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Lietuvos žinios

tuo

YORKAS

urnai pa

Jrekordavo smarkų 
žemės drebėjimą

Dovanojo $1,000,000 
Yale UniversitetuiAR NORI KĄ PARDUOTI, 

PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Moterys priešingos niobi 
bicijos įstatymo pakei-

Lietuvoj policija ir baž 
nyčioje daro tvarką

Tauty Sąjunga gresia pa 
vojus sako MacDonald

700 druzy krito mūšiuose 
su francuzais Sirijoj

Lenką smurtas Vilnijos 
lietuviu mokyklose

Laikinasis Vilniaus

Ispanijos aviatoriai at 
skrido j Bagdadą

kaltinamas, 
būdamas 

viršininku, 
policijos ar-

Rūsy monarchisty kon 
gresas pakriko

Carinlnkai • nepajėgi susitarti 
tarp savęs dėl bendros kovos 

su sovietais v

NEW
Du anonymųs kapitalistai pa
aukojo Yale Universiteto meno 
muziejui vieną milioną dolerių. 
Aukotojai kol kas nori pasilik
ti nežinomi.

Šiaulių apskrities viršininko 
byla.

Katastrofingy aliejaus 
gaisry savaitė

PATI BANDĖ PABĖGTI SU 
DVIEM KAVALIERIAIS; 

VIENAS ŽUVO

Vu Peifu atsisako stoty 
valdžios prieky

WASHINGTONAS, bal. 12.
Atstovų butas šiandie priė

mė bilių, kuriuo laivyno oro jė
goms išplėtoti per ateinančius 
penkerius metus numatoma iš
leisti 85 milionus dolerių.

Neįveikdamas maištininkų 
nao gubernatorius prašo 
stiprinimų iš Man i los

: K re to 
Mikola 

Zablatiš 
ir Sta 

valsčiuj 
ir Miko

Iowos pažangaus senatoriaus 
vieta atiduodama jo oponen- 

. tui rinkimuose. Sterkui

Sumušti mokytojai, mokyklos 
uždąrytos

Senatas nutarė pašalinti 
šen. Brookhartą

Tverečiaus vai. 
Mikolavo valse. 

Mikolavo valse. 
Karklinėse Miko

Linkonyse, Adutiš
Gailiušuose, Adutiš-
Ramaniunuose, A 

valsč.: Taujunuose 
Kaneišiuo- 
.: Girmi- 

Juršė-

TIENTSINAS, Kinai, bal. 12. 
— Maršalas Vu Peifu, iki 1924 
metų buvęs Pekino valdžios 
galva, atsisakė imti vėl valdžią 
į savo tankas, 
kvietę jį kuominčunų arba na

WASHINGTONAS bal. 12. 
— Senato prohibieijos komisija, 
kuri visą praeitą savaitę klausė 
“slapiųjų” argumentų, šiandie 
pradėjo klausinėti jų priešinin
kų, taigi prohibieijos išlaikymo 
šalininkų, įrodinėjimų. Komisi
jai prisistatė visa kapa su vir
šum įvairių moterų organizaci
jų atstovių, kurios liudys, kad 
visiškas svaigiųjų gėrimų už
draudimas yra geras dalykas ir 
kad prohibieijos įstatymas turi 
būt išlaikytas ir vykdomas.

NEVVARK, N. J., bal. 12.
Policija kartu su federaliaisu a- 
gentais vakar padarė medžioklę 
Nevvarko kiniečių kvartale irtWheeler 
suėmė apie septynis šimtus 
svetimšalių. Visi jie bus kvo
čiami.

Septyniuose gaisruose 57 žmo
nės žuvo; / daugiau kaip 20 
milionų dolerių žalos

PORT-AU-PRINCE, Haiti, 
bal. 12. Haiti respublikos 
prezidentu šiandie buvo vėl iš
trinktas Louis Borno.

LONDONAS, bal. 12. — Bu
vęs Anglijos socialistų premje
ras Ramsay MacDonald parašė 
vienam anglų laikraščiui straipr 
snį apie pastarąjį Tautų Sąjun
gos susirinkimą Genevoje.

MacDonald, kuris yra stiprus

revolverį paleido keletą 
į bėgantį automobilį, 
kavalierių, Harold Hit- 
19 metų, buvo nušau-

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SipSTI PINIGAI

BAGDADAS, Irakas, bal. 12. 
— Du Ispanijos aviatoriai, kap. 
Galarza ir Loriga, skrendantie
ji į Manilą, Filipinus, šiandie 
atskrido į Bagdadą.

lietuvių 
komitetas ekstra posėdy kovo 
12 d. dėl Švenčionių įvykių, 
liaudies mokyklų persekiojimų, 
nutarė pasiųsti Varšuvon pro
testą. Švenčionių švietimo drau
gija “Rytas“ dėl mokytojų ne- 
tvirtinimo ir uždarymo mokyk
lų pasiuntė skundą aukščiau
siam administracijos tribunolui, 
švenčioniškiai 
tai kovoti dėl 
mokyklų.

vo straipsnyje sa.<o, kad ta 
Genevos konferencija, pasibąi- 
gus dideliu fiasco, buvus tra- 
ginga komedija ir ji pastačiusi 
Tautų Sąjungą pavojuje?- Pati 
Sąjunga patapus lizdu pasivy- 
dėjimų, rungtynių, intrygų ir 
grūmojimų, o Lokarno paktas, 
sako MacDonald, aš matau 
jį savo pypkės durnuose kaip 
kažin kokį gražų, bet tolimą 
sapną.

PARYŽIUS. bal. 12. -- Ha 
vas agentūra praneša iš Beiru
to, Sirijos, kad pastaruosiuose 
franeuzų su druzais susirėmi
muose Hormono krašte, į pietų 
vakarus nuo Damasko, septyni 
šimtai druzų buvę užmušta.

Franeuzų nuostoliai buvę — 
aštuoniolika užmuštų ir ketu
riasdešimt astuoni sužeisti.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30 

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

PEORIA, Ilk, bal. 12. Nu
stumtas nuo pakopos automobi
lio, kuriuo jo jauna pati bandė 
pabėgti su dviem kavalieriais, 
Andrevv Headley, 33 metų, išsi
traukęs 
šovinių 
Vięnas 
chcock, 
tas. šovikas, jo pati ir likęs gy 
vas jos kavalierius suimti.

PARYŽIUS, bal. 12. — Iš ru
sų monarchistų kongreso, lai
kyto dabar Paryžiuje tikslu or
ganizuoti savo jėgas sovietų 
valdžiai Rusijoj nugriauti ir 
carizmui atsteigti, nieko neišė
jo. Kongresas pasibaigė, nepa
jėgęs susitarti dagi dėl ofensy- 
vo prieš bolševikus formules. 
Pasirodė, kad vien opozicijos 
sovietizmui nepakako surišti 
daiktan visus tuos įvairių nuo
monių skirtumus ir sudaryti 
bendrą jungtinį frontą prieš so
vietu valdžia.

Didkunigaikštis Nikolai Ne- 
kolajevič, kuriam buvo pasiū
lyta vadovybė monarchistų jė- 

matyt, nujautė, kad iš

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
VAIKĄ

Rusų carininkų kongre 
sas Paryžiuj susmuko

vo.
Panašus gaisras atsitiko 

Brea, Calif.
Praeitą ketvirtadienį Missis- 

sippi upėj, apie keturiasdešimt 
mylių nuo New Orleans,- susi
mušė olandų aliejaus laivas Sil- 
vanus su garlaiviu Thomas H.

tą pačią dieną Ne\v 
Orleanse ekspliodavo aliejaus 
garlaivis O. T. Waring. Pasta
rųjų dviejų laivų katastrofose 
daugiau kaip trisdešimt žmo
nių žuvo.

Visų tų gaisrų padaryti me-v 
džiaginiai nuostoliai bendrai 
siekia daugiau kaip 20 milionų 
dolerių.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

Užsienių korespondentams 
| ginta savo pranešimuose 

tuoti fašistų spaudą

Chioagos Universiteto seis
mografas vakar įregistravo 
smarkų žemės drebėjimą, kurs 
tęsėsi nuo 2:50 vai. ryto iki 
6:20 vai. ryto. Drebėjimas tu
rėjo įvykti kur nors apie 9,000 
mylių tolumo nuo Chicagos.

VILNIUS, kovo 20. [Elta .— 
Švenčionių apskrity lenkai šio
mis dienomis uždare daug- “Ry
to’.’ mokyklų. Mokyklos uždary
tos šiose vietose:

Bnklišky, 
Raščiukuose 
Daukšiuose, 
Laužėnuos i 
lavo valsč.: 
kip valsč.: i 
kio valsč.: 
dutiškio 
Daugėliškio valsč.: 
se, Daugėliškio valsč 
niai, Daugėliškio valsč.: 
nuošė, Zablatiškės valsč 
šaminėje, 'Švenčionių 
Kuni kyj.e, Švenčionių 
KulniŠkyje, Švenčionių 
Kukiuose, Linkmenų 
Maksiunuose, Linkmenų 
Palūšė, Linkmenų valsč 
kyklos uždarytos brutaliausiu 
budu, su policijos pagalba. Mo
kytojai kai kuriose vietose bu
vo sumušti už atsisakymą tuo
jau paleisti vaikus.

Be to, Švenčionių “Ryto” 
švietimo •draugija paskutinė
mis dienomis gavo vietinio mok. 
inspektorius raštą, kur prane
šama, kad • nepatvirtinti moky
tojai, ir tuojau griežtai uždrau
džiama mokymas šiose'mokyk
lose Švenčionių apskr 
nyse ir Jankauščiznoj 
vo valsč.: Mežionyse, 
kės valsčz Dainiuose 
niunuošė, Daugėliškio

Žekiuose

RAGINE, Wis., baj. 12. - 
Besivydamas sviedinį Robertas 
Olle, 9 metą vaikas, užbėgo 
ant Chicago & North Shore ge
ležinkelio bėgių. nepastebėjęs 
smarkiai besiartinančio (rauki- 

nusistatę griež- nio. Vaikas buvo vietoj užmuš- 
savo tautinių tas.

KAUNAS, kovo 25. — Vy- 
riausis Tribunolas nagrinėjo a- 
peliacijos bylą buvusio Šiaulių 
apskrities viršininko Aleksan- 
ro Jasnauskio.

Jasnauskis buvo 
kad 1920 metais 
Šiaulių apskrities 
pasisavino keturis 
klius, pakinktus, faetoną įr ki
tus daiktus.

Šiaulių apygardos teismas 
Aleksandrą Jasnauskį buvo nu
baudęs dvejais metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Vyriausias Tri
bunolas patvirtino Šiaulių apy
gardos teismo sprendimą, su
mažinęs Jasnauskui bausmę iki 
vieno mėnesio ir vienos savai
tės kalėjimo.

tikietu, 
tvirtinda- 

daugiau 
balsų. Ginčas tęsėsi iki šiol, ir 
senatas visą praeitą savaitę ta 
byla debatavo. • .

Už Brookharto pašalinimą'8ornM 
varėsi ypač demokratai, norė kongreso moko neltas, ir jame 

visai nedalyvavo. Jis laikėsi 
nuošaliai. Nedalyvavo jame nė 
didkunigaikščio Kirilo šalinin
kai, nekalbant jau apie rusų iš- 

priklausančius tokioms 
partijoms kaip Miliukovo, Ke
renskio ir černovo.

Visa, ką kongresas pajėgė 
padaryti, tai sutaisyti tuščią 
teoretinį manifestą “vfsiems 
Rusijos žmonėms”, kuris bai
giama žodžiais: “komunizmas 
turės žlugti, bet Rusija gy
vuos amžinai.“

nore-, 
darni turėti senate daugiau sa-■ 
vo parti jos žmonių. Kadangi I 
senatorius Brookhartas pri-. 
klausė tai nedidelei, pažangiųjų I 
republikonų senatorių kuopai eN1 s 
kuriai kitą kart vadovavo šen 
LaFollette, tai pašalinti jį da 
bar iš senato demokratams pa 
dėjo ir patys rępubAikonai, ku 
rių šešiolika balsavo iš vien si 
dvidešimt devyniais demokra 
tais.

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

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

£

w (i

Morų sukilimas Filipinua 
se stiprėja

[Pacific and Atlantic Photo]
Luther Burbank, paskilbęs augmenų augintojas, su savo žmona. Balandžio 11 d., jis nu 

mirė, turėdamas 77 metus amžiaus.

\VASIHNGTONAS, bal. 12.
Senatas šiandie 45 balsais 

prieš 41 nutarė pašalinti lo- 
wos senatorių, Smithą W. 
Brookhartą, o jo vietą atiduoti 
Danieliui F. Steckbi. Rinki
muose 1924 metais Steckas bu
vo demokratų kandidatas, 
tarpu kai Brookhartas ėjo 
publikom! tikietu. Balsų sus 
tymas parodė, kad Brookhartas 
laimėjo rinkimu^, tečiau jo opo
nentas demokratų 
Steckas, kontestavo, 
mas, kad jis gavęs

MANILA, Filipinai, bal. 12.
— Laikraštis La Opinion gavo 
iš Lanao pranešimų, kad visa 
provincija sujudus dėl morų su
kilimo, kurį gubernatorius 
Johnson daro pastangų su čia- 
buvusių milicija patrempti.

Sunaikinimas dviejų maišti
ninkų tvirtovių nieko nepadėjo, 
ir gubernatorius Johnson tele
grama kreipėsi į Manilą, prašy
damas, kad jam butų 
siųsta sustiprinimų.

BAGDADAS, Irakas, bal. 12.1 Maištininkai turi 
Bagdadui gresia didelio tvano jau septynias savo 
pavojus. Tigrio upės vanduo Pastarajame susirėmime dvyli- čiau 
baisiai pakilo ir prasimušė pro ka morų buvo nukauta. Du mi 
kranto pylimą, žmonės labai beminkai buvo skaudžiai sužeis 
išsigandę, nes jei vanduo įsi- ti. Patsai gubernatorius John 
verš miestan, padarys milžiniš- son buvo taipjau lengvai sužei 
kos žalos. stas.

Senatas pašalina šen 
Brookhartą

Mussolini bijo užsienių 
visuomenės opinijos

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemų, kurios pagelba galima iš
mokėti į 4-6 dienas už 50 centų; .

2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Bankų, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sių ir geriausių patarnavimų;

3. Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu savo turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00;

4. Naujienos išsiunčia pinigus kas an
trų dienų iki vienam centui;

5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka
rais, ir geriausia patarnauja.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštų, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

PARYŽIUS, bal. 12. Gau
ta čia žinių, kad Italijos užsie
nių reikalų ministerija užgynė 
užsienių laikraščių kbrespon- Tautų Sąjungos šalininkas 
dentams Italijoje savo praneši
muose paduoti ištraukų iš fa
šistų laikraščių. Jiems paaiškin
ta, kad ką rašą Italijos laikraš
čiai, jie rašą Italijos žmonėms, 
o ne užsienių žiniai.

Tikroji tokio užgynimo prie
žastis yra, be abejo, ta, kad 
imperialistinis, arograntingas ir 
karingas fašistų laikraščių to
nas per pastaruosius kelis mė
nesius sukėlė visoj Europoj 
priešingumo fašistinei Italijai.

Telegramos užsienio spaudai 
vis dar aštriai cenzūruojamos. 
Italijos pašto vyriausybė daž
nai atidarinėja dagi privačių 
žmonių laiškus, tiek siunčiamus 
į užsienį, tiek pareinančius iš 
užsienio į Italiją.

MusHolini Afrikoj

TRIPOLIS, Lybija,
Drednautu Conte di 

viso laivyno lydimas, 
diktatorius Mussolini vakar at- ----------------

X“ N*"”“ suėmė 
didžiai pasakė diktatorius išse- 700 Svetimšalių 
dęs krantan

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana- 

įsisteigę žarija:
tvirtoves.' Aplamai gražu ir truputį šil- 

vidutinis, didžiumoj pietų 
rytų vėjas.

Vakar temperatura vidutiniš
kai siekė 35° F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 6:27 valanda.

Cavoui
Italijos cionalės liaudies armijos vadai, jaus ir kur du darbininkai žu

JONAVA, kovo 14. Sek
madienį Jonavos bažnyčioje ko
kis tai vaikinas su panele nuo
šalioj vietoj turėjo pasišnekėji
mą. Vienas maldingas pilietis 
padarė jiems pastabą, patarda
mas nesikalbėti. Iš to kilo gin
čas, kuris tačiau neišėjo iš pa
dorumo ribų. Netoliese buvęs 
policijos atstovas, V. P. įsimai
šė jų kalbon; kilo ermyderis. 
Policininkas pareikalavo vaiki
ną vykti policijon, tačiau ši.; 
pareiškė noro verčiau eiti pas 
kunigą, kuris tuo laiku buvo 
bažnyčioje. Policininkas palydė
jo vaikiną, bet kunigas, mato- 

valsg • ’ma’’ išsprendė ramiu bu- 
valsČ 
valsč. 
valse 
valsč.

PORT ARTHUR, Tex„ bal. 
12. Įvykusioj vakar Gulf 
Refining kompanijos garlaivio 
Gulf of Venezuela aliejaus eks- 
pliozijoj žuvo ne dvidešimt 
žmonių, kaip kad vakar buvo 
pranešta, bet dvidešimt penki.

Ekspliozija įvyko anksti rytą, 
kai tie laivo įgulos žmonės 
laivo viduj miegojo. Visi jie žu
vo liepsnose, nebesuskubę pa- Zakamionkoj 
bėgti. Tik tie, kurie buvo laivo Jave, 
viršuj, išsigelbėjo šokdami van
denin, bet daug ir jų buvo 
skaudžiai apdeginti. Skaičius 
sužeistų siekia apie penkiasde
šimt žmonių.

Visa praeita savaitė pasižy
mėjo dideliais ir katastrofingais 
gaisrais aliejaus pramonėj. Viso 
tokių gaisrų buvo septyni ir 
juose žuvo-išviso 57 žmonės.

Texase įvyko du dideli alie
jaus tankų gaisrai, pagimdyti 
perkūnijos įtrenkimu.

San Luis Obispo, Californijoj, 
kaip kad dabar,sudegė tankų farma, kur ugnis 

sunaikino milionus galonų alie-

Mussolini bijosi užsienių visuo 
menės nuomonės
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PersikėlėLiovIii Rateliuos^West Side
drau

Tokia yra istorija paprastų cigaretų

Susipažinkit Su Penki žmonės nusižudė

Karalienė Žymiausių Cigaretų

200% APSAUGA

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514*16 Rooievelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

AUG cigaretų iškyla augščiausiai ii 
nukrinta į bedugnę j labai trumpę laikę

BOHEMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

100 N. LaS’alIe St., Chicago, III 
;nba prie vietinių agentų

nuo 
nau- 
ofisy 
Pri-

Naujas S. V.
i Tėvynę

šiandie 
risis Komaras 
lietuvių 
pionatą, 
taušku 
risis dar'J 
žydeliu B. 
Sberrv su V. Soldat

PEARL QUEEN
CONCERTINOS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
Atėjo Kultūra No. 3. Kai 

na 45c. Galima gauti.
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.

BIG SUMMER NUMBER!

—the sensational draw> 
ings by Mahrea Cramer, 
late of Vie Parisien- 
ne, the Cabaret Sketches 
of Campbell, the newly 
discovered colored artist,

Tikisi labai triukšmin 
gų balsavimų

—at the caricaturės by 
Senor Albert Caireno, the 
translations of Chinese 
humor—fifty-two pages of 
foreign humor, the vodvil 
page—the “Goofygrams”.

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

DIDELE EKSKURSIJA 
LIETUVON

$2500 Art Contcst opcn to .every 
esides tvvo itew contests of the most 

interesting sort.

Cadum Ointinent guli būti vartoja
mas a|>t minkštos ir švelnios orius ku 
etikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, pučkų, išbėrimų, karščio, ii 
panagių ligų. Niežėjimą prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to išvengti vartojant 
tias gyduoles išlaiko; Cadum Gint- 
ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų,

PAIN-EXPELLERIU
Vaizbažcnklis jreg. J. V. Pat." Biure.

vikriai patrynus krutinę ar pečius pagelbės kraujo cirkuliacij 
ncdaleidžiant jsiscnčti ir įsigalėti peršalimams.

35c. ir 70c. vaistinėse.
Tirkrasis pažymėtas INKARO vaizbaženklių.

Į Metus Už
Indelius

šiandie nominuojama valsti
jos ir pavieto kandidatus j 
įvairias valdvietes, taipjau no
minuojama kandidatus ir į se
natorius. Kadangi tarp repub- 
likonų eina labai didelės var
žytinės, tai balsavimų tik imąsi 
labai triukšmingų. Tiek triukši 
mingų tikimasi balsavimų, kad 
net federalinė valdžia ketino 
įsimaišyti ir balsavimo vietose 
pastatyti savo maršalus. Tam 
tikslui jau buvo prisaikinta 
apie 5(K> spocialinių maršalų. 
Bet paskui gauta telegramų iš 
Washingtono, kad maršalų ne
būtų statoma balsavimo vieto
se ir kad federaliniai valdinin
kai j balsavimų nešima išy tų. 
Nors maršalų todėl ir nebus, 
bet kiekvienoj balsavimo vie
toj bus padidinta policijos sar
gyba. Jau registruojant balsuo
tojus buvo padaryta daugybė 
suktybių.

Vienas politikierius, Walter 
Johnson, Crowe-Barrett dar
buotojas, jau tapo nušautas. J j 
rasta negyvų griovy Oak Lawn. 
Spėjama, kad jį nušovė priešin
ga politikierių šaika, nors kiti 
įtaria, kad gali būti čia įmai
šyta ir moteris.

Reikalaukite musų 
katalogą dykai

Vitak — Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė

Chicago, IR.

INFLUENZA
Sumaikina tavo jėgas ir gyvumą.

Palieka tave silpnu ir bejėgiu per ilgą laiką.
Apsisaugok nuo influenzos, išsigydydamas nuo peršalimo 

pačioje pradžioje be atidėliojimo.

Prisipažino prie 
žmogžudystės

Prieš keletą dienų Gary ta
po nušautas Joseph Muilins, 
kada jis per parkų ėjo su savo 
pačia. Išpradžių buvo manyta, 
kad jį nušovė kokis nors ma
niakas ir Gary gyventojai buv4o 
išsigandę, kad jis ir daugiau 
žmonių nenužudytų. Bet vakar 
prie žmogžudystės prisipažino

A Convention of the Lions” by 
Amos Hopstone” by Kilis 
“The Jewels of His Mind” 

many more laugh provokers.

Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fiftb Aver.ue, New York.

Bet Helmarai savo gimtuvių apvaikščioji- 
muose visuomet susilatfkia pasididinimo 
mėgėjų ir įgauna didžiausį skaitlių draugų.

užmuštojo pati Virgie, 44 m. ir 
burdingicrius NVilIiam A. Do- 
naldson, <33 m. Jiedu prisipaži
no, kad jiedu gyvena vienas su 
kitu jau trys motai. Pastaruo
ju lajku pati prikalbino savo 
vyrų apsidrausti ant $3,000 ir 
nuo to laiko ji pradėjo su bur- 
dingioriu galvoti kaip vyrų nu
žudyti. Jau pirmiau du sykiu 
bandę jį nušauti, liet vis nepa
sisekė. Tretį kartų betgi pati 
nusivedė jį į parkų, kur laukė 
Donaldson ir Muilins tapo ant 
vietos nušautas. Dabar Virgie 
ir jos jaunas meilužis sėdi ka
lėjime kaipo žmogžudžiai ir gal
būt laukia elektros kėdės.

F. AD. RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y

D-ro 
gija gelbsti 
streikuojantiems darbininkams 
ir jų šeimynoms. Mėnesiniam 
susirinkime balandžio 10 d. nu
tarė paaukoti $10.00 iš drau
gijos iždo, taipgi ant vietos na
riai suaukojo keletą centų strei 
kininkams. Radosi keletas, ku
rie priešinosi aukojimui iš 
draugijos iždo, remdamiesi se
nu nutarimu, kad negalima nie
kam aukoti iš draugijos iždo. 
Bet konstitucija nedraudžia au
koti labdaringiems tikslams, 
tad ir tapo paaukota streiki
ninkams. —- Narys.

šiandie komaro-sarpa 
LIAUS RISTYNĖS

nusi 
iš nusiminimo, 

sūnūs liko sun- 
’l’rečia moteris, 

Musker, nusinuodi- 
barnio su vyru.
to dvi moterys, jų tarpe 
lietuve, bandė nusižudyti. 
Helen Machanis, 30 m., 

savo 
1825 Canalport Avė.

Steinbach bandė nusi- 
Bel abi veikiausia pa-

Geriausios 
rųšies 

Reikalaukite nuo Bi
le kokių pardavėjų

The Pennsylvania Exchange 
Bankas (buvęs Baltic States 
Bankas), rengia didelę eks
kursiją Lietuvon, po vado
vystę p. A. B. Strimaičio, 
kuris viską prižiūrės, kad 
keleiviai turėtų kuonosma- 
giausią kelionę į Kauną, per 
10 dienų, Suvienytų Valsti
jų Laivyno laivu “President 
Harding”.
Pradėkit ruoštis tuojaus ir 
daleiskit mums aprūpinti 
Jus reikalingais dokumen
tais.
Kreipkitės laišku ar ypatiš- 
kai į The Pennsylvania Ex- 
change Banką, 294 Eighth 
Avenue, New York City. 

(Skelbimas)

Tel. Izifayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vis ado s 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
1228 W. satk Chieago, III.

Jei jums yra nusibodę
paprasti

Vinco Kudirkos
Passaico,

Dr. Canstance O’Britis 
balandžio 1 d. persikėlė į 
jų vieta ir atidarė savo 
prie 7909 So. Halsted St 
įminėja ligonius nuo 3 iki 5 vai. 
po piet ir nuo 6 iki 8 vakare.

Dr. C. O’Britis specialumas 
yra moterų ir vaikų ligos.

n*

dė trys moterys ir du vyrai. 
Tarp pastarųjų yra ir vienas 
lietuvis, Augusi Gefcholin (Kiš- 
kunas), iš Cicero. Jis pasikorė 
delei jo žmonos, pareikalavimo 
persk irų. ‘ Kitas vyras, Jacob 
Bolių, irgi pasikorė delei pa» 
jrusios sveikatos. Iš moterų 
dvi nusinuodijo, o viena nusi- 
t poškino gasu. P-le Auna Nitz- 
ki, 18 m., 5610 Justine St., nu
sinuodijo iš nusiminimo, kad 
neteko darbo. Mrs. Elizabcth 
Ellis, 9143 Dobson Avė 
troškino gasu 
kad jos 12 m. 
kiai sužeistas. 
Gencviene 
i o po

CHICAGOS 
ŽINIOS

viena 
Mrs. 
bandė nusitroškinti gasu 
namuose 
O Marie 
nuodinti. 
sveiks.

Yia geriausia. Rekomenduota ir 
vartota geriausių concertinos muzi
kantų ir mokytojų.

Mes taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

Mes spausdiname Lietuviškos mu
zikos dėl Concertinų, Orkestrų ir Pia
no.

DR. J. F. KONOPA CHIRURGAS IR
Y R A Y Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 
A-K A I jr gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St.

Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedalioj 10-12
TEL. ARMITAGE 6145

NUODAI!
Žiemos Nuodai Pripildė Jūsų Sistemą

Prašalinkit nuodus iš jūsų siste
mos Vartodami gamtines saugias gy
duoles, Bulgariškų Žolių (Kraujo) 
Arbatų. Atšviežina ir sustiprina jūsų 

kraują. Gaukit šviežių baksą nuo 
jūsų aptiekoriaus, 35c., 75c. ,

Lietuvių Auditorijoj
Sarpalium už 

unkiojo svorio čem- 
o Dudinskas su Ka

us .vidutinio. Be to įšidrėskimų užžavimų ir "taip toliau 
Šimkus su Kauno 

Gensburgu ir Jack

□ n froy •
H<”"‘ Roy Coh*"

discovered colored artist, the illustrations 
Russell Patterson, Raymond Sislėy, Charles 
Mueller, Miss C h ris, Marie Meeker, Harry 
Grissinger, and others.

Naujos nupigintos kainos ten lt at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $208 
iki $215, į Klaipėdą $181 iki $180, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA 
įstatymas pavelija atlan 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotus.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTK-, didžiausias ' pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PENNLAND-(ex-Pittsburgh), ARA
BIŲ’ siūlo greitą kelionę j Cherbourg, 
Southampton, Ar.twcrp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkite prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LfNE 
RED STAR LINE

127 So. State Chicago, PI.

Chock *brim-full of 4<rarin-to-go” stuff. Sensations in art, 
fietion, humor and satire. The biggest line-up of “liye wire 
stuff” ever crammed between the covers of any publication. 
Every writer a top-noteher. Every artist a thrill producer. Get 
it. On the neiystands now! i

m “Hard Luck” by Octavus Roy Cohen, illus-
3 IroJ? trated by Paul Lehman, famous wood eut
W artist

. Ę Homer Croy;
S Parker Butler

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Ar>>« kitais 5io« linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trecios kleso.s kamba

riai, tiktai staterooms 
TEN IR ATGAL TIKIETAI
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pati 
NORTH GERMA.N

Pu r iTa n 
Malt
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Reikalaudami

RAKANDU Kultūra ir Doleris
[P

pla

Lankykite . Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės

*flyO MUK —

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

Mes daugumoje atvažiavo
me iš Lietuvos visai be moks
lo, be kultūros, čia radome, 
kaip mes pripratome vadinti, 
“laimės kraštų”. Vieni suge
bėjome pasiekti aukštesnės 
mokyklos ir Įėjome j aukštes
nės kultūros sferų; kili, nors 
ir pasiekėme mokslą, bet ne- 
sugebėjome susikullurinti ir 
palikome tiktai dolerio ver
gai. Pasiekėme profesiją, idant 
butų lengviau pagauti doleri, 
Ų* savo visų gyvenimą pasilie
kame didelio vergai.

Vieni papuolėme į tokias ap- 
li n kybos, kad ir be mokslo biz
nius užsidėjome, daugiausia 
kardamas, ir pasidarėme tur
tingi, bet kultūrinio ir dvasi
nio žmogaus gyvenimo pusė 
visai mums svetima. Kiti pasi
likom paprasti darbininkai, 
bet kai kuriems pasisekė šiek 
tiek susikullurinti ir pažinti 
dvasini gyvenimą ir, nors ne
turtingi, vienok gražiai ir lai
mingai gyvename. Galima tar
pt* paprastų darbininkų daug 
rasti, kurių namuose viskas 
gražu, švaru, namas turtingas 
laikraščiais ir knygomis, šei
myna gražiai aprengta, vaikai 
eina aukštąsias mokyklas, žo
džiu laimingos šeimynos. 
Yra kita dalis darbininkų, ku
rie gyvena nelaimingai. Vienus 
ligos, bedarbė prislėgia, o ki
tus tinginystė ir alkoholis. Tai 
nelaimingiausi žmonės.

Baltinoji* Į mus liek terūpi, kiek doleriui 
galima gauti. Jie netik neprini-■ 
deda prie kultūrinio darbo, bet i 
net neaukauja jam ir neremia 
jo. Jie ir savo profesijoj yra 
prasčiausi, nes jie pilni tiktai 
dolerio 
žurnalų 
neturi 
muzika,

Jie laikraščių,vergai.
nei naudingų knygų 

laiko 
dailė,

tai svetimi dalykai. Jie 
“reni estate”, daktarai, profe
sionalai; jie nelaimingi dolerio 
vergai. Jie neprisideda nei prie 
lietuvių gyvenimo, neigi jie 
yra pageidaujami tarpe ameri-

skaityti. Jiems
politika, t’ilan-

žemesnio 
ie nelai-

Nuhlankę, silpni, nervuoti, 
serganti žmonės dabar ga

li surasti palengvinimą
Daktarai pradeda nusistebėti kas 

dien, kad greitai tos gyduolės veikia 
Tai yra mokslinis prirengiinas, speci
aliai sutaisytos dėl budavojimo krau 
jo, nervų ir visos sistemos. Jos sutei
kia geleži dėl kraujo ir fosforą de' 
nervų. Tos dvi gyduoles duodamos 
sykiu yra didelis budavojimas kraujo 
ir nervų, tiesiog paimto iš gamtos 
sandelio.

Tą nauja gyduolė, Nuga-Tone, taip 
gi veikia gerai nuo neviršinimo, 
ktuujo nubėgimų. rugŠtumų viduriuo
se, galvos skaudėjimo, svaigulio ir 

Vartokite jasužkietėjimo vidurių.
keletą dienų ir jų.-. nusistebėsite kaip 
greitai jus 
sveikata pasitaisys.
ramų ir malonų miegą ir jus jausitės 
labai gerai iš ryto.

Jei jūsų daktaras dar neužrašė 
jums jų, nueikite pas aptiekoriu ir 
nusipirkite butelį. « Jos vadinas' 
Nuga-Tone. Jos turi pagelbėti ir už
ganėdinti jumis arba jus gausite sa
vo pinigus atgal. Tuo budu jos yra 
visuomet perduodamos.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir parduodamos pas visus aptieko- 
rius.

pajusite geriau ir jūsų 
Jos suteiks jums

Bet nelaimingiausi tai dole
rio gaudytojai. Dolerio vergas, 
ar jis butų ignorantas biznie
rius, ar profesionalas, vis vie
na jis yra be kultūros, be dva
sinio gyvenimo. • Jo namai iš 
viršaus gražus ir turtingi vi
duje, pas jį rasi brangius ra
kandus, bet nerasi dailės da
lykų, nerasi pas ji geros lite
ratūros, nerasi pas jį knygyno, 
nei kitų kultūringo žmogaus 
reikmenų. Toks žmogus savo 
mintyje turi tiktai kaip dau
giau dolerių padaryti. Atlieka
ma nuo savo užsiėmimo laika 
jis praleidžia valgymui, gėri
mui ir kaziravimui, o kai ka
da nueina i “nikei šio”. Šios 
rųšies žmonių nematysi susi
rinkimuose. kur svarstomi so- 
cialio gyvenimo klausimai; jo 
nematysi, kur aukos dedamos 
mielaširdingiems tikslams; jo 
nematysi dailės parodoje, neigi 
gerame teatre ar koncerte. Mat, 
tie visi dalykai priguli kultū
ringo žmogaus gyvenimui, o 
jam tas

tuoju, kaip ir ki 
laipsnio gyvūnai, • 
mingi.

Daug mes dabar kalbame 
apie lietuvių ištautėjimą. Musų 
turtuoliai prie savo tautos rė
mimo niekados neprisidės, nes 
jie niekad tikrais lietuviais ir 
nebuvo, o tik prisirinkę dole
rių sau saldžiai snuduruoja do
lerio purvyne. Jie yra lietu
viams ant visados dingę. Jų vai
kai tai nekultūringieji ame
rikonukai. Taigi ir šis klausi
mas lieka ant pečių neturtin
gųjų intelektualų kultūrin
gosios lietuvių visuomenės da
lies. šis darbas, kaip jis yra 
naudingas, taip jis yra begalo! 
sunkus. Vienok, nors ir sun
kus, bet galimas, jeigu musų 
kultuirngoji visuomenės dalis 
butų stipriai susiorganizavusi.1 
Deja, pas mus to dar nepada-j 
rvta.

Norint bile ką naudinga da
ryti, pirma reikėtų visiems in
telektualams suvažiuoti ir su
tverti stiprią organizacijų, o 
paskui suorganizuoti visą kul
tūringąją lietuvių dalį ir tuo
met gal butų galima prie to 
darbo ir musų dolerio 'vergus 
pabudinti ir tų darbų pasek- 
mingiau stumti priekin.

NAUJIENOS, Chicago, III.

kampas 31 gat.

Tel. Blvd. 3138 
M. VVoitkievicz- 

BANIS

DR. HERZMAN"*»pritaiko 
stiklai

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠKRKA 

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

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

Neleiskit 
Odą Užsi- 

terftt ir Su
gadini Jūsų 

Gražumų
Vartokit

Išvalykit 
Sa\o Odų 

ir l’rašalin- 
kit Niežėji

mų Kan
čias Su

AKUAERKA
Pasekmingai pa

sitarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted S’t.

CASH OR CREDIT

C. Michel 
(Lietuvis)

Deimantai. laikrodė
liai Ir visokie aukso- 
sidabro dalykai ant 
iimokėjimo metams lai

ko.

3320 So. Halsted Street

SAUGI VIETA
DEL

PIRKIMO, PARDAVIMO 
ARBA MAINYMO

NAMŲ, LOTŲ, BIZNIŲ 
PO VISAS DALIS MIESTO 

TURIME DAUGYBĘ NAMŲ 
DEL

GYVENIMO arba BIZNIO 
nuo mažiausio iki didžiausio 

NORINTIEMS PIRKTI 
PARDUOTI ARBA MAINYTI 
Del greito ir teisingo užsiganė- 

dinimo pirkite, per 
ROZENSKI LEMONT CO.

Teisingas patarimas platina 
kiekvieną biznį. Daugiausiai 
reikalinga teisingo patarimo

RE A L ĖSTATE 
Užganėdinome kiekvieną kuris 
pirko, parda\J ar mainė per 
mus, tikriname, kad ir tamista 
busi užganėdintas.
Vienas geras investmentas pa
daro žmogų turtingą ant visa-

ROZENSKI LEMONT & OO.
6312 So. Western Avė.

. PROS. 2102

viskas v ra svetima.
atskleisime Amerikos 
gyveninio knygą, tai 
patį pamatysime. Visą

Žinoma, tas kultu- 
čia neina sparčiai, 
dalis lietuvių yra

Turtingieji, su ma

irgi tą
kul’urinį darbų dirba kultūrin
goji dalis lietuvių, vedama in
telektualų.
ros darbas
kadangi ta
neturtinga.
žais išėmimais, yra visi be kul
tūros — dolerio vergai. Neda
ro čia skirtumo, ar jie yra 
forionu lai, ar biznieriai.

pro

Vi- 
kul-

Paimsime profesionalus, 
si, kuriuos galima vadinti 
turingais inteligentais, yra ne
turtingi; jie visuomet yra sū
kuryje lietuvių kultūrinio gy
venimo, tankiai musų laikraš
čiai juos peizoja už jų gerus 
tautai darbus, bet vis viena jie 
yra nešėjai lietuvių gyvenimo 
vairo. Kita profesionalų dalis 
tik dolerius gaudo, šios rųšies 
profesionalai mažai skiriasi 
nuo paprastų ignorantų> biz
nierių. Jiems lietuvių gyveni-

SEVERAS ESKO
Tuksiančiai yra Gavę Malonią Pagelbą 
ir Atšviežinę Savo Odą Nauju Gražumu
Daugely] atsitikimų nuo niežėjimo odos gavo pagal
bą ir Šimtais atsitikimų pilnai liko išgydytais su 
Severa’s Esko. Nemalonus odoje suskirdimai ir 
skaudėjimai yra prašalinami su šia puikia antisep- 
tiška mostimi. Sevpra’s Esko yra tikra palaima di
deliai armi jai kenčiančių ir suteiks palengvinimą bite 
vienam kenčiančiam nuo odos ligų ir niežėjimų. 
Kaina 50c.
Sevcra’H Odes Muilai Parduodama* pns viau.i vnintininkua 

Kvapus ir Grynas 25c. W. F. Severą Co. Cedar Itnpids, Ir.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METU PRITYRIMO

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

Lietuviai Advokatai
K. GVGISADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St, Room 1111-13 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo'9 iki 12 ryto.

A. A. OLIS
Advokatas

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

• Vakarais
3211 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

Egzaminuoja akis — 
akinius — šlifuoti 

ant vietos,

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS’

1801 South Ashland Avenue 
Kampas J 8-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambaijai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:3(1 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

K.IURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State S't., Room 844 s 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 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. BORDEN
(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
.....— ■■■ ........ i.,

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir aku&eris.
/ Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, 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.
į Dienomis: Canal

3110. Nakų 
Drėxel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Kalsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

k 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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų figų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2
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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybes teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.
2221 W. 22 St

hi

arti Leavitt St.
Telefonas (Janai 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pčtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

iki

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Dearhorn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

E m r. /O O

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3895

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 So. Wood St.
Telephone Lafayette 7617 

Res.: 12046 So. La Šalie St. 
Telephone Pu 11 man 8868

k-

tėt Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

z 8 iki 2 vai. po pietų.

nuo 
nuo

Namų 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.

»»■"1,11 1 “ 1
Ofiso Tel. Boulevard 9693 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

J

Dr. A. A. Roth

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

Telefonas Bdulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

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

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. Brunsvvick 4983.

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

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Optametrigt 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S’. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

A. L. Davidonis, M. D 
4643 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenvood 5107

ir » j j nuo 9 ikt II vai. ryte; 
Valandos i nuo jįj g va|. vai^e

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Motery Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6853

No. 2685, Išs. 700. Naujosios ma
dos modelis. Paprastas bet ytin gra
žus. • Ne viena moteris bei mergina 
;urėtų būtinai šiam sezonui panašią 
suknelę pasisiūdinti. Sukirptos mie- 
ros 16 mtų <36, .38, 40, 42 ir 44 colių 
jer krutinę. 36 mierai reikia 3% 
^ardo 40 colių materijos.
^>forint\autl vieną ar daugiau virš 
nurodytą pavyzdžių, prašome iškirpti 
taduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
Mlkiai parašyti savo vardą, pavardę 
r adresą. Kiekvieno pavyzd šio kaina 
5 centų. Galima prisiųsti pinigus 

arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškui reikia adresuati:

Naujieną: Patterų Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

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

tą, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesj ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoj.i * skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau k/^. per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidą. 
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—85. ,
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

<* , į ‘ •

. ...................................   Atkirp čia .................................... .............
Data: Balandis 13, 1926

rXXXXXXX32OXXX^f±XXXXXXXXX

Dr. Lawrence P. Siekis 
DENTISTAS 

4454 So. Westem Ave< 
VALANDOS: 

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare 7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI

Phone Canal 1718-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdieną.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

M
kmmrtnnmmnnir

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

----------------------------------------- i

Dr. Constance O’Britis
Nuo • Balandžio 1 d, 1926, persi
kėlė į naują buveinę ir atidarė 
ofisą,

7909 So. Halsted St.
Priimama ligonius nuo 3-5 po piet 

ir nuo 6-8 vakare 
Tel. Boulevard 8582 
ir Vincennes 6987 

Specialumaa Moterų ir Vaikų

(Vardas ir pavardl)

IMieatai Ir valat.)

W, J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1545
Rėš. Tel.

Beveriy 2300

NAUJIENOS Pattem Dept.
<789 S. Halsted St, Chicago, III.’ 
čia (dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No...... ........
Mteros-------- _____ ----  per krutinę

sn Corporation

P UNITED tsrcflON
EPAI D TO Z&

jh^^^RING CORPORATION

014#
-jiXQ

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, 111.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius.' Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
111. — Telefonas) Roosevelt 8500.

Chicagoje — paitu:
Metams .................................... $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ................... $2.t0
Dviem minesiams ..........   1.50
Vienam mėnesiui . ........................ 75

Chicagoje per nciiotojus:
Viena kopija ......    8c
Savaitei ...................   18c
Mėnesiui ..................     75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ........................................ .. $7.00
Pusei metų ...»..............................  8.50
Trims mėnesiams ..........    1.75
Dviem mėnesiam .... .................. 1.25
Vienam mėnesiui ......  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .............. . ................— $8.001
Pusei metų .................................. 4.001
Trims mėnesiams ....................  2.00 I
Pinigus reikia siųsti pašto Moneyl 

orderiu kartu su užsakymu.

DAR VIENAS KLERIKALŲ 
“REKRUTAS”.

Busimosios Visuomenes Technika.
A. CiliUH

DARBO PARTIJOS LAIMĖJIMAS.

KRAUTU VNINKAI RĖMĖ DARBININKŲ 
KANDIDATĄ.

RUSŲ ANEKDOTAI APIE TROCKĮ

Anglijos darbininkai vėl parodė kapitalistų klasei 
savo stiprumą. Kovo 28 d. buvo Bothwell apygardoje pa
pildomieji atstovo rinkimai į parlamentą. Laimėjo Dar
bo Partijos kandidatas, J. Sullivan, kuris gavo 14,830 
balsų, kuomet už konservatorių buvo’ paduota 8,740, o už 
liberalą tiktai 1,276 balsai. x

Palyginant su balsavimų rezultatais toje apygardoje 
visuotinų rinkimų metu, apie pusantrų metų laiko atgal, 
socialistų balsų dauguma dabar padidėjo kone dvigubai, 
konservatorių gi kandidatas nustojo 2,574 balsų, o libe
ralų balsai taip sumažėjo, kad jų kandidatas net pražudė I 
savo kauciją.

Šitas Anglijos socialistų laimėjimas turi ypatingos 
reikšmės dėl to, kad pamatinis klausimas rinkimų 
kampanijoje buvo anglies pramonės klausimas, kuris ne- 
užilgio turės būt parlamente išspręstas. Darbo Partijos 
kandidatas viešai stojo už tai, kad anglių kasyklos butų 
paimtos į visuomenės rankas, ir griežtai kritikavo kasyklų 
kompanijų planą numušti darbininkams algas ir pail
ginti darbo valandas.

Stambus padidėjimas skaičiaus balsų, paduotų už 
Sullivan’ą, liudija, kad visuomenė remia jo nusistatymą. 
Todėl ir jisai, ir visa Darbo Partijos frakcija parlamente 
energingai kovos prieš visas kapitalistų pastangas, at
kreiptas prieš angliakasių reikalus.

Telegramos iš Londono pažymi dar tą įdomų faktą, 
kad už socialistų kandidatą Bothwell apygardoje balsavo 
ne tiktai darbininkai, bet ir daugelis krautuvių savininkų. 
Tie smulkus biznieriai, matyt, suprato, kad jų biznio pa
sisekimas priklauso nuo darbininkų padėties. Jeigu dar
bininkams butų nukapotos algos, tai jie turėtų skurdžiau 
gyventi, mažiau pirkti krautuvėse, ir krautuvninkų pel
nai sumažėtų.

Ne .vienas tų smulkių biznierių, be to, ir šiaip simpa
tizuoja darbininkų klasei. Jie uždirba nedaug daugiaus 
už darbininkus, o jų darbo valandos dažnai yra ilgesnės, 
negu fabriko darbininko’.. Smulkios krautuvėlės savinin
kui neretai tenka stovėti prie darbo nuo ankstybo ryto iki 
vėlybęs nakties, šiokioms ir šventoms dienoms . Tik tiek 
jų padėtis yra geresnė, kad jie neturi “boso” ant savo gal
vos ir jiems negrasina pavojus palikti be duonos kąsnio, 
kaip darbininkui nedarbo metu.

Tik paviršium žiūrint, smulkus biznieriai yra “buržu
jai”, tikrenybėje gi jie yra proletariato dalis. Gaila tik
tai, kad toli-gražu ne visi jie tatai supranta.

“Draugas” rašo, kad vienas 
I buvęs Lietuvos socialdemo
kratų partijos narys, Juozas 
Raila, prisidėjo prie “krikščio
nių” ir paskelbė spaudoje savo 
pareiškimą, kuriuo jisai atsiža
da savo pirmesnių jų “įsitikini
mų”. Chicagos kunigų laikraš
tis tuo labai džiaugiasi, many
damas, kad tai rodą socializmo 
klaidingumą. Gi apie renegatą

| Railą jisai sako, kad tai esąs i 
“didelės sielos” žmogus.

| Tuščias džiaugsmas! Tame 
fakte, kad kai kurie asmens per
simeta iš socialistų partijos į 
klerikalinę arba į kitokią atža- 
gareivišką partiją, nėra nieko | 
nuostabaus. Klerikalai šiandie 
turi Lietuvoje didelę galią, todėl 
aišku, kad prisidėti prie jų žmo
gui gali būt naudinga materialiu 
atžvilgiu. Bet kas tame yra 
prakilnaus, kad asmuo, ieškoda- 

Imas sau materialės naudos, eina 
I pas klerikalus? Nieko. Dėtis 
prie kurios nors partijos dėl

I materialių išrokavimų yra ne 
Į tiktai ne prakilnu, bet stačiai 
žema, negarbinga. Jeigu koks 
nors gaivalas, neradęs asmeniš
kos naudos vienoje partijoje, bė
ga į kitą partiją, kurioje jisai 
tikisi turėti progos geriaus pa
tenkinti savo egoizmą tai jisai 
iš padorių žmonių susilaukia ne 
pagarbos, bet paniekos.

Pernai metais buvo pranešta 
spaudoje apie kitą tokį pat 

'paukštį, Minių, kuris atsimetu 
nuo socialdemokratų ir prisidė
jo prie “krikščioniškos” darbo 
federacijos. Šis renegatas pats 
viešai pasisakė, dėl ko jisai pa
darė tą žinksnį. Jisai prisipa
žino, jogui socialdemokratų par
tija jisai metė dėl to, kad ji ne
davė jam mokamos vietos. Fe- 
derantai, matyt, jam tokių vietą 
pasiūlė, todėl jisai iš laisvama
nio ir socialisto persivertė į 
“krikščionį”.

Na, o ar geresnis yra nauja
sis klerikalų “rekrutas”, Raila? 
žiūrėkite, ką jisai rašo savo- pa
reiškime : *

“Be to, atšaukiu padarytus 
šmeižiančius šmeižtus katali
kiškųjų organizacijų asme
nims, spaudoj ir viešose vie
tose.”

Antradienis, Balaiid. 13,726

Nors Rusijos žmonės vargsta, bet humoro jiems dar 
vis netrūksta. Laikydamas Chicagoje paskaitą apie Ru
siją, socialistų revoliucionierių partijos centro atstovas, 
Dr. M. Slonim,. užvakar papasakojo šitokį dalyką:

Kai metai suviršum laiko atgal bolševikų partijos va
dai nubaudė buvusį karo komisarą Trockį, atstatydami jj 
iš valdžios ir išsiųsdami “gydytis” į KaiiĮ įzą, tai Maskvos 
gyventojai sugalvojo naują patarlę: “Dalšc iedeš, tise bu
dės” (toliaus važiuosi, tykesnis busi).

Ji yra padaryta iš senojo rusų posakio: “Tiše iedeš, 
dalše budeš” (tykiau važiuosi, toliaus busi). Mat, rusų 
'‘liaudies išmintis” sako, kad einant, važiuojant arba ką 
nors darant reikia nesiskubint. Šitą “išmintį” jie išreiš
kia da ir kita patarle: “Pospiešiš — liudei nasmiešis” 
(pasiskubinsi — žmonių pajuoktas busi).

Neblogas “džiokas”: Dalše iedeš, tiše budeš k Jisai 
tikrai pasiliks Rusijos revoliucijos istorijoje.

Tas žmogelis, vadinasi, pats 
prisipažįsta, kad jisai buvo 
šmeižikas. Jeigu jisai pirma 
šmeižė, t. y. sąmoningai skelbė 
melą, prieš savo politinius opo
nentus, tai kaip gi galima tikėt, 
kad jisai dabar pasidarė doras 
žmogus, prisidėjęs prie “krikš
čionių”?

Musų nuomone, socialdemo
kratai gali tiktai džiaugtis, atsi
kratę tokio šlamšto, kaip Raila. 
O klerikalai visai neturi ko juo 
didžiuotis. Jeigu jie laiko gar
bingu daiktu turėt savo eilėse 
kitų partijų atmatas, tai jie tik- 

patys save diskredituoja.tai

IDĖJA IR KARJERA.

buvo 
It K.
p. J. 
rašo 
Juo-

Buvusiojo raudonosios armijos dievaičio “pagerbi
mui” rusai sudėjo dar ir šitokį anekdotą:

Trockio pažįstamas, susitikęs su juo ■ ryto metu, 
klausia: “Lev Davklovič, kaip Jūsų sveikata šiandie?” — 
“Nežinau”, atsako Trockis, “dar neatėjo biuletinas” (ofi- 
cialis\pranešimas). , ,

Tai parodo, kaip dabar Rusijos liaudis žiuri į spalių 
menesio perversmo “didvyrį”. Liaudis dažnai daro klai
das, bet ankščiaus ar vėliaus ji jas pamato.

Nesenai “Naujienose” 
pažymėta, kad numirė L. 
Susivienymo prezidentas, 
Milius. Apie nabašninką 
“Vienybėje” pittsburgietis 
zas Virbickas, sekančiai:

“J. Milius Buvo pirmiau 
gana laisvas žmogus, prigu
lėjo prie visų laisvių draugijų 
ir seniaus prie socialistų kuo
pos; L. M. I). (Lietuvių Mok
slo Draugijoje) buvo sekreto
rium nuo 1906 ligi 1911 ^n., 
bet vėliau, gavęs darbą ban
ke, kurį valdo katalikai ir, 
kaip žmones sako, kun. J. 
Sutkaitis bosas, tai Milius vėl 
virto ‘kataliku’ ir su klerika
lais veikė. J. Milius,* kaipo 
žmogus, buvo gana veiklus; 
kada veikė su socialistais, tai 
veikė su jais; kada nuėjo pas 
klerikalus, tai irgi rankas su-
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Betobulėjanti visuomenė tu
rės taip susitvarkyti, kad visa 
energija tektų kūrybos, o ne 
naikinimo darbui. Tokioj visuo
menėj nebebus tarpusavio ki
virčų, nes išnyks skriaudžia
mieji ir skriaudėjai, o kiekvie
nas žmogus gaus visą savo dar
ini produktą. Darbo pasiskirsty
mas remsis draugingo sandar- 
bininkavimo pamatais ir visa 
busimoji visuomenė 
vieną darbo kolektyvą, o gamy
ba remsis ne pelnu, bet žmo
nių reikalų tenkinimu.

Tokio tipo visuomenėj bus 
Įtik vienas kovos objektas — 
kova su gamta vardan žmonių 
gerovės. Ta kova baigsis visiš- 

. pavergimu, 
žmogaus protas užviešpataus 

t vėjus, upių 
Čia turime kitą pavyzdį, kaip krioklius, jurų potvynius ir ato

slūgius, pagaliau ir pačią sau- 
naudos atsižadėjo savo idėjos. žodžiu, visus energijos šal- 

, ypač kinius, sukti jatus, kurie gamin- 
Į tų perkeliamą energiją iš jėgos 
1 šaltinio į darbo įrankį, kaipo pvioilliv-* | C * *

sugebėjo 'reikiamojį judėjimą. Visą fizi-

[Pacific and Atlantic Photo]

I^eo n Daudet, Franci jos roja
listų vadas, kuris vis dar tikisi 
atsteigti monarchijų.

dėjęs nesėdėjo, bet darbavo-•
si; mylėjo dailą, buvo surin-1
kęs teatram kuopę, kur pats jj""
lošė ir kitus mokino, žodžiu. * 8 ų
buvo gana darbštus žmo^us-” | visur^ir privers

žmogus dėl savo asmeniškos

sudarys

mo) ir jam panašios medžiagos 
ištirimams tat pilnai teoretiniai 
įrodyta, nors praktikoj dar ne
naudojama.

Taigi energijos išteklius toks 
didelis, kad sunku mums ir iš
sivaizduoti. Todėl iš šio atžvil
gio galime drąsiai žiūrėti atei
čiai į akis ir jungtis , kūrybos 
darbui, 
noms 
tų.'

Energijos sukti maši- 
užteks dar milijonus

Dirbamoji jėga ir 
sandarbininkavimas.

me-

vienodu ir 
Darbininkui tenka tik 

ir tvarkyti geležinius 
kaip anais laikais prie- 
valdė gyvus, arba net 

darbininkus manu-

Tokių žmonių -gyvenime, 
Amerikos, yra daug.

N«bašninkas Milius, persime
tęs į klerikalų pusę, , xl<1 ..
padaryt Mokię-tokię “karjerą": ■>! darbą turgs atlikti mašinos 

aukščiausios konstrukcijos t.
Buda-.^f'čios, bet ir pačios save regu

liuojančios.
Daugelio mašinų ir dabar yra 

jau reguliatoriai, pa v. garo 
spaudimo, srovės greitumo ir 
stiprumo, jėgos didumo ir tt. 
kurie arba mechaniniai nukry
pimą pašalina sustabdydami 
mašiną, arba duoda darbininkui 
žinią, kad darbas eina neteisin
gai. Bet tikri patys save regu
liuojanti mechanizmai šiandie
ną naudojami tik žudymo dar
bui, t. y. kare, pav. povandeni
nės judomosios torpedos, ore

pateko į didžiausios katalikų or-i . u. r. ... v* I y. ne tik automatiniai veikian- ganizacijos prezidentus. Buda-,* 
Imas socihlistų organizacijoje, .
jisai, matyt, pusėtinai prasilavi
no. Jie suteikė jam dvasinę 
naudą, o materialės naudos ji
sai paskui nuėjo ieškoti pas 
socialistų priešus.

šitokia nedėkinga socialistų 
padėtis, deja, dar bus ilgoką lai
ką. " Jie šviečia ir mokina žmo
nes, kaip geriausia išmanydami; 
o iš tų žmonių daugelis paskui 
ne tik apleidžia socialistų orga
nizaciją, bet ir panaudoja įgytą 
pas socialistus išsilavinimą ko
vai prieš buvusius savo mokyto- minos ir t. p. Gamyboj tokių 
jus. Ir taip bus tol, kol socialis- mašinų dar nėra. Tas pareina 

nuo to, kad jos (tokios maši-
■ ’nos) nebesuteikia kapitalistams 

naudos: jos sudėtinės ir bran
giai kainuoja, o sutaupo darbi
ninko energiją, kuri taip dabar 
nebrangi, bet užtai reikalauja 
Idbiau inteligentiškų darbinin
kų, kuriems reikia brangiau 
mokėti ir su kuriais apskritai 
sunkiau susikalbėti. Socialisti
niame (busimajam) ūkyje visi 
tie protavimai dingsta, naujos 
mašinos įvedimas gamybon ri
šamas 'ne pelningumo, bet nau
dingumo atžvilgiu. Mechaninis 
reguliavimas leis darbo tikru
mą ir spartumą pakelti iki auk
ščiausio laipsnio. Dabar regu
liavimas atliekamas žmogaus 
pajautimų ir judėsiu pagelba, 
kurie veikia palyginamai lėtai 
ir netikrai.

Energijos išteklius
Dabar daugiausia enegijos 

"gaunama iš anglių, naftos, mal
kų, kiek mažiau iš krioklių ir iš 
šiaip tekančio vandens, dar ma
žiau iš vejų. Anglies, malkų ir 
naftos išteklius labai apribotas 
ir kai kurių mokslininkų prota
vimu, kad jų po keleto dešimtų 
metų gali nebebūti. Bet tai ma
ža bėda. Jeigu šiandien pri
truktų kuro gazo mašinoms, jas 
galima pakeisti krintančio van
dens jėga ir gaminti elektrą, 
kurią patogu ir lengva pakeisti 
kitomis energijos formomis ir 
dalyti į kokias nori mažas da
lis. Tatai jau naudojamą. Be 
krintančio vandens jėgos,* jau 
žmonės moka pakinkyti vėjus, 
kurie nemažiau galėtų teikti 
energijos, kaip ir anglies, nors 
šiandien dar siaurai naudojami. 
Vėjo nepastovumas yra menka 
kliūtis jo išnaudojimui. Vėjo 
energija galima paversti elektra, 
kurią lengva kaupyti ir tuo bu- 
du vėjo nevienodumus išlygint. 
Taipgi daryta bandymų tiesiog 
saulės spindulius sukoncentruoti 
ir gAuti šilumos. Bandymo re
zultatai teigiami ir esant reika
lui galima saules energijattie- 
siog naudoti.

Maža to. Dabar jau išaiškin
ta, kad mažiausios medžiagos 
dalys turi neišsemiamus elekt
ros energijos išteklius, kurie 
miliardus kartų viršija visus 
mums seniau žinomus jėgos šal
tinius. \ Ačiū radijaus (radiu-

tai bus mažumoje.
Tokia padėtis tečiaus yra vi

sų, kurie skelbia naują idėją.
".y - --------------- * ■ ■

PAVERTĖ MUS “MONAR-
CHISTAIS”.

“Laisvės” Vidikas kasdien 
įdaro vis naujus “atidengimus”. 
Paskiausias jų yra tas, kad 
“Naujienos” stojančios už cariz- 

į mą.
To negana. Jisai sako, kad 

“Naujienos” kartu su kitais so
cialistais net “visį savo širdį 
aukoja naujos rųšies carui”.

Kame gi “L.” redaktorius ši
tuos “eudaunus” dalykus sura
do? štai kame. “Naujienose” 
nesenai buvo pagvildenta klau
simas, ar Rusijoje gali atgyti 
monarchija, ir šituo klausimu 
buvo išreikšta tokia nuomone, 
kad bajoriška monarchija jau 
nebegalės būt atgaivinta, ka
dangi Rusijos bajorai neteko 
žemės; ūkininkai gi, kuriems ji 
teko, jos niekuomet bajorams 
nebegrąžins. Bet Rusijoje dar 
gali prie tam tikrų sąlygų atsi
rasti buržuaziška arba mužikiš
ka monarchija, panaši į Napole
ono Bonaparto monarchiją, atsi
radusią Francijoje po didžiosios 
revoliucijos, šitokia monarchi
ja gali susidaryt, jeigu, nuola
tos stiprėjant “nepmanams” 
(miestų buržujams) ir kaimo 
“buožėms” (stambiems ūkinin
kams), nebus leidžiama darbo 
žmonėms laisvai organizuotis, 
t. y. jeigu ir toliaus gyvuos bol
ševikų diktatūra.

Iš šitos musų nuomonės gud
rusis Vidikas ir išvedė, kad mes 
esą pasiryžę “visą savo širdį” 
aukoti carizmui.

Vartojant tokią “logiką”, bu
tų galima prieiti dar prie šito
kių “išvadų”: Jeigu, sakysime, 
daktaras įspėja ligonį, kad jisai 
vengtų nešvarumo, nes kitaip 
prie jo gali prilipti siaučianti 
choleros epidemija, tai, reiškia, 
— daktaras “perša ligoniui cho
lerą!”

Kam “Laisvė” krečia tokius 
kvailus šposus?

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą ~ 
Skaityk Naujienas.

Mašinų gamyba veda prie to, 
kad darbas darosi 
tiksliu, 
valdyti 
vergus, 
vaizdas
samdytus 
faktūroj; darbuotės pagrindas 
tas pats: dėmesys, sekimas, su
manumas, įsikišimas. Organi
zuojantis darbo pobūdis bepro- 
gresuojant technikai tvirtėja. 
Ypatingai prieinant .prie auto
matinio masinių tipo darbinin
kui jau permaža paprasto prity
rimo, bet reikalinga ir tikrai 
mokslinio prisirengimo, kad pil
nai galėtų suprasti darbo eigą.

Šiais laikais yra dar griežtas 
skirtumas tarp dviejų darbo rų- 
šių: tarp mokslinio techniko 
darbo ir fizinio datbininkų dar
bo, vienok pastaruoju laiku ir 
darbininko protinė rikšmė di
dėja. Bet kuomet ir darbinin
kui reikės mokslinių technikos 
žinių, tai toji bedugne turės iš
nykti. Tarp paprasto darbinin
ko ir inžinieriaus darbo nebebus 
kiekybės skirtumo. Darbas prie 
save reguliuojančių mašinų dar
bininko darbas visai artinas in
žinieriaus, arba kitokio techni
ko darbui. Ši permaina paša
lins pamatinį tų dviejų darbo 
rųšių kontrastą, padarys negali- 

,imu suskilti jiems į dvi priešin
gas klases dėl jų rolių įvairumo 
gamyboj. Tuo budu tokia pa- 

, dėtis stiprins darbo kolektyvo 
vienybę. Inžinieriaus rolė liksis 
tik geriau pažįstančio darbą ir 
prityrusio draugo nurodymai, o 
ne valdžia, kurios reikia aklai 
klausyti todėl, kad ji remia vi
sai nesuprantamu valdiniu žino
jimu. i

Socialistinėj tvarkoj sandar- 
bininkavimą galime įsivaizduoti 
tik kaip draugingo sandarbinin- 
kavimo tipą. Pelnąs draugingo 
visuomenes sandarbininkavimo 
surėdymas yra tame, kad iš
nyksta visos šiais'laikais esan
čios žmonių pertvaros. Šias per
tvaras pagamina siaura specia
lizacija, autoritetinis sandarbi- 
ninkavimas ir interesų priešin
gumai. Siaura specializacija 
veda prie to, kad žmonių aky- 
jatį siaurina ir įvairių profesijų 
žmonės visai vienas kito nebesu- 
prasdami. Įvairus specialistai ki
tokiu gyvenimu gyvena ir viens 
kitam darosi svetimi. Jų padė
ties skirtumui 
prie to, kad ne tik gyvi minties 
ir jausmų ryšiai sutrūksta, bet 
atsiranda tarp jų neperžengiama 
bedugnė, iš vienos pusės pasidi
džiavimo ir paniekos, iš kitos 
keršto ir pavydo. Klasių kova ir 
konkurencija žmones suskaldo į 
lagerius, kurie tarpusavy amži
nai kariauja. Visi tie blogumai, 
neišvengiami kapitalizmui, 
socialistinės tvarkos nubira.

I ♦

Kas nustatys gamybos 
krypti

Kai kurie buržuaziniai moks
lininkai sako, kad išnykus kon
kurencijai visas ekonominis gy
venimas turėsiąs sustingti, nes 
nebebus to akstino, kuris verstų 
įmones tobulinti. Bet ‘tai yra 
jų pačių išgalvotas užmetimas, 
kuris savo esmėj be pagrindo. 
Jeigu paklausti, kas ..šiandien 
gamybos įmones tobulina, žino
ma, pasakys — konkurencija; o 
kas verčia įmoninkus konku
ruoti? Aišku, kad jo paties ge
rove, jo turtų troškulys. Taip 
yra kapitalistiniam ūky, bet vi-

uomeniniam taip nebus. Tenai 
ne kapitalistas bus užinteresuo- 
tas darbo našumo pakėlimu, bet 
visas dirbantis pasaulis, visas 
darbo kolektyvas. Dabar darbi
ninkas nei kiek neužinteresuotas 
įmonės plėtote bei pasisekimu, 
'uomet kiekvienas bus surištas 
f u jos ekzistencija ir aišku, kad 
iniciatyva ne tik sumažės, bet 
tūkstantį kartų padidės.

Produktų kiekybę ir kokybę 
nustatys tam tikslui įsteigtas 
centralinis statistikos biuras, o 
ne akla konkurencija. Jo užda
vinys apskaičiuoti visi vartoto
jų reikalavimai, kąd tuo budu 
tinkamai butų nušviesti gamy
bos takai. Tai bus išnykimas 
vienų produktų nedatekliaus ki
tų pertekliaus. Kriziai ir iš jų 
kylantieji karai išnyks, nes pa
naikinama jų priežastis konku- 
i encija.

Taupant . energiją ir vedant 
ūkį mokslingai, galima laukti 
nepaprasto turtų padaugėjimo. 
Taip, drąsiai galima manyti, 
kad socialisinėj visuomenėj dar
bo diena nebus ilgesnė, kaip 4— 
5 valandos.

f
Kas dabar trukdo gamybai 

plėtotis
Kapitalistinėj visuomenėj di

delis žmogaus pajėgų kiekis žu- 
ra be naudos. Negana to, kad 
milijoninės darbininkų armijos 
badauja bedarbėj, bet ir dirban
tieji nevisi gamina tinkamus vi
suomenei gaminus.

Didelė dalis mokslininkų ir 
darbininkų užsiėmė žudymo 
priemonių gaminimu: nuodingų 
dujų išradimu, konuolių, kulko
svaidžių, karo laivų ir t.t. sta
tymu. Kiekviena valstybė da
bar skiria milijonus dol. pana
šiai gamybai išplūsti. Ir visą tai 
daro darbo žmonių uždirbtais 
skatikais: jų pinigais jiems pa
tiems veja kilpas.

Ne gana to. Kaip jau minė
jom, dabartinė gamyba vedama 
be jokio apskaitymo. Nedateklių 
ar perteklių produktų, parodo 
kainų svyravimas. Jeigu kainos 
kyla, tai reiškia, kad tų produk
tų rinkoj permaža ir, žinoma, 
visi kapitalistai plečia ton kryp- 
tin gamybą. Ir priešingai, — 
kai kainos krinta, visi tos rųšies 
produktų gamintojai gamybą 
siaurina. Taigi visas kapitaliz
mo laikotarpis susideda iš tokių 
bangavimų: pakilimo ir nuslūgi
mo. Aišku, kad toks svyravi
mas tarmozuoja visą socialio gy
venimo eigą. Kai susiaurina 
gamybą, atsfranda dar daugiau 
bedarbių ir badaujančių.

Dabar žmonės vienijasi kovai 
su viens kitu. Jų susijungimas 
paremtas parazitizmu. Busimo
joj (socialistinėj) visuomenėj 
žmonės vienysis naujai kūrybai, 
o jų sugyvenimas bus simbiozių 
Tatai įvyks tada, kai visi pilnai 
kupras savo padėtį visuomenėj.
_ - —* .... .............

Pianų Ir Phonografy 
Išpardavimas

didėjant eina

nuo

Trumpu laiku dėl nekuriu priežas
čių turime parduoti daugybę naujų ir 
biskį vartotų pianų už labai žemas 
kainas.
Gulbransen Grojiklis, biskį vartotas 
už ......................................  $350
Kimball Grojiklis Pianas, mažai var
totas ..........................................  $275
Kimball naujas Grojiklis Pianas, ver
tės $750, už ...............................  $550
Schultz naujas Grojiklis Pianas $215 
Twicell Grojiklis Pianas .............  $75
’Cremona Elektrinis Pianas ......  $195
Adam Shaff upright, mažo saizo $450 
Chase Grand, vertės $1,200 už 
8 rankiniai pianai, geri mokintis gro- 
jyli, visi 88 notų po $35
Brunsvvick-Radiola, Phonografas ir 
Radio krūvoje, kaina $250, už $155 
Su 12 rekordų.
Freshman Garsus Radio setas, 5 lu
bų .....  835

$725

bil 
Parduodame ant lengvi,i išmokėjimų.

JOS. F. BUDRU
PIANŲ KRAUTUVE

3343 So. Halsted Street
Chicago, III.

—.. 1 .mp. h 1 .................. ........
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Antrauienis, Daland. 18, ’2S

Lietuvių Rateliuose.
NAUJIENOS, Chicago, III.

North Side
Skaitlinga Humboldt Parko 

Kliubo vakarienė

Praeitų šeštadienį (balandžio 
10 d.) Northwest Masonic sve
tainėj įvyko Humboldt Parko 
Lietuviu Politinio Kliubo va
karienė. Narių ir svečių vaka
rienėj dalyvavo apie 200 ypatų. 
Dvi nedidelės svetainės publi
kos buvo kimštinai prikimštos. 
Publika buvo labai įvairi — 
buvo jaunų, suaugusių, senų ir 
vaikų.

Dar prieš vakarienę šokių 
mėgėjai prie muzikos šoko ir 
linksminosi. Pati vakarienė 
pradėta apie 10 vai. vakaro. 
Vakarienei pirmininkavo C. 
Kairis, kurs baigiant valgyti 
pakvietė kalbėti keletas iš kliu- 
Liečių ir svečių. Pabagoje pa
kviesta kalinti svetimtaučiai, 
kurie buvo atsilankę kampani
jos reikalais. Baigus vakarie
niauti, publika vėl suėjo j šo
kių salę, kame linksmintasi li
gi 1 valandai ryto. Vakarienė 
buvo gera, skaitlinga ir links
ma. —Reporteris.

Apie Dr. A. Montvidą
Northsidės lietuviai nėra 

skaitlingi inteligentais-profcsio- 
nalais. Tiesa, nors veiklių spė
kų čia gana daug, regis, yra 
daugiau negu kitose dalyse 
Chicagos, bet inteligentų-pro- 
fesionalų mažai. Geriau pasa
kius, tiktai vienas daktaras A. 
Montvidas. Nepaisant, kad in
teligentais nesam skaitlingi, ga
lime pasididžiuojančiai reikšti, 
kad dr. A. Montvidas vienas 
savo aktyvumu Northsidėje at
sveria didesnį skaičių inteli- 
gentų-profesionalų kitose daly
se Chicagos. Kiek man yra ži
noma, kitų Chicagos miesto 
dalių lietuviai inteligentai savo 
liuo’laikj naudoja įvairiems 
žaislams, bet aktyviai vietos 
gyvenime nedalyvauja.

Dr. A. Montvido nusistaty
mas yra daug naudingesnis vie
los lietuvių budriam veikimui, 
negu tų inteligentų, kurie į 
bendrus vietinių lietuvių san- 
tikius nenori maišytis, geriau 
sakant, vielos veikime nedaly
vaudami, tos veikimo dvasios 
nė suprasti neįmano.

Dr. A. Montvidas, kaipo są
žiniškas gydytojas, visuomet 
yra skubiai prisirengęs reikale 
savo pacientams teikti dakta
riškų pagelbą, kaip to reika
lauja teisingo daktaro profesi-

ja. Žinoma, už darbą ima kaip 
ir visi daktarai, bet kiek man 
pasitaikė girdėti iš lupų pa
cientų, kurie buvę suvargę pi- 
nigiškai, radę pas Dr. Montvi
dą gilų jų padėties jautimą, 
taip kad kaina už jo daktariš
ką darbą buvusi tikrai priete- 
liška.

Kaip minėjau, kad Dr. Mont
vidas savo liuoslaikiu gyvai se
ka Northsidės draugijų veiki
mą ir pats aktyviai tame vel
kinu* dalyvauja. Jam bendras 
draugijų veikimas yra arti šir
dies, pertai rūpinasi, kad North
sidės progresyvūs draugijos 
augtų, bujotų. Butų gerai, kad 
Chicagos ir kitų miestų ir 
miestelių profesionalai, Dr. 
Montvido nusistatymą, bendra
me vietos lietuvių gyvenimo 
darbe imtų už ryškų pavyzdį, 
tuo hudu butų galima pakriku
sį lietuvių veikimą vėl įstaty
ti į tinkamas gyvenimo vėžes.

Taip, Dr. A. Montvidas už
sitarnauja gilios pagarbos ne
tiktai kaipo sąžiniškas gydyto
jas, bet ir kaipo aktyvus dar
buotojas Northsidės lietuviuo
se. —Maxim Lupas.

Nepakenčiamas sau
valiavimas

• «

FORE! - FORE!

Pramogų ir šokių 
,V akaras 

Seredoj, Balandžio 14 d.
Masonic Temple

* 79th ir Union Avė.
Programoj dalyvauja: Ona Pociene, Lietuvos Operos dainininkė; 

Lulu Raben, smuikininkė, ir kompozitorius A. Vanagaitis.
Bus šokta naujas golfo šokis “Golf Dance”.

Pradžia 8 vai. vak. 
Danga .51.00.

Pinigai Išmokei! Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
55481—Vincui šultee

915—S. Kulikauskui
6204—Antanui Gataukiui

6221—Elzbietai Minl$iukei
21539—Mortai Kiaupaitei
6211—Kazimierai Blodikienei
6228—Juozapui Urbučiui
6235—Aleksandrai Mažuna- 

vičaitei
6219—Elzbietai Skukauskienei
6300—Juzei Babravičaitei
6297—.1 u Ii j ai Steponavičienei

6038 Klemensui Česniui
6052—Veronikai šeštakaus- 

kienei
21514—Aleksandrai Kataus- 

kienei
21520—Onai Kaušienei
12154—Bemasiui Sakalauskui

121527—Barborai Kimdžienei
I 6172 Anelei Dargienei

6180—Kontautienei Domicėlei
i 6186—Vitalisui Kavelaičiui
■ 12172—Zosei Aleksandravičaitei
12167—Alenai Janiulionis
6200—Bronislavai Navickaitei

12177—Antanui Kalėdai
12209—Zofijai Šiaučiunaitei
24232—Barborai Vaišvilaitei
11969—Juozui Juozo Motiejūnui
5469—Juozui Grigoravičiui

55428—Dominikui Stasyčiui
5490—Stasiui Einoriui

22650—Bronislavai Paresčekiu- 
kei

6003 Marijonai žeminaitei
6022—Marijonai Burząitei

55452—Onai Velienei
6044 Antanui Atkočiūnui

Daugelis S.L.A. 36-os kp. na
rių ima netekti kantrybės dėl 
tos biaurios politikos, kurią 
joje veda bolševikai. Rimtes
nieji nariai pasipiktino ypatin
gai tuo, kas dėjosi paskuti
niam kuopos susirinkime, įvy
kusiam balandžio 7 d. Tame 
susirinkime bolševikai, atėję su 
gatavai prirengtais savo “stra
tegiškais” planais, atvirai var
tojo neteisėtumą ir smurtą 
prieš kitaip manančius kuopos 
narius ir šituo budu laimėjo 
“pergalę”: pravedė visus pen
kis savo sąrašo kandidatus de
legatais į seimą.

Susirinkime bolševikų, kar
tu su visais tais žmonėmis, ku
riuos jie suagitavo savo pusėn, 
buvo jie dauginus, kaip šešioą 
dešimtys. Tuo tarpu kitų narių 
buvo apie> Ret pirrnininlcas
Juanis pučia į raudonąją dū
dą, todėl bolševikai pasinaudo
jo juo, kaipo savo įrankiu, kad 
užkorus daugumai savo valią.

Šiame susirinkime reikėjo at
likti du svarbiu balsavimu: 
centro viršininkų rinkimus ir 
delegatų į seimą rinkimus. Jau 
balsuojant už kandidatus į Pil
domąją 'Tarybą, pasirodė, kad 
bolševikai elgiasi, kaip iš anks
to užsukta mašina. Daugelis jų 
siūlė savo “pagalbą” kuopos 
nariams, pildant balsavimo kor
teles: nurodinėjo už ką balsuot 
arba net rašinėjo kryželius į 
svetimas korteles ir sakė, kad 
taip busią “gerai”, šitam dar
be dalyvavo ir finansų sekre
toriaus padėjėja, kuri ateinan
tiems užsimokėti duokles na
riams prie stalo davinėjo “pa
tarimus” kaip balsuoti, o kai 
kuriems stačiai pati pildė bal- 
saviųio blankas.

Nežiūrint šitų pastangų, bob 
ševikų “listas” visgi nesurinko 
ne pusės balsų, dalyvavusių 
susirinkime. Dabar reikėjo eiti 
prie antrų rinkimų. Bolševikai, 
turėdami mažumą, mate, kad 
tiesiu budu laimėti jie negali. 
Todėl jie pradėjo varinėt “iria- 
nievrus”. Pirmiausia, jie pasi
rūpino, kad balsavimas butų 
atidėtas kaip galint toliaus, 
prie galo susirinkimo — idant

“priešų” eilės sumažėtų, daliai1 
narių išsiskirsčius namo. Tuo1 
tikslu jie užvedė plačias “dis-l 
kusįjas” apie tai, kiek delega
tų siųsti, ir jų lyderiai sakė il
gas prakalbas, vargindami su
sirinkimų. Baskui prasidėjo ši
to klausimo balsavimas, kurj 
pirmininkas 
tampė ir maiše, kad 
žmonių pasipiktinę 
lauk. *

Balsavimui buvo 
įnešimas (liolševikų), kad kuo
pa siųstų j seimų 5 delegatus. 
Prie šito įnešimo buvo duota 
pataisymas, kad butų siunčia
ma 2 delegatai; ir prie patai
symo dar pataisymas: kad bu
tų siunčiama 3 delęgatau Pir
mininkas Juknis padavė balsa
vimui antrąjį pataisymų. “Kas 
už?” klausia jisai. Suskaitė 54 
balsus. Kaip tik šitie balsai ta
po suskaityti, tuojaus pirmi
ninkas jau stato balsavimui ki
tų pataisymų ir sako: “Kas už 
tai, kad kuopa siųstų 2 dele
gatu -— pakelkite rankas.” Kai 
kurie nariai ima kelti rankas, 
bet tuo tarpu iš susirinkimo 
pasinirdo protestai, kad šitaip 
balsuoti negalima.

Del tvarkos pareikalauja bal
so P. Grigaitis, Kuris pareiškia, 
kad pirmininkas neteisingai el
giasi, nes, nepabaigęs balsavi
mo dėl antro pataisymo, jisai 
jau leidžia balsavimui pirmąjį 
pataisymą. Grigaičiui ėmus kal
bėti, tuojaus kai kurie bolševi
kai pradeda koliotis ir daryti 
triukšmų- Andriulis, kuris sė
dėjo pirmoje eilėje, beveik po 
pačia pirmininko nosia, atsis
toja ir rėžia arogantišką “spy- 
čių’,’ Grigaičio adresu, patarda
mas pirmininkui vesti tvarkų 
taip, kaip jisai veda.

Pirmininkas, pagalvojęs va
landėlę, visgi prisipažįsta pada
ręs klaidų ir sutinka, kad ant
rąjį pataisymą reikėjo leisti 
balsavimui du kartu: “Kas už” 
ir “Kas prieš”. Taigi jisai klau
sia: “Kas prieš pataisymų, kad 
butų siunčiami trys delegatai?”

Balsuojama. Pasirodo, mažai 
balsų. Pirmininkas paskelbia, 
kad antras pataisymas priim- 
taw dauguma balsų. Reiškia, 
susirinkimas nutarė, kad butų 
siunčiama į seimą 3. delegatai. 
Tečiaus, paskelbęs šitą rezulta
tų, pirmininkas pareiškia, kad 
dabar eis balsavimui pirmoji 
pataisa, t. y. kad kuopa siųstų 
2 delegatu.

čia vėl susirinkimui tenka 
protestuoti prieš pirmininkų. 
Vienas, kitas narys mėgina 
gauti balsų ir paaiškinti pirmi
ninkui, kad pirmas pataisymas 
yra pats savaime nupuolęs, jei
gu susirinkimas priėmė anIrų
jį pataisymą. Bet bolševikai ke-’ 
lia triukšmų, ir p. Juknis lie
pia susirinkimui 
už pataisymų, kad butų siun
čiami du delegatai; kas prieš 
pataisymų. Susirinkusieji neži
no ne ką daryt/ todėl beveik 
diekas nekelia rankų. Kai ku
rie iš vielų šaukia, kad šis bal
savimas yra visai ne vietoje. 
Nė balsų neskaitęs, pirminin
kas praneša, kad šis pataisy
mas esąs “atmestas”. Dabar, 
girdi, “eisime prie paties įneši
mo”: Kas už tai, kad butų 
siunčiami 5 delegatai — pakel
kite rankas!

Nariams dabar tenka trečiu 
kartū užprotestuot. Jeigu susi
rinkimas priėmė pataisymą, 
kad butų siunčiami 3 delega-j 
tai, lai kaip pirmininkas gali 
siūlyt balsuot, kad butų siun

sauvališkai 
daugelis 

ėmė eiti

paduotas

balsuot: kas
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čiami 5 delegatai? Juk tai yra 
absurdas! Bet kaip tik kuris 
narys, pasiprašęs balso dėl tvar
kos, ima įrodinėti, kad pirmi
ninkas laužo paprasčiausias 
balsavimo taisykles, tai bolše
vikai iš visų kampų ūžia, laido 
to nario adresu visokius už
gauliojančius žodžius; o paskui, 
po jo kalbos, bolševikų “orato
riai” kad pradeda “spyčius” 
riesti, tai net koktu kalusytis! 
Pirmininkas, pagaliau, nutaria, 
kad jisai laikysis savo “tvar
kos” ir gana. Eina tat balsavi
mas už “originalį įnešimų” (ne
žiūrint to, kad priimta patai
sa!), ir paskelbiama rezulta
tas: už įnešimą 68 balsai, prieš 

mažiau; reiškia, “įnešimas 
priimtas” — nutarta, kad kuo
pa siųstų 5 delegatus.

Dabar kai kurie nariai klau
sia pirmininko: “O kaip bus su 
tuo nutarimu, kuris buvo pir- 
miaus priimtas dauguma bal
sų, kad delegatų butų siunčia
ma trys? P-as Juknis į tai at
sako su pašaipą: “Už pataisy
mą, kad butų siunčiama 3 de
legatai buvo paduota tik 54 
balsai, o už originalį įnešimą — 
kad butų siunčiama 5 delcga* 
tai, paduota 68 balsai. Tai kas 
yra daugiau: ar 54 — ar 68?” 
Visi bolševikai, žinoma, klega: 
“Ha, ha, ha! Tie žmogeliai 
nieko neišmano! Ha, ha, ha!..”

Kiekvienas žmogus, kuris tu
ri nuovokos apie tvarkos vedi
mą susirinkimuose, pripažins, 
kad pirmininko elgimąsi šituo
se balsavimuose buvo gryniau
sias sauvaliavimas. Jo sauva
liavimą kiti bolševikai, daly
vavusieji susirinkme, rėmė sa
vo begedškais užsipuldinėjimais 
ant žmonių, kurie protestavo 
prieš pj Juknio “tvarką” Ar 
galima šitokius dalykus pakęs
ti rimtoje organizacijoje?

. Narys.

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškai*

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. Beaudeitef M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viriui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

iki 9:80. Nedalioj nuo 2 iki 4:80 
Phone Canal 0464

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ
Palengvins akių jtempimą, 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, , 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 Wcst 47th Street
Pohne Boulevard 7589

A + A
JERONIMAS BAGVILAS

Mirė Pirmadienyj, Balandžio 
12 dienų, 6 valandų iš ryto, 
1926 m., sulaukęs 26 metų am
žiaus; gimęs Chicagoj, III., pa
likdamas dideliame nuliudime 
savo-mylimuosius ir mylinčius 
motinų Barborą Bagvilienę, dė
dę Alexandrų Bagvilų, pussese- 
ris ir pusbrolius Amerikoj, o 
Uetuvoj pusbrolius, pusseseris 
ir dėdę. Dabar randasi prireng
tas j paskutinę kelionę, namuo
se 1903 Ruble St.

Laidotuvės jvyks Penktadie- 
nyj, Balandžio 16 dienų, 8 vai. 
ryįe iš namų j Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčių, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A, Jeronimo Bagvi- 
los giminės, draugai ir pažjsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinj patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Motina ir Dėde

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Butkus, Tel. Canal 
3161.

Lietuvių Dcntistas patar
naus geriau.

Traukimas. dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbų, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Wcst 47th Street
Netoli Ashland Avė.

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 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Ynszkicwicz,

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

AMEL1JA GERIBĄ
Mirė Balandžio 11 dienų, 4 

valandų po pietų, 1926 m., su
laukusi 41 metų amžiaus; jęi- 
inusi Kauno rėdybos, Tauragės 
apskričio, Laukuvos parapijoj, 
Vankių sodžios, palikdama dide
liame nuliūdime savo mylimuo
sius ir mylinčius vyrų Kazimie
rų, du sunu: Aleksandrų ir Ka
zimierų ir tris dukteris: Agotą, 
Ameliją ir Onų, vienų seserį 
Pranciškų Platakienę, pussese
res Kotrinų šapikienę Ir Onų 
Lapinckienę, Lietuvoje brolj 
Juozapų. Dabar randasi pri
rengta j paskutinę kelionę na
muose 3615 So. Parnell Avė.

Laidotuves jvyks Balandžio 
14 dienų, 8:30 valandų iš ryto 
iš namų j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų, o iš ten bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Amelijos gimines, 
draugai ir pažįstami ir taipgi 
draugai likusių nuliudime jo 
mylimųjų esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinj patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras Kazimieras 
su savo vaikučiais.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Badžius, Telefonas 
Canal 6174.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansal

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

1646 W. 46th 81., Chicago
«

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi- 

fr J bosnis Už Ki- 
tu Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRAEŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS .

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727

, SKYRIUS
4904 Mest 14th SI.. Cicero.

Tel. Cicero 8094.

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis
Iraborius Chicagoje

Laidotuvėse patar-
(

nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS:
G68 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 40G3

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

A Lvvn.% 
V’Z.OKA
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Gydytoju Kabinetas
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O.
DR. W.

YUSZKIEWICZ,
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na- 
turalis (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, grcrlclSfi, nosies, ūkių, ausų

I ir kitas ligas.
i 1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.
1 Tel. Humboldt 3878

Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioi nuo 10 ryto iki 2 po pietų.I------------- - --------------

DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimtj metų Dr. Ross 
praktikuoja medicinų ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Sočiai ės ligos yra pavojingos. 

1 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.
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausių 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 kasdien. Jie pa
sakys jums.
Darodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 

i medicinoje praktiką Chicagoje.
1 DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 

St„ kampas Monroe St., Chicago
Į Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedalioj nuo 10 
iki 1 dieną. PanedU’ais, seredomit 
ir subatomis nūn 10 ryto iki 8 va 
kare.

NAUJIENŲ
Pinigu Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.
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LIETUVIŲ RATELIUOSE
Motery paroda

Pasaulinė moterų paroda ar
tinasi ir viešai bus atidaryta 
ateinančią su batų, balandžio 17 
dieną, per pietus.

Atidarimc parodos dalyvaus 
ir lietuvaičių grupė tautiškuo
se rūbuose, su vėlaiva. Ir tre
čia valanda po pietų, pirmą 
dieną, bus programe lietuviški 
tautiški šokiai, o seredos vaka
re dalyvaus lietuvaičių choras.

Tai, kaip matyt, nemažas bus 
lietuvių pasirodymas, ne lik su 
rankdarbiais, ‘bet ir su šokiais 
ir dainomis, priruoštas musų, 
gerbiamo ir mylinio kompozi
toriaus A. Vanagaičio.

Rankdarbių jau nemažai yra 
ir visi.tokie puikus, kad sun
ku spręsti kuris jų gražesnis. 
Vienas dailus, kitas dar dailes
nis. Audimų gražybe nė atsi
džiaugti negalima. Ir visokių 
kitų rankdarbių, kuriais gali
ma didžiuotis ir drąsiai tarli 
visiems: “Regėkite į musų lie
tuvaičių gabumus”. Atminkite, 
kad parodu atdara kiekvieną 
dieną nuo 12 valandos dienos 
iki 11 valandos vakaro per vi-’ 
są savaitę, išskiriant nedėlios 
dieną. Vieta yra Exposition 
Pulace, 666 Lake Shore drive, 
netoli nuo Municipal Pier; bu- 
»«« prie durų priveža. Pirkite 
tikietus iš kalno nuo komiteto 
ir nepamirškite Imli ant atida
rymo. —Valdyba.

1 eatras- 
Muzika

Rytoj golfininkų 
vakaras

Aubiirn
Park Masonic Temple (79th ir

tuviu golfininkų pramogos ir

Roseland
lau- 
de-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 -yk
$6.06 j metus per visą 

likusį gyvenimą.

PRA

dūle 
cen

Kiekvienas inusų praleistas 
ris sudaro nematomą juostą 
tų ir kiekvienas centas Rllieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šj'utą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kilų.

Atsiminkite lai, kada jus pralel- 
džirle pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos j banką ar spulką?

Naujienų. Suulka. uždirba po 
$6.09 gryno pelno ant kiekvieno 
lįil(H).()() — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jj 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasita'k su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kai}) greit dauginsis jūsų 
dolerio.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI 4 ruimai iŠ fronto. įlen

da $18.00 j mėnesį. 8621 VVallacc St., 
Tel. Boulevard 3652.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-2EME

JIESKO KAMBARIŲ
IEŠKAU kamlgirio* su valgiu tar

pe 63 gatvės, netoliau j vakarus 
kaip Halsted St, Tel. Triangle 6089

ĮVAIRĮJS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BK’DGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Alalovojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANčIONIS, Pret.

Už-

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trekų patarnavimas Chicagoj ir 
apylinkėj; įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. ,1. 
Dunne Boofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone l.a\vnd«le 0114.

REIKIA patyrusių shearmen’ų j 
geležies atkarpų jardą ir darbininkų. 
Atsišaukite: A. Blackstone,.853 W. 
Lake Street.

REIKIA bučerio; turi turėti paliu
dymą. 671 W. 14th PI.

RAKANDAI
BARGENAI

Pardavimui išmuštas parloro se
tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9xl2xkarpetas, liampos, ra
šymui stalas, 6 tūbų radio setas, vis
kas kaij) nauja, parduosiu pigiai.

5514 l)rexel Avenue 
Tel. Hyde Park 7186

AUTOMOBILIAI

PABSIDUODA sofl drink parlor 
pelninga viela panašiam bizniui.

1222 So. Ashland Avė.

PABSIDUODA restaurantas, iš
dirbtas ir geras biznis. Turiu par
duoti greit, nes Išvažiuoju į Lietu
vą, 1818 Cimalport Avė.

PARDAVIMUI barber shop, gera 
proga kas nedirba, lai gali nusi
pirkti sau darbą; gera vieta, tik 
viena lietuviška barbernė šitame 
mieste. Turiu apleisti miestą; kas 
pirmesnis, las geresnis.

W. S., 320 E. 14 Street 
CHICAGO HEIGIITS, ILL.

Boselandas nekantriai 
kia “Kūmučių Rojaus” ir 
Jei to tarp vietos lietuvių eina 
didelis bruzdėjimas. Mat Drau
gija D. L. K. Vytauto No. 2, 
paminėdama 15 metų sukaktu
ves savo gyvavimo, rengia va
karą balandžo 18 d., Strumilų 
svet. Kad padaryti tą vakarą 
tikrai atmintiną, draugija su
žinojusi, kad .1. J. Zolp turi pa
tašęs naują 4 veiksnių dramą 
“Kūmučių Bojus“, tuoj pakvie
tė jį suvaidinti tą dramą. .1. .1. 
Zolp jau pirmiau dėl Vytauto 
dr-jos yra vaidinęs savo veika-

Broliu”;
kad ge- 

sutraukė 
tai rose-

kad J. .1.

apart paprastų 
specialia golfo šokis 
Dance“. Tad visiems šokių mė
gėjams pravartu savo šokių re
pertuarą padidinti dar vienu 
nauju ir labai įdomiu šokiu.

Klausykite! Tai dar ne visa. 
Bus trumpa bet šauni progra
ma. Dainuos Ona Pocienė, Lie
tuvos Operos dainininkė; smui
kuos p-lė Lulu Raben ir kažką 
darys — šoks, dainuos ar dekla
muos — komp. A. Vanagaitis.

Pradžia 8 vai. £^iku atvyki
te. Juo anksčiau, tuo daugiau 
“fonių” turėsite. — S.

šokių, dar ir

“Golf

Rengia didelį koncertą

lūs “Valkata” ir “Du 
ir tuos veikalus netik 
ra i suvaidino, bet ir 
daug publikos. Todėl 
land iečiai užgirdę, 
Zolp atvyks į Bose
savo naujuoju veikalu, visi pra
dėjo teirautis kas tas “Kūmu
čių Rojus” yra ir rengtis j tą 
vakarą vykti. “Kūmučių Bojus” 
yra drama iš dabartinio Ame
rikos lietuvių gyvenimo šiais 
prohibicijos laikais. Kiekvie
nam norisi pamatyti savo pa
veikslą, lygiai norisi pamatyti 
ir savo gyvenimą. Todėl dau
gelis jau ir tikietus Į tą vaka
rą turi nusipirkę. Kiti teirau
jasi, kur tikietų galima gauti, 
kad nepalikus nemačius to įdo
maus veikalo. Norinti matyti 
dramą “Kūmučių Rojus”, dėl 
parankumo tikietus gali gauti 
šiose vietose:

Vilniaus Vadavimo Komite
tas ir šiemet rengia didelį kon
certą Vilniaus našlaičių naudai.

Kas buvo pernykščiame Vil
niaus Vadavimo Komiteto kon
certe, tas žino, kad tai buvo ge
riausias to sezono koncertas ir 
visa skaitlinga publika, kuri 
vos tilpo Liet. Auditorijoj, bu
vo koncertu labai patenginta. 
Bet šių metų koncertas, kaip 
sako rengėjai, busiąs didesnis 
ir geresnis net ir už pernykštį. 
Dalyvausiančios visai naujos 
spėkos, kurių lietuviams dar 
niekad neteko girdėti ir tai ne 
menkos spėkos, bet pasaulinės. 
Bet apie tai bus paskelbta savo 
laiku.

šis gal geriausias šio sezono 
koncertas bus sekmadieny, ge
gužės 2 d,, Lietuvių Auditori
joj. Bilietų kainos ,visiems pri
einamos — 75c., $1.00 ir $150, 
Po koncerto bus šokiai.

B engėjai jau dabar kviečia 
viltis rengtis prie šio koncerto

Roselande pas Kari Požėlų ii* įsigyti tikietus iškalno. —V. 
(Strumil Hali) 158 E. 107 St., * * -----------------
Vilimavičaus aptiekoj, 10657 
Michigan Avė., K. Kisiriauskas 
(Barber Shop), 10504 Michi
gan Avė., A. Plungės, 10728 
Michigan Avė. (Eruit A Vege-

Iš Birutės
balandžio

Auditorijoj

tables Store).
Kepsingtone p. Tubutis 

aptiekoje, 233 E. 115 St.
West 1‘ullman K. Pociaus

saldainių krautuvėj, 725 W.

25 dieną, 
antru kar

kom ėdi ją

Birutė 
Lietuvių 
tu vaidins muzikalę 
“Sitrprise Party”.

Kas matė vaidinant “Surprise 
Party”, tas pasakys, kad vei
kalas yra žingeidus, turi gražią 
muziką ir linksmas dainas. Šis

SL * i vakaras bus benefisas A. Vana-
I aipgi pas draugijos narius ga^jOt uį tai ir Birutė veikalo 

J. Shimkus, 10225 Perry Avė. SUvaidinimui bus gerai prireng- 
ir VA. Prašinski, 133 E. 104 PI. chieagiečiai turi pasinaudo- 
Kadangi yra daug draugijos j.j jr pamatyti šį gražų 
narių, o svetainė nėra jau taip ą Vanagaičio kurinį. —P. 
didelė, tai patartina tikietus nu-| 
sipirkti iš kalno. Nepamirškite 
taipgi, kad lošimas prasidės 
5:30 vai. vakare. —Rep. SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

lopraJo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Ar nori būti nartu Cbl'Hgot 
Lietuvių b t.ui g i jos'

Chicugos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausiu juišelpos draugijų Chica- 
goję. į šilą Draugiją priklauso 
virė 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijpje 
yru 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems blle dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priimamos ir čielos drau- 

!><•» Icli ubai, Icvii't** čur-
teriuoti kaipo pnšelpiniui. Drnu- •
gystėms ir pašelpiniams kliubams1 
vra proga prisidėti prie ChiengOS 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — .Julius .Mickevičius,1 
3210 8. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663. I

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prašimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl na- 
rankumo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją—j 
Jums sekamose vietose mielai pa-į 
tarnaus:

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba i

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street. ♦ i

Tel. Lafayette 5153-6438 -

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė. 
' CHICAGO

Tel. Yards- 6062
V. IV1. STULPINAS
Parsiduoda 2 flatų, 6 kambarių 

mūrinis namus, Parkholme-Cicero, 
vandeniu šildomas, arti elevator, 
remtos geros, už $14,800. Inmokė- 
ti reikia $6,090. Likusius kai len
dą. Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

3311 Sc Uilsted Street
_ ... ........................ ..................... . /

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties — 
—Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

ATYDA

Ponioms ir panelėms
Prašome atleisti, jeigu jūsų pa- 

tternai pasivėlins ateiti. Mat, kom
panija, pildanti New Yorke jūsų 
užsakymus, reorganizuojama. Už 
savaitės antros viskas eis tvarkoje. 
Bukite kantrios, ir laukite. Atleis
kite. —Dora Vilkienė.

North Side. — .Jaunuolių draugi
jėlės Bijūnėlio tėvų susirinkimas 
dėl tūlų priežasčių įvyks ne pane- 
dčly, bet seredoj, balandžio 14’ d., 
8 vai. vakaro, Liuosybės svet., 1822 
Wabansia avė. Visi tėvai būtinai 
dalyvaukit. Bijūnėlis rengia vaka
rėlį toj pačioj svetainėj 
balandžio 18 d. Yra ir 
svarbių reikalu aptarimui.

nedėlioj 
daugiau 
—-Vald.

Roseland. — Balandžio 13 
vai. vakare, Aušros 
10990 So. Michigan Avė. įvyks Drau
gijų Sąryšio delegatų susirinkimas. 
Visi delegatai ir delegatės atsilan
kykite paskirtu laiku, nes bus svar
stoma svarbus reikalai.

— J. Tamašauskas, Sek r.

d., 7:30 
kambariuose,1

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ii 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
į savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da heap- 
r tipinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Bnnlevard 9663).

Ar jus žinote, kad
Artistė Une Babickaitė, gerai ži

noma tarpe lietuvių Amerikoj, išva
žiavo vakacijų j Lietuvą. Ji čia vei
kė su Arthur Hopkins trupą, New 
Yorke. Ar jus žinote, kad rūkyto
jai kurie pažįsta gerumą pasirenka 
Helmarus, nes 'turkiškas tabakas 
kūlis randasi Helmaruose' yra leng
vas ir geriausias tabakas dėl ciga- 
retų.

................  ' — ■ 1 - ........................

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PIRKIT PI.UMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes narduo lame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply CoM 
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 
. PIANO MOVING EXPERTS

Long distance handling .
T'irime daug metų patyrimą.

8238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7607 Office

MANsfield 7800
A. H. REGAN

Taisome namus, krautuvių fron
tus, cementinis darbas ir sustip- 
rinam pamatus.

4753 W. Madison Street

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PRIE virtuvės merginų, $45 į me
nesį, kambarys ir valgis. Virėjų, $25 
į savaitę. Merginų prie elevatorio, 
$5()Ž į mėnesį, kambarys ir valgis. 
Prie namų, $15 j savaitę, kambarys 
ii- valgis. Indu plovėjų, $17 j savai
tę. Lovų taisytojų,. $65 į mėnesj. Vei- 
terkų, $18 j savaitę. J dirbtuvę, $16 
į savaitę. Janitorkų, trumpos valan
dos, $65 j mėnesį.

Taipgi randasi pas mus ir daugiau 
labai gerų darbų ir vietų.

SOUTH PAR K EMPLOYMENT 
BUREAU

4191 So. Halsted Street 
Kampas. 42nd St., 2 fl.

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
namus ir dvi mergaites; atsišaukite 
5:30 vai. vak., 3634 So. Hermitage 
Avė., K. Shimkaitis.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲPAIEŠKAI’ savo pusbrolio Alex

Gudinąs ir Ludwig Gudinąs; jie ...
gyvena Braceville, III. ir -Wilming-Į AUTOMOBILIŲ plovėjų, $35 į sa- 
ton, III. Girdėjau, kad jie yra Jo- vaitę. Karpenterių, 75c į valandą. Au- 
liet. Jeigu kas žino juos, praneškit, tomobilių mechanikų, $40 j savaitę, 
kad turiu svarbi) dalyką iš Lietu- Kabtnet dirbėjų, 75c į valandą. Vi- 
vos ir kitų žinių. Atsišmiikl pas 

Mrs. Susima Staugaitis 
1115 S. 50th Avė., Cicero

PAIEŠKAU pusbrolio Petro Pran- 
ckaus, Kauno red., Viduklės parap., 
Palypiu sodžiaus. Taipgi jis yra 
genis muzikantas, gali griežti ant 
visokių instrumentų. Girdėjau, kad 
praeitais metais ai važia vp į Chi
cago. Meldžiu jo paties atsiliepti 
arba kas žinot kur jis gyvena, ma
lonėkite pranešti man jo antrašą. 
Paul Songaila, 611 E. Lincoln lligh- 
way, I)c Kalb, III.

Vi
rėjų, $35 į savaitę. Vyrų prie namų, 
$85 į mčn. kambarys ir valgis. Vy
tų pasiuntinėjimui, 55c į valandą. Vai
kinų į dirbtuvę, $17 į savaitę. Vy- 

1 rų prie virtuvės, $20 į savaitę. Pa
prastų darbininkų, 50c į valandą. Ma
šinistų, 85c j valandą. ElektriŠenų, 
75c į valandą. Bačkų dirbėjų, 70c j 
valandą. Pakuotoji}, 55c į valandą. 
Taipgi turime dar ir daugiau viso
kiu kitokju darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU 

4191 So. Halsted Street 
Kalninis t2nd St 2 fl.

Š1UOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studebakers 
kompanija, kuri- dirba tvirtus ka
rus. Standard Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu
siu) ,

MILDA AUTO SALES 
3l2| So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasulls, vedčjai

PARDAVIMUI Čeverykų taisymo 
ir valymo šapa, geras biznis, netoli 
karų linijos.

1823 So. llalsted St.

PABDAViIMl’I grosernė ir 
kendžių krautuvė. Parduosiu 
visai pigiai, nes turi būt par
duota į trumpą laiką. Lysas yra 
ant 3 metų. Priežastį patirsite 
ant vietos. 1936 Canalport Avė.

PABSIDUODA grosernė, ci
garų, tabako, mokyklos įran
kių, rūkytos mėsos, visokių 
smulkmenų ir saldainių krau
tuvė, vieta gera; apielinkė aj>- 
gyventa visokių tautų.

732 W?19th St.

BABGENAI 3 FLATŲ
Jei manote pirkti arba staty

ti namą, pamatykit šitą 3 aug- 
štų namą, 7721 Hermitage Av. 
Octagon užbaigimo, francuziš- 
ki langai, porčiai miegojimui, 
cementuota ėlė, kaina nupigin
ta, $22,500, cash $5000 Ahern 
and Mangan, 1542 W. 79 St., 
Stewart 0368.

, PADARYKIT TIKRĄ 
PIRKINI

NAUJAS, naujos mados 2 fialų 
murinis namas, 4—I kambarių, 5-.» 
ir 6—6 kambarių, su augštu kir
pti ir karšiu vandeniu, Rrighton 
Parke, toliau i pietus, geroje vie
loje. Taipgi krautuvės ir liūtiniai 
namai prie Archer Avė., tinkami 
dėl biznio reikalų. Mainysiu. Alsi- 
šaukite

H. KOPLEWSKI
31)92 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 9305 
arba Bepublie 8915

PARDAVIMUI naujas murinis 5 
kambarių bungalosv, visi aržuolo 
trimingai, dideli šviesus kamba
riai# netoli mokyklos ir karų lini
jos; kaina $7,450.

ATLAS REAL ESTATE 
LMPKOVEMENT CORP.

STATYTOJAI GERŲ NAMŲ 
6003 S. Kedzie Avė.

Bepublie 1500

BARGENAI FORDŲ
Touring, roadstor, coupe, sedanai 

ir Tie viwi lesami yra pertai-
syti ir yra tikras barmenas. Uuuku- 
mas jų turi ekstra dalių. Lengvais 
išmokėjimais. Autorizuoti Ford par
davinėtojai. Atdara vakarais.

GEORGE E. SHERMAN and CO.
1725 W. Division St.

PARSIDUODA Gram Bros. Iro- 
kas, labai pigiai, tik 1 metus var
totas. Panel body, išrodo kaip nau
jas, pirmos klesos padėjime.

Kreipkitės:
x 4636 S. Paulina St. 

Simon Shulman

ESSEX COACH, 1925, ball- 
oon (ajerai ir I. t. Bargenas 
už $375.

428 So. Sacramento Blvd.

1UA1NAU grosernę ant automobi
liais geroj bizido vietoj. Rakandai 
geli; turiu barbernę mainyti ant au- 
tomobiliaus. Norintieji mainyti kreip
kitės tuojaus.

J. N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer Avė.

pardavimu”
PRIIMSIU $115 arba gerinusį pa

siūlymą už mano Pianistą Grojiklj 
Pianą, įskaitant kabinetą, benčių ir 
roles. Aš norėčiau cash arba $20 įmo
kėti, o kitus pinigus per 6 mėnesius. 
Pamatykit šiandien.

# 2332 W. Madison St.
1 fl. frontas

Rakandų krautuvė pardavimui
Geriausioj vietoj South Side, 

lietuvių ir lenkų kolonijoj, ge
ras cash biznis, parduosiu už 
tiek, kiek man kainavo, stakas 
vertas nuo $6000 iki $7000, 
25 pėdų krautuvė, dar 25 pė
das galirha dadėti, jei paimsit 
pirm gegužės 1 dienos. Geriau
sia proga dėl žmogaus, kuris 
nori eiti į labai pelnnigą biz
nį; 6 metams lysas, pigi renda.

2612 W. 47 St. 
Lafayette 1083

. . ............... ■ . ...... ................................................. r--— ■■■

GROJIKUS pianas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta
las, da-bed lova, skalbinyčia, 9y 12 
karpetni, $22 Įtampa už $10.

4843 S. Michigan Avę.
Kenwodd 2a14

TURIU parduoti tuojaus iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojikl) pianą už $110, yra 
75 voleliai ir benČius, $50 cash ir 
po $10 į mėnesj.

MIKOLAITIS,
6512 So. Halsted St.

/ 1-mos lubos

PARSIDUODA groseris, tabako, 
saldainių ir visokių smulkmenų 
krautuvė. 4554 S. Paulina St. prie 
46th PI.

PARDAVIMUI arba mainymui bu- 
černč ir grosernč su namu, Storas 
ir 6 ruimai pragyvenimui, ant 
cottage arba loto.

7011 Archer Avė.

PARSIDUODA pigiai nedidelė 
valgykla, tarpe dirbtuvių, 944 \V. 
37 P).

SAVININKAS parduoda 10 kam
barių bourding namą, geroje vity 
toje, padaroma $250 iki $280 j mė
nesį, gera transporlaciju, nauji ra
kandai. Ilgas lyses, 3321 Divcrsey 
Avė. Spaulding 8123,

PARDAVIMUI barbernė. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

6305 So. Richmond St.

SAVININKAS greitai parduos 4 
kambarių collage; yra vana, gatvė 
cementuota ir apmokėta, kaina tik 
$4500. j mokėt i $1,000 ir po $25 i 
mėnesj su palūkanomis, 3729 \V 
65 St. Bepublie 5178.

PARDUOSIU labai pigiai bučernę 
ir grosernę. Priežastis pardavimo la
bai svarbi. •

1 E. 103rd .Slreet

DIDELIS BARGENAS! •

Bučernč ir grosernė turi būti par- 
tiuota šią savaitę. Mainau ant loto 
ar automoblliaus. Priežastj patirsite 
ant vietos.

2119 So. Halsted St.

PARDAVIMUI kampinė krautuvė, 
užlaikoma saldainiai, sandvičiai, ice 
creamas, nesvaiginami gėrimai, mo
kyklos reikmenys, priežastis — liga. 
Bargenas.

4801 So. Union Avė.

NAMII-ZEMF
PARSIDUODA “ROAD HOUSE”

PUIKI vieta; namai, žemė, sod
nas, miškas. Su 40 akrų žemė, 'rin
kama vieta dėl piknikų, geras pri
važiavimas. Visiems gerai žinoma 
vieta — ant Archer Avenue ir ne
toli 95th Street. Vienas namas 14 
kambarių, antras namas 6 kamba
rių, taipgi daug kitų budinkų. Par
siduoda už visai žemą kainą ir 
ant lengvų išmokėjimų. Nepraleis
kite šitos progos. Kurie interesuo- 
jatės — būtinai pamatykite. Del 
platesnių informacijų kreipkitės 
prie
ROZENSKI LEMONT & COMPANY 

6312 S. WESTERN AVĖ.
Prospect 2102

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, furnas šildomas pirmas 
aukštas, antras aukštas v pečium 
šildomas ir ’šrenduotas už $47.50 
j mėnesj. Yra visi jrengimai ir ap
mokėti, 2 blokai nuo smarkaus 
kampo 59 St. ir Kedzie Avė. Del 
greito pardavimo kaina $10,700.

ATLAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CORP.

STATYTOJAI GERŲ NAMŲ 
6003 S. Kedzie Avė.

Republie 1500

FARMA! 160 AKERIŲ

SU visais gyvuliais, trobomis 
ir mašinomis, ant ežero kran
to. Butų kaip tik lietuviškas 
dvaras tiktai, kad Michigano 
valstijoje. Galima pirkti su ma
žai pinigų arba išsimaino ant 
namo.

C. P. SUROM^KI & CO.
3352 So. llalsted Str.,

Boulevard 9641

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mės, netoli South Haven, Mich., 7 
kambarių namas, geras vanduo, 
Holand furnas, $4500 barnė, kaina 
tik $4000, cash $1500, kitus išmo
kėjimais. Standard Moulding Co., 
812 Dix St. Haymarket 4665

6 KAMBARIŲ rezidencija, paran 
ki transportacijn, netoli mokyklos 
kaina $6500, cash $500.

KRAUTUVE ir 6 kambarių fia
las, 50 pėdų lotas, 38 St. netoli 
Kedzie, $0500, įplaukų $90, cash 
$1000. Howard E. Waltcr A Co., 
3124 W. 63rd St., Chicago, III.

PARDAVIMUI arba rendon, 
5 kambarių murinis bungalow. 
furnas šildomas, ugniavietė, bu
fetas, sun parlor, kaip naujas, 
turiu parduoti tuojau. 5625 So. 
Francisco Avė. Bepublie 2228.

PARDUOSIU arba mainysiu far- 
mą 130 akru derlingos žemės, Wis- 
consin Valstijoj, su trioboms, gy
vuliais, padargais ir sėkloms, la
bai pigiai, nes būtinai į keletą dic 
nų turi būt parduota. Veikite greit 

Cbas< .larum, 3959 Archer Avė. 
2 lubos. Tel. Lafayette 7819

PARDAVIMUI 2 flatų, 6-6 kamba
rių, beržo trimingas, 1 metų senumo, 
gražiai dekoruotas, garu šildomas, 
ledaunės. wasiniai pečiai, prosinimui 
lenta, įmūryta >ęei*oj vietoj, r»<*-
toli 3 karų linijų, 2 karų garažas,
$15,40(1. Savi įlinkas 1 fl.

6110 S. Sacramento Avė. 
□'ei. Prospect 10388

BIZNIERIAI ir spekuliantai, tė- 
mykit Šj bargeną. Turiu du biznia
vus namus nuo $5,000 iki $15,000. 
Parduodu arba mainau j dviejų fla
tų namą arba didesnį, nepaisydamas 
apielinkės. Turi būti parduoti arba 
išmainyti j trumpų laiką.

1125 W. 31st St. 
Phone Yards 0506

PARSIDUODA 4(1 akerių farma 
VVisconsin valstijoj arba mainysiu j 
mažą namą. Pardavimo priežastis — 
senatvė. MRS. SATKAUSKAS, 334(1 
So. Halsted St.

RENDĄ1 arba pardavimui namas, 
lunch ruimis, su burdingauze; kam 
reikalingas toks namas, kreipkitės: 
2113 So. Halsted St., Tel. Canal 5177
—M————i II MMI ----ĮL2J.JUJ2,_>

MORTGECIAI-PASKOLOS
..................... "

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

Ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738
■...........■■■■■■

AR JUMS trumpai su pinigais? 
Skoliname nuo $50 iki $300, sa
vaitiniais atmokčjimais. S. Osgood, 
2231 Division St. Tel. Armitago 
1199.

Ar Jums Reikia Antrų 
Morgičių?

Mes turime pigiausiomis kaino
mis Chicagoj. Pasimatykit su mu
mis dėl paskolų.
CHICAGO MORTGAGE CORP. 

735 Koosevelt Rd.
I 7

MOKYKLOS————r——— 
>> 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
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seelev 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Barberystė Apsimoka 
v Me«» mokiname dienomis ir vaka

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

LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $30 j savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbi nuo $12 iki $14 
į dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 9 vakare.

Illinois Phimbing Works 
514 N. La Šalie St.

-.......................... ............. —


