
The First and Greatest Lithuanian Daily i n A mertca

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily Nkw»

PUBI.ISIIED BY 7JU LITHUANIAN NBWS PUĘL1SHINC CO.. INC. 
1739 South Halsted Street* Chicago, IIIinoi’a 

Ttlephone Rooievelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
................ .........................■—iii ■ ■■■■ ■. , i ■ .................... m. ■ ■■■/

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entared m lecond Clasi Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chlcago, III., 
under the Act of'March 8, 1879.

VOL. XIII - Kaina 3c Chicago, UI. Pirmadienis, Kovas-March 21 d., 1926

Milionai balsų už pro 
hibicijos pakeitimą

Baisi nelaimė geležies lie 
jykloj Alabamoj

Metalo tirpinamai krosniai 
sprogus, 19 darbininkų žuvo 
verdančiame metale

MacDonald abejoja dėl T. 
Sąjungos išsilaikymo

16 darbininkų žuvo degančioj 
metalo masėj liejykloj

Laikraščių ankieta pro 
hibicijos klausimu

MacDonald dėl kivirčų 
Tautų Sąjungoje

Iš 3’/: miliono paduotų balsų 
arti 3 milionų balsuota už 
prohibicijos pakeitimu

Buvęs darbiečių premjeras abe
joja dėl tolesnio Tautų Są
jungos išsilaikymo

BIRMINGHAM, Alnbama, 
kovo 21. \Voodward Iron 
kompanijos geležies liejykloje, 
dešimt mylių nuo Birmingham, 

> vakar atisitiko baisi nelaimė. 
Milžiniška metalo tirpinamoji 
krosnis No. 2 ekspliodavo ir 
šimtai tonų sutirpinto metalo 
patvino per kelis * šimtus palų 
aplinkui. Dirbusieji ten darbi-Į 
ninkai buvo pagauti degančioj i 
metalo lavoj, ir devyniolika jų ' 
žuvo baisiose kančiose.

I Kiek toliau dirbo 
dešimt darbininkų, 
liko nekliudyti.

Kovo 2 dieną toj
jykloj įvyko krosnies No. 1 
sprogimas, ir tuomet metalo la->, 
voj žuvo du darbininkai.

dar kclias- 
bet jie iš-

pačioj lie-
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NEW YOKKAS, kovo 21.
Newspaper Enterprise Asocia
cijos suruoštoj prohibicijos 
klausimu ankietoj, kurioj daly
vauja 375 laikraščiai įvairiose 
Jungtinių Valstijų dalyse, 
praeito sesuZ en < 
art» pusketvirto 
nių. Balsavimo 
kas toki:

Už išlaikymą 
kaip ji dabar kad 
511,980 balsų.
|’ž prohibicijos 

keitimą ir leidimą gaminti alų 
ir lengvą vyną paduota 2,627,- 
580 balsų.

Kas parodo, kad prohibicijos 
įstatymo pakeitimo šalininkų 
yra penkis kartus daugiau, ne 
kaip prohibicijos pritarėjų.

[Pacific and Atlantic Photo]
O’fvcr \Vende’ Holmes (po kairei), Aukščiausiojo Teismo 
jas. Kovo 8 d. jam sukako 85 metai.

Vokiečiu komunisfy su 
monarchistais suta

rimas
Ir vieni ir antrieji reikalauja, 

kad Vokietija nesidėtų Tautų 
Sąjungon

Klaipėdos vokiečiai prade
da savo ofensivą

.Senajam memorandumui nuė
jus į Tautų Sąjungos gurbą, 
rašomas naujas. Reikalauja 
atšaukti Kauno žvalgybą.

KLAIPĖDA, vas. 26. [Elta]. 
— Vasario 26 d. po piet įvyko 
Klaipėdos krašto Seimelio posė
dis, kurį atidarydamas pirmi
ninkas Kraus tan> kita ko pa
reiškė. kad laikotarpis, kuria
me dar nebuvo Seimelio, atve
dęs Klaipėdos kraštą prie to, 
kad Seimelis šiuo metu nieko 
negalįs nuveikti. Jei Seimelis ir 
priėmęs p. gubernatoriaus pa
siūlymą dėl paskyrimo krašto 
prezidento, tai vis dėlto nema
toma, kad iš to išeitų kas gera. 
Klaipėdiškių nuolaidumas esą 
aiškinamas Kaune tik kaipo jų 
silpnumas ir dabartinio krašto 
prezidento pastangos centro vy
riausybės paneigiamos.

Po to atstovai Gubba ir Rog- 
ge patiekė Seimeliui rezoliuci
ją dėl menamo įžeidimo Seime
lio atstovo Mayerio imuniteto. 
Jų tarp kita ko reikalaujama, 
kad iš Klaipėdos krašto butų 
neatidėliojamai atšaukta politi
nė policija. Rezoliucija priim
ta.

Taip pat priimta kita jų re
zoliucija, reikalaujanti, kad į 
Klaipėdos uosto valdybą vieto.. 
buvusio Klaipėdos brašto prezi
dento Borcherto įeitų dabarti
nės direkcijos narys. Prieš rezo
liuciją balsavo lietuviai tauti
ninkai.

Tam pat posėdy atstovai Bar- 
čius, Gubba ir Rogge patiekė 
pasiūlymą išrinkti tam tikrą 
komisiją, kuri paruoštų memo
randumą Tautų Sąjungai dėl 
tariamo įžeidimo ’ Klaipėdos 
krašto statuto iš centro val
džios pusės.

\VASHINGTONAS, kovo 21.
Cenzaus biuro apskaičiavi

mu, Jungtinių Valstijų gyven
tojų skaičius kontinente atei
nančio liepos mėnesio 1 dieną 
sieks 117.135.8tM), tai yra 11,- 
426.190 žmonių daugiau, ne 
kad buvo 1920 metais..

BERLINAS, kovo 21. Ry
toj Vokietijos kabinetas pri
statys reichstagui užsienių mi- 
nisterio Stresemanno ir kanc- 
leriaus Luthero raportą iš pa
starojo Tautų Sąjungos su.si- 
linkimo, kur Vokietijos priėmi
mo klausimas, dėl Sąjungos na
rių nesutarimo, tapo atidėtas 
ateinančio rugsėjo, mėnesiui.

Nacionalistai - monarchistai 
su komunistais, kurių ir vieni 
ir antri džiaugiasi, kad ginčai 
Sąjungoj sutrukdė Vokietijos 

'priėmimą tautų organizacijon 
ir jos tarybon su nuolatine vie
ta, stipriai subruzdę reikalauti, 
kad valdžia visai atsiimtų ap
likaciją Tautų Sąjungon įstoti.

Del lietuvią-lenky kon
flikto ties Podgajais

KAUNAS, vas. 27.’ [Elta].— 
Sąryšy su konfliktu prie de
markacijos linijos “Kurjer Po- 
ranny” įdėjo Įvykių vietos pla
ną, iš kurio lyškiausiai matyti, 
kad lenkų pagrobtasis miško 
sklypas yra lietuvių pusėj. Už
imtasis miškas išgaubia demar
kacijos liniją giliai Įeidamas 
Lietuvos pusėn.

Tas pat laikraštis yra įdėjęs 
pasikalbėjimą su Vilniaus vai
vada, kurs neteikia abejojimų, 
kad lenkai, pagrobdami musų 
miško sklypą, turėjo tarp kita 
ko ii tikslo priversti lietuvius 
dėl jo derėtis. 

~ ~ - - --
Rusijoj priviso daug 

pagedudip šunų
LENINGRADAS, kovo 21. . 

Pasteuro institutą pastaruoju 
laiku lanko daug žmonių, kurie 
buvo pasiutusių šunų sukan
džioti. Pei du pastaruoju mėne
siu tokių ligonių Įregistruota 
820. Penkiasdešimt devyni pa
siutę šunys buvo užmušti.

BLACKBURN, Anglija, kovo 
21. — Ramsay MacDonald, bu-j 
vęs darbiečių ministeris pirmi
ninkas, kurs vakar čia laike < 
kalbą, prisiminęs pastaruosius 
įvykius Tautų Sąjungos seime 

bLUL'c u jGenevoj, pasakė:
m lic.no žmo-' “Čia mes dabar matėme vie- 

daviniai kol'"n# tragingiausių Britų diploma
tijos nepasisekimų, kokių jį yra 
kada nors turėjus. Dabar jau 
tenka abejoti, ar Tautų Sąjun
ga beišsilaikys.”

Darbiečių vadas pasakė, kad 
užsienių ministeris Chamber- 
lainas bandęs savarankiai veik
ti, ir sava ranka papildęs savi
žudybę. Dar nesenai Didžioji 
Britanija stovėjus pačioj pir
mutinėj eilėj Europos tarybose, 
o šiandie - kur ji bestovinti?

MacDonald pareiškė, kad da
bartinė Tautų Sąjungos pozici
ja parėjus ne iš Brazilijos at
sisakymo balsuoti už Vokietijos 
priėmimą, bet iš to, kad penki 
ar šeši džentelmenai visai už
miršę Tautų Sąjungą, o tik 
bandę sudaryti “triumviratą”— 
ir įvykus katastrofa. Kas gi 
bus, sakė MacDonald, jei tie pa
tys džentelmenai bandys dar 
reformuoti Sąjungos tarybą!

, iki
. Ll 1 

žmo-

prohibicijos, 
yra, paduota

įstatymo pa-

Nė velnias, nė gegutė
Anglijos karalius nustebintas 

futuristiniu paveikslu

LONDONAS, kovo 
Atsilankęs į Kanados 
kų paveikslų parodą, 
karalius Jurgis užėjo vien? pi 
veikslą, ties kuriuo jis nustebęs 
valandėlei sustojo. Paveikslas 
buvo futuristo padaras. Kara
lius. žiūrėjęs žiūrėjęs, kreipėsi 
j savo kaimyną :

Kažin, kas čia yra: šuo, ar 
žuvis?”

dailinin

Sovietai atšaukė savo 
ambasadorę Nor

vegijai
Mada-

Netikri Jungt. Valstijų 
banknotai Meksikoj

VERA CRUZ, Meksika, kovo 
21. — čia ir kituose Meksikos 
miestuose pasklido daug netik
rų Jungtinių Valstijų aukso 
banknotų po $50 ir $100 ver
tės.

MASKVA kovo 21.
ma Aleksandra Koilantai, sovie
tų ambasadorė Norvegijai, tapo 
oficialiai atšaukta iš savo auk
štos diplomatinės vietos. Jos 
vieton skiriamas A. M. Maka
ru, sovietų ambasados
patarėjas. Sako, kad pati 
lantaj prašius paleisti ją 
diplomatines tarnybos.

Komoj
Kol- 

iš

Graikijos prezidentas 
rezignavo

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

ATĖNAI, Graikija, kovo 21. 
K Graikų respublikos preziden
tas Kunduriotis vakar atsista
tydino. Naujo prezidento rin
kimai įvyks balandžio 4 dieną.

Aviatorius užsimušė;
antras susižeidė

Naujas Cechoslovakijos 
kabinetas sudaryta

PRAHA, čechoslovakija, kovo 
21. — Respublikos prezidento 
pakviestas, naują Čcchoslovaki- 
jos ministerių kabinetą sudalė 
Černy.

Svehlos kabinetas atsistaty
dino praeitą trečiadienį.

Ir černy kabinete užsienių 
reikalų ministerių paliktas Ed
vardas Beneš.

Kinijos ministeriy kabinę 
tas atsistatydino

Piety Amerikos valstybės 
negeidžiamos Lygoj

Advokatai paskelbė 
streiką Rumanijoj

Generolas Feng Juhfianas kal
tina valdžią dėl įvykusiu stu
dentu skerdynių

Britų kolonijų ministeris ma
no. kad jos geriau padarytų 
įsikūrusios nuosava Sąjungą 4T

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

SAN ANTONIO, Tex., kovo 
21. - Netoli nuo čia nukrito 
žemęn karo aeroplanas, kuriuo 
skfido Įeit. Ilolcomb ir kapra
las Rush. Pastarasis užsimu
šė, o leitenantas pavojingai 
sižeidė.

su-

giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colj 
Į dieną.

Parduokit kas j urna nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Danijos karalienė 
motina mirė

BUC H A H ĖST AS, • Bu ma n i j a 
kovo 21. — Prie streikuojančių 
universitetų studentų dabar 
prisidėjo dar advokatai, kinio 
vakar paskelbė streiką visoj 
Rumanijoj. Tuo generaliu 
streiku advokatai protestuoja 
prieš valdžios pasiūlymą ir 
parlamento dabai svarstomą 
įstatymą, kuriuo visokios teis
minės transakcijos apdedama 
sunkiais žyminiais mokesniais. 
Advokatai sako, kad toki mo- 
kesniai skaudžiai atsiliepsią jų 
praktikai, nes tik turtingieji 
begalėsią bylinėtis.

Meškos sudraskė penkis 
medžiotojus Sibire

PEKINAS, Kinai, kovo 21.— 
Visas ministerių kabinetas su 
premjeru čia Tejao Įteikė rezi
gnaciją.

Padarė tatai tuojau, k r d 
premjeras gavo telegramą iš 
generolo Feng Juhsiano, kuris 
kaltina kabinetą dėl įvykusių 
praeitą ketvirtadienį studentų 
skerdynių, kuriose daugiau 
kaip trisdešimt asmenų, vyrų 
ir moterų, buvo užmušta / ir 
daug kitų sužeisti..

Kaip žinia, praeitą ketvirta
dienį studentai ir šiaip kinų 
jaunimas Pekine buvo suruošę 
milžinišką demonstraciją pro
testui prieš svetimų valstybių 
ultimatumą, kad Kinai nuimtų 
blokadą ir atidarytų Pei upę

menkiausio inte-

šitokia nuomonė 
daugely Ei įropos

MASKVA, kovo 21. — Tele- svetimų valstybių laivams, 
grama iš Nujos, Lenos upės • 
klony, Sibire, pianeša, kad mes-1 
kos sudraskiusios ir surijusios 
ten penkis medžiotojus, šeštam 
medžiotojui pavykę ištrukti, j 
bet ir jis buvęs labai apdras-1 
kytas.

Rado nužudytos mote
riškės kūną upely

LONDONAS, kovo 21. 
Britų kolonijų ministeris L. 
S. Amery savo kalboj vakar 
pareiškė, kad, jo nuomone, Pie
tų Amerikoj valstybe gena 
padarytų, jei jos įsisteigtų nuo
savą tautų sąjungą :r žiūrėtų 
savų reikalų, ažuot maišiusios 
į Europos dalykus, kuriems jos 
neturinčios nė 
reso.

Kiek girdėt, 
dabar prigyja
politikų. Pietų Amerikos vals
tybių poziciją Tautų Sąjungoj 
jie laiko visai anomalią. Jos, 
jų manymu, ne stiprinančios 
Sąjungą, bet greičiau silpni
nančios, kadangi, būdamos at
skirtos. nuo Europos atsakin
gumų, jos lošiančios tik savai 
naudai ir patampančios intrygų 
ir vaidų centrais.
Vatikanas talkauja diktatoriui 

Mussolmiui

BLl E MOUND, III., kovo 19.
PLYMOUTII, Anglija, kovo — Vakar nusižudė Blue 

21. _ Vietos seismografas įre-!Mound National Banko kasinin- 
gistravo smarkų žemės drebėji-;kas John Terry. Jis nusišovė 
mą, turėjusį atsitikti kur nors!banke. Daroma banko knygų 
apie 1,800 mylių nuo Anglijos. |revizija.

Suomiu mokslininkas 
tyrinės lietuvių liau

dies kūrybą

EAST DTDUAM, Mass., ko
vo 21. Netoli nuo čia rado 
upelio pakrašty vienos mote
riškės, Alice 1 ’kevičienės [Ju- 
kevičienės ?,, kūną, dideliu ak
meniu prislėgtų. Ji, matyt, bu
vo pirma užmušta, o paskui

KAUNAS, kovo 2. Suomi- atvi,kla ! 
jos mokslininkas Dr. V'iljoj 
Mansikka atkeliauja Lietuvon ko ūgio lenko, 
ilgesniam laikui studijuoti Lie- pramanytu vardu “Sugar”, k 
tuvos liaudies kūrybos, specia- rj jj įtaria dėl piktadarybės. I • • 1 a • » I te • •

Policija ieško vieno milžiniš- 
žinomo jai tik

Aplamai dabar manoma, kad 
pastarajame Tautų Sąjungos 
susirinkime Brazilija buvus tik 
įnagis italų premjero Mussoli- 
nio, kurs trokštąs suardyti 
Tautų Sąjungą ir pakeisti 
pasaulio lotyniškų 
bloku, kuriam jisai 
dominuoti.

Yra stiprių girdų,
ti Braziliją Mussoliniui padėjęs 
Vatikanas, kurs lotyniškų pa
saulio valstybių bloke matęs pa
saulio katalikų bloką, per kurį 

, Vatikanas įsigytų tuo budu di
džiausios jėgos ir įtakos.

ją 
valstybių 

pats norįs

kad laimė-

bai burtų ir užkerėjimo for- 
mulų. Dr. Mansikka yra stu
dijavęs’ suomių ir slavų liau
dies poeziją ir šiuo reikalu be 
Suomijos, yra lankęs Rusiją, 
Vokietiją, Austriją, Čechoslova- 
kiją, Rumuniją ir kt. Šiuo me
tu jis yra ypatingai susidomė
jęs Lietuvos liaudies kūryba ir 
savo busimam darbui vietoje 
yra rengęsis atatinkamai teore-

I tiškai. Lietuvoj Dr. Mansikka 
mano viešėti kelis mėnesius.

---- ----- GENTAS, Belgija, kovo 21.—
KOPENHAGA, Danija, kovo Gaisras sunaikino garsiuosius 

21. — Vakar mirė plaučių už- Teisingumo Rumus. Sudegė 
degimu Danijos karalienė moti- daug svarbių istorinių doku- 
na, Luiza, 74 metų amžiaus. įmentų.

BANDITAI MEKSIKOJ
MUŠĖ AMERIKIETI

Už-

ko-'Chicagai ir apielinkei oficia- ’ MEKSIKOS MIESTAS, 
lis oro biuras šiai dienai prana- vo 21. — Amerikos konsulas 
Sauja: Mazatlane praneša, kad andais

KT ... .. . . netoli Ixtlkno, Nayaritd valsti-Nenusistojęs oras; gali būt ... ... . ’ v ‘v_ .... . j- . . joj, banditai užmušė Rex Mc-hetaus; nedidele temperatūros ’ . ± u .,. . Ilpone ir sužeidė E. Heiden-atmaina; mainąsis vėjas. * , , . . x.kampą, abudu amienkiečiu,
Vakar temperatūra vidutiniš- Yutah Construction kompanijos 

kai sieke 42° F.
šiandie saulė .teka 5:52, lei

džiasi 6:0.3 valandą.

darbininku. Valstijos guberna
torius įsakė tuojau banditus 
medžioti?

i
Į 
I

VELYKOS JAU ARTINASI
TELEGRAFUOKIT PINIGUS GIMINĖMS

. Naujienos pasiekė didžiausio ir neuž
ginamo greitumo siuntime pinigų' Lietu
von. 4-5 dienos Jūsų pinigai yra paskirtoj

• vietoj. Ir tasai greitumas Jums kainuoja 
tiktai 50 centų brangiau negu siunčiant pa
prastu budu, nežiūrint burnos ir adreso il
gumo.

Pinigai 'pasiųsti iki Kovo 27 bus išmo
kėti prieš Velykas, išskiriant pačius blo
giausius Lietuvos užkampius, kur greitąs 
susisiekimas yra negalimas.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės i mus 
ar musų skyrius:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St, 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

- ■' .... - .



Chicagdėl Palminio
įlašu A. Vanagaitis

Vartokit Rapid Transit Linijas

CHICAGO RAPID TRANSIT

reikalus

Chicago, Illinois

WABASH GELZKELIS

NIAGARA FALLS

nes ERIE GELZKELIS

NaujienoseGarsinkities

3511-16 RoOHevelt Rd 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Chicago-Evanston
Niles Center Pasas $2

tobuliiir 
nei galo 
kad jus 
sale su

Keliaukit taip tankiai 
ir taip toli kiek norit j 
savaitę tiktai už

PUBLISKAS AUKCIONAS
Viskas turi būt parduota 
Aš einu lauk iš biznio

butu išgirsti “Dainos 
kada pilnutėlė svetai- 
piano. A capell dainą-

Pirmiausiai 
Dainius 

pihnu pasirodymu to 
Jums reikėjo užsi- 

kad jus “Hetu- 
lietuviais no- 

tada mes būtume

Jis džiaugiasi matyda 
atsi

reikaluose.
Jo adresas:

1711 — 24th Street 
Detroit, Michigan.

Gaila butų, jei toks gražus 
būrelis pakriktų neatsiekęs jo
kio tikslo. Turėdami tokį pa
tyrusi vedėjų, kaip p. Pocius, 
galite ateity įimtai pasireikšti, 
tik ne su svetima, o su savo— 
lietuviškai daina 
reikia pagerbti save 
Choias” 
nepadarė 
rekomenduoti 
vinis esate gimę 
rite ir būt 
žinoję su kuo kalbamės. Tiek to 

(Bus daugiau)

gražiai išpil- 
iš Carmen 

takauskienei rei- 
augiali tempera-

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

J. J. STRAZDAS, Generali 
Naujienų Agentas, Detroit 
Mich. bus šios Ekskursijo 
vedėjas ir palydovas. Jis 
taipgi aprūpina detroitie 
čius prisirengimo reikalais 
padaro reikalingas popie 
ras, parduoda laivakortes ii 
gelžkeilio tikrus ur suteikia 
natarimūs* vMioŠe kelionės

Dainos Choro” koncer 
tas. — Kaip koncer 
tuojama.

Smagiausia Ekskursija
LIETUVON

bet žinokit*, kad 
ledai sunku laužti. 

Kalti truputį esat už 
ir tikiętų pardavimų, 
daugiau publikos su- 
ll.abai nejauku kon- 

del keliolikos dešimtų 
Kas kaltas, nežinai^

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

švarios, šviesios. Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai 
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Resutv” Dykai pareikalavus

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

lai Bus Naujienų Ekskursija
Gegužio-May 15 dieną, 1926

Naudokitės Patogumais!
Nėra geresnės, smagesnės 
:r taip gerai aprūpintos ki
tokios kelionės Lietuvon, 
kaip Naujienų Ekskursija. 
Su šia ekskursija keliauda
mas žmogus paveda visus 
savo rūpesčius 
palydovui ir 'keliauja liuo
bas, aprūpintas, patenkintas 
.r ramus. Čia galima jaus
kis kaip namuose, kaip sve
čiuose, kaip dideliame — 
ilgame piknike. •

b t T Rėmėjai žino kuo- 
j met jie nuvažiuos 

j paskirtų vietą, 
nes “L” patarnavimas yra at
sakantis. Jus galite būti užtik
rinti, kad nuvažiuosite į darbą 
laiku, į teatrą arba pagal su
tartį, jeigu jus vartosit Rapid 
Transit Unijas.
Dabar traukinių kelionės sura
šąs yra apsaugotas su užtekti
na signalų sistema, suteikia 
jums patogią ir greitą trans- 
portaciją.
Kad ir prasčiadsiame ore — le
dų ir sniego audra — Rapid 
Transit Linijos pasilieka atsa
kančios, su geru patarnavimu. 
Rapid Transit yra Chicagos ge- 
riausis būdas transportacijos. 
Pasinaudokite sutaupymais iš 
savaitinių neaprubraiotų “I.” 
Pasų.

$75,000.00 vertis laikrodėlių stabo: Elgin, VValtham, Hamilton ir 
Swiss. Deimantų, Peilių, Šaukštų ir visokių laikrodžių, kurie bus iš
parduoti publiškame aukcijone.

Išpardavimas kasdien kol nebus išparduotas 
visas mano stakas

Vakarais lygiai 7:30
Kiekvienas daiktas pilnai garantuotas taip kaip yra perstaty

tas per Aukcijonierių.
Pilkite jūsų pačių kainomis ir sutaupykite pinigų.
Krautuvė atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 10:30 vai. vakare.
Užprašome visus.

• V. Ū-V-.

* ..■•J.URniSH

YPUReYEj
Mūrine Co., Dpu H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

iš Kausto, kiek 
nuojama. Tai chtinai reikia tru 
put į greitesnįo tempu ir dau
giau vyrų.

Vis-gi aš sveikinu gerb, cho
ristus ir linkiu jums tobulintis 
Daug trūksta 
pirmieji 
Deja ’ 
reklamą 
(kalėjote 
traukti, 
certuoti 
žmonių.
Gal daugybė parengimų k. t.: 
“Surprise Party” Birutės kovo 
21 ir p. J. Babravičiaus kon
certas 20 kovo. >;

. i

“Dainos Choras’’ turėtų rū
pintis veikalų statymu: k. t. 
operų, operečių ir t.t. Panašus 
koncertai ^neturės pasisekimo, 
nes perdaug nevykusio rimtu
mo. Rimtumas tuomet atsie
kia savo tikslų, kada viskas 
rimtai paruošta. Taip vadina
miems, rimtiems koncertams, 
reikia rimtų ir aukštai išlavin
tų dainininkų, artistų ir t.t... 
šiandien mes Chicagoj tokių 
beveik kaip ir neturime, todėl 
reikėtų programos taikinti pa
tiems pildytojams ir neužmiršti 
publikos. ,

Baigiant pridursiu žodį dik
cija. Dikcija, tai yra taisyk
lingas tarinius žodžių, sakinių. 
Mes norim suprasti kas dainuo
jama. Visi privalome į tai 
atkreipti doiuę. Ife žodžių — 
nėra dainos. Linkiu “Dainos 
Chorui” sekančių kart pavai
šinti cliicagiečius aiškia dikei-

DU. J. F. KONOPA CHIRURGAS « • ,*
Xn IV Gydo vyrų, nioteių ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį

"IvA 1 jr gerklę naujausiu budu. Gydo visus ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milvvaukee Avė. ir Dickson St. 

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

BUKIT PRISIRENGĘ
" .. _ v į

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

Kitiems dainininkams negailu 
nieko užmesti, nes jie dainavo 
kaip mokėjo. Aš įvertinu jų 
norus ir pasišventimą. Tik ne
manykit, kad jus esate jau ar- 
tistai-dainininkais. .Jei būtute 
tokiais, tai kitaip dainuotume! 
“Quintetus” etc... Reik 
tis, nes tobulybė netur 
nei pradžios. Aš tikiu, 
jautėtės nekaip, nes 
saujale žmonių ir jų tarpe ar
tistas Babravičius. Tifrint pub
likoj tokį kritikų, nelengva yra 
dainuoti. Todėl nekuriu dai
navimai kiek kriko. Tas niekis. 
P. Babravičius žino ir įvertina 
jūsų balsus, nes mato tik užuo
mazgų 
nias tokį pasišventimų ir 
davimų dainai.

Chorui aš nieko negaliu 
mesti. Kritikuoti negaliu, 
choro dainuojant neteko 
dėti. Akustika šiuo kartu 
vo perdidelė, nes halsus sunku 
sugaudyti. Dainuoti pilnoj ir 
I ustuštėj salėj yra didelis skir
tumas. Todėl apie choro išpil
dymų ir jo gerumų sunku žo
dis tarti, šį kartų metėsi į akis 
sopranai, kurių perdaug ir bo
sai, kurių permažai. Sopranus 
reikėtų sumažinti iki puses, o 
bosus dvigubai padauginti. Al
tų buvo tik 4. Kitos sirgo. Tiek 
to. Altai ir taip kartais išsi
muša į priekį... Tenorai, kaip 
paprastai, visados vietomis de
tonuoja.

įdomu 
Choras“ 
ne ir be 
vima.s suteiktu galios spręsti 
apie choro išpildymų ir jo ko
kybę.

Dabar priprastas dalykas 
Koncertuojama visados su di

rigentu ir be gaidų, šį kartų 
dirigento nubuvo, o choras sekė 
gaidas. Koncerte tas “varty
mas lapų“ gadina įspūdį. “Dai
nos Choras“ galėjo susimokinti 
be gaidų dainuoti ir dirigentų 
turėti. Reikia tikėtis, kad atei
ty bus prašalinti tie trukumai. 
Galima “dzimdzidrimdziškai” 
koncertuoti, bet toks koncerta- 
vimas geriau tinka dzimdžiams, 
o ne rimtiems žtnončms...

Pagirt galiu chorą už grdžų 
pasirėdymą.' Už tai verti pa
gyrimo. Visados reikia eit 
scenon pasipuošus. Jei aš kada 
nors ruošiu koncertų (tikroj to 
žodžio prasmėj), tai be frakų 
ir šilko suknelių, np koncertuo
siu. Graži išvaizda choristų, 
daugiau įspūdžio teikia žiūrėto
jui. Žinoma, tur būt choristas 
taip pat pilnoj toj žodžio pras
mėj. Kitaip ir Luti negali, šį 
kartą choras užsilaikė gerai. 
PilTnas debiutas pavyko pusė
tinai. Negalima daugiau no
rėti iš pirmo pasirodymo. Kiek
viena pradžia yra sunki.

P. Pocius turėtų kitų kartų 
kreipti daugiau * domūs į pro- 

,gramo sutvarkymą, Nekuriūos 
solistus reikėtų kitaip sutvar
kyti. Negalima taip koncer
tuoti. Choras padainavo gana 
gerai, p. Pocienė taip pat, bet 
kaip pradeda solistuot po kele
tą, tai ima ir sugadina viską. 
Na, pavyzdžiui, su 11 numeriu. 
Tokį gražų ne lik dalykėlį su
gadino, bet save pajuokė ir vi
sų programą “supaškudino”. 
Kas neina gerai ir nepriruošta, 
pereik niekuomet terpti pro
gramom

Vyrai perilgai “Sakalėlį“ dai
navo. Ta graži \daina turėtų 
būt trumpesnė. Gal ji butų į- 
dohiesnė, jei klausytojas žo
džius suprastų. Kareivių daina 
iš Kausto, kiek per lėtai dai-

P. K. BRUCHAS
Jewelry Store, 29 tnetai biznyje 
3321 So. lialsted Street

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį:

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis”
(12 colių, $1.25)

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė” (10 colių, 75c) ir “Stasys” <10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų imame 75<? ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

$ 1.25
Pirkite “T.” Pasą — 
jus arba jūsų šeimyna 
gali jį vartoti bile ka
da ir bile kur važiuo
jant. Matysit, kiek su- 
mąžins jūsų važinėji
mo išlaidas į darbą ir 
vakarais.

Trečiadieny, 17 kovo, Lietu
vių Auditorijoj įvyko “Dainos 
Choro” koncertas. Tai laivo 
pirmas pasirodymas, taip vadi
namo, rimto choro, su rimta 
programa. Choro vedėjas, p. 
Pocius, sugebėjo pritraukti ge
resnius dainorius, tik neaugo? 
bėjo paruošti tinkama progra
mą. Choras dainavo gana ge
rai. Ypatingai pavyko gerai 
sudainuoti “Regina Terrae” 
(Cdrto) su p. Pocienė solo. Tas 
“kavalkas“ pats per save gra
žus ir gerai dainuojasi. P. Po
cienė lakai gražiai išpildė, o 
choras vykusiai akomponavp. 
Tokios dainos, tai žavėtinos. Jų 
reik daugiau įtraukti “Dainos“ 
repertuaran.

Gražiai sudainaVo “Cat a*nd 
Dog” (Pujol), tik per trumpa 
daina. Negalima chorą ir pub
liką varginti išėjimais ir įėji
mais. Reikėjo dar pridurti ką 
nors. Pagaliaus 
dė “Hoberiera“ 
(Bizot). P. 
kūjo truputį 
mento įdėti, tuomet butų buvę 
dar geriau. Išmokta, susimo- 
kinta gana vykusiai, tik neiš
pildyta.

Kitos dainos buvo sudainuo
tos “taip sau“. Kiek blogiau, 
tai išpildytos liaudies dainos. 
Liaudies dainai “frazavimai” 
netinka. Ji nustoja savo cha
rakterio, kada mėginama viso
kiais sostenulo, ritenulo, išpil
dyti. Reikia lygia banga ati
duoti, tariant ^aiškiai teksią. 
Dikcija labai bloga. Kode! Po
cius nekreipia atydos į teks
tų?! Listen! Jas yra pirmaei
lis dalykas! P. Pocienė šį kar
tų daug aiškiau tarė žodžius ir 
jos dainos buvo * aiškiau su
prantamos. lik truputėlį' per 
ilgai dainuojama. “Ar , lauke 
aš ne žolelė“... (Čaikovskio). 
Tą dainą, poniute, pačėdyk. Ji 
gražiai skamba.iš jūsų gerklės. 
Gaila, kad jus sergaliavot. Bū
tumėt dar gražiau sudainavę, 
nes salėj balsas gerai skambė-

KELIONĖ NUO NEW YORKO g* 1 O/L 
KLAIPĖDON IR ATGAL <J) 1OU

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

NAUJA LIETUVIŠKA VALGYKLA
BltlGHTON PARKE 

(COZY CORNER RESTAURANT AND HOTEL) 
3827 Archct Avenue

Pranešame Brighton Parko ir apielinkės Lietuviams, kad atidarėme 
naują Valgyklą ir Hotelj. Kviečiame atsilankyti.



Pirmadienis, Kovo 21, 1926

K i MBA
Grojikliai Pianai

Yra pripažinti didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

$400, $495, $650, 
$750, $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue 
.....  r .—

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
, Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios linijos laivais 
Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 

Puikus trečios klesos kamba
riai, tiktai staterooms 

TEN IR ATGAL TIKIETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas

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

Pranešimas Jogei .
JOHN J. ZOLP

Važiuoja Gegužės mėnesyje su 
exkursija Lietuvon didžiausiu lai
vu pasaulyje ir ypatiškai patar
naus kelionėje. Kurie manote 
važiuoti, prisidėkite iš anksto, kad 
galima butų sutvarkyti pasus ir 
kitus kelionės dokumentus.

Sąžiniškas patarnavimas 
visuose reikaluose 

Padaromi ir užtvirtinami 
įvairus dokumentai.

Parduodami namai, lotai 
ir farmos '

Perkami ir panhiodami morgičiai, 
bonai ir šėrai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., 

Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, ILL.

ŠALIN PLIKUMAS!
VyraKir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz, 
1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dgvana.

^KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, lnd=
Iškarpų skaitymas ir blevyzgo

jimas ant visuomenės veikėjų.

nistams Ind. Ilarbore nėra 
tos.

Ateinatį nedėldicnj pas 
atvažiuoja d. Michelsonas. 
niekad nėra buvęs pas mus ir
mažai kas yra girdėjęs jo pra 
kalbas. Pamatysime, ar tas 
Michelsonas toks ištikro yra, 
kaip Andriulis suko. Prakalbos 
prasidės 7:30 vakare, Ivanovo 
svetainėj. Visi ateikit ir pasi
klausykite gero kalbėtojo. Pra
šom ir bolševikus atsilankyti.

ALDLD 70 kp. iš E. Chica- 
Įgos surengė “prakalbus” p. 
I Andriuiiavičiui, kovo 1 I d. 
I Mat E. Chicago ar jie rengia 
I u* ne, jų niekas nebeklauso ir 
I dar prie to vienų kartą jie bu- 
I vo išvaikyti. l ai jie sumanė 
Ipasiplenyli iš harlioriečių, bet 
I nieko nepelnė. P-as Andriulia- 
I virius pradėdamas ^avo kalbą, 
I pasakė, kad kalbėsiąs apie 
I Amerikos lieluvius ir jų gyve- 
I n imą. Bet tik tiek ir tepasa 
kė. ’

I maišą iškarpų ir ėmė jas skai- 
I tyti. Žinoma, los iškarpos bu- 
I vo iš “Laisves” ar “Vilnies”. 
I Aš manau, kad jei p. Andriule- 
Įvičia prarastų ur kas jam pa- 
I vogtų tas iškarpas, tai prakal
bų negalėtų laikyti, nes jo vi- bos įvyks d. Mięhelsonui gryž-

I sas protas yra tose “iškarpose 
|[*apiastai pas komunistus yi 
I paprotis nešiotis visą maišą Šiose vietose: 

laikiaščių, ko pas rimtesnius 
kalbėtojus visai nėra. Bet ir Mich. (rengia 1-SS. draugai), 
p. Andriulevičio iškarpose nie
ko nebuvo kitko, kaip tik šmei
žimas Michelsono, kuris išva-, 
lintas melagium. buržujum ir 
kitokiais bjauriais žodžiais; 
Grigaitis gi yra baisesnis už 
patį Judošių. išdavikas, parda- 
vikas ir 1.1.; Vitaitis - nemok
šas, didžiausias darbininkų prie
šas, esą pažiūrėkit ant kiek jis 
vra mokytas, kad jo redaguo
jamas laikraštis neįleidžiamas 
i Lietuva. Tie visi išdavikai 
nemokšos, darbininkų trukdy
tojai ir 1.1. Tas vyrukas mano, 
kad jis yra labai mokytas ir 
bando kitus garbės vyrus nie 
kinti, nes jis mat Valparaise 
bulbes skuto. Tada jis vadi
nosi ne Andriulis, bet Andriu
lis viez. Baigdamas savo pra
kalbą, pasakė, kad Lietuvoj 
nebusią gero, kol “darbinin
kai” negausią viršų, dėlto esą 
mes turim juos remti. O kas 
norit duoti klausimus*, galėsite 
duoti, nes jis atsakysiąs j 
sus klausimus.

Vienas užklausė: Dabar 
lem. atsiuntė kun. Dagilį 
renka pinigus savo partijos 
sustiprinimui. Ką mes, nepri
tariantys jiems, turim daryti? 
Atsako, kad niekas negali* jų 
sustabdyti, jie rinko ir rinks. 
Bet gal tamsta manai, kad 
Michelsonas padarys ką gero 
Lietuvos darbininkams? Nie
kados. Jie jau visai bąnkrutija 
ir jiems yra labai reikalingi 
pinigai, bet jam nerupi Lietu
vos darbininkų padėtis. Klau
sime visai nebuvo minėtas 
Michelsonas, bet atsako prikiš
damas Michelsonų.

Antras pakalose: 
mes turime daryti, 
nistai neturi galės 
jokių kandidatų? Atsako: mes 
manom, kad nėra reikalo rem
ti soc.-dem. Jie yra negeresni 
už krikšč.-dem. Balsavimas 
nieko nepadarys gero.

Trečias duoda klausimą* (Lie
tuvoj nėra nieko gero dėlto, 
kad kunigai valdo, bet Rusijoj 
yra dar blogiaus, nes ten jokios 
tvarkos nėra ir tūkstančiai vai
kų miršta badu, 
šoko kaip įgiltas 
ti: Kur matei, 

‘Naujienose”, 
Tribūne”? Tie 

došiški šlamštai 
rodyk man kur 
vėj” “Vilny”; to 

teisingiausias
Taip sujudo, 

didesnė pasidarė, negu kad bu
vo pirmiau.

Buvo bandyta sutverti ALD 
LD kp., bet niekas nesirašė. 
Prašė, kad užsirašytų “Vilnį”, 
nes tuoj pradėsianti eiti kas
dien, dabar yra labai pigiai už 
du dol. visam metui, bet ir 
tos niekas nesirašė. Pas mus 
kad ir už dyką duotų niekas 
jos neimtų, kam be reikalo pi
nigus leisti? Reiškia, komu-

“Keleivio” Redak. S. Mi 
chelsono prakalbą 

maršrutas
I V vi Vlvi\ II i

Tuoj pasivertė ant stalo’ “Keleivio” Redaktorius 
S. Michelsonas išvažiuoja 
prakalbų maršrutu. Del 
priežasčių maršrutas prasidės 
vėliau, negu buvo manyta, taip
jau nuo Philadelphijos, o ne 
VVaterbury, kur dabar prakal-

vi-

kr.-
ii

Taigi ką 
kad kofnu- 
ir nestato

Andriulis pa- 
ir ėmė šauk- 
kur skaitei, 
“Keleivyje”, 

juodžiausi Ju- 
meluoja. Pa- 
skaitei “Lais- 

jie nerašč, kur 

žinias talpina, 
kad lupa dar

NAUJIENOS, Chicago, TU. •

vie-

mus
Dar

Ištempkit 
Savo Dolerius

Slogos Ubai tankiai išsivysto j pavojingas ligas ku
rios brangiai kainuoja, šitų išlaidų galima išveng
ti ir pinigų sutaupyti vartojant iš pirmo pasirodymo 
slogų, Severa’s Žinomas Gyduoles.

Didelės Slogos Greit Prašalinamos
At- itloifn, (ftv voje,Ar sloifo, vtvvoje, Skaudama Gerki! arba KcmuIjm, Severą'* 
SeimyhOH Gydu<*ėn MiriiByt«>* iemiau huU* kn jum* greiti, j»a- 

.!<».♦ yru putvirtl*nt<M kaipo naugioH per puaę Birntiiie- 
dldelitf gydytoju bilų.

SEVERA’S 
COLD IR GRIP 

TABLETAI 
30c

vaiatintae 
Cedar Hapidii. Iowa.

M«*ll>4. 
čio. Jei varto/t ja* 

SEVERA’S 
ANTLSEITOL 

35c ir 50c 
l*ardav:tičjum»M viri 5,000

VV. F. Severu Cu.

greit, iJvengsit

SEVERAS 
COUGH 

BALSAM 
25c ir 50c

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

Tel. Blvd. 3138 
M. VVoitkievicz-

BANIS
AKUŠEREA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims

V ?Mir merginoms.3;] 3 South 
Halsted S't.

drg
SU 

tūlų

tant iš vakarų.
S. Michelsono prakalbos bus

Kovo 23 d. Saginaw,

Kovo 24 d. Detroit, Mich. 
(rengia LSS. 116 kp.).

Kovo 25 d. — Rochester, N. 
Y. (dar neatsišaukė - 
pasiskubint).

Kovo 26 d. — Binghamton, 
N. Y. (rengia LSS. 33 kp.).

Tolimesnė maršruto eiga bus 
paskelbta vėliau, kaip tik galu
tinai bus sutvarkytos prakalbų 
dienos.

'Minėtų miestų lietuviai esa
te prašomi gausiai j šias pra
kalbas lankytis, nes tai yra la
bai reta proga išgirsti tokį1 gerų 
kalbėtojų, kaip “Keeivio” Re
daktorius S. Michelsonas.

Tikiuos, kad lietuviai darbi
ninkai skaitlingai lankysis pa
siklausyti vieno iš geriausių 
kabėtojų, kurio jie nėra girdė
ję jau per daugelį metu.

prašomi

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS 

ADVOKATAS 
Mi esto O f i tas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 
Gyvenimo P'iela 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną ”akarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Advokatas
11 S. La Šalie S't., Room 2001 

Tel. Kandolph 1084—Vai. nuo 0-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart PanedėUo ir 

Pėtnyčios.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

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

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:80 iki 4:80 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

J

JOHN KUCHINSKAS
LAWYBR

Lietuvis Advokatas
. 2221 W. 22 St.

arti I^eavitt St. 
Telefonas Canal 2552

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
į Taipgi veda visokius sudus.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai x 

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
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

iki

Gydytojų Kabiiietas
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O.
• DR. W.

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo budus tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci

jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Mikvaukee Avė., 2 fl.

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI

KREIVOS
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street

Vai. 10 ryte iki 8:80 vak.
Nerišlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augičiau

«• DR. HERZMAN-®-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 11- 
Kas vyrų, motęrų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir Ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

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

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

8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

Telephone Yards 0994

OR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

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

H

V. W, RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

2650 
Emb712

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomaaauskaa) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 So. Wood St.
Telephone I>afayette 7617 

Res.: 12046 So. La Šalie St. 
Telephone PuIIman 8868

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Tel. Boulevard 0537

. DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
JOSEPH V. MOCKUS

Advokatas
5349 So. Hermitage Avenue 

Tel. Hemlock 1385
Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokiaš legališkas popieras.

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

A. L. Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 
Te!. Kenwood 5107

ir l J J n“® 9 ikt II vai. ryte; valandos į nuo 5 jįj g vai. vakare

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
ŲltraviolėtinS šviesa ir diathermia

1

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
Ofisus: 3103 So. Halated St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėtomis ir švenadieniais 10—12 dien.

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

Optametriat
Tel. Boulevard 6487
4649 S*. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

No. 2650. Mūzai mergaitei jaunos 
išs. 712 mados suknelė su išsiuvinėji- 
vinėjlmu. Gulima vartoti šviesių., 
vienos spalvos materiją iš išsiuvinė
to tamsiu šilku, arba tamsią materi
ją, išsiuvinėto šviesiu šilku.

Sukirptos mieros nuo 6 iki 14 me
tų, 8 metų mergaitei reikia 2M» |yar-
do 32 Colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mitrą n 
aiškiai parašyti sato vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba kraaoa Conteleliaia kartu au ut- 
•akjrmu. LaUMrua reikia adresuoti:

Naujienų: Matiem Dept., 1789 So. 
Halsted St, Chicago, III.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dr. Lawrenco P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Westem Ave<
VALANDOS:

M

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 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

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

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

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

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalotrai „u tukatančinia-dovanų

................     Atkirp čia

h nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare H xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Phone Canal 1713-0941 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLĘR,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Data: Kovas 22, 1926 , Butkus Undertaking
Co., Ine. *

P. B. Hadley, Licensed
Weat 18th St., Chicago, III.

•CN

AV tC A Y

IM CORPORATION

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

710
Viskas, kas reikalinga prie pa- 

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

kll ■ ■  ............. n. I ■ . I

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Jei nori turėt 
nuolatini draugą - 
Skaityk Naujienas.
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Naujienos eina kasdien, iSskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

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

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ................................  4.00
Trims mėnesiams .........    2.50
Dviem mėnesiams ..........   1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

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

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų ................................ 3.50
Trims mėnesiams ..................... 1.75
Dviem mėnesiam .............................  1.25
Vienam mėnesiui ..........................75 I

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................... $8.00
Pusei metų .................................. 4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

kad stambiausią išlaidą, po susisiekimo (geležinkelių už
laikymo ir 1.1.), sudaro karo reikalai. Korespondentas 
prie to dar pastebi, kad sovietų išlaidos karo reikalams 
šiemet yra 30/' didesnės,; negu buvo pernai metais. Vadi
nasi, bolševikiškoji Rusija Visomis jėgomis augina mili- 
tariamu — panašiai, kaip buvo carizmo laikuose!

MATTEOTTI UŽMUŠĖJŲ BYLA

KRUVINOS FAŠISTŲ RANKOS

SOVIETŲ BIUDŽETAS — TAMSIOS 
REAKCIJOS VEIDRODIS

636,000,000 RUBLIŲ MILITARIZMO REIKALAMS

TIKTAI 5 < ŠVIETIMUI

Kuomet militarizmui bolševikai skiria 686;0(X>,000 
rublių, tai švietimo reikalams tiktai 237,000,000 — beveik 

I tris kartus mažiaus. Išlaidos švietimui stovi kone pasku- 
I tineje vietoje. Ir, kaip korespondentas pažymi, į tas išĮai- 
|das;įęina ne tiktai mokyklų užlaikymas, bet ir “politiška 
apšvieta” (t. y. partinė propaganda) ir išlaidos* sveikatos 
reikalams. Reiškia, ir iš tos nedidelės sumos, kuri skiria
ma švietimui, tik dalis pinigų tenka bendros apšyietos 
reikalams.

Iš keturių bilionų visų išlaidų, apšvietai skiriama gal 
kokie 200 milionų rublių arba net mažiaus, taigi — vos 

Iapie 5 nuošimčiai! Ir reikia dar atsiminti, kad bolševikiš
koje Rusijoje yra uždraustos visos privatinės mokyklos, 
visi privatiniai knygynai ir kitokios privatinės švie
timo įstaigos. Visa apšvieta, kiek Rusijos žmonės gali 
gauti, yra gaunama tiktai iš valdžios rankų. O valdžia 
150 milionų gyventojų švietimui duoda viso apie 200 mi
lionų rublių, t. y. po vieną rublį ir dvidešimts penkias ka
peikas per metus. Ir bolševikai neturi gėdos girtis, kad 
apšvietoje Rusija greitai pralenksianti visą pasaulį!

dažnai atkreipdavo savo kriti
kos ginklą ir prieš tos demokra
tijos daugumą, tai ne dėl to, 
kad jisai eidavo prieš demokra^ 
tybės principus, bet viena dęj 
to, kad demokratijos dauguma 
dažnai būdavo neištikima savo 
principams; antra, dėl to, kad 
jisai troško dauginus, negu po
litinės laisvės. Jisai kovojo «ir 
už socializmą.

Parėmimui šito antrojo savo 
tikslo Marksas išvystė savo 
ekonominį mokslą, kurį jisai 
išdėstė “Kapitale” ir kituose 
veikaluose.

Baltrušaitis, kaip aukščiaus 
parodyta, apie tą mokslą neturi 
mažiausios nuovokos. Politi
niuose gi klausimuose jisai lai
kąsi tokio nusistatymo, kuris 
yra griežtai priešingas visiems 
Markso įsitikinimams. Ir visgi 
jisai turi begėdiškos drąsos va
dinti save “marksistu“!

Tai yra toks pat žmonių mul
kinimas, kokiu užsiima kleri
kalai, kurie išnaudoja savo biz
niui Kristaus vardą.

deda socialdemokratų kontro
liuojamos darbininkų unijos 
centrui iškolektuoti užvilktas 
narių duokles! Kad darbininkai 
nematytų, jogęi toks “ryšys“ 
gyvuojąs tarpe socialdemokratų 
ir žvalgybos, tąi pastaroji el
giantis labai gudriai: žvalgy
bininkai, atėję j sąjungos butą, 
nereikalaują užvilktų duoklių, 
bet tiktai taip sau darą viso
kius šnipinėjimus, kad nugąs
dinus narius. šie, išsigandę, 
užsimoką duokles ir viskas bū
ną gerai.

Prisipažinsime, jogei mums 
dar savo gyvenime neteko ma
tyti, kad suaugęs ir apsišvie
tęs žmogus šitaip “argumen
tuotų”, kalbėdamas apie rimtą 
dalyką. Mjisų išmanymu (ir, 
tikimės, .kiekvienas musų skai
tytojas mums pilnai pritars), 
šita p. Matulaičio papasakota 
“istorija“ yra kvailiausias bo
biškas plepalas, kokį tiktai ga-

.teismo nuosprendžio), kad tik 

.per didžiausią vargą tapo iš
kovota gyvavimo teise Bendra
jai profesinei Sąjungai, kad 
sąjungų susfrinkimąj dažnai 

vyra draudžiami, kad profesinio 
.judėjimo vadai socialdemokra
tai yra- be jokio pamato areš
tuojami ir ištremiami, ir kad 
;ąnt soęialdęmokratų kalbėto
jų daroma net chuliganiški už 
^puolimai gatvėse (pav. ant drg. 
■Markelio) ?

Zįnant šituos faktus, pliaukš 
Ji, kad klerikaline žvalgyba 
• “proteguoja“ socialdemokratus, 
fgaJi tiktai visiškai subobėjęs, 
į protiškai ir morališkai imsi 
špicavęs pliuškis. Labai gaila, 
|]įad šitokioje nepavydėtinoje 
rrolėje tenka matyti d-rą S. Ma- 
Jųlaitį. ftet tur-but jau toks li
nkimas yra visų žmonių, kurie 
(ilgesnį laiką išbūva Lenino “kel- 
piiaraiščio brostvoje“!

Įdomu dar, kad be 336,000,000 rub. pramonės ir sta-Mažam Italijos miestelyje, Chiete, dabar eina atsto
vo Matteotti užmušėjų byla. Ji yra vedama tokiose sąly-ltybos reikalams išlaidose randame įr 338,000,000 “valsty- 
gose, kad negali būt jokios abejonės, jogei didžiausieji tos|binėms pašalpoms”. Ką bolševikų valdžia šelpia šitais 
piktadarybės kaltininkai nebus iškelti aikštėn.

Socialistas Matteotti buvo nugalabintas 1924 m. bir
želio mėnesyje. Neužilgio po to buvo susekta, kad toje I tijai ir kominterno sekcijoms, kitaip sakant — penėjimui 
žmogžudybėje yra įvelta visa eilė stambiausiųjų fašizmo I tų parazitų, kurie sėdi ant Rusijos žmonių sprando ir ku- 
vadų: Dūmini, De Bono (policijos viršininkas) ir kiti, rie svetimose šalyse ardo darbininkų judėjimą. Nuo Ru- 
Visuomenės opinija privertė valdžią kai kuriuos įtaria- sijOs mužikų ir darbininkų sovietų valdžia lupą devynis 
mųjų asmenų suimti ir pasodinti į kalėjimą. Bet paskui kailius, kad galėtų smagiai gyventi viešpataujančios par- 
valdžia paskelbė’ “amnestiją” tam tikriems prasikalti; tijos bosai it kad turėtų riebius sendvičius jų agentai už- 
mams, ir daugumą sųareštuotųjų, pasiremiant tąja “am- pieniuose.
nestija”, tapo paliuysuoti. I O tuo tarpu Rusijos liaudis skęsta purve ir tamsy-

Dabar, beveik už dviejųnnetų po nusidėjimo, prasi-1bėję! , ’ : _
dėjo neva byla ir tai ne Romoje, kur 'nusidėjimas buvo 
atliktas, bet tolimam nuo visų politikos centrų provinci
jos užkampy, kur fašistinis teroras gali daryti ką nori.,| valdžios veidrodis. 
Bylos tikslas yra aiškus: paliuosuot nuo atsakomybės 
dar tebesančius po areštu fašizmo vadus ir suversti visą 
bėdą ant galvos kokiems nors visuomenei nežinomiems 
fašistų įrankiams.

šimtais milionų dolerių?
Veikiausia, čia bus subsidijos Rusijos komunistų par-

Tai taip išrodo tos atžagareiviškos valdžios veidas 
josios pagamintame biudžete. Biudžetas yra valstybės ir

- ——«w» —

Apžvalga

DŪMOJIMAI APIE BOLŠEVI 
KIŠKO ASILO AUSĮ

Kadangi yra iš anksto aišku, jogėi ta byla yra gry
niausia komedija, tai užmuštojo atstovo našlė visai atsi
sakė dalyvauti joje ir pareikalavo, kad teismas ją pa- 
liuosuotų nuo pareigos liudyti. Matteotti našlė pareiškė, 
kad ji laiko šitą bylą pasityčiojimu iš nabašninko atmina 
ties ir įžeidimu italų tautai.

Šitaip, be abejonės, mano ir visi padorus žmonės ci-j 
vilizuotame pasaulyje. Nežiūrint, kokį nuosprendį teis-j 
mas Chieti miestelyje padarys, fašizmas nebus nusiplo
vęs tą kruviną dėmę, kurią uždėjo jam atst. Matteotti 
nugalabinimas. Kaip tik dabar visuomenė Europos ir 
Amerikos kraštuose turi progos patirti tikruosius faktus 
apie tą fašizmo piktadarybę iš Cesare Rossi raštų, telpan
čių tūkstančiuose didžiausiųjų laikraščių (Chicagoje juos 
spaudina “Daily Nęws”).- Cesare Rossi, kuris buvo karš
tas fašistas ir Mussolinio spaudos direktorius, griežtai 
sako, kad atst. Matteotti nužudymą yra suorganizavus ir 
atlikus pati Italijos valdžia. Jisai, be to, tvirtina, kad ir 
šimtai kitų teroro bei chuliganybės darbų, įvykusių pa
staraisiais trejais metais Italijoje, yra atlikta su dikta-,j 
toriaus Mussolinio žinia arba stačiai jo įsakymu.

* i
Reikia tiktai stebėtis, kad šitokia galvažudų gauja’ 

gali stovėti didelės europinės valstybės priešakyje!

“PILOSOPĄS”

“keturias 
pripildyti 

atžvilgiais

r

Chicagos “Daily News” korespondentas, Junius B. 
Wood, jau apie dvejus metus išgyvenęs sovietų Rusijoje, 
atsiuntė tiesiog iš Maskvos telegramą, kurioje paduoda
ma svarbesniosios skaitlinės iš sovietų valdžios biudžeto 
bėgantiems metams. Iš jų matome, kad metinių Rusijos 
valstybės pajamų (įplaukų) sąmata siekia keturių bilio
nų (4,000,000,000) rublių arba dviejų bilionų dolerių.

Jos susideda iš šitokių sumų: 1,958,000,000 rublių ne
tiesioginių pajamų (įskaitant ir valstybinių dirbtuvių pa
jamas) ; 1,884,000,000 rublių mokesnių, ir 158,000,000 rub. 
nepaprastų įplaukų. Tai didelės sumos tos .nuskurdusiai 
šaliai, kaip Rusija.

Bet įdomu, kokiems reikalams tie pinigai išleidžia
ma, — iš to galima geriausia spręst apie tos neva “dar
bininkiškos” valdžios politiką.

štai, kaip yra paskirstytos sovietų biudžete išlaidos: 
1,470,000,000 rublių susisiekimo reikalams; 636,000,000 
karo reikalams; 435,000,000 vidaus reikalams (policijos; 
užlaikymui irt. t.); 338,000,000 valstybėj pašalpoms į 
336,(XX),000 pramonei, statybai ir elektrifikacijai; 260,-^ 
000,000 žemės ukiui; 237,000,000 švietimo reikalams; 188,- 
000,000 finansų departamentui; perviršis 100,000,000.

Įsižiurę jus į šitas skaitlines, pirmiausia puola į akį,

“Aido“ redaktorius aiškinasi, 
kodėl jam ima nei 
dienas ir vakarus“ 
raštais tokį visais
nusususį laikraštpalaikėlį, kaip 
tas ekstra-kairiųjų organas. Ji
sai sako:

“ ‘Aide’ telpa vien tik ori
ginališki straipsniai ir tikros 
l(nept-brikuot|os) koresponden
cijos (ar ir jas redaktorius 
rašo? “N.” Red.) ir nieko nė
ra redaguojama su žirkles 
mis. ‘Aide’ visi raštai turi 
sutikti su marksistine filoso
fija (bet ar sutinka? “N.” 
Red.). O šita filosofija, tai 
daug- sunkesnę, negu dvasios 
šventos ar inunšaino įkvėpi
mas, ar buržujų rašytojų 
meklerystes, nes marksizmas 
visuomet remiasi tikrais fak
tais ir muša šalyn befaktines 
svajones. Del to čia reikia ir 
pagalvot, ir pastudijuot, ir 
faktų pa j ieškoti. O tas viskas 
ima laiko.“
Tiesa, kad marksistinė filo

sofija yra sunki, — ypač to
kiam ‘redaktoriui“, kaip Juozai 
Baltrušaitis, kurio protavimo 
mašinerija yra galutinai sukle
rusi. Ne be reikalo iš foto gir
dėt girgždėjimas, kada jisai ima 
Pitsburgh’e “marksistiškai’* 
galvot!

Bet gaila, kad tasai “mark
sistas“ išmano apie marksizmų 
ne daugiau, kaip apie kinų gra
matiką. štai, tame pačiame 
“Aido“ numeryje, kur jisai .gi
riasi savo sunkiu triusu, yra į- 
deta ištrauka iš Markso “Kapi
talo“ 1-jo tomo įžangos, skam
banti taip:

“Labinus pramoninkui išsi- 
plėtojusi šalis yra tai veidro
dis, rodantis mažiaus išsiplė
tojusiai šęliai paveikslą josios 
ateities.“

Gerai o ką skelbia savo pa
sekėjams “marksistas“ Baltru
šaitis? Jisai skelbia jiems, kad

visam pasauliui ateitį rodanti 
Rusija, kuri yra labiausiai eko
nomiškai atsilikusi šalis Euro
poje!

Jeigu laikytis tos minties, 
kurią išreiškia aukščiaus pa
duotoje ištraukoje Marksas, tai 
reikia sakyti, kad Rusija dar 
turės pasiekti to ekonomiško 
išsiplėtojimo laipsnio, kuriam 
Šiandie randasi Vokietija, Ang
lija ir Amerika, pirma negu ji 
galės eiti toliaųs į socializmo 
tvarką- Tuo gi tarpu Batru- 
šaitis savo “Aide“ tauzija ir 
tauzija, kad Rusija jau kone 
turinti sdciaizmą ir kad kitos 
šalys, nepalyginamai aukščiaus 
stovėdamos už ją ekonomiš
kam išsiplėtojime, privalančios 
eiti paskui ją.

Tai yra marksizmas, apvers
tas aukštyn kojomis — rago- 
žiais apsivertęs Baltrušaičio 
smagenyse!

Tokį sudurnavojuėį, aukštyn 
kojomis vaikščiojantį “marksiz
mų” skelbia ir ekstra-kairiųjų 
komunistų “pilosopas”, ir tie 
“centralistiniai“ komunistai, 
kuriuos jisai per pastaruosius 
kelis metus vanoja, kiek dru; 
tas. Ir jie visi kartu (norą 
pešdamiesi tarpe savęs), vardan 
to “marksizmo“, garbina Rusi
jos bolševikus, kurie laikp Ru
sijos darbo žmones žiauriau
sioje vergijoje!

Tegu Baltrušaitis
bent vieną atsitikimą, kur 
Marksas per visą savo ilgo dąr- 
bavimosi laiką butų pritaręs 
žodžio, spaudos, susirinkimų ir 
organizacijų Laisvės panaikini
mui, balsavimo teisės atėmimui, 
socialistų areštavimui ir kapki- 
nimui kalėjimuose ir tokiems 
kruvino teroro darbams, kaip 
tie/ kuriais yra pagarsėjusi vi
sam pasaulyje bolševikų čeką!

To jisai neparodys, nes Mark
sas niekuomet tokiems daly
kams nepritardavo, bet priešin
gai-—viųa savo energija kovo

davo ; prieš juos!
šitam klausime Markso ! fįkį- 

sofija yra visai nesunki. Kaįpb 
kovotojas už žmonių laisvę, 
kaipo priešas visokios prier 
spaudos 4r despotizmo, Marksas 
stovėjo pirmose savo .gadynės 
demokratijos eilėse. Jeigu jisai

parodo

Musų 'bolševikų laikraščiai 
giriasi “draugu“ S. Matulaičiu, 
kuris nepersenai pasišalino iš 
(Lietuvos, palikdamas 5,000 li
tų kaucijos teisme ir išdumda- 
mas į Rusiją. Iš tenai jisai da
bar rašinėja amerikinėms Mask
vos davatkoms straipsnius, ku
riuose aiškinasi, dėl , ko jam 
reikėję pabėgti į bolševikų že
mę ir kodėl jisai stdjąs ,už ko
munistus.

D-ras Matulaitis yra nuo. se
nų laikų pagarsėjęs, kaipo ga
biai parašytų satyriškų anti- 
klerikalinių pamfletų (“Par- 
mazono“ ir k.) autorius, ir dėl 
to turi neblogą vardą radikalė
je lietuvių visuomenėje. Kuo
met per pastaruosius keletą 
metų Lietuvos krikščionių val
džia jį nuolatos persekiodavo 
dėl jo bolševikiškų pažvalgų, 
tai visi pažangieji laikraščiai 
Lietuvoje užtardavo jį, nežiū
rint to, kad su jo nuomonėmis 
jie ir nesutikdavo. Jie išreiškė 
jam užuojautą ir tuomet, kai 
jisai, nebegalėdamas daugiauš 
pakęsti areštų ir tampymų pas 
valstybės prokurorą, turėjo ap
leisti savo gimtąjį kraštą.

Bet gaila, kad d-ras Matu
laitis neparodo tokio pat pado
rumo santykiuose su savo po
litiniais oponentais iš radika
lės visuomenės, kokį pastarieji 
yra parodę jam. Ažuot smer
kęs klerikalus, dėl kurių tero
ro jam teko kentėti, jisai savo 
straipsniuose atakuoja klerika
lų priešus, kurie jį uždardavo. 
Ir dar kaip atakuoja!

Paskutiniam savo radinyje 
jisai, pa v. stengiasi įrodyti, kad 
Lietuvos socialdemokratus pro
teguojanti valdžios žvalgyba. 
Girdėjote kada tokią nesąmo
nę?! Kokiais gi faktais p. Ma
tulaitis remia šitą nepaprastą 
priekaištą socialdemokratams? 
Ve jo “faktai“:

Kazlų Budoje, girdi, randasi 
profesinė darbininkų sąjunga, 
kurią kontroliuoja socialdemo
kratai. Sąjungos nariai tečiąus 
esą nelabai karšti socialdemok
ratų šalininkai ir dažnai ne- 
nusiunčją laiku savo duoklių į 
centrą arba kviečią kalbėtojus, 
ncpasįkĮąusę cehtro. Ir tuomet 
įvykstą “įdomus dalykai“:

“Kaip tik užtęsia mokesčiu 
į centrą išsiuntimą arba ki
tame kame apsireiškia neper- 
daug centrui paklusnumas, 
tuojaus ’ į profsąjungos val
dybos butą ateina žvalgybos 
agentas pasiteirauti, ką jie 
turi savo knygyne, kaip ve-, 
da reikalus, reikalauja narių 
sąrašo ir t. t. Darbininkai 
supranta (? “N.” Red.), ka
me čia dalykas, kad reikia 
būti paklusniais socialdemo
kratų centrui. Pasitaiso | 
žvalgyba nelanko. PrasikaL 
sta —vėl lankosi.“
šituos “faktus“ rašytojas ži

nąs, nes jam taip “papasakojo 
darbininkai“ Kazlų Budoje.

Vadinasi, d-ras Matulaitis no-į 
ri pasakyti, kad žvalgyba pa

Įima sugalvoti!
Pasitaikė taip, kad į Kazlų 

Rudos profesinės sąjungos bu
tą atsibeldė žvalgybininkai tuo 
laiku, kai dalis narių nebuvo 
užsimokėję savo duokles, — ir 
iš to jau daroma “išvada“, kad 
žvalgybininkų atsilankymo tiks
las buvęs priversti narius užsi
mokėti savo organizacijai Ši
tokią “logiką“ gali vartoti ne- 
gut tamsios kaimo moterėlės, 
kurių prietarus kitąsyk taip 
gabiai išjuokė “Rannazono“ 
autorius, bet ne seiiąs literatas, 
kuris moka išreikšti savo min
tis ant popieros. Jeigu kaimo 
bobelė, eidama į turgų, pama
to juodą katę, bėgančią sker
sai kelio, ir paskui turguje, 
paslydus, sukulia puskapį kiau
šinių, kuriuos ji norėjo par
duoti, — tai ji, žinoma, kalti
na dėl to tos savo nelaimės ka
tę: nes ji paslydo po to, kai ka
tė buvo perbėgus skersai kelią. 
Kas atsitiko pirmiaus, tas yra 
“priežastis“, o kas atsitiko pas
kiau, tas yra “pasekmė“ — 
taip sanprotauj.A neišlavinto 
proto žmonės, ir tu jiems nors 
kuolą ant galvos tašyk, jie to
kios savo “logikos” neatsiža
dės.

Bet žmogus, kuris moka nuo
sakiai galvot, šitokių “išvadų“ 
nedaro vien is to, kad du įvy
kiai seka vienas paskui antrą. 
Pirma negu patikėjęs, kad vie
nas įvykis iššaukė antrą, jisai 
žiuri, ar yra koks nors ryšys 
tarpe tų dviejų įvykių.

Koks gi yra ryšys tarpe to, 
kad Kazlų Rudos profesinės 
sąjungos nariai dažnai užvelka 
savo duoklių mokėjimą, ir to, 
kad į tos sąjungos butą daž
nai atsilanko žvalgybos agen
tai? Nėra jokio. Tiktai kvailų

^Sveikatos Dalykai
|KĄ MOTINOS. NEPRIVALO 

DARYTI

Nepenėk naujai gimusį ku- 
dikę bile kokiu pienu. Motinos 
pienas geriausias. Bet visuomet 
Ugikia sekti gydytojo patari
mus.

Neduok kūdikiui visokių si- 
Topų.

Nepenėk kūdikį tarpe regu- 
mirlškų valgio valandų.

Neduok kūdikiui arbatos, 
kavos arba alaus. Kartais ir 
augusiems drausta tuos gėri
mus gerti! *

Neduok kūdikiui perdaug 
valgyti. .

Neduok kūdikiui čulpiko, nes 
tai ligų nešiotojas.

Neleisk kūdikiui čiulpti pirš
tukus.

Ne uždek palutes per ankštai.
Neaprengk kūdikį per šiltai 

vasarą ir per šaltai žiemą.
Neleisk kitiems bučiuoti kū

dikio.
Neimk kūdikį su savim mie

goti, tegul sau vienas guli.
Nesupk kūdikio, Jeigu pra- 

•dėsi supti, tai reikės tai visuo
met daryti.

Nepaimk kūdikį į ranką, kuo
met pradeda verkti. Bandyk 
paguldyti ant kito šono.

Nemanyk, kad kūdikis alka
nas, kuomet pradeda verkti.

Neuždengk kūdikio galvą, 
|kuomet miega, nes jam reikia 
(daug šviežio oro.

Neužmiršk, kad dieglys gal 
(būti skilvio nemalimas.

Neužmiršk, kad kūdikis ver
kia kaip pavargsta gulėt ant 
vieno šono, ir kad per silpnas

bolševikėlių fantazija mėgina 
tuodu dalyku Surišti į daiktą,— 
ir senas rašytojas Matulaitis tų 
avingalvių pliauškalais tiki!

Kitąsyk jisai piktai pašiepė 
davatkas, “dumojančias • apie 
kairiąją asilo ausį, ant kurio 
Jėzus jojo j Jeruzolimą“. Bei 
šita žiopla Matulaičio pasaka 
apie Kazlų Rudos profesinę są
jungą rodo, kad jo “dūmoji
mai“ apie kairiąją bolševikiško 
asilo ausį yra ne mažiaus juo 
kingi, kaip parapinių davatkų.

Kiekvienam žmogui, kuris 
turi sveiką protą ir nepriklau
so į Lenino “kelniaraiščio gar
bintojų brostvą“, Matulaičio 
paduotieji faktai pasako visai 
ne tą, ką jisai mėgina įkalbė’i 
savo skaitytojams. Jeigu j so
cialdemokratinės sąjungos bu,- 
tą Kazlų Rudoje dažnai atsi
velka žvalgybininkai, kurie te
nai daro visokius šnįpinėjiinus, 
tai iš to juk yra aišku, Rad 
žvalgybą stengiasi, kiek galė
dama, trukdyti socialdemokra
tų darbą, taigi — kad ji yra 
piktas socialdemokratų priešas!

Ir kad tik šitokia, o ne kįto 
kia, išvada turi būt padaryta iš 
Matulaičio pasakojimo, tai liudi
ją šimtai ktių faktų, nuolatos 
įvykstančių (Lietuvoje. Ar ne 
faktas yra, kad Lietuvos ka- 
demų, valdžia kaip įmanydama 
slopiną profesines sąjungas, ku
rioms vadovauja socialdemok
ratai — kad ji iRi šiol atsisa
ko registruot geležinkelių dar
bininkų m jungą (nežiūrint net

pats apsiversti.
Neužmiršk, kad kūdikis ver

kia ,kaip jam peršilta arba 
peršalta.

Neužmiršk, kad kūdikis ver
kia, kuomet šlapias arba ne
švarus.

Neužmiršk, kad kūdikis ver
gia, kuomet nori gerti- Duok 
jam atsigerti atvėsinto virinto 
vandens.

Neužmiršk, kaa kūdikis ver
kia, kuomet miego nori, reikia 
jį paguldyti.

Neužmiršk, 4ad kūdikis ver
kia, jei spilkutė jį duria. Var
tok tik užlenktas “safety“ spil- 
kutes. [FLISj.
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Pirmadienis, Kovo .'1 ' NAUJIENOS, Chicago, III. D

CHICAGOS 
ŽINIOS

Užmušėjai išteisinti Svarbus koncertas
I.*

Piliečiu registracija 
Kovo 23 dieną

Du italai, John Scalice ir •
All>ert Anselmi, kurie buvo tei
siami už dviejų policistų nušo
vimų prie 61 ir \Vestern gatvių 
susirėmime, kuriame buvo nu
šauti du policistai ir butlegeris 
Genna, užvakar teismo tapo iš
teisinti. Jie tvirtino, kad susi
rėmimas ištikęs netyčiomis, ka-

Visi Chicagos lietuviai, ku- \|angj
rie esate Amerikos piliečiai, kad tai yra 
užsiregistruokite rytoj savo šajka. ’ 
pooling vietose, nes kurie nebu
site užsiregistravę, kovo 23 die
nų, negalėsite balsuoti baland
žio 13 dienk, kada bus renkami 
įvairus Chicagos miesto ir 
Cook pavieto valdininkai. Re
gistracijos vietos atdaros nuo 
8 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Visiems lietuviams yra svųr- 
bu užsiregistruoti, kad galėjus 
balsuoti.

Todėl nepamirškite ir netin
gėkite nueiti į savo pooling 
vietas užsiregistruoti kovo 23 
dienų. —Pilietis.

jie nepasinę polcistų ir 
, priešinga 

Prokuroras reikalavo a- 
mirties, arba išteisinimo.biems

Nors jie šį sykį ir tapo ištei
sinti, bet jie yra pirmiau nutei
sti 14 metų kalėjimo už vieno 
policisto nušovimų tame susirė
mime (dabar jie buvo teisiami 
už kito policisto nušovimų). 
Kada juos nuteista 14 metų 
kalėj iman, prokuroras nepasi
tenkino nuosprendžiu, nes jis 
norėjo mirties bausmės, tad pa
traukė teisman už kito poliiis- 
to nušovimų, bet šį kartų jie 
tapo išteisinti.

Dar du italai pašauti Mergaitė nusižudė

parodys ateinanti nedčldienį, 
kovo 28 d., mūsiškėj Audito
rijoj. Pradės rodyti nuo 6:30 
vai. vakare, o paskui galėsime 
ir patys pasišokti ir su kumu- 
tesis pasilinksminti.

Sako, kad “Kūmučių Rojus’ 
yra labai gražus. Jį sutaisė p. 
J. J. Žolp ir jis atvažiuos su 
visomis savo kūmulėmis, kū
momis, kūmais, susiedais ir su- 
siedkomis tą “Rojų” rodyti. 
Sako, kad tos kūmutės tikrą 
“surprise party” surengs, net 
ir naminėlės, tris sykius virin
tos, priruoš, o kad visi maty
tų, kad lai ištiktųjų tris sy
kius, o ne du sykius virinta, 
tai parodys ir kaip jos virina.

Į Taigi matote kdkį siurprizą 
mums rengia LSS VIII Rajo
nas. Žinodami tai, visi norėsi
me tų “Komučių Rojų” pama
tyti. Bet ji tiek pat norės pa
matyti ir visi kiti ebieagiečiai 
(žinote, jie yra smalsus ir vis
ką nori matyti), todėl mes,
bridgeportiečiai, skubinkimės čius “Kultūra 
ir bukime Liet. Auditorijoj pir- [Gyvenimas”,

šautuvai vėl prabilo ir du ita
lai krito sužeisti. Be abejonės, 
buvo taikoma juos nušauti, bet 
abu liko tik sužeisti; Steve

P-lė Hope Bliton, 22 m., 2716 
Hampden Avė., 6 mėnesiai at
gal atvykusi iš Dės Moines, la., 
nusinuodijo namuose Elrmvood 

Schiųvone, 702 W. Taylor St., ;G Bell, >6247 Blackstone Avė.
liko pašautas į nugarų, o Albert I jį girtavo su savo meilužiu per 
Yarrio, 4030 CrystaI St.t liko vįsr naktį, bet paskui susipiko 
tik parako apdegintas. Jie buvo j 
užėję pataisyti radio iy paliko (Ujo. 
automobilių gatvėje, bet kada 
išėjo, automobilio nerado ir t 
jiems pranešta, kad automobi-1 
liūs liko įvežtas į gretimų ga- 
ražių, 1430 W. Roosevelt Rd. 
Bevažiuojant automobiliu iš 
garažiaus, prie jų privažiavo ki
tas automobilius, iš kurie ir pa
sipylė šūviai. Puolikų automo- 

"bilius po to už poros blokų at
simušė į kita automobilių ir 
puolikai jį pametę pabėgo pės
ti. Automobily rasta daug 
ginklų.

ir nuėjusi į maudynę nusinuo- 
, Jos mirtį paskubino dar 

širdies liga.
i Be p-lės Blinton ujvakar ga
šli nusitroškino du vyrai, viena 
gi mergina irgi bandė nusitroš- 
kiuti gasu, bet tapo atgaivinta.

Kovo s26 d. Orchestra Hali 
salėj įvyks artisto-dainininko 
J. Babravičiaus koncertas.

Į ausį galiu pakugždėti, kad 
koncerto programa bus nepa
prastai įvairi. Bus progos kiek
vienam išgirsti jo mėgiamų 
dainą, sudainuota artisto-daini
ninko tikroj to žodžio prasmėj.

Kadangi bilietų kainos yra 
visiems prieinamos (bus bilie
tų net už 50 centų!), lai kiek
vienas Chicagos muzikos my
lėtojas privalo kovo 26 d. vyk
ti i Orchestra Hali. —N. * *

mieji (atsiminkite, ateinančio] 
nedėlioj). Arba nors hileta iš- 
kalno nusipirkime: tada jei ir 
pavėluosime, tai vistiek mus 
turės įleisti. Kiti už tokius 
siurprizus nori po kelis dole
rius, bet ra j on iečiai yra geres
ni, jie sako (leisiu ir už tris 
čvertkas, o už rublį tai ir pir- 
mon vieton pasodins.

Aš dar daugiau pasiklausi- 
nėsiu ir jei ką naujo dagirsiu, 
tai

Aušros naudai yra paimta Į 
Strumilo svetainė. Velykose, ’ 
balandžio 4 d. ir komisijai įga
liota surengti puikų programų 
ir šokius. Serijų komisija pra
nešė, kad W. Prušinskas yra 
aukavęs skustuvų vertės $5 
ant vietos K. Tamašauskas pa
aukavo šautuvų vertės $25. Nu
tarta ir iš iždo paskirti dvi do
vanas pinigais — $10 ir $5.00 
ir kad delegatai ir komisija 
stengtųsi gauti dovanų. Aušros 
knygyno palaikymas kasmet 
kainuoja po $440 ir toms lė
šoms padengti kitokių įplaukų 
nėra, kaip tik parengimai ir 
aukos. Tikimės tad kad atsiras 
labdarių, kuriems išanksto 
tariame ačiū.

Dabar Aušros knygynas dai
liai atrodo. Vieni išvarniviavo 
kambarius, paaukavo gražius 
paveikslus, kiti sudėję pinigų 
nupirko du dideliu viso pasaulio 
žemlapius, o už linkusius pini

ngus užrašė iš Lietuvos laikraš- 
“Mokykkė ir 
Socialdemokra

tų” ir “Kibirkštį”, taipgi “Lie- į 
tuvos Žinias” ir “Lietuvos Ūki
ninkų”. Amerikoj išeinantieji

FRANCUZISKAS
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

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

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone Canal 0464

DR. VAITUSH, O. D

LIE’ iVTS AKIŲ SPECIALISTAS, 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo- 

i se atsitikimuose egzaminavimas <!a- 
’ romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

JONO NAČIAUS
Metinių sukaktuvių dienoj ne

užmirštamas. Musų vyras ir tė
vas. Mes mylėjom gyvą ir ne
užmiršim mirusio. Užpirktos 
pamaldos šv. Kryžiaus bažny
čioj, Kovo 23 d., 1926, Utarnin
ke, 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus atsilankyti ant pa
maldų, o paskui j namus pas 
mus ir našlaičius, 4430 So. Her- 
mitage Avė.

Nuliūdę liekame, į
Moteris Antanina ir dvi duk
terys: Zofija ir Stanislova

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.

(Tąsa ant o-to pusi.)
• v.1 * -f v <

u

S Lietuviu Rateliuose,
Bridgeport

tuoj .pranešiu.
Bridgeportictis.

Roseland
KORESPONDENCIJA

sake duoti pinigų gynimui Sca- 
lice ir Angelini ir todėl juos 
bandyta nušauti, kaip kad dėl 
tos priežasties jau tapo nušau
ti keli žmonės.

Aha, jau sužinojau

kokį

BRONISLOVAS ŠLIAKIS
Mirė Kovo 19 dieną, 8:30 va

landą ryto, 1926 m., sulaukęs 
30 metų amžiaus; gimęs Lietu
voj, Gudelių kaime, Remygalos 
valsčiaus, Panevėžio apskričio. 
Amerikoj išgyveno 16 metų, 
palikdamas dideliame nubudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
seserį Apolioniją ir švogerj Juo
zapą Nakrošą ir 2 anukus, Sta
nislovą ir Juozapą Amerikoj, 
Lietuvoj 1 brolj Kazimierą, Da
bar randasi prirengtus į pasku-' 
tinę kelionę, namuos}* 3153 So. 
Emerald Avė. :

Laidotuvės įvyks Kovo 22 die-s 
na, 10 vai. ryto iš namų ‘su mu
zika bus nulydėtas j Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Bronislovo Slinkio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sesuo Apolioniją, švogeris 
Juozapas Ir Anūkai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Masalkisx Tel. Boulevard 
4139.

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

VINCENTAS BIKVIDAS
Mirė Subatoj, Kovo 20 dieną, 

10:30 valandą vakare, 1926 m., 
sulaukęs 20 metų amžiaus; gi
męs Amerikoj, Spring Valley, 
palikdamas dideliame nubudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
tėvą Franciškų, motiną Barbo
rą, brolj Joną, seseris Marijo
ną, Bronisę, Aleną ir Liudviką. 
Dabar randasi prirengtas j pas
kutinę kelionę, namuose 723 W. 
14th Place.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Ko
vo 24 dieną, 10 valandą ryto iš 
namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vincento giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai ir Seserys

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Badžius, Tel. Canal 6174

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja? 1 •' 
Ar yra uždegtos ?fl f. * 
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg

sta?
Ar kvaišta galva?
Ar nąatote kaip ir plukančius 

talkus ?
A? atmintis po truput} mažėja? 
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se ?
Ar yra balta <lėmė ant vokų?

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatves 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandoj: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

Kovo 9 d., “Aušroje” įvyko 
Draugijų Sųryšio delegatų susi
rinkimas. Suregistravus delega
tus pasirodė, kad Scenos Mylė
tojų Ratelis ir LDLD. 79 kp. 
šiemet dar nėra prisitintus sa
vo delegatus, nežinia ar minė
tos draugijos dar neišrinko de
legatų, ar delegatai nesilanko. 
Draugijos prigulinčios prie Sų
ryšio turi rūpintis, kad jų dele
gatai lankytųsi ant susirinki
mų ir išduotų raportus apie 
Aušros knygyno stovį.

Taigi jau sužinojau 
siurprizų mums rengia 
VIII Rajonas. Dabar jau 
kodėl Rajono... organizatorius 
bėgiojo po Bridgeportų, kodėl 
jis lankėsi pas p. J. J. Zolp, 
ant To\vn of il-ake. Dabar jau 
visą tą paslaptį žinau.

Pasakyčiau ir jums visiems, 
tik bijaus. Jeigu siurprizas vi
siems bridgeportiečiams, lai 
turėtų būti laikomas paslapty. 
Bet kaip tada žmonės žinos, 
kad reikia eiti to siurprizo pa
žiūrėti? Štai “Birutė” rengė 
savo “Surprise Party”, tai ji 
visiems pasakė ir labai plačiai 
garsino. Todėl daug žmonių ir 
suėjo pažiūrėti tos “Surprise 
Party”. Taigi ir aš turbut pa
sakysiu, o kai visi žinos, tai, be 
abejonės, visi norės pamatyti 
tą LSS VIII Rajono siurprizų. 
Bet iš kitos pusės ir bijaus, — 
viskų pasakysiu, lai visa Chi- 
caga suvažiuos ir mums bridge- 
portiečiams nebeliks vietos ta
me siurprize, o mes turėtume 
būti pirmieji, nes viskas dėsis 
pas mus. O gal reikia pasaky
ti, žinodami, mes, bridge- 
portiečiai busime žvalesni ir 
pirmieji pasiskubinsime užimti 
geriausias vietas.

Dalykas tame. LSS VIII Ra
jonas atveš į ifridgeportų “Kū
mučių Rojų”. Atveš ir visiems.

žinau

RYTOJ POŽĖLA RISIS 
VASBLL

(16th ir

J. F. BADŽIUS

Bomba saliune

BILLY’S uncle

sus savo svorio rislikus.
Ristynes rengia 131 regimen- 

to kapitonas Tyrei!. Jis daro vi
sa, kad ristynes išeitų kuoge- 
riausia.

m., 3415 
su savo 

pirko Pigiausis Lietuvis .
Graborius Chicagoje

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

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

Rytoj, kovo 23 d 
giment Armory 
chigan 
kibs su vakarinių valstijų pu
siau sunkiojo svorio čempionu 
George Vąšeli. Vąšeli sakosi at-

Be-
Mi-

Ave.) K. Požėla susi-

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago

EAUv

t.'A?KAY

Jos munšainas nunuodi
jo jaunuolį

Mrs. Theresa Mueller, 54 
metų, 3642 N. Paulina St., sėdi 
kalėjime, kaltinama už peržen
gimą prohibicijos įstatymų. 
Bet jų laukia sunkesnis kaltini
mas — užmušėjistės, kadangi 
jos munšainas nunuodijo Wal- 
ter Schwerther, 22 
N. Ashland Avė. Jis 
draugu pas ta moterį
munšaino, kurį išgėrus Schwer- 
ther ir pasimirė. Jos namuose 
rasta daug munšaino ir vyno.

• Dvi bombos liko išsprogdin
tos Kandlik Bros, saliune prie 
£294 Milvvaukee Avė., netoli po
licijos stoties. Bombos buvo 
mestos iš automobilio ir supur
tė visą apielinkę, o visame blo
ke išdauži langu .vurc.j 
kt’d bombos yra pase’ mė savi 
tarpinės butlegerių kovos, kam 
ėmė alų iš vienų butlegerių, c 
ne iš kitų.

Risis dar dzūkas Bancevičius 
su l'clice, Plėstina su McCar- 
thv ir Borisovas su Reynolds. 
Tikietai galima gauti Univer- 
sal Atletikos kliube ir “Nau
jienose”.

Prieš savaitę Požėla lankėsi 
Ohio valstijoj. Ten jis turėjo 
keletą ristynių. Ristynes lai
mėjo. Akrone ant Požėlos bu
vo užsiundę kokį tai Fishberj 
ir manė, kad Požėlai jau bus 
“kaput”. Bet Požėla iš Fisherio 
padarė tikrą “lišį”. —R.

/ BltLY bUbLEV
1 AM1 I UUAM'V MK

LETTEK.

Vladas Jonas Liczkus
Mirė Kovo 19 dieną, 5:25 valandą vakare, 192G m., 

sulaukęs 53 metų amžiaus; gimęs Kauno gubernijoj, Šiau
lių apskričio, Lūkės parapijoj, Mediškių kaime. Išgyveno 
Amerikoj 31 metus, palikdamas dideliame nubudime sa
vo mylimuosius ir mylinčius moterį Ameliją, sūnų Anta
ną, dukterį Bronislavą, žentą Joną Kužauską ir seserį 
Heleną Kasparavičienę ir gimines. Dabar randasi prireng
tas j paskutinę kelionę, namuose 6559 South Campbell 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Utarninke, KoVo 23 dieną, 9:30 va
landą ryte iš namų j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vladų Jonas Liczka giminės, draugai ir 
pažįstami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė, žentas ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Eudeikis, 
Telefonas Yards 1741.

UJELU 1 CAU’T GVdVL

WAOl)T 
CN2JD

BŪT

DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimtį metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Sočiulės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydosi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas.
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Perk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėlišis, seredomL 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 vfc 
kate.

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis. liėtuviams mm 

patarnauju kūogeriauiial.

M. Yuška,
3228 W. 3Rth Chkaro, W.

Garsinkites Naujienose



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, Kovo 21, 1926

Lietuvių Raihiiuose.
(T:pa um *> pusi.)

lietuvių laikraščiai veik visi yra 
siuntinėjami knygynui už dyką. 
Knygyne yra knygų dėl skaity
mo 1084 egz. ir iš Lietuvos pai- 

. traukta naujų moksliškų kny
gų. Taipgi A. KjupraiŠis išva
žiuodamas į Rusiją paaukojo 
virš 60 egz. vertės $6(). Knygos 
duodamos skaityti dykai. Kny
gynas atdaras nuo 
iki 10 vai. vakare, 
So. Michigan A ve.

* atsibuna tankiai.
— D. S. Kor. K. Danyla

8 vai. ryto 
prie 10900 
Protekcijos

mokratų partija. Ir jeigu dabar pa žodį iš gilumos širdies lin- 
ir randasi iš darbininkų, kurie kiu The Peoples Fumiture 
balsuoja už tas partijas, tai t kompanijai geriausio pasiseki- 
tik todėl, kad dar nesupianta 
savo klesos reikalų.

Po prakalbos buvo komunis
tų paduota* poras klausimų, į 
kuriuos kalbėtojas tinkamai at
sakė. Vienas iš klausimų buvo: 
Kodėl Vokietijos socialistai bū
dami valdžioje išrinko I lindėti- 
burgą prezidentu? Antras jo 
draugas pastebėjo, kad klausi
mas nevykęs, mėgino pataisyti, 
kad buk kodėl socialistai atida
vę valdžią I lindenbuigui. Vyku
siai atsakius šiuos klausinius, 
prakaltais ir užsibaigė.

—Northsidietis.

mo, tegul jos biznis vystosi ir 
bujoja dar su didesniu pasise
kimu.

Su aukšta pagarba, teatro 
direktorius, Juozas Vaičkus.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EKPREHSING & COAL 
PIANO MOVING EKPERTS’ 

l.ong disfance handling .
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Hahted St.
Tel. res. Yda 3408—Blv<l. 7667 office

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ

REIKIA gero sherinnn’o ir pa- 
gelbininko. Apex Iron & Metai Co., 
3505 Shields Avė.

NAMAI-2EME

Svarbi motery prelekcija Town of Lake
Skaitys Dr. A. Dovidonis 

apie reumatizmą

Kaip jnu žinoma, SLA 13! 
kp. moterų kuopa, rengia šian
die svarbią prelekciją iš svei
katos sryties. Suprantama, kad 
moterims labiausia rupi svei
kata — savo, vyro ir vaikų, 
nes joms daugiausia tenka varg
ti. jei kuris šeimynos narys su
serga. Jni tenka tada netik 
kasdieninį darbą ai likti, bet

Ateinančią savaitę Davis Sq. 
parko svetainėje bus šie susi
rinkimai :

Pirmadieny, kovo 22 d. ne
mokama kūdikių klinika; siu
vimo mokykla mergaitėms; ne
mokama vakarinė mokykla, 7 
v. (mokinama anglų kalbos, 
geografijos, istorijos, aritmeti
kos prirengiama prie išėmimo 
pilietybės popierų).

vh-

Apiplėšė V. Aglinskienes 
sankrova

HEIĮK ALINGAS (pirmarankis 
virėjas, kuris moka gerai savo 
darbą. Kreipkitės tuojaus.

Pavasariniai- Darganai
PARDAVIMUI naujas mūrinis na

mas, 6 ir 6 kambarius, aržuolo rti- 
mingai, karštu vąndeniu apšildo- 
mas, įmokėti $1000, kitus kaip ren- 
<lą. Namas randasi 6734 S. Mnple- 
wood Avė.

Pėtnyčios-subatos naktį plė
šikai įsilaužė j didelę V. Ag- 
linskienės moterų drabužių san
krovą, 7(117 S. Western Avė., 
Mar<|iictte Park apielinkėj, ku
rią ji lik keičią mėnesių atgal 
atidarė, ir išnešė $2,(KM) vertės 
moterų drabužiu. ¥ t

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Mnlcvojam ir popieruojnm. Už

laikėm malevą, poplerą, 
stiklus ir t. t.

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

32(M> S. Halsted St.

RAKANDAI

NAUJAS namas, murinjs, 5 ir 5 
kambarių, karštu vandeniu apšil
domas, 2 atskiri boileriai, aržuolo 
trinias, maudynės ir visi paranku- 
mni. Namas randasi 6611 South 
Fairfield Avi*.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI puikus 

kampinis lotas prieš parką, 
48x125, parinkta vieta dėl 
rezidencijos. Kaina tik $3,- 
500, pinigais reikia $1,000. 
Atsišaukite j freal estate ofi
są.

JACOB J.
LEWANDOWSKI

11750 So. Michigan Avė.

Pranešimai

PIRKIT PLUMB1NGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes nardnodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbinr Supply Co, 
1637 West Divisien SU 

netoli Marshfield

HAKGENAl
Pardavimui išmuštas puriom se

tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setus, 9x12 karpetas, liampos, ra
šymui stalas, 6 tūbų nulio setus, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 l)rexel Avenuo
Tel. Hyde Purk 7186

NAUJAS kumpinis, 4 pagyvenimų 
muro namas, ruimai exti‘a dideli, 
{taisyti pagal vėliausios mados, 4 
karų garažas. Namas randasi ge
roj vieloj, tik blokas nuo Marquette 
Parko, {mokėti $10,000, kitus kaip 
renda. Namas randasi 6551*56 So. 
\Vhipple St.

2337 (’ARVER St. pardavimui ar
ba mainvmui 3 apartmentų namas, 
kaina $24,000, easli $4000 iki $5000, 
kitus mainais, 3—5 ir 1—2 kam
barių jąnltoriui, namas 1 metų se
numo, 2 karų garažas. Atdara va
karai?.. Ilios. S. Fox, 7129 S. Chi
cago Avc. Dorcherster 9122

Ar,nori būti nariu Chicagus 
Lietuvių Draugijos?

ginti. Jei kudikis susergi), kas 
daugiau rūpinas, jei ne moti
na? Todėl moterys labiausia ir 
inpinasi, kad visi sveiki butų 

ir jos vyras ir jos vaikai.
Viena iš ligų, kuri labiausia 

kankina darbininkus yra reu
matizmas. Veik pusė darbinin
kų serga reumatizmu, kenčia 
didelius sopulius ir jam darbas 
darosi nepanešamas. Moterys 
norėtų, kad vki darbininkai 
susipažintų su ta įkiriąja li
ga, žinotų nuo ko ji piteina ir 
akip nuo jos vaduotis, šios die
nos prelekcija ir bus pašvęsta 
tos ligos gvildenimui. Aiškins 
gi apie tą ligą — reumatizmą 
Dr. A. Dovidonis. Prelekcija 
bus Mark VVbite Sq. parko sve
tainėj, (Library Room) kaip 
X vai. vak. Moterys norėtų, kad 
visi lietuviai darbininkai-ės at
eitų šios svarbios prelekcijos 
pasiklausyti. Todėl jos kviečia 
visus, nes prelekcija yra vie
ša, visiems atdara. Įžanga dy
kai. Daktaras atsakinės ir | 
klausimus. —K.

karine mokykla, 7 -9 v. v.
Trečiadieny — Vyčių
Ketvirtadieny —-pasakos vai

kams, 4 v.; nemokama kūdikių 
klinika, 1 v.

Penktadieny — 
navimo pamokos; 
Kliubo “Lietuva” 
veikalo “Kūmučių 
ris bus vaidinamas
Lietuvių Auditorijoj, IJSS. Vili 
Rajono vakare

Dovanos, bet kam?

North Side

Busy Needle Sevving Kliubas, 
kuriame susispietę čia augu
sius lietuvaitės, rengia didelę 
“surprise party” dėl savo drau
gų ir draugių. Jų bunco party 
įvyks antradieny, kovo 23 d., 
Jociaus cafe. Kad svečiai ilgiau 
atmintų šią sueigą, darbščio
sios adatos siuvimo kliubo se
sutės žada apdovanoti atsiJan-j 
kiusius. Dovanos laikomos slapJ 
toje vietoje ir nežinoma kokios 
jos bus. Dovanas gauti bus ga
na lengva, I 
“surprise“, 1 
gražioji lytis butų, jei 
pasakytų. Jos bijo, kad

Draugo Michelsono piakallKis

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo {staiga ('hieagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J. 
Dtinno Roofing (’O.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawiulale 0114.

PARDAVIMUI rakandai, setas 
frontinls ir daug kitų dalykų. Par
duosiu pusdykei. 1617 S. \Vinches- 
ter Avė.

APLEIDŽIU miestą, turiu parduo
ti 6 kambarių rakandus pigiai. 
6345 S. Riilunond St.

PARDAVIMUI

NAUJAS 4 pagyventilių mūrinis 
namas, visi po 5 kambarius rui
mai, visi {taisyti pagal vėliausios 
mados, 4 karų garažas. {mokėti 
$8000, kilus kaip lendą. Namas 
randasi 6616-18 S. \Vbipple St.

2 FLATU mūrinis namas, 7 ir 7 
kambarių, karštu vandeniu apšil
domas. maudynės ir visi palanku
mai. Jmokėti $2500, kitus kaip ren- 
dą. Namas randasi 5422 S. Carpen- 
ter St.

PARDAVIMUI didelis dėl 3 apt. 
namo lotas, aprub(*žiotoj vietoj, ne
toli elcvatorio, su keliais šimtais 
dolerių galit pradėt veikt, turiu 
parduot greit,

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Box 715

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goję. I šitą Draugiją pęiklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Drttugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams naftelpu išmokoma gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos, Narinis gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus, iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priimamos ir čielos drau- j gystė.s bvi kiiubui, kurie yra Car- I 

! teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau*'
. gystetns ir pašelpimams kliubains 

lietuvių dai- yra proga prisidėti prie Chiciigos 
Teatrališko Draugijos-apie sąlygas

.. .. i prisidėjimo malonėkite kreiptis 
repeticijos prįe Chicagos Lietuvių Draugijos 

11<> i us”. kn- pirmininko — Julius Mickevičius, 
i no i 3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard kovo 28 d., !M;G3> 

Pavieniai nariai 
terjs norinti įstoti j šitą Draugij 
galite paduo i prašimą prie Irti 
vieno Draugi 
Tankumo gal 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus {.stojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją—
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus:

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba »

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

KRAUTUVIŲ FJKČERIA1
Grosernių, Bu- 
černhj, Delikate- 
8sen, Restauran
ts, Kendžių, Be- 
kernių. M u s ų 
nts Geraa patar

navimas, žemos kainos. 
Sostheiins, 1912 So State 'St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
—vyrai ir mo- 

i pratimą prie iri le 
os nario arba dėl pa
te kreiptis į žemiau

Kumučiy Rojus
Naują J. J. Zolp 4 veiksmų 

dramą, dalyvaujant pačiam au
toriui, stato LSS VIII Rajonas 

.... nedėlioj, kovo 28 d. (Verbų ne? 
bet kad padaryti' dėlioj), Lietuvių Auditorijoj, 

tai slepiama, lai ne 3133 S. Halsted St. Vaidinimo 
‘ viską pradžia 6:30 vai. vak. Po vai- 

vyrai i dinimo šokiai.
iškal-* Apie šią naują dramą iš da- 
sako: bartinio Amerikos lietuvių 
gabu- venimo kalba visa Chicaga. 

eikite jos pažiūrėti. Jžanga 
ir $1.

no laimėti dovanas. Joj 
“Dabar sužinosime vyrų 
mus”. —Reporteris.

L Vaičkaus padėkos žo
dis The Peoples Fur- 

niture kompanijai
Iš visų organizacijų ir priva

čių asmenų, kurie prisidėjo prie 
musų nuolatinio teatro kūrimo, 
šiame sezone daugiausiai užuo-

Kovo 18 d. čia įvyko prakal
bos t surengtos• LSS. VIII Rajo
no, prigelbstint LSS. 81 kuopai.

• Žmonių atsilankė virš šimto ir 
apie 3 komunistai. Draugas S. 
Michelsonas kalbėjo dviem at
vejais.

Pirmoje savo kalbos dalyje 
perbėgo laikotarpį nuo Rusijos
i evoliucijos iki dabartinio kle- jautos ir jautrumo parodė The 
rikalu viešpatavimo IJetuvoje. Peoples Fumiture Kompanija, 
čionais kalbėtojas pabrėžė kaip kiekvienam vaidinimui skolin- 
yra svarbi amerikiečių parama dama reikalingus scenai rakan- 
Socialdemokratų partijai Lietu- dus (fomičius), kilimus, ir pati 
voje, kadangi tokia parama pri- ’ pristatydama juos į teatrą.

Tas sudarė kompanijai, beabe- 
jonės, daug* bereikalingų išlai
dų I iš vienos pusės rakandų 
vežiojimas, iš kitos, Imbejo, 
scenoj vartojami rakandai tan
kiai pasigadina. Vienok kompa
nija jausdama reikalingumą

duoda musų draugams daugiau 
energijos kovoti su priešu ir 
pasitikėjimo tą kovą laimėti.

Paprašius paaukoti kas kiek 
išgali Socialdemokratų partijai, 
aukojo: $2.00 Dr. A. Montvi- 
das, po $1.00: Peter Stankus, 
M. Matulis, A. Svirušis, J. Kru- lietuvių tautai teatro, atjautė 
čas, S. Stanionis, J. Gudelis, M. tą sunkų momentą ir su dide- 
Civinskienė, O. Vitkauskienė, liu pasiryžimu ištisą sezoną 
X. Shaikus, R. Shaikus, J. Gab- gražiais ir stilingais rakandais 
rys, T. Bypkevičia, W. Grabau- ’ (forničiais). 
skas, A. Papilis, P. Gedeiko, J. Aš iš savo pusės, kaipo teat- 
Paškevičius ir du X. X. |ro vedėjas, laiškiu gilios pa-

Po 50c. J. Urbonas ir V. PaČ- garbos The Peoples Furniture 
kauskas. {Kompanijai ir tariu lietuvišką

Viso .......................... $21.00 ajiu ir norėčiau atkreipti vi-
Smulkių aukų ............. 1.15 suomenės domę į tai, kad musų
Viso kartu ............... $22.15 lietuviai taipgi iš savo pusės
Antru atveju drg. Michelso- palaikytų tos kompanijos biz

nas kalbėjo apie abelną darbi
ninkų judėjimą Ir priėjo prie 
išvedimo, kad norint ar neno- butų, kad musų visuomenė su-i 
rintf priseis Visiems būti SOCia- ni-nafn nVinninn- “IS^.rfia nua 
listais, nes gyvenimo aplinky
bės prie to stumia. Kalbėtojas lietuvį — piznierių, kuriam ru- 
sakė, kad darbininkas negali pi tautos reikalai, 
būti republikonas, nes republi- Musų tautos reikalų atjauti- 
konų partija susideda iš didž- mą abiausilai parodė The 
turčių ir jie nekovos už darbi- Peoples Furniture kompanija, 
ninku reikalus. Taip pat ir de- Todėl aš baigdamas savo trum-Į

nj, įsigydami sau tos kompani
jos rakandus. Pageidaujama

prastų principą: “lietufis pas 
lietuvį”. Labiausiai pas tokį

vai-

At-

Svarbi prelekcija. — SLA 131 
moterų kuopa rengia labai svarbią 
prelekciją šiandie vakare, 8 vai., 
Mark \Vhilc Sq. parko svetainėj 
(Library Roorn), 30 ir Halsted gt. 
Skaitys Dr. A. Dovidonis apie reu
matizmą. Visi kviečiami atsilanky
ti. įžanga /lykai. —Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIESKAU savo dėdės Silvestro 

Krikščiūno, tautiško kunigo. Turiu 
labai svarbų reikalą. Jis pats ai 
kas žinote apie ji, kur jis yra. mel
džiu pranešti. As bustu labai dė
kingas.

I’eter J. KriksČiunas, 
New Milford, Conn.

ĮVAIRUS skelbimai
Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTIJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO.

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

3311 So. Halsted Street, 
Notąry Public Phone Yards 6062

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

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

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

PAS1RENDAVOJA frontinis, ap
šildomas kambarys; merginom ar 
vaikinam. 4321 So. Rockvvell St.

RENDON kambarys vaikinui ar
ba merginai, moderniškame name. 
Tel. Repuldie 3831, 2441 W. Mar- 
(luette Rd.

REIKIA DARBININKįĮ
vyrų ir į Moterų

. REIKIA vyrų ir mote-4 
rų dėl pardavinėjimo 
augštos rųšies sub-divi- 
sion real eštate. Darbas 
visam laikui arba dali- 
nam laikui,1 Mes sutei
kiame pilnų? koperacijų.
SHEKLETON BROS. 

15.08 N. Crąvvford Avė.

REIKIA DARBININKįĮ
MOTERŲ

REIKIA trijų moterų dirbti tris va
karus j sayaitę. Taipgi trijų moterų 
pilnam arba dalinant laikui dienomis. 
Šis darbas gerai apsimoka ir galima 
išsidirbti ateičiai. Atsišaukite, 4011 
\V. 26tl> St., Chicago.

REIKIA moterų ir merginų leng
vam darbui. Mokama geriausia al
ga mieste. Joseph Mfg. Co., 370(1 
S. Morgan St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA dviejų salesma- 
nų. Turi būti energingi ir 
norinti dirbti.

Prieinamos sąlygos.
Geras agentas gali uždirb- 

ti nuo 8 iki 10 tūkstančių 
dolerių į metus. Atsišaukit 
tuojau į real estate ofisų.

JACOB J.
LEWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė.

REIKIA trijų vyrų dirbti tris va
karus j savaitę. Taipgi trijų vyrų pil
nam arba dalinam laikui dienomis. 
Šis darbas gerai apsimoku ii* galima 
išsidirbti ateičiai. Atsišaukit, 4011 W. 
26th St., Chirugo.

RJSIKALINGAS pirmarankis 
virėjas, kuris moka gerai savo 
darba. Kreipkitės tuojaus

J. LEPPA
3208 So. Halsted Str.

REIKALINGI lietuviai pardavėjai 
pardavinėti Hupmobile automobi
lius. Mokestis gera. Darbas leng
vas, o uždarbis didelis. Yra pro
ga ir nepatyrusieins išmėginti savo 
gabumus. Margis Motor Sales, 

4628 Archer Avė.
r Phone Lafayette 2082

REIKALINGAS bučeris; kreipRI- 
« tuojau, 1211 W, 63 St. J. LiepaJ lės tuojau, 1211 W> 63 St. J

DEL labai Svarbios priežasties tu
riu parduoti savo $800 vertės grojik- 
Ij pianą su bertčiumi ir roleliais už 
$125.00. $25.00 cash ir $10.00 j mė
nesi. l’asimatykit šiandien su Mich- 
ael Borschuba, 2332 W. Madison St., 
Ist floor front.

MEDINIS namas, 5 kambarių, 
graži vieta, {mokėti tik $1500. Na
mas randasi 4622 S. Sacraniento 
Avc.

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties aplei.limo miesto savo ifKOO 
vertės grojiki} pianą už $150, yra 
75 Foteliui ir benčius, $50 cnsh ir 

$10 i inčnesj.
VIALAITIS

6512 So. Hnlsted St. 
1-raus lubos

po

RESTAURANTAS greitam parda
vimui, geras biznis, prie mokyklos 
ir Bell telefonų įstaigos. 1510 West 
Harrison Street.

PARDUOSIU greitai savo gražų 
upright pianą, rakandus ir du kau
rus. 309 E. 50 St. Kemvood 8549.

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

320 E. 14 Street, 
CHICAGO HEIGHTS, 1LL.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
greitu laiku, visokių tautų apgyventa 
vieta. Renda pigi. Biznis išdirbtas 
per 12 metų. Priežastis pardavimo 
turiu apleisti miestą.

2801 So. Unjon Avė.
Phone Victorv 6711

RETAS BARGENAS
Parsiduoda saldainių, irę cream 

ir smulkių daiktų krautuve, verta 
$800, parduosiu už pusę kainos 
greitam pardavimui.

Kreipkitės:
1538 So. I9th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI restaurantas, gera 
vieta, gera transportacija. Parduo
siu pigiai. Puiki vieta dėl lietuvių. 
3457 S. Halsted St.

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

4843 S. Michigan Avė.
Kenvvood 2514

PARSIDUODA grosernė ir No- 
ion krautuvė, pigiai, 2859 South 

Union Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė. Visa arba pusė. Lietuvių ko- 
onija. Pardavimo priežastis patir

si! ant vietos. 3337 Auburn Avė.

PARDAVIMUI kampinė prie High 
School krautuvė, geras biznis, prie
žastis — liga. 4801 S. Union Avė.

NAMAI-ŽEME
$1000 TIKTAI JUMS REIKIA 

KITUS KAIP RENDA
Nupirksite musų naujus, visai 

moderniškus namus, 4 ir 5 kamba
rių mūriniai bungalovv. Kiekvienas 
kambarys didelis, šviesus ir daug 
oro. 30 pėdų lotai; atdari dieno
mis dėl apžiūrėjimo ir visą dieną 
nodėlioj. 

7200 
7204 
7140 
7206 

A. J.

South Rockwcll St. 
South R(M-kwell St. 
Maptevvood Avė.

S. Rockwell St.
ANDERSON & CO.

Savininkai ir statytojai 
, Tel. Fairfax (1425

PARDAVIMUI 27 pėdų 
lotas, netoli Michigan Avė. 
ir 120th PI., kaina $1,200. 
Reikia turėti pinigais $300. 
Atsišaukite į real estate ofi
sų.

JACOB J. 
LEWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė

PARDAVIMUI 
apartmentų namui 
nuo elcvatorio, su 
ti. Naujienos, 1739 
Box 712

labai gražus 2 
lotas, 2 blokai 

<$400 galit veik- 
S. Halsted St.

2 MEDINIAI namai, muro pu* 
damento, aukšti beizmentai, gražus 
fronto ir užpakaliniai porčiai, nmu- 
.lyTiv.s, elektra, 2 karų nur;i>.i«s, lo
tai 37x125 ft. Graži viela, tik pu
sė bloko nuo didelio SlcKinley 
Park, tik pusė bloko nuo 2 karų 
linijų, pnokėti tik *1800, kitus kaip 
rendą. Namai randasi 2111—2443 
\V. Pershing Road.

PARDAVIMUI rinktinė vieta sta
tymui namų, didelis lotus, netoli 
nuo elcvatorio stoties, aprubežio- 
toj sekcijoj, su *250 cash galit pra
dėt veikt, kitus išmokėjimais. Nau
jienos, 1739 S. Halsted St. Box 714

MŪRTGECIAI-PASKOLOS
/■" 1 ...........

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Aee^ 

Lafayette 6738

Gražus mūrinis bungalosv, elekt
ra, maudynės, visi parankumai, 1 
karo garažas, lotas 37 X125, labai 
graži vieta, tik pusė bloko nuo ka
rų linijos, {mokėti tik $1500, kitus 
kaip rendą. Namas randasi 5607 S. 
Natchez Avė.

MEDINIS cottage, 5 kambarių, 
didele barnė, aukštas beizinentas, 2 
i>o 30 pėdų lotai, graži vieta; jmo
kėti tik $1500, kitus kaip rendą. 
Namas randasi 5538 So. Kostner 
Avė.

NAUJAS 7 kambarių bungalow, 
karštu vandenin apšildomas, aržuo
lo trinias. Namas randasi 2441 W. 
43rd St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 5 
ir 5 kambarių, karštu vandeniu ap
šildomas. aržuolo trinias, {mokėti 
tik $4000, kitus kaip rendą. Namas 
randasi 2132 N. Lc Vergn Avė. 
North Side.

PARDAVIMUI medinis namas, 6 
ir 6 kambarių, maudynės, elektra 
ir visi parankumai. Kaina tik $6,800 
Namas randasi Rridgeporte, ne
toli 32 ir Auburn Avė.

BIZNIAVI NAMAI
NAUJAS namas, štoras I kamba

rių užpakaly storo ir 6 kambarių 
flatas, aukštas beizinentas, karšiu 
vandeniu apšildomas; jmokėti tik 
.$4000. Namas randasi 4324 So. C.a- 
lifornia Avė.

MES tuos visus namus parduo
sim pigiai ar mainysim ant tamstų 
namų, lotų ar biznių.

TAIPGI jeigu tamstas neišsirink
tumėt iš musų namų, tai mes pa- 
budavotumėm kokius tik tamstas 
mylčtumėt. Kurie manot pirkti ar 
budavoti namus, atvažiuokit pas 
mus pasitarti, o mos stengsimės 
tamstas užganėdinti.

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ. CHICAGO 

Tel. Lafayette 7674

PARDAVIMUI rezidencijos lotas 
Cicero]. Biskj įmokėti, prieinamai. 
Gera transportacija. Atsišaukit, 4011 
W. 26th St., Chicago.

PARDAVIMUI parinktas biznio 
lotas pilnos sekcijos linijoj, netoli 
elevatorio, cash reikia tiktai $800. 
Naujienos, 1739 So. Halsted Street. 
B(»x 713.

PARDAVIMUI 3 aukštų namas, 4 
flatai ir krautuvė, geras pirkinys 
už $18,000, Ralph Dendt. 3627 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI per našlę 7 akrų 
farma, 8 kambarių namas, 2 višti- 
ninkai, arklininkas, viskas naujos 
mados, Hobart, Ina., pigiai jei kas 
nupirks iki 1 balandžio.

šaukit:
Tel. Saginaw 2214

PARDAVIMUI nauja muro, 6 kamb 
bungalovv, gaili šildoma, kieto med
žio išbaigta, 30 pėdų lotas. $3,000 
įnešti, o likusius $50.00 j mčnesj. 
Vienas blokas nuo Kedzie Avė. arti 
mokyklos, bažnyčios ir Storų.

Savininkas
5223 So. Sawyer Avė.

PARSIDUODA arba mainau na
mų, 2818 S. Emerald Avė. Savinin
kas, 843 W. 34 St.

PARDAVIMUI didelis ant South 
VVest kampo lotas, 23 ir Rockvvel! 
St. yra visi (taisymai ir apmokėti, 
vertas <$3000, parduosiu už $1900 
cash.
t. Consumors Flour Co.

127 N. Dearborn St.
, Roorn 1414

TURIU 2200 pirmų motgi- 
čių atmokamų mėnesiniais mo- 
kesčiais ir gerą bučernę, o jei 
reikėtų ir pinigų. Mainysiu ant 
bungalow ar 2 pagyvenimų na
mo. Norintieji pinigų ir gerą 
biznį, kreipkitės

1723 W. 47th St.
Tel. Yards 4389

MOKYKLOS
Specialus Kainos

Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti ąpie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pako] šis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prirengs 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
j blznj. • Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber College, 672 and 
651 W. Madison StM Chicago, III.
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ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug hitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo I^e- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted SL, Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)
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Praktiškos Automobilių
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsu išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 We«t Madison St.

i

nte- 
pasi- 

naują

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelno.-? 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystes, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

.* MOKSLO LIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.L- L-------L------- I . fĮ/«


