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Sovietų diploma
ntas smerkia T. Lygą
Mississippi nori užgint 

evoliucijos mokslą
■ ■ ■, ' I

Smarkus žemės drebėjimas 
Persijoj; 17 žm. užmušta

Del ko Rusija šalinas
Tautu Sąjungos

Sovietų diplomatas sako, kad ji 
esanti kapitalistinių kraštų 
sąjunga prieš Rusiją

MASKVA, rausio 6. — So
vietų ambasadorius Frančijai, 
p. Rakovsky, kurs dabar yra 
Maskvoj, parvykęs dalyvauti 
Husų komunistų partijos suva
žiavime, Tautų Sąjungą karak- 
terizuoja kaipo Europos valsty
bių ekonominio apsigynimo są
jungą prieš Jungtines Valsti
jas, ir politinio užpuolimo są
jungą prieš sovietų Rusiją.

Rakovskis sako, kad Sąjun
gos taryboj iš pradžių buvę 
atstovaujamos dešimt valsty
bių. liet dabar joj besą tik dvi, 
būtent Anglija ir Francija, ku- 
riedvi Sąjungą naudoją ‘tik 
nuosaviems tikslams?

“Nė Jungtinės Valstijos, nė 
Turkija, nė Rusija Sąjungoj 
nedalyvauja,” sako Rakovskis. 
“Po Mosulo incidento Turkijos 

Į 

jau nebegali laikyt kandidatu 
Tautų SąjAingon. Jungtinės
Valstijos ir taip gali daryti į- 
takos kiekvienam pasaulio
klausimui, kam dar jai» leistis, 
kad Sąjunga ją supančiotų.

“Rusija, jeigu ji įstotų Są
jungom turėtų susitikti su blo
ku valstybių, automačiai susi
jungusių prieš Rusiją. Mes bū
tume* verčiami klausyti Sąjun
gos politikos, kapitalistinių val
stybių diktuojamos ir taikomos 
musų socialistinei (?!) sistemai 
nuversti. Jei mes priešintu
mės, mes turėtume įsivelti j 
konfliktus, o jei tylėtume, mes 
netektume savo individualybės. 
Dagi musų armija turėtų tar
nauti kapitalistinei Sąjungai.

“Daug geriau mums yra da
ryti atskiras sutartis su atski
romis valstybėmis, nežiuririt, 
ar jos yra Tautų Sąjungos na
riai, ar ne”. * • ’ —

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colisr (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
j dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį j dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Dar vienas Solonas rodo 
savo išminti

Nori Mississippi valstijos mo
kyklose užginti evoliucijos 
mokslo dėstymą

JACKSON, Miss., sausio 6.— 
Missišsip-pi legislaturos narys, 
Robinsonas, įnešė įstatymo su
manymą: užginti valstijos mo
kyklose ir kolegijose evoliucijos 
mokslą dėstyti.

Tą savo įstatymo sumanymą 
išmintingasis Solonas, Robinso
nas, nukopijavo iš žinomo 
Tennessee valstijos įstatymo. 
Už laužymą to įstatymo moky
tojai butų baudžiami nuo 100 
iki 500 dolerių pabauda.

I

17 žmoniy žuvo žemės 
drebėjime Persijoj « . * • • •

TEHERANAS, Persijai, sau- 
sio 6. — Persijoj įvyko smar
kus ir atsikartojąs žemės dre
bėjimas, kai kuriose vietose 
padaręs didelės žalos. Kiek ži
noma, septyniolika žmonių bu
vo užmušta. Kartu su žemės 
drebėjimu užėjo smarkios lie
taus audros.
žemės drebėjimas Vokietijoj

LONDONAS, sausio 6. 
Telegrama iš Kelno praneša, 
kad Pareinu krašte šiandie bu
vęs jaustas žemės drebėjimas, 
stipriai išgąsdinęs žmones, ku
rie skubotai l^ėgo iš namų lau
kan. ‘ |

Žemės nupurtymai buvę jau
čiami beveik visoj vakarų Vo
kietijoj, ir dagi Hamburge. Ar 
buvo padaryta kur žalos, kol 
kas žinių negauta.

Vezuvius ėmė smarkiai 
veikti

NEAPOLIS, Italija, sausio 6.
Ugniakalnis Vezuvius šian

die ėmė smarkiai veikti, mes
damas iš savo žiočių lavą, 
šiauriniame kalno šlaite atsida
rė nauja skylę, iš kurios taip
jau verčiasi lava.

• STUDENTAS* PRIGĖRĖ

URBAN A, III., sausio 5.
Illinois Universiteto gimnasti
kos salės plaukykloj vakar pri
gėrė studentas Alvin Barnett, 
19 metų, cikagietis.

Kolegijos “Gym” sudegė

KANKAKEE., 111., sausio 6. 
— Bourbonnais miestely praei
tą naktį gaisras sunaikino St. 
Victor kolegijos gimnastikos 
triobesį, padarydamas 100,000 
dolerių nuostolių. * —— **

Du kalnų lipėjai žuvo

PORTLAND, Ore., sausio 5. 
—Žuvo du north-dakotiečiu/ 
kurie praeitą šeštadienį bąjįdė 
įkopti sniegais apdengto!) 
Motin t Hood kalno viršūnėm

Darbininky pensijų įsta
tymas Anglijoje

Našlėms su vaikais ir našlai
čiams sumokėta apie 640,000 
dolerių pašalpų

LONDONAS, sausio 6. — 
Vakar pradėjo veikti praplėstas 
darbininkų senatvės pensijų 
įstatymas, kuriu įeina ir mokė
jimas tam tikros pašalpos naš
lėms ir našlaičiams. Tuo įsta
tymu einant vakar tapo jau 
140,000 našlių su 270,000 vai
kų, ir 10,000 našlaičių išmokė
ta pirma pašalpa, bendrai apie 
128.,000 svarų sterlingų (640,- 
OOO dolerių).

Manoma, kad nėra atsiliepę 
dar apie 50,000 našlių su 120,- 
000 vaikų, kadangi daugelis jų 
to įstatymo dar nežino.

šitas svarbus socialių refor
mų įstatymas buvo sumanytas 
darbiečių valdžios, su buv. 
premjeru Ramsay MacDonaldu 
prieky, bet ji nebesuskūbo jo 
pravesti. Įstatymą pravedė, 
kiek pakeitus, Baldwino konser
vatorių valdžia. Įstatymas lie
čia visus darbininkus, vyrus ir 
moteris, gaunančius mažiau 
kaip 250 svarų šilingų (1,250 
dolerių)'algos metams, taigi vi
so apie 15 milionų darbininkų.

Erzberg&rio užmušėjas 
suimtas Austrijoj

VfENNA. Austrija, sausio 6. 
— An-Seewiesene šiandie Aust
rijos policijos tapo suimtas 
“baronas Edgar von Pachman”, 
kaltinamas dvi keitimo savo be
verčių čekių. Tasai “baronas” 
iš ‘tikrųjų yra Heiftrich 
Schultz, kuris 1921 metais 
nužudė, kaip jis pats prisipaži
no, Vokietijos finansų ministe- 
rį, Mathias Erzbergerį. į

Pabėgo, pašlavęs iš i 
bankų $200,000

LOS ANGELES, Cal., sau- 
šio 6, — Detektivai ieško J, K. 
Fronko, kurs, pavogęs iš aštuo-l 
nių vietos bankų 200 tukstan-' 
čių dolerių, kažin kur slapsto
si.

Fronk turėjo čia įsisteigęs 
kompaniją — Fronk Finaftce' 
Company, - ir kaipo tos kam- ( 
panijos galvd yra prigavęs vie
tos bankus nemažiau kaip 300 
tūkstančių dolerių, neskaitant 
tų 200 tūkstančių, kuriuos jis 
dabar pašlavė iš jų,, pabėgda
mas. Keturi jo “kompanų” ta
po suimta, tarp jų dvi jaunos 
moterys, viena ‘buvusi Fronko 
sekretorius, antra — krutamų- 
jų paveikslų aktorė. i

TIK Y BINIS PAKVAIŠIMAS

Moteriškė, aukodama save Die
vui, gyva susidegino

SHELBYVILLE, Ind., sau-
šio 6. — “Evangelistų” pamoks- n0 $ja vidurinės mokyklos - -----------
Jais privesta prie religinio pa- (high school) tricbesį. i ST. LOVIS, Mo., sausio 6.
kvaišinto, viena vietos mote- čia pasibaigė byla vienos mo-
riškė, Mrs. Margaret House, 
paštininko žmona, nuėjo savo 
namų rusiu ir, psalmas giedo-1 
damą, įlindo į degančią krosnį. 
Ji sak&i vyrui, kad einanti tik, 
krosnies pažiūrėti, bet kai ji 
ilgesnį laiką negrįžo, nuėjęs 
vyras rado ją pusiau įlindusią! 
krosnin ir apdegusią.

Audra Louisianoj
atmaina; vidutinis, didžiumoj 

5. vasaros vakarų vėjas.kraeMek, įLa., sausio
Del siautusios čia vakar smar-1 ,r , . , .. .. .., . . ... . Vakar temperatūra vidutimš-kios audros viena moteriške , . . , . o ’ «, . , . ... 'kai sieke 30° F.ir dvejetas jos vaikų buvo už
mušti, o astuoni kiti asmens 
sužeisti.

šiandie saulė teka 7:18, lei- 
(džiasi 4:34 valandą.

PANA, III., sausio 6. — Ra
dęs tėvo revolverį, Kari Stat- 
terfeld, 14 metų, vartydamas j j 
ir žiūrinėdamas, padirgino ko
jikę ir gavo į krutinę kulipką. 

i Vaikas vargiai begu išliks gy- 
ivas.

[Pacific and Atlantic Photo]
Frank O. Salisbuyy, žymiausias Anglijos portretistas, piešia 

Elbert H. Gary, plieno magnato, paveikslą.

Amerikos studentai nori 
atlankyt Rusiją

Prašo sovietą valdžios leisti 
jiems pamatyt Rusiją ir jos 
mokslo įstaigas

MASKV4, sausio 6. — New 
Yorko Universiteto profesorius 
James Lough kreipėsi laišku į 
sovietų vyriausybę, prašyda
mas,, kad ji leistų dviem šim
tam Amerikos universitetų 
studentų ateinančią vasarą at
vykti į Rusiją susipažinti su 
ios mokslinėmis įstaigomis, o 
taipjau pavažinėti po Rusiją.

Panašių prašyipų gauta ir iš 
kitų Amerikos aukštųjų mo
kyklų.

Sovietų vyriausybė tuos pra
šymus dabar svarsto.

BANDITŲ “ŠPOSAS”

Privertė 15 vyrų restorane nu
simauti kelines

NEW YOI1KAS, sausio 6.— 
Praeitą naktį į vieną “daun- 
tauno” restoraną atvyko penki 
banditai ir revolveriais lanko
se privertė penkiolika vyrų, 
kurie tuo metu valgė vėlyvą 
vakarienę, nusimauti kelines ir 
sudėti jas krūvon. Iškraustę tų 
kelinių kešenes, banditai ramiai 
pasišalino, laimėję viso 400 
dolerių.

f MOKYKLA SUDEGĖ

PARIS, III., sausio 5.
Praeitą naktį gąisras sunaiki-

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę ir nenusistojęs 
oras; nedidelė temperatūros

Bedarbiu armijos Europoj
350 tūkstančių bedarbių Aust

rijoj

VIENNA, Austiija, sausio 6.
Mažiukėj Austrijos respub

likoj skaičius bedarbių nuola
tos didčja. Dabar ji turi 350,- 
000 darbininkų be darbo. Tau
tų Sąjungos atstovas, kuris re
formuoja Austrijos finansus, 
paleido iš vietų 100 tūkstančių 
tarnautojų. Bankai,7 mažindami 
savo tarnautojų skaičių, ruo
šias dar daugiau jų paleisti iš 
darbo. ‘

85,000 bedarbių Danijoj
KOPENHAGA, Danija, sau

sio 6. Ką tik paskelbti skait
mens rodo, kad šiuo tarpu Da
nijoj,, turinčioj visa 3,300,000 
gyventojų, bedarbių yra 85,000, 
Tiek daug žmonių be darbo Da
nija, sako, dar niekados neturė
jus.

.Meksikos generolas ta- 
po sušaudytas

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 5. — Las Cruces mieste, Si- 
naloa valstijoj, tapo suimtas ir 
tuojau sušaudytas buv. genero
las Crisipiano Anzaldo. Sako, 
kad jis turėjęs ryšių su suki
limu, kurį buvęs prezidentįap 
Adolfo de la Huerta planavęs 
padaryti sausio 6 dieną, tik 
tie planai buvę susekti.

MOTERIS, NUŠOVUS SAVO 
VYRĄ, IŠTEISINTA

teriškės,, Mrs. Theresos Prim, 
kaltinamos dėl nušovimo savo 
vyro. Kaltinamoji prisipažino 
tatai padarius, bet padarius 
gindama savo gyvastį. Prisai- 
kintųjų teismas, po pusvalan
džio svarstymų, pripažino ją 
nekaltą.

Vaikas netyčia persišovė

Davatkos bandė išvaryti 
velnią iš kunigo

Francuzų fanatikės baisiai su
mušė seną kunigą, kuris bu
vęs piktos dvasios apsėstas.

PARYŽIUS, sausio > 6.
Kad Francijos kaimuose kai 
kur tebeviešpatauja dar vidur
amžių tamsumas, pavyzdžiu 
gali būt atsitikimas, įvykęs da
bar bažnytkaimy Bombon, vos 
apie trisdešimt mylių nuo Pary
žiaus, kame fanatikės moterys 
ir vyrai baisiai sumušė savo 
seną kleboną, kunigą Lenoyerą. 
Mušeikų vadai tvirtina, kad 
kunigas reikėję mušti, idant 
tuo budu išvarius iš jo piktą 
dvasią.

Mišioms pasibaigus, kai visi 
kiti parapijiečiai išsiskirstė iš 
bažnyčios,, dešimt bobų ir du 
vyriškiu nusekė paskui kunigą 
į zakristiją, parmetė ten jį ant 
grindų, nuplėšė nuo jo rubus 
ir ėmė seną kunigą pliekti maz- 
guolomis virvėmis.

Bažnytkaimio policininkas, 
kurs lyg tyčią tuo tarpu ėjo 
pas kunigą savais reikalais, 
žvilgterėjo zakristijon ir nu
stebo, išvydęs, kas ten dėjos.

Jis tuojau visas bobas i>r vy
rus areštavo, o kunigą, kurs 
gulėjo jau be sąmonės, nuga
beno į ligoninę, kame gydyto
jai sako, kad praslinks mažiau
siai mėnesis laiko, kol davatkų 
tamsumo auka pasveiks.

Tų tamsių,' prietaringų ir 
fanatingų davatkų vadai aiški
nosi teisme, kad plakti kunigas 
būtinai reikėję, nes tik tuo bu
du buvę galima atpalaidęti jį 
nuo velnio, kurs ne lik ja^n pa
čiam kenkęs, bet ir visiems ki
tiems žmonėms, kurie tik su 
kunigu susidurdavę. Nes, girdi, 
kas tik prisiartindavęs prie ku
nigo, tai arba įnirdavęs, arba 
susirgdavęs., arba šiaip kokios 
žalos turėdavęs. Me,s, sako, 
norėjome padaryt kogeriausiai, 
ir esame tikri, kad kunigas bus 
mums už tai dėkingas.

Bet teisėjas buvo kitokios 
nuomonės, ir visas tamsias pa- 
kvaišėles ‘ ir pakvaišėlius pa
siuntė į kalėjimu

Naujas Bulgarijos ka
binetas sudarytas

SOFIJA, Bulgarija, sausio 5. 
— Naujasis Bulgarijos premje
ras, Andrei Liapčey, pristatė 
karaliui Borisui savo sudarytą 
naują ministerių kabinetą. 
Premjeras Liapčev kartu bus ii 
vidaus reikalų ministeris.

Garantija 
Greitumas 
Pigumas

Per Naujienas siunčiami pinigai Lie-s 
tuvon yra pilnai garantuojami, greitai iš
mokami ir pigiai kainuoja.

Per Naujienas galima siųsti pinigus 
dovanoms, paskoloms ant vekselių, pasidė- 
jimui į banką, pirkimui nuosavybių ir vi
siems kitokiems reikalams. Galima taipgi 
siųsti doleriais arba litais ir visokio dydžio 
sumomis.

Naujienos visuomet suteikia gerą pa
tarnavimą kaip vietiniams, ztaip ir kitų 
miestų lietuviams.

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

Kietosios anglies kasyklų 
derybos sukliuvo

Angliakasiai ir kasyklų savinin
kai stengiasi betgi derybų 
nenutraukti

NEW YORKAS, sausio 6.— 
Kietosios anglies kasyklų savi
ninkai ir streikuojančių anglia
kasių vadai savo derybose dėl 
naujo algų kontrakto iki šiol 
nepadarė beveik jokio progreso. 
Šiandie po pietų abi pusės vėl 
susiėjo tartis, nors nė vieni, 
nė antri neturi ką nors nauja 
pasiūlyti. Abidvi tečiau pusės 
pasiryžusius daryti visa, kad 
derybos nenutruktų ir kad, ga
lų gale, priėjus prie susitari
mo.

Kasyklų savininkai būtinai 
siūlo arbitraciją, kaipo, jų nuo
mone, vienintelį kelią išeiti iš 
keblios padėties, bet angliaka
siai griežtai nusistatę prieš bet 
kokią arbitraciją. ,

Vyriškio mandagumu 
Leninienė jaustys 

užgauta
MASKVA, sausio 5. Mi

rusiojo bolševikų vado, Lenino, 
našlė, Krujhska, laikydama va
kar Moterų klube kalbą apie 
etiketą, pareiškė, kad jai butų 
labai nesmagu, ji jaustųsi 
dagi užgauta, jei koks nors vy
riškis pasiūlytų jai savo vietą 
tramvajuje, ar vagone, arba 
atidarytų jai duris, ar nusiim
tų prieš ją kepurę.

“Komunistinėj Rusijoj,” sa
kė Krupska-Leninienė, “mote
rys ir vyrai yra lygus draugai. 
Del ceremoningos etiketes, mo
terims, kurias paprastai va
dindavo ‘silpnesniaja gimtim’, 
vyrai žarstydavo visokių mela
gingų komplimentų. Bet tie lai
kai jau praėj’T Šiandie vyrai ir 
moterys yra lygus žmonės, o 
todėl neprivalo būti vieni ant
riems falšingi, vieni antrųjų 
nulankaujami.”

Kasyklos vėl pradės 
dirbti

PlTTSBURGH, Pa., sausio 5. 
. - Pittsburgh Coal kompanija 
šiandie paskelbė atidaranti vėl 
savo \Varden kasyklas, netoli 
McKeesporto. Angliakasiams 
busianti mokama 1917 metų al
gos nonria. Kompanija sako, 
kad jau 120 darbininkų prisi
statę dirbti. Penkios kitos tos 
kompanijos kasyklos šioje sri
ty operuoja tokia pat algos 
norma.
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US.S. Pildomasis Komitetas:
T

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

— visi Chicago, III.

LJŠ.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — M. G. Mauricas, 4333
S. Fairfield Avc., Chicago, III.

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

Kasierius — A. I^ekaviČia, 2404 W. 
Division St.

A. Rypkevičia, 1517 N. Irving Avė.
Nariai — Ona Vilionė ir A Vilis.

Chicago, III.

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

“Komunizmo” Pranokėjų 
Pasitraukimas

(Iš L. S. S. praeities)

komunistiška Rusijos valdžia 
tiesiog smaugte smaugia visus 
kitaip manančius žmones. Peę 
aštuonerius metus ji kasdien 
planuoja vis. naujus tironybės 
žabangus prieš dirbančiąja liau
dį. Nei žodžio, nei spaudos, nei 
susirinkimų, nei organizacijų 
laisves komunistiškoje Rusijoje 
nėra; ne žmonių pritarimu, bet 
vien tik ginklo pajėga laikosi ko
munistinė valdžia.

Taigi lietuviai darbininkai 
šiandie jau mato, kad komunis
tai, kurie anąmet taip smarkiai 
šokinėjo ir niekino mus, nėra jo
ki darbininkų laisvės kovotojai.7 
Tie darbininkai jau dabar yra 
persitikrinę, kad socialistai visai 
teisingai kritikavo komunistiš
kus rėksnius. Per praeitus me
tus musų organizacijos veikimas 
rado nuoširdaus pritarimo mi
niose; ji sustiprėjo ir marališkai 
ir materiališkai.

Už trejeto dienų susirinks 
Chicagos L. S. S. kuopų delega
tai į konferenciją apsvarstyt to
limesnio musų darbo planus. Ti
kiuosi, kad kiekvienas jų atsi
neš gerų sumanymų ir kad ši

Egoizmo liga sirgo ne Sąjungos 
Vadai, kurie gynė organizaciją 
nuo “sočiaiistiškai revoliucionie- 
riškų” 13-os kuopos nesąmonių, 
bet patys tos kuopos lyderiu kai. 
“Kova” gi buvo, atsižvelgiant į 
to laiko žmonių išsilavinimo 
laipsnį, vedama visai neblogai. 
Savo rimtumu, nuosakumu ir | konferencija dar geriaus su- 

musų rajone.

f

joj demokratinė tvarka yra ger> 
biama, jei ten susirinkimus rei
kia saugoti, tai ne nuo policijos 
sauvalės, bet ntio fašistu. Bet 
nuo tų ponų Latvijos darbinin
kai moka apsiginti, jų mitingus 
ir susirinkimus saugoja sporti
ninkai. Ir minėtame studentų 
mitinge Darbininkų Sporto Są
jungos draugai saugojo tvarką. 
Lietuvos darbininkų jaunimas 
(pirmoj eilėj žiežirbininkai) tu
rėtų sekti šį puikų latvių pa
vyzdį.

Pilni įspūdžių palikome Rygą. 
Palikome draugingu^ir vaišin- 
.gus Latvijos draugus, taip mo
kančius užimti ir suįdominti 
svečius. Atsiskyrėm užmezgę 
artimų ryšių ne tik su latviais 
(su jais jau nuo seniau tie ry
šiai užsimezgė), bet ir su kitų 
Pabaltės valstybių socialdemo
kratine studentija. Labiau su
sipažinome, susipratome ir susi
artinome. Jau tas vienas rodo, 
kad tokios konferencijos nema
žai naudos atneša. (“S.-D.’j

Tarptautiniam Fronte
Bulgarijos socialistų kova prieš 

reakciją

L. S. S. žinių 141-am num., 
“Nauj.” 1925 m. gruodžio 17 d. 
laidoje, tilpo straipsnis apie da- turiningumu ji, be abejonės, sto tvarkys reikalus 
bortinių lietuvių “komunistų vėjo augščiau už bet kurį kitą Į Tik visi delegatai yra prašomi 
pranokėjus”. Tenai buvo paro- Amerikos lietuvių laikraštį.
dyta, kad jau 1908 metais I.ie-1 ~.................................... ' "
tuvių Socialistų Sąjungoje buvo 
atsiradusi frakcija, kuri savd 
idėjomis buvo visiškai panaši į 
dabartinius komunistus.

Ta frakcija susidėjo iš L. S. 
S. 13 kuopos ir jos pritarėjų kai 
kuriose kitose kuopose, ir jos 
dvasiški vadai buvo Gaigalas, 
žagaras (Kišonas), Preikštas ir 
Bernotas. Socialistų Sąjungoje 
ji vedė kovą prieš socialdemo
kratinį jos nusistatymą ir sten
gėsi ją suskaldyti, kad paskui 
sukurus naują organizaciją po 
vardu “lietuvių sbcialistų revo
liucionierių“ arba “maksimalis
tų”. Iš šitų jos pastangų te- 
čiaus nieko neišėjo, ir apie pa
baigą 1908 m. jos vadai,, susi- 
spietusieji 13-je kuopoje, pasi
traukė iš L. S. S.

Apie tų triukšmingu “revo
liucionierių“ pasitraukimą pra
nešė “Tėvynėje“ (1908 m. N. 
38) vienas jos korespondentas 
sekančiai:

Socialdemokratinės Mok 
sleivijos Šelpimas

“21 rugsėjo, L. S. S. visur 
pagarsėjusi 13 kuopa* mėne
siniame susirinkime po karš
tų ginčų, vienbalsiai nutarė 
išstot iš sąjungos dėl šių, nu
rodytų jų įneštoj rezoliucijoje 
priežasčių: / .

“1) Mums sąjunga nedavė 
lygių su kitomis kuopotnls tie 
sų, būtent: neturėjome orga
no. 2) Organas, katrą męs 
palaikome, neužsimoka palai
kymo iš mus pusės, nes jis 
tarnauja ne platinimui prole
tarų susipratimo, bet ypatiš- 
kai ‘kovai’ teip vadinamos 
musų sąjungos ‘kamarilės’. 8) 
Turinis organo, stovi žeminus 
kitų progresyviškų lietuvišku 
laikraščių, ir todėl jis iš musų 
pusės negali užsipelnyt ypa
tingo palaikymo. ‘Kova’ už
kimšta daugiausiai yvairiais 
tuščiais, be jokios vertės su
manymais bei polemikomis 
musų vadovų. 4) Beveik kas 
veikiama sąjungoj, tai vis iš 
atžvilgio į savo interesus. Vi
si musų vadovų norai ir už
manymai, grynai tik egoistiš
ki. Teip, kaip esant sąjungai 
iš priežasties žemo susiprato 
mo sąjungiečių, perkeist da
lykų stovį negalima, tai męs 
esame prispirti išstot, nes ki
taip męs remdami egoistiš
kus užmanymus, išpildymui 
katrų, vartojamos visuomeniš
kos spėkos 
cialistiškų
nenorime prigulėti į organiza
ciją, katros visos įstaigos tik 
ant popieros, nieko neveikia 
ir pataikauja savo dvasiš
kiems vadovams. Viepti žo
džiu, męs nenorime prisigert 
egoizmo, primirki buržuaziš- 
kume, bet norime likt kaip 
ikišiol buvome socialistai.”
Nėra reikalo aiškint, kati \to- 

e rezoliucijoje išdėstytieji prie- 
aištai L. S. S-ai ir jos organui 
Ki/'.ai buvo nieku neparemti.

tryptume nuo so- 
rincipų. 5) Męs

Tikroji priežastis, delko tie 
“revoliucionieriai” turėjo išstoti 
iš L. S. S., buvo ta, kad jie ne
rudo savo idėjoms pritarimo tar
pe daugumos sąjungiečių.

Dešimčiai metų praslinkus 
dalykai Sąjungoje virto kitaip. 
Didysis karas ir Rusijos bolše
vizmo įtaka sudemoralizavo vi
są eilę senesniųjų sąjungiečių, 
kurie pirmiaus buvo maksima
lizmo priešai. Tie sudemorali- 
zuotieji vadovai rado dabar 
daug pritarėjų Sąjungoje, ka
dangi per 1917-18-19 metus į ją 
prigarmėjo begalės naujo, neiš
lavinto socializmo idėjoje ele
mento. Kai Amerika įstojo į 
karą, tai L. S. S. narių skaičius 
trumpu laiku nuo 3,000 pakilo 
iki 6,000. ,

Šitas naujas elementas buvo 
derlinga dirva maksimalizmo 
.agitacijai. V. Kapsuko padrą
sinti ir suorganizuoti, Šukys. 
Jukelis, Paukštys ir kiti agita
toriai ėmė tempti sąjungiečių 
minią į tas vėžes, i kuriąs L. S 
S-ą kitąsyk mėgino įtraukt) 
Gaigalo-žagaro-Bernoto frakc> 
ja; ir šį kartą “revoliucija” pa-

Tik-ką prirašytųjų priq 
nesubrendusių

vyko, 
organizacijos 
jaunuolių dauguma ne tiktai pa
dėjo tiems naujiems maksima
lizmo apaštalams paimti viršų 
Sąjungoje, bet ilgainiui savi 
.spaudimu prispyrė į maksima 
lizmo pusę pereiti ir tuos prasi
lavinusius sąjungiečius, kurie 
dar pradžioje nebuvo atsižadėję 
savo socialdemokratinių įsitiki
nimų. Jie, pav. įstūmė j bolše
vizmo balą Pruseiką ir visa 
“Laisvės” štabą, kuris toje ba
loje da ir šiandie tebesikapa* 
noja.

žodžiu, 1908 metai buvo lai
mingesni Lietuvių Socialistų 
Sąjungai, nefcu 1918 metai.

Senuosius Metus 
Palydėję

Prabėgo 1925 metai. Kokią 
žymę jie paliko musų organiza
cijos padėtyje?

Kad ir L. S. S. per pastaruo
sius metus neaugo taip spar
čiai, kaip mes geistame, bet 
kiekvienas draugas galėjo pa
stebėti, joge i socialistų paren
gimuose dalyvaudavo šimtai 
žmonių. Tai aiškiai rodo, kad 
lietuvių darbininkų minia jau 
supranta, kad socialistų nusista
tymas yra teisingas.

Tų minią buvo laikinai suklai
dinę komunistai, prižadėdami 
darbininkams duoti rojų ant že
mės per 24 valandas, šiandie 
jau yra praėję 8 metai, kaip ko
munistai užkariavo Rusiją ir pa
ėmė visą valdžią j savo rankas, 
bet jie nesugebėjo per tą laiką 
duoti darbininkams nė tiek lais-1 
vės, kiek buvo carizmo laikuose. 
Visi žinome, kaip netikus buvo 
carizmo tvarka, bet dabartinė

atvykti paskirtu laiku, kad ne
gaišuodami galėtume irptis dar
bo.

Praeitų metų pasisekimas lei- 
džia tikėtis, kad prie gerų pa
stangų mums šiemet nebus sun
ku ir padidinti savo organizaci
jos narių skaičių, ir dar la- 
biaus sustiprinti socializmo idė
jos įtaką lietuvių darbininkų 
miniose. M. J. Mauricas.

Studentu Socialdemokra 
ty Konferencija Rygoje
Ši konferencija įvyko Rygoje 

lapkričio 28 ir 29 d. Dalyvavo 
keturių valstybių atstovai: Lat
vija, Lietuva, Lenkija ir Estija. 
Iš viso buvo 19 sprendžiamuoju 

[ balsu. Lietuvos socialdemokra
tus studentus atstovavo šeši 
“žaizdro“ dek'gajįą.i.

Posėdžiauta ląbai įtemptai dvi 
dienas ir priimta visa eile rezo
liucijų dėl studento socialdemo
krato visuomeninių, kultūrinių 
ir akademinių uždavinių. Viso
se rezoliucijose pravesta griežta 
mintis, kad studentas soc-tas 
privalo aktingai dalyvauti dar
bininkų klasės kovoje, nes stu
dentas tik masėse dirbdamas ga
li išvystyti savo jėgas. Priim- 

| ta dar rezoliucijos prieš alko
holizmą ir militarizmą.

Ryšiams palaikyti ir nutari
mams vykdyti išrinktas iš 5 as
menų Biuras (įeina po 1 atsto
vą nuo kiekvienos valstybės ir 
vienas atstovas nuo tos valsty
bės, kur randasi Biuro buveinė).

Nutarta, kad Biuras Susiriša 
ir veikia artimiausiame kontak
te su Jaun. Soc. Internacionalu. 
Tas nutarimas tuo yra sveikin
tinas, kad neužsidaryta vien Pa
baltoje, bet veikimas plečiamas 
platesniu maštabu.

Tokios konferencijos bus šau
kiamos kasmet paeiliui kiekvie
noje valstybėje. Kitą met tokia 
konferencija numatoma Esti
joje.

Konferencija praėjo labai gy
vai. Ją sveikino Latvijos Sei
mo pirmininkas, švietimo minis- 
teris' ir universiteto rektorius, 
Partija, prof. sąjungos centr. 
biuras ir t. t. Sveikinimų buvo 
daugybė. Laivių laikraščiai ga
na. daug pašvęsdavo vietoj kon
ferencijos posėdžiams aprašyti.

Konferencijai užsibaigus lap
kričio 30 d. draugai latviai stu
dentai svečius supažindino šit 
miestu, aprodė partijos, profesi
nių sąjungų, sporto sąjungos 
įstaigas ir t. t. * Iš. draugų lat
vių daug ko galimd pasimokyti, 
ypatingai organizuotumo. •

Vakare (XI 80 d.) įvyko stu
dentų mitingas, kur teko kal
bėti ir svečiams. Sustojusi pu
blika užgiedojo Internacionalą. 
Mes pradėjom dairytis, bet poli
cijos... nesimatė. > Kas butų, jei 
Kauną taip atsitiktų?! Latvi-

“Keleivyje” ir. “Naujienose” 
jau buvo pranešta, kad Mass. 
rajono draugai savo paskutinė
je konferencijoje, lapkričio 1 
d. 1925 m., įsteigė Lietuvos 
Socialdemokratinei Moksleivi
jai šelpti Komitetą, susidedan
ti iš J. A. Valeikos,, pirmininko; 
A. Kitelio, sekretoriaus, ir B. 
J. Vaitkuno, iždininko.

Tas komitetas buvj> įsteigtas, 
I L. S. S. Pildomam Komitetui į 
■prašant. Į Sąjungos P. K. krei
pėsi musų draugai iš Lietuvos, 
nurodydami, kad Lietuvos uni
versitete eina mokslus visa ei
lė neturtingų jaunuolių, kurie 
veikia darbininkų judėjime, 
bet kuriems yra labai sunku 
gauti iš kur nors pašalpą. Lie
tuvos darbininkai, deja, yra tuo 
tarpu perdaug biedni, kad ga
lėtų tuos moksleivius paremti. 
Pild. Kom. tat rado reikalinga 
suorganizuoti tam tikrą komi
tetą tiems dąrbininkų klasės 
moksleiviams šelpti jr tuo tik
slu kreipėsi į bostoniečius.

Pild. Komitetui rodosi, kad 
Mass. rajono sąjungiečiai suge
bės tą dalyką tinkamai tvar
kyti, nes jie yra mažiaus ap
krauti kitokiais organizaciniais 
darbais, negu Chicaga. Vienok 
butų gerai, kad ir chicagiečiai 
sukurtų Liet. Socialdemokrati
nei Moksleivijai Šelpti Komite
to skyrių, nps čia yra didelė 
lietuvių kolionija ir socialis
tams moksleiviams pritariančių 
žmonių randasi veikiausia ne
mažai. Šitą klausimą gal vertė
tų pakeli ateinančioje L. S. 
aštunto rajono konferencijoj.

Griežta Bulgarijos socialde
mokratų kova prieš reakcinę 
Gankovo valdžią duoda vis 
dauginus apčiuopiamų vaisių.

Nesenai karalius Borisas su
teikė suslmylėjimą šešioms 
dešimtims žmoiiių, kurie buvo 
nuteisti mirčiai dėl menamo 
dalyvavimo teroro akte, atlik
tam Sofijos katedros bažnyčio
je. Po to Bulgarijos valdžia 
paskelbė spaudoje, kad ketina
ma paleisti iš kalėjimų tūks
tančius .kitų politinių kalinių.

Dabar, kaip jau žinoma, ir 
pati Cankovo valdžia atsistaty
dino.

Socialdemokratų kova .prieš 
Cankovo valdžią prasidėjo nuo 
to laiko, kai pastaroji pasidavė 
militaristų įtakai ir ėmė varto
ti represijas prieš demokrati
nius visuomenės sluoksnius. Ta 
kova ypatingai paaštrėjo po7 pa
skutinio partijos suvdžiavimo, 
įvykusio 1925 m. spalių mėne
syje. Suvažiavime paėmė vir
šų radikalia partijos sparnas, 
kuris siūlė partijai užimti kuo- 
agresingiausią poziciją prieš 
valdžių.. Naujasis partijos cent
ras tapo išlenktas vien iš to 
radikaliu sparno žmonių.

Lapkričio mėnesyje, kai tik
tai susirinko Bulgarijos parla
mentas, socialdemokratai pra
dėjo smarkią ataką prieš'kabi
neto politiką ir jiems pavyko 
savo pusėn pakreipti beveik 
visą opoziciją. Socialdemokra
tų frakcijos vadas, drg. Pastu- 
chov, pareiškė parlamente:

“Dabartinė vyriausybė pra
lenkė visus savo pranokėjus 
kurstyme pasaulio neapykan
tos prieš Bulgariją. Ji įstū
mė kraštą į aršiausios ryšies 
izoliaciją, taip kad šiandie 
visos partijos užsieniuose, 
kairiosios ir dešiniosios, kon- 
servatyvės ir socialdemokra
tinės, diplomatai ir paprasti 
žmonės, žodžiu —. visa viešo
ji opinija \ vyra^nusistačiusi 
prieš Bulgariją.”
Pradžioje premjeras Capko- 

vas mėgino dar smarkauti ir 
į socialdemokratų kovos pareiš
kimą atsakė naujais masiniais 
areštais. Bet paskui parlamen
tas prispyrė jį eiti į kompromi
sus. Pagaliau, Cankovas tapo 
visai išmestas iš valdžios. Tai 
yra stambus darbininkų laimė
jimas. '
Apdraudos sumanymas Šveica

rijoje.
Gruodžio 6 d. pereitų metų 

Šveicarijoje buvę priimtas vi- 
................................/■ ■ . ---------------- ----------------------

suolinu balsavimu sumanymas, 
kad visam krašte butų įvesta 
valstybinė apdrauda našlėms ir 
pensijos seniems bei .neme- 
čiams darbininkams. Už tą su
manymą paduota 408,3^2 bal
sai prieš 214,955.

Šitą referendumą rėmė dau
giausia socialdemokratai, nežiū
rint to, kad pačiam sumanyme 
yra ir stambių trukumų. Parti
ja nurodė tečiaus, kad prie da
bartinių sąlygų^ dauginus lai
mėti nėra vilties, todėl geriau 
priimti kad ir netobulą apdrau
dos sumanymą, negu palikti vi
sai be nieko.

Socialdemokratų pairti j a
Šveicarijoje po paskutinių rin
kimų yra labai sustiprėjusi.
---- ----------f.---- M--- —---------------------—------------ "

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

Kunigas “Macochas” 
Detroite!!!

4 aktų, G atidengimų čen.^takavos 
TragediSku Drama

KIJNiGAS “MACOCHAS”
Stato Hcenoj

Amerikos Darbininkų 
Apšvietos I)r-ja 2 kp.

Ned., Sausio-JUn. 10, ’26
I. A. S. SVETAINĖJ
24-tou gatvės ir Michigan Avė.

Pradžia 4:30 vai. po pietų 
Jžangtr-60c ypatai

Apie veikalą “Macocho” nėra rei
kalo daug aiškinti, nes daugelis dar 
pamena tą skandalingą istorinę tra
gediją dramą, kuri jvyko Čenstaka- 
vos klioštorios. šj veikalą nepraleisk 
progos nematęs scenoj. Po teatro 
bus lietuviški ir angliški šokiai prie 
geriausios Kauno Orchestros.

Kviečia KOMITETAS

TAUPYKI! DABAR
I I * •

Resursy netoli 
$20,000,000

Kuomet laikai yra geri, nes 
kas žino ką rytojus gali at
nešti. Nėra geresnio laiko 
dėl taupinimo kuomet už
darbis yra ganėtinas ir ge
ras bankinis patarnavimas 
bus pas

Kaspar American 
State Bank

1900 Blue Island Av., Chicago, III.
Kampas 19th Street

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir haujus taipgi dirb- >
luves. Cash arba ant išmokėjimų.

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Ix)uis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rajono Konferencijai 
Besiartinant

Aštunto rajonų konferencija 
įvyks sekmadieny, sausio mėi; 
10 d. 1926 m., “Naujienų” na
me, kaip 1 vai. po pietų. Tat 
visos LSS. kuopęs, priklausan
čios aštuntam rajonui, yra kvie
čiamos atsiųsti delegatus į kon
ferenciją (po vieną nuo kiekvi- 
nų penkių narių* skaitant nepil
ną penkinę už pilną). Koųfc- 
rencijai siūloma, sekanti dieno
tvarkė:

1. Konferencijos atidarymas;
2. mandatų komisijos rinkimas;
3. referatas; 4. konferencijos 
tvarkos vedėjo rinkimas; 5. pe 
reitos konferencijos protokolo 
skaitymas; 6. rajono valdybos ir 
komisijų raportai; 7. kuopų de
legatų pranešimai; 8. laiškų ir 
atsjšaukimų skaitymas; 9. rajo
no nebaigti reikalai; 10. nauji 
sumanymai; 11. L. S. S. reika
lai; 12 Liet. Socielistu Jaunuo
menes Lygos reikalai; 13. Socįa> 
listų Partijos reikalai; 14. Lie
tuvos Socialdemokratų Partijoš 
reikalai; L. D. L. 1). reikalai; 
16. Konferencijos uždarymas.

M J. Mauricas, rajono sekr.

Garsihkitės Naujienose

Del Tikru Investmentu
Mr. Caikauskas, Vedėjas Lietuviu 
Skyriaus šioje bankoje, paskelbė ne
paprastai gerą, surašą PirmŲ Morgi- 
čių Real Estate Auksinių Bonų dėl 
greito investmento.

/

Tūkstančiai lietuvių ateina čionai dėl 
patarimų piniginiose reikaluose ir ' 
čia visuomet «yra suteikiama pilnos 
informacijos dykai.

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35th Street

v Chicago, III.
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Išbėrimai ikorespondencuosI
Jei jus turite išbėrimui arba kitą | Į • '
ikin odos litrą. uusiuirkitd bakseli """""

kaip materialiu,, taip ii 
niu žvilgsniu.

Pats M. Petrauskas

artisti- Detroit, Mich.
kokią olos ligą, nusipirkitd bakselį 
Cadum Oiutment. Jis prašalina niežė
jimą tuojaus, jis labai gerai gydo tas 
odos vietas kurios yra užkrėstos liga 
ir yra paraudonavusios. Cadum Oint- 
ment taipgi geras nuo spuogų, šlakų, 
pučkų, išbėrimų, suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogų išbėrimų, deder
vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
išsibrežimų, neisipiovimų, nusidreski- 
»nų, skau.lžjirr.Ų, Šašų, iiiulegritnų ir tt. 
Jei jus hėgalite xuuti Cadum Oint- 
inent savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

Binokly n, N. Y.
Nauja darbuotė New Yorko 

A. C. W. of A. organi- * 
zacijoj

W. of A. Generalč Pil-
Tarybu laikiusi savo

dirbti, tai svetimtaučiai 
į lietuvius su pasibiaurė- 
ir labai žymiai boikotuo- 

Paskui lietuviai skundžia-

patiko liaudies 
išpildyme M.

41,000,000
užmokėjome kadsustabdyti
Šalčius

Vyniok ėjom $1,000,000 už Hill’s Cas i 
rnrn-Bromide-Qninine dėlto, kad tai ge į 
rianaias iSrastas būdas gydyt šaltį 
Hill’s sustabdo šakį į 24 valandas. Jis' 
sulaiko gr+pą j 3 dienas.

Veikia pilusi. Netik sustabdo šaltj , 
bet išmeta lauk jo nuodus. Paliuosiiojn 
vidurius — stivikrina visą kūną. Jis sv 
tvarią spėką atgaivint jūsų gyvenimą.

Aaltis dalykas rimtas. Kasmet iš šal
čio priežastiok mirštu virš 150,000. Pra-1 
dėkite ir jūs kartu su šalčiu. Neleiski t 
te jam jsikibti. Sulaikykite jį su Hill’s. ■ 
Turėkite po ranka, kuo greičiau jū? į 

. pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus galas.!
Visos uptiekos parduoda TTilUs.
Tikrai .Gauk

domoj i 
posėdžius New Yorke prieš pat 
Kalėdas, išdirbo planus per
tvarkymui Ne\v Yorko organi
zacijos. 'Paskui gruodžio 29 d. 
Generalės Tarybos patvarkymu 
buvo sušauktas didelis susirin
kimas visos New Yorko orga
nizacijos skyrių Pildomųjų Ta
rybų. Susirinkime 
dalyvavo Pildančiųjų
nariai nuo vaikų drabužių siu
vėjų, nuo kelinių siuvėjų, kam- 
zolių siuvėjų, trumpų kelinių 
siuvėjų ir kirpėjų, žodžiu, susi
rinkime dalyvavo 
visokių “trade’ų”, 
dasi New Yorke, 
Amalgameitų 
Susirinkimas

žiuri 
j imu 
i a.
si, kad jie negali gauti dirbti
“žydu dirbtuvėse”. Bet užtai 
neturėtume kaltinti “žydų”, 
bet kalti nkirn savo ‘♦bolševi
kus”. —A. P. Serbas.

M. Petrausko koncertai

taipjau
Tarybų

Kompozitoriaus jr \ dainininko 
—liuoso meno dailininko Miko 
Petrausko koncertai įvyks šio
se vietose:

Sausio
Sausio

10 d., Lawrencę, Mass.
16 Amstcrdam,

gražiai 
savo ir 

svetimų kompozicijų. Labiausia 
betgi visiems 
dainos, kuriu
Petrauskas neturi sau lygaus, »
nes jis ne vien dainuoja, bet ir 
perduoda klausytojams visą 
dainos dvasią. Kas sykį yra gir
dėjęs M. Petrauską dainuojant 
liaudies dainas, tas to dainavi
mo ilgai, ilgai neužmirš.

Bę paties M. 'Petrausko kon
certe dar dalyvavo pianiste E- 
milija 'rataroniutč, basas Juo
zas Navadauskas ir soprano 
Veronika Putvinskaitė-Balkus. 
Su pastarąja M. Petrauskas 
dainavo ir porų duetų.

v —Girdėjęs.

Ma- 
prie 
Avy. 
vie-

Ncdėlioj, sausio 10 d., bus 
istoriška diena, nes tą dieną 
bus pcrslalylas “Kunigas 
iocbas”, 1. A. S. svetainėj, 
21 gatves ir Michigan 
“Kunigas Macocbas” yra
nas iš žingeidžiaųsių veikalų, 
kuris pilnoj šviesoj atvaizdina 
Censtakavos kunigų minykų 
darbus, kas dedasi abelnai vi
suose vienuolynuose, neišski
riant ir Lietuvos, kur irgi vie- 
nuolyiius dabar steigia. Visi 
Detroito ir apyliiikės lietuviai 
liepialeiskit? progos pamatyti 
šį veikalą «benoje. 
bus perstatytas su 
sbčkomis Dramos 
Po vaidinimo bus

šis veikalas 
geriausiomis 

Draugijos, 
šokiai.
Rengėjai.

------------—

^DR. HERZMAN-«

Telefonais i

Tel. Blvd. 3138 
. Woitkiewicz- 

BANIS

Gerai lietuviams žinomus per 15 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Ganai 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted SL

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Mrs. MIGHNIEV1CZ-VI0IKIENE
AKUŠERKA •

3101 So. Halsted St., kampas'31 gat.
Tel. Yarda 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

U ž dyką pa- 
tarimaH, dar h 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite na- 
gelbą. /

Valandos nuc
8 ryto iki 1 pc 
pietų, nuo 6 ik
9 vai. vakare.

AKU&ERKA
Pasekmingai pa- 

mote- 
rims prie gimdy
mo, patarimai 

moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

17 d., VVorcester,

d., New Britain,
Lietuviai Advokatai]

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metaiVVaterbury,

Sausio
Mass.

Sausio
Conn. Pi

Sausio 24 d.
Conn. vakare.

Sausio 31 d.. 
Pa.

Vasario 1-3 d.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. xVal. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 131ti

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

• Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
----- . ......................■■■/

JOHN B. BORDEN
(John Ragdziunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 131(1 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Repuhlic 9600

4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyrišką ir 

Vaikų ligą.
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. p* piet.
Telefonas Midway 2880

Rochester, N.

atstovai nuo 
koki tik ran- 
pr i klausantys 
organizacijai, 

buvo didelis —
tarp 50(1—600 narių. Susirinki
mą vedė Generalės Tarybos na- 

' rys chicagietis S. Rismen. Pir- 
1 muoju kalbėtoju buvo Unijos 

HiAllKir Prez- Hillman. Paskui kalbė- 
Ulnllnlt 1° Chicagos organizacijos ve

dėjas Levinas, Unijos sekr. J. 
šlosbergis ir visa eilė atskirų 
brančių vedėjai-manadžeiiai. 
Kalbėjo taip pat Generalės Ta
rybos naujai paskirtas New 
Yorko organizacijai vedėjas- 
manadžerius Bekermen. Pasta
rasis kalbėtojas pasirodė labai 
energingas ir rodė savo geleži
nę ranką New Yorko organiza
cijai. ■ ✓

, šitame tai susirinkime ir bu
vo pateiktas tas planas, kuri 
išdirbo Generalč Taryba savo 
posėdžiuose. Svarbesnieji to 

i plano punktai maž-daug yra to
ki: New Yorke turi būti viena 
Bendroji Taryba. Iki šiol buvo 
dvi: viena kūdikių drabužių 
siuvėjų, kita didžiųjų drabužių 
siuvėjų. O kirpėjai ‘ tvarkėsi 

į “nepriklausomai”. New Yorke 
organizacijoj turės būti vienas 
manedžmentas, kurio patvar- 

įkymus turės pildyti visi “bren- 
čiai”. Vyriausiu visos New 

* Yoiko organizacijos tvarkyto- 
. j u bus Generalės Tarybos pas

kirtas žmogus, L. Bakermen. 
Prie jo Generalė Taryba dar 
paskyrė tūlam laikui tris žmo
nes iš G. P. T.: S.- Rismen, 
chicagietis, H. Blumberg 
A. Bellanco.

Kaina 30c

CASCA
Raudona Dčžė^ su paveikslu

PAVLAVICIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t. 
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St., |
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828

ANGLYS - KOKSAI•
Mes pristatome tiktai geriausio* 
rąšies. anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McQuaid
5822 So. Racine Avė.

Te!- Wentworth 0209 ir 
Englewood 4760

SIEAM and HOT VVATER <
HEATING PLANTS

\ • i • .t

Pilnai jvedam. 24 mėn. 
iJmok. Plumbinga įve
dama* pigiausiai. Pa- 

. imam bile ii kur. T»i- 

. Home l>oileriua.

l Piambmg

ir
Pastarieji trys 

New Yorko orga- 
kol bus reikalingi, 
nei joki “stape-

Klausyk ir Tėmyk
0 Polam

youR

šis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus .
Štai kiek kuponų gausit\iri 

kiekvieną atneštą ar r atsiųsb 
paštu naują skaitytoją: )
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų   75 kupąnus 
Už tris rrfenesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitliu ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana. 
xxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxx f <♦: <♦: <♦> <♦> •:

nizacijos tol, 
Joki streikai 
čiai” nebus daleista be užgyri- 

' mo organizacijos manedžmento.
Pilnas organizavimo darbas bus 

‘ varomas iš visų jėgų. Paskui 
minimam algų skalė i? k.

Visi kalbėtojai svarbiausia 
žymėjo tą faktą, kad visokios 
frakcijos turės būti likviduo
tos: ar kam tas patiks ar nepa- 

I tiks. Išlaikymui /organizacijos 
t disciplinos turės būti pavarto
ta kad ir griežčiausios priemo
nės. Jei kas nenorės pasiduoti 
organizacijos disciplinai, tas 
galės atsidurti nemalonioj pa

klėty: kad ir už organizacijos 
'durųA. Jokių pašalinių grupių 
maišymąsi į unijos reikalus ne
bus ilgiau toleruojama. Bent 
tai žymėjo visi kalbėtojai. Bet 
ar tai išlaikys — pamatysime 
vėliau.

Paskui pasiūlė susirinkimui 
priimti G. P. T. pateiktąjį pro
gramą New Yorko organizaci
jai' susirinkimo atsistojimu. 
Visas susirinkimas sustojo tik 
pasiliko sėdėti 3 ar 4 delegatai 
nuo lietuvių 54 skyriaus. Tuo- 
jaus pakilo didžiausias užimąs 
ir “buzgimas” ant sėdinčių lie
tuvių delegatų. Kiti jau kumš
čius sugniaužę pradėjo -grūstis 
prie sėdinčiųjų. Bet vakaro 
pirmininkui, kaipo svečiui šia
me mieste, ir pavartojus savo 
stiprų balsą pavyko trukšmą 
suvaldyti, šitokia lietuvių “bol
ševikų” elgęsis daro labai daug 
nesmagumo lietuviams darbi
ninkams. Kada reikia lietu
viui nueiti į svetimtaučių dirb-

Vasario
Vasario

Mich.
Vasario
Vasario 

cago, III.

10 d.

12 d

Detroit, Mich. 
Grand Rapids, 

i

Cicero, III.
ar 16 d., Chi-

So. Boston, Mass.“
M. Petrausko koncertas

d.,Gabijos d r-j a gruodžia 27 
buvo surengusi koncertą savo 
buvusiam mokytojui, kompozi
toriui ir dainininkui Mikui Pet
rauskui. Koncertas buvo Muni- 
cipal Hali ir pilnai pavyko,

No. 2528 Labai originališka, -nors 
ir paprasta suknelė. Pasisiūdink ją 
sau, iš lengvos vilnonies materijos ir 
dėvėk su baltais apikaklių ir ranko
vėms. Ji visuomet išrodys gerai. Ga
li dėvėti namie ir svečiuosna.

Sukirptos! mieros 16 metų ir nuo 
36 iki 44 colių per krutinę. 36 mie
tai reikia 3 U ' y ardų 40 colių mate
rijos, ir % yardo 20 colių materijos 
apikakliui ir rankovėms apsiūti.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytą pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
azdžio numeri, pažymėti mierą ir 

ildai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieną pavyzdžio kaina 
15 centą. Galinffiprfsiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujieną: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chlcaęo, 111.

"NAUJIENOS Pattern Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia |dedu 15 centą ir prašau at

siųsti man pavyzd] No------------
Mleroi______________ per krutinę

(Vardai ir pavardė)

(Miestai Ir valst.)

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylos viduose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

J. P. WAITCHFS
ADVOKATAS

Roselando Ofisą.;: 
Tel.. Pullman 6377* 

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420: Tel. Dearborn 6096 
Valandas: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų teltefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telephone Yards 0994

DR, MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res.- telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

J
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22 St.
arti I/eavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare.
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

---- ■ —/

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

V eikli rais
3241 S. Halsted St. TeL Yards 0062 

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

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDQ.
77

Cor.
W. Washington St. 
Washington & Clark

Namą Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. (Central 6390

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, <nn
6 iki 8 vai. vak. NedėUomia no*

8 iki 2 vai. po pietą.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
8236 S. Halsted St. T. Boūl. 6737

A. L. THOMAS 
LIBTUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS
- ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avehue
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 6-9. 
Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia viso
kias legališkas popieras.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk, šj kuponą kasdieną ir pfiduok i Naujienų ofisą ar j sto- 

tj, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir buš apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną it ne daugiau per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidą. 
Ęuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Už metus—150, už pusę metą—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo. ' 

...................................................... Atkirpk čia

A. L DA VIDONIS, M. D. >
4643 So. Michigan Ave^ 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

_ ..................... . —»
Ofiso Tel. Boulevard 9693

Rezidencijos teL Drexei 9191

Dr. A A. Roth

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Ave^ Room 209 

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

8421 So. Halsted St.
Valandos: mlo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia 

w . .......—

Boulevard 3686
Kės. 6504 So. Artesian

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kasdien

nantmmmitzmiimn

Dr. Lawrence P. Slakis 
, DENTISTAS 
4454 So. Westem Avė.

Valandos: 
nuo 10 ryto iki 9 vai. vakarem nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, p Txxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxm ---- L------ :-------------

Z—.... 1 H., ■■ ,.A

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 S. Ashland Tel. BoalevarH 
7820. Res^ 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 Iki 12 d.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligą 
Ofisas: 3103 So. Halsted SU Cbieag* 

arti 31st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. N*- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dlea.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr.A JI. BLUMENTHAL
—Optometriat

Tel. Boulevard 6487
S. Ashland Av.

47-toa

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Phone Canal 1713-0241 
Kės. Midway 5512 

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St. 
Ofiso vai. nuo Z iki 4 kasdien. 
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.
i ,.■■■ i i n i.-

DR. G. L. MADGE 
Moderniškas Dantistas 
/ Prieinamos Kainos 
/ 4930 W. 13th St. 

/Valandos 9-12, 2-4, 6-9 
Phone Cicero 49 Cicero

DR. F. A. DŪLA K 
Specialistas Gydyme 

Akių, Auku, Nosies ir Gerklės
Ofisas: 1053 Milwaukce Avenue 

kamp. Noble St. Tel. Armitage 0664. 
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 9 vak.

Nedalioj 10 iki 12 dieną. .
Rezidencija: 2950 Logan Blvd.

Tel. Belmont 5217.

Data: Sausis 7, 1926

EPAI O TO
0faįff*5trtRING CORPORATION
_ 7NKVV VORK.N .V. *

0144
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SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI NORVEGIJOJE

MASKVOS PASEKĖJAI VISAI NUSMUKO

KRIMINALISTAI IR ŽMOGŽUDŽIAI VALDO 
ITALIJĄ

KAIP MUSSOLINI RENGĖSI NUŽUDYTI 
I ATSTOVĄ MATTEOTTI >'

PUIKUS RUSŲ PAVYZDYS”

Viduryje gruodžio mėnesio Norvegijoje įvyko rinki
mai į vietines savivaldybes. Iš darbininkiškų partijų de- 
šiniemsiems komunistams teko 416 vietų, socialdemokra
tams 287 vietos ir maskviniems komunistams 109 vietos. 

■ Šitie rezultatai rodo, kad, palyginant su praeitais rinki
mais, komunistai prakišo 45 vietas, o socialdemokratai 
laimėjo 34 naujas vietas. .

Per praeitus rinkimus dešinieji ir maskviniaį komu
nistai dar nebuvo suskilę ir statė bėpdrus kandidatus. 
Dabar abiejų komunistų partijų sąrašai pravedė 45 atsto
vais mąžiaus, negu pirma bendroji komunistų partija. 
Dauguma vietų, kurias dabar komunistai prakišo, teko 
socialdemokratams, o kai kurios — buržuazinėms parti-1 
joms. _____  11; 12 III

Keli metai atgal Maskvos pasekėjai kontroliavo visą 
darbininkų judėjimą Norvegijoje. Norvegijos Darbinin
kų Partija buvo įstojusi į Kominterną. Tatai privertė so
cialdemokratus atsimesti nuo partijos ir susiorganįzuoti 
skyrium. : 5fS JĮ

Neužilgo po to tečiaus'Norvegijos Darbininkų Par
tijoje paėmė viršų Grišos Zinovjevo priešai. Ji ėmė ne
klausyt Kominterno papos. Pastarasis ją už tai “eksko- 
mupikavo”, atskyrė nuo “viernųjų komunistų bažnyčios” 
ir įsakė ištikimiemsiems savo pasekėjams išstoti iš par
tijos. Tuo budu susidarė dar viena partija, komunistų.

Šiandie, kaip matome, socialdemokratai Norvegijoje 
jau yra daugiaus, negu dvigubai, stipresni už maskvi- 
nius komunistus.

Reikia tikėtis, kad netolimoje ateityje įvyks susiar
tinimas tarpe Norvegijos socialdemokratų ir Darbinin
kų Partijos, kuri, nors dar neva pritaria “komunizmui”, 

• bet su Maskva jau yra nutraukusi visus ryšius. Tuomet 
Zinovjevo pakalikų įtaka tenai visai nupuls. Jau ir šian
die maskvinė srovė Norvegijos darbininkų judėjime yra 
silpnesnė už kitas sroves.

Bet tuo tarpu to krašto darbininkų jėgos vistik yra 
suskaldytos į tris skirtingas partijas. Iš to nauda yra tik
tai buržuazijai. . ’ N

Ir taip yra visose šalyse, kur tiktai bolševikams bu
vo pasisekę (langiaus įgyti pasekėjų darbininkų judėji
me. Visur jie suskaldė darbininkus ir sustiprino reakci
ją

Vokietijos spaudoje susiginčijo Italijos fašizmo šali
ninkai ir priešai. Vienas Mussolinio bernas paskelbė 3er- 
lino laikraštyje “Tag” straipsnį, kuriame biauriai išnie
kinama opozicija Italijoje. { tą straipsnį atsakė demokra
tinis italų žurnalistas Dalmo*Carnevali.

Pastarasis nurodo, kad opozicinės, partijas Italijoje 
žiuri į fašistų valdžią, kaipo į kriminalistų ir žmogžudų 
gaują. Kaipo su tokia, jos nenori nieko bendra turėti, to
dėl jos ir parlamentą boikotuoja.

Dalino Carnevali tvirtina, kad pats Mussolini yra 
tiesioginis socialistų, atstovo, Giacomo Matteotti, nužu
dymo kaltininkas. Tą savo tvirtinimą jisai paremia se
kančiais faktais.

1924 metų gruodžio 4 d. Mussolinio laikraštyje '“Po- 
polo d’ttalia” buvo išspausdinta Mussolinio atsakymas j 
atstovo Matteotti kalbą, pasakytą parlamente gegužės 31 
d. Fašistų premjeras, kalbėdamas atstovų bute, tarp kit
ko pareiškė ve ką:

“Rusija duoda mums puikių pavyzdžių! Mes turė
tume padaryti taip pat, kaip yra daroma Rusijoje. 
Tiesiog yra skriauda mums, kad mes nesekame rusų 
pavyzdžiu/ nes tokityn atsitikime (kreipdamasis į so
cialistų pusę) jųs^ne sėdėtumėte čia, bet turėtumėte

musų šviną tarpe savo šonkaulių ... Bet mes esame ne Nurotas, 
mažiaus drąsus už rusus, ir mes jums tatai įrodysi
me. Dar ne vėlu, ir proga ateis anksčiaus, negu jus 
manote”.

Už penkių dienų po šitos Mussolinio kalbos Matteotti 
tapo nugalabintas!

Kiekvienam aišku, kad fa aukščiaus cituotoji Musso
linio kalba buvo ne tiktai viešas kurstymas prie žmogžu- 
dybės, bet tiesioginis prižadas žudyt socialistus.

Kaip žinia, tą kraugeringą kalbą juodmarškinių va
das pasakė Italijos parlamento po to, kai socialistas Ma
tteotti iškėlė aikštėn baisią korupciją jr vagystes-fašistų 
valdžioje. Kuomet gi Matteotti kelioms dienoms vėliaus 
ėjo į parlamentą su dokumentais, įrodančiais valdžios kal
tę, tai jisai tapo nudaigotas.

Ryšys tarpe aukščiaus minėtos Mussolinio kalbos ir 
atstovo Matteotti nugalabinimo tuo budu yra kuoaiš- 
kiausias.

Ir įdomu: rengdamasis skersti socialistus, Italijos 
diktatorius viešai pareiškė, kad jisai imąs pavyzdį iš Ru
sijos bolševikų! Čia jisai pasakė tikrą tiesą.

ŽYDIŠKUMAS” BOLŠE
VIZME.

Nėra lengvesnio daikto, kaip 
išrodinėti Rusijos bolševikiškos 

I valdžios ydas, nes ta valdžia yra 
bene prasčiausia civilizuotame 

Į pasaulyje. Bet protiniai ban- 
I krotai iš klerikalinio “Draugo” 
nesugeba net bolševikus rimtai 
pakritikuoti.

Ažuot parodęs! tikrus Rusijos 
[sovietų sistemos arba jų politi- 
Į kos trukumus, Marijonų laik
raštis įdėjo kokio ten ignoran- 
to straipsnį, kuriame aiškina
ma, kad Rusijoje “visa valdžia 
yra žydu rankose”.

Jeigu žydiškumas yra toks 
I blogas dalykas, tai kam “Drau
gas” garbina žydą Jėzų ? Kam 
jisai laiko “šventu raštu” žydų 
tautiškai-religines pasakas, su- 

I dėtas j vadinamąjį “senąjį te
stamentą” ?

Bet, nekalbant jau apie šitą 
prieštaravimą tarp kunigų pa
gano įsitikinimų ir jo bolševiz
mo “kritikos“, jisai, ir apie tą 
patį “žydiškumą” bolševikų 
partijoje skelbia gryniausias ne
sąmones.

“Draugo” bendradarbis, p. 
M., rašo, kad bolševizmas esąs 
“augščiausias laipsnis socializ
mo“ (kas, žinoma, yra idioto 
pasaka), todėl jisai ieško žydų 
ir tarpe seniausiųjų ‘ socializmo 
vadų Europoje. “žydu” jisai 
paverčia K. Kautskį (kuris tik
renybėje yra kilęs iš» cechų ir 
vokiečių), paskui taip pat “žy- 

i du” paverčia Augustą Bebelj 
(vokiečio kareivio sūnų), paga
liau atkeliauja j Rusiją. Čia 

! tąi jau jam visi “žydai” ir “bol
ševikai”. štai vienas pavyz
dys :

“Ema Breškovskaja — 
Holdman, žinoma komunistė 
Amerikos valdžios iškudašyta 
lauk. Ji taip pat laikoma Ru
sijos prostitucijos ‘bobute’.”
Perskaitęs šituos žodžius, 

kiekvienas žmogus, kuris seka 
laikraščius, pripažins, kad 
“Draugo” bendradarbis, kuris 
taip parašė, turėjo būt arba gir
tas, arba išsikraustęs iš proto.»

Jam susimaišė galvoje Ameri
kos anarchiste Emma Goldman 
su Rusijos i’evoliucjoniere 
Breško-Breškovskaja. Kadangi 
Breškovskaja yra labai sena 
moteris (apie 80 metų amžiaus) 
ir plačiai žinoma, kaip “Rusijos 
revoliucijos močiutė’*, tai kuni
gų organo rašytojas apkrikštijo 
ją “prostitucijos bobute“!

Goldman su Breškovskaja ne
turi nieko bendra. Pirmoji yra 
anarchistų Kropotkino pasekejti 
ir per kelias dešimtis metu už
siėmė Amerikoje anarchizmo 
propaganda. Iš čia ji buvo iš
gabenta Rusijon, kuomet ji ėmė 
viešai garbinti sovietų valdžią. 
Dabar tečitius jau ji yia aplei

dus Rusiją ir griežtai smerkia

bolševikus, — nežiūrint savo žy
diškos kilmės.

Breškovskaja gi Niekuomet 
nebuvo nei anarchiste, nei bolše
vike. Ji priklauso Rusijos soci
alistų revoliucionierių partijai, 
ir bėveik visą savo gyvenimą 
praleido Rusijoje (daugiausia 
kalėjimuose ir ištrčminrte). Nu
virtus caro valdžiai, Breškov
skaja rėme Kerenskį ; o kuomet 
bolševikai įvykino savo pervers-* 
mą, tai ji turėjo bėgti į užsienį. 
Keletas metų atgal ji buvo atsi
lankius ir Amerikoje. Ji yra 
griežščiausia bolševizmo prieši
ninkė. Savo kilme ji yra ruse.

Prie Rusijos bolševikų tas 
juokingas “D.” rašytojas pri
skaito taip pat Parvusą-Helfan- 
tą (Helphandą), kuris pernai 
mirė netoli Berlino ir buvo de
šiniųjų Vokietijos socialdemo
kratų rėmėjas; ii- Martovą- 
Cederbaumą, garsųjį Rusijos 
merševiki^ vadą, kuris, bolševi
kams laimėjus, buvo ištremtas 
iš Rusijos ir apie dvejetas metų 
atgal mirė ištrėmime!

šitaip klerikalų laikraštis 
“šviečia” savo skaitytojus.

50 žmonių sužeista prie- 
yrai sulužus

HAVANA, Kuba, sausio 
Baracoa uoste, į vakarus 
Havanos, laivų prieprai su lū
žūs buvo penkiasdešimts žmo
nių sužeista.

nuo

Redakcijos Atsakymai
Š. A'. Geniotis. Nesupran

tame ką norėjote pasakyti sa
vo žinutėj. Netilps.

[Pacific and Atlantic Photo]
Sokrato statutą, kulią šiomis 

dienomis Įgijo Londono muzė- 

jus.

Henricho Heine’s gyvenimas
(Sekant Petrą Veinberg’ą) •

(Tęsinys)

Dabar dalykas nesibaigė vien 
Gettingenu ir keletu kitų mies
tų,’ji buvo uždrausta Honovere, 
Prūsijoj, Austrijoj, Meklenbur
ge ir daugelyj mažesnių kuni
gaikštysčių; taip-pat ir jo as
muo, matomai, nekurtose vieto
se buvo prpažintas pavojingu 
viešpataujančiai valstybės tvar
kai. (!)

“Tuo reikalu—rašė jis drau
gui—aš įgijau Vokietijoje da\ig 
draugų ir didelį populiarumą; 
jei busiu sveikas, tai galiu da
bar padaryt daug; pas mane to
li nešąs balsas. Tu dar dažnai 
išgirsi jį pakeltą prieš minčių 

rumus ir švenčiausių ' teisių 
griovėjus. Aš beabejo gausiu 
dideliuose protuose extradrdina- 
rinę profesūrą”.

Tuo pat laiku asmeninis sau
gumas reikalavo, kad būt daro
mi žygiai nemalonumams iš
vengti, taigi Heine trumpam 
laikui ir važiuoja Londonan, 
kad ten laukti ir nuošaliai stebė
ti kokius faktinius rezultatus 
atnešė jo išleidimas. Ang- 
lijon tuoj išvyko po knygos 
išleidimo. Rašydamas draugui 
pažymi “Ne baimė mane pri
vertė* išvažiuoti,, o paprastas 
protingumo įstatymas, patariąs 
kiekvienam nerizikuot ten/ ka
me negalima nieko išlošti”. Bet 
Anglijon jį viliojo dar ir noras 
pasipažinti su valstybiniu gyve
nimu, turinčiu grynai parlamen
tinį charakterį. Ir jei, kaip 
matyti iš jo “Englische Frag
mente”, Anglija ir nepatiko jam 
kaipo poetui, tai jis jautė dide
lį pasitenkinimą jos politini^ ir 
socialiniu sutvarkymu.

Iš Anglijos, po trumpo buvi
mo Norderpe, poetas sugrįžo 
vėl Hamburgan. Čion jis išlei
džia pasaulin lig tol parašytas 
ir daugumoj atspausdintas ei
les/ pavadinęs jas “Dainų kny
ga”. Už tą “Dainų knygą”, 
Kaipo honorarą, jis gavo viso tik 
penkiasdešimti liudorų, nežiū
rint į lai, kad buvo išleista de
šimts tūkstančių 
ir buvo atiduota 
nėms laidoms, 
kapitalo, prie 
sulojo menkutės 
sidijos, suprantama, 
poetas nuoširdžiai priėmė 
jo barono Kotto pasiūlymą, va
žiuot Miunchenan ir redaguot 
laikraštį “Politische Annalen”, 
t. y. reikalą, kuriam jis 
mažiau kaip kam kitam, 
grynų piniginių apskaitliavimų, 
jis sutiko ir dėl noro gaut kokią 
nors tarnybą, nes manė, kad 
sušvelninęs laikraščio toną gaus 
“viešpačių” palankumą, nes jie 
manysią, kad “Keliones Vaizdų” 
autorius persimainė, ką jis pa
žymėjo prašydamas Kott tokioj 
šviesoj jį perstatyt Bavarijos 
karaliui. Tiesa, periihdamas 
laikraštį rašė Varnhageiiui, 
kad “aš dar jaunas, pas „mane 
dar nėra alkstančius žmonos ir 
vaikų, užlai aš kalbėsiu lais-‘ • M vai.

egzempliorių 
teisė paskes- 

tiek 
pri- 
sub- 
kad 

leirė-

ko dar 
dėdės

tiko

Ikt kaip malėme, tai buvo lik 
minutės n uis įstatymas. Pradė
jęs redaktoriau!' spalio mėn. 
1827 m. jis per vi$ą pusmetį 
redagavimu laiką, tame laik
rašty ir dviejuose kituose ne
peri j odiniuose 'leidiniuose, iš
leistuose to paties 

dalį 
vieną 
vieną
tą laiką jis pats

teparaše lik 
Fragmente”, 
straipsnelį ir 
cenziją. 
pastebėjo

visur

važiavo gal ir dėl to, kad, gal 
būt, japtė, jog neteks' sugrįžti, 
antra vertus, matė savo blogą 
padėjimą, blogą tame, kad net 
subrendęs negali atsistot ant 
savų kojų ir tūri maldaut sve
timų pagelbos* ir gal dar turės 
maldaut tuo budu “prakeik
tas” finansų reikalas, nei kiek

• nežada pagerėti...
Be to, ir savo veikimą randa 

labiausia, tai
gėrėjosi

prisižiūrėjo ne be dėmių, 
gyvenimui dpi to nepastovumo, kurs daž-

ir tuo pat nai paėjo nuo vien tik heiniš-

Veneciją, 
dailės paminklais, 
nelaimingos Italijos 
po svetimu jungu, 
laiku užsiėmė su gražuolėmis kai — misantropinio — nepas-
italijonkomis. Nuo tų visų da- tovaus charakterio įr noro iš 
lykų jį atitraukė tėvų mirtis, viso pasaulio juoktis, juoktis 
Gavęs Italijoj žinią apie senu- ligi ašarų; dažnai gi ir nuo 
ko ligą, jis skubinosi namo, finansinių reikalų, dėl kurių 
bet jau nerado jo gyvo ir jam jam tekdavo ieškot malonės 
teliko tik apverkt draug su pas pirmiau išjuoktus asmenis 
motina nelaimingą įvykį. Po ir įstaigas. t
trumpo laiko jis vyksta Berly
nan ir išleidžia trečiąjį tomą 
“Kelionės, Vaizdų”, kuriame Paryžiun Heinė atvyko' 1831 
telpa “Kelionė nuo Miuncheno' metais, gegužy. Pirmas įspu- 
lig Genuja” ir “Lukkos Vande- dis Heinei buvo labai malonus', 
nys”. Jau Italijoj jis dirbo Linksmumas ir gyvumas gy- 
prie tų veikalų ir rašydamas ventojų, vyrų mandagumas, ’ 
iš Lukkos Mozūrui, pažymi: moterų gracija, tas “Viskas lin-K 
“Miunchene mano, kad aš dau- ksmino Heinę, ir čia jis užmir- 
giau neisiu prieš dvarininkus, šta pereitus nemalonumus, ką 
dėlto kad gyvenu šičion pažin-1 galima spręst iš jo išsireiškimo 
ty ir myliu gražiąsias aristo-(“tas Paryžiaus oras išgydė vi
krutes, lygiai mylimas ir jųjų, sokias žaizdas greičiau, kokios 
Bet jie apsirinka. Mano meilė jos nebūtų”, po to, kaip “Vo- 
žmonijos lygybei; mano neapy- kietija perkentėjo tiek tabako 
kanta prieš klerikalus, dar nie- durnų, kvapo rakščių kopustij 
kad nebuvo taip stiprios, kaip ir žiaurumo“, Pirmais mėne- 
dabar, ir dėlto aš tampu lyg ir siais jis karštai lanko teatrus, 
vienšališku. Bet kada žmogus pasilinksminimo įstaigas, prie- 
nori veikti, jis turi būti, vien- temos moteris, ir kokį pasiten- 
šalių”... Kiek išsipildė tie žo- kįnimą jam duoda toks gyveni- 
džiai, galima spręsti iš to, kad.mas, matyt be kitko ir iš jo 
netrukus po knygos pasirodymo laiško žodžių “jei kas nors 
ji buvo Prūsijoj uždrausta, ir klaustų jūsų, kaip man šičia 
autorius nesijausdamas Varnių gyvenasi, pasakykite, kaip žu- 
Bcrlyne, tūlam laikui išvažia- viai vandeny, arba, teisingiau, 
vo Hamburgan. šioj jo knygoj kaip kad juroje viena žuvis 
pasirodo dar geriau vykusi sa-,klausia kitos, kaip jai einasi, 
tyra, buvo nupiešti loki nemir-Jši atsako: kaip Heinei Pary- 
tingi tipai, kaip markizas Sum-lžiuje”... D^ka rekomenduojan- 
pelino ir jo tarnaite Giacikt.’ėio laiško, jis gauna lankytis 
Pasitaiko ir negražaus jumoro? Rotšildo namuose, ir salonuOses 
pereinančio ribas cinizmo, kaip!žinomo milionieriaus, lygiai 
lai išeina aikštėn piešiant1 kaip kad ir šiaip vakaruose, pa- 
grafo Platono įpatybes. Sugrį-1 
žęs Hamburgan Jis vėl važiuoja 
Helgolandan, 
Čion tuomet 
apie liepos 
Paryžiuje, ir vadindamas save 
revoliucijos sumimi jis reika
lauja “gėlių, gėlių!/ kad pa- 
puošus jomis galvą, ir “lyrą, 
kad uždainuot mu>io dainą!” 
Sugrįžęs Hamburgan jis susi
duria ®u visa Vokietijos gyve
nimo realybe, kaip ir su žydų 
pogromu įvykusiu 
I iamburge. Tie 
dar labiau veikia 
publicistą, ir fam 
leidžia naują knygą 
mas prie kelionės 
(Nachtrage zu don 
dern). Svarbius to laiko Klau
simus jis čion paliečia visoj 
pilnumoj, tuo tarpu pirmiau 
išleistose knygose jis teliečia 
tik paviršutiniai, praeidamas. 
Tuo pat laiku jis išleidžia griež
tą ir energingą brošiūrą “Kal- 
dorfos apie dvarponi ją”. Tuo 
budu vis labiau ir labiau jis 
įsitraukia politikos dirvon, 
pamiršdamas \ poeziją ir vienu 
tarpu ją buvo visai metęs. Bet 
kad poetines stygos toli gražu 
nebuvo pamirštos ir kad galėjo 
vėl praskambę!, kaip skambė
jo prie “Lyriches Intel mezzo”, 
‘rodo 1830 metais išleistas, eilių 
rinkinys, vardu “Naujas .Pa
vasaris” (N'euer Frutilirfg). 
Vienas kritikas pažymėjo, kad' 
tai bus bene 
autoriaus 
savo mūza, 
kotarpis ne 
juda... Tuo 
reiškia, kad

vėl gėris jura, 
jis gauna žinią 

mėn. revoliuciją

tuo laiku 
visii įvykiai 

j salyriką-

‘Papildy- 
vaizdų’-

Reisębil-

Kolto, jis

kritikos 
teatro rc-

Per
savo n< 
laikraščio 
dėl stokos politiniu

redagavi
mui, lai
žinių, tai dėl savo 
kurs grynai politiniams gvil
denimams netiko. * Žlugus šiam 
laikraščiui, jis išsirengę ke
lionėn Italijon, 'nes iš pastangų 
gaut tarnystę nieko neišėjo. 
Italijoj aplankė. Veroną, Bres-

stiliaus,

tik naskutinis 
atsisveikinimas su 
nes dabartinis lai
tam, drfbar viskas / I 
laiku Heine išsi 
jam lieka lik pra

keikt Vokietiją su lokiu jo^ 
sutvarkymu, bet vistik tokiam 
sutvarkyme jis stengias 
tarnybą prie Hamburgo šeinio. 
Jos negyvos jis iškaulijęs iš dė
des pinigų, kurs tuo laiku pa
sirodo sukalbamesnis, (/ai būt 
dėlto, .kad , neprisikabytų vy
riausybe prie H ei nes ir prie
jo, kaipo giminaičio), atsisvei
kina su motina, seseria ir bro
liais, liūdnas skiriasi su jo pra
keikta Vokietija, kur jis tiek 
vargo, tiek kentėjo, tiek pergy
veno ir važiuoja senai, senai,

šių, Milaną, (Livorną, Lukką ir jį viliojusį n Paryžiun. Liūdnas

sipažino ir mažiau ar daugiau 
susidraugavo su tokiais žmonė
mis kaip: Rossini, Berlioz, So- . 
pen, List, Aleksandras Iluin- 
boldt, atstovai^ kartijos sen- 
simohistų ir jų tarpe ypač .su 

lAnfantenu ir daugeliu kitų...,' 
I Aišku, kad draugaujant su to 
k i ai s žmonėmis, novoms — ne- 
noroms turėjo skverbtis ir poli- 

. tiniai klausimai, ypač ten, kur 
dar “spinduliai liepos saulės 
(t. y. revoliucijas pereitų me
tų) spindėjo tai Šen tai ten-j 
veidai gražiosios. Liutecijos btu 
yo dar randami nuo užgninių 
bučkių tos .saulės “ir^linksmai 
gyvendamas jis betgi negalėjo 
nepastebėti,\ kad Paryžius “yra 
sostinė be tik Fyancijos, l>et ir 
viso civilizuoto' pasaulio ’, ka
me surinkta viskas kas brangu 
meilei arba neapykantai, jaus
mam^ arba galvojimui, darbui 

itirba naudaujimūi ateičiai arba
Įiraeičiai.”

(Bus daugiau)

*7 Gulbrapsen Trade Mark 
GULBKANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gftižų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojanf. Galima pirk
ti mokant $3.00 į savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

Atėjo žurnalas “Kul
tūra” No. 11. Kaina 45c. 
Galima Kauti i 

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

/.. Chicago, IU.



Ketvirtadienis,'Sausis 7, NAUJIENOS, Chicago, 111.

CHICAGOS
ŽINIOS

met, tai ir tada pasidarytų 
$51 trukumas.

Pernai išlaidų buvo paskirta 
$17,700,836, o 1921 m. $11,- 
995,200. Taigi šiemet išlaidos 
numatomos didesnės; negu 
1925 m.

Miestas numato virš 
$49,000,000 išlaidų

Išlaidos^ virinsiančios miesto 
pajamas 
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Miesto tarybos finansų komi
sija prirengė miesto biudžetą 
šiems metams, kurį tuoj pa 
duos miesto tarybai svarstyti. 
Nors komisija atmetė visus 
reikalavimus pakelti algas bent 
niekuriems miesto darbinin
kams, kaip ugniagesiams ir 
policiniams, kas butų sudarę 
dar keletą milionų dolerių, ii 
taipjau veik visiems departa
mentams skyrė daug mažiau 
pinigų, negu tie departamentai 
reikalavo, tečiaus visgi miesto 
išlaidų šiais metais numatoma 
net $19,752,300. Jeigu komisija 
butų sutikusi pakelti algas ir 
duoti reikalaujamas sumas de
partamentams, lai išlaidos butų 
siekę virš $60,000,000.

Bet nežiūrint ir viso to išlai
dų apkapojimo, išlaidos bus di
desnės negu numatomos paja
mos, nes pajamų numatoma 
mažiau negu išlaidų ant $1,- 
492,513, kadangi pajamų nu- 
mutomu tik S^lK»i2IS9.7S7. Komi
sijos aiškinimais, paprastai lie

ka iš paskirtų išlaidų neišleis
ta 3 nuoš. Jei tai butų ir šie-

Apipiešė banką
Du jauni plėšikui vakar už

puolė Thornton banką, 'Fhorn- 
toh miestely surišę vieną mote
rį ir keturis vyrus, kuriuos 
jie rado banke, ir paėmę apie 
$5,000 banko pinigų,v pabėgo. 
Spėjama, kad plėšikai buvo iš 
Chicago Heights, nes į tą pusę 
jie pabėgo automobiliu.

Jieško sveiko pieno
Kadangi Chicagos apielinkė- 

se negalima gauti sveiko pieno, 
o ir farmeriai nesutinka su 
tuo, kad jų karvės butų tyria- 
mos, kad jos butų sveikos ir 
liuosos nuo. džiovos, sveikatos 

i departamento atstovai jieško 
dabar sveiko pieno toliau nuo 
Chicagos. Skelbiama, kad jie 
jau suradę tokio pienoH bet to
liau nuo Chicagos. Esą ten pie
nas yra sveikas, iš ištirtų kar
vių ir jo busią galima tiek 
gauti, kiek tik Chicagai reikė
sią.

[Pacific and Atlantic Photo]
Clas Thunberg iš Finlandijos, 

čiužinėjimo čempionas. Prieš 
kiek laiko jis atvyko į New 
Yorką.

Vakar viduti miesty, prie 315 
So. Wabash Avė., kilo gaisras, 
kuris sustabdė judėjimą veik 
visame vidurmiestyje. Gaisras 
pridarė nuostolių už $100,000.

Trys plėšikai užpuolė Lake 
St. ga važių prie 2815 Lake St., 
surišę sargą ir susikrovę į 4 
buvusius garaže trokus įvairių 
automobilių reikmenų už $7,000 
ir pabėgę. Taipjau paėmę ir 
$320 iš seifo. Sargas yra tar
domas.

- ---------- f
Ar turite KOSULYS?

Kodėl nepamėginti

Severas 
Gough Balsam.

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 25 ir 50 centai.

Smulkios Žinios
Aktore lovely n Nesbit Thaw, 

kuri keletą dienų atgal bandė 
nusižudyti, pasveiks. Ji tuo 
džiaugiasi, nes ji bandžiusi nu- 
sižudyti iš nusiminimo, kuris 
jai užėjęs ix> kelių dienų nepa
liaujamo girtavimo. Dabar gy
venimas jai išrodąs visai kito- 
kis.

Sportas
—i— . r ■■■

POŽELOS-SARPALIAUS RIS-
TYNfiS ĮVYKS SAUSIO 19 I).*  JT
'Viskas užbaigta. Sarpaliaus-

Požėlos ristynės įvyks sausio
19 d., First Regiment Armory 
(16 ir Michigan Avė.).

Svetainė didelė ir laibai tipka 
ristvnėms. Bistvniu vietd iškel
ta, taip kad kiekvienas matys 
kuopuikiausia ristynių eigą.

• " ' —X.

Nuo persalimo nėra 
nieko geresnio, kaip

i
Severa’s

Cold and Grip Tablets.
Kaina 30 centai.

Tos dvi gyduolės yra geriausiai dėl 
kosulio, peršalimo ir užkimimo.

Pirmiausiai kreipkis • aptieką.

Vakar automobiliai užmušė 
dar jienkis žmones, neskaitant 
daugybės sužeistų. Šiemet au
tomobiliai užmušė jau netoli į 20 
žmonių. .Ji

_________ I
Teisėjas John II. Lyle iš 

Pekin policijos teismo, pasižy
mėjęs visiems suimtiems davi
mu didelės kaucijos, kuri tan
kiai siekdavo virš $100,000, 
tapo perkeltas į miesto salę, 
civilinin teisman, kur jis tokių 
didelių kaucijų reikalauti nebe
galės.

Vakar teisme prasidėjo ko
va dėl jauno McCJintock milio-

ateinantį sekmadienį, sausio 10 
dienų, 10 vai. ryte, Lietuvių 
Auditorijoj. Svarstomas bus 
viisems įdomus klausimas “Ar 
l'autų Sąjunga gali panaikinti 
karus ir užtikrinti laiką?” Re
ferentais j bus P. Grigaitis, S. 
Kodis, Dr. A. J. Karalius.

Ateikite visi pasiklausyti pir
mo lietuvių “Open Forum”. 
Įžanga, kaip į visas Visuome
nės Darini S-^gos prelekcijas 
tik 15c. — V-kis.

tais surinkti apie 200 narių. 
Kad visa tai padaryti, bus rei
kalinga padirbėti, bet ’aš ti
kiuosi, kad ką northsnidiečiai 
pasako, tai ir padaro.

—Kuopos Organizatorius

Bridgeportas
Jaunosios Birutės tėvų 

susirinkimas

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.

nų, kuriuos jis paliko savo auk
lėtojui Shepherd. Pats McCIin- 

,tock mirė nuo tyfo 
'dienų po
Shepherd

i kad jis
Clintock

(ko jis ir
Shepherdą išteisino.

už kelių 
padarymo testamento.

buvo kaltinamas, 
įdavęs jaunąm Mc- 
tyfo bakterijų, nuo 
susirgęs, bet teismas

35c ir 70c bonka vaistinėse. Tety
kite, kad butų Inkaro vaizbašenklis

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir i/iuzi- 
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam art lengvą išmo
kėjimą

Vakar iš upės tapo ištrauk
tas lavonas llennan Lindeman, 

, barzdaskučio, 1206 N. Clark 
SI., kuris išpuolė penketą sa
vaičių atgal, valdžiai pradėjus 
tyrinėti apie bombininkų vei

kimą tarp barzdaskučių. Spėja
ma, kad jis nusižudė, kadangi 
jis buvo ieškomas policijos tar- 

“ dimams, kaipo barzdaskutyklų 
savininkų asociacijos pirminin
kas.

I - ----------------------------------------------------------------------------

Niek ola Augistino, . 44 m., 
darbininkas, 903 So. Loomis 
St., atėjo į policija stotį ir 
prisipažino, kad jis, tarnauda
mas italams butlegeriams, yni 
nušovęs vieną žmogų. Bet da
bar buteleįeriai jį patį perse
kioja, todėl jis bijodamas jų 
keršto ir pasidavė policijai, 
prašydamas apsaugos. Esą ge
riau stoti valdžios teisman, ne- 

^gu butlegerių, nes prieš val
džią dar galima teisintis ir 
kartais likti išteisintu, bet prieš 
butlegerius nepasiteisinsi ir ne
išsigelbėsi nuo jų kulkos. Delei 

’ jo prisipažinimo trys butlege- 
riai jau tapo suimti.

lietuvių Raieiiuuse.
“Open Forum” >

Gyvenimas nuolatos iškelia 
įvairiausius klausimus, į ku- 
riuso atsakymą tegali duoti tik 
nuodugnus ir visapusiškas klau
simo apsvarstymas. Vienam 
žmogui tai sunku padaryti, nes 
jo mintys yra vienpusės, spren
džiančios klausimą kaip jam 
vienam tinka, ar išrodo geriau, 
ir todėl jo atsakymas tiek pat 
bus vienpusis. Totiel kad ga
vus tikrą atsakymą, reikalinga 
išklausyti daugelio žmonių 
nuomones, ir tai viena kitai 
priešingas, gerai jas apsvarstyti 
ir tik tada bus galima išsidirb
ti savo nuomonę, surasti tikrą 
atsakymą.

Tokiam tikslui ir tarnauja 
“Open Forum”. Tai yra dide
lės reikšmės turintis savitarpi
nis lavinimosi įnagis. Susiren
ka būreliai, o net ir šimtai 
žmonių, keli geriau susipažinę 
pakeltuoju klausimu žmones 
duoda pranešimus — referuo
ja, išreikšdami kartais vienas 
kitam vissti priešingas nuomo
nes, o paskui referentų prane
šimus papildo ir išreiškia savo

PiJANy KRAUTUVES
The Peepies Furnitūra Co. 

1922-32 So. Halsied St. I 
1177-83 Archer Avė.

Gaisras sunaikino C. W. 
Baggs and Co., 1744 N. Uich- 
mond St., kosmetikų ir perfLi
mos dirbtuvę, taipjau du greti
mus namus ir išvijo gatvėn 
apie 200 šeimynų. Nuostoliai 
siekia $125,000.

nuomonę visi susirinkusieji, ar 
bent tie, kurie nori savo nuox 
monę pareikšti, ar turi ką nors 
naujo, nepasakyto kilų, pasa
kyti. Tai yra labai geras lavi
nimosi btidas, nes- čia išgirsta 
įvairias nuomones, jas pasveria 
ir. paskui klausytojas padaro 
sravo išvadas, lai nėra nė de
batai, kur tik dvi pusės tedaly
vauja, nėra tai nė. taip vadina
mos “diskusijos“, kuriose da
lyvauja žmonės visai neprisi- 
rengę prie svarstymo pakeltojo 
klausimo. “Open Forum“ — 
Laisvoji Tribūna, turi daug gi
lesnę .prasmę, nes čia dalyvau
ja parinkti referantai, visapu
siškai nušviečiantys klausimą, 
kurio svarstymą papildo ir pub
likos balsas.

Tokis “Open Forum“ yra vi
sur labai prasiplatinęs, bet pas 
lietuvius tečiaus ikišiol jo ne
buvo. Bet Visuomenės Dariyo 
Sąjunga ryžosi įvesti “Opeit 
Forum“ — Laisvąją Tribūną 

ir tarp lietuvių.
Pirmas Visuomenės Darbo 

Sąjungos “Open Forum“ bus

18-tos gatves apielinkė
Nauji Metai — sukaktuvės

• ................ .. ■

Penktadieny, sausio 1 d., 
1926, sukako vieni metai nuo 
apsivedimo Antano ir Antani
nos Rakštelių. Delei jų links
mo ir laimingo gyvenimo pp. 
Rukšteliai Naujų Metų dienoj 
sukvietė visus savo gimines, 
draugus ir drauges paviešėti. O 
kadangi jie yra labai linksmus 
ir draugingi žmonės, tad ir 
draugų turi daug, todėl svečių 
ir atsilankė paviešėti didelis 
būrys, pasveikipti Ir palinkėti 
jiems laimingo gyvenimo ir 
ant tolinus. Ir .kogi ten nebuvo! 
Buvo gardžių valgių, gėrimų, 
prakalbų, dainų ir visokių žai
dimų. Tokios linksimos suei
gos retai pasitaiko.

P-as A. Rukštelė pasigyrė, 
kad buvo vienas iš bailiausių 
kavalierių, kuris bijojo apsive
dimo. Dabar jiedu abu džiau
giasi ir sako, kad pirmieji pra- 

ėjusi metai jiems atrodę, kaip

šiandie 8:30 vai. vakare 
Mark Wlūte Square svetainėj 
įvyks Jaunosios Birutės metinis 
tėvų susirinkimas.

Yra prašomi atsilankyti visi 
tėvai, kurių vaikai lanko šios 
draugijėlės pamokas. Be kitų 
svarbių reikalų, bus taipogi ir 
rinkimas naujos valdybos bei 
organizatoriaus.

Šiuose metuose reikėtų dar 
labiau sustiprinti Jaunosios Bi
rutės veikimų ir padidinti jos 
narių skaičių. Taigi šiandie va
kare turėsim progos apie tai 
pakalbėti. —Report.

(Tąsa aut o'-to ^usl.)

Motinos-ir Dukters
Jei Jus Nesijaučia t, Kaip Reikiant; 

Silpnos, Nervuotos, Nuvargusios 
ir Nupuolusios, Pabandykit šią 

Naują Gyduolę Nuga-Tone
Tūkstančiai randa stebėtiną pagel- 

bą j keletą dienų. Nuga-Tone sugra
žina Naują gyvastį ir pajiegą dėl nu
sidėvėjusių nervų ir muskulų. Buda- 
voja raudonąjį kraują, stiprina ir pa
laiko nervus ir labai stebėtinai padi
dina jų ištvermės galią. Suteikia gai
vinantį miegą, gerą apetitą, puikų 
žlebčiojimą, reguliuoja vidurių veiki
mą, padidina entuziazmą ir ambiciją. 
Jei Jus nesi jaučiat kaip reikiant, tai 
pats dėl savo labo turit išbandyti jį. 
Jis nieko dėl Jūsų nekainuos, jei Jums 
nepagelbėtų. Jis yra malonus priim
ti ir Jus tlojaus pradėsit jaustis ge
riau. Jeigu Jūsų gydytojas dar nėra 
jums užrašęs, nueik pas aptiekorių ir 
nusipirk bonkutę Nuga-Tone. Neimk 
įkaito. Inyk jo keletą dienų ir jei Jus 
nesijausit geriau ir neatrodysit ge
riau, nunešk atlikusią pakiuko dalį 
pas aptiekorių ir jis sugrąžins Jums 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone įsako 
visiems aptiekoriams garantuoti jį ar 
sugrąžinti Jūsų pinigus, jei Jus bū
tumėt neužganėdintas. Rekomenduo
jamas, garantuojamas ir pardunda
mas per visus aptiekorius.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kurk 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, n e rv uolu
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima katarJktą, ati
teko trumpregystę ir Tią.
Prirenka teisingai akinius. Vituo
se atsitikimuose egzamine Tirj&s da
romas su elektra, parodaačta ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p.

1545 West 47th Street
Pbone Bonlevard 7589

KATARAS
PALENGVINIMAS 

Į TRIS MINUTES

viena diena. Svečiai, lyg vieno 
tėvo vaikai, gražiai linksmino
si ; mandagumas, intelingentiš- 
kumas viešpatavo šioje besie* 
doje. Vėlyboje nakty palinkėję 

' vieni kitiems laimingų metų 
išsiskirstė. — Reporteris.i

I Cicero
I .' ' * \
i Draugystės Lietuvių Tvirty
bė priešmetinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 27 d. Oras buvo 
šaltaš, tad ir narių mažai susi
rinko. Bet ūpas visų buvo kar
štas, draugystes reikalus svar
styta ilgai ir padaryta keletą 
naujų tarinių. Vienas svarbiau
sių yra nutarimas per tris mė
nesius priėminėti naujus narius 
nuo 18 iki 40 m. amžiaus, be 
jokio įstojimo. Vyrai, pasinau
dokite šia proga. Išrinktas ko
mitetas rengimui baliaus, kurio 
laiką ir vietą paskirs pats ko
mitetas.

Valdyba 1926 m. išrinkta se
kanti: pirm. Kl. Liaudanskas, 
pagelb. S. Šileika, prot. rast. 
K. P. Deveikis, f i n. rast. Just. 
Areška, ižd. Sim. žvibas, iždo 
globėjai J. Butkus, J/Meisti- 
ninkas ir J. Grigaitis, maršal
ka J. Vilkelis.

Susirinkimai laikomi V. Luk
što svetainėje, paskutinį sek
madienį kiekvieno mėnesio, 1 
vai. po pietų. Visais draugystės 
reikalais kreipkitės prie rašti
ninko. —K. P. Deveikis,

1518 S. 48th Ct.,.Cicero.
p „ ■ -.J—,— I

North Side
SLA 226 kuopos susirinkimas 

__ «------- -
Sl,r\ 226 kp. susirinkimas 

įvyko septinladicny, sausio 3d. 
Jame užėmė savo vielas nau-

Menthol pravalnina nosį ir gerklę 
ir palengvina kvėpavimą, nežiūrint 
kaip jos butų “užsikimšusios”. Pra
šalina švarkšėjitną, čiaudėjimą ir nie
žėjimą beveik iš sykio. Vaikimas 
menthol pasidaro dar stipresnis da- 
dedant kumparo kuris prašalina per- 
didelj plūdimą skystimų gydant anti- 
septifikas veikimas suteikiamas malo- 11VJ kvepejlmu nuo T.-r^ntino. Visos 
trys gydančios jėgos randasi ‘Tarpo’ 
— greičiausia pugelba nuo kataro ko
kia yra žinoma. Nekentekite nuo 
kataro nei vienos dienos daugiau. 
Reikalaukite DYKAI sampelio, arba 
nusipirkite už 35c. arba 70c. slovl- 
kelj Turpo bile* kokioje aptiekojo. 
Del DYKAI sampelių adresuokite 
The Glessner Company, Findlay, 
Ohio.

LIETUVON

/

Naujos nupigintos kainos ten it at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $208 
iki $215, į Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

/ GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 8-čios klesos keleiviai 
ęg&uiia. kambarį vis dviems,
keturiems ar Aeftiems žmonomis. F*a- 
logumai, puikus maistas ir manda
gumas. X

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tą arba

WHITE STAR LINE J 
RED STAR LINE

127 So. State St- Chicago. Iii. ------------- -—------------------

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
r . i . » . i ■ -

‘ r Netoli Ashland Avė. 
*1---------------------------------------

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, punlAa, Slapumo, privatinė*, m L. 
tOM. užsendintoB ir uškrečlamoe 
išjrydomoB

. i

Vartojami saugiausi ir geriausiai

T

.,, • Žinomi

DR. B. M. KOS3 
Atsakantis 

Specialistas 
Įsteigta 30 metų

metodai

914
pagerintas

606
ir tikras Europinis 

escide gydymas ai jed- 
kiama. Vienatinis ly
dymas nuo sifilio duo
damas u* Ct E 
temą kainą 40*3'

tiktai trumpam laikui

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI
savaitinį paveiksluotą, teikiantį įvairiausių ži
nių ir patarimų, ginantį valstiečių ir visos pa

žangiosios visuomenės reikalus laikraštį

“Šiaulių naujienos”
“ŠIAULIŲ NAUJIENOS” visų mylimos ib daug skaitomas 

savaitraštis. '•
“ŠIAULIŲ NAUJIENOS” turi nuolatinius korespondentus vi

soj Lietuvoj ir užsieny.
“ŠIAULIŲ NAUJIENAS” galima užsisakyti visuose Lietuvos 

paštuose. Nereikia rašyti jokių perlaidų bei laiškų — 
paštas pats viską surašo ir pinigus priima.

“ŠIAULIŲ NAUJIENOS” KAINUOJA:
A

getams: Lietuvoj — 15 litų; užsieny — 30 litų 
Pu^ej metų: Lietuvoj 7,50 litų; užsieny — 15 litų
3 mėnesiams: Lietuvoj — 3,50 litų; užsieny — 7,50 litų

Adresas:

Šiauliy Naujienos” Šiauliai, Dvaro g. 83 Nr.

H

Daugiausiai chroniikų ligų paeina nua 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad iigydžiua 
jas nebandykit senais budais.

.VYRAI t Specialia serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavime 
stiprumo silpnėms vyrams. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervu 
ir kraujo, suteikdama stiprumu silpniems 
ir sunykusiems vyrams. Di< Ross gydymą 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METU PATYRIMĄ 

ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai -r« 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus r e 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai (rengtai 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy* 
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir ik 
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 
jums sveikatą ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ąteikit šiandien.

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

kampaa Monroe Si. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų prS 
ėmimo kambarys 608.

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 rjto iki š 
vakare. Nedėliuj nuo 10 iki 1 dieną. Pi 
nedėiiais, seredomis ir suhatomis nuo t« 
ryto iki 8 vakare.

j.

ASMUAauaMkSMUAButMHKuaua a » aa■ ■■■■■

}jai išrinkta valdyba. Susirinki
mas buvo labai'gyvas ir kuopos 
reikalai buvo svarstomi labai 
rimtai. Išrodo, kad kuopos su
sirinkimai kiekieną kartą daro
si gyvesni. Karlu kuopa auga 
ir narių skaičium, r- per perei
tus keturis mėnesius prirašy
ta 34 nauji nariai, šiame susi
rinkime išrinkta net dvi komi
sijos. Viena 
cijas, kurios įvyks 24 d. sau
sio, 2 vai. po pietų, Liuosybės 
svet., Wabansia ir Girard’St. 
Antrą surengti pasilinksmi
nimo vakarėlį. Be to visa kuo
pos valdyba ir nariai su šiais 
naujais metais prisižadėjo au
ginti kuopą narių skaičium ir 
pradėti gyvesnį veikimą. Noys 
Nori Ii Sidėš kolonija ir nedide
lė, 1/^1 visgi tikimasi šiais nie- I

surengti prelck

1000 karty bus geriau jeigu dovaną vietoje 
savo giminėms iv pažįstamiems Lietuvoje persiųsdinsite 
'‘Kultūros” b-vės knygų arba užsakysite jiems suprantamų, 
mokslo paveiksluotą žurnalą.

Tuo budu padėsite greičiau pašalinti tamsos sloguti, dėl 
• jiurio dailg kam Lietuvoje ir^jums Amerikoje savo tėvynė tapo 

ne miela. » \
1. “Kultūros” žurnalas metams — Dol. 4.

II. Tinkamiausios dovanoms knygos:
1. Merginoms. Binkio — Simoųies Dainos ......................
2. šeimininkėms.1 Namų ruošos vadovėlis ..........................

Maistas ir valgių gaminimas ............................. ..
3. Jaunimui. Iš tamsios praeities į šviesią ateitį ...............

Stebuklai ir paslaptys .............................................
4. Vaikams. 1001 naktis*.......................................................

Oscar Vilde pasakos ................ f........................................
* Reinekė Lapinas .......................................................

Evaldo gamtos pasakos ................................ ...........
Burtų pasaulis u...............................\........................

5. Ūkininkams. 1925 m. Ūkininko Vadovas ......................
Ūkininko Dangus .....................................................
Kame Išganymas ................................................... ..

6. Moksleiviams. 1925-6 Moksleivio Kalendorius kišeninis
WeUso Pasaulio Istorija ........................... .N...........
Rab. Tagorė. Namai ir Pasaulis ..... ................... .
(■- Vienuolio Raštai .............    ,............ ........

Visos knygos gražiai išleistos ir gausiai paveiksluotos. 
Užsakymus siųsti adresu:

“KULTŪROS” B-VE,
Lithuania, Šiauliai, Dvaro g. 83.

$2.00
.30
.70
.70
.50

2.00
.65
.30
.35
.20
.80
.80
.12
.20

1.50
1,00 <

.80

Matai Kas Dedasi?

“Save“ reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškerpdamas 
iš Naujienų ‘kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

M H. MLK « MilIlBBJUŲLft



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, Sausis 7, ’26

Lieluvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Pranešimai , ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

VLADISLOVAS GALDIKAS
Musų mylimas sūnelis ir bro

lis užmuštas traukiniu Sausio 
6 dieną, 8:45 valandą ryte, 
1926 m., sulaukęs 12 metų am
žiaus; gimęs W. Pullman, III., 
Lapkričio 1, 1913, palikdamas 
dideliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius motiną 
Marijoną, po tėvais Soblinskai- 
tė ir potėvį Kazimierą BilieŠų, 
tris seseris: Marijoną 10 metų, 
Stanislovą 4 metų, Kazimerą t 
metų ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 1435 W. 120th 
St., W. Pullman. III.

I.aidotuvė.<vv jvyks Subatoj, 
Sausio 9 dieną, 8:00 vai. ryte 
iš namų j Švento Petro ir Po
vilo parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas 
nes. Visi 
pažįstami 
kviečiami

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Se

Laidotuvėse 
borius Eudeik

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

ar kviečia.

Tel. Lafayette 51153-6438

RUBIN BROS.
VYRŲ

REI KALINGAS patyręs bu- 
čeris; turi mokėti lietuvių ir 
anglų kalbas.

PARSIDUODA barbernė visokių 
(aulų apgyventa, daugiausia rusų 
ir lietuvių, 10 mclij senumo biznis. 
666 \V. 14 SU

Brighton Park

į Šv. Kazimiero kapi- 
giminės, 

esate 
dalyvauti

draugai ir 
nuoširdžiai 

laidotuvėse.

t*r.vs ir Giminės, 
patarnauja gra- 
, Tel. Yds. 1741.

Musų mylimas brolis persi
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 48 metų amžiaus Sausio 
mėn., 6 dieną, 1926, 5:30 valan
dą ryte. Paėjo iš Užpolių kai
mo, Vaiguvos valsčiaus. Ame
rikoje išgyveno 21 metus.

1 aliko dideliame nubudime 
brolius Kazimierą ir Vincentą, 
2 pusseseris Stefaniją ir Kazi- 
merą ir sūnėnas Povilas Ame
rikoj, o Lietuvoj 3 brolius: 
Franciškus, Juozapas ir Igna
cas ir 2 seseris: Veroniką ir 
Marijoną. Kūnas pašarvotus 
randasi 1930 So. Union Avė.

Laidotuvės jvyks Subatoj, 
Sausio 9 d., 8:30 valandą ryte 
iš namu 1930 So. Union Avė. j 
Apvaizdos Dievo Bažnyčią, o 
iš ten bus nulydėtas i Šv. Ka
ži mVro kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutini 
patarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Broliai Kazimieras
ir Vincentas

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius Ad. Butkus.

Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. R. Eudeikis Komp.
TAGRABŲ VEDfiJAI

Didysis Ofisas:
1605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th St„ Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas.
I ikčeriai ir elektros reikmenys. 

2215 W. 22nd S t., Chicago 
Phone C'anal 2591

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogcriaustal.

M. Yuška,
3228 W. 381 h Chicago, UI.

TASTELESS CASTOR OIL
i laibai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nešimai-- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekorius.

BRIGHTON PARK

KAM reikia anglių, ateikite pas 
Joe Rudgalvį, 4058 So. Maplewood 
avė. Mes atidarėm naują anglių 
yardą Cicero ir parduodam apie 
$2.00 pigiau visokias anglis. Mes 
nepriklausom Chicago Coal Yardųį 
unijon, bo musų Coal Yardas yra 
Cicero, užtai mes galim parduoti 
pigiau, negu jūsų draiveriai. Kai-i 
na. Black Barni $10, Hheking $10, 
Green Valley $11, l'ranklin County

Tel. Igifayettc 1268

streiką.

Edison Electric Appliance 
Co. dirbtuvėj, kuri randasi prie 
19 ir 52 avė., darbininkai išė
jo
“Sheet Melai VVorkers” 
lokalu electrical \vorkers. 
kalavimai buvo paduoti, 
hutą pripažintu unija ir, 
ma, kad butų pagerintos 
Lo sąlygos. Kadangi tos

lokalu 
ir 713

Rei- 
kad 

žino-

kom-

Teatr, Dr-st? Av. Martino 
iškilmingą metinį Balių, Ne- 
Sausio 10 dieną, 1926 metų, 

(’hieagos -Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St. Pradžia 6:30 vai. vak. 
Įžanga ypatai: vyrams 75c, o mote
rims 50c su drabužių padidėjimu. 
Taipogi bus priimami nauji nariui j 
draugystę vdltui, kurie išpildys apli
kacijas šiame vakare. Ir bus duoda
mos dovanos, tiems nariams, kurie 
neėmė pašalpos per 10 metų. Kvie
čiame atsilankyti skaitlingai ir prar 
leisti laiką linksmai prie geros mu
zikos.

Kviečia Komitetas ir visa Draugija

Liet, 
rengia 
delioj,

NAMU STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

.CHICAGO

BAGDONAS BROS.
MOV1NG, ĘXPRE8SING & ČOAL 

PIANO'MOVINGEXPERTS 
Long distance bandling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

res. Yds ĮMOK— Blvd. 7667 sffice

kreipkite:
4002 W. Harrison St.

11EIK Ali J N (i A S pa t y ręs 
darkė hučerys. 'I'nri mokėti 
Įuviškai ir angliškai.

Kr: ipkilės:
100 L S. (’ampnell Avė.

savo 
ne

PARSIDUODA arba apsimaino 
ant »mimo restauracija, Biznis ge
rai eina, prie didelių automobilių 
šapų. Geras pelnas. 2404 Indiana 
avė.

$2,000 cash, kitus taip kaip

ha gana daug lieluvių, tai ir 
norime painformuoti, kad lie
tuviai netyčiomis neliktų streik
laužiais; mat kompanija suma
niusi siųsti darbininkus iš Chi- 
cagos dirbtuvės 
Cicero dirbtuvę, 
bininkams apie 
nepasakydarpa.

į viršminėlą 
žinoma, dar- 
streikn nieko

Streikieriai laikosi pilnam 
solidarume, piketuoja dirbtu
vę jau per 5 savaites ir mano
ma, kad pergale Lūs darbinin
kų pusėje, lik gaila yra, kad 
dar atsiranda taip žemai nu
puolusių gaivalų ir tarpe musų 
lieluvių, kurie eina stroiklau- 
žiauti. Vienas iš tokių yra ge
rai žinomas Cicero gyventojas, 
kuris įsirašė į uniją 713 elect
rical workers pats pirmasis ir 
agitavo kitus prisirašyti, bet 
kada atėjo laikas eiti į streiką, 
tai tuoj kojas atšalo ir pasili
ko streiklaužiauti; dabar lietu
ti drąsos niekur pasirodyti, nes 
einant i darba ir iš darbo turi c *■
su
jis yra geras katalikas, tai dėl
to ir myli su angelais vaikščio
ti). Net ir vaikai jau pažįsta 
jį ir pamatę šaukia ir švilpia. 
Gaila, kad jaiinas būdamas ir 
turėdamas šviešią ateitį turėjo 
prie to prieiti ir taip žemai nu
pulti. —Streikieris.

savim angelus sargus (mat

Gruodžio 27 d.. Liet. Liuo- 
sybės Svetainėj įvyko .Vyrų ir 
Moterų Apšvietos 
priešinetinis

Draugystės 
> susirinkimas, del- 

ir narių atsilankė, 
svarstymai ėjo 

įimtai. Valdyba 
kad kasoj randasi 

nors draugyste

Susirinkime 
tvarkiai ir 
raportavo, 
apie $2,5OO,
pusėtinai' yra išmokėjus savo 
nariams pašelpos ligose ir po
mirtinių. Iš to galima supras
ti, kad jos 
darbuojasi, 
ne vien iš

nariai pusėtinai 
nes įplaukos įeina 
mėnesinių 
iš įvairių

Štai vas. 21 d.

duoklių,
parengi*

mų.
vėl stato veikalą
Kadangi šis veikalas bus suloš
tas gerų aktorių, tai pasitiki
me, kad publika mus parems, 
atsilankydama į šį parengimą. 
Be to reikia paminėti, kad ši 
draugystė priima naujus na
rius už labai prieinamą įsto
jimą. Tad kurie norite įstoti, 
ateikite į susirinkimą su dviem 
liudininkais, šios draugystės 
nariais. Susirinkimai .laikomi 
kas paskutinį nedėldienį kiek
viena mėnesio. Liet, 
bes Svetainėj,, kai 2 
piel.

Valdyba išrinkta pa 
ii buvo pereitais 
riant 
dentą. c

maršalką

—M.

P-ni

Meiles”.

L i uosy- 
val. po

pati, ku 
metais, išski- 
ir korespon-

B. Koresp.

Persiskyrė

Bukauskienė, 
paėmė per- 
vyro Juozo 

gražiai išgy- 
inetų ir pa

Marijona 
50 Avė., 

skyras nuo savo 
Bukausko. Jiedu 
veno vedę per 16
augino dvi savo dukraites. Jie 
yra pasiturintys žmonės, tad ir 
turtas tapo paskirstytas. Pa
sak p. ^Bukauskienės-Bačinskiu- 
tės, buvęs jos vyras Juozas Bu
kauskas aplaikė ketvirtdalį vi
so turto. - •

Perskyros įvyko delei žmo
nių kalbų, buk Bukauskienė 
laukianti savo vyro mirties. 
Dabar neturės ką žmonės kal
bėti, busianti liuoša ir jos hu- 
vsę vyras Juozas busiąs lino* 
sas, pareiškė p. Bnkauskienė- 
Bačinskiutė.—Rep.

Tel. 
PRANEŠIMAS MOTERIMS 

Parsiduoda vilnonius gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 

--- ---- , . . ---- - .. .. , matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonjos 
kaip 1 vai. po pūdų, Naujienų Hkjautgs <|ėl kelnių vyrams, vaikams 

65c iki

L. S. S. VIII Rajono konferencija 
įvyks sekmadieny, sausio 10 d., 1926, 
m., 1 
name, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. Visi delegatai malonėsite atsilan
kyti pažymėtu lajku.

N. Mauricaa,
. Rajono Sek r.

Lietuvių Socialistų Sąjungos VIII 
Rajono susirinkimas įvyks ketvirta
dieni, Sausio 7 d., 1926 m., 7:80 vai. 
vakare, Naujienų name. Visi komi
teto nariai malonėsite neatbūtinai at
silankyti, nes turime daug svarbių 
reikalų, kaslink rajono vakaro, kuris 
atsibuvo Gruodžio 20 d., 1925 m.

M. J. Mauricas, Rajono Sekr.

L. S. J. Lygos susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni. Sausio-Jan. 7 <1., .1926, 
8:30 vai. vak., Mark White Square 
Baik svet., Halsted ir 30 gat. Visi 
nariai malonėkite susirinkti pažymė
tu laiku. Bus valdybos rinkimai at
einantiems metanus ir boto yra kitų 
svarbių reikalų aptarimui.

— Valdyba.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 
A. C. W. of A. vienas iš svarbiau
sių susirinkimų atsibus pėtnyčioj, 
sausio 8 <|.. 1926 m., 7:30 vai. vak.,

M. Kadsel,

S LA 109 kuopos susirinkimas 
įvyks penktadieny, sausio 8 d.. M. 
Meldažio svetainėje, 2212 \V. 23rd 
PI., lygiai 7;3O vai. vakare. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

—Valdyba.

Rytinės žvaigždės Kiiubas laikys 
mėnesinį susirinkimą sausio 7 d., 
8 vai. vakaro, 1822 \Vubansia avė. 
Meldžiam visus draugus susirinkti, 
nes turim svarbių reikalų apsvars
tymui. —M. Chipul, seki-.

Birutės Choro dainų pamoka atsi
bus šj vakarą kaip 8 vai. vakaro, 
Mark VVhite parko svet.. 30 St. ir 
Halsted Si. Visi dainininkai ir dai
nininkės po Naujų Melų su nauja 
energija prie darbo, nes turim 
trumpoj ateity priruošti naikus vei
kalus, naujas dainas. Dar yra pri
imami nauji nariai prie Birutės. 
Esate kviečiami atsilankyti.

— Valdyba.

REIKIA gero pulyrtisio shearme- 
no i geležies atkarpų jardą, turi 
turėti mttžiutisiui I metų patyrimą 
ir žinoti kaip Sustatyti peilius gerai, 
('■era alga tinkamam žmogui. Nuo
lat ‘

PARSIDUODA automobilių garage 
biznis labai pigiai arba mainysiu 
ant grosernės, bučernės, lotų ar ma
žo namo. Garadžius yra geroje vie
toje, prie pat bulvaro ir pilnas karų 

tulšiams ir wreck karas. Kas no- 
gerą automobilių biznį atsišaukit:

BOULEVARD GARAGE 
5546-48 Wentworth Avė.

su 
ri

Phone Englevvood 2000

ir mergaitėms, .kaifta nuo
$2.85.

Mano tavoras parsiduoda
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais.
dienyj po pietų..

Frank Selemonavičius
504 W. 33rd St, Prie Normai Avė

darbas.
Irnųuois Steel and Iron Co.

1620 \V. Roosevelt Rd.

nuo 35c

Sekma-
AUTOMOBILIAI

BARGENAS. Parsiduoda puikiai 
įrengta bučernė ir grosernė maišy
tų tautų apgyventoj apielinkėj. Biz
nis gerai išdirbtas ir cash. 4 pagy
venimui kambariai prie krautuvės. 
Lysas 2’Zt metų. Važiuoju Lietu
von.

Tel. Lafayette 9630

KRAUTUVIŲ FIŠERIAI - 
Grosernių, Bu- 
čeinių, belikate- 
sen’ Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

*7 specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sosthelms, 1912 So. State St.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Divislon St„ 

netoli Marshfield

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PA1NTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t. •, 

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Už-

1 REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

AUDĖJŲ
Mums reikia keletas vyrų ir 

moterų, patyrusių rankomis 
loom audėjų, dąrbits nuo štukų. 
Atsišaukit tuoj. Olson Rug Co.

1512 W. Monroe St.

REIKIA DARBININKŲ

1925, liudson couch, pilnai 
prirengtas, bargenas, $875, iš
mokėjimais.

šaukite:
Larkin, Calumet 6900 arba

Euclid 433 -

PĄRDAVIMUI restaurantas 
ir luncli room parinktoje apie- 

pirmos klesos jrengi- 
ilgas lysas, didelis barge-
nesutikimas partneriui 
Radio Restaurant, 

1252 N. Clark SI.

linkėję, 
m a s, 
nas,

Essex couch, karo numeris 
149208, pilnai prirengtas, kaina 
$675, išmokėjimais jei jus no
rite.

šaukite:
Larkin, Calumet 0900 arba 

Euclid 433

BRIGHTON PARK
Pardavimui bučernė, turi būt 

parduota greit ir labai pigiai.
Kreipkitės:

. 2612 W. 47 SI.

RAKANDAI
GRO.IIKLIS pianas, Edigon pho-l 

nografas, iškimštas parloro setas, | 
riešutinis bedruindo ir
kambario setai, bufetas
(Ižiai, daVenport stalas, 
mašina ir indai, pigiai, 9><12 
ra i $22, Hampo.s $10.

4813 S. Michigan Avė.
Kenwood 2514

PARDAVIMUI

valgomo;
veidro- Į 

siuvimui
kau- j

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, arba mainysiu ant loto ar 
ant mažo namo. Pardavimo 
žastj patirsit ant vietos. 

K. VALAITIS 
3494 S. Morgan St. 

Tel. Yards 1571

prie-

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. sena vieta ir išdirbtas biznis 
tarpe visokių tautų. Turi būti grei-, 
tu laiku parduota. Pardavimo prie
žastis patirsit ant vietos. Randasi 
Fordo trokas. Remia pigi.

1 E. 103 Street
Tel. Pullman 0227

A

GROJ1KLIŲ PIANŲ BARGENAI
Parduosiu savo $750 • Bellman 88 

notų grojiklj pianą sykiu su 72 vo
leliais ir duet benčiumi už $125 cash 
arba paimsiu notas 'nuo atsakančių 
žmonių. Klauskite Mr. Kovvalski.

2332 W. Madison St., Ist floor

PARSIDUObA Deiicatessen krau- 
tuvė ir grosernė iš priežasties li
gos. 3548 Lowe Avenue.

■ ■■ ■ --------- _ - -- ---Į--- ---- - - - - - r

PARDAVIMUI 
sernė, puiki vieta, 
apgyventa apiclinkė. 
išdirbtas ir cash, 4 
kambariai. Pardavimo 
važiuoju Lietuvon.

3001 Wallace

bučernė ir gro- 
maišytų tautų 

Biznis gerai 
pagyvenimui 
priežastis —

si.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti, i 
Už “Naujienas” galima mokėti syki j 
j savaitę arba sykį į mėnesj. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: —
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel.1 
Boulevard 9663). I

MOTERŲ________
Reikalinga mergina arba jauna 

moteris dirbti namų darbą. Klaus
kite Box 639, Naujienos, 1'739 So.

Parsiduoda bučernė ir gro
sernė. Priešais didelė dirbtuvė. 
4 pagyvenimui kambariai. Biz
nis gerame stovyje. Pardavimo 
priežastis—turiu antrą' biznį, i

4235 So. Kedzie Avė.

PARDUODU grosernę arba mai
nau Bridgeporte geroj vietoj. Ren- 
da $30 į mėn. ir lysas. Ruimai dėl 
pragyvenimo.

3740 S. Halsted St. 
Alex Adomaitis

NAMAI-ŽEME
BARGENAI

ASMENŲ JIESKOJIMAI

AR jus norite turėti nuolatinį 
darbų, už kurj gausite nuo $18 iki 
$25 j savaitę, 'l iek musų merginos 
uždirba pasimokinusios porą sa- 

, ,m°|S i vaičių musų rakandų audimo de- 
- " partmente. Ateikit ir pasimatykit 

I su mumis.
L Randall Co.

525 W. 76 St.

PABI>AV1MUI grosernė ir 
bučernė prie 63 St., geroje vie
toje, 2 augštų namas 20x20 ga
ražas. I'rank Petry, 2041 W.

Naujas, su sun parlor, 2 flatų, mū
rinis, aržuolo trimingai, plieno kon
strukcija, bungalovv stogas, dideli su 
grindimis viškai, gasiniai pečiai ir 
ice boksiai, lotas 30x125, tiktai 
$13,800, išmokėjimais.

IEŠKAU senyvos moteries
JIEšKAU seserų Marijonos ir' prižidrėjimui p’/a metų vaiko. 

Kotrinos Plepičių, po vyrų Marijo-’ Duosiu kambarį, valgį ir užmo- 
nos Petrauskienės, Kotrinos šarkau- k'e8ju Atsišaukit vakarais po (i 
skienes. Paeina Kiliškių kaimo, Pa- ( 1
pelio vals., Biržų apskr. Pirmiau gy- | vai.

kesiu. Atsišaukit vakarais po (i

veno Boston, Mals. Turiu svarbų rei
kalą. Meldžiu atsišaukti, arba žinan
ti praneškite Antie Plepitė—Januše- 
vičienė, 3425 Douglas Blvd., Chicago.

IEŠKAI' brolio Zigmo S-tan-
Kaunokevičiaus, paeina 

miesto.
Mątcušas Stankevičius

1739 S. Halsted St., Chicago, III

ISRENDAVOJIMUl
RENDAI 3 kambariai, visi 

šviesus, elektra, g'asas, toiletai, 
rendos į mėnesį $15.00. Savinin
kas J. A. MlščIKAITIS, 3119 
So. Morgan Street, Tel. Boule- 
vard 1601.

RENDAI 2 flatai, 6 ir 4 kam
bariai, su garažu. Rendos ne
brangios ir geros vietos dėl gy
venimo. Kreipkitės tuojau.

3227 Auburn Avė.

JIESKŪ KAMBARIU
INTELIGENTIŠKAM vaikinui rei

kalingas geras šildomas kambarys, 
Brldgeporto apielinkėj. 3251 S. Hal
sted St. Tel. Yards 1234.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

39^ Archer Avė., 2 flatas

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

$50 AR DAUGIAU
Kiekvieną savaitę ' galite už

dirbti liuosu laiku pradedant 
šiandien. Tai nėra stako, bonų, 
tavorų arba subdivizijos lotų 
pardavimas, čia yra skirtingas 
dalykas. Patyrimo' nereikia, 

už jus kol jus 
Galima išsidirbti t<i- 
kur į metus gausite 

Pagalvokit bent du
• tai. Telefonuokit nuo 
iki 4 po pietų Mjiin

Patyrimo' 
Mes dirbsime 
išmoksite, 
k į darbą, 
$15,000. 
sykiu apie 
10 ryto i 
3952 dėl1 pasimatymo dienomis 
arba vakarais.

REIKALINGAS pirmarankis 
kepėjas prie Latviškos juodos 
duonos. Mokesnis geras. Kreip
kitės tuoj aus j Naujienų Sky
rių, 3210 So. Halsted Street, 
Bok No. 274.

Reikalingas pirmarankis vi
rėjas (kukorius), turi mokėt 
gerai savo darbą; kreipkitės 
tuojaus

3206 S. Halsted St.

l’ARENDAVOJIMUI kambaris, di- ] 
delis, karštu vandeniu apšildomas; Un 
be valgio. 6732 S. Maplevvood St., hę. 
ist floor. Vlls. 1616 S. State St.

REIKIA vyro prie darbo barnėj, 
turi suprasti angliškai, $20 į savai-1 

’tę. Turi dirbti nuolat ir bim blai-1

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parsiduoda restaurantas už 

prieinamą kainą. Tur būti par
duota j tris dienas, dėl priežas
ties nesutikimo partnerių; tarp 
dviejų gatvekarių linijų.

2114 W. 47 St.

2 flatų mūrinis, 5-6 kambarių, ne
toli 68rd St. ir Ashland Avenue, du 
apšildymai, 1 karo garažas, namas 
gerame padėjime, bargenas, $10,500, 
cash reikia $3,50Q.

6 kambarių mūrinė rezidencija, 
netoli 63rd St. ir Ashland Avenue, 
viskas aržuolo, karšto vandens šilu
ma, tiktai $7,800, išmokėjimais.

Turiu parduoti gražų grojiklį pia
ną, kad sukėlus pinigų, naujas ver
tas $750. Lengva grojimo akcija,; 
gražus tonas, su 90 rolelių, kaip1 
naujas ir benčius už $120,—$50 cash 
ir po $10 į mėnesj atsakantiems 
žmonėms.

MIROLAITIS, 
6512 So. Halsted St.

6 kambarių mūrinis bungalow, ne
toli 68rd St. ir Racine, viskas aržuo
lo, furnas Šiluma, $6,500, išmokėji
mais.

SHEEHAN WITOUS
& ŲO.

1654 W, 63rd Street 
Tel. Hemlock 1600

PARSIDUODA kampinė bučernė 
Ir grosernė. Biznis cash, gerai eina. 
3935 So. Califoimia Avė. Tel. Lafa
yette 4903.

PARSIDUODA geroj pelningoj vie
toj bučernė ir. grosernė. Galima pa
daryti gerą gyvenimą. Parduosiu pi
giai už cash. 3932 S. Rockvvell St.

"f  ............. ............... ..————* o

RETA PROGA 
PARSIDUODA Nancy Beauty 

Shop. Gera, pelninga vieta. Geroj -i-i-i, nes |U.apielinkėj. Parduosiu pieniai, 
riti du bizniu. Negaliu apsidirbti.

1827 S. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8951

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. 2136 So. Halsted Street.

EXTRA, Parsiduoda Bakery ir 
dęlikatesen, arba mainysiu ant ma
žo namo ar lotų. 315 S. Western 
avė.

PARSIDUODA delicattesscn ir 
grosernė. Biznis cash. Parduosiu 
pigiai. 5039 S. Halsted St.'

GERAS PIRKINYS
Parsiduoda bučernė ir grosernū 

ant Bridgeporto arba mainysiu ant 
antro inorgečlaus arba namo. Biz
nis‘geras, tik reikia dirbti, o 
jau nusibodo. Kreipkitės:

JOS. BACHUNAS • 
3325 S. Lowe Avė.

• Tel. Boulevard 8032.

man

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO kampinis bizniavas 

naujas muro namas, Storas ir trys 
flatai. Mainysiu ant private namo, 
Road House arba pekarnės. Namas 
randasi Brighton Parke.

PARDAVImUI 3-jų flatų muro na
mas, parduosiu už $8,500 arba mai
nysiu ant lotu nepaisant apielinkės.

PARDAVIMUI 2-jų flatų kampinis 
muro namas, parduosiu už $12,500 
arba mainysiu ant coftages, bučer
nės, Dry Goods Storo, restauranto 
arba kitokio biznio.

IŠSIMAINO puikus 3-jų flatų mū
rinis namas, namo 
liausios mados, su 
mašinų. Mainysiu 
arba ant prastesnio 
apielinkės. Namas 
Sidėj.

Su viršminėtais reikalais kreipki- 
pas

F. G. Lucas & Co. >
4108 Archer Avenue 

Phohe Lafayette 5107
-- --------------------- --------------------

ATYDA biznieriams. Parsiduoda 
bizniava farma, 90 akrų žemės, .2 
kambarių stuba ir kiti budinkai. 
Farma yra ant kranto Fox River, 
arti Crystal Lake, apie 40 mylią 
nuo Chicagos; labai graži vieta dėl 
vakacljų. Daug žuvies, geros mau
dynės, tūkstančiai automobilistų 
sustoja. Galima daryti visokį biz
ni. Norintieji pirkti gerą vietą, at
sišaukit greitai i Naujienų ofisą, 
1739 S. Halsted St. Klauskite Mr. 
MiSelkos,

parankamai vė- 
garadžium 2-jų 

ant rezidencijos 
namo nepaisant 
randasi South

tės

Už
rendą, nupliksite 2 flatų murini na
mą, 6-6 kambarių, sun parlorai, skie
pas ir viškai, pirmas flatas karštu 
vandeniu šildomas, platus lotas, na
mas vienų metų senumo, randasi la
bai geroje Vietoje.

_____ £_
2 augštų mūrinis namas, 6-6 kam

barių, skiepas ir viškai, platds lotas, 
savininkus mainys j 2 augštų muri- 
nj namą 4-4 kambarių arba j bunga- 
low, bet turi būti Brighton Parke.

2 augštų mūrinis namas, 5-5 kam
barių, skiepas ir viškai, platus lo
tas. 2 karų medinis garažas, savi
ninkas turi parduoti iš priežasties 
apleidimo miesto.

2 augštų medinis namas, 5-5 kam
barių, skiepas ir viškai, sun parlor, 
šis namas tik vienų metų senumo, 
bargeno kaina, $10,300.

G kambarių mūrinis bungalow, pe
čium Šildomas, lotas 60x125, barbe
no kaina tiktai, $6,700.

TOWN OF LAKE BARGENAI

4 flatų medinis namas, randasi j 
pietus nuo 51 st St., 2 po- 6 kamba
rius flatai ir 2 po 4 kambarius fla- 
tai, kaina tiktai, $10,000.

$2,500 Įmokėti, kitus taip kaip 
rendą nupirksite gerą 4 kambarių 
murinę cottage, karštu vandeniu šil
doma, ant kampo lotas. 2 karų mū
rinis garažas, kaina tiktai, $8,500.

MARQUETTlt MANOR

Savininkas turi parduoti savo 2 
flatų murini 
karštu vandeniu šildomą, 
jei nuoirksite į 5 dienas 
ties ėjimo lauk iš biznio.

narna, 6-6 kambarių, 
bargenas 

iš priežas-

ant West 
namas, su

EKSTRA BARGENAS 
Side — 3 augštų mūrinis 
skiepu, 7 kambarių flatas, 2-8 kam
barių flatai, garu šildomas, rendų 
$210 j mėnesj. Savininkui reikia pi
nigų, greitam pardavimui kaina tik
tai, $16,500.

Frank Wozniak
Tel. Lafayette 4607 

2703 W. 47th St.

Town of Lake Bargenas
Pardavimui bizniavas namas su 

bučerne, 6 kambariai prie storo, 
ant augšto 4—2—4 kambariai, skie
pe 6 kambariai ir 2 karų garažas, 
reikia tik $3,000 cash.
/ LEON PAUKŠTA
1723 W. 47 St. Yards 1389

Pardavimui namas, i>eveik 
naujas, 6 apartmentai, 5 fla
tai ir 1 krautuve, Nortlnvest 
kampas 53 St. ir Union Avė.

5258 S. Union Avė.

SAVININKAS parduoda 2 flatų 
muro namą, 6 ir 6 kambariai, van
deniu šildomas. Parduosiu pigiai, 
tik už $15,000. Namas randasi 6719 
S. Maple'wood St. Raktą galima 
gauti 6717 Maplewood St., 1 floor.

MORTGEClAl-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedz-ie Ave„ 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE ‘

Kursai Designiųg, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 )N. Madison, Chicago, UI.

PKone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI išmokit barbarystės, už
dirbsi! daug pinigų. Mes išmokim* 
si m jus dienomis ar vakarais. Di
delis reikalavimas ir geros algos 
pas mus baigusiems. Uždirbki! kol 
mokinsitės. Atsišaukit, rašykit ar
ba telefonuokit dėl katalogo.

MOLER BARBER t.OLLEGE 
105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230

SAUSIO 30
Paskutinė diena Įsirašyti ir iš

mokti Beauty Culture
Už tokią pigią kainą kur dar ne
buvo pasiūlyta augštos rųšies mo
kyklos

Lyginasi bile ieguliariam $100 
kursui, šitas kursas susideda iŠ: 
Marcelling, Water Waving, Sham- 
pooing, Scalp Work, Bobbing, 
Manicuring, Facials.

Dieninės arba vakarinės klesos. 
Išmokėjimais. Duodama diplomai. 
IDEAL SCHOOL OF BEAUTY 

CULTURE
“The Model School of 
Suite 1203 162 N.

America”
State St.


