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Britų valdžia grūmoja 
streikui armija

Amsterdamo Internacio
nalas remia britų streiką

Planuoja visų kraštu 
angliakasių streiką?

Greitai dėl to\ j vyksiąs anglia
kasių Internacionalo komiteto 
susirinkimas

PARYŽIUS, Francija, geg. 5.
Frank i lodges, Tarptautinės 

kasyklų darbininkų sąjungos 
sekretorius, telegrafavo iš Lon
dono visiems Internacionalui

Planuojama tartautinis kasyklų 
darbininkų streikas

priklausančių sąjungų sekreto
riams, prašydamas, kad jie bu
tų visam kam prisirengę. Tokią 
telegramą gavo ir Francijos an
gliakasių sąjungos sekretorius

Visuotinas Anglijos darbi
ninką streikas

Valdžia ir darbininkai ruošias 
ilgai kovai; valdžia grūmoja 
pavartojimu * kariuomenės

LONDONAS, geg. 5. — An
glija šiandie gyveno antrą vi
suotino darbininkų streiko die
ną. Abidvi kovojančios pusės, 
tai yra apie penki milionai or
ganizuotų darbininkų vienoj 
pusėj, ir samdytojai su juos re
miančia valdžia, antroj, atrodo 
nusistačiusios laikytis tvirtai, 
ir ruošiasi ilgai kovai.

Neskaitant mažesnių šian ir 
ten policijos susidūrimų su 
streikininkais, vieno kito apver
sto vežimo ar buso, bendrai 
imant' streikas eina ramiai.

Visoks biznis sustojęs
Visoks biznis sustojęs, ir 

daugelis firmų pranešė savo 
tarnautojams, kad jie kol kas 
nė nebeateitų dirbti, kadangi 
vis tiek nėra kas veikti.

Londone joks laikraštis ne-

Amsterdamo Internaciona
las remia britą streiką

Dvidešimt trijų valstybių pro
fesinės są jungos raginamos 
padėti britų draugams

AMSTERDAMAS, Olandija, 
geg. 5. — Tarptautinio profesi
nių sąjungų susivienijimo (ki
taip vadinamo Amsterdamo In
ternacionalu) generalis sekreto
rius Oudegeest skelbia, kad su
sivienijimas, kuriam priklauso 
dvidešimt trijų valstybių profe
sinės sąjungos, ir kuris save 
dispozicijoj turi 200 milionų 
gilderų (80 milionų dolerių) 
gyvais pinigais, teiks stiprios 
paramos Anglijos profesinių są
jungų kongresui, Vedančiam da
bar visuotiną streiką.

Amsterdamo Internacionalas 
jau išsiuntinėjo laiškus įvairių 
kraštų sąjungoms, ragindamas 
jas remti britų darbininkus.

Manoma, vkad Anglijos strei
kininkai galės nuosavais resur
sais laikytis per keturias ar 
penkias savaites.

Kanadiečiai žada paramos

Vigne.
Kai kas sako, kad taiptauti- 

nis angliakasių streikas vargiai 
butų įvykinamas, bet Vigne 
tvirtina, kad tai visai galimas 
daiktas. Jis sako, kao šiomis 
dienomis Hodges sušauksiąs 
Tarptautinės angliakasių są
jungos vykdomąjį komitetą 
Briusely arba Londone, kur gal 
būt bus padaryta labai svarbių 
tarimų. j

Amerikos biznieriai ėmė 
gausiai lankyt Rusiją

MASKVA, geg. 5. — Staiga 
Amerikos biznieriai > ėmė gau
siai lankyti Rusiją.

Pastaromis dienomis Maskvoj 
lankėsi (’nion Twist Drill kom
panijos prezidentas Moskirrimon 
iš Bostono; New Yorko banki
nės firmos Goldman, Saxe and 
Co. direktorius \Valter Gold
man; New Yorko teatių gildi
jos direktorius Lee Simonson; 
dabar atvyko Philadelphijos 
Baldvvin Locomotive Works 
prezidentas Samuel Vauclain ir, 
New Yorko Guaranty Trust 
kompanijos vice-prezidentas

lEacific ar.d Atlantic Photo]

Gen. Harry A. Smith, kuris 
gegužės mėnesyj atstovaus 
Ameriką Genevoj, kuri įvyks 
ginklavimosi konferencija.

Nauja komunistą partija 
įkurta Vokietijoj

Raudonasis internaciona
las skelbia boikotą

Lenkijos ministeriu kabi
netas vos laikosi

Ji vadinsis “Kairiųjų komunis
tų partija” ir kovos su ofi- 
ciale “Zinovjevo partija”

BERLINAS, Vokietija, geg.
5. Vokietijoje įsikūrė nauja 
komunistų partija. Oficialinis 
jos vardas yra: “Vokietijos 

'kairiųjų komunistų partija”. 
(Vyriausias naujosios partijos 
uždavinys bus kovoti su oficia- 
line Vokietijos komunistų par
tija, kurią naujosios partijos 
kūrėjai ir vadai charakterizuo
ja kaipo “Zinovjevo komunistų 
partiją”.

Naujoji partija susikūrė iš 
jvisų tų grupių, organizacijų ir

Neleisti gabenti jokii/ prekių į 
Angliją, bet visais budais 

• remti britų streikininkus

MASKVA, geg. 5. — Komu
nistų raudonųjų profsąjungų 
internacionalo sekretorius Lo- 
zovsky dėl visuotino Anglijos 
darbininkų streiko išleido pro
klamaciją, kurioj be kita sako
ma:

“Kova prasidėjo. Milionai 
Anglijos proletarų sukilo kaip 
vienas žpiogus prieš savo iš
naudotojus.

“Akivaizdoje šios milžiniškos 
kovos, kur dar pirmą kartą 
Britanijos istorijoje klasė sto-

Premjeras Skrzyilskis ruošias 
atsistatydinti, negalėdamas 
pritrauk t koalicijon kairiųjų

VARŠUVA, Lenkija, geg. 5. 
— Lenkija gyvena politinį kii- 
rį. Premjeras Skrzynskis vei
kiausiai dar šią savaitę atsista
tydins, kaip kad jis žadėjo pa* 
sitraukti, jei jam nepavyksią 
pritraukti vėl radikalinių parti
jų į koaliciją. Naujas gi kabine
tas sudalyti bus nelengvas dar
bas.

Dabartinis ministeriu kabine
tas neteko krašto pasitikėjimo 
dėl stokos jame tinkamų žmo
nių ir dėl stokos tvirtos didžiu-

kuopų, kurios nesenai atsimetė ja prieš klasę, visi skirtumai mos, tuo tarpu kai krašto fi-
nuo oficialinės komunistų par^tarp darbininkų turi išnykti, 
tijos. Visos tos grupės ir | Visi darbininkai, nežiūrint ku-
frakcijos laikė dabar specialę riai šalininkybei jie priklauso, 
konferenciją, kurioj dalyvavo Įturi teikti savo kovojantiems 
atstovai iš Berlino, Hamburgo, broliams visos galimos pagal-
Halles, Merseburgo, Tiuringijos, bos.
Saksonijos ir kitų vietų, ir to- “Nė vieno tono anglies Angli

nansai visai pairę. Geriausia 
išeitis butų, jei butų galima su
daryti valdžią iš stiprių įvairių 
partijų žmonių, liet tatai sun
kus uždavinys, kada tos parti-
jos stipriai prieš viena kitą nu- 
sistačiusios.

Maskva džiaugiasi visuo
tinu britą streiku

*------- - ■ '•1

Nbi's nesitiki, kad britų darbi
ninkai įsteigtų “diktatūrą”; 
Stalinas šmeižia MacDonaldą

RYGA, Latvija, geg. 5.
Pasak telegramų iš Maskvos, 
sovietų valdžia neslepia savo 
džiaugsmo dėl kilusios Anglijoj 
kovos. Daugelis komisarų kas 
diena laiko darbininkams po ke
lias kalbas, pranešdami jiems 
gaunamus iš sovietų legacijos 
Londone telegrafinius praneši
mus apie streiko eigą.

Sovietų lyderis Stalin, kalbė
damas viename masiniame mi-

je konferencijoje buvo naujoji 
komunistų partija sukurta.

Vienas svarbiųjų jos tikslų 
busiąs išvaduoti Vokietijos ko
munistinį darbininkų judėjimą 
iš maskviškės diktatūros. Nau-' 
josios partijos vadai kaltina ' 
maskviškius komunistus, kad | 
jie iešką kapitalistinių valdžių; 
paskolos ir paramos Rusijai, o 
užsienių komunistus verčia 
klausyti Maskvos diktavimų ir 
pildyti be jokių sąlygų jos 
įsakymus, nors tatai kenkia už
sienio dąjbinipkams, dažnai daL 
gi einą tiesiai prieš Europos 
darbininkų interesus.

jai! Visi kraštai turi boikotuo
ti britų užsakymus ir negabenti 
iš užsienio jokių prekių į Ang
liją. Veskite negailestingą ko
vą su streiko laužytojais!”

Amundseno dirižablis 
Nor^e skrenda i 

Špicbergeną
LENINGRADAS, geg. 5. — 

Amundseno ekspedicijos i žie
mių ašigalį dirižablis Norge šį 
rytą išskrido iš Trocko į Špic
bergeną. ,

Chicagietis nusižudė Paryžiuje

PARYŽIUS, Francija, geg. 5. 
— Vakar čia nusižudė vienas 
amerikietis, Gi’bert Uirsch, 39 
metų. Jis nusidurė žirklėmis, 
tariamai dėl finansinių nepasi
sekimų. Uirsch buvo kilęs iš 
Chicagos.

Septyni žmonės liko sužeisti 
ir 25 sutrenkti, Mihvaukec Avė. 
gatvekarini prie Lincoln gat
vės užgavus k» lis “trailerius”, 

vežimus, kurie buvo prika
binti prie automobilio. Tarp

beišeina, neskaitant valdžios 
pradėto leisti informacinio la
pelio British Gazette ir tuo 
pačiu tikslu šiandie išleista dar 
binfrikų laikraštėlio British 
\Vorkman. Didžiulis Londono 
Times, paprastai leidžiamas 
dvidešimt astuonių puslapių, 
šiandie išėjo vieno lakštelio, aš- 
nuonių per trylika colių didu
mo, rašomaja mašina rašytas ii 
multigrafu reprodukuotas.

Kontinentinis Daily Mail, lei
džiamas Paryžiuje, bandė spau- 
dinti 500,000 egzempliorių ir 
aeroplanais pristatyti į Londo
ną, bet franeuzų spaustuvių 
darbininkų sąjunga įteikė leidė
jams ultimatumą, kad jeigu ta
tai bus bandoma daryti, bus pa
skelbtas streikas. -
Valdžia grūmoja pavartoti ka

riuomenę
Krašto ministeris Joynson- 

Hicks, kalbėdamas parlamente 
šiandie pasakė, kad valdžia pa
siryžus išlaikyti tvarką ir da
ryti visa, kad aprūpinus gyve
nimui reikalingais daiktais, 
nors tam tektų pavartoti ir 
ginkluotos krašto jėgos.

Premjeras Baldwin atstovų 
bute pareiškė, kad valdžia jo
kiu budu nenusileisianti visuo
tinam streikui ir neisianti į jo
kias derybas. Tik tokiu atveju, 
jei streikas busiąs atšauktas be 
jokių sąlygų, valdžiai busianti 
pasiruošus pradėti iš naujo de
rybas su darbininkų atstovais.

Arthuras Henderson, buvęs 
vidaus ministeris MacDonaldo 
darbiečių kabinete, Tagino val
džią nelaukti nieko ilgiau, bet 
tuojau pradėti pertraktacijas su 
profesinių sąjungų kongreso 
vadais, nes, sakė jis, jei valdžia 
laikysis tokio savo nusistatymo, 
tai per kelias dienas kraštas at
sidurs tokioj padėty, kad sunku 
ir įsivaizduoti.

OTT/ VVA, Ont.. Kanada, ge
gužės 5. Kanados darbinin
kų unijų vadai kablegrama 
pranešė Anglijos streiko va
dams, kad organizuotieji Kana
dos darbininkai teiks streiki
ninkams viso galingos paramos, 
tiek finansinės, tiek moralinės.

Sprogimo kasyklose 4 
darbininkai užmušti

PRESCOTT, Ariz., geg. 5. * 
United Verde vario kasyklose, 
apie trisdešimt penkias mylias 
nuo Prescotto, vakar dinamito 
spiegimo buvo du darbininkai 
vietoj sudraskyti, o kiti du 
mirtinai sužeisti.

Sprogimas taipjau išvertė sie
nas, kuriomis buvo ^M#muryta 
kasyklų dalis, kur jau per ke
letą metų ugnis rusi.

Paryžiaus automobilių 
fabrikų darbininkai 

sustreikavo *
PARYŽIUS, geg. 5. Del 

simpatijos britų darbininkams, 
šiandie sustreikavo du tūkstan
čiai Paryžiaus priemiesčio Saint 
Oueno. automobilių fabrikų ^dar
bininkų.

KONGRESMANAI PRAŠO 
a PARGABENT JIEMS 

AŠIGALIO GABALĄ

WASHINGTONAS, geg. 5. 
— Du kongresmanai, kalifornie- 
tis Curry ir virginietis Drewry, 
pasiuntė keliaujančiam į žiemių 
ašigalio kraštus komandoriui 
Byrdui bendrą radiogramą, pra
šydami jį, kad grįždamas iš 
ten jis pargabentų jiems “a 
piece of the north pole so we 
can see what it looks likę.”

Wm. Hamilton. Jie turės pasi
matymų su užsienio ministeriu 
čicciinu. premjeru Rikovu ir 
kitais aukštais sovietų valdi
ninkais.

Italą kariuomenė išmušus 
daug Afrikos čiagimią
ROMA. Italija, geg. 5. —• 

Praneša, kad Italijos kolonijų 
kariuomenė Tripolitanijoj puo
lus netoli nuo Gadames žygia
vusį maištingų čiabuvių būrį ir 
po aštrios kovos jį išvaikius. 
Daug maištininkų buvę užmuš
ta, tarp jų kritęs ir maištinin
kų būrio vadas.

Višta, kur šešiais dėji
mais padeda “dvy

lika” kiaušinių
TIFTON, Ga., geg. 5. Ag- 

licultural and Mechanical pery
klos valdytojas Byron Šouth- 
well turi tokią vištą, kuli še
šiais “dėjimais” padeda dvyli
ką kiaušinų. Tikriau sakant, 
ne dvyliką atskirų kiaušinių, 
bet šešis kiaušinius su tiek tu-- 
rinio, kiek kad dvylikos. Kiek
viename kiaušiny yra du try
niai, ir pats kiaušinis yra dvi
gubai didesnis už paprastąjį. 
Southwell daro bandymų išvys- ( 
tyti veislę vištų, kurios tokius 
kiaušinius dėtų.

ĮREGISTRAVO’ STIPRŲ ŽE
MES DREBĖJIMĄ

WASIIJNGTONAS, geg. 5.
Georgętovvno universiteto j 

seismografas šiandie įregistra
vo stiprų žemės drebėjimą, 
kurs tęsės nuo 1:29 iki 2:80 v. 
ryto. Drebėjimas turėjęs įvykti 
kur nors apie 2,700 mylių į žie
mius nuo \Vashingtono.

tinge Maskvoj, pranešė, kad 
visoj Rusijoj jau renkamos au
kos britų streikininkams remti. 
Jis pasakė, kad tokios preieta- 
riato diktatūros, kaip . Rusijoj, 
Anglijos darbininkai veikiausiai 
dar neįsteigsią, bet šis streikas 
sustiprinsiąs jų klasinę sąmonę 
taip, kad galų gale jie pasiduo- 
sią komunistų įtakai.

Tūkstančiai Anglijos komu
nistų partijos narių veikią die
ną ir naktį, sakė Stalinas, agi
tuodami prieš buvusį darbiečių 
premjerą Ramsay MaeDonaldą 
ir kitus darbo partijos vadus, 
kurie esą darbininkų klasės ir 
socialinės revoliucijos išdavi
kai.

į Prapuolusius Ispanijos 
aviatorius surado

HONKONGAS, Kinai, goję. 
5. — Kapitonas Ix)riga ir jo 
mechanikas, kurie per keturias 
dienas buvo prapuolę, tapo su
rasti gyvi. Abudu ispanų avia
toriai, ekspedicijos iš Madrido 
į Manilą nariai, , buvo Portu
galijos karo laivo Patria suras
ti jūrėse netoli nuo Makao 
salos.

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis ort> biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš viso gražu, bet Vakare ar 
naktį gali būt atmainos; šilta; 
stiprokas yietų ir pietų vakarų 
vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi
nimom 50°, maksimum 80® F.

Šiandie saulė teka 5:41, lei
džiasi 7:53 valandą.

' -"v •

Filipiną darbininkai ne
rems Amerikos kare ■

MANILA, Filipinai, geg.
Filipinų darbininkų unijų 

kongresas vakar priėmė rezo
liuciją, kad atsitikime, jei Jun
gtinės Valstijos. įsiveltų į karą 
su bej^ kuria kita valstybe, or
ganizuotieji Filipinų darbinin- 
ai pasiliks neitralųs.

Karo veteranas nusižudė

BI/OOM1NGTON, Ilk, geg. 5. 
— Praeitą naktį nusižudė, pri
gėręs gazų, karo veteranas Her- 
man Gidei, 31 metų.

MISSSOULA, MonU geg.
Girių gaisras, prasidėjęs 

praeitą pirmadienį ties Flat- 
head River upe, jau persimetė 
į Glacier National parką, kur 
išdegė apie 200 akrų plotas.

AR NORI 1Ą PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c Už žodį. Mažiausia kai
na 50c.’ Vienas colis (apie 30

| Washing-tono valstijoj 
siautė tornadas

sužeistųjų yra Victoria Vai- 
ches, 35 metų, 1280 Augusta 
St.

VANCOUVER, Wash., geg. 
5. — Clark kauntę vak^r atlan
kė tornadas, padaręs daug ža
los vietoms, kuriomis jis praė
jo. Daug namų buvo sugriauta 
ir medžių išvartyta, išrauta. 
Ypač skaudžiai nukentėjo vai
siniai sodai.

, , Į —;—*;.
Dębsas sveikesnis

TERRE IIAITE, Ind., geg.
5. Eugene V. Debs, senas so
cialistų vadas, kuris grįžęs iš

Inland Steel Co., Indianą 
Harbor, užvakar užkure naują 
krosnį tarpinirpui geležies. Ta 
krosnis galės sutarpinti 700 to
nų geležies į dieną. Ji yra labai 
gerai įrengta, tau; kad prie jos 
užteks 4 darbininkų, vietoj 12 
ir kokso ji per pusę mažiau su
vartosianti. Tos krosnies pabu- 
davojimas kainavo apie $1,500,- 
000.

Kadn Wm. RŽberts užvakar 
vakare sugryžo iš darbų namo 
<1427 N Paikside Avė., tai jis

iBermudos suširgo ir dėl ligos j rado savo pačią Lillian, 39 m., 
negalėjo dalyvauti nacionalėj negyvą, užsitroškinusią gasu. 
socialistų partijos konvencijoj Manoma, kad ji nusižudė iš nu- 
Pittsburghe, dabar truputį jau įsiminimo delei menkos sveika- 
geresnis. • tos.
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KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

žodžių) vienai dienai, $1.12, dau- ■' 
giau sykių pigiau; asmenų p^" 
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

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

2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Banką, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sią ir geriausią patarnavimą;

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

\ j 4. Naujienos išsiunčia pinigus kas an
trą dieną iki vienam centui;

6. Naujienos atdaros kasdien ir vaka
rais,' ir geriausia patarnauja. »

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

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



ŽINIOS
(Mkialinh Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais
May 6, 1926
r ' ii ~~r----- i

L.S.S. Pildomasis Komitetas

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A.. Vilią, 2241 N. Western Avė.
J. Vilią, 2130 N. Spauhling Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimorc, Md.
—----------------T!!'J- -------------------- -l-L’.T'■ A. -----------k ■ . J —---------------- 7. { '• '. • * * I

politinius sėbrus, bet ba
ltiems darbininkams tik 

metė po keletą centų 
darbams organizuoti, 
socialdemokratų api

Lietuvos Socialdemokratą
Platforma

Ko Socialdemokratai eina 
j Seimą.

Antrasai Seimas baigia savo 
dienas. Gegužės 8 ir 9 dieną 
musų kraštas rinks naujus savo 
atstovus.

Antrasai Seimas buvo krikš- 
Čicnįų seimas. Darbininke, nau
jakury, mažažemi, tarnautojau! 
Pirm negu pakelsi ranką savo 
balsą paduoti, pažiūrėk artimon 
praeitin ir atsakyk sau: kij tau 
da ė kunigų valdoma Lietuva?

les sakom: Seimas, kad ir ge 
riausias, nepagydys proletaro 
vargų. Darbininkų klasė nuga
lėt savo piešus, pagerins savo 
buitį ir pertvarkys gyvenimą 
socializmo pagrindais tik per 
atkakklią kovą pačiam gyveni
me. lipt kova už dabininkų rei
kalus ir Seime daug nusvers jų 
laimėjimams. Ir todėl mes kvie
čiame jus: meskite į šių rinki
mų kovą visas savo jėgas ir nu
verskite nuo savo sprando nusi
penėjusį kleboną, sotų buožę ir 
suktą spekuliantą.

Balsuokit tik už Socialdemo
kratų sąrašus.

I '

^MMes, socialdemokratai, neturi
me reikalo girtis darbininkams 
žodžiais. Visą laiką dirbdami 
jūsų tarpe sukūrėme Lietuvos 
darbininką partiją, atgaivinom 
ir išvystėm darbininkų profesi
nes sąjungas irjšf vieno su ju
mis kovojame. Mes kiek galė
dami jus švietėme ir buvome 
pirmutiniai prieš krikščionių 
smurtą, sauvalę ir žiaurius jų 
darbus.

Mes ir dabar einame į Seimą 
ginti darbo žmonių reikalus, 
dirbti ir kovoti iš vieno su dar
bininkais už šviesesnį jų ateitį.
Ko mes Seime reikalaujausim? 

Amnestija politiniams kali
niams ir kereiviams.

Krikščioniškos Lietuvos kalė
jimai prigrūsti žmonių, šimtai 
k dinių metais vargsta teių tik 
u: tai, kad jie drįso ginti darbi- 
n nkų reikalus, kovoti už laisvą, 
d mokrhtinę Lietuvą ir užtrau-1 
k? ant savęs žvalgybos kerštą. 
Š mtai metais lauma teismo, 
n žinodami savo kaltės. Dau- 
g bė kareivių už niekus žlunga 
u vuose tik dėlto, kad krikščio- 

s laiko Lietuvą karo stovy.
Mes reinalausim amnestijos 

elitiniams kaliniams ir kalėji- 
ų revizijos. Reikalausim per-

r

r
ž urėti nuteistųjų kareivių bylas 

nekaltus paliuosuoti.
Keršto ir neteisybės aukos tu- 
išeiti laisvėn.

arbo ir duonos badaujantiems 
darbininkams.

i

}

<

1

Antri iš eilės metai Lietuvos 
irbininkus ėda skurdus nedar
ia. Miestų gatvėse pilna elge- 
j. Emigracijos biurus apgulė 
iriai alkanų, kurie užmerkto

mis akimis važiuoja kraštai) 
i zieto, bet tik pabėgtų nuo ba- 
( ). Tokia jiems pasidarė miela %
1 rikščioniškoji Lietuva.

O krikščioniškas Seimas ir 
’ vriausybė leidžia tukti speku- 
1 untanu, šilta ranka glaudžia
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del akių 
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I Ir tai tik 
riami.

Mes ir toliau su visu griežtu
mu reikalausim, kad valstybė ir 
savivaldybės duotų darbinin
kams arba darbo,. arba tiektų 
pašalpos bedarbiam^.

Soti iš proletarų truso visuo
menė turi pasidalinti bent duo
na su alkanaisiais.

Praėjusiam Seime prieš pat 
rinkimus r “krikščionys” 
darbininkams apgraužtą 
— ligonių kasų įstatymą, 
ir vėl klastingai paslėpė.

Mes reikalausim busimam 
Seime, kad ligonių kasų įstaty
mas butų peržiūrėtas, patąisy- 
tas ir jgyvendintąs. Mes reika
lausim, kad ligoje butų apdrau- 

I sti visi darbininkai tiek miestuo
se, tiek kaime; kad pinigus ligo
ninis šelpti sudėtų pirmoj eilėj 
darbdaviai ir vyriausybė; kad 
ligonių kasas tvarkytų ir vestų 
ne činauninkai, bet darbininkų 
atstovai.

Mes reikalausim pensijų paso- 
nusiems darbininkams ir tar- 

I nautojams, aprūpinimo nelaimės 
ištiktiems ir pašalpos neturin
tiems darbo. Reikalausim pa
taisyti pensijų įstatymą tarnau
tojams, išleistą praeitam Seime.

Mes reikalausim, kad 8 valan
dų darbo diena butų įstatymais 
nustaty ta visiems darbininkams v 
ir gyvenime tikrai pildoma.

Kare žuvusiųjų našlės turi 
būt aprūpintos iš valstybės iždo.

Mes reikalausim, kad ieškan
tiems darbo darbininkams butų 
teista išvažiuoti iš Lietuvos sve
tur be jokių varžymų ir sunke
nybių. Pasai ir vizos tup būt 
jiems duodami nemokamai.

Buvusieji Seimai aiškiai paro
dė, kad juose mes maža ką lai
mėsim, jei patys darbininkai ne
kovos iš vieno su mumis. Ir to
dėl mes kursim ir stiprinsim 
profesines darbininkų sąjungas, 
auginsim musų Partiją ir plėsim 
darbininkų judėjimą Lietuvoje.

Per atkaklią suvienytomis 
darbininkų jėgomis Jcovą siek- 
sim geresnės ateities.

, Pagalbos naujakuriams ir 
plecininkams.

Paimtos iš dvarų žemės 
I gumoje jau išgrobstytos,
riausiose vietose įsisėdo visokie 
spekuliantai, iš ilgų rankų pra
kutę valdininkai, krikščionių va
dai ir stambųq buožės. Tik dva
rų pakraščiai tel<(O -vargingiems 
proletarams.

Bet naujakurių vargas tik dar 
prasideda. Be trobų, be gyvu
lių ir inventoriaus^ be skatiko 
kišenėj ir be vilties smilgsta 
tuščiuos laukuos tie skurdo bau
džiauninkai.

Kad naujakuriai — darbinin
kai neliktų amžini elgetos, mes 
reikalausim, kad jiems butų pa
naikinti išperkami mokesčiai, 
%ad iždas duotų jiems pašalpos 
įsikurti, ir patiektų mažais 
šimčiais paskolos jų ūkį 
tvirtinti.

Miestų darbininkams ir
nautojams mes vėl reikalausim, 
kad jiems butų duoti sklypai 
gyvenamam namui pasistatyti. 
Iždas ir savivaldybės turi jiems

dau-

nuo-j
SU-'

tar-
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parūpint pigiaus kredito na
mui statytis, arba patys turi 
statyti pigius butus vargin
gųjų sluogsnių reikalams.

Senieji nuomininkai ir čin
šininkai miestuose ir mieste
liuose turi gauti žemę nuosa
vybėn ir butų paliuosuoti nuo 
mokesčio.

užsienių 
silkėms, 
ir šiaip

šalin aukštus muitus Jr 
neteisingus mokesčius!

Lietuvos iždas visą laiką min- 
I ta iš netiesioginių mokesčių. 
I Pastarasis Seimas, gelbėdamas 
ištuštintą iždą, globodamas mu
sų fabrikantus ir stambius uki- 

I ninkus, per du kartu pakėlė 
I muitus įvežamai iš 
duonai, mėsai, cukrui, 

I pigiesiems audiniams 
Į biednuomenės vartojamoms pre- 
Į kėms. Dėlto vis brangsta pra- 
I gyvenimas, išbadėję darbinin
kai, tarnautojai ir vargingieji 
ūkininkai gauna sumokėti iž- 
dan šimtus milijonų litų. Ir iš 
tų bado milijonų mokamos di
delės algos ministeriams, per
kami užsieniuose rūmai val
džios atstovybėms, statomi di- 
deliausi rūmai Kaune ir ugdi- 
nama tautinė buržuazija. Tuo 
tarpu turtingieji bekeik nejau
čia mokesčių sunkenybės.

Musų obalsis naujam Sėime 
bus: šalin aukšti muitai ir akčir 

I žės biednuomenės vartojamiems 
dalykams! Mokesčių našta tu
ri būt perkelta turtuoliams; 
mokesčiai turi būt imami tie
sioginiai ir progresyviu budu 
nuo turto, pelno ir palikimų.

Už teisingą ir nepriklau
somą teismą

Krikščionių pastatytoji Vy
riausybė paniekino Lietuvos 
teisinus. Kurie teisėjų ar tar
dytojų traukė atsakomybėn ap
sivogusius spekuliantus ir aukš
tesnius valdininkus ir sprendė 
įų bylas, kaip įstatymas reika
laują, tuos Saldžia mėto arba 
žemina. Keršydama darbininkų 
veikėjams, vyriausybė baudžia 
juos kalėjimais, ištrėmimais ir 
žvalgybos inkvizJcijomis, ap
lenkdama teismus. Kai iškelia 
kam bylą, atiduoda ją spręsti 
karo teismams. Dėlto ji laiko 
kraštą karo stovy.

metais arba 
nes 
mo-

zojasi teismuose 
visai teisman nepatenka, 
už teismą pas mus reikia 
keti pinigai.

Mes reikalausim: tuojau 
naikinti visoj Lietuvoj 1 
stovį, karo teismus ir adminis
tracines baudas. Teismas turi 
būt nuo vyriausybės nepriklau
somas. Darbininkai, keldami 
teismuose bylas prieš darbda
vius ir valdžios 'agentus turi 
būt paliuosuoti nuo teismo mo
kesčių.

Pagaliau Lietuvoje tur būt 
įvesti į teismus prisiekusieji 
posėdininkai.

Krikščionių rėžimas Lietuvo
je privaišino plėšrių spekulian
tų, visuomenės turto vagišių 
ir kruvinų smurtininkų. Daug 
kam jų yieta sunkiųjų darbų 
kalėjimuose. Purvinų ir kruvi
nų darbų kaltininkai turi pa
tekti teisman ir gauti teisingą 
atlyginimą. Jau ir dėlto teis
mai turi būti nepriklausomi.

šalin reakcininkui; nuo 
liaudies švietimo!

Lietuvos mokyklą apsėdo kle
bonas ir davatka, policininko 
padedami. Švietimo ministerija, 
klerikalų vedama, meto iš vie
tų prityrusius pažangesnius mo
kytojus ir jų vieton brukasi 
jėzuitai, kunigai, vienuolės ar
ba jauni nesusitupėję studen
tukai, jei tik jie yra “krikščio
niško” nusistatymo. Klerfkalės 
reakcijos raugas kiaurai užlie
jo visas mokyklas. Patys, poli
tikuodami, klerikalai naudoja 
partinei savo kovai mažus vai
kus, kurstydami jų sielose kerš
tą, aklą užsispyrimą ir palin
kimą sauvaliauti. Liaudies švie
timui skiriami pinigai aikVoja- 
mi tik “saviesiems” šelpti ir 
mokykla pasidarė klerikalų tar
naitė.

Musų opalais bus: šalin kle
rikalų raugas iš mokyklos. Mo
kykla turi būt svietiška. Dau
giau pradžios mokyklų. Mokyk-

pa
karo

los turi būt žmoniškai įrengtos 
ir statomos visų pirma ten, kur 
daugiau biednuomenės vaikų. 
Neturtingiems mokiniams turi 
bul teikiama pagalba mokslo 
įrankiais, maistu ir drabužiais. 
Daugiau kursų suaugusiems. 
Aukštesnioji mokykla turi 
lygiai prieinama proletaro 
kui,

būt 
vai-

jų darbo trukdytoju,

kaip ir turtuolio.
Į t

Laisves ir pilnų teisią 
s|av i valdy bėms

Krikščionys suniokojo musų 
savivaldybes, apkarpė jų fi
nansus, suvaržė darbuotę, pa
sodino <mt jų apskrities virši
ninką. Vidaus Reikalų minis
terija virto savivaldybėms at
kakliu
stengdamos parauti liaudy pa
sitikėjimą savo jėgomis.

Savarankios savivaldybes yra 
pagrindas demokratjnio valsty
bės susitvarkymo, yra liau
džiai mokykla tvarkyti ir rū
pinti savo reikalus. Ir todėl 
mes su visu griežtumu reika
lausią) laisvės 'savivaldybėms, 
jų tikrai demokratinio 
tvarkymo ir plačių teisių 
žemai rūpintis vietos 
lais. 

I •

Pilną teisią tautinėms mažu
mėms ir Klaipėdos kraštui!
Krikščionių smurtas neaplen

kė ir tautinių mažumų. Krikš
čionių bloko spauda visą laiką 
kurstė liaudį prieš žydus ir len
kus. Pati Seimo dauguma ir 
vyriausybė išgriovė kulturihes 
mažumų organizacijas ir nelei
do naujoms susikurti. Barnus,

susi- 
ncvar- 
reika-

gyvenimas liko sudrumstas re-
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Vyrai visur jau yra dasižinoje, kad

adų
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“Chesterfield gerumas” reiškia tą patį1 
/ 

nenusibostanti, skoni, visuomet.

Chesterfiel
> I

Chesterfield yra padaryti per Liggett & Myers Tobacco Company

Joms turi

leista joms

akcininkų nacionalistiniais ir 
fašistiniais žygiais.

Mes, socialdemokratai, pakar
totinai reikalaujame: visi Lie
tuvos piliečiai turi bul lygus. 
Jokių tautinių ar tikybinių par- 
sekiojimų. šalin su tautiniu šo
vinizmu! Lietuvos tautinėms 
mažumoms turi bul patikrinta 
plati tautinė autonomija su pro- 
porcionaliu lėšų paskirstymu 
kultūros reikalams.
būt duota sudaryti savo tauti
nes atstovybes ir 
netrukdomai veikti.

Tik gerbdami tautinių ma
žumų teises mes galime suma
žinti šovinistines kpvas ir pa
siekti taikaus sugyvenimo.

Krikščionių blokas buvusiam 
Seime šeimininkaudamas Klai
pėdoj, kaip okupuotame kraš
te, vilkindamas Seimelio rinki
mus, neįleisdamas klaipėdiškių 
į Seimų, rodos viską padarė, 
kad sukiršintų 'Lietuvos santy
kius su Klaipėdos kraštu.

Mes čia pareiškiame: Lietu
vos darbininkai ieško gero su
gyvenimo su klaipėdiškiais ir 
todėl mes visuomet stosim už 
tai, kad jų autonominės teisės 
butų neliečiamos, kad Klaipėr 
dos krašto^ reikalais rūpintųs 
patys klaipėdiškiai, kad Lietu
vos vyriausybė jokių budu jų 
neskaustų. Su Klaipėdos kraš
to darbininkais mes eisim vie-

< ' r- * I •

nu išlygintu frontu prieš ben
drus 
vieni 
mi.

musų priešus, padedami 
kitiems kuo tik galėda-

Vilniaus klausimu

Reakcinė Lietuvos vyriausy
be, Seimo daugumos pakursto- 

ma, vis dar tebežvangina ginka 
lūs prieš lenkus dėl Vilniaus. 
TaVąkla užsispyrimo politika, 
nieko neduodama, skurdina mu
sų kraštą; dėl jos laikoma di
delė kariuomenė, dėl jos Lietu
va klastingai laikoma karo pa
dėty. Mes tik pakartojame mu
sų seną nusistatymą Vilniaus 
klausimu: Mes nepripažįstame 
Želigovskio ir Antantes smur
to. Mes paliekam^ patiems Vil
niaus krašto gyventojams Kuo
sai spręsti savo ateities klausi
mą. Mes sakome: Vilnių mes 
galime pritraukti prie Lietu-vos 
ne ginklu ir aklu užsispyrimu, 
bet geru vidujiniu susitvarky
mu,. keldami savo ūkį, vesdami 
pas save tikrą demokratinę 
tvarką, keldami darbo žmonių 
gerovę.

Teisingai išrišti Vilniaus klau
simą gali tjk darbo demokrati
ja. Mes stengsimės susiprasti 
su Lenkijos darbininkais, iš vie
no versdami vienos ir kitos ša
lies buržuaziją pasiduoti teisin
gam Vilniaus klausimo išspren
dimui.

Šalin militanzmą!
Mes esame pikti karų priešai. 

Mes norime gyventi taiko ją su 
visais kaimynais. Mes sakome: 
Lietuva išlaikys savo nepriklau
somybę ne ginklu, bet įgydama 
palankumo ir paramos Euro
pos proletariato. Ir dėlto ji tu
ri būt demokratinė, darbo žmo
nių sąlis.

Busimam Seime mes stosime 
už taikų sugyvenimą su kaimy
nais, už 
n imą, už 
armijos

kariuomenės sumaži- 
pakeilimą nuolatines 
liaudies visuotinuoju

apsiginklavimu, už liaudies mi-

Laisvė visoms darbininką 
organizacijoms!

Mes neapkenčiame jokios 
priespaudos ir. suvaržymų. Mes 
nuolat kovojame prieš darbi
ninkų judėjimo persekiojimą.

Mes ir busimam Seime reika
lausim laisvės visoms darbi
ninkų organizacijoms ir profe
sinėms sąjungoms.

Lietuvos darbininkai,! Jus ži
not, kuo virto krikščionims 
viešpataujant demokratinė Lie
tuva. Neišbrendamas skurdas 
apniko darbo žmogų. Vięton 
demokratinių laisvių — polici
ninko lazda; vieton įstatymų 
— sauvalė, smurtas ir žiaurus 
darbininkų organizacijų perse
kiojimas. Lietuva pasidarė tam
siausios reakcijos kraštas, jau 
pagarsėjęs plačiam pasauly. 
Seimas liko tik dėl akių Seimas, 
o faktinai kraštą valdo “šeško- 
inai” ir “Irikomai”.

Bet reakcijai ir to dar nega
na. Jie ruošiasi prie atviros fa
šistinės, kunigų vedamos, dik
tatūros. Kuo virstu tuomet ta
vo buitis, darbininke, aišku iš 
pastarųjų trejų metų įvykių.

Ir todėl į kovą, darbininkai, 
tarnautojai, amatninkai, ma
žažemiai! J kovą už demokra
tines laisves, už liaudies pamin
tas teises, už savo geresnę atei
tį ! Į kovą suvienytomis jėgo
mis! Neskaldykit jūsų balsų. 
Nįi vieno balso nei už pasislė- 
pnsius komunistus, nei už atvi 
rus darbininkų išdavikus,

(Seka ant 3-ėio pus].)
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Darbo Federaciją. Balsuokit tik 
už socialdemokratų sąrašus.. 
Balsuokit patys ir rinkit mums 
šalininkų kur tik galėdami. 
Įtikinkit ir veskit kartu su sa
vim ir jūsų moteris.

Moteris darbininke!
Tu esi tavo vyro proletaro 

draugė U’ jo'sunkaus vargo da
lininkė. Bet kiek jūsų, kunigų 
klastingai apjakintų, atiduoda
te savo balsus už krikščionis, 
pikčiausius darbo žmonių prie
šus? Jog jūsų balsais trecias 
kartas įeina Lietuvos Seiman 
pikčiausi smurtininkai ir prole
tarų grobikai. Susiprask i L

Mes, socialdemokratai, nesi- 
kišam į tikybos dalykus. Kiek
vienam žmogui mes paliekam 
pilną laisvę tikėti taip, kaip jis I 
nori. Mes tik reikalaujam, kad 
kunigai neišnaudotų 
politiniam 
sakome: 
bažnyčias, 
rijose ir
gešeftais ir nebraido mitinguo
dami po turgavietes. Taigi ne- 
bepadarykit ir šiais rinkimais 
nedovanotinos klaidos, dėl ku
rios reikėtų vargti ne tik jums, 
bet ir jūsų vaikams.

Nė vieno balso už krikščio 
nis ar jų sudarytas organizaci
jas. Visi proletarai vienybėn!

vienybėn! Vi- 
darbininkų Par- 
už Socialdemok-

V. Dobs (kinis, deja, negalėjo 
dėt ligos atvykti j Pittsburghą) 
tapo vienbalsiai išrinktas parti
jos pirmininku, o Morris Hill- 
(juit — tartautiniu sekretorium.

Tarptautiniam Fronte
INTERNACIONALAS REMIA

BRITŲ STREIKĄ

tikėjime 
savo bizniui. Mef 

tegul kunigai eina

bankuose, nesiverčia

Visi proletarai 
Vyrai ir moterys: 
si iš vieno už

ratus!

Lietuvos Socialdemokratų 
art i jos Taryba.

Socialistų Partijos 
Konvencija

Metinė Socialistų Partijos 
konvencija, prasidėjusi Pittą- 
burph’e gegužės mėn. 1 d., pasi 
baigė antradienyje. Ji priėmė 
visą eilę rezoliucijų, nustatan
čių partijos politiką įvairiais 
šios šalies ir tarptautiniais klau
simais. Tarp jų svarbiausios 
yra sekančios:

Protestas prieš Jungtinių Vai 
stijų maišymąsi į Meksikos ii 
Kinų dalykus; reikalavimas pri
pažinimo sovietų Rusijos; rei 
kalavimas, kad butų leista par 
davinėti lengvus vynus ir alų ii 
kad Lutų įvestas alkoholinių 
gėrimų monopolis; užuojauta 
Anglijos streikuojantiems dar
bininkams; protestas prieš su
teikimą lengvų skolos mokėjimo 
sąlygų 
valdžiai; 
vagonų 
prieš ]

Italijosgalvažudiškai 
užuojauta Pullmanc

porteriams; protestas 
sauvaliavimą 

Passaic’o streiko srityje; protes
tas prieš linčo teismus; rezoliu
cija, raginanti, kad socialistų 
organizacijos valstijose ir mies
tuose kiek galint kooperuotų su 
kiekvienu rimtu darbininkų ne
priklausomo politinio veikimo 
bandymu; ir atsakymas į komu
nistų Workers partijos kvietimą 
“vienybėn”.

Workers pai uja buvo atsiun
tusi Socialistų Partijos konven
cijai pasiūlymą statyti bendrus 
kandidatų sąrašus ateinantiems 
kongreso ir valstijų rinkimams, 
konvencija, apsvarsčiusi šitą 
pasiūlymą, nutarė jį atmesti, 
kadangi, konvencijos nuomone, 
patyrimas parodė, jogei su ko
munistais jokio bendro darbo 
negalima veikti. Jie yra darbi
ninkų vienybės ardytojai ir so
cialistų šmeižikai. Net tuo pa
čiu laiku, kai Workers partija 
buvo įteikusi socialistams savo 
laišką, kviečiantį į “bendrą 
frontą”, komunistų spauda ne
siliovė purvais drapsčiusi socia
listus.

Paskutinėje konvencijos sesi
joje tapo išrinktas Nacionalis 
Vykdomasis Komitetas, suside
dantis iš Dėbso, Bergero, Hill- 
quit’o, Sharts’o (iš Ohio), Van 
Essen’o (Pittsburgh, Pa.), Em- 
mos Henry (Indiana), Snow 
(Chicago) ir O’NeaL Eugene

tyt, kad, nežiūrint fašistinio te-(kų duetas, kurį išpildė M. Pet- 
Italijos socialistų judėji- ruševičius ir Aldona Grušaitė, 

pianu akompanuojant E. Gru
šaitei.

Po to kalbėjo Naujienų Re
daktorius P. Grigaitis apie Pir
mąją Gegužės ir abelnai apie 
darbininkų judėjimą ir kitus 
darbininkų reikalus.

Apvaikščiojimą užbaigė Pir
myn Mišrus Choras, vedamas 
P. Sarpaliaus, sudainuodamas 
kelias dainas.

voro, 
mas dar nėra išnaikintas. Kei
kia tikėtis, kad jisai gyvuos il
ginus, negu juodmarškinių dik
tatūra.

Jos Skilvio Neviri 
nimas Praėjo!

Lawrence, Mass.
Aukos I’assaico streikieriams

LSS (»1 kp. mėnesiniame sa
vo susirinkime nutarė sušelpti 
Pasaico streikuojančius darbi
ninkus. Aukavo šie 
M. Dvareckas $1.5(1; 
B. I. Vaitkunas, A. 
tas, J. Urbonas, K. 
čius, M. Vaitkunas;

draugai: 
po dolerį:
Dayman- 

Paltanavi- 
po 50 c. 

61 kp. iž- 
$10. Pa-

LSS VIII Rajono * konferencija

Visų šalių darbininkai karš
tai remia Britanijos darbinin
kus, išėjusius į generalį strei
ką. Abu socialistų vadovauja
mieji Internacionalai, Amster
damo Profesinių Sąjungų In
ternacionalas ir S<x‘ialistų Dar
bininkų Internacionalas, mušė 
telegramas Anglijos Darbo Uni
jų kongresui, žadėdami paramą 
streikininkams, ir išleido atsr-' 
šaukimus į atskiras, prie tų In
ternacionalų prisidėjusias orga- y, Rajono konferencijoj, Bos-

do paimta $.3. Viso 
siųsta Mass. Relief Committoe 
for the l’assaie strikers, 21 
Essex St., Boston, Mass.

Taipgi nutarta paimti iš LSS 
61 kp. iždo $10, kur buvo su
rinkta leidžiant laikrodėlį 
pasiųsti Lietuvos socialdemok
ratų moksleiviams j fondą, kur 
buvo sutvertas praeitą rudenį

LSS VIII Rajono konferenci
ja, paskelbta ant geg. 2.3 d., dė
lei tūlų priežasčių atidedama ir 
ji įvyks pradžioj birželio — 
birž. 6 d., Naujienų name. Kon
ferencijos dienotvarkė pasilie
ka ta pati. —K.

Nervai Stebėtinai Pasitaisė
Mrs. David Hackett iš Hagensburg, 

N. Y., mums rašo: “Nuo pradėjimo 
vartoti Nuga-Tone, aš stebėtinai pa
sitaisiau. Mano nervai, viduriai ir ki
ti organai labai daug pagerėjo. Aš 
nebekenčiu nuo vidurių nemalimo, 
kaip tik pradėjau vartoti Nuga-Tone. 
Tai yra ištikrųjų didelis dalykas jū
sų pasitaisymui.”

Musų laikraščio skaitytojai turėtų 
pamėginti Nuga-Tone ir jie, be abe
jo stebėsis, kaip sparčiai jisai veikia 
panašiuose atvejuose. Nuga-Tone pa
grąžina stiprumą ir pajiegą, greitai 
panaujina nervus, kraują ir kūną, su
teikia pailsinant) miegą, stimuliuoja 
kepenys ir reguliuoja apetitą ir vidu
rius. Išdirbėjai Nuga-Tone iab aige- 
rai žino ant kiek jis pagelbės jums, 
nes jie priverčia aptiekorius garan
tuoti jį, arba sugražinti jūsų pinigus, 
jei nebūtumėt pilnai užganėdinti. Re
komenduojamas, garantuojamas ir 
parduodamas p‘(*r visas aptiekas, ar
ba prisiųsk $1.00 ir gausit tiesiog iš 
National Labaratory, 1014 S. Wabash 
Avė., Chicago, III.

STANLEY MANKOS ’
SIUVftJAS

Ofiso vai. 9 A. M. iki 5:30 P. M.
Siutai $85 ir aukščiaus

Goddard Bldg., Tel. Central 4615 
k ii     ■ - ...............—/

/ ........

Geriausia ir pigiausia ap- 
rėdalų krautuvė. Vasari
niai aprėdalai dėl vyrų’, 
motetų ir vaikų; naujau
sios mados aprėdalai už 
žemiausias kainas.

J. SAUDARGS
J. PIKELIS

3159 So. Halsted St. 
Chicago, III. 

----------•

-Lietuviai Advokatai

nizaeijas, ragindami jas padėti 
anglams laimėti kovą. «Į tuos 
atsišaukimus jau atsiliepė so
cialistų partijos ir unijos viso-

Ypač greit suskubo parodyti 
savo pritarimą streikininkams 
Vokietijos ir Franci jos darbi
ai nkai. Jie nutarė sulaikyt ang
ių gabenimą Anglijon ir duoti 
pinigišką pašalpą Anglijos lini
joms.

Didį Anglijos konfliktą mė
gina išnaudoti savo tikslams 
bolševikai. Rusijos valdiškų 
unijų viršininkai ir “raudonų
jų” unijų Internacionalo pre
zidentas Lozovskis kreipėsi Į 
\nisterdamo Profesinių Sąjun
gų Internacionalo valdybą, rei
kalaudami, kad pastarasis iš
dėli su “raudonomis” unijomis 
teiktų pagalbą Anglijos streiki- 
linkams. Amsterdamo Interna
cionalas į tuos reikalavimus at- 
iakė: Amsterdamo Internacio
nalas ir be komunistų ragini
mo padeda Anglijos darbinin
kams ir palaiko su jais nuolati
nius artimus ryšius, kadangi 
tie darbininkai yra šio Interna
cionalo nariai.

UŽPUOLIMAS ANT 
VANDERVELDE

Balandžio 15 d. po didelio 
Belgijos fašistų mitingo, kur 
;uvo laikomos kurstančios kal
bos prieš užsienių reikalų mi- 
nisterį ir socialistų vadą, E. 
Vandervelde, Briuselio gatvėje 
ipspito einantį ministerį Mus
olinio garbintojų gauja, ėmė 
ij keikti ir puolė kumščiomis. 
Vandervelde energingai gynėsi 
nuo užpuolikų,
kai kuriems lazda 
iki atvyko policija ir 
gaują išvaikė.

Briuselio darbininkai 
zuoja apsiginklavimo 
prieš fašistus.

uždroždainas 
per galvą, 

fašistų

organi-
buriufi

ITALIJOS SOCIALISTAI 
TĘSIA KOVĄ

Kai juodieji Italijos diktato
riai, sufabrikavę provokatoriš
ką “pasikėsinimą” prieš Mus- 
solinio gyvybę (to “pasikėsini
mo” kaltininkas Zaniboni dar 
iki šiol nebuvo teistas; girdėt 
net, kad jisai yra paleistas iš 
kalėjimo), uždraudė Jungtinę 
Socialistų Partiją praeitą lap
kričio mėnesį, tai socialistų at
stovai parlamente paskelbė, jo- 
gei senoji partija tapo perorga
nizuota i Socialistinę Darbinin
kų Partiją, kuri toliaus tęs ko
vą prieš fašizmą.

Šios naujai suorganizuotos 
partijos valdyba dabar nutarė 
šaukti Milane suvažiavimą ir 
tuo tikslu išleido atsišaukimą 
į Italijos darbininkus. Iš to ma-

ton, Mass. Pavesta minėto fon
do iždininkui d r. 
kūnui susižinoti i 
do raštininku 
Mon lėlio, Mas..

g. B. J. Vait- 
su minėto fon-' 
drg. Kireliu,

Savinčius,

Iš LSS. VIII Rajono 
darbuotes

Gegužės šventės apvaikš- 
čiojimas •

Pereitų sekmadienį LSS VIII 
Rajonas buvo^ surengęs viso* 
pasaulio darbininkų šventės 
Pirmosios Gegužės apvaikščio
jimą Mildos svetainėj. Kadan
gi diena pasitaikė šilta — pir
mas šiltesnis šių metų sekma
dienis, taip visiems norėjosi 
būti .tik lauke, tai žmonių į 
apvaikščiojimą susirinko ne- 
daugiausia.

Apvaikščiojimą atidarė smui-

Reikalaudami

RAKANDU

............. .................... " " 
Tel. Laiayette 0094

E. V. KRUKAS 
REGISTRUOTA AKUŠERE

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Pa
tarimus suteikiu veltui. Valandos 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Kitam 
laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Tek Blvd.* 3138
M. Woitkievica- 

BANIS
AKUfiERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patanmai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarui^ *

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

Pėtnyčios.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo SCryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nekėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

• ■ ■ ------

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 25J>2

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washlngton & Clark

Namų Tel,: Hydo Park 8395

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 S’o. Wood St.
Telephone Lafayette 7617 

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

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. WAITGHES
ADVOKATAS 
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas ■

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

Franklin 2460

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

Room 712 Otis Building

110 So. La Šalie St.
Vedu visokius reikalus. Susidėjęs 
su Erickson & Johnson. Ofisas at
daras subatomis po pietų.

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

Dvi Didelės Krautuvės
faĮkopĮesJunitare (faipaitif

DR. HERZMAN'^
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Anhland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų ii* 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

nuo 9 ikt 11 va!, ryte;
nuo 6 iki 6 vai. vakareValandos

==============
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. Brunswick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth4

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

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

' DR. M. J. SHERMAN ’
Specialistas Moterų Ligą 

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 6358

V , I , ! . ......... ■ ■/

Phone Canal 1718-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

D. G D. O.
DR. W.

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas 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 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar i sto- 

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

Vienas skaitytoj;^ skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dąu>i^ per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami., Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo. »

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.....................................   Atkirp čia
Data: Gegužis 6, 1926

TiTTiixrxixxxxixxxixxxxxxx 
n i __n rti-l.!- '

H DENTISTAS n

m 4454 So. Westem Avė. "
VALANDOS: 

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare :xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xixxxxxxxxxxzx xxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iŠ plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai 
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

CHICAGO, ILL.

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

1 \
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė., 
near 47th Street 

CHICAGO
b. . I ■■ ■ II ■! IĮ —... ..........................

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 3«th Street, Chicago, Dl.
----  ----- —-------------—Į----------------------
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Editor P. GRIGAITIS

P. čiučelis

TIBURCIJUS
KASYKLŲ DUOKLĖS ŽEMVALDŽIAMS

(Tęsinys)
BOLŠEVIZMO” BAUBAS

lapo Maskvos
Kiekvienas

PIRM NEGU PIRKSI

jis susidėjo su 
Kilo didžiausias

jai mo 
metams

viltis, 
Fran-

4.00
$2.40

1.50

buvo 
aukš-

Chicagos “Daily News” korespondentas, Hal O’įF'la- 
herty, nurodo vieną svarbią priežastį, delko iškilo dabar
tinis konfliktas Anglijoje. Jisai sako, jogei anglių kasyk
los neįstengia mokėti savo darbininkams žmoniškų algų 
dėl to, kad iš kasyklų ima dideles duokles žemės savinin-

troškimui, 
atsakė senis

Nuo Odos 
Skaudamu Vietįj

valdove, 
tų, kurie 

pasaulio

bolševikus, o 
girti Maskvos 
esanti visiška

ypatingai apie tokj 
Sįiekas juk neturi

kur dar nesulaukė, tik kur bu
vęs, kur nebuvęs vienas senas 
ir žilas lyg pražydusi obelis 
valkata iš kasžin kur pasipai
niojęs šliaužiančiais žingsniais 
įėjo Kokio kieman. Persigandę 
tarnai, kad valdovas nepastebė
tų, kuris buvo įsakęs jokių žmo
nių keliais nepraleisti, greit su
griebė senį valkatą ir įgrūdo 
sergančios Pavėnės kambarč-

AMERIKOS KAPITALISTŲ UŽUOJAUTA 
ANGLIJOS KAPITALISTAMS

Kai kurie karštesni kapitalistų reikalų gynėjai eina 
dar toliaus. Jie tiesiog sako, kad Anglijoje dabar kovo
jąs “bolševizmas prieš konstitucinę tvarką”. Seniauš, kai 
dar bolševizmas nebuvo žinomas, tai panašiuose atsitiki
muose publika būdavo gąsdinama “anarchizmo” baubu. 
Kai tiktai darbininkai kame nors griežčiaus pasipriešin
davo savo išnaudotojams, tai tuojaus viešpataujančiojo
je klasėje -kildavo riksmas apie “anarchizmo pavojų”.

Anglijos darbininkai yra ne anarchistai ir ne bolše
vikai. Visuomenės gerovė^jiems rupi labiaus, negu kapi
talistams ir žemvaldžiams, kurie gyvena svetimu darbu. 
Anglijos darbininkai kaip tik nori pašalinti tokias sąly
gas, kurios gimdo anarchiją ir bolševikišką smurtą. Jei
gu jie laimės, tai kraštui jokio pavojaus nebus. Bolševi
kiškas pavojus Anglijai gali būt tiktai darbininkų pra
laimėjime. Reikia tikėtis tečiaus, kad jie nepralaimės.

mo, kimi
a dona

Francijos rojalistų kan 
didatas į karalius. — 
Maskvos Dailės Tea 
tras ir bolševikai.

kalba senis j 
žiūrėdamas. “Tikėjo 
tai ir atvyko, Xik jo 
buvo nešvarus dėlto 
išėjo.

Pradžioje bolševikiškos revo
liucijos Trockis pasakė, jog 
“Dvorcovos aikštėje reikia to-

Kapitalistinė spauda būtinai nori paversti Anglijos 
darbininkų streiką “revoliuciniu puolimu prieš parlamen
tinę valdžios formą”. Tuo gi tarpu Anglijos darbininkų 
masės nė sapnuoti nesapnuoja apie parlamento naikini
mą. Jiems tenka kovoti prieš konservatorius, kurie par
lamente gina darbdavių ir lordų reikalus, o ne prieš val
stybės tvarką.

Jeigu dabar Anglijos parlamente dauguma susidėtų 
iš Darbo Partijos atstovų ir valdžios priešakyje stovėtų 
socialistas MacDonaldas, tai streikas butų visai nereika
lingas: anglių kasyklų savininkams atsisakius mokėti 
darbininkams pragyvenamas algas, valdžia paimtų ka
syklas į savo rankas ii’ butų atliktas kriukis.

KONSERVATORIŲ VALDŽIA KALTA, 
KAD KILO STREIKAS

“Novaja 
“žmonių 
būti at- 
niašiną

JOS. F. SUDRIK
3343 So. Halsted Street

“Kaip tai nyksta, argi tuomet 
ir Dievas nyksta”?—nustebu
siai paklausė senį Tiburcijų tas

Mat, žemė, kurioje kasama anglys Anglijoje, pri
klauso ne kasyklų kompanijoms, bet kitiems žmonėms, 
žemvaldžiams. Pastarieji neužsiima anglių kasimo pra
mone; teisę kasti anglis jie parduoda ir iš to daro pui
kų gyvenimą, patys nieko neveikdami. Kasyklų kompa
nijos peni tuos dykaduonius ir, žinoma, pačios nori turė
ti gerus pelnus. Tuo budu darbininkams, kurie atlieka 
darbą kasyklose, nebėra iš ko mokėti padorų atlygi
nimą.

Net konservatorių valdžios paskirtoji komisija su
rado, kad tų duoklių (“royalties”), kurias moka kasyk
los žemvaldžiams, anglių kasimo pramonė negali pakel
ti. Tečiaus premjeras Baldwinas dabar stengiasi suver
sti kaltę dėl kilusio streiko ant darbininkų galvos!

pėsi prie draugystės, kad ji tu
rėjo visus priimti, nepaisant 
tautos. 1896 m., birželio 1 d., 
teismas permainė vardą j Legal 
Aid Society.

Nuo įsteigimo draugystės iki 
šiandien 878,346 žmonės prašė 
pagelbos, dėl jų draugystė at
gavo pinigų arba turto iki $3,- 
716,489. Apskritai imant, kiek
vienas atsitikimas kaštavo apie 
$1.40. Draugystę visuomet rė
mė garsus ir turtingi amerikie
čiai. Dabartiniu laiku organiza
ciją remia Charles E. Hughes, 
Eliju Root ir William Howard 
Taft.

Organizacijos svarbiausias 
tikslas yra duoti pagelbą net ir 
už dyką, jei žmonės negali už
simokėti mokestį iš 25 centų,

kuris reikalaujama nuo visų, 
kurie prie tos organizacijos 
kreipiasi. Organizacija niekuo
met neima tokius atsitikimus, 
kur žmonės bando neteisingai 
gauti pinigų arba užmokesčių.

Pereitais metais organizacija 
turėjo 28,900 atsitikimų tik 
New York’e, kur randasi įvai
riausi atsitikimai, r

Organizacija buvo įsteigta tik 
immigrantams, bet šiandien vie
tiniai amerikiečiai sudaro suvirš 
pusę visų aplikantų, kuriems pa- 
gelba reikalinga. Iš viršminėtų 
28,900 aplikantų 1925 m., 16,383 
gimė Su v. Valstybėse, 1,598 An
glijoj, 1,329 Rusijoj, 1,290 Vo
kietijoj, 1,237 . Airijoj ir 1,202 
Italijoj. Kiti paėjo iš 25 kitų 
šalių. (FL1S)

kad
i dė

mėtų 
d/au- 
/nian 
York.

Ir kas išeitų jei 
butų 
nėra, 
žmo- 
Toks

Illinois valstijos kapitalistai, susiorganizavę į Illinois 
Manufacturers’ Association, pasiuntė kablegramą Ang
lijos premjerui Baldvvinui, ragindami jį “ginti parlamen
tinę valdžią nuo revoliucinio profesinių sąjungų puoli
mo”. Tai yra tarptautinio kapitalistų solidarumo pavyz-
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jis pagarsėjo kita 
Prieš kiek laiko bu- 

jstatymas, drau
džiantis pretendentams j sostą 
gyventi Francijoj. Kunigaikš
tis sugrįžo ir bandė įstoti j ar
miją. Jis tapo suimtas ir nu
teistas dviem melam kalėjimo, 
lačiau kalėjime jam teko sė
dėti tik keturis mėnesius. Jis ta
po paliuosuotas ir ištremtas iš 
Francijos.

Kalėjimo laiku jis bitVo su
sižadėjęs su Chartrės kuni- 
gaikščiute. Karts nuo karto 
kunigaikšeiutė lankydavo, jį. 
Ėjo taipgi gandai, kad jį lanko 
pagarsėjusi operos dainininkė. 
Pasiliuosavęs iš kalė 
gaikštis pabėgo su pri 
kuri buvo vedusi. Kilo naujas 
skandalas. Kunigaikščiutė nu
traukė susižiedavimą.

Orleano kunigaikštis vienok 
buvo tos nuomonės, jog jo pa
dėtyj esant viengungiauti ne
dera. Tad 
Austrijos 
kuri buvo 
nė už jį. 
sveikatos

kiekvienas žmogus turi savotiš
ką minčių pilį. Niekas apart 
jo nežino kas toje pily daros. 
Žmogus vienas sau žino, nes jis 
sau žmogus ir sau Dievas. Jei 
visi žinotų blogai butų. Pasau
liui galas ateitų. Ir gerai, kad 
nežino. Daug savotiškų minčių 
ieškodamas vieno, sudaro tą 
džiaugsmą ir kančias, ką mes 
vadinam gyvenimas. Kaip be 
žmogaus nieko nėra, taip ir čia 
nieko nebūtų. Gyvena žmones, 
ot yra ir gyvenimas ir dvasios 
visokios ir dangus nebūtų jų, 
kam tuomet viso to reikėtų”.

“Elie, brolau. Klysti. Tu ne
supranti ot kur visa bėda., Die
vas gali, o žmogus ne. Tu gal 
netiki”?

“Aš sau tikiu”,— tęsia se
nis savo kabą
žmogus, kaip jis į ką tiki, taip 
jam ir yra. Aš štai tikiu, kad 
žmogus tai viskas ir man aiš
ku, kad be jo nieko nebūtų- 
Visko viršūnė tai žmogus. Jis 
ne tik sutvėrė Dievą, jam pa
čiam nežinomą, bet ir žmogų, 
fctai va gyvą, protingą, gražų, 
net stebuklus mokantį daryti 
žmogų sutvėrė žmogus, kodelgi 
tuomet nesutverti jam nežino
mo, kurį mes ar Dievu ar kaip 
kitaip pavadinsime ir kuris vis- 
tiek miršta prieš žmogaus gy
venimą. Nesamos visuomet 
nyksta, kaip rasa nuo karštos 
saulės prjcš žmogaus gyvenimą, 
prieš jo norą ir savimi pasiti
kėjimą. Nyksta, nes nauja ne
žinoma naujovė ieško sau vie-

Bet Amerikos kapitalistai ne tik užuojautos telegra
momis remia Anglijos kapitalistus. Visa jų spauda diena 
iš dienos varo agitaciją prieš Anglijos darbininkus, savo
tiškai nušviesdama streiko eigą žiniose ir straipsniuose. 
Jei Anglijos kapitalistams reikės, tai Amerikos bankinin
kai juos parems ir pinigais.

Ant Xeiow8kio aptiekus. Tel. Armitage 3988 
Valandos nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki

9 vakare. N ėdė Ii o j nuo 11 iki 12 dieną

1784 Seath Halsted Street 
Chieago, I1L 

Teiephoue Rooeevelt 8540

Dar lukterėję nekurį laiką ir 
nesulaukę pradėjo puotą. Su
ūžė skardžios vaidylų kanklės, 
suskambėjo dainos. Išmokyti 
’okiai prie stalų tarnavo, mer
gaitės žaidė ir šoko Mildos 
garbei šokius ir linksmino Ko
kio svečius, kurie lyg pamišę 
ūžė ir klykė midaus prisigėrę, o 
tik vienas nabagas valkata sė
dėjo galvą nuleidęs Pavėnės 
kambary ir gale jos kojų vieno
dai čepsėdamas graužė kietą 
duonos žiauberį. Jis visą laiką 
tylėjo galvų nuleidęs, tylėjo ir 
ligonis ilgesio skundžiose min 
lyse paskendęs kol kas žin koks 
šlamesys pepažadino jos. Pavė
nė pasuke savo akis lango pu
sėn, tačiau tenai nieko nesima
tė. Ji tik išgirdo negarsią, bet 
labai suprantamą ir 
kalbą:

“Audrų ir saulės 
šiandie atėjo diena 
viena minute išvydo 
šviesą, koki laimė tuomet bus 
į lems paskirta?”

Senis liovės valgęs duoną, 
pakelė savo nuobodžias užtraš 
kilnojusias akis ir tarė:

“Žinau tai valdovo Kokio 
duktė ir žvejo Raivydo sunūs. 
Rokio duktė išklys pasaulin lai
mės ieškoti, ieškos jos patam
siais ir graudžiai verks neradus, 
o žvejo Raivydo sūnūs išvys 
laimės šalį ir ją sudarys pavel- 
dėdamas Rokio plotus girių ir 
laukų. Toj vietoj, kur šiandie 
valdovas gyvena turės žmogus, 
jo protas ir meilė apsigyventi”. 
Nemažai nusigando. Pavėnė gir
dėdama kieno tai kalbą už lan
go ir senio keistą atsakymą. Ji 
didžiai nusigandus norėjo šauk
ti savo tarnus, bet tuo tarpu 
sunkiai atsikėlė senis valkata, 
priėjo artyn ir padėję savo 
ranką ant jos lyg drobė išblyš
kusios kaktos paklausė:

(Bus daugiau)

savo pirmą ofisą 39 Nassau 
Street, New York’e.

Draugystė nuo pat pradžios 
žymiai augo, ir 1890 metais tiek 
daug įvairių tautų žmonių krei-

j gų tik .per galvų sutrumpina”
Į tą paskilbusį Trockio “afo 

I rizmą” Maksint Gorkio rodą
I guojatnas laikraštis 
Žizn” atsakė, jog 
trumpintojams reikėtų 
sargiems, nes kas tą 
ima naudoti, pas tuos papras
tai ilgos ausys užauga”.

Tą Gorkio įspėjimą pilnai ga
lima pritaikinti ir tiems Mask
vos davatkoms, kurie nepapras
tu pamėgimu priešingų nuomo
nių žmones kolioja.

Prieš kiek laiko teko man 
šiek tiek apie Maskvos pa i lės 
Teatrą parašyti. Delei to kaž
koks bolševikiškas barškalas 
K. V-is teikėsi pamokslą pasa
kyti. Kokios, girdi, teisės aš 
turįs didžiuotis Maskvos Dailės 
Teatru? Smerkti 
paskui atsisukus 
Dailės Teatrą 
“nenutaika”.

Gerai. Kada
Dailės Teatras sukurtas?

Kaip žinia, Dailės Teatrą su
kūrė K. Stanislavskis ir VI. Ne- 
mirovič-Dančenko beveik prieš 
30 metų. Vadinasi, euristines 
Rusijos gadynėje. Bet kuriam 
sveiko proto žhiogui ateidavo 
į galvą susilaikyti nuo smer
kimo 'caristinės valdžios vien 
tik lodei, kad Maskvoj buvo 
Dailės Teatras? Arba, iš kitos 
pusės, jokis normalus žmogus 
nebandė atiduoti kreditą caro 
valdžiai už Maskvos Dailės Te
atrą. Tai kuriuo budu dabar 
bolševikams tas kreditas gali 
priklausyti?

Jeigu tas bolševikiškas barš
kalas nori bet ką sužinoti apie 
Maskvos Dailės Teatrą, tai te
gul pasiskaito K. Stanislavskio 
atsiminimus, kurie yra išleisti 
ir anglų kalba (“My Life in 
Art”). Iš tos knygos jis turės 
progos patirti kokiomis sąly
gomis teko Dailės Teatrui dirb
ti ' laike bolševikiško pervers
mo. Ant galo, jis sužinos iš 
Dailės Teatro kūrėjo, jog bol
ševikiška politika tam teatrui 
liek , terūpi, kiek pereitų metų 
sniegas.—K, A.

“O kaip gi 
visi dievai kiek jų yra 
amžini. Amžino nieko 
Dievas miršta dėlto, kad 
gus gyventų ir kurtų, 
jau amžių dėsnys, kad dievai 
negali sau visą gyvenimą pasi
likti, o žmogui paskirti mirtį. 
Tam žmogui, kuris ir Dievą ku
ria”. '

“Biblijoj pasakyta, kad Die
vas paėmė gniuštą dumblo, nu
lipdė savo paveikslą, įpūtė jam 
gyvybę ir štai žmogus, o tu ar
ba meluoji arba nesupranti”.

“Gal taip, o gal ir ne”, per
traukia senis Antaną, — “Nie
kas gerai to nežino ir nežinos, 
nes nesamo negalima rasti. Se
niau taip manė, dabar kitokį 
bažnyčia, Dievas ir žmogus ki
toks”.

“Na bet gi tas Perkūnas at
vyko valdovo puoton?”

‘‘Klausyk tu 
Antaną 
valdovas 
tikėjimas 
ir blogai

“Kaip išėjo, Perkūnas sudau
žė jo rumus ur ką”?^

“Ne, jie vis, kaip sakiau lau
kė ir laukė. Praėjo valanda, 
kita, prabėgo trečia, o Perkū
no vis nėra. Buvo jau senai 
suvažiavę karvedžiai ir bajorai. 
Tarnai sėliai prirengė net 
kusius stalus nuo daugybės 
gių ir gėrimų, bet žindės, 
dievų vyresnysis atvyktų iš

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chieago, 
111. — Telefonui Roosevelt 8500.

Jis prašalina niežėjimą iš sykio 
yra labai minkštinantis ir gydantis 
kur tik yra oda sužeista arba parau
donavusi. Daug kentejimų nuo viso
kių odos ligų galima išvengti varto
jant taiku šias puikias gyduoles. Ca- 
dum Ointment yra geras nuo gydy
mo išbėrimo, spuogų, šlakų, skaudu
lių, išbėrimų, suskirdusios odos, karš
čio, pilės, pučkų, slogų išbėrimų, ša
šų, dedervinių, .sidrėskimų žaizdų, 
užgavimu, skaudulių, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

Kovo pabaigoj numirė ()r 
leano kunigaikštis, Louis Phi 
lippe Robert. Tai buvo pasku
tinė Francijos rojalistų 
paskutinis pretendentas į 
ei jos sostą.

i Orleano kunigaikštis 
tikrai karališkai sudėtas: 
to ūgio, šviesaus veido, gražus

I ir gracioziškas.* • Savo blizgan
čiomis akimis jis darė labai

I malonų įspūdį.
Bet sakoma, jog būdas yra 

likimas. Tatai labai tinka ku- 
| nigaikščiui, nes 
| budo, su kuriuo sunku 
susitaikyti. Kunigaikštis 
čiog turėjo geniališkumą dary-| 
ti tai, ko jaiti nereikėjo daryti, j 
BourbonaK sako žmonės, nieko 
neišmoksta ir nieko neužmirš
ta. Ir iš tiesų kunigaikštis tuo pa
sižymėjo. Jis nieko neišmoko, 
kas jam butų padėję žmonių 
simpatiją įgyti.

Francijoj kunigaikštis gyven
ti negalėjo, nes jis nebuvo for
maliai nuo sosto atsisakęs. Kai 
kurį laiką jis gyveno Anglijoj, 
kur susipyko su karaliaus šei
ma. Santykiai tarp jo ir rusų 
karaliaus irgi buvo įtempti. 
Kartą jis aplankė Petrogradą. 
Tokiuose atsitikimuose palais
tai yra priimta atlankyti Val
dovą. Bet Orleano kunigaikštis 
nepanorėjo matyti Nikalojų II. 
('.aras labai užsigavo, ir jų
dviejų 1 pan tykiai galutinai nu
truko.

žodžiu, kunigaikščio reikalai 
neėjo sklandžiai. Jis buvo labai 
turtingas, bet neturėjo pasise
kimo. Tiesą pasakius, visiems 
Bourbonams nekaip tesisekė. 
Jo tėvas, Paryžiaus kunigaikš
tis, buvo gal labiau mėgiamas 
Amerikoj, negu Europoj. Jis da
lyvavo civiliniame kare. 1891 
m. jis kartu su savo sunumi at
vyko į Ameriką ir aplankė dau
gelį miestų.

Orleano kunigaikštis gimė 
vasario 6 d. 1869. m. netoli Lon
dono. Mokinosi jis privatiniai, 
o kiek vėliau jam buvo leista 
lankyti Paryžiaus Šv. Stanislo
vo kolegiją. Grįžęs į Angliją, 
jis įstojo į militarinę mokyklą. 
Apie tą laiką 
viena aktore, 
skandalas.

1890 m. 
avantiūra, 
vo išleistas

apsivedė su 
karaliaus giminaite, 
dviem metam vyres- 
Ji buvo labai silpnos 

Išviso jųdviejų ve
dybinis gyvenimas buvo labai 
nelaimingas.

'Vaikų jiedu neturėjo, ir po 
kelių metų gyveninio visiškai 
išsiskyrė. Kunigaikštis užvedė 
su viena aktore romansą, kuris 
tapo tiek skandalingas, jog net 
pats Austrij 
įsimaišyti. 

I

1913 m. Orleano kunigaikš 
tienė užvedė bylą, reikalauda 
ma, kad kunigaikštis 
kėtų 80,(M)0 frankų

jis buvo tokio ]<ią mašinų, pastalyti, kuri žmo 
sunku buvo’

Ot dėlto ir Rokis visuo
met niūrūs, žiaurus ir piktas 
buvo. Kelis metus valdovas ve
dė geresnius jaučius į šventąjį 
ąžuolyną aukuoti, vežė kvie
čius, o seni vaidylos meldė 
rustų Perkūną, kol pagalios 
vieną puikų pavasario rytą 
linksmai suaidėjęs skardus tri
mitas Rokio pily visiems pra
nešė, kad gimė valdovui duktė- 
Nors valdovas sūnaus lauke, 
tačiau ir dukrai gimus, džiau
gsmas ribų nežinojo. Jis dabar 
tikėjo, kad atjos ant risto žir
go iš tolimos šalies koks nors 
narsus karžygys, gal koks ku
nigaikštis ir paprašys jo dukters 
rankas. O/jis atiduos tik to
kiam, kuris ir narsus ir tur
tingas ir garsus. Nuo tos pa
čios dienos, kai t*ik gimė Kokiui 
dukrelė, jis paėmė kitą vargšo 
darbininko dar mažą mergelę, 
aprėdė ją, įvedė savo pilin, kad 
toji augtų nuobodžio vaikinui, 
laimei ir smagumui jo gimusios 
dukters. Žiaurusis valdovas 
godžiai bučiavo savo žmoną ir 
jai prižadėjo iškelti tokią puo
tą, kokios dar niekas nebuvo 
matęs. “Mu^ų puotoj ir dievų, 
dievas, vyriausias Perkūnas da
lyvaus”, tarė valdovas ir aplei
dęs žmonos kambarį, kuriame 
savotiškai klykė nesenai gimęs 
rėksnys ir nežinomą ateitį at
sinešęs pasaulin, pradėjo tar
nams įsakinėti puotos prirengi- 
mą. Visa jo pilis ilgai prie 
to ruošės. Vyriausi kunigai 
karščiau kūreno amžinąją ug
nį, garsiai čirškė aukos šven
tuose ąžuolynuose, o skardi ir 
jautri jaunųjų vaidilučių daina 
ne (ikną nė naktį nebenutilo. 
Visus kelius ir šuntakius, ku
rie žvėrių praminti lyg ilgos 
gyvatės raizgės traškančių gi
rių beribiais plotais, gėlių žie
dais išbarstė. Juos dabojo stro
pi sargyba apsiginklavus, lokių 
kailiuose pasislėpus, kad nė 
vienas gyvais asmuo nepraeitų 
keliu, kol neatvyks vyriausia 
Perkūnas valdovo puoton. Ga
lop atėjo ilgai lauktoji'puotos 
diena. Iš pat ankstyvojo ryto 
rūsčiai apniuko visa padangė. 
Stori, juodi, gauruoti debesys 
vis slinko ir slinko iš vakarų 
pusės. Trenksmingas griaus
tinio bildesys judino orą, o 
ilgos žaibų gyvatės raipstan- 
čiai besi rangyda mos padangėj 
tarsi ir skelbė, kad vyriausia 
dievų valdovas atvyksta į Ko
kio rumus.' Visi tikėjo ir vi
si nekantriai laukė”.

“Na, o ar sulaukė”? įsimai
šė senio kalbon Antanas.

“Sunku pasakyti. Gal ir at
ėjo, gal tai jis buvo, o gal ir 
ne. Reikalinga tikėti, nes kaip 
žmogus tiki savo 
taip ir atsitinka”,

“Juk kas pasakys teisingai 
apįe žmogaus sielos tvirtą ti- 
kėjihią, 
stebuklą 
supratimo, kad ant žiemės gyve
na žmonės, kurie žino apie sau
lę, turi dideles mintis ir moka 
mylėti. Dievas arba žmogaus 
aukštas mintys tai yra slėpi
ninga pasakoj pilis. Pi lis be. 
durų ir langų kitam, kadangi

Praėjus trims melams kuni
gaikštis nuvyko pas popiežių 
prašyti perskyrų.

Išviso Orleano kunigaikščio 
gyvenimas buvo labai audrin
gas. Nespėdavo jis likviduoti 
vieną skandalą, kaip kildavo ki
tas. Paskutines savo gyvenimo 
dienas jis praleido Sicilijoj. 
Nors Francijos rojalistai saky
si turį 1,000,000 organizuotų 
narių, bet jųjų kandidato į ka
ralius mirtį franeuzai patiko 
labai šaltai. Matyti, karaliai 
Francijoj visiškai iš mados iš-

Pamatyk ir išgirsk GuL 
bransen Registering Pianą, 
pas BUDRIKĄ.
Vienatinis Pianas katras 
groja Rolles teisingai, be jo
kio mechaniškumo; kainos:

— $530 
$700

Apie Įvairius Dalykus. į

DR. A. WARCHALOWSKI 
O P T O M E TRISTAS

E^zuminuoja akis — pritaiko akinius — Šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 Milw*uKee Avė.

Dabartiniu laiku Suv. Valsty
bėse yra suvirš šimtas “Legal 
Aid” draugysčių, prie kurių 
kreipiasi žmonės dėl patarimų 
pagelbos.

Prieš penkiasdešimts 
buvo tik viena tos rųšies 
gystė Amerikoje 
Legal Aid Society of N
Kovo mėnesy 1876 m./i/rupė vo
kiečių susirinko ofise buvusio 
gubernatoriaus Edward Salo- 
mon ir įšteigė draugystę, kad 
teikti pagelbos New York’o mie
sto vokiečiams, kurie reikalavo 
legališkos pagelbos, bet kurie 
buvo per biedni eiti pas advo
katus. Tuo laiku labai daug vo
kiečių atvažiuodavo į Ameriką, 
ir nežinodami šios šalies kalbos 
ir papročių buvo visur ir vįsų 
išnaudojami. Ta pirma legališ- 

karalius turėją^og pagelbos draugystė atidarė

$450
$615 -

Ant lengvų išmokėjimų

Subscription Rateli 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outiide of Chieago. 
$8.04 per year in Chieago, 

8c. per oopy._______________
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chieago, UI., under the act of 
March 8rd 1879.

Chicagoje — paltu:
Metams ................ .................... $8.00

Uisimokijimo kaina:
Pusei metų.... ......... —
Trims mėnesiams .........
Dviem mėnesiams ......
Vienam mėnesiui ........

Chicagoje per neiiotojusi 
Viena kopija ........... .
Savaitei .........................
Mėnesiui ........................

Suveinytoie Valitijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams ..................................  $7.00
Pusei metų -----------    8.60
Trims mėnesiams ------- -------- 1.75
Dviem mėnesiam.... ....................1.25
Vienam mėnesiui —.. ................. 75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams _____  $8.04
Pusei metų .............................   4.00
Trims mėnesiams ..........    2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu au uisakymu.
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BOHEMIAN 
APYNIU- 
SKONIS

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Tik pabandykit
K.Reikalaukit nuo 

hile kokių 
Dardavinėtoių

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali

au mas.
3315 South
Halsted St.

Tek Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300
III ........

Ar jūsų oda niežti?

Jums nuveikia kentėti nuo nemalo
naus niežįejimo, deginimo arba per
šėjimo jūsų odos. Nuo to yra geros 
ir atsakančios gyduolės. Tokios ku
rios visuomet išlaiko bandymą. Tik
tai nueikite į arčiausią vaistinyčią ir 
pareikalaukite Severa’s Esko. Tai 

' yra puikios antiseptlškos gyduolės, 
kuriuos paliuosuos jumis nuo trube- 
lių bevąik urnai. Jos atvėsins parau
donavusią odą, prašalins kentėjimų 
nuo niežiejimo ir tada galėsit rainiai 
miegoti. Kiti žmonės yra išsigydę, 
tai kodėl jus negalite išsigydyti. Ge
niau nusipirkite dėžę jų šiandien ir 
turėkite ant rankų. Kaina 50c, pas 
jūsų vaistininkų, W. F. Severą Co., 
C-edar Rapids, Iowa.

llllllllllllllllllllllHllllllllilIim

CHICAGOS 
ŽINIOS
Streikas lentų 

plovyklose
Užvakar sustreikavo darbi

ninkai trijų lentų plovyklų, 
kurios gamina langus, duris ir 
kitokius \tnniingus” prie na
mų užbaigimo. Vakar turėjo 
sustreikuoti dar šešių lentpiu- 
vykių darbininkai. Už kelių die
nų gal būt sustreikuos ir visų 
lentpiuvyklų darbininkai.

šis streikas kilo visai netikė
tai, kada buvo tikimąsi, jog 
streiko bus išvengta. Mat lent
piuvyklų asociacija buvo jau 
padariusi sutartį>^su darbinin
kais ir išrodė, kad jau viskas 

'Užbaigta. Darbininkai laimėjo 
pakėlimą algos po 5c į valandą 
ir pilną pripažinimą unijos, taip 
kad vien organizuoti darbiniu-! 
kai gali būti samdomi dirbtu- ’ 
vėse. Bet niekurie pavieni aso-! 
ciacijos nariai atsisakė pildyti1
naująjį kontraktą. Vieni prieši-|‘ Sužinojęs, kad jau atvyko į 
nosi pripažinimui unijos, kiti ne Chicagą pagarsėjęs lietuvis ma- 
nori pakėlimo algos.
piuvyklose, kurios nesutiko pil-'stebuklus magijos srity, repor- 
dyti naujos sutarties, i 
paskelbtas streikas. Jeigu tbs' 
lentpiuvyklos greitai nenusileis,'jį ir jo stebuklus — 
tai unija grūmoja paskelbti 
streiką visose lentpiuvyklose, 
jei asociacija negali priversti 
savo narius pildyti sutartį.

—*"   ...... ................ ' ■’■” ■ ■ ' ■ I

LIETUVIU RATELIUOSE

* PROF. J. CE KANAVIČIUS

Tose lent-!gikas, kuris daro visokiausius

ir tapo teris Raganius nukutino pas p.
J. čekanavičių atsiklausti apie 

raganiškus

Gatvekarių darbininkai 
reikalauja algos 

pakėlimo

šmėkla ir rusų valdžia 
vo kariuomenėn ir

J. čekanavičius

darbus.
Prof. J. čekanavičius repor

teriui Raganiui parodė Iželis ra
ganiškus šposus-stebukhis, iš 
kurių ir pats Raganius nusiste
bėjo.

Prof. J. čekanavičius yra gi
linęs 1893 m. Elveriškių kaime
ly, Rudaminos vals., Kalvarijos 
apskr. Suvalkų g. Iki 17 metų 
lankė Kalvarijos miesto mokyk
lą. Vėliau iškeliavo Vokietijon 

i ir ten įstojo garsaus pasaulio 
magiko prof. F. Belachini mo-- 
kyklon Berhue. i9ic metais 

įkartu su prof. F. Belachini iš
keliavo Indijon ir ten nuo 1J)1() 

' iki 1913 m. Mecca mieste prie 
garsaus prof. Haidžali baigė 
magijos mokslą.

1914 metais, pradžioj, išvyko 
atgal Vokietijon, čia tuoj pa
sklydo pirmas gandas karo ir 
J. čekanavičius tuoj gryžo Lie
tuvon. Bet čia jį pasivijo karo

sulig seno laiko. Orkestrui už- 1 
baigus groti ant 11 vai. v., vie
tiniai rodo savo laikrodžius, 
.kad dar tebesą 10 vai. Komite
tas nerias iš kailio, nežino ku
rių klausyti. Daugiausiai teko 
nukentėti draugystės pirminin
kei, kuri muzikantus buvo pa- 
samdžiusi. Laikrodžių pavari- 

rno arba atgal atsukimo laike 
muzikantei turėtų susižinoti su 
vakaro rengėjais, o į naktibal
das bičkininkus kaip muzikan
tams, taip draugijų komitetams 
nekreipti domės. Praktiškiau
siai padarė Vilniaus Vadavimo 
Komitetas 2 d. gegužės, — tų, 
kurie atėjo vėlai visai neįsilei
do į svetainę. Taip turėtų pa
daryt ir kitos draugijos. Vietoj 
nupiginti jiems įžangą gerinus 
visai neįsileisti, tuomi butų 
apsaugojama švarioji musų 
publika^ —Kaipo Reporteris >.

, FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraajo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškai

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja^Alpine, Violet, X-Rąy 
ir Elektrą

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

Viršui banko
Valandor: nuo 2 iki 4:80 Ir nuo 7 

iki 9:80. Nedėlioj puo 2 iki 4:30 
Phone Canal 0464

DR. VAITUSH,
OPTOMETKISTAS

S AKIŲ SPECIALISTASLI ..
Palengvins akių jtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tolireg^stę, 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589 '

Bridgeportas
šv. Petronėlės dr-ja gegužės 

9 d., 5 vai. vak., Lietuvių Audi
torijoje renvia “Bunco Party” 
ir šokius. Ši draugija yra did
žiausią moterj ir merginų drau
gija šioj kolonijoj, tad jos ir 
“bunco party” bus viena iš di
džiausių, nes jos visi parengi
mai turi gero .pasisekimo. Bus 
daug dovanų, o ir prie geros 
muzikos bus galima pasišokti. 
Tad

pasiga- 
karan.

trumpam, 
bet smarkiam veikime — pir
mose ugnies linijose — liko ke
turis kartus sužeistas ir pa
kliuvo vokiečių nelaisvėn. Belai
svėj išbuvo virš penkių metų. 
Apie vargus praleistus kare ir 
belaisvėje p. J. čekanavičius: 
nenori prisiminti, nes kaip jis 
sako, tai baisiausias periodas jo 
gyvenime, /

J Ameriką atvyko 1923 me-Įįyy^ pįrmadienu gegužės 3 d., 
tais. Visą laiką* praleido Ame- 7.30 y. vak., miesto ofise 155 
rikos teatruose. N clark gt rrom 1(}06 Mitin.

•K ▼ ••• 1 1 • 1 r

visi kviečiami atsilankyti.
— Petronėlė.

Hub Cab Co
Lietuvių Hub Cab. kompani

jos šėrininkų metinis mitingas

ANTANAS KAZLAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Seredoj, Gegužio 5 dieną, 4:00 
valandą vakaro, 1926 m., sulau
kęs 42 metų amžiaus; gimęs 
Kauno rčdybos, Tauragės ap
skričio, Pagramončių parapijos, 
Kreivių kaimo, palikdamas di
deliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius brolį Jo
ną, Lietuvoj motiną Elzbietą, 
tėvą Franciškų, brolį Juozapą 
ir seserį Johaną. Kūnas pašar
votas, randasi 4600 So. Wells 
Street.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Ge
gužio 8 dieną/ 8:00 valandą ry
to iš namų j Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines-

Visi A. A. Antano Kazlauskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavifhą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis Jonas

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Akinių p/itaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos, -»

Dr. Jau J, Smetana
OPTOMETR1STAS

rikos teatruose. N. Clark St., rrom 1606. Mitin-
. Nesenai jis pradėjo ir lietu- gag |np(> atidarytas prezidento 

vių kolonijas lankyti. Kaip iš h. Radvil. Sekretoriui perskai- 
laikraščių tenka sužinoti jo va- čįus pereitų metų tarimus tapo

$107
Tiesiog į Klaipėdą 

3-čia klesa
BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 

18 Gegužio,
17 Liepos

IR SPECIJALĖ EKSKUR
SIJA J KLAIPĖDĄ 17 

LIEPOS LAIVU 
“LITUANIA” 

Užsisakykite vietas šių išplaukimų 
$181 Abi Pusi

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

Jeigu norit važiuot 
J LIETUVĄ 

Pasiteiraukit ir važiuokit 
Baltijos Amerikos Linija 

Sekantis išplaukimas laivų —
“Kstonia” 18-tą dieną Gegužio
“Lituapia” 8-tą dieną Birželio 
žiniom kreipkitės j vietos agentus, ar 
stačiai į kompaniją: —
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second Avė. S., Minneupolis, Mino

11,000 gatvekarių darbininkų 
nutarė pareikalauti pakelti al
gas po 5c į valandą, taipjau 
kad kompanija savo” lėšomis įve
stų apdraudą gyvasties ir svei
katos. Gyvasties apdraudos 
reikalaujama $1,000, o sveika
tos — $20 į savaitę.

Tikimąsi, kad kompanija at
mes tuos darbininkų reikalavi
mus.

Tie reikalavimai dar nėra pa
duoti kompanijai, nes gatveka
rių darbininkai laukia ką pasa
kys ‘elevatorių darbininkai ir 
tada kaip vieni, taip ir antri 
paduos reikalavimus savo kom
panijoms.

Abelnai Chicagos organizuoti 
darbininkai suskato reikalauti 
algų pakėlimo. Ikišiol jau dau
giau kaip 20,000 darbininkų ______  ___ „__
padavė panašius reikalavimus. 7)00,002 jaunų medukų,

sankrovos savininkas 
atsisakė prisidėti prie 
re Dealers asociacijos.

Pavietas užaugino

Smulkios Žinios
South Park policistas Michael 

O’Shea, 1619 W. 32 St., tapo 
pašautas prie 35 ir Ashland 
gatvių. Jis tuo laiku buvo liue
sas nuo ėjimo pareigų ir netu
rėjo su savim nė revolverio nė 
žvaigždės. Išprad'J. j jis atsisa
kė ir savo pavardę pasakyti, o 
apie šaudimą nė kalbėti nenorė
jo. Bet vėliau, sužinojus jo pa-

Bressler
llardvva-

apie 2e 
daugiau 
ir lau-sia pušų, ėglių, klevų 

kinių vyšnių, kuriuos namų sa
vininkai gali gauti dykai perso
dinimui kiemuose prie savo na
mų.

DZŪKAS VIS NERIMSTA

Garsinkitės Naujienose

“Požėla, matyt, ne tik pats 
į Roselandą išsikraustė, bet 

,” sako dzūkas 
Bancevičius. “Bet aš nenutilsiu 
tol, kol jis su manim neis per
siimti. Jis neturi teisės laikyti 
Čempiono diržą, nes nėra ma- 

, Atrodo, “— — ---------- . r..., „ i
ardyta bombos, kuri tapo pade- kad Požėla bijosi manęs, nes ži- 
ta prie sankrovos. Spėjama, no, jo.?; aš jaučiuosi geriau, ne- 
kad bombą padėta todėl, kad gu kada nors.”

J J e I . . .vardę, jis pasisakė, kad jj buk ir diržą išsivežė,
pašovė nepažystamas asmuo, iš
einant iš cigarų sankrovos.

General Hardware sankrova, _ , .
55 Lavrence Avp., tapo ap- nęs pilnai paguldęs.

karai visur praėjo su geriausiu 
pasisekimu. Chicagoje p. J. 
čekanavičius mano būti neilgai. 
Paklaustas kada jis mano paro
dyti mums s/avo stebuklingų 
šposų, jis pareiškė, kad jo pir
mas pasirodymas bus Lietuvių 
Auditorijoj, gegužės 14 dieną, žiavo 1,’826,419 myilų. Tai'kur

| kas daugiau už 1924 metus, nes 
1924 m. buvo nuvežta ir par-

vienbalsiai priimti.
Po to sekė visi kompanijos 

raportai. Iš jų pasirodė, kad 
1925 m. buvo labai sėkmingi iŠ 
visų atžvilgių. Hub Cab kom
panija tais metais patarnavo 
dėl 364,725 pasažierių ir apva

Mes turėjome visokių artistų, 
girdėjome koncertų, matėme 
perstatymų,.tbet dar mes netu
rėjome gero, pilnoj to žoddžio 
prasmėj magiko. čia bus proga 
chicagiečiams pamatyti tuos 
stebuklus, kuriuos prof. J. če
kanavičius mums patieks.

—Raganius.

(Tąsa ant i'to fuąl.)

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

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

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

Roseland
D-stės šv. Onos

Balandžio 25 d

balius

Strumila 
Onos buvo 

surengusi puikų balių, žmonių 
kaip paprastai pas Oną, buVo 
daug. (Jrkestras irgi buvo geras 
ir gerai grojo iki neatėjo nak
tibaldos vaikėzai, kurie papras
tai iki 9:30 kur nors trinas, o 
po tam eina į balius. Taip buvo 
ir čionai. Atėję pusė po devy
nių paklausė muzikantų ar 
ilgai jie grajis? Gavę atsaky
mą, kad iki 11 va!., iškolioję
muzikantus, nubėgo prie komi
tetų pasiskųsti, kad muzikantai 
nenorį grajinti ir t. t. Jie rado 
ir dauginus pritarėjų, žinoma,! 
iš tųx kurie vėlai atėjo ir dar į

JONAS DŪDA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužio 4 dienų., 6 valandą ry
to, 1926 m., sulaukęs 36 metų 
amžiaus; gimęs Kauno vedybos, 
Ukmergės apskričio, Vydiškių 
parapijoj, Vienkiemio Oponiš- 
kiai, palikdamas dideliame nu
budime savo mylimuosius ir 
mylinčius seserį Kazimerą ir 
švogerj Augustą Grigą, Ameri
koj, o Lietuvoj seną motinėlę, 
dvi seseris ir brolį. Kūnas pa
šarvotas, randasi 710 W. 18th 
Street.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčįoj, 
Gegužio 7 dienų, 2 valandą ųio, 
pietų iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Dūdos‘gimi
nės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo Kazimerą ir švo- 
geris Augustas Grigas.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus & Co., 'telefonas 
Canal 3161.

PADĖKAVONĖ
A. A. Albert Dolan, kuris 

mirė Lapkričio 9 d., 1925, tu
rėdamas amžiaus 19 ir 5 mė
nesius. Palaidotas buvo Lapkri
čio 11 d., Tautiškuose kapuose.

Gegužio 1 d., 1926, 3:30 vai. 
po pietų tapo perkeltas į nuo
savų lotų, ilsėtis amžinai.

/...
Reiškiame giliausių padėkų 

visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, kurie dalyvavote 
toks skaitlingas, būrys žmonių 
prie perkėlimo kūno.

Neteisinga mirtis be laiko 
nuskynė tik ką pražydusių gėle
lę.

Ilsėkis ramiai musų mylimas 
sunau, ir broli šaltoj žemelėj, o 
mes nepristiksime ašarų laisty
ti tavo kapui iki musų mirties,

Nuliūdę,
Motina ir Brolis

lei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

BILLY’S UNCLE

’ W v

Ūki ve *?

S MOLO
J L6CX&U^t 
' £AU_V — L' M YOU^.
KjATUfcAL G\)N2$A*M

Avklb TOU’V fc'S.TTTE.VZ.
\j£T MtV?

< TfcACV- OV TVk\S f 
A fo\2. vgm • 7

UO, BVTV VT’S /X (91

1 GOT

GOT $>8.241.60

J, F. Eudeikis Koniy.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

J F. R ADŽIUS]
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS: 
3238 S. Halyted St.

Tel. Blvd. 4063

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorias 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar nakti

1646 W. 46th SU Chicago

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

2215 W. 22nd St., Chicago
Phone Canal 2501
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo -5 pusi.)

vežta 295,437 pasažieriai, o ap
važiuota tiktai 1,096,417 mylių. 
Tai reiškia, kad biznis auga kas 
metai.

Vėliau sekė valdybos ir di
rektorių dėl 1926 metų rinki
mas. Sekami asmenys yra iš
rinkti į valdybą: < II. Radvill, 
Chairman of the Board; F. 
\Vaidot, president; M. Stogent, 
vice-president ir General Ma- 
nager; P. A. Gelažis, secretaiy; 
S. Girch, treasurer ir Traffic 
Dept. Manager ir J. A. Ambro- 
sius, advokatas. Naujai išrink
toji valdyba pasižadėjo rūpes
tingai veikti, kad išaugini mil
žinišką takųjį kabų kompaniją 
tarp lietuvių ir kad suteikti 
greitą, mandagų ir teisingą pa
tarnavimą lietuvain ir kilu 
tautų žmonėms.

—P. L. Gelažis. Sec.

Pranešimas

Pranešu savo draugams, pa- 
rapijonams ir pažįstamiems, 
kad aš išvažiuoju geg. 10 d. 
New Yorkan, o geg. 15 <1. lai
vu Majestic keliauju Lietuvon 
paviešėti. Norintieji su manim 
pasimatyti prieš išvažiuojant 
kreipkitės sekamu adresu: An
tanas Sadunas, 113 Weatern 
Avė. Tel. 1805 Blue Island, 111.

J

7 eatras-
Muzika

■ ■ ■ « ■ .■—..^4

Babravičiaus 
koncertas

Nedėlioj, geg. 9 d., Lietuvių
Auditorijoj įvyks, tur būt, pas
kutinis šio sezono didžiausias 
koncertas. Dainuos, kaip žinia, 
artistas Babravičius.

Apie Babravičių jau daug bu
vo kalbama musų ir svetimoj 
spaudoj, šį kartą heiškenčiu ne
paminėjęs straipsiio. kuris til
po bal. 8 d.. New Uforko muzi
kos žurnale “Musical Courier.”

Kažkoks R. I). iš C^icagos 
klausia to žurnalo, ar jam nėra 
žinomas tas aktas, kad lietuvių 

’ tenoras, ari. Babravičius, davė 
koncertą Orchestra Hali salėj, 
ir kad visi kritikai apie tą kon
certą kuopuikiausia atsiliepė? 
Gi Tribūne kritikas, p. Mopre, 
pasakė, jog Babravičius dainuo
ja geriau, kaip bile vienas Chi- 
cagos Operos tenoras, išėmus 
Schipa. O Cavatina iš “Barbei 
of Seville” ari. Babravičius taip 
jau gerai dainavo, kaip ir Schi
pa. '

žurnalas atsako, kad visa tai 
jam yra žinoma, žinomas jam 
dar ir tas faktas, kad šaliapi- 
nas, išgirdęs Babravičių dai
nuojant, pasakęs: „Kur jus bu
vote visus tuos metus? Ar ilgai 
jus išgyvenote Amerikoj? Ka
me dalykas, kad jus nedainuo
jate pirmuoju tenoru vadovau
jančiose šios šalies operose? 
Suprantama, aš jus paimsiu 
dainuoti Almaninos partiją ope
roj Barber or Seville”.

Tokios tai nuomonės yra 
šaliapinas apie musų daininin
ką Babravičių.

Tad nedėlioj chicagiečiai turi 
suplaukti iŠ visų kampų į Lie
tuvių Auditoriją, Kad išgirdus 
ari. Babravičiaus koncertą. N.

I Birutės rėmėjus

šiandie vakare įvyksta “Biru
tės” metinis susirinkimas, ku
riame bus patiektas busimo se
zono planas. Tai darbuotei va- 
dovaus A. Vanagaitis, iš kurio 
galima daug ko tikėtis dainos 
ir scenos meno srityje.

Turėdami omenėje, kad tai 
yra liaudies kultūrinimo dar- ’ 
bas, o ne privatinio pobūdžio 
biznis, todėl čia ir turime gar
bės kviesti daugiau iš visuome
nės prisidėti prie šio darbo, 
kaip patarėjais, rėmėjais ir tt. 
Kitaip kalbos apie geras pasek-

mes butų tiktai gražios svajo
nės.

Todėl Birutės rėmėjai ii 
simpatizatoriai atvykite į šj 
susirinkmią ir duokite savo pa- 
tėmijimus ar šiaip kuo galite 
prisidėti prie bendro darbo.

Narys Birutės Rėmėjų Komi
sijos —l)r. C. K. Kliauga .

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Birutės visų narių metinis susi
rinkimas įvyks aegužės 6 d., ket
virtadienio vakare, 8 vai., Bay- 
mond Chapcl, 831 W. 31 SI. Biru-, 
tieČiai ir rėmėjai visi privalote bū
ti susirinkime, urs turim išrinkti 
valdybų ir aptarti tolimesnę Bi
rutes darbuotę. —Valdyba.*

Jaunosios Birutės tėvu susirinki
mas įvyks šiandie, ketverge, 8 v. v., 
Murk \Vbite Sq. svetainėj (Library 
Ruoni). Visi tėvai prašomi atsilan
kyti. —Valdyba.

A I
Jungtinių jaunimo organizacijų 

mokytojų susirinkimas bus gegužės 
7 d., 8 v. v., P. Sarpalio namuose. 
Visi .1. .1. organizacijų mokytojai 
bukite, nes reikia sutvarkyti prog
ramų busiančio jaunuolių susipaži
nimo vakaro, kuris įvyks gegužės 
16 <1., Mildos svel. —Komitetas.

_______ |
SLA 109 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, gegužės 7 d., ly
giai 7.3b vai. vakaro, Meldažio sve
tainėj, 2212 \V. 23 rd PI. Visi na
riai kviečiami atsilankyti.

Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAI’ savo brolio Pelikso 

I Indelio, du metai atgal gyveno Ke- 
nosba, VVisconsin, turiu labai svar
bų reikalų; jis pats ar kas kitas 
prašau pranešti sekančiai: Elzbie
ta Jonušonienė, 324 North l’leasant 
Si., Kenosha, \Visconsin.

PA.JIEŠKAU Petro Ropšo, paeina 
Judrėnų parakvijos, moteris jo Pet- 
rožuite, Kvėdarnos parakvijos, Lem
bo kaimo. Turiu labui svarbų reika
lą. Meldžiu atsišaukti ir jei kas ži
note praneškite.

JUOZAS SKREBAMS
3625 So. Rockwell St., Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKIA partnerio su kapita

lu, su prisidėjimu darbu aibe ne, 
patyrimas nereikalingas, išdir- ( 
binejami produktai žinomi, kiek-, 
viena šeimyna jų reikalauja.

Phone Prospect 7190
r

ISRENDAVŪJIMOI
ISREN DAVIMUI

Storas su pagyvenimui kambariais, 
apšildomi, geroj Lietuvių apgyvento j 
apielinkėj, po antrašu

3327 South Halsted Street 
Telefonas Yards 4669 

Chicago, III.

rendos, 
gyveni-;

2 fialai! 
vanos, j 
“i. ne-

CICERO. — Storas ant 
gerdj vietoj, I kambariai 
muiV Tam pačiam name 
rendebn, 4 ir 5 kambarių, 
elektra, naujos mados įtaisymai, ne- ! . ' u- i? w ū
h,Ii lietuviu bažnyčios, H34 S<>J .”*?• **--*- t
49 CI-; Kreipkitės prie savininko & ^£‘3 Estate Inv., ..—
1936 W, 14 St?, Cicero.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambariai dek vieno ar 

Iviejų vaikinų. Visi /parankamai. 
1359 So. Rockvvell St., 2 lubos.

įvairus skelbimai
Tel. Yards 7282

BIUDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANčIONIS, Pre«.

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausiu stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcre Lawndalc 0114.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes pardundame vlriemj olselio kainomis 
Levinihal Plombinę Supply Co^ 

1637 West Divislon SU 
netoli Marshfield

MAŽESNIS ATROKAVIMAS

Mes sumažinsime bile kokį mėne
sinių mokėjimų kontrakti) tokia kai
na kokia jus busit užganėdintas. Atsi
neškite su savim savo kontraktų. Ofi
sas atdaras vakarais.

BANKERS’ DISCOUNT cd>
10 So. La Šalie St., Suite 405 

Franklin 4431

ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI
5% iki 10% 
Atrokavimas

Pigiausios kainos mėnesi
nių apmokamų kontraktų 

Chicagoj 
Mokėsime Pinigais

Del išrenduotų namų, iki 
morgičių.
Atsineškite kontraktus, 
abstraktus ir t. t. su sa
vim.

Atdara vakarais 
6:30 iki 8:30

BANKERS' DISCŪUNT 
CDMPANY

Suite 405 Otis Building
10 S. La Šalie Street 

Franklin 4431

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

. - -—........ -...—.........
_________ a—.. ............. .........t
Tel. Yards 6062

V. M. STULPINAS
Parsiduoda 2 flatų, 6 kambarių 

mūrinis namas, Parkholme-Cicero, 
vandeniu šildomas, arti elevator, 
rendos geros, už $14,800. Inmokė- 
ti reikia $6,000. Likusius kai ren- 
dų. Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

3311 Sc l'alsted Street

BAGDONAS BROŠr-
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EKPERTS 
Long disfance handling 

Turime daug meti) patyrimą 
3238 So. Halsted .St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd 7667 office

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių; Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas Geras patar
navimas, žemos* kąinos. 

Sostheims, 1912 S'o State St.

STATYK NAMĄ TUOJAU 
NEREIKIA CASH

DabarKodėl laikote savo lotų? 
yra geras laikas dėl statymo namo. 
Sies pastatysime .jums namų ant 

įmokėjimo. Paskiau 
rendų. Daleiskite pa- 
planus ir pastatytus 
suteikti jums pilnų 

Musų patarnavimas

jūsų loto be 
mokėkit kaip 
rodyti jums 
namus arba 
aprokaviinų. 
yra pilnas.

7923 South Park Avenue 
Phone Triangle 0535

ŠIUOMI 'turiu garbės pranešti vi
siems savo pažįstamiems, kad aš pa- « « ir *__ i it* nr_iA__,

3124 West
63 rd St., Phone Prospect 8820. Visuo
se reikaluose prašau kreiptis viršmi- 
nčtu antrašu arba Prospect 7360.

PETER A. SEDEMKA

PRANEŠU Naujienų skaity
tojams, kad dirbtuvę laikrodžių 
ir pritaikinimo akinių ofisą per
kėliau iš didmiesčio ant 

1850 W. North Avė.
K. NURKAIT1S

JIEŠKO DARBO
PAIEŠKAI) darbo prie namų, 

našle, turiu 2 metų mergaitę.
Kreipkitės.

9824 Avenue L. 2nd floor 
Tel. Saginavv 5898

SO. CHICAGO

esu

REIKIA DARBININKy
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ ir moterų į dirbtuves, res- 
taurantus, hotelius. Darbas dienomis 
ir naktimis. GRAHAM’S AGENCY, 
838 Milvvaukee Avė.

REIKIA DARBININKy
MOTERŲ

REIKIA 2-jų darbininkių už
rašinėj imu i bei rinkimui skaity
tojų “Naujienoms”. Uždarbis 
geras, darbas Chicagoje ir arti
mose apielinkese. Mokėsime al
gą ir duosime komisą nuo pada
ryto biznio. “Naujienų” Cirku
liacijos Skyrius, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKy -
MOTERŲ

REIKIA moterų indų plovėjų 6 
vakarus j savaitę. 4169 S. Halsted 
Street.

REIKIA 2 patyrusių moterų sor- 
tuvimui skudurų. RUDOLPH RĘS
KI N, 1037 Krank Street. \

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ_________

REIKIA 2-jų darbininkų už- 
rašinėjimui bei'rinkimui skaity
tojų “Naujienoms“. Uždarbis 
geras, darbas Chicagoje Ir arti
mose apielinkėse. Mokėsime ai-, 
gą ir dubsime komisą nuo pada
ryto biznio. “Naujienų“ Cirku
liacijos Skyrius, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, 111.

PALIŠIUOTOJŲ /
.......... .4I—,

Reikia patyrusių palyšiuotojų 
prie “bąli bearing races”. Pa
geidaujama operatorių kurie tu
ri patyrimą dirbti ant Van 
Norman mašinos.

AHLBERG BEABING COa 
317 E. 29th St.

AUKSINIŲ DOVANŲ 
KAMPANIJA

LABAI MALONUS 
PRANEŠIMAS

Vyrai kurie gali atlikti 
pereigas kaipo sales mana- 
gėriai.

Vyrai kurie gali būti kai
po pardavinėtojai.

Vyrai kurie tikrai nori už
dirbti pinigų ir kurie pasi
tiki savo gabumams dėl at
likimo labai paprasto dar
bo. j ■

Atsišaukite N. W. Kam
pas Clark St. ir Archer Av., 
žemutinės lubos.

Tel. Michįgan 2162

Reikia Paraavinėtojy 
Auksiniu Dovany 

Kampanijai
Reikia 10 vįyrų prie par

davinėjimo labai plačiai iš
garsintos mieste apgarsini
mų kompanijos.

Nereikia jokių parašų ar
ba resyčių gauti.

Jus pakalbėsite 2 minutes 
apie pardavimą, paliksite 
savo parašų ir pakelį. Pa1 
darysite 35 pardavimus į 
dieną ir jūsų įplaukos bus 
nuo $8 iki $14 j dieną.

Naujas plahas dėl vyrų 
kurie nenori paimti reziden
cijų į savo darbą.

Pradėkite tuojau. N. W. 
Kampas Clark St. ir Archer 
Avė., Tel. Michigan 2162 dėl 
nurodymų. Nesuteikiame' 
smulkmenų telefonu.

SALESMENAMS PROGA

ALGA - GERAS KOMISAS

Reikia trijų arba keturių 
gerai išrodančių pardavinė
tojų nuo 25 iki 45 metų am
žiaus, patyrusių arba nepa
tyrusių. Jus turėsit darbą 
prie greitai augančios Chi
cagoj organizacijos. Klaus
kite MR. ALEXANDER, 
Room 1016 State-Lake Bldg. 
nuo 10 iki 12 dieną. >

REIKIA patyrusių skudurų boile
rių ant elektrinio heilinimo preso, ge
ra mokestis, nuolat darbas.

Atsišaukite: i
DRY & CO.

•347 No. Sheldon St.
3 blokai j rytus nuo Ashland Avė.
•— V tini.- . - - . - - 1 --. .

REIKALINGAS jaunas vyras, kat
ras kiek moka arba nori mokintis 
malevoti ir popierius lipyti. Atsi- 
šaukit ypatiŠkai ar per laiškų, ar
ba teiefonuokit Indiana Harbor, 
1178-4.

PRANAS RUDIS 
3419 Fir St., Indiana Harbor, Ind.

BEIK ALINGAS senyvas žmogus 
už janitoriaus pagalbininkų už ma
žų mokestį. Pragyvenimas ant vie
tos. Atsišaukite tuojaus.

JOHN POST
1217 Lunt Avė.

ROGERS PARK, 1LI 
Tel. Shcldrake 9814

REIKIA DARBININKy
VYRŲ

REIKIA 20 darbininkų į geležies 
atkarpų jardų, nuolat darbas. At- 
■sišaukite 3617 S Homan Avė.

~ RAKANDAI
RAKANDAI

Parsiduoda pigiai 3 šmotų * skurl
ius parlor setas, aisbaksis, cedur 
chest, floor ir bedroom lempos ir tt.

M. ALELUNAS
2249 VVest 22nd Street 

1-mos lubos iš užpakalio. Vakarais 
po 6 vai. Nedėlioj visų dieną.

~ AUTOMOBILIAI ~

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au- 
tojnoMllu agentūrą, Studcbakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rtis. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu
si m

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St. 
Te!. Boulevard 1685

1). Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

OGDEN AUTO WRECKING CO., 
3349 Ogden Avė. Rockwell 4994
Brangiai mokame už senus netin

kamus karus.

PARSIDUODA automobilius, se
dan Caddiiock. Parduosiu pigiai, 
kaina $350; mašina randasi geram 
stovv. 4512 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1183

-PARDAVIMUI
CROWN GROJIKUS PIANAS, 

atsilankykit šiandien ir pamatykit 
šj bargeną, kainavo $750, kurį aš 
parduosiu už $120, dabar įmokėti 
$30 ir po $10 j mėnesi, jei jūsų pa
liudymas geras. Aš užmokėsiu du
st a tymų

MR. RISER,
2332 W. Madison St., 1 fl.

PARDAVIMUI bekernė, priežas
tis — noriu pasilsėti, South Side 
Baking Co., 4743 S. Wood St.

PARDAVIMUI barbernė, yra 3 krė
slai. Renda $25.

984j So. Wood Street ’ /.KvU'i .r----------- --  -f----------  ----
PARDAVIMUI Beauty Shop ir 

Millenery, išdlrbtoj geroj vietoj. 
3216 S. Halsted St. 'I'el. Yards 0403

TURIU sukelti pinigų, parduosiu 
grojiklį pianų, vartotas tiktai bis- 
kj, $100, prie to voleliai ir bcfičius 

Kreipkitės.
6512 So. Halsted St. 

1st Floor 
Mr. Kahivaitis

PARDAVIMUI saldainių krautuvė, 
ice cream, mokykloms reikmenų ir 
Šiaip visokių smulkmenų, vieta labai 
senai išdirbta. Nebrangiai.

2857 So. Union Avė.

CEMENTO maišymui mašina, 1<e-, 
lėtas vartotų cemento maišyklių 
$35 ir augščiau dėl (greito pardavi
mo, taipgi visokių kontraktoriškų 
prirengimų. DRAVO EQUIPMBNT 
CO., 611 Fulton St. Phone Monroe 
7360.

PARDAVIMUI valgykla 
Brighton Parke, bizniš ge
rai išdirbtas/pigiai.

J. KAULIS
3955 Archer Avė.

NEGIRDĖTA PROGA

Kas nori Įsigyti labai gerą 
restaurantą, tegul tuojau ap
žiūri šį puikiai įtaisytą biznį. 
Priverstas greitai parduoti, nes 
yra svarbi priežastis. Savinin
kas, 3103 S. Halsted St.
—r..........— . —.—-i. -i

PARSIDUODA cigarų, cigaretų 
ir visokių smulkmenų ir gėrimų 
krautuvė. Yra laisnis ir lysas. 5 
kambariai pagyvenimui. Parduosiu 
už •pirmų teisingų pasiūlymų. Par
davimo priežastis — du bizniai.

2491 Archer Avė.
PARSIDUODA paprasti pianai ir 

grojikliai pianai; parduosiu pigiai, 
o taipgi ir kitokių namų rakandų. 
Tel.«Drex. 1409. Janitoris 5220 So. 
Calumet Avė.

PARSIDUODA pigiai Lunch Room. 
Tarpe dirbtuvių. Gera vieta.

944 W. 87th Place

PARDAVIMUI bučemė, biznis se
nas ir gerai išdirbtas.

2903 So. Union Avė.

BIZNIS pigiai, gera vieta, turi 
būt parduota, nes važiuoju iš Cįiica- 
gos. Atsišaukite greitai.

3802 W. 38th Place

, PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė. Daromas geras biznis. Nėra pa
našaus biznio aplink. 5 pagyvenimui 
kambariai. Pigiai. Pardavimo prie* 
žastis — išvažiuoju ant ūkės.

5306 So. Union Avė.

PARDAVIMUI
PARDUOSIU groserne ir bučer- 

nę, gera vieta, biznis išdirbtas, ar
ba priimsiu partnerį su menku ka
pitalu. 1810 S, Peorla St.

PARSIDUODA bučemė, grosemė; 
sena išdirbta vieta, biznis gerai ei
na. Noriu greitu laikų parduot, va
žiuoju j Lieluvų. 1967 Canalport Avė., 
Phone Roosevelt 4395,

NAMAI-2EME
PARDUOSIU pigiai iš priežasties 

ligo.i savo didelį lotą, geriausioje vie
toje Westchester, netoli ęlevatorio, 
mokyklų ir bažnyčių ir krautuvių, 
tiktai biskj įmokėti.

NAUJIENOS 
1789 So. Halsted St. 

Rox 744

TURIU parduoti savo puikų rezi
dencijos lotą, proga dėl didelio pel
no, cash $275. Naujienos, 1739 South 
Halsted St., Box 743.

EKSTRA didelis lotas, 150y250, 
North Shore, geroj apielinkėj, ge
riausia pasiūlymas Chicagoj, biskj 
įmokėti, Naujienos, Box 750.

PARDAVIMUI pigiai namas, 2 pa
gyvenimų po 5 kambarius, yra elek
tra, gasas; atsišaukit greit.

12J35 Emerald Avė. 
West Pullman, III.

NAUJAS 2 AUGŠTŲ MŪRINIS
REZIDENCIJA, 5437 S. May St., 

2 vanos, miegojimui porčiai. turiu 
parduoti tuojau, pasimatykit su 
savininku ant vietos subatoj po 
pietų arba nedėlioj, arba pašaukit 
Tel. South Shore 7147. '

150 — NAMŲ — 150
Dabar budavojamų: 4, 5 ir G 

kambarių, medines arba murinės.
KAINOS $3600 iki $6200

Pirmas įmokėjimas tiktai $100, ki
tus kaip rendų. šis namų olselio 
pasiūlymas yra dėl jūsų pasirinkit 
mo. Galit įsigyti vieną tų puikių 
nuinų tiesiai nuo savininko, tiktai 
su biskiu jmokėjimo, kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. At- 
sišaukit šiandien.

SAWIAK & CO.
7181-4V. Grand Avė.

6407 Irving Park blvd.
6537 Irving Park blvd.

FARMA pradėta gyventi, 160 ak
ru, yra ir budinkų, lietuvių kolo
nijoj. McNaughton, Wis. Parduosiu 
ant lengvų išlygų arba mainysiu 
ant mažo namo ar loto Chicagoj, 
salininkas* R. Puishis, 2915 E. 91 
St. Tel. So. Chicago 1171.

VIENAS akras žemės, proga kai
nų kilimui, turiu parduoti greit, 
Naujienos, 1739 S. Halsted St. Box 
748.

PUIKI pusė akro žemės, prie di
delio kelio, augštame distrikte, $600 
įmokėti, kitus išmokėjimais, Nau
jienos, 1739 S. Halsted St. Box 749.
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MAINYSIU 24 flatų namų, prie 
parko, rendų j metus $24,000, pro
ga visam gyvenimui dėl tikrų žmo
nių. Dabar yra laikas veikti, nes 
tas ilgai nesitęs.

Kreipkitės:
7923 South Park Avenue 

Triangle 0535

TURIU parduoti savo 5 kambą- 
rių bungalow Ciceroj, furnas šildo
mas. aržuolo trimingai, netoli mo
kyklų iA bažnyčių, tik $7500, mai
nysiu j lotų, Naujienos, Box 751.

MODERNIŠKAS namas, paimsiu 
lota už pirmų jmokėjimų arba cash 
$750, kitus kaip rendų. kaina $6750 
MR. WESTERHOFF, Pullman 7500

NAŠLE parduoda 5 kambarių 
cottage, 5522 Justine St. Kaina 
$3750, cash $1500, atsišaukite. Mr. 
Wendt, 5535 Justine St.

NEGIRDĖTAS BARGENAS

6 PAGYVENIMŲ namas, randasi 
netoli Šv. Jurgio bažnyčios. Par
siduoda labai pigiai. Perkant rei
kia įmokėti $800, kitus kaip rendų. 
Savininkas mainys ant farmos, lo
to arba bile kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 S. Halsted St.

Roulevard 964J ‘

PARDAVIMUI mūrinis namas, 6 
pagyvenimų po 4 kambarius arba 
mainysiu į mažą namą ir *į mažą biz
nį. Kreipkitės pas savininką po 4 va
landą dienomis. Agentai nesikreip
kite.

929 ,W. 35th Place 
Tel. Yards 4339

PARDAVIMUI 2 augštu mūrinis 
namas, 1—5 ir 2—4 kambarių Da
tai ir krautuvė, garu šildoma, ren
dų $225 į mėnesį.

Atsišaukite 1 flatas frontas.
, 1738 W. 35 St.

Triangle 5664

BARGENAS. Pardavimui per sa
vininką nauia krautuvė ir 6 fintai ant viršaus, augštos klesos lie
tuvių apielinkėj. Telefonuokite:

Prospect 9875
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PARSIDUODA 6 kambarių,, didelė 
bungalow. Naujas ant 2 lotų, ant 
gero kelio. 3254 W. lllth St., Mount- 
green, III.

$4500, įmokėti $2000, jei norite 
bargeno, pažiūrėkit, 3657 S. Union 
Avė., 2 augštų rpedinis-murinis, 
2—4 kambarių fintai, 1—9 kamb. 
fl. 1 karo garažas, rendų $72 į mė
nesį, savininkas. J. Dietrick, 3657 
Union Avė., 2 fl. rear.

. NAMAI-ZEME
2 FLATŲ namas po 6 kam

barius, karštu vandeniu šildo
mas, tikras bargenas tam, kas 
nori gero namo, 65 ir Rockwcll 
St. Trianglet 0535.

MAINYSIU krautuvę ir 5 
flatų namą kampinį, su lotu 
prie šalies, netoli 55 Jiulvaro, 
rendų $280 į mėnesį.

7923 South Park Avenue 
Phone Triangle 0535.

$1000 JUMS REIKIA

Kitus taip kaip rendą

Nusipirkite naują 4 kambarių 
Honeymoon mūrinį bungalow, kieki 
vienas kambarys didelis ir šviesus^ 
Tržuolines grindys, karštu vandeniu 
dildomas, moderniškas plumbingas, 
dideli su sieteliam ir stikliniai por
čiai, su grindimis viškai, da^ yra vie
tos <lel vieno kambario, jei norite. 
Cemerftini^ skiepas, laundrės lovys, 
garinis šildytuvas ir t. t. Ix>tas 80x 
125, title garantuota per Chicago 
Title A Trust Co., savininkas ant 
vietos Subatoje ir visą dieną Nedr- 
lioj.

7204-7206 So. Rockwell St.

2 FLATŲ medinis, 6-7 kambarių, 
bargenas, brangus kampas, furnace 
šildomas, moderniškai įrengtas, 7 
kambarių rezidencija iš užpakalio, 
gerame stovyje, lotas 60x165, garu 
šildoma, elektra, gera transportacija, 
išrenduotas, geras investmentas, mai
nysiu j bungalovv arba lotą.

A. B. LAVINE • 
7505 Jeffery Avė.
Hyde Park 1025

NAUJI mūriniai bungalow’s, 
$7950, sutaupysite $1000. Gražus, 5 
kambarių, sun parlorai, ugnavie- 
tės, knygynai, bufetai, prosinimui 
lentos, stikliniai porčiai, aisbak- 
siai su grindimis viškai, garu šil
domi ir t.t. ant 87, 88, 89 St. į va
karus nuo ęottage Grove, $1500 
cash.

Statytojas, 605 E. 90 PI.

PUIKUS bargenas. Pardavimui ge
ras meilinis namas, 5 kambarių ant 
2 lotų, su sieteliais porčiai, cementi
nis skiepas, yra vanduo, elektra, 2 
blokai nuo stoties, 15 mylių S. W. nuo 
vidurmiesčio, tiktai $4,501). Savinin
kas, agentų nereikia. Phone Ken- 
wood 2257 arba Naujienos, Box 752.

PARSIDUODA mūrinis namas 6 
ir! Ikaitrbarlai, naujai pataisytas; 
yra maudynės, elektra, gasas, bejz- 
mentas> vieta gera, rendos $53 ir 
$43 j mėnesį. Išvažiuoju į Lietuvą. 
Gausit bargeną.

3717'NS. Painei i Avė.
PARDAVIMUI naujas mūrinis na

mas, 5—6 kambarių, karštu van
deniu apšildomas, apdengti porčiai, 
bungalow stogas. Naujos mados 
įtaisymai. Parduosiu pigiai.

Savininkas ant antrų lubų.
1613 S. 49 Avė., Cicero, III.

MORTGEC1AI-PASKOLOS
ANTRI MORGfčIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Ate^ 

Lafayette 6788
* - -

TEIKIAM GREIT PASKOLAS
$1,000 ir daugiau, nuošimčio 

be komiso.
Lincoln Loan Association
1931 Milwaukee Avenue

Netoli Western Avė.
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.MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

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

Illinois Plumbing Works
514 N. La Šalie St.

VYRAI, BARBERYSTfi 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir va
karais ir jus galite uždirbti kol 
mokinatės. Musų išmokinimas pri
rengs jums darbą arba patys ga
lėsite eiti į biznį. AtsiŠaukit arba 
rašykit

International Barber College,
672 and 651 W. Madison St., 

CHICAGO, 1LL.


