuvo
—Atidaryk!
Jis taip balsiai suriko,

žmogysta, kuri, senių įsakymo 
į klausydama, gyvu žmogumi pa-

surasta* lėlė, begulinti ant 
kad i nusitvėrusi jį už gerklės?

jo, 
lai

jo meilė negalė- našlė šeimininkė, būdama savo! buvo bevardis ponas, vielų įsi- 
jo išgelbėti tų, jo dievinamų, kambaryje, jį girdėjo. Kas per bedėjęs, kurs vienų kartų pa-

trukšmas? Ar gi senis vėl ką ėmė vaidinimo vadžias į savo 
i ten su savo lėle daro? Ji iš-1 rankas ir savotiškai suvaidino 
čiuožė iš kambario ir žiurėjo savo ikiria rolę ligi galo: reiš- 

, kė likimą, priepuolį ir mirtį.

—Jau
Jolanta.
skolų.
vom ?

Vežėjas sustojo tuščioje gat
vėje. Viesulas veržės čionai iš 
atvirų laukų ir vežėjas ėmė

. keiktis. Senis sukrapštė pini
gus. Sūnūs tarė, šyptelėdamas:

—Aš nieko neturiu.
.Jiedu užli|>o laiptais augštyn.: blyškusiomis, gražiomis ranko- 

(iyventojai dar buvo nesumigę, mis už gerklės.
Pro plyšius sienose buvo mato- čia moteriškė pabėgo, pasi-

Ir čia pamatė ji nepatikėtiną, 
nesugraibomą. Lėlė atgijo, iš
augo, ligi žmogaus didumo, ji 
stovėjo viduryje kambario ir 
rėkavo. O senis, bejėgiai me
dinę koją ištiesęs, klūpojo prieš 
ją, maldavo, prašė, siekdinos, 
plepėjo kvailus meilės žodžius 
ip aistrius vardus. Bet lėle, 
šlykščiai iškreiptu veidu, pasi
lenkė ir nutvėrė seni savo iš-

(Pabaiga)

ma šviesa.
Senis pravėrė savo kambariu

ko duris. Langas buvo praviras, 
drėgnų, šaltų pelėsių kvapas pa
tiko juodu. Vos tik sušvito žva
kė, tuoj lėlių aktoris pažvelgė 
bailiai į savo svečią, bels tasai 
visiškai nesidairė apie save, 
nieko netirinėjo, tik tarė:

—Tik greičiau, duok pinigų!
Senis turėjo atsisėsti. Jis iš

tiesė savo medinę koją, ant ku
rios maskatavo nudriskusi dra
pana. Jis nieko daugiau netarė. 
Tada jaunasai ponas mėgino 
kitokių priemonių. Jis priėjo 
prie stalo, nustūmė bevardę lė
lę į šalį, atsisėdo ant braškan
čio stalo ir tarė tyliai:

bėk mums....
Senis užmerkė akis. Gal 

manė svajojąs. Jis klausės, 
gilinęs, to balso, to žodžio, 
kurio jis skurdo ir žuvo.

—Floriane! — susnibždo
Ir jo meilė suteikė jam paskuti- 

aš nu-

baisėjus. Tiktai kiek vėliau \š- 
drįso ji vėl pasiklausyti. Bet 
jau buvo tylu, visai tylu. Ir pa
sidarė dar nejaukiau negu pir-1 
ma.

Rytą našlė rado kambariuko 
duris praviras. Ji priėjo ar
čiau ir pamatė savo įnamį be
gulintį ant grindų. Ant jo gu-

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremenu 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolph St. 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD

■XMASCIFT
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s Kalite iiniattiyfl na 
vu muzikai) instrti 

už pilu., veri* 
laike šių Išpardavimo!

Taip jau

Kol jų išteks —

Wc.Pi.jm:R
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ilsė-

3,000,000.00

IR DABAR

NAUJIENOS
1739 South Halsted St

taj aiškino apie musų jaunąją 
gentkartę ir jos likimą. Ištik
tųjų, tai šioje srity musų visų 
ikišiol mažai dirbta. Dabar yra

“Išgelbėtas!” |

-«——

atveju kalbėjo apie 
VnOCCDOMnCMPI I reikalingumą įkurti jaunuoliams KUKtOrUNUCRuIJUOį mokyklėlę. Čia kalbėtojas rim-

v,v—

Scranton, Pa
šiomis dienomis mirė Auta- tas gerasis laikas pradėti jau-

nas Šimkus po kelių dienų sun
kios ligos. Paėjo iš Kauno 
red., Tauragės apgkr. ir para
pijos, kaimo Dnublaukio. Ame
rikoj išgyveno apie 17 metu. 
Amžiaus turėjo 35 metus. Pri
gulėjo prie Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje. Mirė mieste 
Saint Louis, Mo., 111. ir ten pa
laidotas anglų kapinėse. Jo bro
lis gyvena Scrantone ir daly
vavo savo numylėto brolio lai
dotuvėse. Lai būna jam lengva 
Amerikos žemelė amžinai 
tis!—J. Petriky*.

nuolius organizuoti ir lavinti 
juos lietuvybės dvasioje. P. Se
maška užtikrino, jog chicagie- 
čiai padės visame kame kur jie 
išsigalės. Bet Harvey veikėjai 
ir nariai jau turi gerą kreditą 
užsitarnavę už suorganizavimą 
24 jaunuolių į SLA. kuopą, 
ypatingai p. Skirmontas, kuopos 
pirmininkas.

Prie pabaigos savo kalbos, p. 
Semaška kvietė 28,9-tos kuopos 
narius pagalvoti apie prisidėji
mą prie SLA. 6-to apskričio. 
Mat, būnant apskrity, daug ko

galima bendromis jėgemis nur visis-visos pakelė rankas už į- 
veikti.

Užbaigdamas savo prakalbą 
kvietė tėvus domėtis savo jau
nuolių auklėjimu ir lavinimo 
reikalu. Baigus kalbėti, publika 
karštai plojo. Prieš uždarant, p. 
Skirmontas paprašė pakelti 
rankas visų tėvų, kurie nori
mokyklėlės jaunuoliams. Beveik 1

i kūrimą rpokyklos.
žodžiu sakant, viskas gerai ir 

sėkmingai pavyko. Publikos su
sirinko ari trejeto desėtkų. Va
lio SLA. 289-tos kuopos dar
buotojai ir nariai už sumanymą 
kurti jaunuoliams mokyklą.

—Darbininkas.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3 MORGIČIAMS 
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

Harvey, III
SLA. 289 kuopos prakalbos 

sėkmingos

Gruodžio 4 d., p. Piekarskio 
salėje, įvyko šios kuopos svar
bios prakalbos reikalu įkūrimo1 
Jaunuolių mokyklos. Biskis po 
aštuntai, pirm. p. Skirmontas 
atidarė vakarą ir trumpai pa
aiškino šio viešo susirinkimo 
tikslą. Vėliau pristatė kalbėto
ją p. K. J. Semašką, iš Chica-1 
gos, kuris yra plačiai žinomas 
kaipo rimtas veikėjas.

Pirmiausiai kalbėtojas paėmė 
SLA. įsikūrimo istoriją ir trum- 
pais sumetimais iki šiai dienai jim ii vartojau tuojau* mini lauk 
išdėsto jo svarbų ir naudų Ame
rikos lietuviams. Kvietė visus 
n.-./ius bendrai darbuotis dėl 
labo šios didžios organizacijos.

ORĖSIU DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesijų. Pa
mokos dienų ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St.

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

Nustok kosėjęs!
Nele’Hklt kosuliui išsivystyti 

j rinitu ligt». Sustabdykit 
ji au Severą'* Cough Bal- 
gani. Sustabdo kutenimą, 
nuramina irerklę. Geriau
sia kosulio gyduolė per 
49 m. Saugi, veiks
mingu. Jūsų aptiekoj.

Dvejopo dydžio. 25c 
) ir 50 centų.

_StVERA’ 
COUGHBAtSAM

l/iva-tonai

Columbia Rekordai
po 10 colių, ant abiejų pusių, 

____  __ „ Kaina 75 centai vienam. Tė- 
mykite. $ilie visi rekordai yra padirbti nauju elektriniu pro
cesu, yra labai

Nauji Lietuviški Rekordai, 
groja ant kiekvieno Fonografo.

aiškus ir garsus.

Brooklyno, N. Y. 
pas kapų.

“Aido” Choro iš
16068F Neverkit

1’ykus buvo vakarėlis 
160671''—Važiavau dienų — Silpsta 

noksta avietėles.
Vakarinė daina.

“Ufos” Choro, Brooklyn, N. Y. 
161071'' Dzinidzi-Drimdzi (Muzik 

Vanagaičio).
Nesivalkiok tu nakčia.

16034F

16035F

16036F

E7025

16009F
16106F

1607 F

160721'

16073F

a

16078F

10051

16104F

16097F

Eina pati j karčiumų. 
Mergytę prigavo.

Justo Kudirkos
Džingeliukai.

“Dul dul, dūdele”.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties navininko uriežiuroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims geredoj Iki vi
durnakčiui. Lietau* lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W, 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Cnnal 2544- 2545

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iieg> 
zatninaviinas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
sur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamin*' 
vinto — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Biv., netoli State St. 

Kambariai 1012, 101b, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto Iki 1 po pietų

"SninpeliniH puodeliu Turpo Ifurclbėju ma
no kmliki mm plėiiaiijaiMimdiniht. IJTAOI N 
no kūdiki nuo plaučių uždegimo. Aš taip 

, jau jj vai tojau dėl sKaudančios gerklės ir 
tuojau* susilaukiau pagelbos", rašo Missou- 
ri motina.

Kaip saila. kad kiekvienu malina nevar
toja šio budo! Tai yra taip greitas, tuo 
tikra*, taip Hauffus—ir HUtoikia totui, rami
nančio. malonia pagalbi}! Tik goru h „onovi- 
ui* terpetinas sujungta* *u mentoliu ir kam- 
foru—tai yra paslaptis pastebėtino vetk- 
ndngutno Turpo. Ir jis negali nė deginti 
nė pusliiioti. ninkiiėiii nutrinti krutinę ir 
gerkle—blukini pašildyti šaukšto ir pakvė
puoti garais—ir didžiausias šaltis pripažins 
nralatmejimą. t?ž tik .35c ju* galite gauti 
šių koncentruota sveikatos apdrauda pas 
kiekvienų aptiektninkų.

Turpo
t

Greita, Tikra, Saugi Pagelba

Pasiųsta Lietuvon 
per “Naujienas”!

\

Juozo Babravičiaus
Aguonėlės.
Kur bakūžės samanota.
Tykiai, tykiai Nemunėlis 

teka.
Visur tyla. .
Bernužėli, ncs’voliok.
Ne margi sakalėliai.

Jono Butėno
Padainuosiu gražių dainų.

Kur upelis teka. 
Viltis. 
Noriu miego. 
Plauke žąselė.
Oi, mergele.
Stasys.
Fordiikiis,
Fordukas,

Dalis I
Dalis 2.

(Juokingos)A. Vanagaičio 
' Karvute.

Doleris.
Sharkey daina.
Munšainukas.
Reikia tepi, Dalis I.
Reikia tepi, Dalis 2.

16074F

16093F

Lietuvių Tautiška Orkestrą
Panemunės gegutė (Polka)
Sprogsta medžiai, dygsta 

žolės (Polka).
Jaunimo polka.
Žemaičių polka. 
Anksti rylų kėliau. 
Voveraitė.
Liaudies Orkestrą

Gaidžio polka. 
Lctute polka.

16075F
Kastancija Menkeliuniutė 

Bcrnužėl, nevesk pačios. 
Naktis svajonėms papuošta.

16108F

E7256

Liuda Sipavičiūtė
Bėda, kad giltinė neėda. 
Vasaros naktys.

Bažnytinės Giesmės
Gal šiandienų.
Sveikas Jėzau Mažiausias
Kūtelė.
(iloria.

16024F 
1602251'' 6 tu palaiminta Kalėdų

naktis.
O ištikimoji pušis. 

1605F Ei, Kalėdos.
Kalėdų pasveikinimas. 

16051F Kai jau Kristus gema, 
šventa naktis.

JOS. Fo BUDRIU, inc
Muzikos Krautuvė,

3417 S. Halsted St., Chicago, III.
■ rclti ii- Hollti ku.tziloA.fi pussi unčiuine dykai.

I

Trys milionai suviršum dolerių yra pasiųsta j Lie
tuvą per “Naujienų” raštinę, nuo to laiko kaip Lietuva 
tapo nepriklausoma.

Tai yra didelė suma sudėjus į krūvą, bet netaip di
delė pasklaidžius atskirai tarp daugelio tūkstančių kos- 
tumerių.

Virš 20,000 Lietuvos žmonių — didžiuma jų kart
kartėmis yra priėmę pinigus ir apsidžiaugę geru “Nau
jienų” patarnavimu.

Kada artinasi Kalėdų Šventės, kada jus siųsite do
vanas į Lietuvą — jus ateikit ir pasinaudokit “Naujie
nų” patarnavimu. Nežiūrint kur jus gyvenat, “Nau
jienos” yra taip arti prie jūsų kaip artimiausioji pinigų 
persiuntimo ištaiga

Chicago, III

ku.tziloA.fi
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NAUJIENOS, Chicago, III '

Pastabos apie komi
sarų vajų

Raudonasis biznis smunka.

“Naujienų” skaitytojai žino, 
kad lietuviški komisarai Cbica- 
goje savo biznio sudrutinimui 
rengia kas metai vajus, o prie 
to dar renka aukas apskritus 
metus. Tie vajai, paprastai, es
ti paauginami koki menes j lai
ko.

šis komisarų gazietos vajus 
užsibaigė lapkričio mėnesį, ir 
komisarų gazietos No. 285-me 
(gruodžio .r> d.) yra vajininkų 
nuveikti darbai paskelbti. Iš 
paskelbimo matome, kad “wor- 
kerių” Įtaka darbo miniose la
bai nupuolusi dėl “\vorkerių” 
veidmainystes ir chuliganiškų 
darbų unijose ar blogų darbų 
draugijose, ypač Susivienijime 
Lietuvių Amerikoje.

Pirmiausia pažymėsiu vajaus 
rezultatus Illinois- valstijos, an
glių kasyklose. Kai kuriuose 
šios valstijos miesteliuose yra 
apščiai lietuvių, net |m> 300 ar 
100. Seniau “vvorkeriai” dary
davo čia gerų biznį. O šiandie 
pasirodo iš komisarų gazietos 
pranešimų, kad visoj Illinois 
valstijoj jie gavo ves 52 skai
tytoju savo gazielai.

Negavo nei vieno skaitytojo 
šiose didžiausiose kolonijose: 
Springfielde, III., Benki, Ilk, 
Collinsville, llerrin, \Vestville. 
Yra ne mažai kolonijų Illinois 
valstijoj, kur gyvena lietuvių 
po 1(M> ar daugiau, bet komisa
rų gazieta čia negavo nei vieno 
skaitytojo.

Dabar antras pavyzuis. Penn- 
sylvania valstijoje komisarų 
gazieta gavo 10 skaitytojų kie
tosios anglies apskričiuose. OI 
kur Philadelphia, kur Pitts- 
burgh, Seram ton, kur kitos dide
les lietuvių kolionijos Penn- 
sylvania valstijoj? čia keli me
tai atgal raudonieji biznieriai 
darė didelį biznj.

Dino valstijoj komisarams ir
gi ne kaip. Kur Dayton, Sprin- 
gfield, Akron, Youngsto\vn, To
ledo ir kitos lietuviu koloni- 
jos.'

Butų gerai, kad komisarų 
gazieta pasakytų teisybę apie 
savo liūdną likimą vajaus rei
kaluose. Pasaulio Vergas taip 
supranta ši komisarų nepasise
kimų:

“VVorkeriai” savo spaudoj 
per daug mulkino skaitytojus.

kla iš kuoiMis 126 nariai, ne
patinkami “Aorkerinms.’’ Pas
kui. Illinois valstijoje, Collins
ville miestely, trys asmenys iš
ėmė $50, kr išėmė viso apskri
čio vardu vorkerių bizniui. 0 
tai vėl sukėlė daug lenno. Pie
tinėje Illinois valstijoje irgi 
daug negražių d^rbų padarė 
“\vorkeriai.” Bolševikai parodė, 
kaip jie dm nga u ja anglių ka
syklų apskričiuose su šnipais, 
Ne\v Yorke su gengsteriais.

Ir žmonės pamate, kad “wor- 
keriai” yra niekas daugiau, 
kaip tik raudonai purvini biz
nieriai, kurie šliejasi prie dar
bininkiškų oitganizacijų, atlie
ka blogus darbus, štai kode! 
tokių prastų pasekmių komisa
rams davė vajus.

Ateityje gal ir tie paskutiniai 
komisarų gazietos skaitytojai 
pamatys savo klaidas ir ] m ro
dys komisarams duris, kaip 
kad parodė kiti pereitame va
juje. Nieko daugiau ir nerei
kia daryti su tokiais veidmai
niais, politiniais mekleriais.

—Pasaulio Vergas.

Bridgeportas
Tėvai dažnai perka vaikams 

žaisti šautuvėlius. Jie nemato 
jokio pavojaus dėl tokio žais
lo. Bet štai vakar apie 2-rą va
landą tokiu šautuvėliu vaikai 
peršovė stiklą daugiau kaip 
pusės colio storumo krautuvė
je, kuri yra žinoma kaip Stems 
Department Store. Ot ir žais
las! Rep.

nilos bute. Danija tęČiaus va
gilius nubaidė.

Daktaras Zalatorius — 
garnio vietoj.

žiemai garniai išlekia į šil
tus kraštus. Taigi savo darbą, 
“beibokų” gaudymą, paveda 
daktarams. Ir ve, Dr. Zalato
rius (chieagietis) penktadieny
je prieš pietus pagavo dailų 10 
svarų. kaip klecką “beiboką” ir 
padovanojo jį pp. Kuzmickams- 
Uktveriams. Daktaras pareiš
kė, kad pirmą kartą Uktve- 
riams pagavęs scenarijų, o šį 
antrą sūnų peršąs motinai kaip 
suflerių. Ale tas šelmis kaip 
riktelės, tai net motina išsi
gando, ir daktaras nusprendė, 
kad jis geriau tiks kvartetui; 
mat, balsas per stiprus sufle
riui. Daktaras pasisakė, kad 
šią savaitę jau trečią tokią do
vaną suteikiąs žmonėms.

Lietuvių republikonų kliubas 
perrinko valdybą. Valdyba vi
sa sena — išskirus iždininką; 
į vietą senojo, p. Rainio, išrin
ktas Vincas Kakanauskas.

--------- XXX---------

Vietinė Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje kuopa vėl pali
ko rankose tų pačių,\ nors taip 
viena pusė, kaip antra vare pla
čią agitaciją. Net autus pa
naudojo nariams balsuotojams 
atvežti. Policininkas, stovėda
mas prie svetainės durų, nu
stebęs paklausė: “Looks likę a 
real eleetion — isn’t?”

—šišerietis.

Milanovic, bylos No. B. 172762, 
Circuit et., divorsas.

Rockford Bteel Furnllure 
Co. prieš Alcx G. Jovaro*, Th.' 
Sholtas ir Peter Man los, bylos 
No. B. 172778. Circuit cit., by
la uždaryti inekanikų lysą.

Joseph Nushkewitz prieš An- 
ton ir B. Jonaitis, bylos No. 
488924, Superior crt., bylą dėl 
notos sumoj $569.70.

Stanley Baliga prieš Krank 
ir Bose Dūda ir Charles Gray-| 
don, šėrifą, bylos No. B. 172,- 
916, Circuit et., byla pa naikiu-' 
ti djrdą.

Tony Godis ir kili prieš Pe
ter Komikus, bylos No. 489099, 
Superior crt., byla dėl $10,000.

Fritnk Burkauskis prieš Wil- 
liani Narussis, bylos No. 487,- 
150. Superior et., byla aei $250.

Estelle Ghesna prieš Domi- 
nick Chesna, bylos No. 489201, 
Suporini* crt., divorsas.

Waller Samaszko (minor) 
prieš H. Schoenstadt and Sons, 
Ine., bylos No. 489232, byla dėl 
$10,000.

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

Cicero Lietuvių bylos 
teismuose

Cabinet Sėt G9 su 8 A. C.
™ $148.00
Console 79-A su tūbomis, 
Eęuasonne Spykeriu ir 

££> $229.50
Senio? Consolę Modelis 
89 kaina $875.00 ir aukš
čiau.-

Sudriko Korporacija širdingai kviečia 
Jus atsilankyti į jų krautuvę ir pasiklausyti 
šitos naujos Sparton Radios. Parsiduoda ir 
lengvais išmokėjimais, pritaisoma dykai ir 
garantuojama vieniems metams.

Jos. F.Budrik, inc.
3417 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705.

Bables Love It
Del skilvio ir viduriu aesma- 
fimn ii priežastie* dantų 
aagimo, nieko nira geresnio 
kaip iii saegu Kadilrig 
Laaatlve.

MRS. WlN8tOW’»
Syrup

Tuose jų laikraščiuose nesima
tė nieko rimto. Ten bovo tik 
šmeižtai, varomas griovimo 
darbas unijose, ypatingai gi an
gliakasių unijoj. Komisarų ga
zietos agitavo už ‘‘Save t be 
Union”, kurią Pittsburgh Coal 
kompanija su savo detektyvais 
rėmė. Paskui tos gazietos va
rei ardymo darbą Susivieniji
me Lietuvių Amerikoje - pa
laipinėje lietuvių organizacijoj. 
Bolševikams užvaldžius tūlą; 
Susivienijimo kuopą vienu i 
plunksnos: pabraukimu išbrau-

TUBBY

Jau buvo rašyta, kad sirgo 
p. Yuknis, lietuviškos “marshal 
field” verauzės savininkas An
tanas Ambrozaitis ir Volteris 
Lukštą. Bet visi jau grįžo iš 
ligoninės namo sveiki. Sakosi, 
kad šios Kalėdos busiančios 
jiems linksmiausios, nes svei
katos daugiau turi.

Piktadariu siautimas c
Atėjus žiemai darbų nėra. 

Coolidgeo “prosperity” šuo ant 
uodegos nusinešė. Ir tie, kurie 
gyvenimui lengvai pasiduoda, 
eina į kitokį užsiėmimą — va
gystę. Pereitą savaitę čia pa
daryta keletas plėšimų. Tarpe 
jų vienas teko ir National Tea 
Company krautuvei, kurios ve
dėjas yra Juozas Kuzmickas. 
Vagiliai įlindo krautuvėn per 
viršutinį langą ir * truputį iš
vartė esančias krautuvėje pre
kes. ^Suradę kiek smulkių pi
nigų, jie išėjo. Tai atsitiko 
naktį iš pirmadienio į antradie
nį. Taipgi du vyrai — vienas 
aukštas, o kitas žemas — mė
gino atkelti langą p. Juozo Da-

Kodel žmonės netenka 
spėkos ir gyvumo

Nervinis ir niilakulinin silpnumas prive
du prie lokiu mgaliavimų ir Ilgų, kaip ne
virškinimas, menkas apetitas, inkstu ar pū
slės suerzinimo, konstipacijos, galvos skau
dėjimu. kvaitulių, neramių, bemiegių n/»k- 
tų, sumenkėjusių organų, prasto kraujo, 
jautimosi nuolatos pavargusiu, nusikamavu
siu ir ąbelnai menkos sveikatos. Kada 
nervai ir muskulai lieka sustiprinti, tos li
gos išnyksta ir jimogus vėl jaučiasi pilnai 
sy« įkas.

P-M Orvil Nadeau. Whitnesvillo, Mass.. 
pasakoja kaip Nuga-Tone sugražino jam gera sveikata po 5 metų kentėjimų. Jis sa
ko; yNuga-Touo daro man labai daug ge
ro. Dabar aš gerui miegu naktimis ir tu
riu gerą apetitą. Per penkis metus aš
išbandžiau daug visokios rųšies vaistų be
pasekmių. bet rudau tikrą vaistą —
Nuga-Tono. A A dėkuoju jums už nuteiktą
man pagelbą". Jeigu ius turite vieną ii 
virš minėtų ligų, arba jaučiatės abelnai pa
krikę. jus dėl savo paties labo, privalote 
imti Nuga-Tono. Jus galite gauti pirkti jj kur tik vaistai yra parduodami, arba jei jū
sų vertelga neturėtą štoke, jis gali gauti dėl jus iš urmo vaistynfis.

Julija Liepa prieš Peter Lie
pa, bylos No. B. 172630, Cir
cuit crt., divorsas.

James Kiras prieš Mutual 
Benefit, Health and Accident 
Assn., bylos No. I8K655, Su- 
perior et., byla dėl $2,000.

(Ilga Bažmus prieš LeBoy 
Bažmus, bylos No. 488700, Su
perior ei., divorsas.

Julia Milanovic prieš Mariau

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Sustabdomas vargi
nantis kurtus 

kosulys
Kosulys tankiai paeina nuo 

suerzinimo gerklėj, kurį nuola
tinis varginimas tik dar labiau 
pablogina. Kad sustabdyti jį 
tuojaus, palaikykit valandėlę 
dožą Foley’s Honey and Tar 
Compound žemai gerklėj, tarsi 
gargaliuojant, pirm nurijant. 
Tuo gydančios, raminančios y- 
patybės Foley’s Honey and Tar 
Compound tiesioginiai paliečia 
suerzintas vietas ir pagelba bū
na ūmi. Kiekvienas junginys 
Foley’s Honey and Tar Com
pound yra veiksmingas ir stip
rus. Neturi opiatų.

Parduoda: M
L. P. Hannema,

J 0721 Wentworth Avė.
G. A. Malinsky,

1801 S. Ratine Avė. kerte 18 gt.
VVm. Broniarczyk, 

4459 So. Wood St.
Grant Works Drug Store,

4847 W. 14th St., Cicero, 
John Malachowskas.

Carl F*. Worm,
3359 S. Halsted St., kertė 34 gt.

.....

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri į Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St. Chicago, III.

• Telephone Victory 1266

[ NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

I VIRftJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................   12.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai. *

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____  >1.50
Mokykloms ir Šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai- |
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ....................................... >8.01
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 arčiausia*

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodS milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas "Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plynkeliu.

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija
Atidengia paslėptas priežas

tis ligų ir skausmų
Nuo ko paeina skausmai?
Kodėl jus visuomet esat pa

vargę ?
Kas priverčia jus visuomet 

jaustis atbukusiu ?
Kodėl jus visuomet jaučiatės 

pavargę ?
Kode! jus esate nervuoti ?
Dr. Singley suras jūsų nega- 

liavimus. Jus negalite būti lai
mingi be sveikatos. Nčki jus ne
galite apleisti savo sveikatą.

Tegul Dr. Singley patars jums; 
jis specialiavosi šiame darbe per 
40 metų.

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150 

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

L... ii , , , z

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

VINCO KRftVftS RASTAI. Septyniuose tomuose ....................— >7JOT
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .......................................    50c

Rašybos vadovi’i* su rašybo* žodynėliu. Išleistas 1926 
metais. .

NAMŲ RUOSOS VADOVĖLIS ..................................-.............  55c i
Namų darbai, naminė sąska'tybž ir biudžetas. Kaip

Į pigiai šeimynų užlaikyti. I

VIENYBE I
| 193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

.................. . ... ......... — =======J

GARSINKITES “NAUJIENOSE1’

A World Beater

fDelicious
ood

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments df good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

KRAFT CHEESE

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

v už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25(

Feen'a-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik

Mėtos .

FLIT
pat,

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus,
Blakes, Muses Ir

Kitus Vabalus

LISTERINE 
THROAT
TABLETS j

JHade by
I e»ih>r< Pharmaral Co., Saint I/jum, U. S. A.
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The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

$8.00
$7.00
$8.00

3c

Subscription Ra tęs: 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

UŽBisakytno kainai
Chicapfoje — paltu:

Metams ............    ..
Pusei metų ............ ..........
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiam.... ........
Vienam mėnesiui . ........... .

ChicaRoj per ISnešiotojua:
Viena kopija .... .................
Savaitei 
Mėnesiui

Suvienytose

Metams .
Pusei metų ____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ______ $8.00
Pusei metų ....... 4.00
Trims mėnesiams ___  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.50
1.50 
.75

JUK TAI PATVIRTINIMAS!

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Sc 
18c 
75c

Valstijose, ne ChicaRoje, 
paltu:

17.00 
8.50 
1.75 
1.26 

.75

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chlcago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8600.

SVARBIAUSIAS DIKTATŪROS RAMSTIS

Chicago “Tribūne” Europos korespondentas, Henry 
Jonės Jr., parašė keletu straipsnių apie priespaudos si
stemą fašistinėje Italijoje. Tie straipsniai, visų-pirma, 
pasako, kad fašizmo diktatūra po šešių metų viešpata
vimo neįstengia pasilaikyti kitaip, kaip tik brutalūs jė
gos pagelba.

Bet brutalė jėga, kuria fašistai laiko paklusnume 
kraštą, susideda ne vien tik iš ginkluotos armijos ir vie
šosios policijos. Dar svarbesnis, negu šitie valstybės or
ganai, fašizmo ramstis yra plačiai išsišakojusi šnipinėji
mo sistema dabartinėje Italijoje. •

Šnipinėjimu užsiima daugiausia juodmarškinių mi
licija, kuri turi teisę visur kišti savo nosį, daryti kratas 
privatiniuose žmonių butuose, areštuot ir atidarinėt pri
vatinius laiškus. Pats Mussolini patvarkė, kad kovai su 
fašizmo priešais, turi būt vartojamos šitokios priemo
nės: atėmimas užsienio pasų, įsakymas nušauti kiekvie
ną, kuris bando neteisėtai pereiti sieną; uždarymas visų 
priešingų fašizmui laikraščių; nuslopinimas kiekvieno 
priešingo fašizmui judėjimo; deportavimas; specialūs 
policijos, tyrinėjimo įstaigų ir specialių karo teismų 
įkūrimas kiekvenoje apygardoje.

Fašistų priešų žingsniai yra sekami ne tik Italijoje, 
bet ir užsieniuose, ir neretai, kai žmogus parvažiuoja iš 
užsienio namo, tai policija arba fašistiniai milicininkai 
suima jį ir jisai tampa nubaustas už tai, ką jisai darė 
gyvendamas svetimoje šalyje. Vardai žmonių, kurie pa
bėga nuo fašistinės priespaudos į užsienį, esti paskelbia
mi tame mieste, iš kur jie pasišalino, ir yra įsakymas 
tuojaus juos apskųsti, kai jie sugrįžta į savo tėviškę. 
Fašistinė spauda atvirai kursto žmones užpuldinėti pa
bėgusių i užsienį emigrantų šeimas.

Aiškus dalykas, kad prie šitokios žiaurios šnipinėji
mo sistemos Italijos žmonės nuolatos gyvena baimėje 
patekti į kalėjimą 'arba užtraukti ant savęs kokią nors 
dar aršesnę bausmę. Tuo budu despotas Mussolini juos 
ir valdo.

Bet tokiu pat budu valdo žmones ir visi kiti dikta
toriai. Klasiškas pavyzdys, kuriuo seka visi šių dienų 
diktatoriai, yra Rusijos bolševikai, suorganizavusieji iš 
savo ištikimiausiųjų pasekėjų politinę žvalgybą. Pirma 
ji vadinosi “Nepaprasta Komisija kovai su kontr-revo- 
liucija” (črezvyčaika arba Čeką), o dabar vadinasi 
“Valstybinė Politine Valdyba” (Ge-Pe-U). Mussolinio 
žvalgybininkai juodmarškiniai atlieka tą patį darbą Ita
lijoje, ką bolševikiškoji Ge-Pe-U atlieka Rusijoje: per
sekioja ir naikina diktatūros priešus. Lietuvos diktato
rius Voldemaras turi sudaręs tokią pat šnipinėjimo, ma
šineriją, kaip Stalinas ir Mussolini.

Politinė policija bus bene charakteringiausias daik
tas, kuriuo atsiskiria despotiška valdžia nuo demokra
tiškų valdžių. Demokratinėse valstybėse valdžia netruk
do piliečiams veikti politiškai, organizuotis, rašyti ir 
kalbėti, kaip jie nori; policija tokiose valstybėse, todėl, : 
yra laikoma tiktai tam, kad gaudytų vagis, plėšikus ir 
kitokius piktadarius. Bet despotiškų šalių valdžios turi 
visą laiką kovoti ne su piktadariais, bet su žmonėmis, 3 
kurie reikalauja laisvės ir nori apginti savo teises. To
dėl sale kriminalūs policijos despotiška valdžia laiko, da 1 
ir politinę policiją, viešą ir slaptą, ir dažnai esti sunku 
atskirti, kur pasibaigia vienos, o kur prasideda antros 
policijos darbas. Cariškoje Rusijoje policija, kuri dau- 1 
giausia užsiimdavo politinių prasikaltėlių gaudymu, bu- , 
vo žandarai ir specialis skyrius vyriausiame policijos 
departamente (prie vidaus reikalų ministerijos) — “tre- 1 
čiasis skyrius” (“tretje otdielenije”): šito skyriaus ži
nioje buvo slaptieji žvalgybininkai, kurie užsiimdavo ne 
tik šnipinėjimu, bet ir provokacijomis.

Šių dienų diktatoriškos valdžios turi skaitlingesnes 
politinių žvalgybininkų armijas, negu carai ir kaizeriai. ' 
Su diktatoriais šituo atžvilgiu gali lygintis negut tiktai 
viduramžių inkvizitoriai.

• Amerikos komunistai, kurie 
iki šiol užsičiaupę tylėjo apie 
viešai iškeltus jų santykius su 
šnipais-provokatoriais, dabar 
staiga ėmė rėkti, kad socialistai 
sufabrikavę “‘Save the Union” 
komiteto blanką. Taip rėkia, 
pav. “Laisvė” savo gruodžio 8 
d. laidoje. Ji sako, kad komu
nistų leidžiamas mainieriams 
demoralizuoti šlamštas “The 
Coal Digger”, įrodęs, jogei ta 
“Save the Union” komiteto 
blanka, ant kurios buvo rašytas 
detektivo “No. 12” laiškas, esan
ti netikra, nes “tikrojoje” blan- 
koje” turįs būt da ir obalsis 
“Organize the Women”, kuris 
“sufabrikuotoje” blankoje pra
leistas; “tikroje” blankoje uni
jos leibelis esąs aiškus, o “su
fabrikuotoje”—neaiškus, užtep
tas; “tikroje” blankoje žodis 
“The” gulįs tiesiai po#unijos 
leibeliu; o “sufabrikuotoje” — 
truputį į šoną; “tikroje” blanko
je žodis “The” turįs iš abiejų 
pusių brūkšnelius, o “sufabri
kuotoje” brūkšnelių nesą, ir t.t.

Ir “Laisvė” pasiremdama ši
tais skirtumais, pareiškia:

“Tik akį užmetus matosi, 
kad pirmutinė (t. y. tilpusi 
“Forvertse” ir perspausdinta 
“Nau j ienose”) suf useriuota.”

Nabagas raudonųjų biznierių 
organas griebiasi, kaip skęstan
tis, už peilio! Ar jau “L.” re
daktoriai taip protiškai susmu
ko, kad jie nesupranta, jogei 
aukščiaus paduotieji “faktai” 
greičiaus patvirtina “Forvert- 
s’o” paskelbtojo dokumento tei
singumą, negu jį sumuša?

Ką rodo “The Coal Digger” 
paduotoji blankos fotografija? 
rodo, kad išimant kai kuriuos 
mažmožius, ši blanka pilnai su
tinka su “Forverts’o” atfoto- 
grafuota blanka; sutinka visi 
antgalviai ir paaiškinimai prie 
jų, visi obalsiai, numeriai ir t t. 
Jeigu pirma galėjo dar būt abe
jonių, ar komunistiškas “Save 
the Union” komitetas vartodavo 
tokios pušies blankas, kokią pa
skelbė “Forverts”, tai dabar tos 
abejonės tapo išsklaidytos. Jos, 
pasirodo, tikrai buvo vartoja
mos.
’ Dabar apie skirtumus. “The 
Coal Digger” suranda, kad 
“Forverts’o” blankoje trūkstą 
vienur-kitur brūkšnelių, neaiš
kiai atspausdinta leibelio nume
ris ir praleista vienas obalsis. 
Iš to, girdi, aišku, kad “For
verts” suklastavęs blanką. Bet 
tai yra tiesiog kūdikiškas argu
mentas. Pirmiausia, jeigu 
“Forverts” tikrai butų norėjęs 
falsifikuoti blanką, tai argi ji
sai nebūtų galėjęs iškopijuotl iš 
“tikrosios” blankos kiekvieną 
žodį ir kiekvieną brūkšnelį? 
Kiekvienoje pusėtinai geroje 
spaustuvėje toks darbas gali 
būt labai lengvai atliktas.

Jeigu “Forvert’s” 
blanka kai kuriuose 
žiuose nesutinka su 
Digger’io” blanka, tai šis fak
tas kaip tik liudija, kad “For
verts” jos nefabrikavo. Jisai, 
matyt, turėjo po ranka blanką 
(su detektivo laišku), kuri 
šiek-tiek skyrėsi nuo tos, kurią 
dabar paskelbė komunistų laik
raštis, 
nuostabaus. 
12” laiškas

paduotoji 
mažrno- 

The Coal

Ir tame nėra
Juk agento “No. 
detektivui Sher- 

vvood’ui buvo rašytas rugpiučio 
2 d., o dabar jau gruodžio mė- 
nesis. Argi per tą laiką “Save 
the Union” komitetas nedarė 
naujų blankų ir nė vienos raidės 
jose nekeitė?

Keista, pagaliau, kad komu
nistai tik dabar susigriebė kelti 
aikštėn skirtumus tarpe “F6į- 
verts’o” paskelbtos ir “The 
Coal Digger’io” paduodamos 
blankos. šiandie “Laisve” tvir
tina, kad “tik akį užmetus” ma
tosi skirtumas tarpe “tikrosios”

nieko

ir “sufušeriuotosioš” blankų; 
bet per trejetą su viršum savai
čių jie to skirtumo nematė arba 
visai nelaiko jo svarbiu dalyku! 
šnipo raporto fotografija tilpo 
spaudoje lapkričio m. 13 d., te- 
čiatis nei “The Coal Digger”, nei 
kiti komunistų laikraščiai, ku
rie, be abejonės, buvo gavę 
daug laiškų, rašytų ant “Save 
the Union” komiteto blankų, 
nepastebėjo tų trukumų, ku
riuos jie dabar randa tame do
kumente !

Daugiau net- Lapkričio 24 
d. R. Mizara, kalbėdamas apie 
šnipo raportą, parašytą ant 
“Save the Union” komiteto 
blankos, pateikė “Laisvės” skai
tytojams šitokių “krislų”:

“Neįstabu, kad šnipai verž
tųsi į tas organizacijas, ku
rios kovoja prieš kapitalistus. 
Tokiom organizacijom šian
dien ir yra tik besisukančias 
apie komunistus. Bet tas men
ševikų paduotas ‘dokumentas’ 
yra abejotinos nuožiūros.”

Taigi daugiaus kaip už sa
vaitės laiko po dokumento pa
skelbimo “Laisvės” redakcijos 
narys dar neįstengė sugalvoti 
nieko gudresnio prieš jį, kaip 
tik, kad jisai esąs “abejotinos 
nuožiūros”; apie tai kad “Save 
the Union” komiteto blanka 
esanti kitokia, negu tame doku
mente, jisai neužsiminė nė vie
nu žodžiu. Priešingai, p. Miza
ra išreiškė nuomonę, kad ta 
blanka ir šnipo laiškas gali’ būt 
tikri, ir mėgino išaiškinti, kodėl 

orga-
Union 
“Lais- 
užme-

šnipai lenda į tokią 
nzaciją, kaip “Save the 
Commettee”. Gi dabar 
vė” šaukia, kad “tik akį
tus” esą aišku, jogei blanka bu
vusi sufalsifikuota!

Jeigu beveik už mėnesio lai
ko po dokumento pasirodymo 
komunistai tesugeba tik šitiek 
pasakyti savo pasiteisinimui, tai 
jų “keisas”\Stovi labai prastai.

Skaitytojų Balsai
Perdaug laisvės

perdaug” 
prie- 

gruo-

“Naujienų” 279 No. redakci
niame straipsny “žmonių val
džia ir laisvė” tarpe kitko buvo 
pasakyta: “Yra naivių žmonių 
tečiaus, kurie du ir šiandie gai
lisi, kad demokratinė Lietuvos 
valdžia, susidariusi vasarą 1926 
m., davė piliečiams
laisvės—-tai girdi buvusi 
žastis dėl ko ją nuvertė 
džio 17 d. pučas”.

Kadangi aš esu vienas 
naivių žmonių, vienas iš tų, ku
ris prisidėjo prie išrinkimo de
mokratinės valdžios Lietuvoje 
1926 m. ir esu vienas iš tų, ku
ris turėjau išsinešdinti iš Lie
tuvos po perversmo, todėl pra
šau duoti man pasiaiškinti, ko
dėl aš manau, jog buvo duota 
per daug laisvės.

Aš manau, kad kiekvienas pi
lietis supranta, kad organizuo- 
toj valstybėj, kur veikia įsta
tymai, absoliutiškos laisvės ne
gali būti. Įstatymai yra lei
džiami todėl, kad nurodyti pil.,. 
kur jų laisvės rubežius. Lietu
va kaip tik ir yra organizuota 
valstybė, kuri turi savo konsti
tuciją ir kitus įstatymus ir to
dėl absoliučios laisvės negalėjo 
būti, žmogus, kuris pavelija 
sau daugiau laisvės, negu įsta
tymai jam leidžia ir ta laisve 
jis kenkia visuomenei arba val
džiai, tai valdžia jį atatinkamai 
baudžia. Bet jeigu valdžia, ži
nodama, kad pilietis arba orga
nizacija daro visuomenei kenk- 
lųingą darbą jų nebaudžia, tai 
aš tą vadinu davimas perdaug 
laisvės. Lietuvos demokratinė 
valdžia kaip tik taip darė.

štai faktai 
miuosi
demokratinės vyriausybės, kri
kščionys demokratai ir vėliaus 
tautininkai pradėjo plūsti val
džią. Savo mitinguose niekin
davo valdžią ir net vartodavo

kuriais aš rc- 
Tuojaus po susidarymo

kurstančius prieš valdžią žo
džius. Ambrozaitis Jurbarke 
laikydamas mitingą, porą men. 
prieš perversmą, baigdamas 
apie demokratinę Lietuvos val
džią niekinančią kalbą pasakė: 
“Gana mums kalbėti, kalbos 
nieko daug neduoda, turini pra
dėti veikti, nes tos valdžios il
gai pakęsti negalim”.

Glovackis tuo pačiu metu va
žinėjo po visą Lietuvą ir orga
nizavo “savanorius”. Tauragės 
m .buvo patėmyta tankus fašis
tų naktiniai mitingai pas fašis
tų Tauragės notarą B. Misevi
čių. Dar daugiaus pasidarė j- 
tartina, kada vienas iš fašistų 
ir naktinio mitingo dalyvių Sa
vickas man atvirai pasakė: ne
ilgai, neilgai jus džiaugsitės su 
savo bolševikiška valdžia.

Išsikalbėjus su kitais mano 
vienminčiais draugais pasirodė, 
kad kiekvienas iš jų buvo ką 
nors įtartino pastebėjęs fašistų 
veikime.

Sutraukus visas žinias krū
von, pasirodė, kad fašistai tik
rai prie ko tokio negero ren
gias, kad jie ką nors mano da
ryti.

Apie tai kuoskubiausiai buvo 
pranešta p. Šleževičiui. Bet ant 
nelaimės buvo gautas nuo p 
Šleževičiaus toks atsakymas: 
“Mitingus daryti yra visiems 
galima. Nusakaltimo žinių nė
ra, kad kas galima butų dary
ti.”

Po to nepraėjo mėnuo laiko, 
kaip visa Lietuva pamatė pra
sikaltimo žymes. Bet tada irgi 
p. Šleževičiui negalima buvo nie
ko daryti, nes jau buvo per 
vėlu, nes jis jau buvo bejėgis.

Teisingai priežodis sako: Jei
gu duosi priešui per daug lais
ves, tai patsai busi belaisvis.

Jeigu nebūtų duota tiek daug 
laisvės politiniams priešams-fa- 
šistams, jeigu Šleževičius butų 
įvertinęs tauragiškių pranešimą 
ir butų užpuolęs fašistų naktinį 
mitingą, aš esu tikras, kad 
gruodžio 17 d. perversmo planai 
butų buvę atidengti ir kaltinin
kai butų sėdėję kalėjime. Bet 
dabar sėdi kalėjime...

Aš sakau, kad būti tikru de
mokratu, tai nereiškia, kad rei
kia leisti visiems spjaudyti sau 
į veidą.—Pranas Zakarevičius.

Atsakymas Kam- 
pininkui

Broliukų marionų Kampinin
kas pasijuto skaudžiai užmintas 
ant jo juodojo korno ir “Drau
go” 268 nr. stengiasi neva at
sakyti j mano rašinėlį “Nau
jienų” nr. 265 “Vis dėl to pini
go”, kuriame karčios tiesos bu
vo pasakyta ir kunigėliams. 
Pats Kampininkas prisipažysta, 
kad daugiausia teko kunigams 
ir komunistams, nors rašinėlis 
buvo taikomas lygiai visiems, 
kas “vis dėl to pinigo” dirba. 
Kampininkas nebando užginčyti 
teisingumą faktų, bet vien ban
do kalbėti apie kokius tai Šerus, 
aliejų, socialistus, su kuo Pa
saulio Vergas nieko bendra ne
turi. Apie kalbamus dalykus nė
ra kaltas nė Pasaulio Vergas, nū 
sveializmas, ar marksizmas.

Ot, butų buvęs visai kitas 
dalykas, jei broliukų Kampinin- 
? is butų bandęs parodyti fak
tais, kad mano buvo rašyta ne 
tiesa, tai butų visai kas kita. 
Kad jis butų bandęs parodyti, 
kad klerikalai nedirbo išvien su 
komunistais, kad nuversti Lie
tuvos valdžią; kad kunigai lai
kydami politinius spičius ant 
silkių statinės nešaudė į žmo
nes; kad nevarė šmugelio sa
charinu; kad kunigai neliko 
bankieriais; arba, kad Meksiko
je kunigai nėra banditų vadais 
ir neužpuldinėja žmonių, tai 
butų galiina su juo plačiau kal
bėtis apie tai, arba — jis bent 
butų galėjęs jaustis, kad jis 
tukritikavo Pasaulio Vergą. Bet 
dabar, savo skaitytojų apgau
dinėjimui, jis kalba apie kokius 
ten Šerus, aliejų ir kitus nieko

bendra su mano rašiniu netu
rinčius dalykus.

Bet man iš broliukų Kampi
ninko rašinio yra aišku vienas 
dalykas. Jis prisipažysta, kad 
viskas, kas mano buvo rašyta 
apie kunigus ir klerikalus, yra 
tiesa. Bet tik jis bando teisin
tis tuo, kad ir pas kitus yra 
nuodėmių, tarsi taip ir sakytų: 
“Ne mes vieni suodini, yra suo
džių ir kitur, tad mus vienus ir 
nekaltinkit”. Gerai, kad nors 
tokį iš kunigo prisipažinimą ga
lima susilaukti.

Pasaulio Vergas.

MEDICINOS ŽINIOS
Pradedama uoliau rūpintis pro

to higiena

Vis daugiau ir daugiau pra
dedama rūpintis žmonių proto 
sveikata, Ihrmiau, kaip visi ži
note, tesirūpinta tik kūno svei
kata. Apie tokį dalyką, kaip 
bandymas žmonių protą nuo li
gų apsaugoti ir sveiku palaiky
ti, rodos, kad maža kas pir
miau ir girdėdavo, nors, tiesa, 
apie kūno sveikatos saugojimą, 
idant sveiku jj palaikius, gana 
daug rupi n tąsi.

108,000; Anglijoj — 179,000; 
Franci joj — 65,000. Taigi Un
ija pralenkė visas didžiąsias 
Europos šalis. Net ir skaitlin- 
gesnė ir kultūringesne Vokieti
ja atsiliko, taip sakant, užpa
kalyje. Vedybų .skaitmuo su
mažėjo tiktai Francijoje, bet 
kituose kralstuose visur padidė
jo. Tečiaus gimimų skaitmuo 
lai visur sumažėjo. Pavyzdžiui: 
1926 m. Italijoje kiekvienam 
tūkstančiui gyventojų gimė 
27.2, o 1927 m. jau tik 26,9; 
Anglijoje gimimai sumažėjo 
nuo 17.8 kiekvienam tūkstan
čiui gyventojų 1926 m. iki 16.7 
— 1927 m.; Francijoje nuo 
19.5 iki 18.3. Mirimai sumažė
jo Italijoje ir Francijoje, o An
glijoje ir Vokietijoje pakilo. 
Pavyzdžiui: 1926 m. Italijoj 
kiekvienam tūkstančiui gyven-' 
tojų mirė 16.9, o 1927 m. — 
15.9; Francijoje nuo 17.5 nu
puolė iki 15,5; bet Anglijoje 
pakila nuo 11.6 iki 12.3; o Vo
kietijoje nuo 11.5 iki 12.0. 
Nors mirčių skaitmuo Angli
joj ir Vokietijoj padidėjo,. vis 
ielto, palyginus ją su Italijos 
ir Franci jos* mirčių skailmeni- 
ini, ji yra žyminį mažesnė.

— I)r. Margeris.

Žmogaus |>sycli(>loHja pasižy
mi vienu labai prastu veiksniu 
—pasyvumu (neveiklumu). Už
sukti žmogaus protą vienokį ar 
kitokį darbą dirbti, iš tiesų, rei
kia labai aštrių pažadinimų. 
Iki jis pradeda net ir į labai 
svarbų reikalą reaguoti, baisia 
daug laiko ir darbo ima jį su
žadinti.

Ar ne taip, sakysite, buvo su 
proto higienos reikalais? Jau 
per tuksiančius melų buvo ir 
nuolatos daugėjo nenormalus 
kūdikiai, nesuvaldomi jaunuo
liai, visokie silpnapročiai, gir
tuokliai, paleistuviai, valkatos, 
bepročiai ir kitokie draugijai 
nenaudingi elementai, vis dėlto, 
jų tik gailėtasi, o panaikinti 
priežastis, kurios juos tokiais 
padare, visai nesirūpinta. Tik 
dabar, kai jau aiškiai pamatė 
ne tiktai visuomenes darbuoto
jai, bet ir šiaip jau veiklesni 
piliečiai, kad darugijai negeis 
tini elementai smarkiai daugė
ja, kad jie, proporcionaliai i- 
mant, pralenkia sveikųjų dau
gėjimą, rimtai susirūpinta pro
to higiena.

Bet vis tik geriau, kati ir vė
liau pradėta proto higiena ru
pi utis, negu niekad. O dabar 
jau net ir atskiros valstijos čia, 
Amerikoj, šituo svarbiu reikalu 
domisi, štai, Colorados valsti
joj susitvėrė Proto Higienos 
Draugija, kuri šiais gražiais ir 
naudingais uždaviniais tesirū
pins: (l) skleisti visuomenėje 
proto higienos principus, o tam 
tikroms grupoms teikti pamo
kas, taipgi leisti periodinę lite
ratūrą; (2) kur tik norima j- 
sikurti proto higienos klini
koms, visur kiek tik galima 
padėti; (3) priduoti daugiau 
noro ir energijos tyrinėjimo 
darbą šitoj srity dirbti; (4) 
šiems siekiams plėsti atatinka
mų knygų hipoteką palaikyti; 
(5) reikalingas proto ligoniams 
gydyti informacijas duoti.

O lapkričio 8 d., kai buvo 
Proto Higienos Nacionalio Ko
miteto susirinkimas New Yor- 
ke, tai tapo sudarytas tam tik
ras fondas, kurio lėšomis bus 
varomas darbas, idant padėjus 
vyrams, moterims iir vaikams 
giliau bei tiksliau pažinti savo 
protą ir tvarkiau bei nuosakiau 
jį užlaikyti ir lavinti; be, to, 
geriau susipažinti su gyvenimo 
alplinkybemis, kurios tarsi val
dyte valdo silpnos valios žmo
gaus pasivedimą. Nutaria su
rinkti šilan fondan $1,000,000. 
Ponia Kone davė $50,000 ir pa
sižadėjo daugiau duoti.

Gimimu ir mirimu statistikų 
Europoje

Palyginamoji gimimų ir miri
mų statistika Europoje štai ko
kių skaitmenų duoda už 1927 
m.: Italijoje gimimai viršijo 
mirimus 157,000; Vokietijoj

JUSTICE ELECTRIC 1 
SHOP ‘

Didžiausia Lietuvių 
Elektros krautuvą 
Uhicagoj. Laikome 
vien Unijos Darbinin
kus, darome visokius , 
elektros darbus, i • £>/ j* 
parduodam fixterius I į|įL /fl 
viskų cletriSkų pigiai f] 4 
negu kas kitas, /

4104 Archer Avė.
Lafayette 3533

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias matcriolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454

4606—08 W. 22nd St.
Ttl Cicero 130

PAINEKPEELER
------ - -

Naudokite išlaukiniai nuo
Skaudamų Muskulų
Peršalimų
Skausmų Krutinėję
Sustingusio Sprando
Pečių Skaudėjimo
Išsinarinimų ir

Išsitempimų
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate tik- 
r.|jį! INKARO vaisbaženkiis ant 
pakelio pagelbės jums apsisaugoti. <

Knygutę, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 1 
PELLERIO daugely atsitikimu, pri- i 
dedama prie kiekvienos bokutCs. 

l'arsiduoda visose vaistinėse 
po 33c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš .

k kills

7?>e Leborttiofian cf
F.Ad. ftICHTER 4/ CO.)

BbURVAUD SOUTH FIFTH ST3.
UHCOKLYN, N.V

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosri’t 8500

G—----------G
GYVENIMAS

Mlneaiais tumalar

900 W. 52nd Street
CHICAfO

Prenumerata metama $1.50 
Pusei meti----- —------ $1
Kopija -------------------- 10c

Geriausia Kalėdoms 
dovana — “Gyveni
mas”. Užrašyk savo 
giminėms į Lietuvą 
“Gyvenimą Kalėdoms 
dovanų; jie bus jums 
už tai visuomet dė
kingi.

0 n
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Moteris pažino banditus 
po 6 menesių

Trys banditai apiplėšė butą 
p-ios Levy liepos mėnesį. Sek
madienio rytą p-ia Levy, įėjusi 
valgyklon prie Diversey Park- 
way ir N. Clark st. pamatė vy
rą, kurį ji pažino kaip plėšiką. 
Davė žinią policijai. Pastaroji 
areštavo B. Silvermaną, 37 m., 
ir porą jo draugų.

Butlegerių karas 
atnaujintas

Chicago Heights miestely 
rasta peršautas penkiomis kul
komis žmogus tuščiame lute. 
Policija mano, kad žmogus bu
vęs nušautas {Mistikoj paaštrėju
sios kovos tarp butlegerių gen- 
gių. lai jau ketvirtas tos ko
vos auka bėgiu paskutinių de
šimties dienų.

Pranašauja namus 
be virtuvių

Vakar (ihieagon suvažiavo 
konferencijai darbuotojos, stu
dijuojančios namų ruošos eko
nomiką. Pasak p-lės Katharine 
Blunt, konferencijos pirminin
kės, Amerikos gyvenimas ei
nas prie to, kad panaikinus vir
tuves namuose. Ksą, sunku pa
sakyti, kaip greitai tas laikas 
prisiartins, liet jau dabar gali
ma pasakyti, jogei artinamės 
gadynei, kurioj apielinkės gy
ventojai valgys viešose apie
linkės virtuvėse (valgyklose). 
Tuomet išnyks reikalas turėti 
virtuvę namie.

PRANEŠIMAI* *

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos susirinkimas at
sibus utarninke, gruodžio lt d., Ma- 
sonic Temple svet., 1517 N. Leavitt 
St., 7:30 vai. vak. Nariai malonėki
te susirinkti laiku. Taipgi nepamirš
kit priduoti savo antrašus, kurie 
prisikėlėte į kitas vietas.

X. šaikus, rast.

Bridgepirto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo priešmetinis susi
rinkimas įvyks antradienio vakare, 
S vai., gruodžio 11 d., Lietuvių Au
ditorijos Svet., 3133 S. Halsted St. 
Gerbiami draugai, esate kviečiami 
būtinai atsilankyti į šį susirinkimą, 
kadangi bus renkama nauju valdy
ba. Be to turime keletu svarbių da
lykų nutarti. Taipgi meldžiame at
sivesti naujų narių prirašymui, ka
dangi dabar tėra pusė įstojimo tik
tai. —Valdyba.

Vyskupai Valančausko Paš. Dr-jos 
priešpietinis susirinkimas įvyks 
Gruodžio 11 d., 7:30 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet., 
3133 So. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite būti laiku, nes bus rinki
mai naujos valdybos 1929 m. Be to, 
ir dar yra daug svarbių dalykų 
dėl apsvarstimo draugijos ir drau
gų naudai. Malonėkit atsivesti nau
jų narių prisirašymui.

K. t rnėžis, rast.
Koseland—Gruodžio 11 d., 8 vai. 

vak., Aušros kambariuose, 10900 S. 
Michigan Avė. įvyks Draugijų Są
ryšio delegatų priešmetinis susirin
kimas. šiame susirinkime bus viso
kių raportų, pranešimų ir bus ren
kama komisija knygų peržiūrėjimui. 
Visi delegatai ir delegatės būtinai
atsilankyki! paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, sekrt.

Indiana Harbor, Ind. — SLA. 343 
kp. laikys savo pnesmetinj susirin
kimą Antradieny (Utarninke), Gruo
džio 11 d., 7 vai. vak., Yvvanovvo 
svet., 2101 Broadway. šitame susi
rinkime bus renkama nauja valdyba 
sekantiems 1929 m. Kiekvienas na
rys būtinai turi būti ant susirinkimo.

Nepamirškit būti laiku ir užsiinoket 
mėnesines mokestis už 1928 m. Vi
si bukit laiku 7 v. v.

P. S. Rindokas, pirm.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos prieš
metinis susirinkimas atsibus Trečia
dieny, Gruodžio 12 <1., 8 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorium svet., 
3133 So. Halsted St.

Gerbiami draugai, malonėkit visi 
pribūti laiku, nes turim daug svarbių 
reikalų dėl aptarimo. Taipgi bus rin
kimas valdybos dėl 1929 m., dėl to 
privalote būt visi susirinkime.

K. J. Demcreckis, rast.

ši LOMI duodu žinoti visiems, kad 
nuo Gruodžio 10 <1., 1928 m. visokį 
pirkimai ant išmokėjimo ir skolini
mai pinigų per mano moterį už tą 
viską aš neatsakau už ją.

J. VITKUS, 
325S So. Union

' Gaisras padarė $150,000 
nuostolių

j
Kilo vakar g-aiiisnu trobesy, 

kuris randasi adresu 303 West 
Ontario st. Nuostolių jis pada
rė turtui apie $150,000. l>u 
ugnegcsiai sužeisti Išgesinant.

Užmušė autas
šeštadienio vakare Petras 

Štokas, 4434 So. Maplewood, 
važiavo autu ir prie 31-mos ir 
Halsted gatvių užgavo p-ią Oną 
Kuback, 58 metų, 1016 W. 31 

•St. Moteris mirė ligoninėj.

Kalėti iki gyvos galvos
Paul Reed pripažintas kaltas 

tuo, kad jis padėjęs bombą V. 
Plagerio autan Rockforde. Pri- 
saikintieji paskyrė jam bausmę 
kalėti visą amžių. Išgirdęs apie 
nuosprendį Reed tarė: “Taip 
tai taip“.

Apiplėšė
-

P-as ir p-ia Starr, 840 Ainslie 
avė-, važiavo anksti sekmadie- 

•njo rytą namo. Arti namų kitas 
autas pastojo jiems kelią. Ban
ditai atėmė $93 pinigų ir p-ios 
Starr graznas, kurių vertė esan
ti $7,000.

Nupigino gasolinų
Standard Oil kompanijos ga

zolino stotyse Ūpo nupigintas 
vienu centu galonui. Tikimasi, 
kad ir kilos kompanijos paseks 
Standard Oil kompanijos pa
vyzdžiu.

Federalio teisėjo Wilkersono 
nuosprendžiu, uždarytos 27 už
eigos rodhouzės, restoranai 
ir minkštų gėrimų krautuvėlės.

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius, Wil- 

liam F. Bussell, savo departa-, 
mento biulete perspėja:

Saugokitės vagilių, kurie ap
krausiu namus. Sezonas, kuriuo 
daugelis žmonių važiuoja mies
tan į krautuves ir palieka na
mus vienus, yra tikra rugiapiu- 
tė vagiliams.

Pirm negu apleidžiate namus, 
idant važiuoti į krautuves, bu
kite tikri, kad visi namo langai 
gerai uždaryti ir kad jų velkės 
užsuktos. Nenutraukite kurti
nų žemyn pilnai. Jūsų namo iš
vaizda iš lauko pusės turi būti 
toki, kaip kad ji išrodo, kuo
met jus esate namie. Nakties 
laiku palikite sviesą viduje.

Atminkite taipgi, kad vagys
tė pasidaro pelningas amatas to
dėl, kad kai kurie žmonės laiko 
dideles pinigų sumas namuose, 
taipjau brangias popieras ir gra
znas. žmonės, kurie laiko daug 
brangmenų namie, faktinai el
giasi taip, kaip kad jie prikabin
tų prie savo namų durų korte
lę su pakvietimu vagiliams įeiti 
vidun.

Visi yra kviečiami padėti po
licijai kovoti su vagiliais, ir pa
gelbėti jie gali laikydami pini
gus ir kitokias brangmenes ar
timiausiame apielinkės banke.

Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 8 <1., 12:45 vai. ryto, 1928 
m., sulaukęs 41 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Plungės miestely. 
Paliko dideliame nubudimo moterį Oną, dvi dukteris — Oną ir 
Stanislavą, žentą, Dr.-ą J; A. Paukštį, ir sūnų Leoną.. Kūnas pa
šarvotas, randasi 2707 West 391h Strcect, Chicago, III.

Laidotuvės įvyks trečiadiėny, gruodžio 12 d., 8 vai. ryte iš na
mų j Nekalto Prasidėjimo P. š. parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pelikso Galdiko giminės, draugui ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, dukterys, sūnūs, žentas h* visi kili gimines.

Laidotuvėse patarnauju gruboritls A. Masalskis, Telephone Bou- 
levard 4139.

............................................ .. .................

——,, , _.. ,, —■

Tarp Chicagos
Lietuvių

Kensington
Suvienyti kliubai priėmė kon

stituciją.

Gruodžio 3 d. įvyko Lietu
vių Improvemenl and Benefit 
Kliubo ir Lietuvių Politiško ir 
Pašalpos Kliubo bendras narių 
susirinkimas konstitucijai pri
imti. Nariai buvo sušaukti atvi
rutėmis. Jų atsilankė daug.

. Dargis, atidaręs susirinkimą, 
paaiškino, kad susirinkimas su
šauktas atvirutėmis tikslu pri^ 
imti konstituciją. Kvietė narius 
rimtai svarstyti ir priimti kon- 

' stiitucijos paragrafus.

Išrinkus' tvarkos vedėjų, mar- 
isaikas ir balsų skaitytojus, 
skaityta konstitucija. Ji pri-

AS SCHULTZ •
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 9 d., 1928 m., 4 vai. 
po pietų, sulaukęs 34 metų 
amžiaus. Gimęs Kelmės mies
tely, Raseinių apsk. Amerikoj 
išgyveno 15 metų.

Paliko dideliame nubudime 
žmoną Jozefą po tėvais Šid
lauskaitę ir du sunu, Adomą 
ir Liudvika, seserį Ievą, švo- 
gerį Vladislovą Astrausk|, pus
seserę Amaliją, švogerį Joną 
Pauiikat ir giminės, o Lietu
voj paliko motinėlę Teklę.

kūnas pašarvotas 4986 So. 
Karlov Avc..

l>aidotuvės įvyks ketvirtadie
ni, gruodžio 13, iš namų 8 
vai. ryto j šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioj bus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a.a. Adomo Schultzo 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai prašomi dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa-, 
skutinj patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame
žmona, Sūnus, Sesuo, 
Pusseserė, Švogeriai ir 
gimines.

Laidotuvėse pątarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tol. Yards 1741 
■■MHEMMMnMHDKIMBHBMMI

PETKAS ANDRULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 7 d., 1:45 vai. po pie
tų, 1928 m. sulaukęs 42 metų 
amžiaus, gimęs Saločių kaime, 
Panevėžio apskr., Amerikoj iš
gyveno 23 metus. Paliko dide
liame nubudime Lietuvoj dvi 
seseris, Agotą ir Marijoną ir 
motinėlę. Laidotuvėmis rūpina
si PetrunėlS PėkČiuniene. Kū
nas pašarvotas, randasi 6555 S. 
Washtenaw Avė., Tel. Hemlock 
2411.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
Gruodžio 11 d., 2 va), po pietų 
iš namų į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Petro Andrulio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741

imta su ndkuriais pataisymais, 
čia neminėsiu tubs1 konstituci
jos paragrafus, kurie buvo pa
taisyti, todėl kad perdaug vie
tos užimtų laikraštyje.

Varnas draugijas palikta tas 
pats, kaip jau buvo rašyta 
“Naujienose“. Įdėtas paragra
fas, kad gali įstoti į suvienytus 
kliubus draugijos, kurios turi 
turto proporcionaliai kiekvie
nam nariui, kiek kad turi su
vienyti 'kliubai kiekvienam na
riui. Draugijos, kurios gyvuo
ja ir turi turto, turėtų pradėti 
svarstyti apie prisidėjimų prie 
suvienytų kliubų. Kam dar gy
vuoti atskirai, turėti daugiau 
išlaidų palaikymui valdybos, 
kuomet susivienijus butų ina-

JONAS GEČAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 10 d., 3 vai. po pie
tų, 1928 m., sulaukęs 48 m. 
amžiaus, gimęs Stokačių kai
me, Žvingės parap., Tauragės 
apskr. Paliko dideliame nubu
dime moterį Domicėlę, du su
nu. Joną 19 m. ir Stanislovą 
15 m., dvi dukteris Oną 17 
m., Marijoną 10 m., o Lietu
voj motiną Marijoną, brolius 
Franciškų ir Vincentą ir ses- 
rį Marijoną, Amerikoj seserį 
Oną ir brolį Juozą ir brolienę. 
Kūnas pašarvotas r a n d a si 
4543 Washtenaw Avc.

Laidotuvės įvyks Ketvirta
dieny, Gruodžio 13 d., 8 vai. 
ryte iš namų į Nekalto Prasi
dėjimo P. š. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėbonies sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Gečo gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris ir vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra- • 
borius I. J. Zolp, Telephone 

■ Boulevard 5203.

Graboriai

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel, Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avc. Tel. Blvd. 3201

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III. 
Tel. 'Victory 1115

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir

Balmmuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, Iii.,

Patarnauja laidotur 
vėso kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin-

Ruosevelt 2515-2516 

žiiau išlaidų ir butų užtikrintas 
draugijų® gyvavimas.

Jau buvo po 11:30 vai. va
karo, kada pabaigė skaityti kon
stituciją. Ji priimta vienbalsiai. 
Nutarta spausdinti konstituci
jos 500 ekzenipliorių. Komisi
jai pavesta paduoti į spaudų. 
Jos nuožiūrai pavesta sušaukti 
bęndras susirinkimas išrinki
mui valdybos. Kai valdyba taps 
išrinkta, dar bus šaukiamas me
tinis abiejų kliubų susirinki
mas, kuriame taps išduotais 
metinis raportas. Tame susirin
kime abu kliubai sueis į krūvų 
ir nuo to susirinkimo galutinai 
bus susivieniję. Atskirai kliu-’ 
bai veikė pagal išgalę. Jų susi
rinkimai buvo rimti. Mainau, 
kad ir susivieniję kliubai rim
tai veiks. — žvalgas.

Akušeres
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUŠHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

Šuto Bank

Moterys Ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory U15 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nij os iigonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
(i iki 9 vai. vak.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, 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 j mokyklos vaikus. Va
landos -nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prhstai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savu akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Phone Boulevard 6487
4619 S. Ashland Avė. ir 805 E, 47 81.

Phone Kcnvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 v*!. durnos ir 
uun K lk‘ 9 valandai vakare.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų, 
nuo 6 iki 8 vakare. 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

A. MONTVID, M. D.
1579 Miiwauke» Avenue. Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki P vak.
Tel. BrunHwick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

3464 South Halsted Sti*eet
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 South Wallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Ros. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Res. 6660 South Arteslan Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

v/Aicago, III.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Atliekos 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South WeHtern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos :

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nu? 6 iki 9 vai. vak.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas
Valarfdos:

9 iki 12 ryto; 2 iki 5 po piet;
6 iki 9 vai. vakaro.

Dr. V. S. Naryauskas
2435 W. 69 St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8151

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St 

VALANDOS: 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nadėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir 1.1. 
Valandos: nuo » ryto iki 8 vak.

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplcwood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A, PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwaukee Avenue

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pasral susitarimą

įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Di*exel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
. Telefonas Canal 1912 
Besidence Tai. Eąirfax 63’»2

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomus per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigas ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai Sauk 

South Shore 2238 ar Randolpb 6860

Telephone Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4681 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Res. Telephone Plaza 3200

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 ‘ki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seruos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piel 

TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

V cik aru i s 
3241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

7ohn b. borden
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
1 105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. įlydė Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otls Bldg. z 

10 South La Šalie Street
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhippIe SL 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talinan Av.
Tel. Prospect 3525.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: nuo G iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus kelvergą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 r. to
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo1,,lav Del,'°; ka.d r tr ° ir verkti, kuomet irontpPasaulio Vergas
North Side

* T*—-T T
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Linksmas “Birutės 
vakarėlis i

Aną dieną einu Halsted gat
ve tarpe 35-tos ir 36-tos. Matau, 

•susigrūdo bum žmonių. Mac 
'nnu: tai jau Čia kas nors pa
sitaikė.

Prieinu. Žmogus guli .sniege 
ant Aalygatvio, taip kokių 45 
motų amžiaus. Kur buvęs nebu
vęs - policininkas. Pašaukia 
jisai policijos vežimą, o nuvar
gusį žmogelį sodina prie sienos.

žmogelis sudribęs, nejuda, 
bet policininkas visgi įstengia 

1,1 privilkti prie sienos.

“Birutės” šių metų valdyba, 
kurion įeina pp. Bicžienė, Gugie- 
nė, ir čerienė, yra nepaprastai' 
darbšti. Nesenai “Birutė” sta
tė operetę, kūnai nemažai dar
bo reikėjo padėti, kad viską 
tinkamai prirengus. Ir štai už 
savaitės laiko šios ponios vėl. 
surengė “Birutės” gražų, links-j žinias pasirodo, žmogelis nei- 
mą 
atsibuvo pereito šeštadienio va- Policininkai 
kare Liet. Auditorijoj. Panašus • miegą. Nuvargęs žmogelis 
vakarėliai labai 
nes juose yra progos su s i pa- Į 
žinti “Birutės' 
pritarėjams su 
nariais ir valdyba. O tas susi-1 
Į>»žinimAs ypač dabar yr« rei- I 
kalingas, kuomet “Birutėj” ran
dasi tiek daug jaunų, gabių dai
nininkų. Kuomet mes vienas 
antrą geriau pažinsime, geriau 
suprasime, tai vieni antrų dar- 
bus mokėsime geriau įvertinti.; 
O tokiuose vakarėliuose, kaip į- 
vykusis pereitą šeštadienį, kaip 
tik yra progos užmegsti arti
mesnius ryšius tarp choro na
rių, rėmėjų ir “Birutės” shnpa- 
tizatorių.

Kiek užkandus skanios vaka-1 
rienės, Dr. Biežis, 
pirmininkas, ] 
liūs programui išpildyti. Pane- i 
lės ir vaikinai pasirodė gerai; 
jie moko solo, duetus, kvarte- 
tus dainuoti gerai ir gražiai. Ne nos dokumentai pasiliko iki 
tik moka dainuoti, bet ir špo- įjai dienai komunistams geri, 
suoti biri lošti. Publika jas ir Kodėl?
juos apdovanojo gausiais aplo-i Pamatysite: 
dismentais. Už šitą jaunuolių . Neužmirškite, kad komunistų 
sumokinimą ir jų balsų suderi- partija xtu nelegališka, ir todėl 
nimą nemažai kredito priklauso ją persekioja socialistai, social- 
jaunam ir gabiam “Birutės” ve- demokratai, unijos ir kitos dar- 
dėjui p. Steponavičiui. bininkiškos organizacijos.’ Idant

Svečių susirinko daugiau, ne- nasislepus nuo šių priešų, mes 
gu tikėtasi. Tai buvo “surprise”, tad ir naudojame įvairius var- 
musų darbščioms vakaro šeimi-jdus.
ninkėms, p.p-Blažienei ir Kemč-1 Revoliucijų kelti tai musų 
šienei. Jos nežinojo ne kaip pirmutinė užduotis, bet., kaip 
suktis, kad svečius pavaišinus, i ją kelsi, kad lietus tartum iš 

Pasišokę ir pasilinksminę ir kokios verdenės nuolat pyla. O 
įsigiję daug malonių įspūdžių 
vakarėlyje, trukėme namo sek
madienio ryte. Tai buvo links
mas vakarėlis.—V.

Kaip bematai ir policijos ve-'Jisai priruošė

ii šeimyniška vakarėlį, kuris '»a vežiman sėsti, bn jėgų netu- 
velka jį per 

pra-
pageidautini, lietusių knlba:

4< f<_- — 1 -  T--... — ?

lėmėjams"bei' "o!
Birutės” choro 'J*** "uuie tąso.

Keli žmones 
tarpe ir vienas 
>jnl būt lietuvi*

“Tai čia tautiečio esama 
dar kataliko, nes šaukiasi šven
tųjų pagailas.”

Bet švento Jurgio vieton pri
buvo policijos autas ir girtuo
klį nugabeno į stotį.

šventas Jurgi, patrone 
žiūrėkite,

mu
kai])

nusijuokė, jų 
policininkas — 

Marinu sau:

— Pasaulio Vergas.

Politbiuras

ir

(Feljetonėlis)
Kaip jau visi žinote, draugas 

irutės prnjna suorganizavo kemunis- 
pakvietė jaunuo-. (y partiją ir parašė jai konstitu

ciją. Nuo to laiko komunistų 
partija pi'rgyveno šimtus įvai
rių vardų. Tečiaus draugo Frai-

atovi tokie garbingi bu t tegeria i 
kaip draugas Rothstolnns,

Tik įsivaizduoki te, pereitais 
balsavimais kandidatų Į prezi
dentus komunistaii tapo padėti 

j ant baloto tokiame dideliame 
mieste kaip Ne\v Yorkas. Ten 
surinkta 23,000 parašu -mažu 
detektyvų balsų... hm!.,. Na, 
kad ir detektyvų balsų: juk vis 
tiek reikėjo surinkti — ar ne?

Pagalios kas čia tokio. Detek
tyvas juk irgi darbininkas. 
Draugas Fraina taipjau buvo 

'detektyvas ir kartu vyriausio 
j komunistų organo redaktorius.

1 komunistams 
konstitucija, jisai išleido įsta
tymus, jisai davė organizacijai 
vardą, ir jei mes dabar pildo
me detektyvų valią, tai, rodosi, 
natūralus dalykas — kitaip ir 
būti negali.

'Lodei dctektvvo darbas ne 
sunku gauti. Pasisakyk, kad 
eisi komunistas, ir gausi darbų 
ktiT Tvonsu opi Uitoje vie
tojo — pauostinėli kn priklau- 
santys uniįcins darbininkai vei
kia, yjMitingai' gi unijų vadai.

Baigdamas dar turiu pridur
ti, kad visiems tamsios reputa
cijos žmonėms labai gerai pri- 
klausvti Polietbiurui. Jie ne tik 
turi didelės įtakos j stambius 
politikierius, bet ir šiaip turi 
kuo komunistų kraujui ‘užvi
rinti“, idant lietu® neatšaldytų 
jo amžinai. Reikalui esant, kad 
pulsas muštų ncnonnališkai, 
reikia juo daugiau tokių Poliet
imi rų

Draugas Antanas Lechavičia 
sunkiai serga. Dabartiniu lai
ku guli Luthoran Mcmor. Ho^ 
pital (Room 806), Kedzie Blvd. 
ir Haddon Avė.

Sekmadienį A. Lechavičių at
lankė keletas jo draugų, už ką 
jis buvo visiems dėkingas. Pra
šė ir kitas dienas jį atlankyti. 
Ligonis jaučiasi daug gerinus ir 
dėkoja Dr. Montvidui už tai, 
kad padėjo jį tokioje patogioje 
ir Švarioje ligoninėje, kur jis 
gauna tikrai gerų ir nuoširdų 
patarnavimą.

Patartina jo draugams tan
kiau atlankyti ir tuom sutekiti 
jam smagumo—Lankytojas.

CIASSIFiED aDS
Educatlonal

Mokyklos
MOKINKIS BARBERYSTfiS AMATO 

Dlnnomta nr vakarais. I» informacijų Aauk 
arba raftyk INTERNATIONAL BARBER COI.T.EGF!. (37!J W. M m II no n St.

Miscellancous
įvairus

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymų namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingų ir apšildymų. Tiktai bisk| 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCT1ON CO.
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321
MR. PARIS.

organizuoti.
— Gvaizdikas.

Roseland
ivvkoiPereita penktadienį

Gcldcn Štai’ Kliubo prieš-meti- 
nis susirinkimas. Jame, tarpe 

'kita ko, rinkta nauja valdyba.
Vietos komunistai didžiausių 
pastangų dėjo, kad jų žmonės 
įeitų kliubo valdybom Jie te- 
čiaus nieko nelaimėjo. Val'dy- 
bon pateko visi rimti, darbštus 
žmonės. Be 
vaus kliubo reikalams kaip iš-; 
manydami geriau. — Rup.

ai

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

Biznio Patarnavimas
I Help Wanted—Malė 

j Darbininkų Keikit,___
Miscellancous for Sale

{vairus Pardavimai

Geniočio byla prieš 
“Draugą” 

(Pabaiga)

šlapumo visi karšti daiktai bi
jo. Gi čia karštumas reikalin
gas net ilki raudonumui. Idant 
tam užbėgus, kaip sakoma, už 
akių, mes organizuojame P6- 

* litbiurus, Polietbiurus ir 
Priešlietbiunis. Ir iš visų šių 
biurų turėtų būti sėkmingiau
sias Poliethiuras.

Paskutiniuoju laiku, tiesa, 
nuolatinis lietus pagimdė musų 
nariuose nuolatinį žiovulį, ir 
kad kiek, jis butų atšaldęs vis
ką, jei nebūtų buvę griebtasi 

O tai, griežtesnių priemonių. Bet a-

Labai raminantis 
senesniems 
žmonėms

Gintarai
Gintarai

’ Iš Pat—
Palangos

Kalėdos jau čia pat — pirkties 
Kalėdų prezentai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražiausių 
gintarinių karolių įvairiausių rųšių, 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako-1 
čių, cigarnyčių ir kitų gintarinių1 
įvairybių. Pirma gintarų siuntinį 
tik ką aplaikėm iš PALANGOS — 
greitu laiku gausime dar daugiau. 
Nuoširdžiai kviečiam visus lietuvius 
— vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkimui gintarinių reik
menų.

Pas mus taipgi galima gauti ka
lėdinių laiškų, atviručių, . sieninių 
kalendorių, visokiausių knygų ir tl.

• Kreipkitės j -r

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE 

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinto namo. 

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West G3rd Street 

Phone RepubUc 7869
..........- 1 ■’—...... ......."‘i—

RAKTAI—Raktu duplikatai pada
romi jums belaukiant; 15c už auto
mobilių raktus, padarytus iš nu
merių; užsakymai nėr paštą greitai 
išpildomi. Pasimatyklt su 

MORGAN’S KEY SERVICE,

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

| Turime vietos dėl kelių žmonių • • 
pelningai propozicijai; ne atakas, K M‘
real estnte ar apdrauda. Musų par
davėjai uždirba $150 i savaitę, 
eikit ar telefonuokit 6 iki 9 v. 
kare.

At- 
va-

SAFE—didelė, stipri, plieninė sau- 
S'oji šėpa tinkama dėl byle kokio 

znio, kur reikia sukrauti daug 
I daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi-

Matyki t
“NAUJIENOSE.”

8545 Houston Avė. 
South Chicago, 
Regent 2875

Byla kunigo Stepono Genio
čio prieš “Draugo” leidimo ben
drovę pasibaigė džiurėa nuomo- i 
nių skirtumu (draw). i 
kunigas Geniotis jaučia, atsi- 1,'t-to overkočiui ir No.
žvelgiant į visas apystovas, esąs ' i2nto pastangoms, o svarbiau- 
jo moralis laimėjimas. Džiurė sja> dangaus karalystę duok 
nesutiko, ir po kelių valandų jam pone Dieve, draugui Rotlb 
ginč’o ją teismas paleido; nau-! šteinui ir kiliems, užsidegė mu- 
jas bylos nagrinėjimas bus pa- Sy šaltos krutinės licpsnojan- 
darytas taip greitai, kaip grei- ugnimi.
tai reguliariu keliu ateis jam ei-1 šitllo karščiu mes atlikome 
lė- i milžinišką darbą, išdraskėme

Vienas žymus prietikis, kuris1 be galo daug unijų, daužėme 
įvyko bylos nagrinėjimo laiku, galvas visiems tiems darbinin- 
pasiekė žymiausio laipsnio pir- kams, kurie mums, priešinosi, 
madienio rytą, gruodžio 10-tą, 
kai teisėjas Arnold pašaukė p-lę 
Beatriče Kamer buvusią liudi
ninkę kaltinamiems 
“Draugui”), prie teisėjo 
ros ir išreiškė jai aštrų 
kimą už tai, ką teismas 
terizavo kaip labai netinkantį iš i 
jos pusės elgesį delei to, kad ji 
kalbėjusi fdevatorruje į keletą 
prisaikintųjų (džiures narių) 
pereitą savaitę tos bylos nagri
nėjimo laiku. Teisėjas Amold 
davė suprasti, kad jis butų ga
lėjęs pareikalauti iš jos, idant ' 
ji parodytų, kodėl ji negalėtų 
būti įtarta paniekinusi Teisiną, 
ir jei rasta kalta, ji butų galė
jusi būti nuteista kalėti. Nn.

Ir kaip tai butų smagių jeigu 
ši toki s karštis pasilaikytų il
giausi Nėra kalbos: nuveiktu-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

(t. y. 
kated- 
papei- 
karak-

Nuolatinis kurtus kosulys, 
nervus ardantis ir silpninantis, 
nuolatos pasikartojantis, yra 
paprastas dalykas pas senes
nius žmones. Foley’s Honey and 
Tar Compound, jau iš vardo 
prižadantis pagydimų, tuojaus 
uždeda gydantį, raminantį dan
gti ant suerzinto paviršiaus, ir 
pagelba būna ūmi. 
junginys Foley’s 
Tar Compound 
gas ir stiprus, 
priimtinas net
viduriams, neturi opiatų. 
bandykit jį.

Parsiduoda:

PAVOGĖ jauną šunį gončių, ku
ris yra labai reikalingas. Kas kur 
pamatytų juodai, pilkai, margų Šu
nį, malonėsit duot žinoti, duosiu 
$10. Nepamirškit ilgiau tėmyt. JOE 
BALANDIS, 1709 W. 15th Avė., 
Gary, Ind. Tel. Gary 2-1359.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERAS PATARNAVIMAS

Kiekvienas 
H o n e y and 

yra veiksmin- 
Malonus imti, 
ir opiausiems 

Pa-

L. P. Hannema, 
10721 Wentworth Avė.

G. A. Malinsky,
1801 S. Racine Avė. kertė 18 gt.

Wm. Broniarozyk, 
4459 So. Wood St.

Grant Works Drug Store, 
4847 W. 14th St., Cicero, 
John Malachowskas.

Carl F. Worm,
3359 S. Halsted St., kertė 34 gt

Tavorščių aimanavimas
Per savaitę, per savaitę aukas kolektavo
O subatoj susikimšo j kišenių savo. (2kartu) 
Oi, tavorščiai proletarai, ką toliau darysim— 
Jeigu mulkyt negalėsim, kaip biznį varysim? (2 k.) 
Komunizmu, komunizmu mes kitus bliofuojam, 
O pinigus į kišenius kaip su šluota šluojam. (2 k.) 
Oi Rosija-Sovietija, reik už tave štoti,
Nes kitaip kur restoranuos teks dišes mazgoti. (2 k.) 
Diktatūrų, diktatūrų garbint nepaliaujam,
Nors ir mokslo menkai turim,—šiltas vietas gaunam. (2 k.) 
“Vilnį”, “Laisvę”—“Vilnį”, Laisvę” patys redaguojant, 
Patys rašom, aukų prašom ir kasdien meluojam (2 k.). 
Esam draugai darbininkų—ką gal mum sakyti, 
Turim gero patyrimo unijoms ardyti. (2 k.)

\ —Puetapėdis-
(Gaida kaip “Pavasarį, pavasarį, jovarai žydėjo”)

mainime, pirkime, pardavime turto, 
mortgečių reikaluose, raštų padary
me, apdraudoje, laivakarČių bei pi- 
nij<ų siuntime: KREIPKITĖS: kas
dien iki 6 vai. Vakarais Utarninke, 
Ketverge ir Subatoj iki 9 vai. v«k.

S. L. FABIAN & CO.

809 W. 35th St 
Boulevard 0611-0774 
ČIA GAUSIT KO KLAUSITS 

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO 
BIZNIS DIDELIS

GERIAUSIA vieta nirlęti pečiai per 
taisyti katilai fumisai, grotos - 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė.. 
Tol VUforv O6S4

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskalt- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.

MES darome pirmos klesos kar- 
Senterio, plumberio ir apšildymo 
arbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 

Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
_____ Tel. Buckingham 5037______

MES valom visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visą Chicagą. Že
miausios kainos.

AGORN RUC CLEANERS, 
3037 W. Madison St Nevada 4227

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevų, poplerą, stiklus ir tt.

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen- 

, Moterims pančiakų pora po 
Vilnonios gijos 

kaina 4 uncijos matkos 
I 29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
••entus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK 5ALEMONAVIČTUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicp-rn m

MORGAN’S KEY SERVICE, I REIKALINGI kirpėjai dėl skrap tus. f*
54 W. Ohio St., Tel. Delaware 84411 yardo. Turi turėt patyrimą. Kreip-1 85c. ir 95 centai. 

kitŽs A. Kartinau, 2009 No. Kerki- įeriniams — kalni 
| mer, Joliet, IU. i - -Financial

Finansai-PaRkoloR

Paskolos suteikiama .
J vienn dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafavette 6738-6716

Furniture & Fixtures
__ Rakandai-Jtalsai

TURIU parduot už storago rendą 
4 kambarių rakandus, parlor setas,
valgomojo kambario, miegruimio ir I 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. ---------------------
verta $2000. Parduosiu tik už $1951 -zinlrit ativn narnamokant pinigais ant syk., BURKE j 1 dZlIlKit SdVO namą 
STORAGE CO., 4332-34 W. Madison1 Si kompanija atlieka darbą ant 
St., Tek Mansfield 0127. i išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375

. . j ir paprašykit Landscape Dept. 30
PAPsinirnnA r. pa.|yrlm“s SPj.L nw^Xlm™'

ykai visas 
bile laiku.

i Leiskite mums padaryti jūsų narna 
I <ražų ir pakelti Jo vertę. Mes ks- 
rantuojame visą musų darbą, hd- 
mainome dykai. Patyrę meatiq gy

MICHAEL & Co. 
Not Ine.
Houston Avė.
Regent 2375

St., Te’. Mansfield 0127.

. PARSIDUODA 5 kambarių pilnas; juodžemis p
įrengimas. Rakandai gerame stovy. Mes mieIai suteiksime dj

iano/^J10 lr n i i žinias. Pašaukit mus b
1936 Canalport Avė. ~ lubos Leiskite mums nadarvti i

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PUIKUS vėliausia Player Pianas, j 
pastebėtino tono, kurtu su stikliniu j 
kabinetu, plačiu suolu, 89 rolėms ir 
gaidomis. Tinka dėl grojimo pirš
tais ar rolėmis, $130 cash, arba 
$145 šešių mėnesių išmokėjimui. 
Klauskit Martha Shneider piano. 

6186 So. Halsted St.

V. St
8545

Tel.
PAGRA2INK1T SAVO NAMĄ

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2 H nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam 1 24 vai' 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Di vislon St “upseairs” 

Tel. Armitage 1199

SOUTHERN Illinois mine run an
glys, dideli šmotai, pristatomi veži
mais $0.50. Del kainos kitų anglių 
patelefonuokite Boulevard 1036.

Naujas išradimas
Business Chances

Pardavimui Bizniai

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

įstabiausias ir gražiausias instru
mentas kada nors padarytas. Iki- 
šiol visos armonikos turėdavo 12 
baso notų. Naujoji turi 36 baso 
notas, kas leidžia groti basą kaip 
parašyta, taip jau ardytais akor
dais ir arpeggio. Lengva groti, fak
tiškai, daug lengviau, negu senojo 
stiliaus armonikomis. Rankomis pa
darytos Chicagoje ir pilnai gvaran- 
tuotos. Jūsų senas instrumentas 
priimamas mainui. 35% įmokėti, 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH, 
2250 South Hamlin Avenue 

Tel. Rockwell 5379

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
biznis. Gražiai įrengta vieta. Biznis 
geras. Kaina prieinama.

733 W. 18th St.

MES TURIME cash pirkėjų jūsų 
bizniui. Bile vietoj ir už bile kainų. 
Neskelbiama. Vertos įstaigos finan
suojamos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark Street 

Dearborn 3840

LIETUVIŲ RADIO DlRBTUVfi , 
Išdrba aukščiausios rųšies radios. i

BUČERNĖ pardavimui pigiai. Jei
gu jus geras bučeris nereikia pini
gų. 4550 So. Kedzie Avė.

Virginia 2032

Morjričiai nirmi ir antri Mechanizmas pilnai garantuotas. IŠ-1 .KEPYKLA pardavimui, ar renda-
A ° . • • , f/i___ ii.____ 1 vimin Du neriai Ktnrnc ir ovvpna-
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 

3835 So. Halsted St.

veizda Jų artistiška.” Klsuskit pas ,Du , „1;.to,ras ir K^na- 
I radio pardavėjus, o jeigu Jie netu- ‘ n,ieJ1’. k:|rnbanai. l urminei nr 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. smulkmeniškai prekyba!. Sėkminga 
Efectrieal and Radio Engineering : duonkepykla per 15 meti). Gera jne- 
I.aboratories, Ine., 6819 S. Western J? ntJu,\'UMtl.“"?,l„irA!I*lkS!lmS kCP" 
Avė., Chicago, Iii. Hemloek 9149 4'“ti. 11443 Miehigan Avė.

Pullman 6922

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morglčių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

PIANAI, PIANAI, PIANAI,

Einam iš biznio, turim išparduot 
savo didelį ataką naujų ir biskį var
totų pianų, kurie bus parduoti už 
labai žemą kainą. Mes turime ke
letą vartotų player pianų už $75, 
$100 ir $125. Mes duodame suolelį 
ir 50 rolių su kiekvienu pianu. Vi
si pianai garantuoti iš dirbtuvės 
metams. Atdara nedėlioj nuo 9 
iki 1 vai. po pietų.

5124 So. Ashland AvA

Radios

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Morgage Co.

1618 West I8th Street
I. F. Dankjvvski, prez.
C. T. Dankovvski, ižd.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame tegalį nuošimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandų. 
Indu otriai Loan Service 

1726 W. Chteatro Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy- 

wrights. RaSyk šiandie. Patentu rei
kalais kreipkitės prie manės su pilnų 
užsitikėjimu. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2800 W. Chicago Avenue, 
Dept. 7 

Chicago, III.

Help Wanted—Malė
_

REIKALINGAS geras vartotų au
tomobilių pardavėjas, kuris gali kal
bėti lietuviškai ar lenkiškai, paimti 
vedimui vartotų automobilių show- 
room prie Western Avė. Turi būti 
gerai susipažinęs ir mokėt pardavlw©t. 
Kreipkitės H. F. Branstetter, 

2600 So. Parkway

25

BARBERNĖ 2 kėdės, sena, gerai 
išdirbta vieta. Pigiai galima nu- 
pirkt. Yra ir kambariai dėl gyve
nimo. Bo 1047, NAUJIENOS
" ■■■■■-■ - I ■  -------------- — . — ...

PARDAVIMUI kriaučių shapa ir 
Dry Cieaning plantas, gera vieta 
dėl gero žmogaus. Parduodu iš prie
žasties važiavimo į kitą šalį. Pel
ninga vieta. Vienatinė sapa tame 
miestely. Kreipkitės per laišką 
Box 1046, NAUJIENOS.

PARDAVIMUI Soft Drink Par- 
lor. I^abai pigiai. 2051 Coulter St.

i UŽ DYKA demonstravimas ant nau- 
■ jo MAJESTIC Radio. Aptarnavimas 
j per Majestic expertus dovanai per 
! visą ’a’ka kiekvieno čia pirkto seto.
Patan.aviif.as kitur $1.50 už pašau
kimų. Atwater Kent, Radiola ir kiti.

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phone Grace 5267

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor.
8204 So. Kacine Avė.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor. , 
1905 Canalport Avė.

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui 

PARDAVIMUI
FARMOS 

turime parduoti tuojaus 3 far-

RUDENINIS PRATUSTINIMO
IŠPARDAVIMAS

Freshman, Atwater Kent, Mohawk,
Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 
kontrolė, 5, 6 ir 7 tūbų, pigiai. 
Rumhler Superhetrodyne ........... $25
World tūbai, garantuoti ........... 98c Mes ___ ______ _
Kabinetai, stalai ir console modeliai I mas, 40 iki 200 akrų, po $150—$175, 
nuo $1.25 iki $15. '
Radio patarnavimas $2. 
Šis apgarsinimas vertas $1. 

TOM PECHO RADIO SHOP .
240 W. 31sh St. Victory 9818 i J. H. SCHAFFER & CO.

etc. Atsikreipkit ar rašykit tuojaus. 
Jų ilgai nebus.

 Automobiles
Lincoln' Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas..........1.
Oakland sedan naujas.... 
Pontiac sedan naujas-----
Chandler luke naujas.......
Essex sedan, kaip naujas

$950 
$675 
$795 
$695 
$650 
$650 
$495

1926
1927
1928
1028
1927
1928
Cadillac coupe, 4 pass., perfect

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 So. Halsted St.

803 Ridge Avė
WH.METTE, 

Tel. Wilmette 864

DABAR LAIKAS
padaryti didelj džiaugsmą savo šei
mynai, nuperkant naują automobilį 
krnpo Kalėdų dovaną. Paduokite or
deri dabar, o jei norit, mes dastaty- 
sime prie jūsų durų vieną iš gra
žiausių karų ant marketo Kūčių va
kare arba Kalėdų ryte, kas bus di
džiausias surprise visai šeimynai.
STANKO-GHANDLER SALES

i ■ i '■ ................— ■11". ■'■ 1 j

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 po 5 kambariui, 
karštu vandeniu apšildomas, aržu »- 
to trimingas, 29 pėdų lotas.

4482 So. Califomia Avė. 
Arba šauk JACOBSON, 

VirginL) 1010

PARDAVIMAS bizniavus namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fin
tas 6 kambariu. Karštu vandeniu 
šildomas ir 2 karu garažas. Taipgi 
biznio lotas dėt pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu i narna 
didelį ar maža. Paul Reni Estnte, 
3236 W. 55th St., Tel Repuhlic 4170

2001-05 So. Cicero Avė.
Tel. Cicero 2070

GREITAM pardavimui 2 flatų me
dinis namas, arba mainysiu į lotus 
arba mažų. Ootage. Namas gerame 
stovy, garu Šildomas, modemiškas.

6002 So. Sangamon St.




