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Passaic policija mu 
ša streikininkus

Sanhajuj vėl kilo kiny 
darbininkų streikas

Grafienės Karolyi byla 
Kelloggo paslaptis

Bijoma, kad nekiltų vėl nera
mumų, kokių buvo praeitais 
metais

Sanhajuj išnaujo kilo kinų dar 
bininkų neramumai

Policija muša tekstilės Grafienes Karolyi keisas 
didi slaptybėstreikininkus

3.000 streikininkų miniai iš
vaikyti policijai padėjo pen
kios gaisrininkų komandos

Sekretorius Kellogg nė senatui 
nesako, dėl ko jos neįsileido 
į Jungt. Valstijas.

PASSAIC, N. J., kovo 3.
Raitoji ir pėsčioji (Milicija, ap
siginklavus buožėmis 
k iamomis“ bombomis, 
puolė vietos tekstilės 
streikuojančių < 
monst raciją.

Streikininkų minia, apie 3, 
<100 vyrų, moterų ir dagi vaikų

WASHlNGTONAS, kovo 3. 
— Valstybės sekretorius Kel
logg šiandie atsisakė paaiškinti 
senato užsienių reikalų komisi- 

slapčiausiai,

ŠANIIA.IUS, Kinai kovo 3.
Japonams pi įklausančiuose 

medvilnės fabrikuose vėl kilo 
Į kinų daibininkų 'streikas. Dar
bą metė daugiau kaip 5,00(1 
darbininkų.

Bijoma, kad neatsikartotų 
neramumai, kokių kad buvo 
praeitais metais.

Vakar buvo įvykę riaušių, 
per kurias vieno fabriko darbi
ninkų prievaizdas, japonietis, 
buvo užmuštas.

Darbininkai sustreikavo dėl 
to, kad japonų fabrikų savinin
kai bando nuskelti jiems algas 
tuo budu, kad dėl menkiausio 
nieko baudžia piniginėmis pa- 
buudomis, tas pabaudas apkai
tydami jiems is algų.

ir “ver- 
vakar 

fabrikų jai, dagi slapčių slapčiausiai, 
darbininkų de- dėl kurios priežasties jis neįsi-

• leido į Jungtines Valstijas gra
fienės Karolyi, buvusio Veng
rijos prezidento gr. Mykolo 

ir tada po- rolyi žmonos.
Klausimą dėl grafienės 

rolyi nejsileidimo, o taipjau 
imigracijos vyriausybės sulai
kytos ir jau kelinta savaitę 
tampomos Anglijos grafienės 
Cathart dėl to, kad ji, išsisky
rus su savo vyru, buvo'pabe- 

gus su kitu vyru, pakėlė sena; 
torius Johnson (iš Californi-

Ka-licijai į pagalbą pašaukta pen- į 
kios gaisrininkų kompanijos. 
Gaisnninkai ėmė leisti minion 
sriautui vandens, ir demon
strantai buvo priveisti bėgti į 
vlaas puses. Policininkai, vyda
mies bėgančiuosius, daužė 
jiems galvas, nežiūrėdami, ar 
didelis, ar mažas, moteriškė, ar
vaikas, ir daugelis buvo skau- jos), bet Kellogg pareiškė, kad 
džiai sumušti. Keturi streiki- jis atsisakąs visai duoti bet 
įlinkai buvo areštuoti.

J. V. armijos oro jėgų 
stiprinimas

\ ----- ----- y > 
WASHINGTONAS, kovo 3.

Karo departamento sekreto
riaus Daviso paskelbtu armi
jos aviacijos konstrukcijos pro 
gi amu ateinantiems penke- 
riems metams, Jungtinių Vals
tijų oro jėgos turės susidėti iš 
2,200 aeroplanų, su personalu 
iš 1,600 regularės armijos ka
rininkę, 550 rezervos kai įnin
ku, einančiu tarnybos pareigas, 

ir 15,000 kareiviui.

(Pacific and Atlantic Photo]

Vera (nthcart (po dešinei), kuriai Darbo sekretorius buvo 
uždraudęs įvažiuoti j Ameriką. Tačiau tas nuosprendis tapo at
mainytas ir jai duota leidimas pasilikti 10 dienų Amerikoj.

Pilietinis keras Kinuose
Čango ir Fengo armijos mirti

noj kovoj dcl paėmimo ir 

kontroles IAkim

Prašo kariuomenės pa 
smerkto negro ek- 

zekucijai
atsisakąs visai 

kurių dėl to paaiškinimų.

Norvegu valdžios krizis
OSLO, Norvegija, kovo 3.

Senajam ministėrių kabinetui 
atsistatydinus praeitą penkta
dienį, partijoms nesusitaikant 
valdžios krizis tebesitęsia. Ag- 
rarai pasakė konservatoriams, 
kad jie nenorį sudaryti kabi- 

nedalyvaus 
Tuo budu 

daiktan

Planuoja kurti darbininkų 
mokyklas Meksikoj

Bijo sovietų; Afganista
nas mobilizuoja armija

lietą, jeigu jame 
taipjau radikalai, 
pastangos sujungti 
konservatorius ir agrarus, ku
rie galėtų sudalyti daugumą 
parlamente, nepavyko. Karalius 
Haakon dabar naujam kabine
tui sudaryti pakvietė stortingo 
(parlamento) pirmininką Ivaną 
Lykke, konservatorių vadą.

MEKSIKOS MIESTAS, kove 
3. — Laikoma čia septintoji 
Meksikos Darbo Konfederacijos 
konvencija šiandie svarstė vie 
ną gyviausių klausimų — dar
bininkų švietimo reikalą. Kon 
vencija nutarė steigti visu: 
mokyklas, kuriose be paprasti’ 
mokslo dalykų butų sistema 
tingai gvildenami socialiai ii 
politinės ekonomijos klausimai.

VIEN NA, Austrija, kovo 3.
Del įtemptų santykių su so

vietais, ir bijodama raudono
sios armijos puolimo, Afganis
tano valdžia įsakė mobilizuoti 
kariuomenę.

Suimta 40 netikru pini
gu dirbėju ir skleidėju

YOBKAS, kovo 4.
New Yorko distrikto 

policija, padalius me-
Yorke, Philadel-

LONDONE. , kovo 3. bai
ly Mail korespondentas Kinuo
se praneša, kad ties Machangu, 
penkiasdešimt mylių ** į pietus 
nuo Tientsino, dabar einanti 
viena smarkiausių kovų, kokia 
tik per dabartinį Kinų pilieti
nį karą yra buvus. Kova eina 
dėl užvaldymo ir kontrolės Pe
kino tarp Mandžurijos diktato
riaus čaiig Tsolino jėgų ir ge
nerolo Feng Juhsiano, kuo- 
minčunų aiba nacionalės liau
dies armijos vado.

Kuuminčunai sumušti

LEKINGTON, Ky., kovo 3.
Ateinantį penktadienį čia turės 
būti pakartas vienas negras, 
Edward Harris, mirtie^ baus
mei pasmerktas už nužudymą 
trijų asmenų praeitą sausio 
mėnesį.

Kadangi vyriausybė bijo mi
nios smurto ii bandymo išverž- * •
ti pasmerktąjį, idant ji pati ga
lėtų jį linčiuoti, šerifas kreipė
si į gubernatorių prašydamas, 
kad ramumui išlaikyti butu at
siųsta kariuomene.

Italija pakeičia piliety
bės įstatymą

Baptistu universiteto 
studentai įkūrė be

dieviu draugiją
ROCHESTER, N. Y., kovo 3. 

— Vietos laikraščiai skelbia, 
kad Rochesterio Universiteto 
studentų kuopa įsteigus lx?die- 
vių draugiją vardu “Damned 
Souls“ (prakeiktos sielos), ku
rios tikslas esąs įrodyti reika
lingumą bedievybės, naikinti 
tikėjimą į Dievą ir griauti visas 
religijas, tuo tikėjimu pagrįs
tas.

Rochesterio Univeisitetas

ROMA, Italija, kovo 3. • 
Ministeįių kabinetas nutarė pi
lietybės įstatymą pakeisti taip, 
kad italai. priėmę Jungtinių 
Valstijų pilietybę, parvykę Ita
lijon ir pagyvenę mažiau kaip 
metus laiko, gali but vėl Itali
jos piliečiai. Pirmykštis įsta
tymas reikalavo, kad butų išgy-. 
venta ^Italijoj ne mažiau kaip yra paptisįų įstaiga, 
dveji metai. i  _____

NE\V 
Federalė 
slaptoji 
džioklę Ne\v
phijoj, Syracuse, Detroite ir ki
tuose miestuose, suėmė dešimt 
tariamų netikrų pinigų dirbėjų 
ir apie trisdešimt kitų asmenų, 
kurie užsiėmė netikrų pinigų 
skleidimu. Pas areštuotuosius 
konfiskuota netikrų $5 ir $10 
federalio rezervos banko bank
notų viso sumoj $18,000.

Suimtieji pinigų dirbėjai, 
kaip matyt iš pavardžių, dau
giausiai italai: Giuseppe Gia- 
colone, Antonio Fai,\Glen Rod- 
gers, Glen Lucus, Phillip Hel- 
ler, Charles Farucci, Luigi Ca- 
tisano, Panucci Bumo, Anto
nio Mariso ir Giuseppe Roseta.

PEKINAS, Kinai, kovo 3.
Gauti pranešimai skelbia, kad 
maršalo Feng Juhsiano nacio- 
nalė liaudies armija (kuomin- 
čunai) buvus sumušta dviejuo
se frontuose.

Universitetas neleido 
pryčeriui kalbėt 
prieš evoliuciją

NELAIMĖ SU AUTOMOBILIU

Deportuos dėl grumo- 
janiŲ laišku prezidentui

Naujas T. Sąjungos 
komisaras Dancigui
AMSTERDAMAS, Olandija, 

kovo 3. lautų Sąjungos pas
kirtas naujas komisaras Dan
cigui, prof. Van Ilamel. šiandie 
išvyko Dancigan savo 
eiti. Jis užims buvusio
ro M. S. MacDonnello vietą.

Prof. Hamelo paskyrimu Vo
kietijos spauda labai nepaten
kinta, kadangi karo laiku jis 
buvo griežtas Vokietijos prie
šas.

pareigų 
komisa-

Sulaikė gabenamas Ame 
rikon paveikslu filmas Lietuvos žinios

Sūnūs užmušė tėvą
Va- 
vie- 
leit. 
vie-

PARYŽIUS, kovo 3. 
salio 21 dieną, kaip žinia, 
nas l’iancnzų aviatorius, 
Leon Caliot, susiderėjęs su 
nu amerikiečiu bandė aeropla
nu praskristi Eifelio bokšto 
apačia, bet jo aeroplanas įstri
go į bevielio telegrafo apara
tą ir aviatorius užsuhušė.

Viena filmų kompanija, dėl 
sensacijos, tuojau padarė tos 
tragedijos kintamuosius pavei
kslus. Franci jos vyriausybė 
tečiau užgynė juos rodyti te
atruose.

Birbilų kaime, 
A. Mockus šau
lį kęs namie su 
ir tėvu Kaziu, 

klojime

Mockus.

Filmos tat buvo pa- 
Ameriką. Vyriausy-' 

sužinojo apie tai, irbė betgi 
j užgintas filmas gabenančio j
Ameriką laivo France kapitonui 
bevieliniu telegrafu įsakė fil
mas konfiskuoti ir pargabenti 
atgal į Franciją. Laivo kapi
tonas atsakė radiograma, kad 
tatai bus padaryta.

VILKIJA.
Veliuonos vals., 
šio mėn., 19 d. 
žmona Autose,
užmušė tėvą ir paslėpė 
dobiluose.

Sausio mėn. 22 d. A. 
savo tėvo lavoną įsidėjęs veži
man atvežė j Vilkiją ir Nemu
ne po ledu paskandino.

Namiškiams ir kaimynams 
A. Mockus ir jo žmona sakė, 
kad jų tėvas yra kur tai išė
jęs-

Simus Kazys ir dukterys, ne
sulaukdami tėvo, kreipėsi 
policiją ir įvykis liko iškelta* 
aikštėn. '

A. Mockus su savo tėvu gy
veno bloguose 
turėjo kokią 
vasario 12 d.

Kaltinamasis
jo žmona Autose suimti, ir pa
talpinti kalėjime.

santykiuose, ir 
tai bylą teisme

A. Mockus ir

Maskvoj areštuota ame
rikietis už suktybes

MASKVA, kovY) 3. — Mas
kvos laikraščiai praneša, kad 
policinė sovietų policija arešta
vus vieną Amerikos pilietį, var
du Arthur Kapman ar Kopman, 
kurs pastaruoju laiku plačiai 
važinėjęs po Rusiją. Areštuo
tasis turėjęs šešias rašomąsias 
mašinėles ir sukęsis esąs vie
nos Amerikos firmos, vardu ’ netoli 
Hamilton, agentas. Jis imda
vęs iš žmonių užsakymus rašo-

Ir Lietuvoj žmonės 
steigia laisvas 

kapines

rašomiems daiktams, visados 
pai rudavęs rankpinigius, 1*4 
užsakymai niekados nebuvę iš
pildyti. Maskvoj jis buvęs ati
dai ęs dagi ofisą, liet ofiso dar
bininkams algų neišmokėjęs.

Lenkija patvirtino
Lokarno sutartis

VARŠUVA, Kovo 3. ~ Len
kijos seimas patvirtino Lokarno 
sutartis. Ministeris piiminin- 
kas Skrzynskis rytoj išvažiuo
ja j Genevą dalyvauti ateinan
čio] Tautų Sąjungos sesiioi.

27,000 žmoniy Maskvoj 
serga influenza

MASKVA, kovo 3. Rusi-I
ko- i01 siaučia xinfhienzos epidemi

ja. Vienoj tik Maskvoj įregis
truota 27,000 susirgimų. Visi

H be vietų gydytojai ir nurąės

NUSIPIRKIT 
TIKIETUS

Naujienų Koncerto ti
lt ietai jau gatavi. Krėslai 
numeriuoti. Kas pirmiau 
nusipirks tikietą, tas 
gaus geresnį krėslą. Ti- 
kietų kainos nuo $1.10 
ir augščiau. Galite juos 
gauti Naujienų Ofise, 

/ 1739 So. Halsted St. ir 
Naujienų Skyriuje, 3210 
S. Halsted St. Nusiplr- 
klt tikietus DABAR!

ROCKFORD, III., kovo 3.
Chicago & Northvvestern trau
kiniui sudaužius kryžkelėj, ne
toli Harvardo, automobili, bu
vo užmuštos juo
Henrietta Gordon, 17 metų, 
jos sesutė Matilda, 11 metų.

JACKSONVILLE, Fla„ kovo 
3. — Federalio teisėjo Jonės 
sprendimu, tapo atiduotas į 
imigracijos vyriausybės rankas 
vienas Rusijos žydas, Norman 

jį deportuotų.
Klein buvo kaltinamas dėl ra
šymo grumo j amų laiškų prezi
dentui Coolidgeui.

važiavusios i Klein, idant 
ir

Ne “košei’'’ veikalas

MILANAS, Italija, kovo 3. 
- Kunigai užgynė katalikams 
lankyti teatrą, kur vaidinama 
garsaus italų poeto d’Annunzio 
veikalas “Šv. Sebastiono nukan
kinimas.“

Mich., 
vakar

( Jiicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir nenusistojęs 
oras; mažumą šilčiau; viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi
nimam 12°, maksimom 26* F.

BENTON HARBOR, 
kovo 3. — Cedar Creste 
rado nežinomų piktadarių nu
šautą Hali Van Aikeną, smui
kininką ir muzikos mokytoją išK šiandie saulė teka 6:22, lei-
South Rend, Ind. džiasi 5:42 valandą.

KRUOPIAI. Šiaulių apskri
ties. Prie Kruopių miestelio
sumanyta, įstrigti laisvos kapi
nės. Pilietis Juozas Liekis iš 
Kruopių paaukavo sklypą že
mės ketvirtą dalį hektaro,

miestelio, labai gražioj
vietoj, palei vieškelio, einančio 
iš Kruopių į Papilę, ties gražiu 
miAkp gojeliu, kuriame seniau

Pasklydus gandams apie Lie- 
kio dovanojimą skl.vpo žemės 
kapinėms jau tada daugumas 
piliečių pilnai pritarė, žadėda
mi prisidėti prie įsteigimo lais
vųjų kapinių. Sako tam, kad 
valdžios patvh tinimą gauti, 
esą reikalingas apžiūrėjimas 
Sveikatos komisijos ir galų ga
le 7 vasario sulaukėme. Tikime 
greitu laiku sulaukti atidarymo 
minėtų Kruopių laisvųjų kapi
nių.

Gabens aeroplanais pa
štą per Baltijos jūres
STOKI1OLMAS, Švedija, ko

vo 3. Kadangi dėl Suomių 
įlankos įšalimo ir ledų Baltijos 
jūrėse pašto siuntinių iš Švedi
jos į Suomiją ir atgal negalima 
laivais gabenti, tai tuojau bus

' MINNEAPOLIS, Minu, 
vo 3. — žinomas fundamentą 
listas ir evoliucijos priešiniu 
kas, baptistų kunigas \V. L.
Riley, buvo gavęs leidimą lai-1 pašaukti į ligonines padėti Ii-j įsteigtas pašto tarp tų dviejų 
kyti Minnesotos _________
lekciją studentams tema “Evo-1 
Ijucijos mokymų 
mas“. Vėliau jis betgi paskel
bė, kad kalbėsiąs kita tema, 
būtent “Ar turi but ilgiau tole
ruojama evoliucijos mokymas 
šiame valstijos universitete?’’

Sužinojęs apie tai universite
to dekanas F. Kelly pranešė 
baptistų pryčeriui, kad duotas 
jam leidimas laikyti studen
tams lekciją atšaukiamas.

Universitete1 žiūrėti. i kraštų gabenimas oru.

klaidingu-

MOKYTOJAS SKELBĘS MO
KINIAMS LAISVĄ MEILĘ

SHANON GI T Y, Iowa, kovo 
3. Vietos viešosios mokyk
los mokinių tėvai įskundė mo
kyklų komisijai tos mokyklos 
principalą, kurs kartu ėjo ir 
mokytojo pareigas, kaltindami 
jį dėl skelbimo laisvos meilės 
mokiniams. Tatai jie esą suži
noję iš mokyklą lankančių sa
vo vaikų. Principalas, Guy 
Stockdale, pareiškė, kad tai 
esąs nebūtas daiktas, bet jau 
vien dėl to, kad jam padaryta 
tokių kaltinimų, jis i.š savo vie
tos rezignavo.

Telegrafuokit 
Pinigus Lietuvon

Per Naujienas Jus galite nusiųsti pini- 
gus Lietuvos žmonėms telegramų į 4-5 die- 
nas primokėdami tiktai 50 centų daugiau • 
už siuntinį, negu mokate siųsdami paštu, j 
Kam laukti mėnesį, kad į keletą dienų gali j 
nusiųsti telegrafuojant per Naujienas.

Siųsdami dovanas ar pagelbą gimi
nėms, skolindami kam pinigus ant vekselių, 
pasidėdami į bile Lietuvos banką ant nuo- £ 
šimčių, pirkdami nuosavybę 
kreipkitės į Naujienas.

Naujienų patarnavimu gali naudotis 1 
kiekvienas, kaip vietos gyventojas, taip ir :< 
iš tolimesnių miestų.

visados ;

NAUJIENOS
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N, Y.

Amalgameitų unijoj

Ne labai senai tašiau “Nau- 
ijenose” apie pastangas peror
ganizuoti ir pertvarkyti New 
Yorko Amalgameitų organiza
ciją. Dabar jau galima pasa
kyti, kad tos pastangos duoda 
gerų vaisių. Naujasis New 
Yorko organizacijos vedėjas, 
Bekermanas parodė, kad jis 
savo prižadus moka vykinti gy
venimai). Algų numušinėjimas 
visiškai sustojo. Firmos pri
verčiamos siųsti darbą tik į 
unijines dirbtuves. Newarke, 
kur randasi kriaučių dirbtuvių 
apie 90, buvo paskelbta strei
kas ir tuoj aus buvo laimėta al
gų pakėlimas — nuo $1 iki $3. 
Šitas darbas sekasi gana gerai 
dėlto, kad dabar New Yorke 
yra tik vienas Joint Board; 
kiipėjai taip pat pilnai koope
ruoja su siuvėjais. Visas New 
Yorko inarketas yra tvarkomas 
vieno menedžmento ir jam vi
si pritaria. Pastaruoju laiku 
darbas jau eina visur beveik 
pilnai ir be darbo žmonių labai 
mažai matosi.

Keikia pripažinti, kad dabar
tinis New Yorko org. vedėjas 
yra ir pusėtinai diktatoriškas. 
Bet visi sutinka, kad tekis žmo
gus čionai jau senai laivo rei
kalingas. Dargi komunistai ne
turi drąsos prieš jį pasirodyti; 
bet delei jo veikimo organizaci
jos darbą komunistai net nesu
randa nei priežasčių Bekerma- 
ną puldinėti, l iesa, jis komu
nistus iš pat pradžių gana aš
triai ir nučiupo. Dar iš karto 
komunistai bandė sunkinėti sa
vo “masinius susirinkimus”, 
bet pasirodė, kad Bekermanas 
turi tiek drąsos ir energijos, 
kad ėmė lankytis į jų (komu
nistų) šaukiamus susirinkimus 
ir juos užvaldyti, dabar visai 
paliovė ir šaukę tokius susi
rinkimus. Komunistų “Action 
Komiteto” jau visai nesigirdi. 
Kai kurie komunistų lyderiu- 
kai pradėjo taip žemai prieš 
Bekermaną lenktis, kad net at
ėję j j° ofisą prisiekinėjo dau
giau nieko neturėsią su jokiais 
“action komitetais” ir su visu 
komunizmu kad tik nereikė
tų netekti darbo. Lietuviškieji 
komunistai irgi sušvelnėjo 90%.

Finansine padėtis
Suvienijus abidvi Bendrąsias 

Tarybas Į vieną ir pradėjus 
narius versti prie organizaci
jos disciplinos, finansinė orga
nizacijos padėtis žymiai page
rėjo. Delei komunistinės demo
ralizacijos veik arti pusė visos 
organizacijos narių buvo pa
liovę mokėti unijai priklausan
čias mokestis. Labai daug na
rių buvo užvilkę duokles po 2 
ir net po 3 metus. Bet užėmus 
Bekermanui manadžeriaiis vie
tą ir parodžius savo griežtumą/ 
visi nariai sukruto atsiteisti su 
unija. Duoklių ^priėmimo vie
tos tuojaus kimšte užsikimšo. 
Bet to negana. Unijos viršinin
kai numato, kad jeigu norint 
organizaciją padaryti šimtu 
nuošimčių stiprią, tai reikalin
ga dar daugiau ir pinigų. To
dėl dabar pradėjo didelę kam
paniją už pakėlimą nedėlinių 
duoklių: vieton 35c. iki 50c. 
.Jau tuo reikalu atlaikyta visa

eilė lokalų masinių susirinki
mų ir visur veik vienbalsiai 
nusitarė mokėti po 50c. į sa
vaitę. Svarib priežastis delei 
pakėlimo duoklių yra dar ir ši
ta: dalis organizacijos narių, 
kurie priklausė kudiliftp<lrabu- 
žių Bendrajai Tarybai jaį mo
ka po 50c. antri metai. Dabar 
suvienijus abidvi Tarybas pasi
rodo, kad nariai priklausantys 
vienai organizacijai vieni mę- 
ka po 50c., o kiti po 35c. j sa
vaitę. Ir dėl to būna ir kivir- 
čių pačių narių tarpe. Todėl 
yra būtinas reikalas mokestis] 
suvienodinti.

54 skyriaus susirinkimas
21 d. vasario įvyko lietuvių 

A. C. W. of A. 54 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas, šitame 
susirinkime oficialiai tapo pra
nešta, kad Bušų Amerikiečių 
Industrinė korporacija Rusijoj 
jau užvertė kojas. Musų sky
rius yra piikęs už $2,000 šė- 
rų;

[Pacific and Atlantic Photo]

Grafas M. Scyeshhna, žymus 
japonų veikėjas, sako, jog ame
rikonai yra arogantiškiausi im
perialistai. Girdi, amerikonui 
visą laiką kalbą apie žmonišku
mą ir kitas dorybes, o tuo tarpu 
patys pasižymi nepaprastu žiau
rumu.

'.'Vv
. /■ f ■

dabar dar nežinia, ar gau- 
atgal bent kiek savo pini- 
ar žus visi. Delei smulkes- 

atsižinojimų apie pinigų
I'ary-

laišką tos 
IS su ūž

ti ių 
atgavimą, skyriaus Pild. 
ba nutarė parašyti 
korporacijos vedčj; 
klausiniu. Kadangi musų 

riaus atstovus dalyvauti mini
mos k< rporacijos susirinkimai) 
pavėlavo nuvykti, kuris įvyko 
vasario 23 d. š. m., tai jis vis
ko n; galėjo nė raportuoti. Nu
girdęs tik tai, kad esą tie pini
gai “palikta Rusijos profesi
nėms sąjungoms.”

Micbelšonas plačiai va
da r- 
virš 
dir- 
pra- 
per-

V. M. 
oortavo apie dirbtuvių ir 
bų pailėtį- Pasirodė, kad iš 
30 lietuviškų dirbtuvių, 25 
ba pilnai, o likusios dar tik 
leda. Sąryšy su įvykusiu
sitvarkymu New Yorko organi
zacijoj pagerėjo padėtis ir mu
sų distrikte: algų numušinėji
mas pasiliovė ir atsirado šiek 
tiek darbo daugiau, nei kad 
pereitais metais.

Abclnai narių 
via gana geras, 
riai rodo didelį 
crganizaci|jos

ųpas dabar 
pakilęs ir na- 
pasitenkinimą 

vadovybe. Tiki
nąs), kad greitoje ateityje New
Yorko organizacija sustiprės ir 

į senąsias vėžes.iteis

Harvey, Ui.

Saugokitės
Šalčio

Šaltis reiškia pavojų.. Vien nuo pneU’f 
mocijos kasmet mirštu 150,000. Nesu
skaitomos kitos bėdos kįla iš šalčių.

Sustabdyk šalti pačioj pradžioj, grei- 
čiaupiu ir veikliausiu būdu. Imkit 
Hill’s Caseara Bromidc-Quinine. Jis šal
tį suatabdo į 21 vai., o gripų į 3 die
nas. Jį dabar mllionai vartoja, nes per 
15 metus iii'-!. nerado geresnio būdo 
išnaikint š.Jtį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka- 
’a galit gaut šitą. Visos aptickos par
duoda Hill’s.
'-‘ikrai Gauk Kaina 30c

siauduUA DeZO su paveikslu ,

Jis, pvzd. sako, kad Kliubietis 
rašęs apie AŽV. dr-lės koncer
tą. Turbūt Ex-Biznieriui kas 
nors kėlė koncertą galvoj, o ne 
Kliubietis apie koncertą rašė.

'Poliaus jis sako, kad mus 
menševikai jaučiasi pirštus nu
degę, nes P. Grigaitis buk bi
josi tuose protesto mitinguose 
pasirodyti. P. Grigaitis ir visi: 
socialistai komunistų visai ne-! 
sibijo, tik nenori bendrauti su! 
vc-iclmiiii,iais, kurie smerkia į
priespaudą vienoje šalyje, o gar- 
liina kitos šalies kruvinus ty- 
Tonus, kurie maudosi Rusijos 

ir visos liaudies!
Socialistai smerkia 
ir tyronybę visur, 

nepasireikštų ir to- 
niekame sandarbi-

ninkauti su kokiais nors despo
tizmo garbintojais, kokiais yra 
bolševikai.

krauj uose. 
despotizmą 
kur lik ji

mo aukų, tai pats Ex-Biznie- 
rius pris-ipažysta, kad aukos bu
vo renkamos. Tai kur čia Kliu- 
biečio melagystė?

Negalėdamas nieko užginčy
ti, Ex-Biznierius verkšlena apie

grobę du asmenys. Tegul nesi
rūpina tuo Ex-Biyib filis, jei 
kuopos kokis tui’tds buvo, fai 
jis ir tebėra ir šiandie ir Ex- 
Biząiieriui jis neteks, nors gal 
jam ir labai reikalingas butų.

—Kliubietis.

“Vilnies” nr. 7 tūlas Ex-Biz- 
nierius bando užginčyti mano 
iinutei, tilpusiai Naujienų nr. 
I, kurioj buvo rašyta apie ko- 
nunistų rengiamą prok«to mi- 
ingą ir apie A. ŽV. draugijė-j’"M- 
ės rinktas aukas.

Ėx-Biznierius savo užginčiji 
mc prirašė visokių nesąmonių. 57^

Nuo SpiMų
*Ca<lum Ointment prašalina spuo- 

g* h padaro oda minkšta ii dailia 
Jis turi inįnkši inanėią aniisopfl ka 
u gydančių iena kad prašalinu iri /
taciia iš sykio (’adum Ointment taip 
gi yra geras nuo pučkų šlakų su 
skintosios odos slogų išbėrimu už 
Ravimų įsidrėskimų išbėrimų skau
du’ u nudegimų kaiščio dedervi- 

. niežeiimų ii taip toliau 
į lei jus negalite gauti Cndum Gint 
I ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
_ i Fifth Avenue, New York.

J■■■n3KBHV■■■■■■■■■■■■■■£untHGBP 

į Duosime Jums i 
s ■ ■

Ne visai dykai
o ■

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

į Ant visų Ford uždarytų karų j
Parduodame dabar juos numažintomis kaino- i

■ mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais. ■

Pirkite sau karą dabar, kad paskiau nereikėtų 
laukti tris mėnesius iki dastatymo.

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95

FRANK BRESKA
2501 So. Kedzie Avė. Tel. Lawndale 4113

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

Xn iv Gydo vyrų, nioteių ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 
“Iv 21 I ir gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.

Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St. 
Valandos: 10-12 dienų, 2-4 po pietų, 0-9 vakare. NedSlioj 10-12 

TEL. ARMll’AGE 6115

PER VISA SALI
Nuo vieno iki kito krašto “Chesterfield
gerumas
rūkytoju visuose gyvenimo srityse

Chesterfield

CHESTERFIELD YRA PADARYTI PER

Rusiškos , ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

DR. A. WARCHALOWSKI
Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki
9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną

ma nuo

LIGGETT & MYERS TOBACCO COMPANY

PERSERGĖJIMAS 
VYRŲ

]l į)PRDTEXU^

Tikras apsaugojimas nuo socia
lių ligų, užtvirtinta per Europi
nius gydytojus. Prisiųskite $2 už 
pilna prirengimą. Del informacijų 
rašykite pas

DR. J. F, KONOPA

Tel. Republic 8135

Paul Hhnu'ska 
6653 Sb. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokj darba pigiomis kainomis.

mxmnxxmi«xxx«Tin

Klausyk ir Temyk 
0 Polam

PHARMA LABORATORIES
26 So. State St., Chicago 

V — , — - - -

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir Uratų suvedimas. 
FikČcriai ir elektros reikmenys 

2215-W. 22nd St., Chicago
Phone Canal 2591

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar į sto

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

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik- vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis 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 kuponų dar duodama priedo sekamai:

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

................ /........ :...................... Atkirp Čia ...... ........... ................................
Data: Kovas 4, 1926

^^nPROn^Sj
.4V^c°rporatioN

PRESENTFOR RHjmVY 
UNITED PROFIT-Šjtaį fio R&Ul

llAVl v>rePAID TO

RING CORPORATION

ggtr:jrvTT

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin. »

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky- 

• damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba. Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmac&l Co., S ai n t 
Lotus, U. S. A.

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

Darykit tai ir jąs
štai kiek kuponų gausit v' 

kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją: 
Už metus ...
Už pusę metų
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.

150 kuponų 
....  75 kuponus

LXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXX
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L.S.S. Pildomasis Komitetas
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J šmotelis, 10G04 Edbrooke Avė., 

Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.e
A. Grebelis, 10225 Pei’ry Avė.

— visi Chicago, 111.

1Z

kad

Jeigu

$35.20; 
taria-

Tel. Blvd. 3138
M. VVoitkievicz-

DR. HERZMAN^

Telefonai:

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyių, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

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

) 3110. Naktį
I Drexel 0950
’ Boulevard 413G

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

AKUŠEREA
B Pasek minga i pa

tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

W T W zicija krašte ir dabar jau ren-R 1X1 B fl ■ ! giasi paimti j savo rankas visąĮ į JĮ i valstybės galią. Per paskuti
nius rinkimus Darbo Partija su
rinko dauginus kaip 5 milionus 
balsų, kuomet konservatoriai, 
kurio šiandie turi Anglijos par
lamente didelę daugumą atsto
vų, gavo 7 su puse milionų. Tik 
kokie du milionai balsų skiria 
Darbo Partiją nuo to, kad ji 
įgytų pilną kontrolę parlamente 
ir valdžioje.

Anglijos Darbo Partija, sako 
drgz"Mosley, yra grynai socialis
tinė partija. Ji yra tikrai dar
bininkų judėjimo padaras. Ji 
kilo iš darbininkų unijų susivie- 
nymo. Tie elementai, kurie 
ateina iš kitų visuomenės klasių 
j Darbo Partiją, neatsineša ' jo
kių skirtingų tikslų; jie stoja po 
darbininkų klasės vėliavą ir ko- 
/oda už šitos klasės 
vima.

Kalbėtojas išreiškė 
r Amerikoje, gal ne

'io metų, socializmas pasieks 
jokio pat stiprumo, kaip Angli
joje. šiandie Amerikos sociali
stai dar tebedirba “pionierių“, 
)irmųjų naujos idėjos skelbėjų, 
laibą
jO Anglijoje.
ey, šis pionierių darbas yra ypa
tingai garbingas, nes visur pir
moji naujos idėjos skelbėjai yrą 
abiaus vėlesnuijų gentkarčių 
gerbiami, negu tie žmonės, ku- 
ie prisidėjo prie judėjimo, kuo- 
aet jis#! jau buvo išaugęs. Bet 
zalbetojas nurodė, kad su ta 
iradine socialistinio judėjime 
.tadija yra surišti kai kurie pa- 
ojai, kurių reikia stengtis būti
mi išvengti, 
nas kai kada 
icjuose tam 
įsichologiją“,
’ien tiktai kritikuoti, 
ant apie konstruktyviu darbo 
eikaliilgumą. Darbininkai ne- 
alėtų pasiekti savo tikslo, jei- 
;u jie paimtų į savo rankas val- 
Ižią, neturėdami konstruktyvių 
dejų. Pavirtusi dauguma, dar- 
lininkų partija turi ne griaut, 
»et statyt — t vert naują visuo- 
nenės sistemą.

Chicagos socialistai išreiškė 
bicm svečiam giliausią padėką 
iž jų kilnius žodžius ir padrąsi- 
limą, kurį juodu savo atsilan- 
ymu, suteikė šio krašto darbi- 
linkų judėjimui.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius ■— M. (i. Mnuricas, 4333
S. Eiurfield Avė., Chicago, III.

Finansų sekr. — O. Baniene, 1729 W.
Monroo St., Chicago, III.

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

A. Rypkevk'ia, ■ 1517 N. Irving Avė.
Nariai — Ona Vilienė ir A Vilis.

tų įtaka Argentinos darbinin
kuose jau yra nupuolusi.

Argentinos socialistų platfor
ma reikalauja, kad butų galuti
nai nutraukti diplomatiniai san
tykiai su Vatikanu ir kad butų 
atskirta bažnyčia nuo valstybes. 
Latinų Amerikos respublikos — 
Argentinoje, taip pat kaip Mek
sikoje ir kitur — eina smarki 
kova tarpe darbininkų judėjimo 
ir klerikalizmo.

BELGIJOS - VOKIETIJOS - 
FRANCUOS SOCIALISTŲ 

KONFERENCIJA.

LtETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskus, 516 Carrollton Avė.,. Baltimore, Md.

Draugy Mosley 
Atsilankymas

Sinclair kandidatas į 
Gubernatorius

A. Slapukas ir Lukas
Viso ........ '.............

Visiems aukautojams 
mc .nuodirdu ačiū.

L. S.-l). Rėmimo Fondo 
dininkas J. Šmotelis.Socialistų partija Kaliforni

jos valstijoje nominavo garsųjį 
Amerikos rašytoją Upton Sin
clair kandidatu į gubernato
rius. Plačiajai visuomenei drg. 
Sinclair yra žinomas .daugiau
sia savo kuriniu “The Jungle” 
(IHaistas), kuriame aprašoma 
darbo sąlygos mėsos pramonės 
įmonėse (stock-yarduosc) Chi- 
cagoje. 'l'a knyga yra išverstu 
j daugelį kalbų; lietuvių kalbo
je yra net du jos vertimai, iš
leisti skyrium.

Upton Sinclair žada rinkimų 
kampanijoje sukoncentruoti vi
są savo energiją kovai prieš 
Kriminaliu Sindikalizmo įstaty
mu, kuris varžo žodžio ir orga
nizacijų laisvę Kalifornijos dar
bininkams.

Į gubernatoriaus padėjėjus 
(Lieutenant Gcvernor) socia
listai nominavo d-gę Leną Mor- 
ro\v Le\vis. Teisėjui Ųen Bvck- 
man, iš Los Angeles, pasiūlyta 
nominacija j valstijos aukš
čiausiojo teismo pirmininkus.

-

Aukos Lietuvos Social
demokratams

Redakcijos Atsakymai
S. Naudžiui, 

Mich. 
B’ėmirno 
ko, kad 
vertės yra i 
J ilsų vardu 
išsiųsta 
nesate gavę laiško, tai gal bu
vo klaida adrese, kurį padavė
tė, siųsdami pinigus?

K’ialdėmokratų 
iždininkas sa- 
Order $1 1.25 

gautas ii 
vasario 1 d. 

pakvitavimas.

Fondo
Money 

senai 
i jau

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

SERNERDR. (
Lietuvlfi akinis specialistas

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:80 vak.

NedSlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir uugSčiau

Francijos, Vokietijos ir Belgi
jos socialistų partijos nutarė 
vasario mėnesio gale padaryt 
bendrą konferenciją aktualių 
ekonominių klausimų apsvarsty
mui. Dienotvarkvn įdėta klau
simai .prekybos sutarčių ir kitų 
ekonominių santykių tarpe tų 
trijų šalių.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIEKE
AKUŠERKA

3101 Sb. Halsted St., kampas 31. ę,at.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuoše. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki 
tęs. o rasite pa
galbą.

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

pati Lady Cynthia atvyko ap
lankyti gimtąjį savo motinos 
kraštą, ir pirmas žodis, kurį ji 
ištarė apipilusiems ją laikraš
čių reporteriams, buvo tas, kad 
ji čia atvažiavo ne pas milionie- 
rius svečiuotis, bet susipažinti 
:u Amerikos socialistais ir sv. 
Amerikos darbininkų gyveninio

pasiliuosa-

viltį, kad

Amerikos socialistai senai 
turėjo tokios milžiniškos rekla
mos didžiojoje spaudoje, kaip 
per dvejetą paskutinių savaičių, 
atsilankius j šią šalį dviem Ang- j sąlygomis!

•bo lailijos nuliam, jj papt>iškė tehaus, kad atei
11 F į nančiuose Anglijos rinkimuose 

Visi didesnieji laikraS- j,- taip patt kai|) ir jos vyras 
Osvaldas, bus kandidatas į par 
i.imcntft Darbo Partijos sąrašu 

Chicagoje ir apielinkėse drau 
ai Mosley praleido apie savai 

ta laiko, čia būdami, juodu ap 
žiurėjo kai kurias stambiausia 
pramonės įstaigas (dirbtuves 
stock-yardus ir t. t.), aplanke 
anglies kasyklas Illinois valsti 
joje, padare vizitą socialisti,

ne- FABIJONŲ DRAUGIJA 
INDIJOJE.

40

draugam Oswald.Mosley i 
žmonai.
čiai dėjo kasdien ilgus straipsj, 
nius apie tuodu svečiu iš Ang-! 
lijos, talpino jų dviejų paveiks 
lūs ir rašė apie jų veikimą Ang 
lijos darbininkų judėjime.

taip, kaip pirmiaus bu-
Pasak drg. Mos-

Priežastis, dėl kc rpauda 
taip interesavosi, yra ta, 
draugai Mosley yru aukšto- 
jorų kilmės ir paveldėtojai < 
lių turtų. Oswal<l Mosley

jais

Anglijoje dauginus kaip 
metų gyvuoja socialistinių inte
ligentų organizacija — Fabian 
Society /(Fabijonų Draugija), 
tarp kurios steigėjų randasi to
kie garsus'visuomenės darbuo
tojai, kaip George Bernard 
Shaw ir Sidney ir Beartrice 
Webb’ai. ši organizacija labai 
daug prisidėjo prie socializmo 
idėjų išpopuliarizavimo ir prie 
Darbo Partijos tusi kūrimo.
Dabar pradedama tokią pat or

ganizaciją steigti ir Indijoje. 
Lapkričio mėnesyje tapo įkurta 
Madrase Indijos Fabijonų Drau
gija. Jos pirmininkas yra ma
joras Graham Pole, sekretorius

S. M. Michael. Tą draugiją 
tečiaus remia ir daugelis kitų 
politikos bei visuomenės veikė
jų, pav. Indijos profesinių są
jungų atstovas, N. M. Joshi, ir k.*

Grand Bapids, Mieli, per pa
sidarbavimą drg. S.
gauta $14.25. Aukavo šie: 

Apšvietos Kliubas ... 
P. Kauskas .... ....

nudžiaus

s ba- 
dide

yra 
kilęs iš vienos seniausiųjų Ang- ’ kongresmeno Bergerio šeimyna 
hjos baronetų šeimynos. Di-1 Wisconsino valstijoje ir turėjo 
džiojo karo mfrtu jisai tarnavo ‘eilę pasikalbėjimų su Chicago; 
armijoje ir pasiekė kapitono socialistų organizacijos darbuo 
rango. Matyt, jo esama labai i tuojais. 
gabaus vyro, nes, vos sulaukęs | 
21 metų amžiaus, jisai buvo pa-j 
statytas kandidatu į parlamen
tą ir išrinktas konservatorių 
partijos sąrašu. Parlamente ji
sai išbuvo šešis metus. Tenai 
jam teko susidurti su opiausiais žmonių 
politikos klausimais, tarp jų — 

Jaunas ii j kalbas Chicagos 
pasipiktino i mokyklų mokytojų

! (High Scool Teachers’ Federa 
:ion) pirmininkė p-ia Ilansen 
Longrcsmanas Victor Bergei 
’iacionalis socialistų partijos oi 
ganizatorius Kirkpatrick ir abu 
du svečiai iš Anglijos. Seneli 
Eugene V. Debs atsiunjtė sveiki 
irimo telegramą iš 'lene Hautc 
Ind., išreikšdamas apgailestavi 
mą, kad jisai negalėjęs, dėl sun 
kaus savo žmonos susirgimo 
pats atvykti ir pasimatyti su I Gubernatorių rinkimuose įvai- 
svečiais. I ’iuose Argentinos steituose so-

Draugų Mosley kalbos iššauki I nalistų partija turėjo gerą pa- 
didelį entuziazmą bankieto daly | dsekimą.
viuose. Pasirodė, kad taip ka-1 candidatas 
pitonas Mosley, kaip ir Ladį I 1,26J balsą, 
Cynthia. yra visa siela atsidavę! -ai atgal už 
darbininkų judėjimui ir sočia I luotą tiktai 
i'zmui. Iš jų dviejų kalbų bu- 
vo aišku, kad juodu,
ryšius su savo klase ir josios po
litika, vadovaudamiesi ne laiki
nu u pu arba sentimentu, bet gi
liu įsitikinimu. Pasak dr-gės
Cynthia Mosley, kapitalizmad (rinkimu), o radikalai 92. Pa- 
anglijoje yra jau prilipęs liepto Į starų jų balsų skaičius, palygi- 
galą. Jisai ne tiktai nesugeba nant su 1921 m. rinkimais, nu- 
aprūpinti žmoniškomis gyveni-1 puolė, nežiūrint to, kad šį kartą 
mo sąlygomis darbininkus, bet I visai nestatė savo kandidatų 
ir nėra produktingas. Ištisos konservatorių partija, kurį aną- 
svarbios pramonės šakos, kaip, I met buvo surinkusi nemažai bal- 
pav. anglies pramonė, yra su-1 sų.
bankrutavusios. Todėl Anglijos! mėnesį Argentinoje tliri 
žmonės turi, kad ir čia da taip, įvykti rinkimai j parlamentą, 
galvoti apie įvedimą naujos, ge-ĮBus ernkama pusė naujų atsto- 
resnės visuomenės sistemos. vų. Socialistų pasisekimai gu- 

Lady Cynthia pabrėžė tą fak- bernatorių rinkimuose leidžia 
tą, kad Anglijoje šiuo laiku ge-| tikėtis, kad jie sugebės žymiai 
riausios
suomenės sluoksnių — gabiausi Į lamente, kur dabar yrą socialis- 
rašytojai, mokslininkai, biznio tų frakcija, susidedanti iš 18 
ekspertai ir praktiškos politikos Į narių.
žinovai — stoja į socialistų eiles.
Tatai lemia pergalę socializmui (geram stovyje, 
artimoje ateityje.

Kapitonas Oswald Mosley par 
pasakojo įdomių dalykų apie sa
vo patyrimą Anglijos parlamen
te. Paskui jisai vaizdžiai nupie
šė Darbo Partijos augimą, kaip 
ji iš “menkos persekiojamos

lijęs baronetu

Mažumos judėji- 
išvysto savo pase? 
tikrą “mažumos 
t. y. palinkimą 

užmirš

S. Naudžius ..........
J. Smilgius ..........
Chicagoje įvairiais

gauta:
Mj Bagdonas, 3420

Airijos klausiniu, 
jautrus atstovas 
viešpataujančio, ios 
litika ir nutarė nutraukti su j

Pereitą antradienį vietinia 
socialistai iškėlė tiem dvien 
svečiam bankietą Morrisono ho 
tolyje. Nors jisai buvo sureng' 
tas labai urnai, bet dalyvavo ja 
;ae trejetas su viršum šimto

Bankiete pirmininkav 
drg. St. John Tucker ir sak< 
laibas Chicagos aukštesnių j'

$6.25 
. 3.00 
. 2.(H) 
.72.09 
. 100 
budais

Perėjęs į Darbo Partiją, kapi
tonas Mosley paskutiniuose rin
kimuose vėl statė savo kandi
datūrą j parlamente, dideliam 
pramonės mieste, Birmingham, 
bet nelaimėjo. Konservatorių 
partija dėjo didžiausių pastan
gų, kad “pamokinus išdaviką“, 
ji tečiaus tik vos-nevos sugebė
jo jį nugalėti. Iš 30,000 pa
duotųjų balsų konservatorių 
kandidatas tegavo tik 70 balsų 
daugumą. Vargiai galima abe
joti, kad sekančiuose 
se drg. Mosley sumuš

Wallace 
$1.00 

P. Norvilienė, 3420 AVallacel
St...................... '......... 1.00

Dr. A. Davidonis......... 5.00 Į
Pas drg. Degučius paskelbta 

vakar ............ 11.50

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai

• Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO -VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000
T

f

rinkimuo- 
savo opo-

Tarptautiniam Fronte
SOCIALISTŲ PASISEKIMAS 

ARGENTINOJE.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Kieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1319

Vai.: Nuo G ikHMal. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001 

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

S. Halsted St. Tel. Yards 0062
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

PCtnyčioą.

3241

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

kad
apie šitokį ne

atvykus} pa

Amerikoj
nentus.

Suprantama, 
publikai girdėt 
paprastą asmenį
viešėti į šią šalį, buvo įdomu, ir 
laikraščiai negalėjo .apie jį tylėt. 
Bet dar labinus, negu kapitonu 
Mosley, spauda buvo susiintere- 
savus jo žmona, nes ji yra kilusi 
ne tiktai iš aukštosios angių po
nijos, bet ir iš Amerikos milio- 
nierių. Cynthia Mosley yra 
garsiojo Anglijos lordo Curzono 
duktė ir Chicagos multi-milio- 
nierio Levi Leiter anūkė. Jos 
tėvukas, bene pirmutinės Chi- 
cagoje milžiniškos departamen- 
tinės krautuvės steigėjas, paliko 
po savo mirties 100 milionų do
lerių turtą, kuriuo jo paveldėto
jai dar iki šiol negali pasidalin
ti ir tąsosi po teismus (Cynthia 
Mosley toje byloje nedalyvau
ja). Šito turtingo pirklio duk- 
tės, Mary Leiter, ištekėjimas už 
Anglijos didžiūnų vado Curzono 
buvo savo laiku iššaukęs di
džiausią sensaciją Amerikos ir 
Europos “draugijose”.

Dvejetas metų atgal ameriko
nus nemažai nustebino žinia, 
kad lordo Curzono ir Mary Lei
ter duktė Cynthia kartu su savo 
vyru, kapitonu Mosley, prisidė
jo prie socialistų. Dabar gi

Mendozoje socialistų 
gavo sausio 3 d. 

, kuomet penki me- 
socialistą buvo pa- 
1,915 balsų. 

Buenos Aires steite 
nutraukė | ;iant sostinę) rinkimai 

1925 m. gruodžio mėn. 6 
‘ialistų balsų skaičius pakilo nuo 
i0,805 (1921 m.) iki 25,205. So
cialistai laimėjo 22 elektoriu 

kapitalizmai I (rinkimu), o radikalai 92.

(išski- 
įvyko 

d. So-

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo G iki 8 vai. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN B. BOROEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

jėgos iš apšviestų vi- sustiprinti savo atstovybę par-

Partijos orjįariizacija randasi 
Per aštuonio

liktą metinį suvažiavimą, perei
tą spalių menesį, partijos sekre
torius Maseda raportavo, kad 
partija turi 10,914 narių 262 ; 
kuopose. Dveji metai prieš tai, 
ji turėjo tiktai 184 kuopas ir 
8,095 narius. Partijos stipreji- 

mažumos” pavirto oficiale opo-mas aiškiai rodoj kad komunis-

Namu telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BKENZA

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.

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

Optametrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S'. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė Šviesa ir diathermia

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pullman 5950 
10756 S. Michigan A v.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. L. THOMAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
abstraktai, morgičiai.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark
----------

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6890

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenuė 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mSgsta.

1707 W. 47th St. *
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
G iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

, 8 iki 2 vai. po pietų.
> ---- r- ■ ----—--—*

Ofiso Tel. B(»u»evard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir vist) chroniškų ligų.

Ofisas:'3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 3M Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Speciaiištas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353 

_____ ... Z

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXx
M̂ 
MDr, Lawrence P. Slakis

DENTISTAS R
4454 So. Western Avė, «

VALANDOS: m

Phone Canal 1713-0941 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St. 
Ofiso vai. nuo 12 iki 4 kasdieną. 
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

M
M . ,
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare r xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. R e s., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Lic^nsed
710 West 18th St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa
grobi). Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS' DENT1STAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visai 

Gyląs ir Skausmus

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III,

ai forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.
------  -- --P
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadainius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

$8.00
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Chicagoje — paštu: 
Metams ...........................

Užsimokėjimo kaina 
Pusei metų ........................

Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui .............

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
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Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
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orderiu kartu su užsakymu.

mokratų partija ir puikiai suorganizuotos unijos kone 
visiškai pakriko, pcgalėdamos nei pigiu maistu, nei ki
tokiais ekonominiais patogumais padėti savo nariams. 
Tuo sunkiu metu Rusijos bolševikų auksas ir propagan
da ištvirkino daugelį suvargusių Vokietijos darbininkų 
ir nustūmė juos j reakcinio “putšizmo” glėbį.

PARTIJA, UNIJA IR KOOPERACIJA

JŲ NAUDA IR SUTARTINO VEIKIMO 
REIKALINGUMAS

SANTYKIAI TARPE DARBININKŲ PARTIJŲ 
IR UNIJŲ EUROPOJE

DARBININKŲ JUDĖJIMO SILPNUMAS 
AMERIKOJE

DARBININKU BANKAI

rū

Jeigu pažvelgsime į Amerikos darbininkų judėjimą, 
tai pamatysime, kad čia yra blogi dalykai ne tiktai su ko-! 
operacija, bet ir su politine partija. Politikoje šio krašto 
darbininkai arba visai nenori dalyvauti, arba seka kapi
talistinių partijų uodegoje, kaip kitąsyk sekė Anglijos 
darbininkai. Socialistų partija čia yra silpna, ir jos san
tykiai su unijomis iki šiol niekuomet nebuvo geri.

Kooperacijų gi Amerikoje beveik nėra, ir išrodo net, 
kad joms čia visai nėra dirvos. Stambusis kapitalas čia 
yra taip įsigalėjęs ir pramonėje ir prekyboje, kad dar
bininkų centais įsteigtos kooperatyvės krautuvės negali 
išlaikyti su jomis konkurenciją.

(liU'.Ulic auti ALlunlic 1 li<nv

Vincenit Cantania iš Brookly- 
no, N. Y. Jis apipylė savo uoš
ve gazolinu ir uždegė.

Amerikos Geografiniai 
Palyginimai
—

Kiekvienam žinoma, kad 
Jungtinės Valstybės susideda iš 
18 valstybių ir Kolumbijos di-■ 
strikto, kas sudaro $8,020,78 » 
ketvirtaines mylias, gi ptidejuf 
Alaską ir Ritąs Jungtin'ų Vai-

panija, Franciją ir Vokietija.
Vienok reikia nepamiršti, kad 

nors Jungtinių Valstybių plotas, 
inimant Alaską ir kitas priklau
sančias Valstybes, yra lygus Eu
ropos plotui, bet Europos gy
ventojų skaičius siekia 476 mi
lijonus, o Jungtinių Valstybių 
gyventojų skaičius siekia tik 
118 milijonų. (FLIS.).

Yra trys svarbiausios darbininkų organizacijų 
šys: partija, profesinė sąjunga (unija) ir kooperacija. 
Kiekviena šitų organizacijų turi savo svarbą. Partija ko
voja už darbininkų reikalus politikoje; profesinė sąjun
ga gina darbininkus fabrikuose, kasyklose ir kitokiose 
įmonėse; kooperacija padeda darbininkams pigiau pra
gyventi. 4 -' t . . .

Be to, kiekviena šitų organizacijų auklėja ir lavina 
darbininkus. Politinė partija mokina darbininkus supra
sti bendruosius krašto (ir viso pasaulio) reikalus, skiepi
ja jiems tokias prakilnias idėjas, kaip laisvė, demokraty- 
bė ir socializmas. Profesinė sąjunga (unija) auklėja dar
bininkuose solidarumą, pratina juos veikti sutartinai, 
jungtis į daiktą - dirbtuvėje, paskui ištisoje pramonės į ^°er^ 
šakoje ir pagaliau visame krašte ir net plačiau. Koope- unijos nariai, bet ir visi kiti, 
racija gi lavina darbininkus praktiškam biznyje ir duo- čiulpė tą “kendukę“ ir per ga- 
da jiems pavyzdį naujo darbo sutvarkymo, kur nėra pri- na laiką buvo tykus ir ra

inius — taip kaip 
čiai.vatinių kapitalistų ir kur tikslas yra ne pelnas, bet pa

tarnavimas.

Atmainų šitoje srityje gal tečiaus įvykins darbinin
kų bankai, kurie per keletą paskutinių metų ėmė, kurtis 
ir turi gana gero pasisekimo. Kooperacijos žinovai sako, 
kad Amerikos sąlygose kooperacijoms esanti gera dirva, 
jei ne prekyboje ir pramonėje, tai — kredito srityje.

Laikui bėgant, bus, be abejonės, surasti keliai ir po
litiniam darbininkų judėjimui Amerikoje. Jeigu tie ke
liai bus savotiški, tai t«as nereiškia, kad politikoje Ame
rikos darbininkams nesą vilties pakilti. Darbininkai kyla 
ir laimi visame pasaulyje. Ateis eilė ir šios šalies darbi
ninkams !

Russian American In- 
dustrial Corporation

Amalgamated
Worker of America 
prezidentas, Sidney 
nuvažiavo į Rusiją ir 
Amerikos komunis-

džiausiu rezultatų. Kiek jie 
triukšmo prikėlė, kiek priskali- 
no, kiek jie kitus prikeikė už jų 
kritikavimų. O dabar jau ir jie 
patys viso to nenori nei prisi
minti. Taip kaip užaugęs žmo
gus nenori prisiminti savo kū
dikystės dienų, kad jis, būda
mas dar žioplas, darydavo ki
tiems iškados.

Aną metą 
Clothing 
Unijos 
Hillman, 
parvežė
tams lauktuvių didelę, raudoną 
“kendę” vardu “RAIC“. Toji 
“kendė” buvo gana ant ilgo ko
telio ir pusėtinai gardi. Todėl 

i ne tik

ta i p kaip maži vaiku-

tik apsižiūrėjo, 
rankutėse pasiliko

Bet kaip 
kad jau jų 
tik kotelis, tai taip greitai vėl 
pradėjo žliumbti ir tą patį S.

Ne gana to, kad kiekviena tų organizacijų yra rei
kalinga darbininkams, bet yra taip pat labai svarbu, kad 
tarp jų butų kuodidžiausias sutarimas. Darbininkų ju-j Hillmaną visaip niekinti ir da- 
dėjimas gali tiktai tuomet pilnai išvystyti visą savo pa-'ryti puolimus; tikėdamiesi, tur- 
jėgą, kuomet darbininkų partija, 
veikia, kaip vieno kūno organai. Visos jos ir 
jų skyrium turi tarnauti tam pačiam bendram tikslui — 
darbininkų padėties gerinimui ligi galutino jų išvada- kartą 
vimo.

Kur šitokio sutarimo tarpe tų trijų darbininkų or
ganizacijų rusiu nėra, tenai darbininkų judėjimas skur
sta. Tai aiškiausiai parodo praktikos patyrimas. Sakysi
me, prieš karą kai kuriose Europos šalyse (kaip, Eran- 
cijoje, Italijoje ir kitur) darbininkų unijos buvo persi
sunkusios sindikalizmo dvasia. Būdamos priešingos po
litikai, jos. negalėdavo sutikti su socialistinėmis partijo
mis. Todėl tose šalyse darbininkai progresavo daug lė-j gas atsitiko? Nejaugi už- 
čiau, negu Vokietijoje, kur profesinėse sąjungose vado- baigė savo darbą? Nejaugi at- 
vavo socialdemokratai. siekė savo tiksiu, kad jau pasi-

unija ir kooperacija but» kad ir Hillmaną pri- 
r kiekviena**™ nvl|,?,kti jiems kokią !l0,s lolly pop ar nors pieno bon- 

kutę su “nipeliuku”. Bet šį 
j komunistai apsiriko: 

i Hillmanas vieton “kendės” pa- 
1 rodė komunistams kombinaciją 
iš pryšakinių trijų pirštų. O 
kurie da nenusiramino, tai ga
vo po gerą guzą. į tarpuragį. 
Ir dabar jau Unijos spauda, ir 
“Darbas“ praneša, kad toji kor
poracija likviduota, ir kad 
Amalgameitų pinigai, 300 tūk
stančių pasiliko “be darbo“.

Kas atsitiko?

Dar pora metų atgal aš 
Naujienose’’ rašiau, įrodinėda

mas, kad tai niekas daugiau iš 
tos RAIC. nėra kaip tik “cacė“ 
dėl komunistų. Bet p. Paukš
tys per “Laisvę“ išplūdo mane, 
tarsi jis tuo klausimu suprato 
daugiau už visus. Tiek jau 
jis, nabagas, sielojosi tiek ver
kė ir gailių ašarėlių išleido dau
giau nei dek savo pačios, kada 

’Zapereckas iš jo paveržė. Da
bar, kada jAu ir ponas Paukš
tys mato, kad RAIC. pinigai 
“be darbo“ ir tikslo neatsiliekė, 
turėtų, jei nenori apsilaižyti, 
nors švariu Keksiuku sau pano- 
saitę apsišluotyti.

Knygos-Raštai

liko “be darbo’’? Tarsi kokis 
mainieris nuėjo į mainas, pri
kasė tris karus anglių, darbą 
užbaigė, parėjo namo ir ilsisi. 
Taip padarė ir toji korporaci
ja: atsteigė, išbudavojo Rusi
jos siuvimo pramonę, parėjo 
namo ir sušuko “Ali done”!

Bet aš - manau visai kitaip.

Anglijoje prieš karą darbininkai iš viso mažai tesi
rūpindavo politika. Savo partijoje jie per ilgą laiką leis
davo vadovauti liberalinės buržuazijos politikams. Todėl 
ir Anglijos darbininkai buvo pirmiaus atsilikę. Net silp
nas, bet savistoviai veikiantis politikoje, prieškarinės Ru
sijos proletariatas daugiaus svėrė savo krašte, negu se
na ir milžiniška savo skaičiumi darbininkų klasė Angli- aš” manau, kad neatsiekė savo 
joje. ! tikslo. Veikiausia atsirado

Bet kuomet Anglijos darbininkai keletas metų atgal konkurentų, kurie RAIC. išstu- 
pavertė savo partiją tikru kovos įrankiu ir davė jai so-, 
cialistinį programą, tai trumpu laiku darbininkų judėji
mas toje šalyje išaugo į galingą jėgą. Šiandie jau visai 
rimtai Anglijos darbininkai galvoja apie visišką valdžios 
paėmimą į savo rankas!

mė iš marketo. O tuo konku
rentu galėjo būti privatiniai 
bizniai, pritatinis kapitalas. Tai 
kasgi dabar galėtų būti kaltas, 
kad tas skymas taip nepavyko? 
Komunistai veikiausia kaltins, 

  žinoma, Hillmaną. Nes Hillma- 
. .... , . , , . . , . , ... , . Inas yra drabužių siuvimo. uni-Anglijoje, beje, darbnunkai turi ne tiktai stiprių'jos prezidenta8 čionai, Ameri- 

politinę partiją, kuri yra profesinių sąjungų pagimdyta ko j, tai jis gali būti kaltina- 
ir todėl veikia su jomis artimiausiam kontakte (ryšyje), mas ir už tai, kad nepavyko 
Bet šitų dviejų galingų organizacijų jie turi dar ir pui- atbudavoti drabužių 
kiai išvystytas kooperacijas. Šituo atžvilgiu Anglija sto- 'T£>'
vi vienoje eilėje su Belgija, Danija, Švedija ir Švcica< 
rija. s

Vokietijoje, Krancijoje ir Italijoje kooperacijos yra 

daug menkesnės, ir tai yra viena svarbiųjų priežasčių, 
dėl ko šitų šalių darbininkams buvo taip sunku pakelti 
ekonominį krizį,,atėjusį po karo. Pavyzdžiui, Vokieti
joje, kai dėl Ruhro okupacijos įvyko baisi dezorganiza
cija pramonėje ir finansuose, tai ir milžiniškoji socialde- komunistėliai, kurie tikėjosi di-

siuvimo 
Jeigu bernas 

galima kaltinti už tai, kad žal
margė bergždžia liko, tai kode! 

Į Hillmanas negalima kaltinti už 
nepasisvkimą tui koiT>ora.cijM.i 
išbudavoti Rusijoj siuvimo pra
monę? Tik- pavartokim komu
nistišką logiką ir 
užbaigtas!

Bet ar ne naivus

kriukis bus

tie musų

Petras Vaičiūnas. 'rėkauti 
saulė. Antras eilėraščių rinki
nys- 126 pusi. Kaunas 1925 m. 
Viršelj piešė VI. Didžiokas.

Petras Vaičiūnas jau senas 
musų literatūros darbininkas. 
Daug jau jo prirašyta, daug 
išversta, tik, deja, jo kūryba 
kaž kodėl vis dar neranda gar
sesnio atskambio musų skai
tytojų ir kritikų tarpe. Nūn 
P. Vaičiūnas pasirodė su ant
ruoju savo eilėraščių rinkiniu 
“Tekanti saulė’’. Prieš kelius 
metus R. Vaičiūnas buvo Išlei
dęs pirmąjį savo eilų rinkini 
“Rasoti spinduliai’’, kurį paly
ginus su “Tekančia saule’’ jun
ti didelę VVličiuno pažangą ir 
subrendimą. Tarsi pats- rinki
nių pavadinimas rodo skirtu
mą tarp pirmojo ir antrojo P. 
Vaičiūno kūrybos perijodo. 
Pirmąjį sykį poeto sielą telietč 
tik kūrybines saulės spinduliai, 
antrą syk jau patekėjusi sau
lė, už tai ir pati P. Vaičiūno 
kūryba “Tekančioje saulėje“ 
pasireiškė daug platesniu ir gi
lesniu mostu.

—Jeigu kam ilgu klajoti po 
svietą,

Jeigu kam siela per naktį * 
negijo.

Neškit man ašarą, meilėj

Aš jai praskleisiu čia baltą 
leliją;..
Pradeda autorius pirmuo

sius savo rinkinio lakštus. Ir 
išties, beskaitydamas P. Vai
čiūno “Tekančią saulę”' įgauni 
kaž kokios saulėtos nuolaikos, 
kaž kokio rytmetinio ūpo.

Bet pas P. Vaičiūną tos 
“saules“ ir “rytai“ kai kur jau 
ir per dažnai apdainuojama, 
pav.:

S k a i d r io s i o s saules 
liepsnot n e s i 1 i a u k i t. 
Imtum ugnį, imtum saulę— 
1 r n u plaukt u m 
per pasaulį. (15 p.) 
Krištolo taurėse 
saulėtas vynas. (19 p.) 
Gedimino Kalnu saulė teka.

I (108 p.) 
ir taip beveik per visą rinkinį, 
Kilnus simbolis saulė, bet kai’ 
jis visur pradedamas tampyti 
nustoja savo vertės ir virsta 
gryna retorika, tai tada jokio 
gilesnio įspūdžio nebepadaro. 
Bendrai tariant, visa P. Vai
čiūno kūryba—siekimas saulės, 
laukimas kažkokio ryto. Poetą 
nutolo ųuo realumos ir gyvena 
ilgėjimais, nei’imasty. Tas ir 
poetai ir jo kūrybai nepersvei- 
kiausia. Mes vis ieškome kaž 
kokių “saulių“, o nežinome, 
kad tikrojo meno ir kūrybos 
versmės—paprasto gyvenimo 
glūdumoje. Išdeginę akis ne
priprastu saulės spindėjimu, 
nebepastebime meno perlų že
mėje, bet kylame jų ieškoti 
kaž kur dausose; užmirštame 
kelią į Panteoną.

“Tekančioje saulėje“ P. Vai
čiūnas davė nemažą ir pilieti
nio turinio eilėraščių, kaip tai: 
“Per grožį į galią“, “Lietuvio 
balsas“, “Karių daina“. “Mes 
be Vilniaus nojuuriinsiin’’, “Vil
niaus“, “Vilniaus medis“ .ir kit., 
bet tatai dar nėra poeto sąry- 
šys su gyvenimu.

Gražiausias “Tekančioje sau
lėje“ P. Vaičiūno kūrinėlis, 
man ding, benebus tik “Šie- 
napiutis“. Tas eilėraštis taip ir 
prašos gaidos...

Aukso miglos supa tylą ■.— 
Užu šilo saulė kyla...

Žengia vyras paskui vyrą... 
Ryto perlai žemėn byra...

Žolę žalių, žolę jauną 
Žvangios dalgės žvangiai 

plauna...
Lenkit galvas, pievų gėlčs- 
Eina jaunos grėbėjėlės...

Padėk Dieve!—Ačiū, ačiū.-. 
Pradalgėlių, kaip gyvačių...

Dalgė dalgę mostais varo 
Tiesias baras šalia baro...

Saule žėri, spindi rasos...
Braido pievą kojos basos... 

Češa^ šlama, žvanga, tyška 
Žalioj pievoj ir už miško...

Mirga mergos nuo pakrantės... 
žodžiai, juokias —ryto 

šventės.*.
Kaista saulė—kaista kinlvs... 
Žalia, žalia -šienapiutis...

(H P.) 
Tai tikras, vaižgantiškai ta

riant, musų poezijos deiman
čiukas...

P. Vaičiūno kūryba “Tekan
čiojoje saulėje“ vietomis kaž 
kaip pakrikusi ar nedaaugusi. 
Poetas jaučia, pergyvena, bet 
savo pergyvenimą tinkamai 
neišreiškia, lai ryškiai jausti 
kad ir eilėrašty “Dvasia ir 
griaučiai.“ Kaikurios Vaičiūno 
eiles yra labai viena kitai pa
našios, taip, kad autorius vi
sai nebūtų nusidėjęs, jei kelio- 
likų šie rinkinio eilėraščių bu
tų ir visai • n: spausdinęs.

Bet vistik pažymėtina, kad 
P. Vaičiūno “Tekanti Saulė“ 
yra didokas iiiMėlis j musų po
etinę literatūra ir vertas tin
kamo susidomėjimo. iRaiftiant 
tenka pageidauti, kad kitu: sa- 
vo rinkiniu P. Vaičiūnas labiau 
grįžtų gyveni man ir iš savo sau
lėtos karalijos parneštų musų 
sieloms skaidresnių spindulių.

— K. Karsokas,

stybių valdomaš-tėritorijas, su-1 
sidarys 3,743,510 ketvirtainių 
mylių. \

Jungtinės Valstybės, inimant 
Alaską ir kitas teritorijas Jung
tinių Valstybių valdoma?, že
mės plotas susidarp tik biskutį 
mažesnis už Europą. Viena 
Ncw Yorko valstybė yra taip 
didelė, kaip Anglija be Airijos, 
akotijOs ir Valijos, t. y. kaip 
dvi Latvi ji/ dvi šveierriji arba 
pusė Jugoslavijos. Prie New 
yorko pridėjus pusę Nevv Jersey 
valstijos, turėtume žemės plotą 
lygų Čekoslovakijai.

Naujojoj Anglijoj, kuri susi
deda iš šešių valstybių: New 
Hampshire, Vermont, Massa- 
cnusetts, Rhode Island ir Con- 
neetieut, dvi Airiji tik užimtų 
tQ Jungtinių Valstybių kampelį, 
o dvi Lietuvi tikrai sutilptų.

Prie Naujosios Anglijos pri
dėjus New Yorko valstybę, tu
rėtume Italijos krašto didumą, c 
jei prikergsime pusę New Jer
sey, tai gausime Rumunijos di
dumą.

Pridėjus prie Naujosios An
glijos Pennsyivania, turėsime 
plotą taip didelį, kaip Švediją ar 
Ukrainą.

Šiandieninė Vokietija, tai krū
von sudėjus Naują Angliją, 
Nevv Yorką,’New Jersey, Penn- 
sylvania, Delware ir Maryland.

Jei prie viršminėtų Valstybių 
pridėti West Virginiją, tai plotą 
turčsme Francijos didumo, ini
mant ir Alsace-Loraine.

Didžiausia Europoj valstybė, 
žinoma, yra Rusija, išimant 
Ukrainą, Baltgudiją ir Trans-

Kūdikis Jūsų Namuose

kaukaziją. Nežiūrint Rusijos 
didumo, jos plotas tik tesudaro 
pusę Jungtinių Valstybių. Bet 
jei prie Europos Rusijos pridėti 
Azijos Rusiją, tuomet turėsime 
plotą dvigubai didesnį už Jung
tines Valstybes.

Luuhi duux vedusių porų pageidauja tu
rėti vaikų, tūkstančiai kop'jų niujos kny
gutės Dr. H. Wiii Eidera yra duodama be 
jokių Akakėių dėl bevaikių moterų. Bile 
kokia šeimyna, kuri gamtos yra nuskriaus
ta ir neius.laukia kūdikių, pr valo reika
lauti tos knygutės dykai šiandien. Joje ap
rašoma paprastas namų gydymas, parem
tas vartojimo Stcr Itone, puikaui moki limo 
tonko, kurj vartojant yra puikioi pasek
mės visoje šalyje <lel suatiprinimo silpnu
mų.

niekvena moteris, kuri nori gyvsnti nor
maliai, linksmų namų gyvenimų su kudi- 
k ai» aplinkui jų, turi kreipti r.tydą j jos 
pirmutinę uiduotę, kad sužinojus, kas yra 
Steriltone ir kodėl jis gali būti didelis pa- 
gelbėtoja-s dėl jos. Skaitykit šitų mažų kny
gutę, kuri yra prisiunčiama dykai papras
tame konverte. JI atidaro faktus, kurių dar 
moterims nebuvo išašk.nta pirmiau. Tik
tai atsiųskite vardų šiandien pas Dr. H. 
Wi>l EMers, 1104 Ballinger Bldg., St. 
Joseph, Mo. ,

Musų mažiausia valstybė 
Rhode Island, lyg Luxemburgui, 
Holandijai ir bi$kį didesnė už 
Belgiją, kuri yra tokio didžio 
kaip Marylando valstybė. Da
nija, .kuri yra tuksiančiu mylių 
didesnė už Šveiraciją, ir ant tiek 
mažesnė už Estoniją, sudaro tik 
trečdalį Nevv Yorko valstybes.

Austrija nėra didesnė už 
South Carolina ir Lietuvą, kuri 
ytra biskį didesnė už Airiją; 
Vengriją ir Portugalija vienodo 
didžio, bet mažesnės už India
ną. Kentucky valstybę galima 
palyginti su Bulgarija, ir Penn- 
sylvania su Graikija.

lovva valstybėje gyvena daug 
čekų; jie gyvena valstybėje to
kio didžio kaip Čekoslovakija. 
Jugoslavija apima tokį plotą,, 
kaip Oregon, Pennsyivania ii 
Nevv Yorko valstybės sujungtos.

Italija, Rumunija, Lenkija, 
Norvegija ir Finlandija yra be
veik vieno didžio. Abelnai kiek
vieną valstybę galima palyginti 
prie Meksikos.

Švedija yra du syk didesne už 
Utah, taip pat ir Ukraina. Vo
kietija yra tokio didžio, kaip abi 
valstybės Kolorado ir Kansas.

Franci j a, antra didžiausia 
valstybe Europoj, yra mažesnė 
už tris sujungtas valstybes, — 
North ir South Dakota ir Neb- 
raska, arba biskį didesne už 
plotą, kurį apima Wisconsin. 
Illinois, Indiana ir Michigan val
stybės.

Didžiausia valstybė yra Tcx- 
as. Ji yra tokio didžio, kaiy 
pirmiau buvo Austro-Vengrijos 
monarchija, pridedant prieš
karinę Rumuniją. Kitas paly
ginimas; Texas yra biskį dides
ne už šius sujungtas šalių: Ita
liją, Švediją, Austriją ir Jugo
slaviją.

O kaip apie Alaską? Ji yra 
penkis sykius didesnė už Italiją, 
arba lygi plotui, kurį apima Is-

MR. S. BOZAN
Box 235, Port Reading, 

N. J.
Rašo: “Malonėkit atsiųsti man dar 

du bakselius Bul^ariSkos Žolių Ar
batos tuojau. A6 nenoriu būti be jos, 
nes ji atgrąžino atgal sveikatą, o žie- 
.mos laike geiiausia gyduolė nuo slo
gų, kokias aš esu tik vartojęs”.

Tūkstančiai, kurie vartoja Bulga
rišką Žolių Arbatą rašo man pana
šiai kaip šis. Kas serga turėtų ją pa
bandyti. Bulgarjška Žolių Arbata 
yra parduodama visuose vaistinėse, 
35c, 75c, ir $1.25. Jei jūsų aptieko- 
rius neturi jos, tai mas atsiųsime 
jums apmokėtu paštu didelį šeimy
nai pakelį už $1.25. Adresuokite 
man, H. H. Von Schlick, President, 
25 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Daktarai Mato Didelį Įtem
pimą Biznyje, Darbe ir 

Rūpinimosi kas Paga- > 
mina Daug Ligų

Medikalis Mokslas Dabar Turi Gyduo 
lę Kuri Veikia Labai Pasekmingai 

Tokiuose Atsitikimuose
Jei jūsų miegas nėra geras ir neatšvie- 

iinantia ir jus jaučiate nervuotas ir nuvar
gęs rytmečiais, tik nueikite i aptiekų ir gau
kite tų naujų gyduolių Nuga-Tone. Dau- 
riau negu nustebins jumių kaip greitai jos 
veikią. Nuga-Tone suteikia atšviežinantį 
miegų, stiprius, nuolatinius nervus, gera 
apetitų, puikų virškinimų, reguliari ėjimų 
'auk, daug entuziazmo, pep ir punch. Tos 
naujos gyduolės Nuga-Tone, veikia labai ge_ 
rai dėl virškinimo, užkietiejimo vidurių ifc 
t. t. Jei jus kenčiate bent nuo kurios tų 
ligų, jus tikrai esate sau skolingas, kad 
pabandžius tas gyduoles, kaip tūkstančiai 
kitų kad daro kas mėnesis. Išd’rbėjai Nu
ga-Tone žino gerai kų jos pndttro, tokiose 
atsitikimuose, jie privertė visus aptieko- 
rius suteikti garantijų ir sugrąžinti pini
gus jei jus nebusite užganėdintas. Jos yra 
labai malonios vartoti ir jus galite gau
ti visam mėnesiui gyduolių už dolerį. Re
komenduojamos ir pardavinėjamos pas vi
sus gerus aptiekorius.

KATARAS
PALENGVINIMAS

I TRIS MINUTES
Menthol pravalnina nosį ir gerklę 

ir palengvina kvėpavimą, nežiūrint 
kaip jos butų “uŽsikimŠUsios”. Pra
šalina švarkšėjimą, čiaudėjimą ir nie
žėjimą beveik iš sykio. Vaikimas 
menthol pasidaro dar stipresnis da- 
dedant kumparo kuris prašalina per- 
didelj plūdimą skystimų gydant anti- 
septiškas veikimas suteikiamas malo
nų kvepėjimu nucr Terpentino. Visos 
trys gydančios jėgos randasi ‘Turpo’ 
— greičiausia pagclba nuo kataro ko
kia yra žinoma. Nekcntėkite nuo 
kataio nei vienos dienos daugiau. 
Reikalaukite DYKAI sampelio, arba 
nusipirkite už 35c. arba 70c. slovi- 
kelį Turpo Bile kokioje aptiekoje. 
Del DYKAI sami Hių adresuokite 
The Glessner Cmpany, Findlay, 
Ohio.
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Ona Pocienė, Soprano

DAR DALYVAUJA
NAUJIENŲ
KONCERTE

“Dainos” Vyrų Choras 
vedamas A. Pociaus

M. Jozavitas, Pianistas

J. Byanskas, Pianistas

T. Korablinoff, Baritonas

NAUJIENOS, Chlcago, HU
-— . -- -r- -   -- -----------------

'■t

BIRUTES CHORAS — vedamas A. VANAGAIČIO

(

ĮSPŪDINGIAUSIAS, SMAGIAUSIAS, ĮVAIRIAUSIAS
GRAŽIAUSIAS, DIDŽIAUSIAS

Metinis

KONCERTAS

Povilas Štogis, Basso

EUGENIJUS STEBELSKI 
Operinis Tenoras

i v y.f k s

Sekmadieny, Kovo 7, 1926 . ' V
Ashland Boulevard Auditorium

Ashland Boulevard ir Van Buren St.

Pradžia lygiai 6tą vai. vakare 
t ’ ' • 1 J* >

Maloniai kviečiame visus naujieniečius ir naujienietes dalyvauti 
šiame Naujienų metiniame koncerte

r
į



«?•:>
L- *2 jį

V

Harrict Lundgren, klasinių šokių šokėja 
Studijavo pas Adolph Bolm ir Madamc Maximova PIRMYN MIŠRUS CHORAS vedamas P. SARP ALIAUS

Miss Ruth Alpert, klasinių šorių i'oi.ū 
Studijavo pas Adolph Bolm, MncLny? ? 

ir Pavley & Oukrainsky



6

BOHEMf A N 
APYNIU-

IPuRITanI 
Malt

Tl ’RTINGIAG-

STIPRIAUSIAS

Tik pabandykit 
ii , 

Reikalaukit nuo 
bite kokių 

pardavinėtojų

Gera* abelnam naudojimui 
linimentaa

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, iitrinkite skaudamas 
vietas iiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimcntu ir tuojas pajausite paleng
vinimu.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tčmy- 
kite, kad b-tų Inkaro vaizbaženklis

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry A South 5th Sts.

Brocklyn, N. Y.

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

Parduodam ant lengvų 
. išmokėjimu

PIANĮI KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St. 

4177-83 Archer Avė.

MRS. V. AGLYS
Dressmaking & Millinery

7017 So, Western Avenue
Tel. Prospect 8289

Darome moteriškas dreses pa
gal orderio; užlaikome gatavų pa
darytų naujausios mados. Darome 
Hemstitching, Guzikus, Skrybėles 
ir įsodiname Rhine Stones po 30 
ir 50 centų už tuzinų.

Gydytojų Kabinetas
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O.
dr: W.

YUSZKIEWICZ,
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Humboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų Šaknis, prašalina iš plaukų 
E leisk anas, apsaugoja plaukų slin- 

imą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.y

NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirt., Kovo 4 d., 1926

Chicag

žmones

na

WH1TE STAR Linijos Laivu MAJEST1C

WABASH GELZKEL1S

Pranešimas NIAGARA FALLS

ERIE GELZKELIS
OLKEN ELECTRIC COMPANY

1619 W. 47th StreetW. J. Stankūnas 
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešame, kad mes atidarome Elek 
tros šapą tuoj pačioj vietoj kur pirma buvo Bridge 
port Electric Shop. Mes užlaikysime visokių reika 
lingu patarnavimų, suvedime, elektros ir t. t.

PARANKIAUSIAS 
KELIAS

Visi ekskursantai nuvažiavę į Niagara Falls, specialiais vežimais važiuos apžiū
rėti tų garsiųjų vandenpuolių ir papietavę keliaus New Yorkan. Į Niagara Falls 
gali važiuoti ir palydovai iš Chicagos, Detroito ir kitų miestų ir, palydėję ke
liauninkus grįžti namon.

J. J. STRAZDAS, Generalif 
Naujienų Agentas, Detroit 
Mich. bus šios Ekskursija 
vedėjas ir palydovas. Jis 
taipgi aprūpina detroitie- 
čius prisirengimo reikalais 
padaro reikalingas popie 
ras, parduoda laivakortes iii 
gelžkelio tikietus ir suteikia i 
patarimus visuose kelionės! 
reikaluose.

EKSKURSIJA prasidės iš Chicagos Dearborn stoties trečiadieny gegužio 12,11:30 
vai. vakare. Chicago bus pirmas susijungimo punktas. Čia suvažiuos Naujienų 
ekskursantai iš visų aplinkinių miestelių ir susijungę su chicagiečiais keliaus 
Detroitan. Detroitas bus antras susijungimo punktas. Į čia suvažiuos ekskur
santai iš sekamų miestų: Omaha, Neb.; Dės Moines, Iowa; Kansas City,Kansas; 
St. Louis; Springfield, III.; Westville ir iš visų kitų miestų ir miestelių, per kuriuos 
eina Wabash gelžkelis ir kuriems nepatogu atvykti Chicagon. Detroite susijungę 
visi ekskursantai keliaus į NIAGARA FALLS.

Jo adresas:
1711 — 24th Street 
Detroit, Michigan.

Smagiausia Ekskursij
LIETUVON

į Naudokitės Patogumais!
Nėra geresnės, smagesnės 
ir taip gerai aprūpintos ki
tokios kelionės Lietuvon, 
kaip Naujienų Ekskursija. 
Su šia ekskursija keliauda- 
;mas žmogus paveda visus 
savo vupesčius ir reikalus 

[palydovui ir keliauja liuo- 
sas, aprūpintas, patenkintas 
ir ramus. Čia galima jaus
tis kaip namuose, kaip sve
čiuose, kaip dideliame — 
’lgame piknike.

Vestuvių, Grupių ir šeimynų 
Muši) Speciališkumas

3315 So. Halsted Street
Opposite 33rd Place 
Telephone: Yards 1546

Ros.: 11061 So. Irving Avė.
Telephone: Beverly 2300 

Chicago, III.

$107
Tiesiog į Klaipėdą 

3-čia klesa
BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
6 Balandžio, 18 Gegužio, 

17 Liepos
IR SPECIJALĖ EKSKUR
SU X I KLAIPĖDĄ 27 BA

LANDŽIO LAIVU 
“LITUANIA” 

Užsisakykite vietas šių išplaukimų 
$181 Abi Pusi

Trečia turistinė klesa (bu
vusi antraJklesa), tiktai $10 
virš kainos paprastos 3-čios 
klesos vienpus, $15 abipus. 

Jeigu norit važiuot
I LIETUVĄ 

Pasiteiraukit ir važiuokit 
Baltijos Amerikos Linija 

Sekantis išplaukimas laivų — 
“Lituania” 16-tą dieną Kovo
“Estonia” 6-tą dieną Balandžio
Žiniom kreipkitės į vietos agentus, ar 
stačiai į kompaniją: — 
120 North La Šalie Street, Chicago

IŠ Buffalo visi ekskursantai tais pačiais vagonais keliaus tolyn Erie gelžkeliu. 
Visi daiktai, išvažiavus keliauninkams į Niagara Falls bus galima palikti savo 
vietose, vagonuose. Vagonai užrakinami ir apsaugojami. Visa kelionė gelžke- 
liais bus puiki ir įdomi pilnoj to žodžio prasmėje. Kas norės lovą Pullman vago
ne, tam bus parūpinta.

lai Bus Naujienų Ekskursija
Gegužio-May 15 dieną, 1926

Atėjo labai įdomus nu 
meris Kultūros No. 1.

Kaina 45 centai.
, Galima gauti 

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

tai sulošti gražų veikalų? Ži
nom gerai, kad gyvenimas tu
ri dvi pusi: gerą ir blogą, žino- 

kairę ir dešinę. Be gero ir 
kairės ir dešinės pašau-

BUKIT PRISIRENGĘ
NORINT keliauti su šia garsia ekskursija reikia būt prisirengus iš anksto. Ne
turintiems Amerikoniškų popierų reikia turėti gimimo metrikus, gauti Lietuvos 
užsienio pasas, viza, taksų sumokėjimo liudijimą ir leidimą sugrįžti; Amerikos 
piliečiams reikia — užsienio pasą ir vizą. Visiems reikia užsimokėti už laivakor
tę ir gelžkelio tikietą bent per 10 dienų pirm išvažiavimo.
Detroitiečiai kreipkitės pas musų generalį agentą ir palydovą, J. J. Strazdą, o 
chicagieČiai ir iš kitų miestų

koliojimo 
užkasti

Jau butų laikas 
kalbėtis per spi 
da augančiam 
aštrds durtuvas 
mas nusižudo, 
(odei neleiskime 
.Jei taip koliosimėš 
greit “ 
ragavęs 
būti

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame, kad mes atpirkome valgyklą, kuri ran

dasi, 1745 So. Halsted St. Turėsime atidarymą (Grand Open- 
ing), Subatoj, Kovo-March 6, 1926.

Kviečiame visus draugus ir visuomenę atsilankyti. O meg 
Jums užtikrinam, jogei musų namų gaminti valgiai ir manda
gus patarnavimas Jumis pilnai užganėdins.

SAVININKES — SESERĖS

EUGENIJA SRAGIS 
ANNA JOKŪBAITIS

1745 So. Halsted St. Chicago, III.
Phone Canal 1547

l'as klausimas senai mano 
srnagenyną “baderiuoja”. Pa
staruoju laiku mano lietuvišku
mas pradeda “išgaruoti”. Na-ffl 
po šimts perkūnų, manau sau!.. 
Nejaugi mes lietuviai toki ne- 
dcii, niekšai ir niekam nelikę 
žmonės?! Tiesa! Kokiu darosi 
prieš kitataučius. Laimingi mes 
tuo, kad tik mes lietuviai (ir 
tai ne visi) žinom lietuvių kal
bą. .Jei pavyzdžiui musų kalba 
piilygtų vokiečių, prancūzų ar
ba anglų kalbos plėtotei, tuo
met, abejoju, ar norėtų kas va
dinti save lietuvip. Klausi ma
nęs, gerbiamasis, kode! aš toks 
ištautėjėlis pasidariau ir net 
Lietuvos priešas? Dalykas ve 
koks. Vaidinant man prieš ke
letą metų veikale “Kęstutis”, 
jstiigo į pakaušį Kęstaučio žo
džiai, kuriuos aš kartojau per
nai Cbicagoj per “Birules“ vai
dinimą. Maždaug, taip sakant, 
ištrauka:

šunkeliais aplinkui eina 
Prie karčios dorybes, 
t įsimerkę ant naudos sau 
Dirbdami šunybes!!.. ete. etc-,

Vaitkaus tos eilės parašytos 
191 I metais, bet 1926 metams 
jos kaip Tik tinka. Jis, žino
ma, turėjo omeny tų laikų tau
tos vadus, kurie taip pat “blio- 
favo”, skelbdami ILictuvai švie
sią ateitį... kapuose, kurie jų 
kešenese auksu kloti... "V

Tat pasakyk, mano mielas 
lietuvi, ar verta būti lietuviu, 
jei mes toki esam? Aš kartu

KELIONĖ NUO NEW YORKO 1 fi A 
KLAIPĖDON IR ATGAL <Į> 1OO

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
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, 
OLYMI’IC, HOMER1C, LAPLAND, 
PITTSBURGH, AR ABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukiu kas 
savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State 8L Chicago. III.

“...Aš,- matai, pripratęs 
sviastyti ir spręsti ne siekius, 
tik darbus. Ir suprast sten
giu ką akys parodo, Žinau 
vien tiesą ir netikiu dorai, 
kur gudriai seka galvažudžių 
pėdas..”

Taip jis atsako Konradui sa
vo sunui, kurį bara už “parsi
davimą” kryžiokams.

Jeigu mes šiandien pasižiū
rėsi m į save, pavartysim Lie
tuvos Nepriklausomybės dar
buotės lapus, tai .nuveiktų dar
bų yra daug, tik mes gėdimės 
juo.-> sau pripažinti. Paimkim 
šiandien poziciją arba opoziciją, 
paskaitykim jų laikraščius, pa
sikalbėkim vieni su kitais ką 
mes skaitome arba girdime?! 
Dievulėliau tu mano! Vagys» 
žulikii, bedieviai, klerikalai, iš
naudotojai, buržujai, darbinin
kų smaugėjai, tamsuoliai, ponai, 
krepšelninkai, šioki, toki, 
nuoki, visokį ir .t. ir tt. ir tt.!! 
Nesurašyti man visus burno
jimus, kokius mes išskaitome 
laikraščiuos. Beiškia, ne kas ki
tas. kaip mes lietuviai esam to
ki “sau neprieteliai”.

Kaip sau norit, bet šiuo lai
ku, Luti lietuviu, tai reiškia 
būti paskutiniu “svolačiu”, su
lig pozicijos ir opozicijos spau
dos žodžių. Mes visi niekšai, 
niekšiškai valdom Lietuvą, 
niekšiškai valdysim, o dar niek- 
šiškiau iŠsisklaudysim po pa
saulį, jei užmiršę, sutrypę žmo
niškumo etiką, ruošimės gel
bėti Lietuvą ir jos gyventojams 
laimę ir gerovę teikti. Kaip liau
dis gali gerbti savo vadus, jei 
vadai savęs negerbia. Iš ko ims 
pavyzdi priaugantis jaunimas, 
jei suaugę kolioja paskutiniais 
žodžiais vieni kitus, patys ne
žinodami delko. Juk mes visi 
lietuviai. Tos pačios tautos ir 
kilmės-giminės žmonės. Koks 
mums malonumas kolioti vie
ni kitus ir už ką? Visi mes tro
kštam Lietuvai gera, saugojam 
jos nerpiklausomybę, savo liau
džiai skiepijant kultūros pra
dus, etc., tat ar negalim mes 
pasidalinti rolėmis ir lig artis

tus- 
blog 
lis negalėtų egzistuoti. Žmonija 
butų senai degeneraviisi, jei 
kuri nors puse laimėjus butų. 
Be gero nėra blogo, be blogo 
nėra gero. Kaip mums abi ran
kos yra reikalingos ir jos yra 
musų, taip reikalingi Lietuvai 
jos sūnus, nežiūrint ar jie kal
ius ar dešini. Pozicija be opo
zicijos negali apseiti, tą kiek
vienas gerai (supranta, tik ne
toleruoja. Čia reikalinga susi
tarti vadams tarpusavy ir vei
kti bendrai išdirbtu planu. Že-. 
mos ‘rųši-rs koliojimo “epite
tus” reiktų užkasti šašlavyne.

kultūringiau 
idą, nes spau- 
jaummui, tai 
kuriuo daugu- 

Musų nedaug, 
savęs žudyti! 

ateity, tai 
ištautesim”... Kultūros 
lietuvis, nebenorės juo 

nes matys, kad savųjų 
gerų žmonių nėra. Kai

rieji keikia dešiniuosius, o pa
starieji kairiuosius. šiaip ar 
taip svarstant. negalim mes 
pasakyti savo draugams: “’lu 
blogas!..” “Tu geras!..” Būti 
teisėju pačiam esant teisiamam, 
tai yra niekšiškas akiplėšišku
mas! Taip elgiasi tik nedorė
liai. Tokiems “blioferiams” pa
vyksta “mulkinti“ pavergtuo
sius tam tikrą laiką, o vėliau 
- tur dangintis į svetimą sali... 
Oi tau ir “ištautėjimas”!.. Jei 
vadai tokiais budais “ištautė- 
ja,” tai ką bekalbėti apie “grieš- 
ną nusidėjėli”?! Iš ko mes 
mažiukai imsim pavyzdį??!

“Biznis, bliofas, spekuliacija, 
garbes vainikai, pinigai, dvarai, 
bankai, milijonai, žmonos, šam
panai, automobiliai” ir visi ki
ti galai persiskverbė per doros 
ir teisingumo jausmą, sumynė 
j purvą musų kilnius idealus, 
už kuriuos šimtmečiais kovo
jom. Gavę nepriklausomybę, 
praradom ją ir šiandien mir
ties agonijoj, keikiam vieni ki
tus kaltindami patys save.

Giedam himną Kudirkos 
džiais: • .

Lietuva tėvyne musų, tu did
vyrių žeme, iš praeities tavo sū
nus te stiprybę semia etc...

Man rodos geriau tiktų M 
Vaitkaus “šešėliai” (iš Lieps
nelės”) :

“Lietuva tėvyne musų 
Tu didvyrių žemė!
Iš praeities jie stiprybę 
Kiauru samčiu semia.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Trys žmonės užmušti 
traukiniams susi

dūrus
Trys žmonės liko užmušti ir 

12 sužeista Illinois Central 
priemiesčių? pasažieriniam trau
kiniui prie 68 ir Dorehester 
gatvių susidūrus su Michigan 
Central tavoriniu traukiniu., 
Užmušti pečkurys, kondukto
rius ir vienas pasažierius, visi 
iš Illinois Central traukinio.

Priežastis nelaimės dar neži
noma ir daroma tyrinėjimas. 
Koroneris šaukia signalistus, 
bet kompanija yra palinkusi 
kaltinti Illinois Central trauki-
nio inžinierių, kad jis nedabo
jęs signalų. Pastarasis betgi 
sako, kad keliams * .jam buvęs 
atdaras.

Trys žmonės sužeisti

Trys žmonės 
konduktorius ir pasažierius, 
ko sunkiai ■ sužeisti Cottage 
G rovė Avė. gatvekariui prie 
107 gatvės iššokus iš bėgių ir 
užgavus kitą gatvekarį. Keli 
kiti pasažieriai liko ^lengviau 
sužeisti. Tarp pastarųjų yra ir 
vienas lietuvis. Juozas ’Draz- 
dauskas, 311 Kensington Avė.

už savo daug mažesnio Požėlos. 
“Tokiems sportams, kurie bijo 
pralošti, gerinus tinka veršius 
ganyti.”, kalbėjo daugelis.

Pirmoje poroje W. Juzėnas, 
su August Freimontu atidarė 
programą. Juzėnas gerai išsila
vinęs. Augustas Freimontas 

lyra lietuvių sunkiųjų vogų kil
notojų čempionas, nesenai grį
žęs iš Europos. Jų buvo stip
rus susikirtimas, nes abudu 
yra veik vienokios vogos' ir la
bai tvirti vyrai. Po 18 minu
čių Freimontas susižeidė nosį 
ir prasimušė jam kraujas. Tas 
pagelbėjo Juzėnui, kuris paga
vęs Freimontą su /cioss body 
hold” laimėjo.

M. Borisov ir B. Severson 
padarė gerą įspūdį ir parodė 
savo gabumus. Po 25 min. 50 
sek. Borisov supynė savo prie
šą su “head loek ir arm lock”.

[Pacific and Atlantic Photo] Trečioje porqjv buVo Benny
Zeia Crumb (po kairei) ir Catherine Rogers Sioux Pails, S. D., Ginsburg, lietuviškas žydelis, 

banditės. Už banko apiplėšimą jos tapo nuteistos trims metams kuris ritosi su Jimmy Reynolds?
kalėjimo.

Viena žuvo ir 6 darbi
ninkės sužeistos 
, gaisre

Pirmadieny Western Hair 
Cloth Co.,, 3107-11 Robinson

motormanas, St., dirbtuvėje kilo gaisras, ku
li- riame žuvo viena darbininkė, 

Marcella O. Orlepka, 4932 So. 
Mansfield Avė., o šešios darbi-
ninkės liko sužeistos šokant 
per langą iš trečio augšto.

j Dirbtuvė yra sename aplū
žusiame name, kuriame nebuvo 

j nė gelbėjimosi laiptų. Gaisras 
kijo antrame augšte. Kelios

'darbininkes trečiame augšte

m

Nusižudė

jos duk- 
ir dabar

Pasikalbėjimas 
dvieju draugu

dar spėjo pabėgti laiptais, bet 
tuoj tas vienatinis kelias pabė
gimui liko atkirtas durnų ir 
ugnies. Pasilikusioms trečiame 
aukšte šešioms darbininkėms

Sveikas drūtas Jonai! Ko
taip užsimąstęs, kad nė mano 
delnos nematai? O gal piktas?

—Piktas! Nu, ne, bet taip)
iš tiesų užsimąsciau, kad nė 
tamstos nepatėmijau. Apie ką 
tu, Jonai kalbėjai?

—Nu, ve, apk Cliicagos biz
nierių gabumą ar godumą ir 
niekaip sau negalėjau išsiaiš-. 
kinti. Ką tik sugrįžau iš kapi-į 
nių. Graborius Badžius laido
jo mano draugą. Jo automobi
liai visi gražus, kelyje negru-; 
na, kaip kitų; karavanas - nau
jausios mados; patsai patar
nauja žmonėms taktiškai. Gra
bas puikus, geležinis, o užmo
kėjo tiktai $175; o juk aš pats 
mokėjau kitam už toki pat gra
bą $350. Keistas dalykas...

nieko kito neliko, kaip šokti 
per langą, nes ugnis labai grei
tai plėtėsi ir nebuvo galima 
laukti ugniagesių pagelbos. 
šešios jų šoko ir visos sunkiai 
susižeidė. Septintoji, Orlepka, 
dar nubėgo pasiimti savo skry
bėlę ir kautą ir daugiau nelie- 
gryžo prie lango. Vėliau ją ra
sta sudegusią.

Iš nusiminimo, kad 
te nesenai nusižudė 
vyras taipjau pareikalavo per
ski rų, Virginia Lockfer, 28 m., 
3801 N. Bernard St., išgėrė 
nuodų ir paskui atsukę gasą. 
Kartu ji bandė nutroškini gasu 
ir dvejetą savo jaunesniųjų 
vaikų, bet vaikai pabudo ir 
pajutę gasą pabėgo iš kamba
rio, bet ją atgaivinti nebepasi- 
šekė. \ ,

Vyras pareikalavo perskirų
kaltindamas ją už nepaliauja-
mą girtuokliavimą. Delei moti
nos didelio girtuokliavimo esą 
ir duktė nusižudė.

Pabarta mergaitė 
nusižudė

Motinos pabarta už tai, kad 
ji nusipliko saldainių už 10c., 

, kurie liko nuo pirkinių, Doro- 
I thy Ilaller, 13 metų amžiaus, 
5628 So. Peoria St., nuėjo į'tė
vo kambarį ir nusišovė.

Po pusės valandos žydelis už
dėjo “body scissors” ir Rey
nolds tapo nugalėtas. Principa- 
lė pora buvo Karolis Požėla su 
'Pony Felice, italu, kuris užė
mė Zanavičiaus vietą. Italas 
daug didesnis ir gana prikanki
no Požėlą. Po 23 min. 40 sek. 
su “flying mare“ Požėla |>ergH- 
lėjo savo priešą. Antrame susi
kirtime Požėla laimėjo risty- 
nes, sukdamas orlaiviu savo 
priešą. Nors ritosi tik 16 ?iin., 
bet italas apsvaigęs gulėjo kaip 
prikaltas, žmonės džiaugėsi, 
kad jų čempionas, “Karoliu
kas,” išnešė sveiką savo kailį.

• —Reporteris.

kaip mąstai, taip vis išeina, kadi 
graborius Kadžius nėra plėši-1 
kas. Jam rupi, kad našlė grį
žus iš kapinių turėtų ką valgy
ti su vaikučiais.

Mes visi privalėtumėm rem
ti gerą žmogų.

Nepamiršk, drauge, kad 
jis atidarė musų parapijoj ant 
Bridgeporto ofisą pono Pavla- 
vičiaus name.

—Iki pasimatymo, Jonai. Ki
tą sykį pasakysiu lau žingei-; 
dėsnių dalykų apie musų gra- 
borių Radžiu.

OFISAS
668 W. 18th St.

Telephone Canal 6171

KINKŲ DREBĖJIMAS

SKYRIUS 
3238 So. Halsted St. 

Telephone Boulevard 1063 
(Skelbimas)

[Pacific and Atlantic Photo]
Caliornijos gubernatorius 

Friend W. Richardson, kuris 
atsisako išduoti Robert Scott.
Robert Scott yra įtariamas nu
žudymu Joseph Maurer’o Chica- 
goj ir, dabar sėdi Californijos ka- 

i Įėjime už plėšimus.

Antradienį, kovo 2 d., Lietu
vių Auditorijoj įvyko, taip sa
kant, mažų ir didelių milžinų 
ristynės. Prigužėjo pilna Audi
torija žmonių pasižiūrėti gar
saus lietuviško “cow boy” Za- 
navičiaus. šis “galijotas” buvo 
žadėjęs *iš Požėlos padaryti 
“čiau, čiau”, bet, matomai, 
patsai gavo kinkų drebėjimą ir 
atsisakė ristis. Publikai Ža
na vičius aiškinosi, kad jis yra 
susižeidęs ir negalįs ristis. 
Žmonės juokėsi: “Bijai Požė
los, tad neini”. Jo pasielgimas 
buvo nesportiškas, kad bijojo

BILLY’S ■ UNCLE

PAULINA WIERBICKIENĖ 
ATMINIMAS

Šiandien sukako lygiai vieni 
metai kaip persiskyrė su šiuo 
pasauliu mano mąteris Paulina 
VVierbickienė. Netekome mes 
šviesios žvaigždelės. Jumis sle
gia šalia žemelė,' o musų širdis 
nuliūdimas spaudžia graudingas 
ašaras. L,ai būna jums lengva 
ilsėtis brangi . mane moteris. 
Kaip mirtis yra žiapri ir negai
lestinga, atėmė iŠ manęs mote
rį meilingų, paguldė kapinėse 
šaltojoj žemelėj', tenai kur ji 
miega amžinoj lovelėj. Tegul 
būna lengva jums tenai ilsėtis, 
o mano širdiš nubudime nenu
stos ilgėtis. i

Pamaldos atsibus šeštadienyj, 
Kovo 6 d., 8 vai. ryte, šv. Ka- 
vin Bažnyčioj, 105-tą ir Tor- 
rence Avė.

Nubudęs
Juozapas VVierbickas ir Vaikai 

10442 Hoxie Avenue

Mirė kovo 2 <!., 8:40 A. M., 
1921) m., sulaukęs .38 metų 
amžiaus; gimęs Kauno rčd., 
Tauragės apskr., Sandvičių 
kaimo. Išgyveno Amerikoj 15 
metų, palikdamas dideliame 
nubudime Lietuvoj tėvų Vin
centų ir motinų Barborą. Lai
dotuvėmis rūpinas p. Lengvi
nas, 3219 So. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
kovo 5 <1. iš namų į šv. Jur
gio parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Franciškaus gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse.

Nubudę liekame, 
Giminės ir draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

PADF.KAVONĖ
A. a. Stanislovas čepunonis, 

kuri*, mirė vasario 24, 1920 
ir palaidotas tapo kovo 1 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
ki'iinėse, amžinai nuli'ęs ir 
neg.dėd mas atsidėkot tiems, 
kurie suteikė jam paskutini 
patarnavimų ir palydėjo jį i 
tą neišvengiamų amžinybės 
vietų.

Mes atmindami ir apgailė
ti imi jo prasišabnimų iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausi;) 
padėkų <IaI> rovusiems laido
tuvėse žmonėm* ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė- 
kavojaiue musų dvasiškam tė
vui, kun. Urbonavičiui, kurs 
atlaike įspūdingas pamaldas 
už jo sielų; dėkavojame gra- 
borlui Lekavičiui, kurs savu 
geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo jį į 
ainžinastį, o mums palengvi
no perkęsti nubudimų ir rū
pesčius, dėkavojame Baltos 
Žvaigždės Kliubo grabne- 
šiams, dčkavojam visiems gi
minėms ir pažįstamiems ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms, o tau musų myli
mas Stanislovai sakome: ilsė
kis šaltoje žemėje.

Teta Anastazija 
Grincevičienė

JUOZAPAS RUŽELA
Paminėjimas sukaktuvių vie

nų metų, kuris persiskyrė su 
šiuo pasauliu mano mylimas 
vyras, palikdamas dideliame 
nubudime savo mylimų md- 
lerį Gracilijų Ruželicnę, dvi 
seseris ir du švogeriu Ameri
koj, o Lietuvoj seną motinė
lę, seserį ir švogerį.

O kaip nelaimingu yra mir
tis, kuri atskyrė nuo manęs 
mylimiausi vyrelį. Jumis slė
giu šalta- žemelė, o musu šir
dys nuliudimo.se spaudžia 
griaudi ilgos ašaros. Lai būna 
tau lengva ilsėtis šaltoj žeme
lėj, brangus mano vyreli. Il
sėkis mano mylimas vyreli ir 
lauk manęs, aš tavęs dau
giau nebesulauksiu.

Pamaldos , atsibus kovo 6 
dienų, 7 ir 8 vai. ryte, Nekal
to Prasidėjimo P. šv. bažny
čioj.

Kviečiame visus gimines, 
drauguš ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose. Po pa
maldų kviečiame visus į na
mus 4451 So. Talman Avė. G. 
Huželienė. Liekame nuliūdę:

Moteris, motina, seserys 
ir švogeriai.

Simpatiškaš — 
Mandagus — 

eresnis Tr Pi- 
esnis Už Ki

rų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
1605 07 S. Hermitage A v. 

Tel. Yards 1741 ir 4010 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 , 

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

Garsinkitės Naujienose

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo liga* kraujo, Odos, Rectal. 
Venerinės ir Chroniškus

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

'Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr, J. W. Bnaudoite, M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viršui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:30 Ir nuo 7 

iki 9.30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phonc Canal 0164 

»---------- ----- -------- ---------

DR. VAITUSH, O. D.

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
iioivas akis, nuima kataraktą, ati- 
aiso trumpųregystę ir tobregystę. 

Piiicnga teisingai akinius. Visuo- 
o atsitikimuose egzaminavimas da

romas su elektra, parodančia ma
lusias klaidas. Specinlf atyda at- 
crcipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau Vai.: 10 
ki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vul. p. p.

1545 West 47th Street
Pehne Boulevard 7589

PETRAS DOLOBOVVSKLS 
(Dorby)

Mirė Vasario 28 dieną, 5 va
landą po pietų, 1926 iri., sulau- 
kęs 42 metų ; amžiaus; tfimęs 
Kauno red., Panevėžio apskr., 
Vabalnikų parap., Svilių kaimo 
palikdamas dideliame nubudi
me savo mylimuosius ir mylin
čius 2 seseris Malviną ir Hele
ną ir brolį Alfoną. Dabar ran
dasi prirengtas į paskutinę ke
lionę, namuose 6840 So. Maple- 
wood Avė. Tel. Repųblic 7491.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Kovo 5 dieną, 1:30 vai. po pie
tų iš namų 6840 So. Maple- 
wood Avė. į Tautiškas kapines. 
Palydės kun. Stanislovas Tau
tas.

Visi A. A. Petro giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Seserys, Brolis, Pussesere 
ir “Pusbrolis, s

Pusseserė, Kazimiera Yene- 
lauskienė.

Pusbrolis Nikodemas Balse- 
.vičia.

Petras Dolobowskis buvo na
rys American Musicians Union.

Meldžiame jo draugus muzi
kantus patarnauti jo paskuti
nei kelionei.

1

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. Tel. Yds 1741.

Phone Boulevard 5203 *
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavjmas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St., Chicago

J. F. KADŽIUS .
Pigiausis Lietuvis

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patarnauju geriau 

ir pigiau negu kiti, todėl, kad pri
klausau prie grabų išdirbystės.

OFISAS: SKYRIŲ
668 W. 18tli St. 3238 S. Halsted St.
Tel. Canal 6174 Tel. Blvd. 4063

I — 'f 11 11 1 " '

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau. ų;,

Traukimas dantų be sjC^usmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti tykiausių mai
stą. Garant'ioiemc virtų savo darbą, ir 
žemas musu kaina*. Sergėkite savo 
dantis, kad*-nekenktų jusb sveikatai.

1545 West 47th Street
i Neto). Ashland Avė.

T

DR. 8. M. ROSS
Virš trisdešimtį motų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialūs ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katų ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas.
Specialis gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad- suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą Ipsdien. Jie pa
sakys jums.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tus, ka<l jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 85 So. Dcarbom 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
tery priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 2o me
tai tame name.
Ofiso vąlandoš kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedalioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliuis, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.
------------------------------- ----- . ■■ I II -
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Garsinkitės Naujienose
*

nuliudimo.se


NAUJIENOS, Chicaąo, III. Ketvirt., Kovo 4 ^1., 1926

Lietuvių Rateliuose/
Tik trys dienos beliko

lietuvių
Naujienų 
ateinantį Į 

gatvekarii; i 
svetainėj

Jau tik trys dienos 
didžiosios (’.hicagos 
šventės — metinio 
koncerto, kuris Įvyks 
sekmadienį, erdvioj 
darbininkų unijos 
Ashland Auditorium.

Tai' bus didelė šventė. Pro-! 
gramas bus labai geras, daly- 
vaujant geiiausiems saviems ir 
svetimiems dainininkams-artis- 
tams. O kadangi piogramasĮ

| Pacific and Atlantic Photo]
Liliian Neu. Mason City, la., 

mokytoja, kuri mušė savo moki
nius su automobilio “tajeru”.

priKMucs Miinsvi — lygiai u 'fjuro miVo išvadas 
va“., tad bus dar užtektinai 
laiko pasilinksminti ir pasikal
bėti su savo draugais ir pažys
tamais. O kad visi jūsų pažys-

apie tai abejoti netenka, nes vi
si jau dabar rengiasi į koncertą 
ir perkasi tikietus iškalno, kad 
neieikėtų ilgai stovėti 
gelio. Jus patys irgi 
rykite nusipirkite 
iškalno. Visos vietos 
meduotos, tad- iškalno 
tikietus gausite

ir taipjau 
nuomonę.

sekmadienio 
tema l us “Ar 

be religijos?” 
tema, nes šian-

koncertą

PRANEŠIMAI
Ar nori būti nariu Chicagofc 

Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos y)'a viena iš <11- 
džiausių pašelpos draugijų Ginču- 
goję. | šitų Draugija priklauso 
virš 500 vyru ir motorų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligojo: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašidpa išmokama gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais guli patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 4.» me
tų amžiaus. I... . 
m. yra priėmnmos 
gystė.s bei kliubal, kurio 
leriuoti kaipo pašelpiniai. 
gyštėms ir pašelpiniains 
vra proga prisidėti prie 
Lietuvių Draugijos- apie 
prisidėjimo malonėkite 
p. ic Chicagos Lietuvių 
pirmininko — Julius
3210 S. Halsted St.. Tol Roulevard 
9663. , ,X ,Pnvivnini ». nrini —vyrai ir mo-

iki Gruodžio 12 d, š. 
ir čielos drau- 

yra čar- 
Drnu- 

kliubams į 
Chicagos

kreiptis 
Draugijos 

MIckevičiuR.

BASTA-PAMESTA Į REIKIA DABBININKĮI
VYRŲT()\VN o f Lake pamečiau pilie, 

lybės popieras, armijos diseharge, 
armijos golil bonds ir judgemeiil 
notų ant 100 dolerių. .Jeigu kas ras
ių šiluos popierius ir sugrąžins,' 
galis 5 dolerius radybų.

1622

i popierius
5 dolerius rndybų.

Peter J. I’eczeliimas,
So. Marshfield Aye„ Chiengo. 

Phone Boulevard 5576
i " "1 ...............  - —................... —

SIŪLYMAI KAMBARIŲ j
iii'imic ...... ,i..: iii-iv IRUIMAS rendai, vyrui ar mer

ginai; gera viela gyvenimui, 1 lu
bos, 7801 So. Morgan St.
■ ... I .......

£ ĮVAIRUS SKELBIMAI
PASTATOM , anglis Southern Illi

nois, mine run $5.75, Lump $6.75. 
Douglas U0I1.

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

tikietus 
yra nu

pirkdami 
geresnes vie-

pareiškia savo
Ateinančio

“Open Forum” 
dora gali būti 
Tai yra svarbi
die labai daug kalbama apie re
ligiją ii jos veikmę į dorą. Kiti 
skaito, kad religija yra viena
tinė doros palaikytoja. Tą patį 
sako ir kunigai. Bus tad svar
bu kiekvienam išgirsti ir prie
šingu nuomonių, ši tema dai 
svarbi tuo, kad nesenai buvo 
“Open Forum” švaistomas 
klausimas:

ts Naujienų |įtt dorą?” 
Chicagos lietm’ių dabar bus 

su tuo, r.r 
ligi jos.

i Beferenti. s šiuo

I iems klausytojams 
svarbu susipažinti ir

klausimu I u s

Roseland
Virš meili laiko kaip 

vnoja A. L. Piliečių P 
Kliubas- -lis turi narių apie 3DL 
ir kas mėnesį rašos naujų na-j 
rių, nes labai pigus yra mo
kesčiai. Norintiems tapti Ame-j 
rikos

eta
“Open Forum“ 

sekmadienį, lygiai 
te, Liek, Auditorijoj 
svetainėje). Visi kviečiami 
silankyti. — Vis.—

bus ateinantį 
10:.”>() v. ry- 

(mažojoj 
at-

piliečiais yra proga ra- 
i kliuba, nes kliubas už- • c

laiko 
m i los •ir kas ketvirtadic-

Čižinauskas rastas 
kaltas

REIKIA j dirbtuvę l'urmonų ir 
darbininkų, | 
specialiam darbui. ..... ...........
stipriems vyramą, nuo 9 ryto 
8:30 vakare.

Mr. Gbristic, Room 1305, 
139 N. /Clark St.

pilnų iiiba dalį laiko 
ubui. Vielas uždarbis 

iki

lU'LICATTESSEN ir žaviu krau
tuve*, daro gera lū/nį. M1000 cash, 
likusius ant išmokėjimo greitam 
pardavimui. 6828 S. Barine Avė.

PARSIDUODA 2 kėdžių barber- 
nė. Turiu du bizniu; noriu vienų 
parduoti, negaliu apdirbti. 812 \V. 
35 1’1 acr. **

rūpintis?

REIKALINGI 3onerginlgi jauni 
vyrai pardavinėjimui lotų. Darbas 
visų dienų arba vakarais. Geras 
darbis.

UŽ-

38 So. Dearborn St.
Room 819 

Klauskit Mr. Lėkis 
nuo 9 ryto iki I vai. po piel

PARSIDUODA bueeriiė ir groser- 
nė, lietuvių kolonijoj; kas nori 
pirkti, gaus pigiai. Biznis išdirb
tas per ilgus laikus. 1618 Union

AUTOMOBILIAI
PARDUOSIU arba mainysiu 

stalų pool room biznį ant loto ar 
ha 
iui,

automobiliaus. Biznis gerai 
I pagyvenimui kambariai.
1211 S<>. Maplewood Avė.

Lafayette 5718

renka 5—B aplikantai, tai kliu
bas paskiria 2 liudininku dvlt 
važiavimo kartu su aplik autais. Į 
Tekiu l.udu pigiau apst 
(liniukai, nes tuodu du 
siems liudyti.

kliubais ir ar

KKubas 
kitais 

n. laikas

ąh vi-, 
norėtu ■

visiems 
lietuviams piliečiams susijungti į 
į vieną kūną, nes lig šiol mu-

erai, todėl svetimtaučiai 
tesiskaite su lietuviais.
šio kliubo suorganizavimo I 
daug pasidarbavo St. Vitkus iri 
pirmininkas S. Misiūnas. Mitin
gai atsibuna kas antrą pirma-! 
dienį kiekvieno mėnesio, Stru- 

7:3(1 vai. vak. Atei- 
bus 8 d. 
reikalais

mažai

milo svej 
nantis susirinkimas 
kovo. Su visokiais 
meldžiu kreiptis prie 
Krištopaičio, 10321 Indiana

Vėl “Open Fonini"
eik"

terįs norinti įstoti ) šitų Draugijų Z 
gųltle paduoti prasimų prie bite 
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
rankmno galite kreiptis į žemiau pažymėtas vietas kuriose gafr-sile išnihliti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugijų— 
Jums sekamose vielose mielai .pa
lamintą; .... !

Naujienos, 1739 So. Halsted SL, 
urbn

Aušros Knvtfvn; s .'.210 S. Halsleil

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes varduodami visiems olseiio 
Kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co, 
1657 VYest Pivtelon bt., 

netoli Marshfield

PARSIDUODA maža grosernė ir 
kendžių krautuvė. Parduosiu 
giai, nes turiu du bizniu.

1936 Canalport Avė.

Kttin rūpintis ir laikų gaišinti 
tur kitur, kadangi mes jums gali
me išmainyti aYJci parduoti j sa
vaitę laiko' NAMUS, LOTUS IR 
FARMAS. Taipogi visokius biznius 
mainom ant namų, mažesnius da
rnus ir lotus, nedaro skirtumo ko
kioje apiclinkėje jiįs turėtumėt. Iš
maniom ant didesnių namų visose 
dalyse Chicagos. Dar turime bar
menų, namų, lolų apie vienuolynų 
Marųuelte Parke. Del teisingo ii 
greito patarnavimo matyki!

J. Namon Co.
2418 W. Marųuette Rd.

(Or 67 Blvd.) arti Wcstecn Avė.
l’rospect 8678. Ofisas kožnų die

nų adaras nuo 9 iki 9 vai. ir ne- 
dėliomi.s.

susirihki- 
Į d.. 8:30 

M irk \Vhite S(|. svet. (Libra- 
atąi-

Jaunosios Birutės tėvų 
as bus ketvergi', kovo

v. v., 
ry Ruoni). Visi tėvai prašomi 
lankyti. —Valdyba.

įvyks 
1926, 

;:39 v. v. M uk VVb.ito Sųuare parko 
vet., 30 ir Halsted gat. Visi lygie.- 

,’iai malonėkit? susirinkti pažymėtu 
laiku. Turime daug reikalų aptarti.

. - Valdyba.

I,. S. L Lygos susirinkimas 
ketvirtadieni, Kovo-Maich 4 d.,

Indiana llaila.r, Ind. — S. L. A. 
185 kp. atkelia su.sirinkimę. iš prie
žasties “Naujienų” Koncerte. Taigi 
S. L. A. 185 kp. nariai žinokite, kad 
susirinkimas neįvyks Nedalioj, Kovo 
7 d., bet Subatos vakare, Kovo 6 d., 
7:30 vai. vak., Ketharine House 
svet. Bukite visi laiku.

— Valdyba

Rytinės Žvaigždės Pašelpimą ir 
Pasilinksminimo Kliubas laikys mė
nesinį susirinkimą Ketverge, Kovo 4, 
1926 m., 8 vai. vak., Liuosybės svet., 
1822 VVabansia Avė. Visi nariai privvaounsia avr. v i*i nuimi jn i- 

Jury betgi prašo ji paliuosuoti valote būti laiku, nes yra dauK svar-
bių nutarimų dėl kliubo labo.

M. Chepul, Rast.'Teisėjo Caylor teisme jury 
išnešė nuosprendį, kad Jurgis «
Čižinanskas via kalkis už pa- mas įvyks Penktadieny], Kovo 5 d 
dėjimą bombos prie savo bu
vusios moteries J ievos čižinaus- 
kienės namo, 915 \V. 19 PI.

S. L. A. 109-tos kuopos susirinki-

M. Meldažio svetainėje, 2212 W. 23rd 
PI., 7:31) vai. vakaro. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, taipgi norin
tieji prisirašyti.

— Valdyba

t i ji nuo bausmės 
liudijimai, bet. anul 
kas kalėjo padėti 
jei ne jis?

(Iro. Cižinausko

lor paliuosuo-;
. Buvę menki klausomybės 

advokato,.

Vilniaus Vadavimo K-to Neprl- 
šventės rengimo ko

mitetų susirinkimas bus pėtnyčioj, 
kovo .j d., J. Kulio aptiekoj. Visi 
rengėjai

> d., .1. Kulio aptiekoj. 
prašomi pribūti.

Valdyba.
advokatui 1 

buvo duota tik 15 min. kalbėt,

yeik valandą laiko kalbėjo.
Teisėjas C.aylor kovo 13 d.' 

ir!paskelbs savo

Forum” bus ateinantį sek- 
,kovo 7 d., 19:30 v. ryte, 

Liet. Auditorijos mažojoj svetainėj. 
Tema: “Ar dora gali būti be reli
gijos?” Referentai: — P. Grigaitis 
ir M. Vaidyla. Paskui diskusijos. 
Visi kviečiami atsilankyti. įžanga 
15c. —Visuomenės Darbo Sąjunga.

“Open 
madienį

PABDUODU trukų, 2-jų ir pusės 
tono už cash arba mainysiu į au
tomobilį. “'rokas gerame stovyje; 
tinkamas sunkiems važinėjimams 
Taipgi tut*in parduoti grosernę, iec 
l>aksį, 100 svarų telpa ledo. 
George Brptts, 3500 S. Union Avė 

Phone Boulevard 3787

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 
rinis namas, 
rendos *1.800 
loję prie18th 
išmokėjimais.
Halsted St., Box 686.

arba mainymui mu- 
krautuvė ir 1 flatai, 

į metus, geroje vie- 
St. Tikras bargenas, 
Naujienos, 1739 So.

PARDAVIMUI per budavoto- 
• ' m ir savininku 4 flHtn namas.

BAGDONAS BROS,
MOVING. EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EKPEUTS* 
Long distance hųndling .

Turime-daug metų, patyrimų. 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Vds 3408—Blvd. 7667 office

Tol. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMU STATYTIJAI

3801 So. Kedzie A ve
CHICAGO

V. M. STULBINĄS COMPANY 
Parduoda namus, lotus ir farmas. 
Siunčia pinigus ir parduoda laiva
kortes. Daro aprokavimus ant na
mų statymo.

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards 6062

JEIGU NORITE TURĖTI
Gero Aliejaus
Del Vartojimo

Jeigu norite, kad jums butų ge
rai patarnautai tai jus visuomet 
kreipkitės prie firmos American 
Fuel Oil & Gas Corporation.

šita korporacija labai gerai pa
tarnauja savo kostumeriams Chi- 
cagoje ir jos apielinkėse.

Pašaukite telefonu LAFAYETTE 
9780 — 8700.

RAKANDAI
BARGENAI

Pardavimui išmuštas parloro se
tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpetas, Ii timpos, ra
šymui stalas, 6 tūbų radio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drexel Avenue
Tel. įlydo Purk 7186

JAUNA pora parduoda pigiai pui
kius 5 kambarių rakandus, vaitoti 
tik 4 mėnesius, šilkinis mohair par
loro setas, 2 riešutiniai miegruiinio 
setai, valgomo kambario setas, bufe
tas, kaurai, console fonografas, pa
veikslai, veidrodžiai, dalimis. 3438 
Broadvvay, 2 apt. Butkingham 5585.

ją ir savininką 4 flatų namas, 
2—4 ir 2—5 kambarių, 
kambariai dideli, 3 karų 
žar lotas 59X125. Labai 
tos klesos namas, garu 
mas, stikliniai miegojimui por
cini, ugnavietės, knygynai, aukš
tos rųšies plumbingas, ename- 
liotos Įmūrytos vanos. Didžiau- 
sis bargenas South Shore. Tran- 
sportaęija j So. Chicago labai 
gera, kaina $30,000, išmokėji
mais.

J. M. Nickelson,
7924 St. I>aurence Avc., 

Phone Triangle 8256

visi 
gara- 
augš- 
šildo-

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų puikus namas, po 5 ir (j kam
barius. Mainysiu ant farmos. dides
nio namo arba priimsiu buėernę 
kaipo pirmų įmokėjimų arba kitokį 
biznį. Kreipkitės pas:

F. G. LUCAS ‘ 
4196 Archer

Phone Lafayette 5107

& CO. 
Avė.

MAINAU 4 lotus ir mašinų; mai
nysiu į bučernę, grosernę arba į 
vienus hličernės fikčerius. Tel. Mt. 
Greenwood 51.

PARSIDUODA 3 kambarių ‘fur- 
ničiai, 1910 S. Ruble St., 1 floor 
front.

PARSIDUODA rakandai, geri 
kaip nauji, 2 medinės' lovos, 2* ko- j 
inodės, Brunsvvick granafonas su 
80 rekordų, inodel 117. Baltas ge- 
sinis pečius. Parsiduoda pigiai. Iš
važiuojam iš Chicagos greitu laiku.

3202 So. Auburn Avė. 
2-ros lubos

DIDELĖ PROGA
Turiu du lotu ant kampo South 

Sidvj. Parduosiu arba mainysiu ant 
nedidelio groserio ar kitokio biz
nio. Kreipkitės vakarais nuo 6 vai.

3313 S. Halsted St.
Antras aukštas

Tel. Boulevard 1383
ant 

71st;

PARSIDU6DA rakandai trijų 
kambarių; parankus pavieniam. Ga
lima ateiti nuo 6 iki 10 valandai 
vakare. 1712 Buble St., 2 lubos iš 
užpakalio.

NAU.IIENA- spekuliantams ir biz 
nieriams. Parsiduoda 2 lotai 
Wcstern Avė. 50x12.>, arti 
vieta tinkama bile kokiam bizniui. 
Del svarbios priežasties savininkas 
parduoda už $10,500. Toji kaina 
bus tik šitų savaitę; kas norite ke-

| lis tūkstančius pelnyti, veikite grei
tai.

KITAS lotas ant Western 
25 pėdų, kaiųa tik $-1,500 dėl grei
to pardavimo.

TREČIAS lotas ant 59 St. 125 
pėdos nuo \Vestern Avė. S. W. kam
po, einant j vakarus, 25y1^5, kai
na tik $7,500. Savininkas priims į 
mainus privatišką lotų. Šių barge- 
nų norėdami atsiveskite depozitų. 
Kas pirmas, tam bus parduota.

įrengtus lotus? liaukite patarnavi
mą real estate eksperto. Susiraši
nėjimas užlaikomas slaptai. Sutei
kiami paliudymai. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Rox 692.

T

Pardavimui
BUCERNE! BUCERNE!

Už PUSDYKĘ

Pardavimui biičernė su 
šerne — Bridgcporte ant 
niavos gatvės. • Turi būt

Avė.

SERAI—BONAI
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus 

ir įvairių bendrovių šėrus — akcijas. 
Apmokame cash tuo jaus.

Atsišauk it:
F. L. SAVICKAS & CO.

726 Mest 18th St.

J. Namon Co.
2118 W. Maniuettc Rd. 

arti Western Avė.

Boom - Boom - Boom

MORTGEČIAI-PASKOLOS

Inž. K. Augustinavičiaus 
paskaitų jau užsibaigė. Užsi
baigė pereitą sekmadienį su I 
paskaita “žmogaus evoliucija”.! 
Ta paskaita, matyt, visus suin- į 
teresavo, nes į ją atsilankė dau
giau žmonių, negu į kurią kitą 
buvusią prelekciją. Ir atsilan
kiusieji neapsiriko, nes pas
kaita buvo tikrai įdomi ir klau
sytojai sužinojo daug naujų 
dalykų apie žmonių atsiradymą.

Po paskaitos, kaip visuomet, 
buvo klausimai j kuriuos prele
gentas rimtai atsakė, dar pla
čiau išaiškindamas niekuriuos 
prelekcijoj paliestus dalykus.

Dabar seks visa eilė P. Gri
gaičio paskaitų iš kultūros is
torijos. Tai vėl bus labai svar
bios visiems paskaitos, nes jo
se bus aiškinama tolimesnė 
žmogaus evoliucija — 
kultūrinis kilimas, nuo primi-' 
tyvio iki dabartinių laikų 
gaus. O kiekvienas žino,

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame. Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedue Avė., 

Lafayette 6788
. $12.50 — $12.50 — $12.50

'Piktai pagalvokit, $12.50 už pui
kų vasarinių resortų lotų 25yl25 
pėdų, netoli Delis, \Visconsin, su 
gražiu community namu. Taipgi 
įskaitomos visos išlaidos už ab
straktus ir kitus dokumentus, dėl 
aprubežioto skaičiaus žmonių, ku
rie atsiųs teisingų Išrišimų iš se
kamų raidžių SICSINOWN, kuomet 
jas gerai sudėsite, jos sudarys žo
dį didžiausių vasarinių resortų val-

Morgičiai - Paskolos

gro- 
biz- 
par- 

duota greitai, nes yra didele
priežastis. Geriausi rakandai, 
daug šviežio šlako; pigi 
renda su pagyvenimo kamba
riais, geras lysas.

Geniausias bargenas Chica
goj jeigu pirksi tuojaus vertės 
$2,500, parduosiu tik už $1,600, 
nemokantį išmokinsiu biznio.

Atsišaukite tuojaus, nes pas 
mane tas bargenas ilgai nebus.

J. NAMON 00.
2418 W. Marąuette Rd.

Arti Western Avė.

American Fuel Oil & 
Gas Corporation

3711 So. California Avė.

Skoliname pinigus ant 
pirmų ir antrų morgičių 
6%, taipgi perkame kon
traktus ir antrus morgi- 
čius.

Del platesnių žinių 
kreipkitės ”s

E. W. BAKS
Real Estate Go.

grinėjimą. Jei

kas ir
kad

rtsisa-
Cižinaus- 

jo adv. Smith. jie eis į 
nį teismą.

Jurgis čižinauskas 
bombos ir jis turvs būti ištei
sintas. —Reporteris.

Birutė prisirengdama* prie sur- 
prise party veikalo ir prie didžio
jo Naujienų koncerto kviečia visus: 
Birutes narius atsilankyti ant J>a- 
inokij. kurios įvyks kovo l <1., ket
virtadieny, 8 vai. vakare, Mark 
White S;|. parke, ant 30 #t. ir So. 

j.’Halsted St. Kurie neatsilankys, ne
bus įleidžiami be tikietų į Naujie
nų koncertų. —Valdyba.

Naujienos, 173!) S. Halsted St.
Box 693

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRA

SuDr-stės Darbininkų Lietuvių 
jungos mėnesinis susirinkimas bus 
penktadieny, kovo 5 d., 7:3(1 vai. 
vak., A. Ragdono svet., 1750 South 
Union Avė. Malonėkite visi draugai 
susirinkti, nes yra daug kų aptarti.

Koresp.

Tel. Yards 7282
BKIDGEPOHT PAINTINC, 

& HDW. CO. 
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevų, popierų, 
stiklus ir t. t. •

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

vai.

KAM MOKĖTI RENDA
Jus Kalite turžti s tėvo locn,, namą, 

$200 įmohėti, kitus išmokėjimais. Mo
demiškas 5-6 kambarių mūrinis bun- 
galow, furnace šildomas, skiepas, 
karšto vandens sistema, elektra, su
ros, cementinė gatvė, 22 minutes iki 
vidurmiesčio.

X 1 BLOCH REALTY CO.
No. 2 S. 19th Phone Mayvvood 2704 3146 So. Halsted Street 

Phone Blvd. 6775
INVESTUOKITE $1000 ar dau

giau į Real Estate Sindikatą, 100% 
pelno, aupsnugotas pirmais morgi- 
Čiais.

. Adresuokite: , 
SINDICATE,

P. O. Box 1788, Chicago. 
11 ■ -..........-f -................. ■ . . ■ -

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunne Boofing ’ Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lųvvndale 0114.

MANO beveik naujas grojiklis 
pianas, su kabinetu, benčiumi ir 
140 rolių, viskas už $140, paimsiu 
$30 cash ir $10 į mėnesį dėl geros 
šeimynos. Otto CIause, 233£ W. 
Madison St., front. ,

NEMOKĖK RENDOS
Tegul tau kitas moka; nupirksi 

2 flatų medinį namų ir 2 karų ga
ražų. Namas pastatytas ant cemen
tinio fundamento, rendos neša $64 
į mėnesį.'r’eik įmokėti $1,000 cash, 
likusius po $30 į menesį kol iš
mokėsi.
Parke, 
ketos.

MOKYKLOSSLA 176 kuopa laikys mėnesinį 
usirinkimų kovo 5 d., 8 vai. vaka

re, 1138 Archer avė. Visi priklau
santi prie minėtos kuopos malonė
kit atsilankyti į susirinkimų, nes 
yra svarbių dalyki} kuopos darbuo
tėj. —J. Povilaitis, rast.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

AtsakymaH; $100.00 ant syk 
$6.00 į metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaio nematomų juostų cen- 
'ų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrų darhų. Praleisdami cen
tų paskui centų, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šjmtų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti de| kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie, pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos į bankų ar sDulką?

Naujienų. Spulka.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 

. šimtas uždirbtų jei 
Žmogaus čia per 20 metu?

Ateik ir pasr„... 
anie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
173!) So. Halsted St.

žmo- 
kad 

labai 
pas-

uždirba 1 po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt ji 
Viitark .<u sekretorių 

o nuo jo su
dauginsią jusų

rimtos i 
kaitų labai daug naujo sužinos.

Bet kol prasidės P. Grigaičio 
paskaitos, bus padaryta 
“Open Forum”, kurie kaip 
sirodė, publikos yra labai 
giami, nes juose užgirsta
pušį dalyko gvildenimą, kartais 
kelias visai priešingas nuomo
nes, o paskui patys klausytoja!

du
pa- 
mč- 
visą

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. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
į savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
žanti pažymėtame zone, o da neap- 
r upinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

ASMENŲ JIESKOJIMAI
VERONIKA Kosmaccvskaitė pa

ieškai! savo brolio Mike Kosmacev- 
skio, apie 16 metų Amerikoj. Jis 
gyveno apie (’hieagų. Paeina iš 
Kauno miesto. Jis pats ar kas ki
tas meldžiu pranešti šiuo adresu:

Veronika Kosmaseevska, 
R. A. Box 34 

Shelburn, Indiana

H'.šKAU Jono Limavich, kuris 
1921 melais gyveno Turttle Creek, 
Pa. ir buvo pagarsinęs Naujienose, 
kari Mike Ambrose patiko nelaimė 
ant geležinkelio, birželio 22, 1924. 
Nt rėčiau sužinoti tikrų žinių apie 
mirti savo vyro. Prašau žinančių 
duoti man atsakymų už kų busiu 
labai dėkingas. Mane paliko su 4 
mažais vaikučiais.

Morta Ambrose, 
2030 Peoria St,. Springfield, III.

RASTA-PAMESTA
Miss Jose Sletz, 1955 (’analport 

Avė. rado didelį bunčių raktų. Tie 
raktai dabar randasi Naujienų ofi
se, 1739 S. Halsted St. Pametę tuos 
raktus, malonės atsišaukti į Nau
jienų ofisą.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų prie lupinio ci
bulių, patyrimas nereikalingas, $12 
į savaitę pradžiai, valandos nuo 8 
ryto eiki 5 vakaro.

Chicago Kraut and Pikle Co. 
2439 S: Robey St.

1 blokas j pietus nuo 
Blue Island Avė.

VJJ'ĮLJ??'* .■■■ .! 111 V- _L.. ..

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

JIEIK1A darbininko ant ūkės, tur 
būti 
vus. 
per 
žiu. 
gali 
Turiu vietų kur gyventi. Rašykit.

Louis Belsk), 204 Thayer ŠI. 
Rhinelander, Wis.

selins žmogus. Darbas pasto- 
Del platesnių žinių atsišaukite 
laiškų,, paminėdami savo am- 
Patyrimas nereikalingas. Arba 
ir ženoti senukai atsišaukti.

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojikli pianą už $150, yra 
75 voleliai/ir benČiiui, $50 eash ir 
po $10 į mėnesį. K

VIALAITIS
6512 So. Halsted St. 

1-iuos lubos

PARDUOSIU 15 ruimų hotelį ar
ba mainysiu j kendžhj storų. 206 
E. 23 St.

PARSIDUODA smulkmenų, cigarų 
ir cigaretų krautuve.

2341 So. Hoyne Avė., 
Tel. Canal 1227

PARSIDUODA bučernė ir gra
sėme pigiai. Nauji fikturiai. 
Nčra kitos bvčeruės per 4 
kus. Lysas 3 metams.

1 14 I W. 74 St.

blo-

MAINAU bučernę, grosernę su 
namu. Mainysiu į medini namą, lo
tų ar farnią, Prospcct 2559.

Namas randasi
Gatvės ištaisytos

A. MICHALO, 
2543 W. 69 St.

Brighton 
ir išmo-

BARGENAI
Visai naujas bungalow, mo

derniškas, $3000 cash, kilus 
pigiau negu renda. Atiduosiu 
pigiai, 3725 North Cicero avė. 
Tel. Pal. 8059.

PARSIDUODA 3 flatų kampinis 
namas su krautuve, 2 karų garadžius. 
Rendos $120. Kaina $11,300.

4600 So. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI per savininką 2 
flatų, 4—1 kambarių, EnglewOode, 
lotas 25 V125, furnas šildomas, 
elektra, landrės loviai, 1 šmoto 
porcelinč& sinkos, 3 karų garažas, 
už $6000 greitam pardavimui.

Tol. \Ventworth 6131

PARDUOSIU ar mainysiu namų 
ir biznį — grosernę ir bučernę ant I I / k I 1 ■ 1 < 1 I L' A 11 lt<< 1 U I X « I • n Y 7 ■PARDAVIMUI barber shop, gera ! , ri. . - .

proga kas nedirba, tai gali misi-Į Ihznis senas ir išdirbtas. \ te- 
pirkti sau darbų; gera vieta, .tik a gera. lel. Hepubhc 3011.
viena barbernė šitame mieste. 'Tu
riu apleisti miestų; kas pirmesnis,

320 E. 1/ Street, 
Chicago Heighls, 111,

PARSIDUODA 4 kambarių medi
nė cottage; pigiai parduosiu, nes 
cinu į biznį. Elektra, gazas. 5246 
S. Knox Avė.

Specialės Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis pasiūlymas nebus at-

Valentine Dressmaking 
College

2407 W. Madison, Chicago, III. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Barberyste Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prirengs 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
į biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barter College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago, III.

$20 iki $30 kuomet 
mokinsitės

Automobilių biznis. Atsišaukit ar
ba rašvkit, suteikit telefono numerį.

MR. DAVIES
8 S. Dearborn St., Room 615

REIKALINGI vyrai ar moterys iš
mokti barberystės. Dienomis ar va
karais, $5.00 už kursą. Gera mokes
tis išmokus.

J14 So. Halsted St.


