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Lietuvos valdžia atsistatydino
Sovietai žadą pa
skelbti amnestiją

Lenkai nori gauti protek 
tęratą Dancigui

Turkai ruošias tremti laukan
150 graikų kunigų

LIETUVOS VALDŽIA 
ATSISTATYDINO

KAUNAS, sausio 30. 
(ELTA). — Lietuvos minis- 
terių kabinetas atsistatydi
no sausio 27, vakare.

Atsistatydinimas lig šiol 
nepriimtas.

Šitą Eltos pranešimą atsiun
tė “Naujienoms” Lietuvos At
stovybė Washingtone. Eltos te
legrama išsiųsta iš Kauno sausio 
30 dieną, o Atstovybė išsiunti
nėjo ją iš \Vashingtono, kaip ma
tyt iš antspaudos ant konverto, 
sausio 31 <1. Bet anglų laikraš
čiai Amerikoje, pasirodo, turėjo 
tą žinią anksčiau*. Jialtimore’s 
laikraštis “Sun” ir Bostono laik
raščiai jau sausio 29 d. Išspaus
dino telegramą apie Lietuvos mi- 
nisterių kabineto atsistatydini
mą. Lietuvos telegramų agen-, 
turą amerikiečius lietuvius in
formuoja taip, kad jie patiria 
žinias apie Lietuvą paskiausia.]

Lenkai nori gaut protekto 
ratą Dancigui

Svarsto klausimą dėl apginklavi
mo Lenku sienos nuo Vokiečių

KU-KLUX-KLANAS LAIDOJA 8. GLENN YOUNGĄ, UŽMUŠTĄ FAKCIJŲ KOVOJ HERBINE, ILL.

[Pacific and Atlantic Phot(| |

BERLINAS, vasario 2. — 
Lenkų seimas Varšuvoj priė
mė kaip vienu balsu rezoliuci
ją, kuria valdžia įgaliojama 
daryli atatinkamų žingsnių dėl 
Laisvojo Dancigo miesto sta
tuto revizijos, idant Lenkija 
galėtų fa k linai turėti laisvą

trėmimo graikų patriarko iš 
Konstantinopolio ir vengti veiks
mų, kurie galėtų dar labiau gin
čus paaštrinti.

Oficialėse franeuzų sferose 
manoma, kad klausimas dėl iš
trėmimo patriarko, kaip ir visi
kiti klausimai, iškilę dėl apsikei- vakar tapo inauguruotas Hondu- 
timo gyventojų tarp Turkijos ir ’raso respublikos prezidentu. 
Graikijos, turės būt atiduoti j 

iloYYi I i m Lii n/)1 n i •

Barahona inauguruotas 
Hondur'aso prezidentu

Kova tarp bažnyčios ir 
valstybės Slovakijoj

Trockio įpėdinis Frunze 
pašalintas iš vietos

TEGUCIGALPAi, Hondūras, 
vas. 2. — Miguel Paz Barahona

- ........... . — ■

Sovietai žada duoti amnes

Rezoliuci.ios esmė tokia, kad 
Lenkija reikalauja protektora
to Dancigu i, o tai reiškia ne 
ką kitą, kaip pirmą žingsnį prie 
galutino Dancigo aneksavimo 
Lenkijai.

Be to Lenkų senato užsienio 
reikalų komisija taiso 
rija, 1 
Javinio

j Vok ieč i u.

rezoliu- 
kuri reikalauja apgink- 

• iLienkijos sienos nuo

tiją savo priešams
'Pūkštančiai baltagvardiečių 

kontr-revoliucininkų busią 
leista

Turkai ruošis dar daugiau 
graiku tremti

Per pastaruosius dvidešimt 
tarptautiniam llaagos tribunolui1 metų Barahona yra pirmas as- 
išspręsti

Francijos ambasados priei 
Vatikano klausimu

• rnuo, kurs respublikos preziden- 
, j to kėdę užima būdamas pačių 

žmonių išrinktas ramiu budu.

DU ŽVEJAI JŪRĖSE
IŠGELBĖTA

Kaip Lietuvoj ,taip ir Slovakijoj 
, klerikalai remias tik tamsės- 

niais elementais.

Nauji socialdemokratą 
persekiojimai Leningrade

Areštuota 400 asmenų “čekos” 
įtartų dėl priklausymo social
demokratu partijai

BERLINAS,, vasario 2. -L- Pa
staruoju laiku Leningrade vėl 
įvyko dideli areštai. kaip pa- ■ 
prastai, taip ir šį kartą “čeką” 
visą savo žiaurumą atkreipė 
prieš socialdemokratus menševu 
kus. Buvo areštuota apie ketu
ri šimtai asmenų, “čekoš” įtar
tų, kad jie priklauso, arba bent 
pirmiau priklausė, socialdemo
kratų partijai.

šitos žinios gauta Rusų Soci
aldemokratų Partijos užsienio 
atstovybėj Berline iš savo drau
gų Leningrade. to

Paskutinėmis dienomis I^nin- 
grade įvyko taipjau rimtų susi
rėmimų tarp bedarbių darbinin
kų ir raudonosios milicijos. Su
sirėmime keletas bedarbių buvo 
sužeista, taipjau keletas jų areš
tuota.

ROSTOVAS-TIES-DONU, Ru
sija, vasario 2. — Sovietų Kusi-, 
jos promjeras Rykovas, kalbėda
mas šiandie pirmame šiaurinio 
Kaukazo sovietų kongrese, pa
reiškė, kad valdžia nutarus pa
skelbti amnestiją visiems tiems, 
kurie pilietinio karo metais ko
vojo Denikino ir Vrangelio ar
mijų eilėse prieš sovietus, arba 
kurie dalyvavo šiaip kontr-revo 
buciniame judėjime.

Visi tie, kurie, baltgvardiečių 
armijoms susmukus, giąžo atgal 
į Rusiją, busią paliuosuoti, jiems 
busią ir balsavimo privilegijos 
grąžintos.

šita amnestija, jei ji ištikro 
bus paskelbta, butų didžiausia 
bolševikų dovana Rusijos žmo
nėms nuo pat revoliucijos pra
džios. Dešimtys tūkstančių žmo
nių butų paleista iŠ kalėjimų.

ir
pa-

' Apie 150 graikų-katalikų kunigų 
ir vyskupų busią išvyti iš Tur
kijos

PARYŽIUS, vasario 2. — šian
die atstovų buto popietiniame 
posėdy premjeras Herriotas pa
reiškė, kad klausimas dėl panai
kinimo Francijos ambasados 
prie Vkitikimo turįs būt šiandyk- 
ščiame posėdy išspręstas, nors 
dėl to atstovų butui tektų ir per 
naktį posėdžiauti.

Jis pasakė, kad taja propozi
cija jis statąs klausimą dėl pa
sitikėjimo valdžia.
Taika — Francijos vadovas atei

ty, sako Herriotas
PARYŽIUS, vasario 2. — Va

kar kalbėdamas viename susi
rinkime premjeras Herriotas pa-

BRATISLAVAS, vasario 2. — 
Kova tarp bažnyčios ir valsty
bės, prasidėjusi kaikuriose nau
jose valstybėse, susikūrusiose iš 
buvusios Ąustro-Vengrų imperi
jos, dabar ypač aštriai pasireiš
kia Slovakijoj.

žlugus senajam režimui, kuris 
savo pamatu, buvo Rymo-katali- 
kų, ėmė kurtis partijos, kurios 
buvo arba uolios rėmėjos bažny-

Buvęs neištikimas komunistams; 
karo komisaru Inu Zlnov- 
jevas pats.

BERLINAS, vasario 2. —Pa
šalinu^ .Trockį iš karo komisaro 
vietos, jo įpėdinis Frunze negavo 
nė kojų sušilti. Vos porai sa
vaičių teprasiinkus kaip jis bu
vo paskirtas užimti Trockio vie
tą, jau tapo iš tos vietos pašalin
tas.

Dideli sovietą užsakymai 
bovelnos Anglijoj

Niufundlando škuneris Faus-'čios, arba vėl grieŠtai priešingos 
tinę vakar išgelibūjo jūrėse du maišymuisi bažnyčios į valsty- 
žvojti, jau nuo praeito trečia-1bes politiką, 
dienio vilnių blaškomu suge
dusioj nedidelė j motorinėj val
ty]. Juodu nebeturėjo np mais
to, ne vandens.

ORAS
LONDONAS, vasario 2. —Te

legramos iš Konstantinopolio 
skelbią, kad didžiumą graikų ku
nigų ir vyskupų Turkijoj laukiąs 
tas pat likimas, kaip kad patri- 
arko Konstantinoso, kurs tapo, sakė, kad vadovaujamasis tikros 
turkų išvytas iš Konstantinopo- demokratijos principas 
lio. t

Pasak telegramų 
vyriausybė nutarus 
Tautų Sąjungos komisijos, pa- j 
skiltos gyventojų tarp Turkijos 
ir Graikijos apsikeitimo žiūrėti, 
reikalingus tam popelius, iįr po 
to įsakyti graikų-katalikų kuni
gams ir vyskupams, skaičiuj vi
so apie pusantro šimto, išsikrau
styti iš Turkijos.
Graikijos deelgatas rezignavo

I Moroing Posto korespondento 
pranešimu, Graikijos delegacijos 
pirmininkas, -EKintaris,, rezigna
vęs iš gyventojų apsikeitimo ko
misijos, protestuodamas dėl 
žiauraus turkų pasielgimo su pa- 
triarku Konstantinosu. Turkų 
delegacija į tai atsakius, kad 
Turkijos valdžia elgusis su pa- 
triarku daug geriau ne kad su 
savo buvusiu kalifu.

Turkų ir Graikų ambasadoriai 
pas Herriotą

PARYŽIUS, vasario 2- — šį 
, kaip rytą pas premjerą Herriotą bu-
komisaras, sekmin- vo atsilankę Graikijos ir Turki-

Chicago ir apielinkė. — šiai 
dienai oro pranašas pranašauja; 
Aplamai gražu; truputį šilčiau 
po pietų; vidutinis šiaurvakarių 
vejas, į pavakarį pasisukąs iš

tai Vakar temperatūra vidutinai 
taika. Tuo tik principu jo val-

Turkijos džia vadovaujantis ir visados at
gauti iš eity vadovausiantis.

“Aš pabrėždamas sakau, kad 
mes negeidžiąme savo kraštui nė 
Užkaviavimų, nė aneksijų, nė ri
bų išplėtimo,” pareiškė Herr.io- 
tas.

Susirinkimas, kuriame prem
jeras kalbėjo., buvo suruoštas 
komiteto, Hurs, įvairių kitų val
stybių žmonių pastangomis, no
ri pastatyti viename didžiojo ka
ro musių lauke paminklą taikai.

siekė 26°F.
Šiandie saulė teka 7:02, lei

džiasi 5:06 valandą.

PINIGŲ KURSAS

Parlamento atstovai pasi 
traukia nuo fašistu

Siūlo darbininkams algas 
pelno pagrindu

Vakar, vasario 2 d., užsienio 
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 
lerių bankų buvo skaitomi Amerikos 
pinigais/šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ... 
Belgijos, 100 frankų .... 
Danijos, 100 kronų .........[..
b'rancijos, 100 trankų .. 
Italijos, 100 lirų ..............
Lenkijos, 100 zlotų ............
Norvegijos, 100 kronų...... i.
Olandijos, 100 markių ......
Stfomijos, 100 markių .......
Švedijos, 100 kronų .........
Šveicarijos, 100 famkų ....

KOMA, Italija, vas. 2.— Ke
letas) fašistų parlamento atsto
vų pasitraukė iš fašistų parti
jos. Pasitraukimas tokių žmo
nių, kaip Eduardo Torre, • pa
darė sensacijos. Atstovas Torre 
buvo vienas fašistų partijos or- 
ganizuotojų, paskui jis, 
aukštasis i 
gai reorganizavo Italijos gele- jos ambasadoriai. Premjeras 
^inkelius taip, kad buvo paša- graudeno abi pusi stengtis kaip 
lintas deficitas biudžete. nors išlyginti incidentą dėl iš-

LONDONAS, vasario 2.—An
glijos laivų statymo kompįni| 
jos pasiūlė dviem vyriausiom 
laivu statymo darbininkų uni
jom sumanymą, kad algos butų 
nustatytos pelno dalybų pagrin
du. Kompanijos sako, kad jos 
negalinčios išpildyti darbininkų 
statomų reikalavimų dėl algos, 
kadangi laivų statymo pramo
nė šiuo tarpu gyvenanti sunkų 
krizj.

LONDONAS, vasario 2.

LONDONAS, vasario 2. —So
vietų legacjja užsakė Astley 
Mills kompanijos verpyklose 
Lancashire 400,000 svarų bovel
nos ir bovelninių siūlų, reikalin
gų Rusijos tekstilės fabrikamš.

Sovietų legaciia esanti įgalio-’ 
ta daryti dar daugiau užsakymu.
/ Viena didžiulių Manchestero 
firmų taipjau gavus užsakymą 
parūpinti rusams 800,000 svarų 
bovelninių siūlų.

Padidėjimas tekstilės ekspoi- 
to, kurs sudaro aplamai vieną 
ketvirtąją dalį britų prekybos, 
Anglijai turi labai didelės sVar- 
bos.

Sovietų ambasada Berline ofi
cialiai vakar pareiškė spaudos 
atstovams, kad Frii’nze pasiro
dęs neištikimas komunistų par
tijai, o todėl tapęs pašalintas. 
Karo komisaro vietai užimti 
esąs nominuotas Žinovjevas, ko
munistų internacionalo pirmi
ninkas.

| Ta1 bendruomenės dalis, kuri 
klauso bažnyčios ir kunigų, su- 
siorganizavo į bažnytininkų ar
ba klerikalų partiją. Ta partija 
turi didžiausio pasisekimo tam
sesnėse, mažiau kultūringose 
Čechę-Slovakų respublikos pro
vincijose: tamsesniuose gyven
tojų sluogsniuose klerikalai ran 
da daugiausiai savo sekėjų,, ir 
daugiausiai balsų rinkimuose.

Pirmaisiais po monarchijos j 
subirėjimo metais visur vyravo ■ 
kraštutinis radikalizmas, 
tiems žmonėms buvo 
bruk|mxas, ir visokį graudeni
mai statyti valstybės i._
pirmon vieton prieš 
interesus aplamai baigdavos di
deliais žmonių sujudimais ir aš- 
triaiš priešingųjų frakcijų, so
cialistų su klerikalais, susirėmi
mais.

do.’v Nesenai Slovakijos katalikų 
kunigai, su savo vyskupais prie
šaky, išleido ganytojišką laišką 
arba manifestą,' kuriuo katali- 

\s5*4t kan1^ užginama, po bausme eks- 
$4’17 komunikavimo, remti “priešų” 

organizacijas, arba priklausyti 
kaipo nariai tokioms organizaci
joms., kaip kad profesinės darbi
ninkų sąjungos (unijos), arba 
socialistinės draugijos. ;

Tasai vyskupų ganytojiškas* 
laiškas' buvo skaitomas bažnv-1 

sakyklų.* Vypausynė 
betgi į šitokį kunigų ir vyskupų 
aktą pažiurėjo kaip į kurstymą 
žmonių maištui, ir todėl kai ku- Į 
rie dvasininkai dabar patraukta ’ 
tieson.

kuria!
bruktinai!

5is Kartus Greičiau
i <

už 50 centu

$4.80
$5.17C-----

‘ $5.41

$19.25 
$15.33 
$40.34
$2.53

$26.95 
$19.30

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus ' Lietuvon per čiose iŠ 

Naujienas Lietuvos litų Ikursąs skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 “ ' -
100
200
800
400
500 litų
600 litų
•700 litų
800 litų 
900 litų 

lino Htų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalldų už kožną siuntinį, 
Norint pasiųsti telegramų - dar 5(1 
cantų daugiau.

litų 
litų 
litų 
Htų 
litų

7 $5.50
10.50
20.75 
81.00
41.2.1
51.50
61.75 
72.00 
82.25 
92.50

102.75

EKINĄS, Kinai, vas. .2. 
Pietty Kinų valdžios vadas, Dr. 
Sun .lat Senas, kuriam čia bu
vo padaryta operacija dėl vėr 
žio, ir nuo to laiko kritingai 
serga.

reikalus 
bažnyčios Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis 

su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums vis- 
vien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus penkis kartas greičiau už paprastą 
paštą. ‘ x

Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan į 3-4 dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad- 
resantams į visas Lietuvos dalis ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų. Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigų siuntimo būdas.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

tų miestų reikal 
vietiniai kreipkitės tiesiog į musų

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPJKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St

NAUJIEIMOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III



Augiausios Prieglaudos 
Lietuviy Amerikoje Seimas

McKees Rock;:, Pa., sausį) 11 
ir 12 d.d. APLA. 2ros kp. sve
tainėje buvo laikomas APLA. 
seimas. Delegatų su manda
tais nuo kubpų dalyvavo. 45 ir 
7 Cei^tralinės Valdybos nariai, 
kurie turėjo ir sprendžiama 
baisa. Viso su sprendžiamais 
balsais buvo 52 atstovai. Ir šį 
atstovu skaičių daugumoje su
darė pittsburghinės ir artimųjų 
apielinkių " kuopos; tik vienas’ 
atstovas buvo atvažiavęs is 
Buffalo. N. Y,, nors šios orga
nizacijos kuopų yra ir apie kie
tųjų anglių kasyklas, ir III. vals
tijoj ir kitose gana tolimose 
apielinkėse. žinoma, tos kuo
pelės yra nariais neskaitlingos, 
tai ir delegatų negalėjo pri
siųsti. Didžiausį delegatų skai
čių turėjo vietinė kuopa, rodos, 
apie 15 delegatų.

Seimą atidarė Centro pirmi- 
ninkas F. Rodžeris, tuojau po 
10 v. lyte. Iššaukus kuopų at
stovus, buvo renkama dienos 
tvarkos vedėjai.. Pirmininku 
išrinkta patį Bodžerį, vice-pir- 
mininku J. K. Mažiukną, o raš
tininkais Adorpaitienę ir Carne- 
giškę šiuiTnaitienę. Paskui sekė 
Centro Valdybos raportai. • Už 
vis geriausia raportas buvo Cen
tro sekretoriaus J. Blažalčid. .lis 
savo raporte buvo smulkmeniš
kai apibudinęs visą draugijos 
stojj kaip nariais taip ir .turiu 
ir $6 raportu vaduojanties Sei
mui buvo galima draugijos rei
kalus taip sutvarkyti, kad drau' 
gijdi butų užtikrintas augimas 
ir bujojimas, jei tik šėimas,but 
turėjęs užtektinai kompetbiici- 
jos ir butų užtektinai kreipęs 
savo domės į draugijos reikalus. 
Jš sekretoriaus raporto paaiškė
jo, kad ši draugija turi apie 34 
kuopas su 1,395 nariais ir pini-

Liii’i Liet

skaitlinės yra jau paskaitytos 
ir šiam mėnesy įplaukusios mė
nesines mokestys. įteikia neuž
miršti ir to, kad da yra gerokai 
pasmertinių ir pašelpų neišmo
kėtų, kurios buvo atidėtos Sei
mui apsvarstyti.

Daugiausia seimas pašventė 
laiko svarstant išmokėjimus, 
kuriuos buvo atidėta seimui ap
svarstyti. Pašelpų išmokėjimą 
svarstant tuoj pasirodė, kad 
seimas ne Į visas kuopus vienaip 
žiuri. Jei papuldavo atsišauki 
mai iš bolševikiškų kuopų, tai, 
kaip išrodė, seimas be didelio 
valgo pripažindavo pašelpos lš-\ 
mokėjimą, o jei pasitaikydavo 
iš tokių kuopų, kurios yra opo
zicijoj prieš bolševikus, -tai tų 
kuopų narių pašalpų išmokėji
mas tankiai būdavo atmestas. 
Pavyzdžiui,/iš šalies žiūrint, 7 
kp. ir 4 kp. nariai buvo, taip su
kant “in bad luck”, kurių pašel
pų išmokėjimo klausimas atsi
dūrė Seime.

Su naujais įnešimais ir gi ta£ 
pats. Jei buvo kur įnešimas iš 
bolševikiškos kuopos, tai sklan
džiau pereidavo. Pavyzdžiui, 
kad ir dėl konstitucijos pataisų.,

Nauji nutarimai

Iš naujų nutarimų yra pažy
mėtini šie. *

Nutarta, kad kiekviena kuo
pa parengtų nors po vieną kokį 
parengimą ir iš tų parengimų, 
pelną skirtų našlaičiams. Tik 
buvo vargas kada reikėjo tuo^ 
našlaičius surasti ir per kojkį 
komitetą juos šelpti. Mat buvo 
įnešimas, kad butų šelpiami naš
laičiui per Lietuvių Moterų Glo
bos Komitetų. lx't b61ševikai 
tajn pasipriešino ir nutarė šelp
ti našlaičius per Lietuvos Ko
mitetą, kuris susideda iš Lais
vės štabo narių. Tik nepasakė, 
kur tie našlaičiai bus šelpiami. 
Lietuvoj ar Rusijoj. Iš pątirimo 
yra žinoma, kad bolševikams ne 
tiek svarbu našlaičių šelpimas, 
kiek i>o našlaičių šelpimo prie
danga gavimas pinigų iš publi
kos.

Buvo priimtos dvi rezoliuci
jos. iena — užuojauta Dak
tarui Kaskevičiui, kaipo “dar
bininkiškam” kankiniui, o ant- 

užuojauta Lietuvos kaili

(ų.

ais tams ir pasmerkimas Lietu- 
vos. valdžios. t

Nutarta surengti prakalbų 
maršrutą, agitacijai už APLA. 
Shrengimu prakalbu maršruto 
pasirūpins Centro Valdyba.

Nutarta, kad visi nariai Pro* 
porcionaliai turės sudėti seimo 
delegatų lėšas. Pagal šį nuta
rimą ateinantis seimas jau ga
lės būt skaitlingas, nes Ir tų 
kuopų atstovai galės dalyvauti, 
kurios šiemet negalėjo daly
vauti dėl stokos lėšų ir'dėl to
lumo nuo Pittsburgho. Ateinan
tiems metams ta k'liufls bus pa
šalinta. Bet aš esu tos nuomo
nės, kad šis naujas 'nutarimas 
susilauks daug griežtų protestų 
iš pittsburghinių kuopų narių,
nes pittsburghinėms kp. kaipo 
skaitlingoms nariais, didžiausia 
dalis tų proporcionąlių lėšų tek
tų padengti, kąd III. ir N. Y; 
bolševikai galėtų paseimavoti.

Pirmą dieną aukos buvo ren
kamos Lietuvos “politiškiems 
kaliniams”. Hodos, surinko virš 
20 dolerių, o antrą dieną buvo 
renkamos aukos Laisvės bylos 
vedimui,'surinkta ir, rodos apie 
$20. Atėjo keletas laiškų su 
pasveikinimais ir aukų, kurios 
buvo skiriamos daugiausiai 
Lietuvos “politiniams kali- 
niamš”.

i
Kiek keblumo buvo su naujai 

išrinkta Centro vaidyba. Nors 
narių visuotinu balsavimu buvo 
išrinktą visa valdyba, bet pri
ėjus prie jos užtvirtinimo, pir
miausia atsisakė sekretorius J. 
Blažaitis, paskui iždininkas. į

* t * 
>>■■■■■ 11—I .. ...............................

atsisakiusių vietas prisiėjo rink
ti naujus, iš Seimo atstovų; 
Sekretoriaus atsisakimo prie
žastis nežinoma, • bet greičiau 
bus ta, kad permaža alga buvo 
mokama. Su iždininku HarL 
manu irgi gal būt tas pats. Nau
juoju sekretorium apsiėmė F. 
Šulcas, pittsburghietis, tūlas 
realesteito agentas, o kasierium 
apsiėmė būti tūlas Bellas, 
McKees Bok ietis. Taip buvo 
sudari ta valdyba, nors Ir per 
vargą. ' '. >

Draugijos organu palikta po 
senovęi Laisvę. Kitą seimą nu
tarta laikyti North Sides dalyje 
Pittsburghe.

Abelnas seimo įspūdis.
šiamb seime bolševikų fraksi- 

ja buvo viešpataujanti ir ko
kius sumanimus norėjo, tokius 
pravedi be jokio sunkumoj Nors 
ir buvo keletas atstovų, kurie 
nepritarė bolševikiškai po
litikai, bet jie jautėsi 
mažumoje, tai negalėjo nė prie
šintis. Matyt, kad bolševikai 
AįPLA turi savo politišką tvir
tovę, nors šios Draugijos didžiu
ma narių visai nepritaria bolše
vikiškai politikai. Bet jie yra 
bolševikų valdomi, ir tiek, ir tai 
vis visokių intrigų priemonė
mis ir ujimu jiems ųepritarian- 
čių. —Vienas iš Delegatų.

i T
Antradienis, Vasario 5, 1925
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Garsinkite Naujienose
.-sssisaab.

DZIMDZI

Extra J. Komaro Extra
Rytoj, seredoj, vasario (Feb.) 4 

dieną ant Bridgeporto šv. Jurgio 
salėjL 32nd PI. ir Auburn Avė., pra
džia 8 vai. vakare. Durys atsidarys 
(> vai. vakare. Iš New Yorko naujai 
atvykusio garsiausio rytinių vals
tijų galijoto lietuvių ristikų kara-, 
liaus Komaro, 235 sv., per krutinę 
52 col., įvyks ristynės su A. An- 
tierson, 235 sv., vikk vai.
Apart Komaro bus 3 poros. J. Šim
kus ir ne,senai atvykęs iš Naujos 
Anglijos pagarsėjęs iintininkas cir
kų Havas, 175 sv. su C. R. Nclson, 
švedų cham.,-.180 s v. D. Dudinskas, 
žinomas ebieagietis* ristikas cham. 
160 sv. su <h B.i JaiiLsoių n. cb,,.v. 
svorio. ,
vardu, bet nustebins_ publiką. Ko 
maras i’ 
rist.yniu arenoj, šios 
svarbiausios l_,. ... ... .
nebūsit apsivylę matę jas. Bus nu
traukti aut paveikslo visi ristikai 
su publika ir paveikslas bus pasiųs
tus Lietuvon i Kauną.

Tikintų kaina 75c., $1.00, $2.00 
y ptttai, $3.00 porai, vaikams 25c. 
Tikietus galima gauti pirkti Kulio 
aptiekoj, 3259 S. Halstcd St.

cham.

nujos . / f j

11/ H. l

Vienos poros negių’sįnhipa 
publiką; Ko- 

risis pirmu kart Ghicagoj 
' . risi.vnės bus 

lietuviams ’ pamatyti;

ristikai

Reikalaukit Naujo 1925 metų 
“Din es” Knygų ir Muzikos Katalogo.

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 

SAVAITRAŠTIS . - -
Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 

į t I formato, visuomenės laikraštis.

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-jį 
NYTI VISADOS KREIPKITftS * 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. į

Prenumerata metams
Lietuvon metams...........

$2.00
$3.00 į 809 W. 351h SI., Chicagoį

Tel. Be levard 0611 ir 0774 į 
> PADAROM PIRKIMO IR PAR- g 
j DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir l 
e Parduodam Laivakortes. • jį

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS J, 

LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES .
. J AMERIKĄ

“DIRVA”
8362 SLTER1OR AVĖ. CLEVELAND.

OOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Pradžia 8 vai, vak.

Vasario 6 d., Penktadieny
ŠV. JURGIO PAR. SAL. BKlDGUI'Oimi 

inscenizuos linksmą 
veikalėlį

Maskaradą
ir mistišką

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos. 
SkuuBraų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus peršalimo. , 
šokančių, triiuRanėly, i padūkimą 
varančiu HkausD)W. kuomet akauua 
dantį, diegia ausį' ar skauda galvų, jei 
nopuniislĮni apie

•4.

įreg. S. V.Tat.
tuojau^ ir negulšl»<l.i- 
maa laiko juomi pusi- 
naudoji,- Jisai sutelkia 
malonų ir greitą pu- 
lengvini nm.

Nei vienu atsargi 
šeimyna neguli būti be 
bonkos aiu gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INK AKO vuiabužcn- 
klio.

F.AD.RICHTER &C0.
104-114 So. 4Hj Street

Brooklyn. N. Y.

DRIMDZI
PRAŠALINKI! TAS SLOGAS!

Tai yra tikros
BULGARIAN HERB TEA

Aš norėčiau. kad kiekvienas namas turėti? visuomet pas save pakelį 
šios geros gydančios arbatos, kad pražilinus slogas įi/ apsaugojus nuo in 
flucnzos, Gripo arba Pneumonijos. Vartokite ja karštą einant gulti. Ji 
veikia greitai.

Uul^ariun ll.-.-l. Tca yru geru nuo užkietėjimo, reumatizmo, kepenų, 
inkstų ir skilvio ligų.

Prarykite jūsų uptiekoriam. tikrą Bulgariaj? Hėrb Tea, raudonuose ir 
geltonuose pakeliuose, su mano '.'jrjti ant jų, 8br., 75c. ir $1.25.

PASTABA. —- Daug žmonių gyvena ant t’armų ir mažuose mieste
liuose kur nėra apliekų. Jiems reikią lų gerų gyduolių Ir jie gali jas gauti 
tuojau.' 'lodei, aš prisiųsiu paštu, savu dideį, 5 mėnesiams šeimynos pa 
kelį už $1.26. Adresuokite man--- 11. M. vou Sclilick, Presideut, 819
Lęcuat St., Pittsburgb, Pa.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Ruoni 1111-112 

Tel. Central 4411. Vai. nue M
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted Si 
Tel. Boulevard 1310 

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

. Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
V J

........ I 1 *

K. JURGELIONIS
' ADVOKATAS

127 N. Dearborn St., Room 1211 
Telef. Dearborn 1013

Vakarais ir nedėlios rytą:
■ 3335 So. Halstcd St.

Telef. .Yards 0141 ir Yards 6894 
Panedėlio vakare: 

4601 So. Marshfield Are.
Bylos .visuose teismuose. — Ab
straktai. -— Ingaliojimai. — Pas- 

Jcola pinigų 1 ir 2 irtorgičiams.

JOHN KUCHI^ISKAS
' LIETUVIS AlnOKATAS

2221 Mf.į2&nd St., arti Leavitt St.
i < •'Tėlephone Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sc- 
redoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinig’us ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.>2 ' , , -į
A. A. OLI5

ADVOKATAS

Taipgi kiti Reikalai ir 
Ptovos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
v ieruastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti . 
pirkimo ir pardavimo aktus kau
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu) 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos»' * ’ ’4 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria- 

mc bylas geriausioms savo daly- 
ko žinovams.

•vi/i r.
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NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halstcd St, 
Chicago, UI

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
" .-J “

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk ją mums su pinigais.
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė

Paštas

r į....,....f... Valsčius .......

Apskritis t....v

i , , \

Pinigų prisiunčiu $...................... turi gaut Lietuvoj litais ....
f ' ’

doleriais parašyk doleriais vieton litų.
%

Siuntėjo parašas..........................    -.... ........

(jei nori

Adresas

50
100
200
300
400
500

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bapkos kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

litų . 
litų ... 
litų .. 
litų ... 
litų ..: 
litų ...

Paštu
.. $5.75 L..

... 10.75 ...

... 21.00
.-31.25 ....

... 41.50 ... 
... 51.75 .... 
________U

elegramu 
..... $6.25 
..... 11.25 
...  21.50 
.. .. 81.75 
..... 42.00 
.....\ 52.2b.
ui ......linu

600 litu .... x.
700 litų
800 litų
900 litų 

10*0 litų ... 
5000 litų ...

PaStu 
$62.00 

72.25' 
82.50 
92.75 

103,00 
514.00

lelegiamu 
..... $62.50 
...... 72.75 
...... 83.011 
...... 93.25 
..... 1H3.L0 
..... 5UJ.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 ceiijkis prie kožnps dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
( ’hieago,1739 So. Halsted SL,

11 S. La- Šalie St., Koom |Z001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3301 S. Halstcd St„ Tel.-BIvd. 6775 

6-8 v. v. apart Pancdėlio ir 
Pėtnyčios.

- į /

J. P. WAITCHES
Advokatas *

MIESTO OFISAS> 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516
Telefonai Kandolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: JKas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina
vo jimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

John Bagdziunas Bordenl
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W, VVashiuglon S'L, Koom 1310 
Telephone Dearborn 894G

Vakarais: 2151 VVesl 2U Street 
Telephone Koosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667 
.................. ■■ J

r V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

A. E. STASULANI
. ADVOKATAS

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

*l Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero K223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. SubatoJ nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. fcaul. 6737

Tel. Dearborn DD07

1 A. A. SUKIS
ADVOKATAS

OfisaA viduunlebiyj: . Į
Kotuu 1

CHICAGO TEMPLE BLDG.
7/ \V. WąsJup£t(Jin St.

Col- VVashhigtou A Clark 
p /; .----------
, Namų tjel, Hjde lak B395

L7 - «



Antradienis

Amerikos istoriško? dienos
Vasario .Mė»esy ja

Aaron

Vasario 3, 1811 — Gimimo 
Diena Horace Greeley. Vienas 
Amerikos įgarsinusiu žurnalistu 
ir per 20 metu į tekini ilgiausias 
redaktorius, buvo sūnus bied- 
naus Vermont ūkininko, ir visą 
savo mokslą gavo vietinėj mo
kykloj. Sulaukęs 21 metu atvy
ko New Yorkan ir atidarė spaus
dinimo ofisą, kur išleido “The 
New Yorker”. Vėliaus tapo re
daktorium “The Log Cabin”, ir 
dėl jo puikiu editorialų buvo pri
pažintas kaipo politiškas rašy
tojas. Balandžio 10 d., 1841 m., 
jis išleido pirmą kopiją “New 
York Tribūne”. Jis pradėjo su 
$2,000, bet per sekančius 30 me
tus tas laikraštis taip greitai/iš
augo, kad kuomet Greeley mirė, 
laikraštis buvo vertas milijoną 
doleriu. ^Greeley buvo garsus 
kalbėtojas. Būdamas republiko
mi, jis tapo Demokratą parti
jos pastatytas kaipo kandidatas 

■ prezidentus 1872 metais. Ne
buvo išrinktas. Mirė lapkričio 
29, 1872 m. Praslinko dauginus 
kaip 50 metu, !>et v ištiek jo 
vardas užima pirmą vietą Ame
rikos žurnalistu surašė.

Vasario 5, 1756
Burr. Vice-prezidentas Suvieny
tąją Valstybių, gimė Vasario 6, 
1756 m., Newark, N. J. Įsteigė
jas “Politiškos” mašinerijos 
Amerikos politikoje. Prezidentų 
rinkime jis su Jefferson’u ga

vo lygią dalį balsų, bet Atstovų 
Butas išrinko prezidentu — 
Jeffekson’ą. Burr tapo vice-pre- 
zidentu. Vėliaus jis pralaimėjo 
New Yorko gubernatorišką rin
kimą, kuomet Hamūton’as lai
mėjo. Įpykęs, jis pašaukė 
llamilton’ą dvikovon stoti ir jį 
nušovė liepos 11, 1804 m. Nuvy
kęs į pietus, stengės uždėti at
skirą valstybę Texoj arba Mek
sikoj, bet tas nepasisekė.

Vasario 11, 1847 — Gimimo 
Diena Thomas Edisono. Tas gar
susis išradėjas gimė Milan, 
Ohio, Vasario 11, 1847 m. Jau
nystėje buvo laikraščių nešioto
jas, vėliaus tapo telegrafo ope
ratorium. 1869 metais įsigijo sau 
vieta kaipo užžiurėtoja Golden 
Stock Telegraph Company. čia 
jis išrado kelius dalykus, kuriuos 
kompanija nuo jo nupirko už 
$40,000. Su tais pinigais jis 
įsteigė fabriką West Orange, N. 
J. Yra perdaug jo išradimų, kad 
butų galima visus juos suminė
ti. Jis išėmė suvirš tūkstantį pa
tentą šioje šalyje ir kitose ša
lyse ir jo išradimai duoda darbe 
apie milijonui žmonių. Pakaks 
paminėti kelius jų — jis sugal
vojo mimeografą, pagerino rašo
mąją mašinėlę, išrado fonogra
fą, audofoną, ir t. t. Nei vie
nas kitas vardas tarpi dabarti
nių išradėjų/ neužima tokią svar
bią vietą, kaip vardas Thomas 
Edišon’s.

Vasario 12, 1809 — Abraomas 
Lincoln gimė vasario 12 d., 1809 
metais, Mardin apskrityje, Ken
tucky valstijoj. Jo tėvai bu ve 
biedni, jis vargo iš pat jauny
stės dienų; neturėdamas progos 
daug lankyti mokyklą, pats be
veik savaimi išmoko advokatu-

NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami ; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šj skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

PUIKĮJS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

TIEMS I ABI PUSES
• t '

194 7 4 H Kelionė iš Chicagos 
įPL^rl ■T’U Klaipedon ir Atgal

Važiuodamas ir grįždamas su Naujienų Ekskursija sutaupysi 28 dolerius ir 
turėsi didžiausį smagumą ir patogumą. Laivakorte grįžimui gera metams 
laiko. §ekit Naujienų pranešimus apie Ekskursijos reikalus.
rengtis tuojaus ir bukit gatavi, /kai ateis laikas išvažiuoti. Nepiliečiai, norin
tieji grįžti tuojaus kreipkitės dėl sugrįžimo leidinių, nes gavimas tokių lei
dimų užima apie 2 mėnesius laiko. Nežiūrint kur gyvenat, viską galite atlikti 
per Naujienas, čia jums pagelbės ir patarnaus. >

Naujienų Laivakorčių Skyrius
t Chicago, Iii.1739 So. Halsted Si

askui buvo 
prezjd^ntu. 
ir gyvenda

Suvienyti! Val- 
Jaunas buda- 

su tėvais 
joj, kur jie buvo

iš Kentucky, jis sko- 
knygas, liuoslaikiu 

Advokatūrą praktika- 
inetais Illinois valsti-

ros, p 
srijų 
mas ir 
Illinois 
persikėlę 
lindaipasi 
mokinosi, 

vo 1836 
joj. Jis pagarsėjo kaipo prieši
ninkas negrų vergijos, ir už 
juos kovojo. 1860 metais nau
jai susiorganizavus , dabartinė 
Republikonų partija pastate jį 
kandidatu ant. prezidento, ir jis 
liko išrinktas. Rugsėjo 22 d., 
1862 metais jis išleido Negrų 
Paliuosavimo Deklaraciją. 1864 
metais jis tapo išrinktas antram 
terminui, lx^t .1865 m,, jis buvo 
nušautas Washingtone, teatre.

Už paliuosavimą negrų buvo 
kilus Naminis arba Civilis ka
ras. Pietinės valstijos atsimetė 
nuo šiaurinių, kurioms Linkol- 
nas priklausė, ir išsirinkę savo 
prezidentą, norėjo pasilaikyti sa
vo tvarkos ir negrus vergijoj, 
nes tik iš vergų pietinės valsti
jos darė sau pelnus. Linkolnas 
nenusileido, matydamas pavojų ; 
šaliai jeigu ji susiskaldys, ir no- ’ 
rėjo palaikyti visas valstijas uni- j 
jojo kaip seniau buvo. Pietinės j 
valstijos tapo nugalėtos, ir uni- j 
ja užtikrinta, bet Linkolnas už I 
tai atsimokėjo savo gyvastimi.

Abraomas Linkolnas yra vie
nas iš daugelio pavyzdžių, jog iš 
prastųjų kyla galiūnai, jeigu tik 
stengiasi ko nors siekti, jeigu 
laiką neleidžia dykai, jaunystę 
neaikvoja ant nieko. Visoje ša
lyje ir visame pasaulyje jis yra 
žinomas kaipo “Lšliuosuotojas”, 
jam visur pastatyta, o kitur dar 
statoma paminklai.

[FLIS]

NORT RMAN
TEN IR ATGAL LAIVAKOR

TES NUMAŽINTOMIS 
KAINOMIS

I LIETUVĄ
per Bremeną

Trečioje klesoje yra miegami 
kambariai

I Svetimšaliai grįždami į 12 I
Į mėnesių netur i jokių kliūčių |

100 N. LaSalle St., Chicago, 111. 
arba prie vietinių agentų

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

Muši) dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLANI), PITTS'- 
BURGH siūlo greitą kelionę į Cher- 
boug, Southampton, Antwerp. -Daug 
laivų išplaukia kas savaitė!

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St., Chicago. III.

PiT.ThS KASINĖJIMO ATGAR
SIAI PROVINCIJOJ

KAUNAS OlJŽ]. — Pilies, ka
sinėjimą atgarsiai provincijoj 
vis keistesni, vis įdomesni da
rosi. Iš Kėdainių praneša, kad 
ten apie kasinėjamą pilį susi
darė ištisa eilė pasakų, šven- 
tablyvos moterėlės rengiasi 
jau važiuoti Kaunan liuosnoti 
“užmūrytos karalaites”, kurią 
valdąs Kauno požemiu licipic- 
rius...

-------------- ---- -  ■ ___r -- *

UŽKIMIMAS
paprastai paeina nuo peršali- j 
mo. Bet kam reikia kentėti? 
Dėl gerklės skausmas ir užki
mimas vartok

Severa’s 
Antisepsol

kaipo gargaliavimas.
vaistas apmalšina gerklės iri- 
tacijas, palengva skreplia vi
nių ir suteikia ligoniui pagei
daujančio palengvinimo.

Tasai

Kainos 26c ir 60 centai.

Gaunama* pa* Ju*ų MpUekorlų.

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS. IOVVA .1

Pirm Negu Pirksi

Pamatyk Pianus pas Budriką, 
Gulbrausen Pianą arba kitą geros 
išdirbystes, kainos daug mažesnės 
kaip kitur ant aukštos njšies Pia
nų. Bargenai. Churchill riešuto 
medžio Player, 
Pfanas 
Seabor Electric 
Player Pianas 
Upright llovvard 
Pianas 
Upright Oak 
Pianas

JOS. F. BUDRIK
» 331.1 So. Halsted St.

3327 So. Halsted St. 
CHJCAGO, 1LL.

$245 
$165 
$150 

$65

METINE NAUJIENŲ EKSKURSIJA 
LIETUVON

Po asmeniška vadovyste Naujienų palydovo, su visais patogumais 
ir nupiginta kaina grjštantiems, įvyksta

Gegužio 2-trą, 1925

ŽYMIAI NUPIGINTOS LAIVAKORTES PERKAN

Visi pradėkit

iTA vnimv*. CMargn, m.
i i—nMiif m i -   ■■m iii r imhmi ii ntfMu ni**W

‘Dcmand'

TRULAK
X ^JheSJrue Chocolate LAKATIVE
S Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo

I užlaikykite savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko-kais. Padarytos iš gryno čekoliado., be sko
nio laxative gyduoles. Vaikai mėgsta jų 
ėekoliadlnį skonį 
jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos.
Pas visus gyduolių 
pardavinėtojus 10c. 
—25c ir 50c. mieros.

te

TRU LAX MFG. CO
Newark, N. .1

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I « r.

bAKTKUS, Pres.
10’19 W. 47th wt., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

VIENYBE
Liaudies Universitetas v

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
iianniose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos. •

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už jtios gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

U. S. LINIJA
Laivu

LEVIATHAN
Jau žinomu ir pagirtu 

per Naujienų Eks
kursantus

kolegiją;

Pennsyl- 
ligon-

patar- 
vi šokio-

Mrs. MICHNIEVIGZ - VIOIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijoš 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
Ašaroja, tuo jaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir aukščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Dr. Benedict Aron v
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. ‘ Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

' PRAŠALINK1T 
REUMATIZMĄ 
Su Terpentinu

Sustapdykit tą reumatišką skaudė
jimą tuojau! Tegul tarpentinas nuei
na tiesiai į skaudamą vietų ir praša
lina ji! Kuomet terpentinas ateina, 
skausmas pranyksta.

Naujas išradimas Turpo, sujungia 
visas terpentinjo misterines gydan
čias jėgas su kitomis geromis gyduo
lėmis, Jos nepadaro pūslių, nenude
gina, ir nehudažo odas . Jis nėra rie
bus ir neatsiduoda. z Prašalina, reu- 
matizmo skausmus tuojau iš Jūsų si
stemos r~ \...2 _ .
gas, išgydo skaudamą gerklę, arba 
krupą. E . '
neuralgia, ir katarą.

teikia greitai pagelbą nuo nuplikimų, 
persipjovimo, nusibrėžimo, niežėjimo. 
Jos įsigeria tikrai ir greitai į jūsų

tuojau,

Kam 
Tegul Turpo 

_____ _________ , Pra
šykit jūsų "aptiekoriaus Turpo — Ter
pentino Oitmento kuris turi savyje 
tas kitas atsakančias gyduoles Men- 

Prašykite bile ap- 
35c. ir 70c. slo

Taipgi greitai prašalina alo
do skaudamą gerklę, arba 
Sustabdo bronchitj, lumbago, 

_ ___ _ - - - , Prašalina gal
vos skaudėjimą ir kojii trubelius Su- 

persipjovimo, nusibrėžimo, niežėjimo. 
Jos įsigeria tikrai ir greitai į jūsų 
.sistemą ir kuomet trinate krutinę ar
ija gerklę nusilpusio asmens, 
galite pamatyti kvėpavimą!

Kam laukti? Kam kentėti! 
būti sp skausmais?, 
prašalina jusi} skausmus šalin.

pentino Oitmento 

thol ir Camphor. 
tiekoriauS Turpo - 
vlkelis.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dienų
ir 6:30 iki 9:80 vakare ■

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

A. L DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago
! Telephone

Boulevard 2160
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146

GarehiUles Naujienose

Tek Blvd. 3138
. Woitkewicz

BANIS 
AKUŠERKA

rjms 
m o,

mote- 
prie gimdy- 

patarimai 
moterims 

merginoms. 
3113 South 
Halsted SI.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted'St. j

3235 S.' Halsted St.

«-DR, HERZMAN^*

Gerai betariama žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
in nuo 6 iki 7^30 vai. vakare.

i Dienomjs: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 09^0 

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Special: Netoliomis ofisas uždary
tas. J«igu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexcl 0950.

>i i ' Ui——— ..................... ■ i.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

’• Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki. 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

. 12 dieną. i

Phone Cicero 8159

DR. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1843 So. 48 Avė., kampas 19 St. 
Valandos nuo 1 iki .3 po pietų ir 

nyo 6:30 iki 9 vakare.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis 

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo 
nuo

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis iš šventadieniais 10—12 dien

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

Optometrist
'jJlHp^P^Tel. Boulevard. 6487

S. Ashland Avė. 
47-tos ant 

2 lubų

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo 5įu pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10.
Nedelioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
i: :: < f I I. • ‘IjH > . . ! > ir ■ > . i ■ \ ■ r.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30
I v Ir t <1 n ;i >> I iyri I < • !<H7M 77 I (>

Dr. .1. W. Beaudette
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NAUJIENOS
Fbe Litbuunian Daily Neva 

Cubiiahod Daily Except Simday 
Tha Lit&uaman Nawg Pub. Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
178P South Halstad StrMt 

Chicago, LU.
Telephone Rooaevelt 8SOO

Subscription Ratesj 
per year in Canada. )
per year outside of Chicago. 
per year iii Chicago. 
per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
Uarch 17th. 1914, at the Post Office 
jf Chicago, 111., under the act of 
tfarch 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
*ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai i 
Chicago je — paštu:

Metama ...........       $8.00
Pusei metų ............    4.0U
Trims mėnesiams ______ 2.0Č
Dviem mėnesiams... ......   1.50
Vienam mėnesiui ____________   .75

įhieagojo per nešiotojus:
Viena kopija ....................  3c
Savaitei .........    —1-------„ 18c
Mėnesiui --- -----------------------— 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ...........    $7.00
Pusei metų ........... 8.50
Trims mėnesiams____________ 1.75
Dviem mėesiam 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metama ___ _________ ,2.___18.00
Pusei metų ...... 4.00
Trims mėnesiams  ___ ________ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Mondy 

Orderiu kartu su užsakymu.

[šiandie tebejodytų Komin- 
terno mekleriai. Bet chica- 
giečiy pasisekimas įkvė
pė Brooklyno rubsiuviams 
energiją, ir, kaip tiktai jie 
sukruto, tai Maskvos davat
kų gadzinkoms atėjo galas.

i 
i Antradienis, Vasari 3. 1925

$8.00 
$7.00 
98-00 

8c.

Trumputė Eltos žinia apie 
Lietuvos ministerių kabine
to atsistatydinimą patvirti
na vaikščiojusius pastaruo
ju laiku gandus apie aštrius 
nesutikimus Lietuvos vald
žioje. Buvo girdėt, kad vie
nas Lietuvos ministeris ki
tam ministeriui (kun. Kru
pavičiui)'net davė per žan
dą. Gal ministeriai ir nesi
mušė, bet kad jie nesutiko ir 
nesugebėjo sutartinai veikti, 
tai, matyt, faktas.

Nes kitokios priežasties 
kabinetui atsistatydinti ne
buvo. Visas kabinetas susi
deda iš krikščionių demo
kratų. Seime krikščionys 
demokratai turi daugumą, 
todėl priverst ministerius 
pasitraukti negalėjo niekas. 
Jie pasitraukė patys, kadan
gi jie neįstengė susitaikyti 
tarp savęs.

: Chicaga ir Brooklynas 
yra svarbiausieji rūbą siu
vimo industrijos centrai. 
Komunistų pralaimėjimas 
šituose centruose reiškia 
jiems baisų smūgį.. Bet rim
tieji unijistai turi tuo nesi
tenkinti. Kova turi eiti to
linus, kol maskvinių gaivalų 
viešpatavimas nebus panai
kintas visliose rubsiuvių 
unijos skyriuose •— ir Balti- 
morėje, ir Rochesteryje, ir 
Philadelphijoje, ir Bostone, 
ir kitur!

Komunistai yra organi
zuoto darbininkų judėjimo 
ardytojai. Kur tiktai jie 
prisiplaka, visur jie kelia su
irutę ir demoralizaciją. Kur 
tiktai jie įsigali, visur jie 
elgiasi, kaip parazitai, išnau
dodami darbininkų organi
zacijas savo partiniems ir 
asmeniniems tikslams. Juo 
darbininkų organizacijos 
greičiaus ątsikratyš tų para
zitiškų gaivalų,, tUQ joms 
bus sveikiau. ' f

Kad jų galima atsikratyt, 
tai ?i parodo ■ Chicagos ir 
Brooklyno rubsiuvių' sky
riai. Tegu sukrunta ir kitų 
miestų darbininkai!

L
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gai darbuotis visų rubsiuvių 
ir visos rubsiuvių Amalga- 
meitų unijos interesuose.

“Vos pasklido žinios apie 
susiorganizavimą [sąjungos, 
sujudo komunistai. Ėmė 
svarstyti, galvoti — kas da
ryti? Išsyk bandė išgąsdinti 
sąjungos {narius pasityčioji
mais, kelionėmis, prasima
nymais, pra/vartl'^iaMimads. 
Kai pamatė, kad tai negelb
sti — nusiminė. Kai kurie 
komunistų ėmė dagi kalbėli, 
bene vertėtų pasiduoti, išsi
žadėti dikTaturos lokale.

Komunistų “manievrai” 
prieš mūšį.

“Viena diena anksčiau, 
negu įvyko metinis' 54 loka- 
lo susirinkimas, komunistai 
sušaukė vadinamos “švieti
mo lygos” susirinkimą ap
tarimui klausimo, kas reikia 
daryti? .Iš Baltimorės atvy
ko generalis organizatorius 
Jankąuskas, susirinkiman 
atėjo “Darbo” redaktorius 
Pruseika, nors, jeigu upijos 
viršininkai žinotų, jiem 
abiem tektų pusėtinai į kui
lį už dalyvavimą. , Mat jie, 
kaipo samdomi visos unijas 
darbininkai, neprivalo kir
šinti narius prie frakcinių 
kivirčų. Buvo dar Bimba ir 
kiti komunistų 
“mandročiai.”

“Well, — komunistų susi* 
rinkimas, vadovaujamas taip 
“gudrių” ' 
kauskas, Pruseika ir Bimba, 
nusprendė, 
54 lokalo susirinkime viršui 
paims komunistai, ir gana!

“Prie tos progos Prusieika 
surėžė maž daug šitokio tu
rinio spyčių: ‘Vyrai, ne ko
munistai nieko nepeš! Jų ra
telio visi "stipinai subiręs; o 
lokalią valdysime mes. Jule 
mes tūzai, o jie devynakės!’ ♦

“Sudr alinti, sustiprinti
dvasioj, susiorganizavę alio
jo sekamą vakarą į metinį 
lokalo susirinkimą. Susirin
ko ir ne komurlistai. Susi
rinkimas buvo toks skaitlin
gas, kad, rasi, per paskuti
nius ix>rą metų neregėta to
kio rubsiuvių skaičiau# susi
rinkimą. Susirinkimas, gali
ma drąsiai tvirtinti, pilniau, 
negu daugelis 'kitų susirin
kimų, palmiškė Brooklyno 
lietuvių rubsiuvių valią.

✓
Visos Maskvos davatkos 

“raus”!

“šutai” ir
' <■ r,.
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skaitlinė — 180 balsų; pas-’jiena. Jau senai yra žinoma, 
kui betgi nusmuko ilki 80, 
ant galo iki 70 balsų.

“Su|si;^inik5me ' dalydavo 
apie 700 siuvėjų.

“Tarpe kitų tarimų išneš- pav. vadinasi 
tų šiame susirinkime, reikia socialistais”, o tuo tarpu ji yra 
pažymėti sekamas: susirin- anti-semitine, reakcinga, kapi- 
kimas nutarė nesulikti algti tallistinė partija. Tie klerikalai 
kapojimui — girdi, šiandien priėmė “socialistų” vardą tuo 

liksiu, Ikad galėtų pasekmin- 
giau kovoti su .socialdemokra
tais.

Iki klerikalinių “socialistų” 
esama ir buržuazinių “socialis
tų”. Jų ypatingai daug buvo 
pirmiaus, kai tais žodis dąr ne
turėjo tokios aiškios prasmės, 
kaip šiandie. Francį]oje se
ninus buvo tiesiog mada, kad 
kiekviena partija, kuri stoja 

reformėles, 
socialistine”, 

kai kuriuose at- 
partijų vadai ir 
simpaltizuodavo. 
tečiaus, tos jų 

tapo užmirštos 
grie- 

ir nuo viso tų partijų 
šocialistiškumo” paliko liktai 

vardas.
Kad vien ziš vardo negalima 

spręsti apie tai, ar partija iš 
tiesų yra įSociaJĮistinė, tai paro
do da ir tas faktas, 
grynai socialistinių . - 4 • * . A* • «• •

nukapos algas, rytoj ved rei
kalaus kapojimo, paskui ir 
vėl... ir nežinia kur apsistos 
bekapoję. Jei kontraktoriai 
nepajėgia išsiversti, jie pri
valo reikalauti iš firmų au- 
gštesnio atlyginimo.”
Komunistų organo mikčio

jimas.
Ką gi rašo apie tų komunis

tų “saules užtemimą 
lyniškis Maskvos organas?

Pirmiaus jisai

1——a——ww».M<twui wi . ...... ..

Apžvalga
____  _  J

SAULĖS UŽTEMIMAS 
brooklyno ko

munistams.

“Naujienos” jau vakar 
nešė žinia apie komunistų 
laimėj imą Brook lyno 
rubsiuvių lokale 54-

pra- 
pra- 

lietuvių 
Ka- 

rub-daugi Chicagos lietuviai 
išlaikė tokią

kad “socialistais” dažnai pasi
vaidina parjos netlnįinčioa 
nieko bendra su socializmu. 
Austrijos klerikalų partija, 

“krikščioniškais

brook- už šiokias-tokias

Politinė Ekonomija
Iš rusų kalbos laisvai verte J. Sondeckis.

(Tęsinys)
. . ................. ...

Pirmąjį kartų esant dide- tie vargo pelės, kurių prakai-

Sakoma, kad prezidentą 
dar nepriėmęs rezignacijos. 
Todėl spėlioti apie tai, ko
kia bus naujoji valdžia, dar 
per anksti. Bet reikia pasa
kyti, kad šis Lietuvos vald
žios krizis visgi yra nepa
prastas.

Jeigu valdžia butų koali
cine, tai nereikėtų stebėtis, 
kad jai tenka atsistatydinti: 
tai reikštų, kad iširo sutar
tis tarpe partijų, iš kūnų ji 
buvo sudaryta. Bet dabai* 
keista: viena partija viską 
valdo, opozicija yra silpnes
nė už ją, vienok ji staigu ima 
ir rezignuoja.

Išvadą iš to galima pada
ryti tiktai tokią, kad kleri
kalai, net ir turėdami dau
gumą Seime, nepajėgia Lie
tuvą'valdyti. Kas gi tai yra, 
jei ne bankrotas?

... .... .. ■'

Chicagos lietuviai rubsiu- 
viai gali pasveikinti Brook
lyno lietuvius rubsiuvius. 
Nes brooklyų iečiai padarė 
savo unijoje boki pat apsiva
lymą nuo bolšlevikti šiukšlių, 
kaip ir chieagiečiai.

Chicagos rubsiuviams šis 
faktas yra ypatingai malo
nus tuo, kad jie davė pavyz
dį Brooklyno draugams. 
Jeigu chieagiečiai nebūtų 
“suvertę" komunistų dikta
tūrą gruodžio rnėnesyjp, tai 
Brooklyno rubsiuviais da ir1

siuvi.ii nesenai 
pat kovą su maskvinials gai
valais, lai jiems bus įdomu 
patirti apie tą “mūšį” Brook- 
I- ne smulkiau. žemiaus mes v z
paduodame ištraukas iš Bro
oklyno laikraščių, vieno — 
priešingo bolševikams, ir ant
ro — bolševikų organo.

rašymas, kaip komunistai per 
molų motus valdė.
unijos skyrių, kaip 
(lodavo uniją savo 
tikslams, ir kaip, 
daugumai rubsiuvių 
komunistų diktatūra, 
pasakojama, kaip 
sujudo organizuotis prieš ko
munistus.
Rubsiuvių

rubsiuvių 
jie išnau- 

partijos 
pagalios, 

įsipyko ta 
Tolia u s 

rubsiiiViai

Apsigynimo Są
junga.

kas iš senesniųjų 
sako “Vien.” 

padavė su-

“Kažin 
rūbai uviių, 
korespondentas, 
manymą, jog reikia gelbėti 
51 lokalų iš diktatorių glė
bio. Dirva, matomai, tam su
manymui buvo pribrendusi. 
Nevykusis komunistų šei
mininkavimas lokale priren
gė ją. Ir v<< uinu laiku su- 
riorganuavo sąjungą apsi
gynimui nuo komunistų. Są
jungos užduotis, abclnai. 
imant, yra tokiu: lokalas 54 
privalo tarnauti ne. komuni
stams, tie Kutliciibergui, ne 
Fty’teriui, ne 
Zinovjcvui 
darbi tulikams
kurie is savo amato duoną 
įx4iio. O kadangi adata, žir
klėmis ir prosu duoną pelnu 
ii socialistai, ir aidoblistai, 
ir žmones nepriklausantys 
jokiom mįgamžacijom arba 
partijom, tai sąjunga priima 
savo tarpai) visus gerus va- 
lios rubsiuvius darbininkus, 
kurie nūn Ūkiai i', sąžiinn-

“Laisvei”, ne
Maskvoje, bet

rubstiuVjams,

vyrų, kaip Jan-
)

jog metiniame

“Ir kokia gi loji valia pa
sirodė? Gi ve kokia: po per
skaitymui protokolo iš pe
reito nusirinkime, lapo nu
tarta perrinkti lokalo valdy
bą; mat prieš paskutiniame 
susirinkime dalyvavo vos 
kokia 50 žmonių, kurie iš
rinko lokalo valdybą netei
sėtai. Susirinkusieji šiame 
susirinilrime norėjo pareikš
ti savo valią. Komunistai
priešinosi, bet veltui. Pru- vadina •Francuos Herriot’ą 
seika pasirodė prastu prana-. jo ]wtiją socialistais, kadangi

vadindavosi 
kuone kiek-’Gal 'bUt, kad 

viename numeryje pripliaukš- sitikiimuose tų 
davo špaltų špaltas apie ma-: ^ocdadiizmui 
žiaurius alsi tikimus rubsiuvių Laikui bėgant 
imi jos lokalle, o dabar jisai tik simpatijos 
į trečią dieną po mitingo at- (kaip kokie “jaunystės 
gavo kvapą tiek, kad sugebėjo kai”), i 
įdėti trumpą, straipsnelį, para-l 
šylą buvusiojo (dabar išmes
to) unijos isikyriaus korespon
dento. ’To straipsnelio auto
rius paduoda rinkimų pasek
mes ii’ vieną nesvarbų tarimą; 
be to, mikčiodamas, mėgina 
kritikuoti komunistų priešus 
ir sako: • •* ’ ' ' >

. ‘ , i., ..j
“Sausio' 28 d. įvyko lietu

vių, A. C. W. of A. unijos 
54 gyriaus, susirinkimais/' 

“Pirmiausia tapo skaity
tas protokolas pereito 
(pirm metinio) susirinkimo. 
Po protokolo perskaitymo 
prasidėjo kalčiau koncertas, 

, kulnį su14ė|lč rateiln inkai, 
kai]) daugelis kriaučių išsi
reiškė, nor# jie sakosi, kad 
esą kokie tai 
Sąjungiečiai. 1 
kti,' kad pirma 
susirinkime buvo nelegaliai 
rinkimai, ir nesą 
kad būt rinkimai pirma me
tiniame susirinkime. Buvo 
nurodyta daugelio kriaučių, 
kad skyriaus valdyba buvo 

' renkama per tris melus 
priešinei i n iame susirinkime. 
Bet kas tau, ratelninkai rė
kia, kad nelegaliai buvo rin
kimai ir ne.gci’as pirminiiir 
j va s. Bet kat-i yra negera ir 
kodėl negeras pirmininkas, 
tai nepasako, ries neturi ką 
sakyti.”
Pati gi redakcija ir tie 

“mandročiai”, kurie vadovauja 
Brooklyno komunistams, dar 
nieko nieįišateni. TurJmt jie 
poteriauja, kad Lenino 
ateitų jiems į pagalbą.

liam prekių reikalavimui ir 
mažam jų siūlymui varžėsi, 
konkuravo dėl prekių pirkėjai 
ir todėl prekių kaina kilo'. An
trąjį kartą esant mažam reika
lavimui ir dideliam siūlymui 
varžėsi tarp savęs pardavėjai 
ir todėl prekių kaina puolė. 
Kada.batų kaina pakilo iki 5 
rub., pakilo ir jų gamyba. Var 
dinasi, kada pakilo reikalavi
mas, pakilo ir siūlymas. Paki
lus siūlymui kaina jau nebe
galėjo pasilikti 5 r., 
atsirado varžytinės 
rencija) pardavėjų 
kaina turėjo nupulti, 
kaina labai žemai 
(. y. kada reikalavimas suma
žėjo, tada sumažėjo ir gamy- 
!>a,.. siūlymas taipgi sumažėjo. 
Atsirado Varžytinės pardavėjų 
tarpe, ir kaina vėl pakilo. Ka
da balų kaina pakilo vinš jų 
tikrosios vertės (nuo 4 r. iki 
5 r.), .tai tuoj pakilo ir jų 
siūlymas, paskui atsirado par
davėjų varžytihės, ir kairia 
vėl nukrito. Kada kaina nu
krito žemiau tikrosios vertės 
(nuo 4 Iki 3 rub.),’ sumažėjo 
siūlymas ir tada pirkėjų var
žytinės pakelė kainą.

/ Į |

Visa tai mumsl aiškiai rodo, 
kad varžytinės stengiasi ne

nes tada 
(konku- 

farpe, ir 
Bet kada 
nupuolė,

NE

apsigynimo 
r pradėjo ,re- 

metiniame

nutaria,

dusia

TAIP KEBLUS KLAU
SIMAS.

Kiek dailiu algai mes nuro
dėme, kad “Tėvynės” bendra
darbis iš Lietuvos neteisingai 

ir

šu: komunistai z buvo nuga
lėti.

“Kai kipo išrinkta nauja 
valdyba, JYu’seika pasirodė 
dar prastesnis pranašas, nes 
valdybon pateko sekami, ne 
komunistai:

“Pirmininku — J. Glave
ckas; Iždininku— Babraus- 
kas; Egz. Tarybos raštinin
ku — V. Mikelsonas; Egz. 
Tarybos nariais: P. Montvi
la ir John Lynch; į Joint 
Board — V. Daubaru ir P* 
VailukaHitir, i pircktarių 
Boardą—-P. Zolandas; Mar
šalkos—-J. Jonaitis, V, Tiške
vičius, Skučas ir dar vienas, 
kurio pavardes neteko įsitė- 
myti.

“Koinninislai negyvu nei 
vieno, a \

“Jų tpirmtii^inkas Mišunas 
buvo nuo pagrindų nuvytas 
su šauksmų: “Važiuok į 
Maskvą’’! Komunistėliai, ! iš 
pradžių šaukė į slavuosius: 
“Nep'ilsichiukim, nors brau 
jas reiktų pralieti!” bet pa
matę, kad didžiuma priešu sunitu pažinti, kas yra tikras 
juos nutilo. t^omunistų goriaiistas, o' kas ne, lai liesa, 
is jaadzių buvo islikunoji Bet tas keblumus yra nt nau-

tiktai bur- 
1‘Tėvyne”

sunku ir 
‘likruo- 

, o kas ‘nelik- 
Herriot 

net 
kas

jie tikrenybėje yra 
žuaziniai radikalai, 
deltai to pastebi:

“Šioj gadynėj 
suvaikyti, kas yra 
j u’ socialistu
ruoju’. Jei pats p. 
ir jo partija skelbiasi 
‘socialistais radikalais’, 
reikia suprasti, kad jie save 
skaito nei kairesniais Socia

li t sto-

i kad yra 
partijų, 

kurios oficialiai nesivadina so
cialistinėmis. Tokia yra, pav. 
Angftjos Nepriklausomoj i 
Darbo Partija;, kurios vados š- 
Ramsay MaeDjonMd., ’ .

Tikrą socialistinę partiją 
nuo pseudo-social'is tinęs gali
ma atskirt labai, lengvai, pa
žvelgus į tai, koks yra. jos 
programas ir iš ko ji suside- (leisti prekes kainai labai skir 
da. Socialistai yra darbininkų 
partija, kovojanti už įvykini- 
mą socializmo tvarkos. Franci- 
jos gi vadinamųjų “socialistų 
radikalų” partija susideda ne 
iš darbininkų ir ji nelaiko soci
alizmo tvarką savo idealu. Ne
žiūrint įsavo oficialia . “radika
lizmo”, ji yra dešinesnė net pž 
tokius progresistus, kaip Ame
rikos senatorius La Foillctte.

Kas Dedasi
Lietuvoj

AUTOBUSAI JAU VAIKŠČIO
JA Į ŠANČIUS IR 

a. panemunę:

KAUNAS, gruodžio 30. — 
Nuo rugsėjo 1 š. m. įvestasai 
Kauno mieste autobusais susi
siekimas jau lapo įvykdytas 
visa platuma ne tik miestu 
centro gatvėse, bet ir priemies
čiuose. Ligi šiol autobusai ie
vai kščio jo tik nuo gelžkelio 
stoties iki Rotušės ir Ukmer
gės plentu. Gi nuo sekmadie
niu 28 gruodžio jau pradėjo 
(Vaikščioti nuo miesto Rotušės 

Aukštąją Paųe-

lis nuo tikrosios jos vertės. 
Jei prekės ’ kaina pakylą; virš 
jos tikrosios vertes, tai kainą 
numuša pardavėjų varžytoms, 
o jei prekės kaina nupuoJa že
miau jos tikrosios vertės, tai 
ją pakelia pirkėjų varžytinės. 
Taįgi, jei prekyvietėj prekių 
reikalavimas ir siūlymas yra 
lygus, tai prekės parduodamoji 
kaina yra lygi jos vertei. Jei 
prekyvietėn butų atnešta kaip 
tiktai tiek, kiek yra reikalau
jama, ir jei' poros batų verte 
yra, sakysim, lygi 4 rub., tai 
pirkėjams nėra reikalo kelti 
kainą virš 4 rub., kad įsigijus 
balus, nes batų yra tiek, kad 
visiems fcjų užteks; nėra reika
lo ir pardavėjams mažinti ba
tų kainą, kad juos pardavus, 
nes jų yra reikalaujama ir to
dėl jie galės būti parduoti. Čia 
mes, matyt, turime paprasto 
maino pavyzdį, maino, kuris 
įvyksta be varžytinių.

Taigi, kadangi žmonės vienas
vienų ką gamina, kitas kitų ką, nei j duonų.

prekių 
atskirai 

žinoti,

per Šančius j 
įminę.

Kiek lenką pastebčti, k ur
nose' ruožuose 

autobusai turi gana gerų pasi
sekimą, nes kur tik jie neitų, 
ar tai nuo Rotušės po Laisvės 
Alėja, ar iš Panemunes ar ki
tur, tai visada būna kimšti 
prisikimšę važiuojančiais ke
leiviais. O tuo pačiu metu kur
suojanti gatvėse arklinio tram
vajaus vagonėliai paprastai ei
na apituščiai, o kartais ir vi
sai tušti.

Dabar nuo 28 gruodžio t au
tobusams pradėjus vaikščioti įlistais už ‘Naųjicfuų’

vaujamus socialistus, lai ko Šančius ir Ą. Papcmunę, l'jane 
dėl negalimu 
vadiriti souulistų vadu”.
Lodei negalima, kad tikroji 

Franci jos socialistų partija 
(oficialiai ji vądinuąi “Jungti- 
uū” arba “Suvienytoji” Socia
listų Partijų) yra visai skir
tinga nuo llerriol’o partijos.

Tikroji Frtmcijos socialistų 
partija, ik ai p žinia, net neda- 
lyviijUją llėriįipt’u yąfcpoje; ji 
tilo remia ją. Jeigu Hcrriot bą
lu socialislij vadas, tai sociali- 
yfcii sėdėtų nūnislerių vietose.

Kad iš vardu kartais yra

p. Herriot’o kas pusvalandis vaikščioja 
Į Siaurojo Gelžkelio traukinė- 

. Į liai ir minėtuose trauldnėli\io- 
sc irgi jau pastebimas važiųp-, 
jaučiu keleivių sumažejinąis.

J pasirodo, kad naujai 
įvestieji autobusai (dideli ąu- 
tumobi'kai) yra didelis konku- 
aenlas ne tik kenkei, bet ii’ 
Siaurojo Gelžkelio traukinc- 
liams ir iš lo nekokios bus pa
sekmės, i Kam.1 nevk.am, o jau 
kaip tokiai kaukei, tai matyt

Lietuvos darbininke.

Skaitykit ir platinki!
NAUJIENAS

tai bu liną i turi būti 
mainas. Ki ek vienam 
ūki vedant negalima 
kiek. pav. šiandien yra roika
linga tos ar kitos prekės, todėl 
alsi randa nelygybė tarp reika
lavimo ir siūlymo, o nesant ly
gybės tarp reikalavimo ir siū
lymo, atsiranda varžytinės tai 
tarp pirkėją tai tarp pardavėjų. 
Pirkėjų varžytines prekių kai
nas pakelia, o pardavėjų varžy
tinės sumažina. Apskritai, var
žytines stengiasi sutaikinti pre
kių kainas su jų tikrąja verte, 
stengiasi išlyginti reikalavimą ir 
siūlymą. Toliau mes paaiškinsi
me,, kurios įtakos daro varžyti
nes visuomenės tvarkai ir ku
riuo budu jos nuolat stumia į 
darbininkus į badą, vargą ir į- 
vaipias nelaimes.

i>re 
gal 
par

“DARBO RANKOS

Iki šioil kalb'cdumi apie 
kių mainą mes turėjome 
voj, kaęl prekei maino ir
duoda patys gamintojai. Audė
jus parduoda drobę, kurią jis 
išaudė savo staklėse iš savo 
siūlų; žemdirbis parduoda kvie
čius, kuriuos jis pkts išaugino 
savo žemėj ir t.L Betgi ar taip 
ištikrųjų y|tfai? šilkų, drobę, ge
lumbę- parduoda: fabrikantai, 
kurie šilas prileis gaminant 
nė piršto nėrn pridėję. Kvie
čius parduoda dvarininkas, ku 

gal būti, nė matyti nem.^ 
lunp jie ;mga. Kurgi dingo

Kur

tu ir krauju yra persisunku
sios visos šitos brangenybes? 
Jie Čia! Be jų neapsieinama 
ir prekyvietėj! štai jie, nu
skurdę, išalkę būriais sukinė
jasi prekyvietėj. Jie irgi atne- 
š?, parduoti prekyvietėn tik ne 
prekes, kuria*-! jie sąvo ranku-/ 
mis pagamino, oi ne! Fabri
kantai ir dvarininkai jau se
nai su jomis apsirūpino.-Dar
bininkai parduoda kitą prekę: 
jie atnešė prekyvietėn parduoti 
savo “diHbo rankas”, savo dar
bą, savo jėgas. Kaip čia atsi
tiko, kad iš darbininkų atėmė 
gaminius, kuriuos 
rankomis pagamino? 
atneša prekyvicitėn 
ne savo gaminius, 
darbo jėgas? Tai 
priespaudos, smurto, 
visokių kančių kelias, 
turėjo eiti žmonija, kol priėjo 
tekios tvarkos. Įsižiūrėkime 
geriau į šitą sunkią ir griau- 

’dingą žmonijos kelionę.
_ Imkime bendruomenę, kuri 
užsiima žemės ūki u. Senu i se
novėj apsigyveno ji derlingoj 
žemėj, kurį ‘ užaugina jai daug 
duenc ?. i Darbo . 'Suskirstymas 
davė” bendruomenei ,, galimybės 
aprūpinti ' 'save 'visais kitais 
i c i kai ingajs' t gomi n i ais. I lomi a i 
ir 1 inkspia''gyveno sau tokia 
•bendruomenė. Visi dirbo ir 
kiekvienas užtenkamai turėjo 
to, ko jam reikėjo. Bet ne vi- 
feos bendruomenės 
m i ngos, ne visoms 
gera žeme: kitos 
gyventi kur nors 
miškuose. Duonos jiems už
augo nedaug, o gyventojų skai
čius augo. Galima butų 
kurio nors kito/darbo, 
kalvystės ir 1.1., bet ir 
laikais, kaip ir šiandien, 
daug mėgėjų pasinaudoti sve
timu darbu. Kas buvo a]»tik
resnis, landesnis, tas visados 
suuosdavo, kame ir kas yra ne
gera ir tada bėda silpnesniam. 
1 ‘avyzdži u i, nederlingo 
bendruomenės nariai 
duonos ir kitų dalykų 
Kan daryli? Ramesnieji 
tokį pasiūlymą: “Vyrai! 
miške yra daug liepų, 
mes galime pripinti naginių, 
krežių, pridirbti šaukštų, kibi
rų, aulių ir t.t. ir visu tai iš
mainyti turtingai l>cndruomc-

Bet bendruome
nėj ,yra nemažai tokių, ku
riems nepatinka narnės pinti. 
Jie nori išgalvoti kitų būdų 
įvairioms gerybėms įgyli, štai 
išeina drąsus vyrukas ir salto: 

“Et jus, neišmanėliai! Ar 
daug’ jus už tas nagines gausi
te? Vis lai norite savo kruvi
nu darbu uždirbti. Taip bedirb
dami jus ir badu nustipsite, 
bet nepamatysite, kad šiame 
pasauly galima gerai gyventi. 
Pajėgų mes turime daug, todėl 
užpiltkime turtingąją bendruo
menę ir prisipteškime grobio 
visiems metams. Kas bailus 
kaip boba, Jas tesėdi namie ir 
nagines tepma!”

Štai kalba patinka visiems 
ir jie nutarė sekti paskui šitą 
drąsuolį. Tuoj sušaukiama no
rintieji. karan eiti, visu paruo
šiama ir išeinamu, žemdirbių 
bendruomene, sužinojusi apn 
nekviestus svečius, rūpinasi, 
Žinomu, visomis išgalėmis gin
ti savo’ turtą. Prasideda atkak
li kova. Ilgai ir smarkiai ko 
roja,t bet galy gale girininkai 
nuveikia žemdirbius.

(Bus daugiau)

jie savo 
Delko jie 

parduoti 
bet savo 
yra ilgas 
bado ir 

kuriuo

lokios lai- 
teko tokia 

turėjo apsi-
balose ar

imtis 
pav., 
anais 
buvo

miško 
jaučia 
stoka, 
teikia 
Musų 
todėl

ris,

tie tikrieji
t?

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



ŽINIOS
Apiplėšė gatvekariu stotį

Lietuviiį Rateliuose

vyrą

Morning

Policistas su plėšikais

NUPIRKbusiu

SKAI-

Plėšikai pelnė $20,000

I 1 ETŲ VI AI BORS ININK A l

Budrikai 
Benedik

ne-
Birt

mane imt tai;k- 
sako Bance-

TURNAMENTO NAR1V 
ČIIJS DIDĖJA

rascius 
virius.
važiuoja ir atsiveža 

aš jam parodysiu, kad 
Zbyszko, bet ir dzūkas 
paguldyti. Aš su Aču 
pasirengęs7 susikibti 8

vak.”

Rytoj Banccviėiu.s atlankys 
niversal Atletikos kliuba ir 
ts pasirungęs susikibti su ĮK

, Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

RYTOJ BANUEVICIUS NORI 
PERSIIMTI SU AČIŪ

ir Beno-
—N.

RYTOJ POŽĖLA TRENIRUO
SIS NOKTH SIDĖJE

mirė 
rylų, 
tūlio, 
tu vės 
sario, 
volas 
4603 S. Marshl’įeld Avė., Chi- 
cago. Gimines ir pažįstamus 
meldžiame dalyvauti laidotu
vėse.

Lietuvoj
10 v.

Gimines

——

---------- •

Antradienis, Vasario ”, IDia ITOIEETOS, CfflcMga, H.

CHICAGOS 20 žmoniy sužeista
Į 20 žmonių liko sužeista, du gal 
mirtinai, Cottage Grove gatve- 
kariui užgavus omnibusą, kuris 

, važiavo Marųuette bulvaru. Vi
si sužeistieji nuvežti į Washing- 
ton Park ligoninę. Liudytojai 
sako, kad gatvekaris } važiavę 
skersai bulvarą priešais signalą, 
t. y. prieš gatvekarį buvo, at
kreiptas ”stop” signalas ir. ke
lią turėjo bulvaras.J ------------4 •

Pati našovė policistą

Vakar ryte, 8 vai., septyni 
plėšikai apiplėšė gatvekariu sto
tį prie 25 ir I^eavitt gatvių. Plė
šikai, matyt, buvo prie to plėši
mo gerai prisirengę ir dirbo jie 
labai tiksliai. Vieni jų užpuolė 
laukiančius konduktorius, kiti į- 
siveržė į kasieriaus budelę, o tre
ti pastvėrė pinigus, kuriuos per 
dvi dienas sumokėjo kondukto
riai. Plėšikai pelne apie $8,000.

Gatvekariu barnių apiplėšimo 
nebuvo jau nuo 1903 m. Tada 
plėšikai buvo pradėję pulti gat- 
vekarių barnes. • Betgi paskuti
niame puolime ištiko susirėmi
mas, kuriame du darbininkai li
ko užmušti. Tečiaus neužilgo 
plėšikai buvo susekti ir jie nu
šovė dar du detektivus, kurie 
bandė juos areštuoti, o patys 
pasislėpė diunuose, kur dabar 
stovi Gary miestas ir ten laikėsi 
gana ilgai;, vieną policistą už
mušdami, o kelis sužeisdami. Jie 
pasidavė kada pritruko amunici
jos. Vėliaus jie liko pakarti.

Vakar buvo rašyta apie suga
vimą dviejų plėšikų, kurie bandė 
apiplėšti Nbrth Western trauki
nį ir nušovė prekių sargą Dickey, 
kuris pasipriešino ir neatitiko a- 
tiduoti raktų nuo saugiosiom šė
pos, kurioj buvo sudėti gabena
mieji pinigai, apie $100,000.

Dabar pasirodo, kad tame plė
šime dalyvavo ne du plėšikai, 
bet keturi. Pirmiau prisipažinę 
Mylin ir Smith išdavė ir kitus 
du savo draugus, tarp jų ir vie
ną policistą. Naujai išduotieji 
yra McKee ir policistas Smith. 
McKee kartu važiavo traukiniu, 
v policistas Smith, kurį McKee 
prikalbino dalyvauti plėšime, 
buvo paėmęs savo tėvo,, taipjau 
policisto, automobilių ir turėjo 
palaukti plėšikų Evanstone, kad 
visus juos parvežus pas McKee 
ir ten pasidalinus grobiu.

Visi keturi bus išgabenti j 
\Vaukeganną, kur bus atiduoti 
teismui.

Vakar plėšikai padarė tris 
drąsius užpuolimus, kuriuose jie 
pelnė virš $20,000.

Naktį septyni plėšikai užpuo
lė gatvekariu barnę ir pelnė 
$8,000. ' «k;

Už keliu valandų trys plėšikai 
apiplėšė Elick Phillips brangme- 
nų sankrovą, 1429 Milvvaukee 
Avė., kur jie pastvėrė už $10,- 
000 brangmenų.

Veik tuo pačiu laiku trys plė
šikai Richmond gatvėj užpuolė 
Checker Taxi Cab Co. kolektorių 
Anthony Smith ir atėmė iš jo 
$2,200.

VASARIO 6 D. PRASIDĖS 
RISTIKŲ SIJOJIMAS ■

Vasario 6 d. School Hali sve
tainėj prasidės ristynių turna- 
mentas. Tai bus savo rūšies 
rujojimas. Tas sijojimas paro
dys, kuris ristilkas yra kiek ge
ras. '

Bisiš Požėla, Sai palias, Ban- 
cevičius, Goštautas, Šimkus ir 
kiti.

Tikintai rislynėiiis iš kalno 
galima gauti “?
“Aušros“ knygyne

Policistas Daniel J. Horan, 
6812 Wabash Avė., liko nušau
tas savo pačios Grace,, kuri pas
kui pati nusižudė savo vyro re
volveriu. Jį nužudyta sėdint 
prie stalo ir pietaujant. Prie
žastim žmogžudystės esąs pavy
das, nes ji sugavusi savo 
bučiuojant kitą moterį.

S ta r 
k Ii ubas (1652 N'. Bobey st.) 
nakviėlė K.1 Požėlų į savo kliu- 
bą treniruotis. Daugelis narių 
ritosi, ir sako, jog jie palau
žys Požėlai 'kaulus, i Požėla su
tiko važiuoti. Taigi rytoj,- va
sario t d., apie 8 vai. vak. Po- 
žčla, Bagackis ir dar keli Uni- 
versal Kliubo rislikai treniruo
sis Morning Slar kliube. J kliu- 
bą bus'įleidžiami ir ne nariai. 

Pažiūrėsime, ką norlhsiclie- 
č:ni galės padaryti Požėlai.

Prie ristynių lurnamento pri
sidėjo dar vienas gerai žino
mas Brighton Parko atletas — 
A.(lomas Widzes. Jis yra vidu
tinio svorio ristikas. Kiek te
ko patirti, ristikas jis yra gan 
teras. Tad vidutinio svorio 
ristikams jis bus pavojingas

Kad lietuvių ristiikų yra 
mažai, tatai visi žilio, 
apie lietuvius boksininkus 
buvo girdėti. 
I Univcrsal* t- -
nuolat ai ei na
lietuvių bbksininkai 
Petras Skarnuliai. 
broliai.

a+a
PaiHuuvms akiu Įtempimą, kurti 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo 
tuino, Skaudamą aidą karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak 
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egv.aminuvi 
nias daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali* 
atyda atkreipiama i mokyklos vai 
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aueičiau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. r

1545 West 47th St. 
Phone Bniilftvard 7589

Rubsiuviy unijos iškilmin
gas apvaikščiojimas de
šimties mėty sukaktuviy

— T-. nw.rn-r.-Lr,-, . ,

Trečiadieny, sausio 28 d,, Uni
jos svetainėj, prie Robey ir 
North gatvių, Rubsiuvių Unijos, 
Amalgameitų, Lietuvių 269 sky-' 
rius rengė savo kalbinį dešimties 
metų sukaktuvių nuo Unijos su
si tvėrimo paminėjimą.' Tai yra 
minėjimą 10 metų sukaktuvių 
nuo to laiko, kaip visi pirmeiviš
ki unistai atsiskyrė nuo senosios 
kriaučių unijos “United Gar- 
ment Workers” ir susiorganiza
vo į plačios laisvės darbininkams 
geidžiančią ir už darbininkišką

Kaip sutiksim Vasario 16? XXS.kovojančią A,nal' 
" . ' , Kaip apie aštuntą valandą

_• Daugelis Chicagos lietuvių svetainėn susirinko virš šimto 
įdomaujasi kaip įštikro sutik- lietuvių, brolių ir seserų uni- 
sim ir palydėsime tų ^musų jisty ir dar vis ėjo. Buvo atsilan- 
šventę—A asario 1(> d» ? \ ieni kiUsjy apįe ketvertas maskvie- 
spėja vienaip, kiti kitaip, o -ku-
rie teisingi, .kol kas sunku' pa-, ’ (T ' aut c.t0 t) 
sakyti, šiuose metuose įskil- 
mČH bus skirtingos nuo perei-' 
tų ir užpereitų iškilmių.' Bus 
daug ko naujo 
žmonės porina, 
chicagiečiams

ir nematyto, 
kad žinomi 

artistai, nesenai 
atvykę iš tolimo krašto, turės
svarbią rolę šventes sutikime. 
Jie- patieks naują veikalą, nau
jus muzikos k turinius, o artis
to šepetukas nubraižys tam 
tikras dekoracijas. 1 godžiu, 
daug gabumų ir talentų bus 
iškelta aikštėn Vasario 16 d. 

Taip sako gudrios) ir patikė
tinos išmintys. O, tai bus puiki 
šventė, kurią ilgai, ilgai minė 
si m c 
va ve!

LELIJA MATUCK 
(Matjukus)

Musų mylima persiskyrė su 
šiuo pasauliu sulaukus 2 melų 
ir 8 mėn. amžiaus, subatoje, 
sausio 3 d. 1925, 2 vai po pietų. 
Paliko dideliame nuliudime mo
tiną ir tėvą.

Laidotuves įvyks utarninke, 
vasario 3 d. 11 vai. ryte iš na
mų 1212 — 148 St., East Chi
cago, Ind. Bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visuą gimines, draugus įr pa- ' 
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiai paskutinį patarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame

rėvai, Kaziune ii> 
Juozas Matjūkai. N

ALBINĄS BUDRIKAS
Mylėjom mes j j gyvą esant, 

nepamirškime jo ir numirusio.
Dviejų metų sukaktuvės.
Bilangaus numylėto musų sū

naus ir brolio Albino, gedulin-' 
gos pamaldos įvyks' 5toj dienoj 
Va.sayio 1925 m., 7-tą vai. ryte 
Šv. Jurgio Bažnyčioj, 32-nd PI. 
ir Auburn Avė. Visi giminės, 
pažystami, musų prieteliai ir 
draugai meldžiame dalyvauti 
pamaldose musų neužmirštančio 
ir brangauš ALBINO. Negali
me pamiršti jo, ne» dveji metai 
pjaiejo kaip ilsisi, šioje šaltoje 
žemelėje, musų širdyse žaizdų 
paliko neišgydomą ant amžių.

Albinas gimė Chicagoj 23 d. 
Gegužio 1901. Baigė Vidurinę 
mokyklą ir tiktai pradėjo žydėti 
iiį būti dešinioji ranka.musų už
siėmime, kaip žiaurioji mirtis, 
be pasigailėjimo išskyrė jš mu
sų tarpo 5-toj dienoj Vasario, 
1923 m.

Nubudę tėvai:
Jonas ir Barbora 
Ir broliai Bronius, 
tas ir Alfonsas,

3252-54 So. Morgan St., 
Chicago, III. 

Tol. Yards 6685

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph. 
D. C., D. O., N. T.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų; Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
•Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543
ir džiaugsimės joj daly-

— Senas žinys.

Bridgeportas 
| namų savininkus

mics

va

STANLSLOVA8 LANGIS

siiusio 29,1925 m 
Paėjo iš Kražių

1925 m. Kūnas 
pas graborių

Susivienijųnas Lietuvių Namų 
Savininkų ant Bridgeporto lai
kys savo mėnesinį susirinkimą 
trečiadieny, vasario 4 d., Mildos 
svet., 3142 So. Halsted St., kaip 
7:30 v. vakare. Visi nariai ma- 
!onėkitxsusirinkti laiku, nes ran
dasi svarbių reikalų aptarimui.

Taipgi gerb. lietuviai namų sa
vininkai, kurie dar neprigulit 
prie Susivienijimo, malonėkit 
ateiti viršinėtam laike Ir prisi
rašyti. Nedaug tekaštuoja, — s 
tik 25c. į mėnesį. Mes turiniu 
savo advokatą, kuris pagelbės 
iškelti nepadorius nuomininkus,’ 
už ką susivienijimas duoda pa- 
šelpos $14. Laike mirties gauna 
narys $50 iš iždo, puikų gėlių 
vainiką.ir karavoną. Antra, at
kreipki! atydą i tai, kokis yra 
gyvenimas musų kolonijoj, ko
kios yra ėlės, pelenų krūvos net 
aukščiau tvorų vietomis priver
stos, o niekas jų neišvalo. Val
katų (bomų) pilni pakampiai, 
net dienos laiku žmones apiplėši
nėja gatvėse. Policijos apsau
gos visai kaip ir nėra musų ko
lonijoj. Taigi gerb. namų savi-

ne-'Įlinkai, meldžiu visų prigulėti 
Vienok yra ir jų. prie viršminėto Susivienijimo, 
Atletikos kliubų kad mes turėtumėm didesnę 

li-eniruotis du spėkų kreipianties prie miesto 
Jonas ir valdybos. Su visokiais reikalais 

Juodu yra ir atsiekti savo tikslo.
I . Rast. D. Gulbinas.

PRANAS PETRAITIS
Musų mylimas brolis per

siskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 39 uietų amžiaus, sau
sio mėn. 31 d., 4 vai. po pie
tą. Paėjo iš Sambalionią kai
mo, Krekenavos valsčiaus. 
Amerikoje išgyveno 18 melą. 
Paliko dideliame nuliudime 
du broliu Joną ir Antaną, se-

• .serj Karusę įr savo brolio 
dukterį Marcijouą.
brolį ir dvi seserį. Laidotu
vės įvyks vasario t d., 
ryte iš namą 8455 Escauaba* 
Avė., o iš ten bus nulydėtas 
į 'tautiškas lieluviij kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie. 
čiame dalyvauti alidotuvčse 
ir suteikti mirusiajam pasku
tinį patarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel
vartus liekame

Broliai Jonas ir Antanas 
ir sesuo Karusč.

Laidotuvėms patarnauja gra
bučius Masalskis.

Mr. I, Knowitt If that argurnent had lasied’muoh longer—tyri!. gooctaitflhti

.u.

IRUPTURAI IŠGYDOMA
Be Be
Peilio* d U Skausmo

Priežastis’ mano gydymo yra to
kia pasekminga, kad yra lengvas 
ir labai paprašius. Tikrumas gero 
gydymo yru paremtus geru mo
kėjimu gydymo per dvidešimtį me
lų. Naujus vardus išgydytų žmo
nių yra paduodamas kas .savaite.

Skaitykit ką sako Mr. Keru, dvi- 
dešimtis melų atgal.

Chicago, sausio 5, 1921
Gerbiamas Dr. b'lint: — ‘ Aš tu

rėjau rįipturą,* kurios negalėjau su
laikyti su diržu, todėl aš kentėjau 
labai. Aš džiaugiuosi, kad ėmiau 
jūsų gydymą, aš esu visai išgydy
tas ir taip, kaip neturėjau ruptu- 
ros. Kas nueis pas jumis, gaus ge
rą patarnavimą ir gerą' gydymą.” 
Luis Keru, 931 N. Winchester avė.

Skaitykit ką M r. Keru rašo da
bar.

Gerbiamas Dr. l'lint: —- Chiica- 
go, sausio 29, 1925. “Aš ir dabar 
esu sveikas ir dirbu kasdien ir ne
turėjau jokio Irubclio su ruptura, 
kurią išgydžiau dvidešimtį melų 
atgal,” 
Louis Keru, 931 N. \Vincheslcr avė.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias ko

jų gyslas savo metodu.
, PATARIMAS DYKAI.

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 pu 

pietų, pauodSliMs ir ketvergais iki 
<:80 p, d.. ‘ nedėi tomis, uždaryta.
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DR. VAITUSH, O. D 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Universal Restaurant 
Lietuviška Valgykla

Padidinta
Kad .suteikus geresnį ir greitesnį pa
tarnavimą savo kostumeriams, valgy
klą padidinom veik dvigubai. Taipgi 
įtaisčm naujus, labiau sanitariškus 
gaminimo įrankius. Todėl užkviečiame 
visus atsilankyti. Savininkas

A. NORKUS, 
750 West 31 st Strce, 

Tcl. Yards 5377.

Typewriterį arba 
• rašoma mašinėlę

Vyrai ir moterys kenčianti, Žino
kite tiesą. Tikra pilna egzdmina- 
cija musų specialistų dasįekia pa
čius pagrindus jūsų trubėlio ii 
prašalina juos. Nėra spėliojimu 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa
grindus jūsų ligos ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir ukuratiškas. Ar jus turite 
prastą ąpetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba 
nugardsvskąudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pųslės 
trubelius, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

Negaišinkite laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir mano, kad jau nėra pa
galbos. Nenusiminkite Gaukite jū
sų eksperto patarimą ii’ nuomonę. 
Šimtai jau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintų ir išgydytų žmo
nių, kurie atsilanko į musų priva
čius kambarius dek gydymo kas
dien.

Mes turime vieną didžiausių ofi
sų Chicago je, su privatiškais kam
bariais, ir visas modernines elektri
nes mašinas ir aparatus.

Jei jus norite greitų pasekmių, 
atsineškite šj skelbimą su savim ir 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
505 S. State St., kam. Congress St.

Privatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Panedely, seredoj ir subatoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Ncdėlioj'nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Kama $60
i'uomi padarysi dideli smagumų 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais nusiraih rJ’ ir 
greičiau galėsi parašyti laukų w 
ką kitą, negu su ranką. Guriau
sia, parankiausia ir dalikatniausU 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir surlilkai nv- 
lyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str 

Chicago, Iii.
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Bohutės kosulio gyduoles -r 
Pine Tar ir Honey — vis 

goriausios.
G<rai žinomi specialistai nesenai 

pasakė, kad nors ir 5 ra daug nau
jų išradimų medicinoje paskutiniu 
laiku, bet nieks neišrado geresniu 
gyduolių nuo kosulio, krutinės 
persišaldymo, spazmališko krupo, 
karkiančios gerklės ir kitų gerk
lės trubelių. kaip gerps ir senos 
gyduolės, pine-lar ir honey. Musų 
bobutės niekuomet nebuvo be pine 
tar syrup ir jos užaugino dideles 
šeimynas, Ir jos yra tokios .gy
duolės, kurias gali vartoti susmigę 
ir maži. Jos neturi savyje keti
nančių gyduolių.

Pine tar greitai gydo skaudamas 
vietas, jos prašalina plegrną, prie
žastį kosulio. Honey netik malo
nios vartojimui, bet taipgi padaro 
gardu skoni burnoje.

Tos gyduolės yra vartojamos j»er 
metų eiles tūkstančių šeimynų, ži
nomos kaipo D r. Bell’s i ’i ne-Ta r 
Ilotu'V. .los yra moksliniai prireng
tos iš pine-lar, honey ir kilų greit 
veikiančių ir gydančių gyduolių, 
kurias daktarai užrašo kaipo pir
mą greitą pagelbą. Jei jus norite 
geriausių, bukit tikras ir gaukit 
Dr. / Bell’s Pihe-Tar Honey. Kai
nuoja tiktai 30c. geroje aptiekoje.

Dr.BELLS
PINE-TAR-HONEY
FOR COUCHS

.Antradienis,- Vasario 3- 1925

Lietuvių Rateliuose. sės. Tad toji pirmeiviškoji da
lis unistų, būtent : Hillman, Le
vin, Skala, Galskjs ir kiti, 1915 
metais ir suorgatiizavo Amalga
mai tų Rubsiuvių Uniją.

Gaiškiui pabaigus kalbėti,, pir
mininkas Bočiunas perstatė S.

“per-

visii.r 
labai

' Pranešimai . BHKIA DARBININKp
VYRU

NAKIAI-2EME

NAMŲ BARBENAI
Turim 1000 namų 
dėl pardavimo, 
arba mainymui. 
Kerniaus paminėtose 

vietose:
Marųuette Park 
Chicago Lawn 
Brighton Park 
West Englewood 
Auhum Park 
Park Manor 
South Park Gardens 
Beverly Mills 
Mt. Greenwood 
South Shore 
Bridgeport.

Kurie manote pirkte ar
nyte, mažesnį namą ant dides
nio ar didesnį ant mažesnio, ma-

(Tąsa nuo 5 puM;)
Skyriaus pirmininkas, brolis 

J. Bočiunas, atidarydamas ap- 
vaikščiojimą paaiškino tikslą ir Leviną keletą žodžių lietuviams
pristatė pirmiausia kaipo pirmu- angliškai pasakyti. Irvinas sa- 
tinį Chicagoje iš lietuvių Amai- vo kall>oje trumpai perbėgo vi- 
gameitų unijos organibuot., to-Įso to dešimtos mėtų Amalgamei- 
del ir gerai žinantį Amalgameitų tų Unijos gyvenimo istoriją, ir 
unijos susikūrimą, būtent P. nuroi 
Gaišk į. Galskis savo trumpoj švie.| 
kalboj gana vaizdžiai išaiškino, 
kad kuomet nibsiuviai dat netu
rėjo nč jokios savo unijos, bro
liško susivienijinuo, tai jie dirbo'tų kokį nors pagerinimą, tiktai 

septynias dešimt ir daugiau inteligentiški darbininkai mokės 
valandų savaitėje ir už mažas ai- išlaikyti ir neatiduos to laimėji- 
gas. Tarp darbininkų nebuvo mo atgal kapitalistams. ’ 
jokios tvarkos, vieni daijbinin-1 Po Levine buvo perstatytas 
kai lįsdavo kitiems už akių, kad 
gavus pas bosus ir šapų užveiz- 
das pirmenybę darbe, 
šapų užveizdos palikdavo šapose 
langą iš vidaus neužkabintą, tad skirtumą, tarpe organizuotų Ir 
tie darbininkai, kurie norėdavo neorganizuotų darbininkų, kad 
daugiau už kitus uždirbti, rytą organizuoti darbininkai visuo- 
daug ankščiau už kitus ateidavo met už savo darbą gauna geres- 
ir įlindę per langą dirbdavo.1 nį atlyginimą ir besiorganizuo- 
šapose buvo didelis nešvarumas, darni, betverdami savo darbintn- 
Ret kuomet darbininkai iškovojo kiškas organizacijas, darbininkai 
pripažinimą unijos, tai visos išmoksta 
darbo sąlygos daug pagerėjo, žmonių gyvenimą. 
Bet tie laimėjimai neapsiėjo be prasdami 
aukų. Tvaike didžiojo streiko 
žuvo du lietuviai, — kompanijų 
mušeikos nušovė brolius Lažin- 
ską ir Nagrecką. Svetainėj btf- juos apgynus ir kaip vis daugiau 
vo ir velionių paveikslai, papuo- ir daugiau tų darbininkiškų tei
sti gėlių vainiku.

nurųdė, kad darbininkai •turi 
jtis, mokytis ii* tik apsišvie

tę, susipratę, inteligentiški dar
bininkai tegali būti geri kovoto
jai. O ir iškovoję nuo kapitalis-

kalbėti “Naujienų” Redaktorius 
drg. P. Grigaitis. P. Grigaitis 

Būdavo labai aiškiai savo kalboj atvaizdi
no k mačiams darbininkams,

suprast visuomeninį 
O gerai su

visuomenini žmonių 
gyvenimą, gerinus permato ir 
suprantX_sąvo darbininkų klesos 
reikalus ir įjok i naši kaip gerinus

kata? Sunku rasti tarpe mu
šti artistą, kuris butų 
fect”.

P as Vanagaitis, kuris 
huną komiškas, čia buvo
rimtas. Jis pasirodė pajaco ko; 
ątume ir publika pradėjo kva
toti, bet Preilai artistai turė
jo publiką savo rahkose tary
tum! užhipnotizuoti visi klausė
si jojo deklamavimo ir gaudė 
kiekvieną žodį. Tai buvo į.spu- 
dii ngas deklamavimas, ypatin
gai Pajaco, kuris rodydamas 
pirštu j publiką .Silkė: ”Jums 
smagu juoktis iš juokdario, 
stovinčio ant estrados, o ar jus 
a t jaučia Ui kas mano širdyje 
dedasi?“ Su nejMiprasla ironi
ja artistas ištarė šiuos žod
žius. Mat tą dieną vietiniame 
tautininkų laikraštyje visi arti
stai begėdiškai buvo užgauti ir 
buvo matytis kaip, tas veržėsi iš 
artisto krutinės.

Padarė gana daug juoko pp. 
Dikinis '?iu Dineika, iš Golfo ir 
boksinimo ir Kržhnigc su dnina 
apie savo keflionę ir kaip at
vykus j šią palaimintą šalj 
nc'vvyorkicčiai jų visai nė ne
pasitiko. Ateinančio penkta
dienio vakare jie mus ir vėl ap 
lankys. Tik Jau ši kartą 
“pi'( iinjora”.' 
duckit mums
musų niekad nenubosit.

—Dailės Mylėtojas.

Bridgeport. Saldžiausios

antpulienj Vasario 3 d

llalsfted St 
mi pribūti, 
reikalų aptarti, 
draugų dėl prisirašymo,

Kviečia, rašt. A. Bugailiškis.

Rridgoport. .Saldžiausios S. V. 
Jėzaus mėnesinis susirinkimas jvyks 
antrįndienj Vasario 3 d., 1925 m., 7:30 
vai. vak. Mildos svetainėje, 3142 So.

Visi nariai esate kviečia- 
nes randasi daug svarbių 

Taipgi atsiveskite

Rasdami. —• 3 d. Vasario Aušros 
kambariuose jvyks Lietuvių Improve- 
rnent ir Bcnefit Kliubo mėnesinis su
sirinkimas. Nariai atsilankykite pa
skirtu laiku, nes bus svarstomą pri
sirengimai prie vajaus ir kiti Kliubo 
reikalai. . J. Tamašauskas, sekt.

RąMynes įvyks ryloj, vasario 4, 
ant Bridgeporto šv. Jurgio salėj. 
Tai, bus svarbiausios rislynės ka
da kokios yra buvę pas lietuvius. 
Komaras yra atvažiavęs iš rytinių 
valstijų.

SLA 36 kuopos mėnesinis 
rinkimas įvyks vasario 4 d., 
inond Chąpel svet., 8 vai. vak. Bus 
išduotas raportas delegatų iš SLA 
II Apskr . metinės konferencijos. 
Malonėkite visi dalyvauti.

—A. MarcijonHitė, rašt.

susi- 
Ray-

T.ietuviAkOH Te»l. Dr-tės Būtos 
No. 1 mėnesinis susirinkimas įvyks 
4 dieną vasario, 7:30 vai. vakare, 
G. M. černnuskio svel., 1900 South 
I'niOfi avė. Malonėkit atsilankyti 
sitsii inkirnan; yra daug svarbių 
reikalų. —-Valdyba.

su
Gerai, vyručiai,

(langiaus; jus

APSIVEDIMAI

KEIKIA patyrusių pointerių. 
Darbas ant visados.

Jokantas' Bros.
1138 Archer Avė.

Tol. Lafayot'le 7674

REIK ALINGAS patyręs bu- 
čeris. Mokėsiu gerai; duosiu 
valgo ir guolį.

Kreipkitės':
569 W, 18 St.

PARSIDUODA pigiai 
kampinis puikus mūrinis na
mas 2 pagyvenimai 6 ir 7 
kambarių, 2 karų garadžius 
ir vištininkas. Lotas 66x125. 
Su visais gražiais rakandais 
arba be jų. Savininkas

A. J. BERŽINSKAS 
6159 So, Artesian St.

1 Datas
Tel. Prospect 667.4

Nuo ryto iki 10 vaL gali
ma matyti.

Reikia dvieju gabiu vyrų
Reikalinga du gabus ir sumanus 

vyrai, kurie norėtų užimti musų 
organizacijoj pastovu darbą. Duo
dama visa pagelba biznio išsidirbi- 
mui. Reikia tiktai dirbti ir pelny
ti pinigus. Atsišaukite tuoiaus nuo 
4 iki 7 vai. vakare. Klauskite adv.

M. J. KIRAS, 
Real Estate Irnprovemenl 

3335 So. Halsted St.
('o.

SALP.SMF.NC
Pardavinėti Fordo karus ir tru

kus. Tini turėti augštesnės mokyk
los apsišvietimą. Pageidaujama pa
tyrė vyrai.

Evans—Schiuter Co.
3701 S. \Vestern Avė.

Bargenas
Dviejų pagyvenimų mūri

nis namas 5-6 kambarių už 
$7,000. Tik $2,500 jmokėt. 
Randasi netoli 63 gatvės.

Mes garsiname tik gerus 
bargenus.

J. Sinkus & Co. ( 
80«> W. 6!)lh st.

Pirmininkas sių iškovojus nuo kapitalistų, 
paprašė, kad tuodu brolius pa- Tokiu budu darbininkai, priklau- 
gerbtų visa susirinkusi publika šiušieji nekurį laiką prie unijų 
atsistojimu, ką publika ir pada-: išmoksta suprast ir valstybinį 
rė, — pagerbė vienos minutės šalies tvarkymąsi ir laikui bė- 
atsistojimu tuodu žuvusius bro- gant, darbininkų susipratimui ir 
liūs už visų rubsiuvių darbinin
kų geresnę ateitį. P. Galskis 
dar nurodė, kad 1915 metais jis, 
Galskis ir A. Čepaitis, buvo nuo 
lietuvių 269 skyriaus delegatais t0 paskirstymą ir visą medžia- 
Į senosios United Garments1 ginj ir politinį visuomenės tvar- 

lonėkite atsilankyt į fhusų ofisą, vVorkers unijos laikytą konven- kymąsi, nes darbo žmonėsįviso- 
mes tikimės, kad Pamištai pi i- ciją,, bet judviejų į tą senosios Se- šalyse sudaro didelę didžiumą 
skirsime vieną is tų 1000 namu unijos konvenciją nepriėmę to- visos visuomenės. Daugkompli* 

dėl, kad jau unijoj ir lietuviai (menti) Grigaitis davė Amalga- 
buvo nusistatę prieš senosios u- meitų unijai už jos praeity nu- 

_ i viršininkų diktatorystę, veiktus darbininkų labai darbus.
kurie darbininkams varžė laisvę, pt Grigaičio kaip ir kitų kalbeto- 
(kaip ir šių*laikų bolševikt) *Ru- aixij darbininkus pamo-

Jie aiškiai ir

Šiy dienu chronika

IEŠKAI' apsivedimui doros mer
ginos, kuri 'mylėtų vesti dorą šei- 
myinšką gyvenimų; nuo 25 iki 35 
metų. Aš 35 metu ir luriių nuosa
vybė vertės *15,000 ir automobi
lių. Mylinčios dorų gyvenimų kreip
kitės ant paduoto adreso. Duosiu 
įilatesniiis paaiškinimus kiekvienai.

Sam \Vilus,
R. 1, Freesol, Mich.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, Hud- 

son Couch, tik 7000 myliij 
tas arba mainysiu j mažą 
Kas pirks, tas gaus bargeną. 
kitės vakarais po 5 vai. vak., 
bos frontas.

3300 So. Union Avė.

važine- 
troką. 
Kręip- 
2 lu-

mai-

apsišvietimui nuolatos augant, 
ateis laikai, kad darbininkai pa
tys būdami turtų gamintojais, 
patys | savo rankas paims ir tur-

Cliicagos katalikiškas dien
raštis,, sveikindamas savo sei
mą pastebėjo, jog: “Musų čio
nai Amerikoj ir šiandieną 
juodvarniai karkia... prana
šaudami netolimą tautinę mir-

ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI

MUSŲ DARBAS
Tikrai Jumis užganėdins . Mes 

pa:duodam ir mainom: namus, lotus, 
farmas Ir visokios rųšies biznius. Su 
reikalais, kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted SI., 
Phone Boulevard 4899

WEST PULLMANE
6 kambarių mūrinis namas, 

visokie parankumai. strytkariai 
*/2 bloko nuo keležinkelio sto
ties 1 ’/2 bloko, ir visi įrengi
mai; vieni metai kaip statyta. 
Platus lotai;
vienų tūkstantį ($1000), 
mažais
m ai s.

kuris tiks. Nedaro skirtumo 
kaip pigų ar brangų nori pirkti, 

’ su mažu kapitalu ar su dideliu, ,nijos 
mes turim visokių kainų, ir ant 
lengvų išmokėjimų.

Ofisas atdaras nuo 9 iki 9 kas
dieną. Nedaliomis nūn 9 iki 3 
po pietų.

Pereito sekmadienio pamal
dose, didžiausios lietuvių pa
rapijos Chicagoje dvasios- ga
nytojais, nusiskundė, 'kad tie 
“juodvarniai“, tai esą kunigai 
ir juos tas dienraštis šmeižiąs. 
Mos iš istavo pusės nenorėtume 
nieko įtarti, nes daugeliui ir 
tiesa atrodo šmeižtu.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMA^ČIONIS, Prez..

Už-

PARDAVIMUI grosemė puikioj 
vietoj ir visokių tautų apgyventa, pri- 
laikom ir rūkytos mėsos, 4 kambariai 
dėl pagyvenimo. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Priimsiu ant 1 
morgičio ,ąrba mainysiu ant loto.

Atsišaukite
4422 So. Honore St.

įmoketi tiktai 
kiti 

mėnesiniais išmokėji-

Tel.

S. Markūnas, 
635 W. 120 St. 
t’ullman 2856—5089

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Westem Avė. 

Prospect 2102

Dr. B. M. Ross
35 S. Dearbom St

yn 
ve 
to

--------------- 1------------------ ■

Serganti žmonės pasi 
tarkite su Dr. Ross. 
Pasitarimas dykai.

Kraujo egzaminacija, Šlapumo analyzat 
mikroakopUki ir kiti laboratorijos iJbaiuly 
inai, taipgi X-Hay egzaminucija daroma, ku 
r i parodo tįkrą jūsų sveikatos stovį. Ge 
riausios naujos mados gyduolės Ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vals 
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross <lel gy. 
dymo ligonių. žmonės turintys chroniškai 
ligas, skilvio ir kepeni, nesrrtngumus, nėr 
viškumą, kraujo ligas odos ligas, pūslės i 
šlapumo Uc-as yra gydoma kasdien.

Žmonės Kurie yri 
nervinki silpni ir tu 
ri galvos skaudėj) 
mus, nugaros skau 
dėjimas, smarkų ftir 
diee plakimą su 
skirdimą odos, suti 
nusias giles, skaudu 
liūs, prastą apetitą 
privalo gydytis tuo 
jau.

Sergantiems 
teikiamas labai 
ras patarnavimas
kiomis mažomis kai 
nomis, kad kiek vis 
nas lengvai gali ui 
aimokėti. Dr. Ros* 
maloniai suteikia dy 
kai patarimą. Kiek 
vienas yra kvieėia 
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju hu 
du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu 
escide gydymu. Į labai trumpą laiką ligo 
niai jaučiasi daug geriau, 
mes suteikiame linksmumą 
vienatinis gydymas, kuris

PAPRASTA
MOKESTIS YRA ...
DABAR
ATPIGINTAS IKI .......

Per triodeSimtJ metų Dr. Ross gydo ao 
cialias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI I Specialia serum gydymas yri 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi' 
rnui vyriAkumo nusilpusiems vyrams. Jo vei1 
k imas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelis 
sustiprintojas dėl nusilpnusių ir suirusių vyYų 

Tie kurie turi kokias nors slaptas liga.- 
'užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie Jūsų lig* 
ir kaip jų« galite būti šgydytas. Tas neką i 
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad jus gydytumetės. Tai yra -dalis Dr. Roto 
darbo, kad suteikus gerą patarimą serga n 
tiems.

Kiekvieną dieiu 
ir malonumą. Ta> 
išslydo sifilį.

$12.50
$5.00

DR. B. M. ROSS, 
35 South Dearbom St

Kampas Monroe ir Dearbom St. Itnkb 
elevatorių iki 5 augAto. Priėmimo kambaryj 
506 dul vyrų, priėmimo kambarys dėl mote 
rų 50S.

Dr. Rose yra seniausias Specialistas Chi 
cajęoje. Per trisdešimti metų toje pačioj* 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai 
yakare.

Nerišlioj nuo 10 iki t po pietų.
Fanedėly. seredoj ir subatoj nuo ryto' Iki 

8 vai. vakare.

(kaip ir šių • laikų bolševikų *Ru- 
sijoj kad darbininkams viskas Įtinančios kalbos, 
diktuojama iš centro), siaurino vaizdžiai be jokių užsivarinėji?

- x ‘ mų, užgauliojimų, o vien tik a-
■1 ■■■■■■-■•■- .........  — ■ pie unijas reikaluą kalbėjo.

darbininkams organizacines tei-

TELEFONU
PRIŽIŪRĖTOJA

Pasako apie pagelbų kokia 
gavo vartodama Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 
ponnd.

Leavemvorth, Kansas. — “Maro 
darbas buvo tolimesnių pašaukimų 
j '■ f operavitnas ir pri-

žiūrėjimas 

nerviška

Mane gązdino kiek 
vienas mažmožis, 
ir begalo buvau 

X ’ • < nervuota ir vosuo-
•* met jaučiausi nu-
J / vargusi. Per lai- 

.a krRščius aš daži-
nojau apįe Lydia 

i. Pinkham’s Vegetable Compand, 
manydama, kad pagelbės, pabandžiau. 
Jos nuramino mano nervus, mažiau 
nusigązdavau ir pasidariau spartesnė. 
Jos pataisė mano sveikatą visais at
žvilgiais. Aš galėjau dirbti savo 
darbą toliau su-didesne energija ir aš 
rekomendavau Vegetable Compound 
visoms jaunoms mergelėms. Aš da
bar vedusi ir turiu gražų kūdikį ir 
esu geroje sveikatoje. Jei aš turiu 
kada kokią ligą aš vartoju Vegetable 
Compound, nes aš žinau, kad jos man 
pagelbsti”. Mrs. O. W. Thiel, 925 
Pavvnee St., Leavenvvorth, Kansas.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound yra atsakančios gyduoles dėl 
visų tij trubelių. Pardavimui pas ap- 
tiekorius visur.

ir aš 
labai

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba M^rąuet- 
te Parko ir Brighton, Patko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam 'skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street,

i RepuhUc 4876

redak- 
seime,

O kas link to, kad darbininkų į 
susirinko vistik nedidelis skai
čius, tai dėlto, kad šeštadienį, 
sausio 24 d. bendrame visos Chi- 
cagos kriaučių apvaikščiojime 
daug tenais ir lietuvių dalyvavo. 
Broliai ir seserys unistal, lanky
kitės į 269 lietuvių skyriaus su
sirinkimus.

Siuvėjas.

“Dzimdzi Drimdzi” 
Bridgeporte

Jau ■usidedą, kaip kad jie 
ko, “iš penkių asabų”.

sa

To palies dienraščio 
torius, tame pačiame 
ragino katalikus rupintiics pa
vyzdinga x mokykla -Lietuvoj, 
kur butų mokinama trimis 
kalbomis: prancūziškai, angliš
kai ir lietuviškai. Netoli Kau
no jau esąs gautas iš valdžios 
piečius vertės 30,00(1 diol. Rei
kia dabar tik pastatyti triol)e- 
uiai. 'I'am tikslui mokyta-s re-, 
daktorius siūlė1 seimo atsto
vams pirkti senis, kurie busią 
labai pelningi ir nešią 8 nuos. 
ir net 10 nuos. Daugiau mokė
ti nuošimčių girdi neleidžia
ma.

Matyt, tas ^biznis bus labai 
pelningas. Jame tur būt daly
vaus ir Vailokaitis. Rengti 
vyzdingą mokyklą yra

■ visų katalikų priedermė.

pa
juk

1 ■ ikatalikų 
aukas 

moksleivijai.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambaj-iij flatas karš

tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, r$65. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu šil
domas $50. Gražioj apielinkėj.

6580 So. Robey. St.
Te E Prospect 3926 nr ■ j j- i — i i- »■>», —     i— ■ ,, ■■■,!! m .i ,-,0

AbIT RENDOS 6 ruimai, karštu 
vandeniu apšildomi, ant pirmo flioro. 
Raiida $50. Randasi

4151 So. Artesian Avė.
Savininkas 1

465 W. 43 St.
Tel. Boulevard 0318

PARSIDUODA drapanų krautuvė 
su namu ar vien tik biznis. Biznis 
išdirbtas per 15 melų. Pardavimo 
priežastį paliesit ant vietos.

Kreipkitės;
2300 Ląke St. 

Melrosc Park, III.

PARSIDUODA maža grose- 
rio krautuvė. Parduosiu pigiai. 
Turiu greit parduoti.

Kreipkitės:
613 W. 1 lt h PI.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS 

vyifui 
Bridgoporto; 
ru'kit

ruimas vienam 
šeimynos ant 

malo-
prie mažos

turinti ruimą 
pranešti j

Naujienų Skyrių 
3210 S. Halsted St. 

A. T.

REIKIA BARBINIHItįĮ
VYRŲ

Uždirbki! $100 j savaitę

PARDAVIMU grosernė, skanu
mynų ir visokių smulkmenų krau
tuvė; viela išdirbta, nupirksit pi
giai, nes turiu apleisti miestą.

Kreipkitės
4107 S. Maplevvood Avė.

PARDUODAME greitai j viena 
dieną labai pigiai: priežastis — 
išvažiavimas j seną country.

I1 stikliniai wall rase,
2 stikliniai shovv casc,
2 drabužiniai šėpai,
1 d i ši ų šėpas,
1 kietų anglių dining ruimo pe

čius ----- p - 
čių 
kos 
kitų 
laimės; mes atiduosiu! labai pigiai 
Galite pirkti po vieną daiktą. Sa
vininkas visados namie.

P. G.
2350 S. Leavitt St.

Phone Canal 6792

ir abrozdu, škaplėrių, ražąn- 
ir bažnytinės knygos lietuviš- 
ir angliškos ir taipjau visokių 
daiktų. Kas pirmesnis, tas

PARSIDl ODA naujas narnas, 2 
aušktų, mūrinis,' po 6 kambarius. 
Karštu vandeniu šildomas, elektrą, 
gazas ir maudynės, oak trirningai; 
vienas blokas nuo karų.

Klausk:
1952 S. Kuliu Avė.

PARSIDl'ODA <80 akrų farma 
Indiana valstijoje, tik 68 mylios 
nuo Chicagos. Naujas 6 kambarių 
narnas. Vi.šlinyeia baimė. Paaukau
siu už $4890. Rašyk angliškai.

Naujienos
1739 S. Halsted SI., Box. 458

MOKTGECIAI-PAŠKOLDS
Pinigai paskolai dėl 1' ir 2 mor- 
gičių, nebrangiai, greitas 
kirnas.

vei-

MAX COHEN 
Room 351, 

140 So. Dearhorn St. 
Tel. Central 1191

ANTRI MORGIČIAI
Skoliname ant 6% palūkanų. Mes 
taipgi perkame padarytus morgi- 
čius.

International Investment Corp.
3804 So. Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

PARDAVIMUI bučernė pigiai, 
gražioj apielinkėj, 4 metams lysas, 
4 ruimai prie biznio, daro $550— 
$650 į savaitę, knygučių nėra. 
Esam du partneriai, vienas aplei
džia Chicago, o vienam negalima 
apsidirbti. Mainysiu ant mažesnio 
biznio.

5262 S. Halsted St.
PARSIDUODA grosernė, labai 

pigiai, . lenkų ir lietuvių apgyven
to) apielinkėj. 'Puriu parduoti greit, 
nes turiu du bizniu.

Atsišaukite
4323 S. Wood St’.

MOKYKLOSReikalinga keletą gabių 
agentų dėl Real Estate par- 
davinėjimb. Nepatyrusius 
išmokinsime biznio.

Vasario 16 dieną 
seimas nutarė rinkti 
tik katalikiškai
Kitaip, matot, ir negalėjo bū
ti. Visas rezoliucijas turi pa
tvirtinti kanlinolas, arkivysku- 

i ir kili, kurie 
girdėjo tik apie katalikus, o 
lietuvių visai nežino.

Penktadienio vakare, sausio 
d., Dzimdzi Drimdzi artis- 
davč mums labai malonų 
kaip visuomet, įdomų vaka- 

, tik jau šį kartą jie pas iro-'pas, vyskupas 
ne keturi, bet penki, ir ta ! *:1- --

penkta ašaka, yra ponia Diki- 
nienė, kurią mums teko pirmą 
kartą musų apielinkėje išgirsti 
ir pasigerėti jos gabumais. Po
nia Diikiniene pasirodo ant ___
scenos ir šoka gerai mums ži-* perdaug jos. 
nomą suktinį su “1 
p. Ališausku, su figūromis1 fa- 
jiems tas labai vykinta. Jų suk- darni. Paklusnumas 
linis surištas su typršku kai- sias. Bęt gahmas 
miečio flirtavimu, kuris ne- kad viršininkai dar nesijaučia 
duoda mergaitei obuolį “rau- Napoleonais esant, 
doną“, kol ta nesutinka pasi- —------------
bučiuoti. Ir tas jiems
febai gerai ir švelniai.

Vėliaus p. Dikinienė 
do su ižinomu mums 
p. Dineika gana gražioj 
dijoj- Vaizdelis yra maždaug 
taikomas i musų čionykštį gy
venimą. P-ia Dikinienė ir čia 
gana vykriai vaidina. Jos bal
sas febai škambus, sakinius 
perduoda publikai kuogeriau- esą nemažai. Paskaitos laiko- 
siai; aš tikiu pilnai, kad su plos didžiojoj savaitraščio re- 
laiku trukumai gestikuliacijoj dakcijos auditorijoj, 
sumažės, bet kam gi to netni- i

30 
tai 
ir, 
ra,

J. Sinkus & Co.
809 W. 69th St.

Bc reikalo Dr. Pakštas ap
gailestavo, kad pas katalikus 
nėra vienybėm Pas juos net 

, štai seime figu- 
bcmiuku“Į moja trys asmenys, “lyderiai” 

■ visi juos seka, nesipriešin
ti i džiau- 
daiktas,

išeina Vienas Chicagos savaitraš- 
! tis įsisteigė bendradarbių aka
demiją. Ten mokinama gana 
daug dalykų: spelinimo, gra
matikos, laikraščių skaitymo, 
real estate biznio garsinimo, 
eSksradicigos principų, pardflr 
vinėjimo ir tt. Mokslas akade
mijoj galima bus užbaigti j

pasiro- 
artistu 
kome-

salesmeNų
Pilnam arba dalies laikui!

Mes atidarome dar vieną skyrių 
savą ofiso!

Tlie W1LLIAM ZELOSKY COMPA- 
NY turi vietą dėl keleto dalies laiko 
salesmenų pardavinėti geriausioj sub- 
tlivizijoj žemę.

Yrą paremta namų statymu. Kū
ne atsišauks asmeniškai yra užtikrin
ta geras uždarbis.

Pradekite šiandie ir progresuokite 
sykiu su šituo ofisu. Mes išmokinsi
me pradinius su pagelba musų asme
ninio Iprižiurejimo. Jūsų, asmeninis 
gabumas bus klasifikuotas ir greitai 
išdirbtas ir greitai uždirbsite didelius 
pinigus.

M R. SEEHUUS,
2940 Milwaukee Avė.,

Nuo 9 ryto iki 9 vakare.

$5,000 Į METUS 
Uždirba lengvai musų 

Salesmanai.
Mes turime vietų dėl 3-jų 

gerų išmintingų vyrų. Mes

t-------------- -------------------------
PARDAVIMUI elektriniai pri- 

rengimai ir kontraktavimas, įstai
ga per 22 metus, yra daug darbo, 
geras uždarbis dėl gero lietuvio, 
geroje vietoje. Atsišaukite vakarais. 
Parduosiu pigiai.

Jos. A.' Manarik, 
2920 Lowe Avė.

PARSIDUODA krautuvė saldai
nių, cigarų, c.igaretų ir visokių dėl 
mokyklos dalykų. Honda pigi. Rui
mai užpakaly dėl pagyvęnimo.

Kreipkitės:
3528 S. Halsted St.

TURIU parduoti tuojau* $75 
vertės vietrolą tik už $30, su 
lietuviškais ir angliškais rekor
dais. KreipkitėSj 
1722 W. 47th St. antros lubos

Tony Hartman

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Talloring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager

LANKYK MOKYKLĄ
Kol nebusi gana mokytas, tol 

skurdžiai gyvensi, neturėsi ge
rai apmokamo darbo. Todėl lai
kyk sau už garbę ką nors iš
mokti. Mokslas nušvies naujus 
tau kelius, persunks tave išmin
timi ir šviesa; suteiks galią ko
voje prieš tamsybę, prietarus, 
melus, apgavystes. Mokslas yra 
gyvjLS turtas, pasitikėjimas, ap
sisprendimas, pasisekimas, viltis, 
drąsa, amžina laimė. Juo dau
giau turėsi mokslo, tuo geresnis 
ir laimingesnis bus tavo gyveni
mas.
Amerikoj Lietuvių Mokykla

3106 S. Halsted St4, Chicago, III.

trejus metus. Susirašiusių jau išmokinsime darbų. NAMAI-ZEME

—Parapijonas.

Atsišaukite ypatiškai:
S.L. FABIONAS CO 

809 W. 35th St
_____________ ;______ A,. ..

DIDELIS mūrinis, 2 Datų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trirningai. Atsišau 
kitę prie .Tumės Krol, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYSTeS

Viena geriausia apmokamų profesi
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais. 
Darbas laukia su gera alga. Uždirb
kite kol mokinatės.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.


