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Zinovjevas jau “gy- 
dos” Kaukaze?

Vokietija stengsis dėl tai
kos, sako Luther

130 Rusijos politinių Tobolsko 
katorgoj paskelbė bado streiką

130 kalinių bado streikas 
Tobolsko katorgoj

Politiniai kaliniai badauja pro
testui dėl nežmoniško kalėji
me valdininkų elgesio

BERLINAS, bal. 28. — Rusų 
socialdemokratų partijos atsto
vybė Berline gavo iš užtikimų 
šaltinių pranešimą, kad Tobols- 
ko (Sibire) katorgos kalėjime 
180 kalinių socialistų paskelbė, 
bado streiką protestui dėl ne
žmoniško kalėjimo valdininkų 
elgesio su kaliniais.

Kaliniai žvėriškai mušami. 
Vienas jų nuo baisaus sumuši-

Zinovjevas išvykęs į Kau-Į Vokietijos politika bus tik sumuštas, kad vos gyvas, 

kazę “pasigydyti" taikos politika 1miau yra badavę septynioli-
------ —— ----------- kos dienų bado streike Solovec-

Jo liga — politinė; esąs visai 
padalintas iš komunistų in
ternacionalo darbo

Tik stengiantis dėl visuotinos ko pragare.
taikos Vokietija atsigausian- 
ti, sako Luther Bado streikas Solovecke

BERLINAS, bal. 28. — Gau
tomis čia žiniomis, Zinovjevas 
jau ilsįsis “Trockio dačoje“ 
Kaukaze.

Pasak pranešimo, komunistų 
internacionalo prezidentas ir 
buvęs Leningrado sovieto pir
mininkas Zinovjevas išvažiavęs 
j Kaukazą pasilsėti ir pasigydy
ti, kol visai pasveiksiąs. Ofi
cialus Zinovjevo išsiuntimo pa
teisinimas toks, kad jo sveika
ta esanti pairus, kad jis per
daug esąs nusidirbęs ir pavar
gęs ir dėl to esąs reikalingas 
visiško ramumo ir pasilsiu. Iš 
tiesų betgi Zinovjevo liga esan
ti grynai politinė. Jis esąs jau 
visai pašalintas iš darbo komu
nistų internacionale ir iš bet 
kurios kitokios politinės dar-
buotės.

----------- Tolygų pranešimą apie socia-
BER LINAS, bal. 28. Kan-. ]jstų kalinių bado streiką gavo 

cleris Luther šiandie, kalbėda- čionykštė Gruzijos socialdemo- 
mas Vokiečių pramonės ir pre- kratų atstovybė. Pranešimas 
kybos atstovams apie ekono- gauta iš paskelbusios Solovecko 
minę padėtį, pareiškė, kad Vo- aaios, kur iki šiol tebekankina- 
kietijos valdžia nusitarus eiti ma daug išdangintų ten Gruzi- 
tik taikos keliais, ir tik tuo bu- jos socialistų. Solovecko kator-i 

į du padėti \ okietijai savo eko- gOj politiniai kaliniai taipjau 
nominį gyvenimą atsteigti. paskelbė bado streiką protestui

Kancleris pasakė, kad politi- dėl žiauraus režimo. Kalėjimo 
nė ir ekonominė Vokietijos pa- administracija verčia politinius 
dėtis stipriai pagerėjus, bet vis kalinius dirbti sunkiausius ir 
dėl to kraštas esąs dar toli gra- pirrviniausius darbus, tuo tarpu 
žu neatsigavęs nuo skaudžių di- kai dauguma kalinių socialistų 
džiojo karo žaizdų. Kuomet visai neturi nė šiltų apatinių nė * 
1913 metais Vokietija turėjus viršutinių drabužių, nė batų, 
vieną aštuntąją dalį pasaulio Tuo sunkiau ,pakęsti visados 
prekybos, tai 1925 metais jos žiaurus, Šaltas tolimų žiemių 
eksporto prekyba buvus Vos oras draugams gruzinams, gi- 
dvi penktosios dalys to, ką ‘ji musiems ir augusiems Šiltame 
turėjus metais prieš karo kili- Kaukazo klimate.

Į Pacific and Atlantic Photo]
Violet Gibson, lordo Ashbourne’o sesuo, kuri kėsinosi nužu

dyti Mussolinį.

Preliminare ekonominė 
konferencija Gsnevoj

Ruošėjai tarplautinėN konferen
cijos kalba apie Jungtines 
Europos Valstybes

GENEVA, Šveicarija, bal. 28. 
—Tautų Sąjungos preliminarė

38 Indianos angliakasiai 
teismo nubausti

Buvo kaltinami dėl dalyvavimo 
riaušėse; visi jie yra anglia
kasių unijos nariai

BOONVILLE. Ind., bal. 28. 
Trisdešimt astuoni kasyklų

Lietuvos žinios.
“Gausi kulką kakton”

Kunigo žemaičio p sakymas po
licininkui

Lietuvos Seimo rinkimų 
kampanijos fronte

Ūkininkų Sąjungos agitatoriai
sustreikavo

Lyga pritarė Rusijos-Vo
kietijos sutarčiai

GENEVA, Šveicarija, bal. 28. 
— Teisių ekspertams išnagrinė
jus Vokietijos padarytos su 
SSSR draugingumo sutarties 
dokumentą. Tautų Sąjunga ne
oficialiai tą sutarti patvirtino.

mą. Vokietijai atsigauti ir vėl 
ant kojų atsistoti, svarbiausias 
valdžios uždavinys busiąs veik
ti dėl visuotinos politinės tai- K
kos.

Francija vėl įveda karo 
laikų reguliacijas 

duonai

PARYŽIUS, bal. 28. Duo
nos klausimu Francija vėl grie-’ 
biasi karo metų patvarkymų. 
Paskelbta dekretas, kad nuo šio 
laiko miltuose duonai turi būt 8 
nuoš. rugių. Tuo patvarkymu 
vyriausybė stengsis sustabdyti 
nuolatinį duonos brangimą, 
bent iki ateinančios piutės.

AR NORI Kį 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 ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
Žodžių) vienai dienai, $142, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

230 Janoniečiy prigėrė 
laivui paskendus

TOKIO, Japonija, bal. 28. — 
Gauta pranešimas, kad jūrėse, 
ties Kurilų salomis, dėl smal
kios audros paskendęs japonų 
laivas čičibu Maru ir kad 230 
žmonių esą žuvę, čičibu Maru 
buvo 833 tonų laivas.

[Kurilai yra ilga eilė salų, 
besidriekiančių žiemių Ramiuo
ju vandenynu nuo Kamčatkos 
pusiausalio, Sibire, į Jezo sąla, 
Japonijoj.

Trys lenkų aeroplanai 
susimušė ore

VARŠUVA, Lenkija, bal. 28.
Laidojant andai užsimušusį 

Lenkijos oro jėgų inspektorių, 
pulkininką Serednickį, ore įvy
ko kolizija trijų aeroplanų, lar 
klojusių paskutinei pagarbai 
atiduoti laidojamajam. Susi
mušusių du aeroplanai nukrito 
žemėn ir vienas pilotas užsimu
šė, o du mechanikai skaudžiai 
susižeidė. Trečiasai aeroplanas 
nenukrito, bet dėl kolizijos iš 
jo buvo išmestas pilotas, kurs 
nukritęs žemėn užsimušė.

Rockefelleris atšaukė 
Egipto nepriimtą 

jo dovaną
NEW YORKAS, bal. 28. 

Kadangi Egipto valdžia ats 
kė priimti 10 milionų dote

Gruzinų socialdemokratų ba
do streikas tęsės keturiolika 
dienų. Dalis jų dėl to rimtai 
susirgo ir dabar yra ligoninėj. 
Visi kiti fiziškai yra labai nu
silpę ir suvargę.

400 valiutos spekuliantų
• ištremta j Sibirą J

BERLINAS, bal. 28. — Iš 
Maskvos praneša, kad ryšy su 
červonco vertės kritimu, Mask
vos biržoje suimta daugiau 
kaip keturi šimtai asmenų, kal
tinamų dėl spekuliavimo valiu
tomis h tuo spekuliavimu smu- 
kdinimo sovietijos pinigų ver
tės. Areštuotieji tapę ištrem
ti į įvairias Sibiro vietas. • 
Tekstilės fabrikų darbininkų 

streikas Maskvoj
Tas pats pranešimas sako, 

kad Maskvoj ir apygardoj kilęs 
didelis tekstilės ir geležinkelių 
darbininkų streikas. Streiko 
priežastis visur ta pati, būtent, 
kad darbininkams neišmokamos 
algos. Algos gi neišmokamos 
dėl to, kad sovietų valdžios 
pramonės gyvena sunkų finan
sinį krizį.

t ——
Moteriškė pasmerkta 

i mirt po giljotina
NIMES, Francija, bal. 28. - - 

Viena moteriškė, Antoinette 
Scierri, 35 metų, kaltinama dėl 
nunuodijimo keliolikos asmenų, 
buvo pasmerkta mirties baus
mei, galvos nukirtimu. Franci- 
joj pasmerktiems nusikaltė
liams galvos kertama tam tik
ra mašina, giljotina vadinama.

Kavamura mirė

ekonominė konferencija; kurios 
uždavinys yra paruošti progra
mą tarptautinei ekonominei 
konferencijai,. nutarė apriboti 
programą tik gamybos ir užsie
nio prekybos klausimais, paša
linant tokius klausimus, kaip 
užsienio skolų, valiutų stabiliza
vimo ir darbininkų emigravi
mo, kuliuos kai kurie, ypač Da
lijos ir Japonijos delegatai, no
rėjo įterpti.

Daug kalbama apie tarifo 
barjerų nuleidimą laipsniškai 
taip, kad pagaliau galėtų susi
daryti ekonominės Jungtinės 
Europos Valstybės.

Amerikos neoficialus delega
tas Ilouston pareiškė, kad A- 
merikos gerovė žymia dalim pa
reinanti iš to, kad ten tarp at
skirų valstijų jokio tarifo nė
ra, ir jei Europos valstybės pa
našiai nenugriausiančios tarifo 
tarpusavio sienų, jos visados 
turėsiančios vargų ir keblumų.

Mokyklos vaiky strei
kas Molinėj

MOLINE, III., bal. 28. . 
East Moline vidurinės mokyk
los mokiniai šiandie paskelbė 
streiką ir apleido, mokyklą pro
testui, kani švietimo komisija 
nutarė nebeatnaujinti kontrak
to su mokyklos |>rincipalu J. 
Casto ateinantiems metams.
rr~~y~77 , ui'S. „.j,—......

darbininkai, unijistai, kurie bu
vo kaltinami dėl dalyvavimo 
Wavrick kauntės kasyklų dar
bininkų riaušėse vasario 16 die
ną, vakar apskrities teismo 
prisaikintų posėdininkų buvo 
pripažinti kalti ir nubausti. Be 
pasimokejimo pabaudų pini
gais, trys jų dar turi eiti ir 
kalėj iman. Dvidešimt keturi
kiti angliakasiai, kurie irgi bu
vo dėl to paties kaltinami, bu
vo paleisti be bausmės.

Wm. Stinson, United Mine 
VVorkers of America distrikto 
tarybos narys, nuteistas pasi- 
mokėti $500 ir eiti trims mėne
siams į kalėjimą; Ed. Spencer 
— $400 pabaudos ir du mėne
siu kalėjimo; Aiva Lenn — 
$350 pabaudos ir 30 dienų kalė
jimo.

Visi tarys jie buvo kaltinami 
kaipo vyriausi vadai organizuo
tų angliakasių puolimo streik
laužių John Bull ir Possum 
Ridge kasyklose.

Likusieji trisdešimt penki 
pripažinti nusikaltusiais, nu
bausti įvairiomis piniginėmis 
pabaudomis, nuo 25 iki 250 do
lerių.

Parduokit kas jums nereika- 
linaas per paskelbimus Naujie
nose.

kuriuos Amerikos milioninin- 
kas John 1). RockefeUeris jai 
siūlė muziejui ir archeologijos
institutui įsteigti Kairo mieste, 
ta siūlytoji dovana dabar tapo 
atšaukta.

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

Aplamai gražų; pavakarop 
gali būt atmainos; nedidelė

Didelis gaisras 
Waukegane

WAl'KEGAN, lll„ bal. 28.
Anksti šį rytą čia siautė didelis 
gaisras, sunaikinęs svarbiausi 
Johns-Manville, Ine., dirbtuvių 
triobesį ir padaręs apie 300,000 
dolerių nuostolių. Padėti gaisrą 
gesyti buvo atvykę gaisrininkai 
iš Zion City, North Chicagos, 
I^ike Foresto ir Great Lakęs.

■ • < • *• — — —

šeši žmonės sužeisti 
traukiniui susi

kūlus
------------ | temperatūros atmaina; stipro- 

TOKIO, Japonija, bal. 28.— kas pietų vakarų vėjas.
Šiandie čia miręs feldmaršalas i Vakar temperatūra vidutiniš-

ST. TUOMAS, Ontario, bal.
28. Wabash geležinkelio pa- 
sažiėriniam traukiniui susiku-

Kageakira Kavamura, vienas kai siekė 42® F. lūs netoli Wellando, pavojingai
žymiausių Japonijos generolų' šiandie saulė teka 5:50, lei- buvo sužeisti šeši pasažieriai; 
Kusų-Japonų kure. džiasi 7:45 valandą. i keli kiti buvo lengviau užgauti.

ŪDRIJA, Alytaus a|>skričio. 
— Kovo 21 d. čion buvo vieti
nis klebonas atsigabenęs “kuni
ginį” agitatorių, špitolėje užsi
lipęs aukščiau ant lentų tuo
jau pareiškė, kad valst. liaud. 
yra niekšai, šitoks pasakymas 
užgavo klausančius ir viens iŠ 
publikos pareiškė protestą prieš 
tokį nekultūringą užgauliojimą. 
Protestuojant pil. Jakučianiui 
prieš kuniginio agitatoriaus 
burnojimus, klebonas kun. že
maitis įsakė policininkui jį iš 
salės išmesti, o tam nepasisku
binus, stvėrė pats ir kaltu su 
policininku išvilko žmogų lauk.

Pažymėtina tai, kad pasiprie-
šinus Jakučioniui eiti iš salės, 
policininkas išsitraukė braunin
gą ir pagrasino sakydamas: 
“eik. nes kitaip gausi kulką 
kakton.” žmonės begalo pasi
piktinę.

“Krikščionys” gerinasi 
rinkikams

Vieniems davė malkų, kitiems 
žada duoti

KAUNAS, bal. 9. ' [Lž . — 
Prieš pat Seimo rinkimus Že
mės Ūkio ministerija tiek “pa
sidarė gera”, kad Ežerėlių ap
skrity (sako ir kitur) mažaže
miams davė be varžytynių ir 
bargan po- du kietmetriu malkų. 
Važinėjantieji krikščionių blo
ko apštariai Ūkininkų sąjungos 
vardu surašinėja ūkininkus, ku
riems žada duoti medžių.

Juokiasi žmonės, kad valdan
tysis blokas, krikščionys demo
kratai, Ūkininkų sąjunga ir 
Darbo federacija nematė žmo
nių trejus metus, o kai atėjo 
rinkimai, tai vėl žada rojų ir 
siūlo visokių gėrybių.

Stogui įkritus vienas 
darbininkas užmuš

tas, du sužeisti
PERU, Ind., bal. 28. - Jgriu- 

vus Chesapeake and Ohio gele
žinkelio lokomotyvų pašiūrės 
stogui, vienas geležinkelio tar
nautojas, Fr. Fanzler, 27 metų,

KAUNAS, bal. 13. [LŽ].
Suvažiavę Kaunan ūkininkų 
sąjungos, siųsti provincijon, 
agitatoriai jau kelies dience 
laukia išmokant algų. Esą skir
tos agitacijai tumos jau išeik
votos, o naujų gauti nesą iš 
kur.

Agitatoriai skundžiasi, kad 
juos suvilioję: žadėję po 400 li
tų algos, o dabar temoka po 
800 ir tų jau neišgalį išmokėti. 
Agitatoriai nusistatę jei negaus 
algų, daugiau agituoti nebeva
žiuoti.

Lietuvoj kunigai ir dan
gų atpigino rinkimams

UTENA. — Kunigai bažnyčią 
pavertė mitingų ir prakeikimų 
namais, šeštadienį prieš Vely
kas, kuomet žmonės susirinko 
laukti Kristaus prisikėlimo, 
kun. Butvyla prakeikė valst. 
liaudininkus, socialdemokratus 
ir tautininkus ir išvadino di- 

Idižiausiais nedorėliais, žmonių
apgavikais, bažnyčios ir musų 
vėliavos naikintojais ir tt. Šau
kė žmonėms pasirinkti dangų 
ar pragarą balsuojant, nes kas 
balsuos už krikščionis demokra
tus, federantus ir ūkininkų są
jungą, tas eisiąs į dangų, o kas 
už valst. liaudininkus, socialde
mokratus ir tautininkus- — į 
pragarą.

Žmonės tai išgiidę pradėjo 
murmėti, sakydami, kad atpigo 
dangaus karalystė, jei balsuo
jant ją galima nusipelnyti, 'lai 
aukščiausias kunigų nusiban- 
krutijimo laipsnis atsiektas.

Tas pats kunigas Butvyla pa
vasarininkų susirinkimuose ir 
progimnazijoje per pamokas 
skelbia, kad nuo šių Seimo rin
kimų Lietuva busianti arba 
krikščioniška-katalikiška arba 
nei kokios nebusią. Be Butvylos 
viskas mat sugrius.

Du žmonės prigėrė 
valčiai apvirtus

TERREHAUTE, Ind., bal. 27. 
— Apvirtus valčiai Wabash 
upėj? netoli nuo Tecumseh, pri
gėrė du valstijos »miškasaTgiai,

buvo užmuštas, o du kiti jo \Vm. Nattenkemper ir Wm.
draugai pavojingai sužeisti. Feare.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

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, kilris duoda ir gali duoti greičiau
sią ir geriausią patarnavimą;

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

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

5. Naujienos atdaros kasdien 4r 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.
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L.S.S. Pildomasis Komitetas

ti, arba galutinai nutraukti ry
žtis šu proletariato klase ir 
‘parsiduoti” buržuazijai, šitaip 
skelbė Maskva ir jos klapčiuka 
anąmet, kai Anglijoje buvo su
sidaręs socialistinis kabinetas su 
MacDonaldu priešakyje. Ko- 
ininterno viršyla, Zinovjevas, 
luomet sakė; kad “Ir mes nori
me, kad Anglijos socialistai pa
imtų j savo rankas valdžių; mes

J. J. Čeponis, 4138 Archer /Kve.
J, šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. ViUs, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St
A. Grebelis, 10225 Pcrry Avė.

— visi Chicago, 111.

LJS.S. VIII Rajono Centro
Komitetas:

Pirmininkas — K.Baronas, 1789 So.|juos net pa]aikysime šitame jų
Halsted St., Chicago, 111. 1

Sekretorius — A. Jusas, 3959 Archer
Avė., Chicago, IH.

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, III.

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

Knygius — A. Vilią, 2241 N. West- 
ern Avė.

Nariai — Ona BanienB ir F. Skama- 
rakas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K, Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Socialistu Partijos 
Konvencija

Gegužūs 1 <1. Pittsburge pra
sidės metinė Socialistų Partijas 
konvencija, kuri tęsis keturias 
dienas.
paskelbė sekantj konvencijos 
programų:

Delegatų posėdžiui bus laiko
mi viešbutyje Chatham Uotel 
Chatham, 423 Penu avenue, šeši 
blokai nuo Union stoties). Tą 
dieną prieš prasidėsiant konven
cijai susirinks Nacionalis Ekze- 
kutyvis Komitetas. Jo posė
džiams pirmininkaus Eugene V. 
Debs.

šeštadieny, gegužės 1 d. bus 
pirmutinė konvencijos sesija ku
ri tęsis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. 
popiet. Socialistų kandidatas į 
Pennsylvanijos gubernatorius, 
drg. John W. Slayton, pasakys 
sveikinimo kalbą. Nuo 2:30 
vai. popiet iki 6 vai. įvyks antra 
sesija. Nuo 8 vai. iki 12 bus 
bankietas, surengtas delegatų 
pagerbimui.

Sekmadieny, gegužės 2 d. 
8:30 vai. ryto delegatai važiuos 
automobiliais į Mt. Washington 
(jeigu bus geras oras). 9:30 
vai. ryto — trečia sesija. Tuo 
pačiu laiku atskiruose kamba
riuose bus slovakų ir italų soci
alistų sąjungų konferencijos. 
Nuo 2:15 vai. popiet bus masi
nis mitingas Lyceum Akademy 
teatre, kertė Penn avenue ir 6 
gal. Kalbėtojai bus nuo įvairių 
tautų, vyriausiu kalbėtojum pa
kviesta Eugene V. Debs. Vaka
re 6:30 vai. — bankietas Pildo
mojo Komiteto narių pagerbi
mui.

Pirmadieny, gegužės 3 d. ry
tinė sesija prasidės 9:30 vai. ii 
tęsis iki 11 M5 vai. Petraukojt, 
prakalbos FoPt Pitt Hotel, Eng- 
lish room; šitas' prakalbas ren
gia vienas Pittsbuh^h’o kliubas 
•Rdfbės drg. HiH<|uit fetna: “Mu 
su b^šikeičianti vMhomenet 

sekretorius tvarkaJ. Nuo 2:30 vai. popiet 
iki 6 vai. konvencijos šesiįd. Nug 
8 vai. vakaro iki 11 y ai. vrtka 
rinė sesija. Tą patį ‘ valuifą 
kambaryje Bluc Room (Chath 
am hotelyje) Rusijos socialistų 
revolilicijonierių atstovas, Dr. 
M. Slonim, skaitys referatą te 
nia: “Bolševizmo evoliucija h 
Rusijos ateitis”. Taip pat tą 
patį vakarą Bradock’e, Pa., būt 
masinis mitingas Carnegie Ilal. 
svetainėje, kur kalbės Eugene 
V. Debs.

Antradieny, gegužės 4 d. ry
tinė sesija bus nuo 9 vai. iki 
12:30 vai. Pertraukoje refera
tas. Nuo 2:30 vai. popiet iki 6 
vai. popietinė sesija. Nuo 7:30 
vai. vakaro iki 11 vai. — pasku
tine konvencijos sesija. 
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Danijos Socialistai 
Stiprėja'

kaip

Paminėjimui Gegužinės 
šventės

Stato scenoj: Am. Darb. Apkvietos 
Draugijos 2 kp., vieną iš populiariš- 

kiausių Gegužinės veikalų

"Į RHĮI ŠALĮ
Nedėlioj, Gegužės-May

2 dieną, 1926
L A. S. SVETAINĖJ
24-tos ir Michigan Avė., Vetroit 

GERBIAMIEJI LIETUVIAI!
Sis programas bus vienas iŠ pui

kiausių vakarų, nes jame dalyvauf 
geriausios dailės spėkos. Netik Lie
tuvių, bet ir svetimtaučių. Kaip tai: 
Rusų, viena iš geriausių Stygų Or
chestra ir visa grupė šokikų, taipgi 
ir kiti: Ateities Choras, Vaikų Mu
zikalia Choras. Taipgi bus suloštas 
vienas iš gražiausių veikalų, “Į Ry
tų šalį”. Pradžia 3 vai. po pietų, 
įžanga 35c y patai. Po programo tę
sis šokiai.

Kviečia RENGĖJAI

u

Jau apie dvejetas metų, 
Danijoje gyvuoja socialistinė 
valdžia, kurios priešakyje stovi 
senas socialdemokratas Theodor 
Stauning. Kadangi parlamente 
socialdemokratai dar neturi 
daugumos, tai valdžia yra pri
versta remtis taip pat ir demo
kratų partija, šitokiose aplin- 
kpbėse, žinoma, nėra galimybės 
vykinti gyvenime gryną sociali
stinį programą. Valdžia sten
giasi tuo tarpu pravesti šiaip 
naudingas kraštui reformas, 
tarp kurių svarbiausia yra nuo
latines kariuomenes pahaikini- 
mas ir išlaidų karo reikalams 
sumažinimas.

šitai reformai atkakliai priė
ji nosi visos dešiniosios buržua- 
nės patrijos, bet jos visgi nepa
jėgia ją sulaikyt, tiktai šiek tiek 
sutrukdė valdžios darbą.

Bet kaip žiuri į socialistinės 
valdžios politiką Danijos darbi
ninkai, kurių pastangomis ji ta- 
.)o pastatyta?

Jeigu tikėt bolševikiškai pro
taujantiems žmonėms, tai darbi
ninkų kontroliuojama valdžia 
turi tuojaus, kaip tiktai paima 
krašto vadeles į savo rankas, 
iradėt “griaut kapitalizmą” ir 
/ykipti socializmo sistemų. Jei- 
♦u ji to nedaro, tai ji “išduoda 
larbininkus”, ko pastarieji, ži-J 
loma, pakęsti negali. Tokiai 
/aidžiai tuomet tenka arba griu-

Nėra Nieko Geresnio
PAIN-EIPELLERĮ 

Vaiibaitnklit ireg. J. V. Pat. Biure.
Trinkite juomi nuo reumatiškų skausmų, pečių diegimo, sus

tingusio sprando; neuralgijos Ir apšhtbirtio. Pain-E<pelleris pra
vydavo šalin skausmus jau tuomet, kai diedukas buvo dar vaikui 

35c. ir 70c. vaistinėse.
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbaženkltu. ‘

F. AD. RICHTER & CO.
BERK.’ « BO. ših -s. ; BROOKLYN, N. Y.

I užsimojime. Bet musų ‘palai- 
I kymas’ bus toks, kaip kad bude- 
I lis palaiko virvę, užnertą ant ka- 
| klo kariamam žmogui”.

Bolševikai ir bolševlkuojan- 
I tyš elementai pranašavo “pako
rimą” taip pat ir Švedijos social
demokratams, kuomet jie suda
rė valdžią; paskui Danijos 
socialdemokratams.

Apie Anglijos ir Švedijos so
cialistus mes jau Žinome, kad jie 
nėra “pakarti”; priešingai, jų 
spėkos šiandie yra didesnės, ne
gu buvo kada nors. Bet Zinov- 
jevo pranašavimas gal išsipildė 
sulig Danijos socialistų?

Nieko panašaus. Iš tų žinių 
apie Danijos socialdemokratų 

I partijos stovį, kurias nesenai 
i tos partijos centras pranešė So- 
jiailistinio Darbininkų Interna
cionalo biurui Ciuriche, matyt, 
tad partija sparčiai auga ir stip
rėja. Pernai metais Danijoje 
sikurė 22 natijl skyriai su 3,293 
uitiais. Partija dabar turi 999 
ik|fius su 146,490 nariais.

tš šitų 999 fiartijos skyrių 
apie lOk) randasi miestuose, o li
kusieji sodžiuje. Visa Danija 
yra padalinta į daug-maž 1,300 
distriktų (valsčių); taigi jau 
daugiaus kaip trijuose ketvirta
daliuose distriktų socialdemo
kratai turi savo organizacijas. 
Partijoje yra 100,356 vyrai it 
16,140 moterų. Atskirų socia- 
istinių organizacijų moterims 
Danijoje nėra. (Atsiminkite, 
kad Danija yra mažesnė už Lie-> 

I tuva ir turi tik apie 3 milionus 
gyventojų).

-Jeigu Danijos darbininkai ši
taip uoliai remia socialdemokra
tų partiją, tai yra aišku, kad jie 

i pilnai patenkinti dabartine val
džia. Tatai gi liudija apie tų 
darbininkų aukštų protinį išsila
vinimą.

Mažai išsilavinę darbininkai 
arba visai nesi interesuoja poli
tikos ir socializmo klausimais —- 
arba mano, kad socializmą gali
ma įvykinti vienu rankos užsi
mojimu. Paprastai esti taip, 
kad neišsilavinęs darbininkas 
pradžioje protauja ir elgiasi su
lig savo ponų (kapitalistų), ku
nigų ir t. t.) įsakymu ir žiuri į 
socialistus su nepasitikėjimu, 
net su neapykanta. Paskui, 
jeigu toks neišsilavinęs darbi
ninkas dėl kokių nors priežas
čių pakeičia savo pažvalgas, tai 
jisai puola į priešingą kraštuti- 
nybę: jisai pasidaro griežtas 
priešas viso, į ką pirma tiZėjo, 
ir ima karštai pritarti visam, ką 
jisai pirma niekindavo. Jeigu 
tokiam dvasios stovyje jisai pri
sideda prie socialistų, tai jisai 

įstoja už pačius kraštutiniausius 
pbalsius, kokius tiktąi jisai pas 
juos randa. Jisai yra “kairias- 
parnis” visa savo siela. Socia
lizmą jam duok tuojaus, o kad 
ne, tai jisai atsimes nuo sociali
stų organizacijos ir eis pas to- • 
kius “revoliucionierius”, kurie 
kovoja “smarkiau”, negu socia
listai.

šių dienų bolševikiškas komu
nizmas kaip tik ir išreiškia nu
sistatymų tokių neišsilavinusių 
darbininkų, kurie reikalauja 
“visko arba nieko”. Jų klaida 
yra tame, kad jie nesupranta 
visuomenės plėtojimosi įstaty
mų — nežino, kad socialės revo
liucijos “pagal užsakymą” nesi- 
daro. Jie nfežino to, ką*yra pa- ’ 
tyrę tie darbininkai, kurie per ‘ 
ilgus metus vedė kovų už savo 
būvio pagerinimų ir išmoko 
blaiviu protu vertinti ir savo jė
gas ir tas sąlygas, kuriose rei
kia kovoti.

Danijos darbininkai šitą paty
rimų jau turi, štai dėl ko jie 
nereikalauja, kad socialistinė 
valdžia tuojaus vykintų tą, kas 
dar Šioje valandoje negalima,

NAUJIENOS, CKICsyo, IH. Ketvirt., Balandis 29, 1020
M
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Chesterfield yra padaryti per Liggett & Myers Tobacco Company
o

Eikit kur ius norit, jus visur rasite šviežu
paliudymą apie Chesterfield nuolatini

įjj patikimą vyrams kurie pažysta gerą tabaka
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Chesterfiel

bet džiaugiasi, kad Jų valdžia 
visti k daugiau naudos daro kra
štui, negu visos pirmesnės val
džios. Danijos darbininkai yra 
įsitikinę, kad ateis laikas, kada 
jie savo rankose turės visą galią 
ir kelias j socializmo tvarką bus 
atdaras.

Iš LSS. VIII Rajono 
darbuotos

Rengia Pirmosios Gegužės 
apvaikščiojimų.

Konferencijos dienotvarkė 
bus sekama:

Konferencijos atidarymas ir 
patikrinimas mandatų;

Referatas;
Pirmininko rinkimas;
Valdybos raportai;
Kuopų delegatų raportai;
Neužbaigti reikalai;
Nauji sumanimai;
LSS. reikalai;
LDLD. ir LSJL. reikalai;
Konferencijos uždarymas.

— Valdyba.

Kūdikis Jūsų Namuose

Debsas Sugrįžo
šiomis dienomis sugrįžo j 

Ameriką Socialistų Partijos Na- 
cionalio Pildomojo Komiteto 
pirmininkas, Eugene V. Pebs, 
kuris buvo palydėjęs savo ser
gančią žmoną į Bermudos salą.

Buvo manoma, kad valdžia 
darys Debsui kliūčių dėl įvažia
vimo j Jungtines Valstijas, ka
dangi valstybės departamentas 
nedavė jam pasporto, kaipo “ne
tekusiam pilietybes teisių”. Bet 
socialistų vadas jokių kliučiij 
neturėjo. Matyt, kad po to, kai 
advokatas Hillųuit įrodė, jogei 
šioje šalyje gimęs .žmogus nega
li pražudyt savo pilietybę, tai ii 
valdžia daugiaus nebemano, kad 
Debsas esąs “nepilietis”.

, Debsas sugrįžo dalyvauti par
tijos konvencijoje, kuri prasidės 
Pittsburgh’e šį šeštadienį.

Artinasi viso pasaulio darbi
ninkų šventė — Pirmoji Gegu
žės. Tos tarptautinės darbinin
kų šventės apvaikščiojimą LSS. 
VIII Rajonas rengia sekmadie
ny, gegužes 2 d., Mildos svetai
nėj, 3142 So. Halsted St., 1:30 
vai. po piet. Apvaikščiojime kal
bės Naujienų Redaktorius d. P. 
Grigaitis. Taipjau būs turtin
gas muzikalinis programas, ku
rio išpildyme dalyvaus Pirmyn 
Mišrus Choras ir kiti artistai-ės. 
Įžanga padengimui lėšų bus tik 
15c.

Lietuviai darbininkai ir dar
bininkes kviečiami skaitlingai 
atsilankyti ir iškilmingai ap
vaikščioti šią svarbią ir didelę 
darbininkų šventę.

LSS. VIII RAJONO KON- 
FERENCUA.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Einant pereitos konferencijos 
nutarimu, sekama LSS. VIII 
Rajono konferencija įvyks sek
madieny, gegužės 23 d., 12 vai. 
dieną, Naujienų name. Visos 
Rajonui priklausančios LSS. 
tuopos prašomos išrinkti dele
gatus. Taipjau prašomos pri
siųsti savo delegatus, ar valdy: 
bos narius, LSS. Pildomasis Ko
mitetas, LDLD. Chicagos Rajo
nas ir LSJ. Lyga. Atskirų 

' kvietimų nebus siunčiama.

4 
6
Inšiuriname dykai ant metų. Pri
imame senus karus ir duodame 
ant lengvų išmokėjimų.

JOHN J. BAGDONAS
-140-1 So. hc.

Tel. Lafayette 9030

BOHEMIAN 
APYNIŲ* 
SKONIS

uriTa 
Malt

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Tik pabandykit

Reikalaukit nuo 
bilc kokių 

pardavinėtojų

Tel. LafHyette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuugeriausiui.

M. Yuška,
3228 W, ,Wb CMcajęo. UI.

Labai daug vedusių pbrų pageidauja tu
rėti vaikų, tūkstančiai kopjų haujos kny
gutės D/-. H. Will Elders yra duodama be 
jokių iškaščių dėl bevaikių moterų. Bile 
kokia Šeimyna, kuri gamtos yra nuskriaus- 
ta ir nesusilaukia kūdikių, privalo reika
lauti tos knygutės dykai šiandien. Joje ap
rašoma paprastas namų gydymas, parem
tas vartojimo Steriltone, puikaus mokslinio 
ton i ko, kur| vartojant yra puikios pasek
mės visoje šalyje dėl sustiprinimo silpnu
mų.

Kiekviena moteris,' kuri nori gyventi nor
maliai, linksmą namų gyvenimą hu kūdi
kiais aplinkui jų, turi kreipti atydą | jos 
pirmutinę uiduotę, kad suiinojus kas yra 
Steriltone ir kode) jia gali būti dideliu r>a- 
gelbėtojae dėl jos. Skaitykit šitų matų kny
gutę. kuri yra prisiunčiama dykai papras
tame konverte. Ji atidaro faktus, kurių dar 
moterims nebuvo ifta’Jkjntn pirmiau. Tik
tai atsiųskite vardą Šiandien pas Pr. Ii. 
Will Elders, 1104 Ballinger Bldg.. St. 
Joeeph, M o. ,

CHRYSLER 
Automobiliai 
Parsiduoda 
daugiausia

Nes yra stipriausi ir 
gražiai subudavoti.

cylinderių sodan .............. $995
cylinderių ........................... $1,695

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.
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KORESPONDENCIJOS

veikimo

nukai tiktai.

Lietuviai Advokatainas

Telefonai
3241

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Dearborn 9057

Valandos

leiskanas, apsaugoja plaukų slin

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

PRAdA-
LINKIT

UŽSIKRĖ
TIMUS SU

nuo 
nuo

3514-16 Rooaevclt Rd 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

JUJVALY-

KIT ODOS

NELYGU
MUS SU

Baltintas Bučeriam 
Lininis Audeklas

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Paplauskui 
Bu k šit nei 
Tikrys

Antanui Dambrauskui 
Anastizijai Poremskienei
Aneei Pareikaitei 
Bronislavui Venckui 
Bernai Ivanauskienei 
Marcelei Mareijonienei

Adolfui Jokubauskui
Kazimierui Bogučanskui
Kostui Abručiui
Juozui Grušui
Juozapui Stanioniui
Titui Žilevičiui

Vaikų Hickory 
Garteriai

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Rr AR —--------------*

Gražus Dresems 
Gingham

NEPAPRASTI BARGENAI
Ketverge, Balandžio 29

tenka ir
artistams nukentėti

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

Blvd. 3138
Woi(kievica»
BAN1S

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Marcelei Narbutienei 
Onai Surentavičienei 
Liudvikui Krinskui 
Felicijai Vitkauskienei

Mamertui Anužauskui 
Anelei Kasarauskienei 
Uršulei Augaitienei

METROPOLITAN . 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

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

8 iki 2 vai. po pietų.

iAV1, c°WPORAT<°/v
>7 PRESENTFOR
UNITED PR0FIT-Ą^imOl\

ŠEN

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su-

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

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

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

Nehaltinamas 
Audeklas
Pardavimui labai
speciale kaina 
mas- e

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1936. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Phone Canal 1713-0941
Res. Midway 5512 • • 

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

BLUMENTHAL
Optametrist

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

' Kampas 47-tos 
ant 2 lub

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 ’

CHICAGO TEMPLE BLDG
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

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.

6388 Leonui Babravičiui
5831 Ignui Sidaravičiui
5380 Antanui Kraukliui

Pinigai išipokėti per kitus 
bankus:

909 Teresa Zejmo
12077 Antanas Nevolis.

5709—V. Snugailienei
12045 iL. Andriulienei
55429- Stasyčiaus
5500- J.

12103- O.
6030—M

21503—K. Gosickai
22704—M. Vaikasienei
12146—J. Kubilskiui
12147—M. Kubilskienei
6153—L. Cijunskaitei
6141—V. Butkui
6181—J. Surkus Liutkienei
6198—T. Drevinskienei

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Moterų Vestes
Atsiuvinėtais viršais.ų didelių 

mierų, vertos 25c. kiek- 1 
viena, dabar pardavimui po I ■ V

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

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

DR. P. Z. ŽALA TORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.,
Chicago, 111.

Balti ir juodi, besitempianti 
verti 39c., dabar pardavi- 23c 
mo kaina tiktai

Baltintas Muslinas
Atsiuvinėtos iš viršaus, didelių 

vimui labui pigiu kai- 4 
nu, maistui ■ “ /2w

(10 muštų apnibežiavimus)

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearhorn St. Room 1538
Telcphone Kandolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

6301
,6304

6307
6308

12214 
22797 
22749
22749a Antanui Stalauskui
55507 Simonui Gibavičiui

6332
6324
6344
6347

22426
6326
6343

21211
6241
6271
6270
6409

Bal. 17 d. įvyko Onos Pocie
nės koncertas Lietuvių Svetai
nėj. Koncertas buvo vidutinis. 
Pocienė dainuoja gerai. Bet 
viena, tai detroitiečius reikia 
papeikti, kad mažai lankos į 
parengimus. Ir Pocienės kon
certas duos deficito. Nors, tie
sa, publika yra gana suvilta ir 
pavienių ypatų nenori remti, 
nes daugelis artistų negTažiai 
pasielgė su Detroito publika, 
taip kad dabar tenka ir rim
tiems

LIETUVON ■—
užrašykite savo ginti- 
nėms ir pažjstamiemš 
NAUJIENAS. - Lietu- 
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

1579 Milvvaukee 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 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

AKUftERKA
Pasekmingai pa- 
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
lykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted SI.

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

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

Pėtnyčios.

DR. HERZMAN^
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
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. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Gydytoju Kabinetas 
DK. S. LINECKI, 
. D.C.D.O.

r dr. w.
YUSZKIEWICZ, 

D. C. D. O.
Musų gydymo būdas tiktai na

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

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

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

32 colių pločio,. vertas 25c 
mastui, pardavimui šiandien tik
tai labai žemomis I 
kainomis, mastui ■ *

Vaikų Žaidimams 
Siutai

Su rankovėmis, padaryti iš ge
ros lūšies mėlyno Demin, gražiai 
raudonai trimuoti, mieros 5 iki 8, 
verti 79c, musų pardavi- ĖQa 
mo kaina yra tiktai WwW

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 So. Wood St. 
Telephone Lafayette 7617 

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

JOHN KUGHINSKAS
LAWYBR 

Lietuvis Advokatas

AuioStrop 
Razor

Pasiga- 
landa 
pats

Brangus Kuponas
5 svarai smulkaus
keninio cukraus
nebus parduodama be kupono

Šiomis dienomis į trumpų 
laikų užmušė net penkis lietu
vius nelaimėse su automobiliais. 
Bukite atsargus su automobi
liais.—J. Bartkus.

Mastas platumo vertas 35c, tin
kamas dėl bučerių ir dėl žiurstų 
ir bliuskių, labai pigia C* | Q7 
kaina. 10 mastu už *

Severa’s
Nesirūpinkit daugiau apie didelius odos suskirdimus. 
Severa’s Esko greitai prašalins užsikrėtimus, ir ji 
išrūdys minkšta, daili ir sveika. Jei jūsų oda kenčia 
nuo visokių nemalonumų, Severa’s Esko ateis jums 
j pagelbą ir suteiks jums greitų pagelbą. Severa’s 
Esko yra nekenksminga antiseptiška mostis paskir
ta dėl paliuosavimo odos nuo supleiSčjimo ir erzini
mo. Jos suteikia puikiausias pasekmes, lai yra tūks
tančių užganėdintu vartotojų.
Severa’s Esko 50c. Severą’s Odos Muilas 25c

DR. A. WARCHALOWSKI 
OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1OJ3 MilvvauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Ar.aitage 3988 

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

sete pai o to Z# 
pą^SnjRING CORPORATION 

0 1 4

Gegužės 2 d. apšvietiečiai 
rengias prie apvaikščiojimo ge- 
gužinės šventės. Apvaikščioji- 
mas įvyks L A. S. svetainėj, 
24 ir Michigan avė, 3 vai. po 
piet. ' Bus sulošta veikalas 
“Į Rytų šalį” ir koncertinė da
lis. Sako, kad bus visa rusų 
grupė —šokių ir stygų orches
tras. Sako, tų orchestrų turėjo 
darbiečiai, bet dabar atsimetė, 
nes negalėjo pakęsti jų diktatū
ros.

DR. J. F. KONOPA CHIRU^JAS IR

Xn t V Gydo vyrų, moteių ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosj 
“IvA. 1 jr gerkię naujausiu bfidu Gydo visas ligas greitai.

Ofisas: 1520 W. Division St., kampus Milwaukee Avė. ir Dickson St. 
Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12

TEL. ARMITAGE 6145

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

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

Pinigus gavo:

su ha t vak a- 
Svetainės 

Bendrovės vakaruškos, kurios 
buvo užvardyta “Vakaras Lie
tuvoj”. Buvau nuėjęs ir aš j 
tų “Vakarų Lietuvoj” Žmonių 
buvo vidutiniškai, šokiai buvo 
abiejose svetainėse buvo du mu
zikantai ir visai kitokie daly
kai, apie kuriuos ir rašyti ne
sinori. Pelno, .sako, svetainės 
bendrovė turės apie $600.(X). 
Puikus pelnas, bet prastas dar
bas.

Silkinis Ryan Lovai
Setas

Susideda iš paklodės ir bolster, 
gerai dėvisi ir gražus, vertas >’i, 
bet musu išpadavimo kaina vra

$4.39

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo l^iela 
3323 South Halsted St. 

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

18 d. “Aido” choras tu 
parstatymę “Priešai”

STANLEY MANKOS
SIUVĖJAS

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

Goddard Bldg.,> Tel. Central 461 f

Vyrų Lisle Pančiakos
Šviesių spalvų 

me išpardavime 
jų bus, porai
Vyrų Balti nosi

DKTAtf DEPARTMENT ‘ STORE 
DCvA U 3323-25 So. Halsted Street 
Šie nepaprasti barbenai yra suteikiami Naujienų 
skaitytojams ir kitiems. Užganėdinimas garantuo
tas arba pinigai gražinami jei nepatiks.

Parduodama ' pa* vi«u« aptlekorlu. 
. F. Severą Co., Cedar Hap:d*. 1

Vyrų darbiniai 
marškiniai

Mėlyni, gerai pasiūti, mieros 
14iki 17, parduodami XQa 
dabar po "»VV

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 6 iki 8 vai. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

Egzaminuoja akis — pritaiko J 
akinius — šlifuoti stiklai 1 

ant vielos

DR. G. SERNER Į 
Lietuvis Optometrist 

į 3265 So. Halsted St.
k Tel. Boulevard 7679

■ Vai.: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj 10 iki 

, 12 ryte

m nuo 10 r„________ __ ______
XXXXXX33J^XXffl3XXXXXXXXXX

n I" A |f 9 Q DEPARTMENT STORE 
v 3323-25 So. Halsted Street

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

ti, arba savo išnešiotojui sykj j mėnesj ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyk ėmis:

Vienas skaitytoj;rs skaitytoja turi teisę gaut tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.just^. per mėnesj, 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 pūke metų—76, už tris mėnesius—36.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.....................................   Atkirp čia ............... ...................................
Data: Balandis 29, 1926

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru- 
pių ir šeimynų Q O
Musų Speciali- 

iškurnąs. Lfl
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 TL sT
Res. Tel. ydjAM

Beverly 2300

Vyry Atletiški
Union Siutai

Gerai pasiūti iš gero materio- 
lo, mierų 3G iki 46, paprastai 
59c, šiame išpardavime labai pi
giomis kiii-
nomis WWV

A. L. Davidonis, M. D.
4643 So. nAichigrem A.-ve. 
Tel. Kenvvood 5107

nuo 9 ikt II vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare

rejo
Žmonių buvo vidutiniškai. Vei
kale yra daug klaidų ir pas ne- 
kuriuos aktorius buvo daujr tru
kumų. Bet kų padarysi? Mat 
šiandien tokia gadynė— dailės 
kryžiavojimo. Ir tani yra ke
lios priežastys. Viena, kad mu
sų teatrui stoka prasilavinusių 
aktorių, o antra, tai nėra tin- 

scGiierijų.

Balandžio 11 d. nedėlioj, 
Ateities (’.horas buvo surengęs 
koncertą (Lietuvių Svetainėj. 
Šis koncertas, galima sakyti, 
kad buvo vienas iš geriausių 

Į parengimų šiame sezone. Pro
gramas buvo gana didelis ir į- 

i vairus. Ypač puikiai atliko ru
sų stygų orkestras, kurio poli
tika nenorėjo paleisti nuo es
trados. Ateities choras irgi 
gerai dainuoja. Nors po tų vi
sų musių, kaip ateitieičai sako, 
choras vėl gerai sutvarky
tas ir matyt turi gerą dirigen
tą. Žmonių buvo vidutiniškai. 
Mat tą vakarą darbiečiai, pagal 
Brooklyno internacionalo įsa
kymą, buvo surengę vaikų kon
certą, kas ir suskaldė publiką. 
Mano supratimu, taip, kenkda
mi vieni kitiems patys mušas 
sau per galvą ir sykiu muša 
visą publiką. Tas negražu. Slė
niau tą darydavo vyčiai, o da
bar tų daro darbeičiai.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje 
KOPERACIJOS BANKO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
: Dr. Lawrence P, Siekis į 

DENTISTAS
m 4454 So. Western Ave< t
3 . VALANDOS: C

o iki 9 vai. vakare P

NAUJIENŲ
Pinigy Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai, po piet.

.-r- , r r -T

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik 
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
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Che L.thu'aiun Daily Newa 

Published Daiiy Except Sunday 
by the Lithuaniaa Daily N«ws Pub. 
Co. luc.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Malated Street 

Chicago, Iii.
Telepbone Kooaevdt 8500

Subscription Kates i 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.09 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered ax Second Class Matter 

M are h 7th, 1914. at the Post Office 
of Chicago. III., undar the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

RUSIJA “PRARYSIANTI” LATVIJĄ.
• • 1. • » e e, te
• • • e • •

AR TEISINGAS TAS REED’O PRANAŠAVIMAS?

LAISVAS SUSISIEKIMAS TARPE VALSTYBIŲ.

TAUTŲ APSISPRENDIMAS PRIEŠ 
IMPERIALIZMO POLITIKĄ.

Demokratų senatorius Reed, iš Missouri valstijos, 
kalbėdamas apie sutartį su Latvija dėl skolos atmokėjimo, 
išreiškė nuomonę, kad Latvijos respublika neišgyven
sianti iki to laiko, kol pasibaigs jos skolos mokėjimas (per 
62 metu). Ją turėsianti praryti Rusija, kurios provinci
ja Latvija buvo pirmiaus.

“Rusija”, sakė senatorius Reed, “eis į Baltijos 
jūres lygiai taip, kaip mes kad eitume į Meksikos 
įlanką, jeigu bet kuri bejėgė valstybė laikytų tos įlan
kos vandenų pakraštį. 180 milionų tautos negalima 
sulaikyti nuo jūrių. Rusija eis į jūres, Latvija 
išnyks.”

Tai yra nemalonus pranašavimas — nemalonus ne 
tiktai Latvijai, bet ir daugeliui kitų mažų tautų. Tas 
pat, ką senatorius Reed pasakė apie Latviją, tinka ir 
Estams, o dalinai taip pat ir Suomijai bei Lietuvai.

Suomija juk pirmiaus irgi buvo Rusijos provincija ir 
randasi vandenų pakraščiuose, kuriuos norėtų valdyti 
Rusija. Per Lietuvą, beje, Rusijai nereikia eiti į jūres, 
jei neskaityt vandens kelio į Klaipėdos uostą, kuris te- 
čiaus ir pirma nepriklausė Rusijai; bet užtai Lietuva 
užstoja kelią į jūres Lenkijai. Jeigu Vokietija kada nors 
atimtų lenkams Dancigo karidorių, tai Lenkija butų at- 
skirta nuo didžiųjų vandenų. Priėjimą prie jūrių ji tuo
met galėtų turėti, tiktai užkariavus arba gerumu prijun
gus prie savo žemės Lietuvą.

Bet klausimas, ar tikrai turi tarip būt, kaip sako sena
torius Reed? Ar valstybė, norinti prieiti prie jūrių, turi 
būtinai tų jūrių pakraštį valdyt?

Istorija rodo nemažai pavyzdžių, kur buvo ir tebėra 
kitaip. Viena, yra valstybių, kurios neturi priėjimo prie 
jūrių (pav. Šveicarija); antra, gyvavo ir prieš karą mažos 
nepriklausomos tautelės, kurių žemę guli tiesiai ant kelio 
Į jūres galingoms valstybėms, ir šios jų neprarijo; pavyz
džiui — Belgija ir Holandija.

Tiesa, kad kelias į jūres kiekvienai valstybei yra la
bai svarbus dalykas, nes tuo keliu yra lengviausia susi
siekti su visu pasauliu. Bet jūres galima pasiekti ne tik
tai savo žeme, bet ir svetima, — jeigu tiktai šalis, kuri ant 
to kelio guli, jo neuždaro. Visa kas yra reikalinga, vadi
nasi, tai — laisvas susisiekimas tarpe valstybių, gulinčių 
jūrių pakraštyje, su valstybėmis, kurios randasi toliaus 
nuo jūrių.

Mums rodosi, kad viso to, ko Rusija gali norėt iš at
daro kelio į Baltijos jūres, ji gali pasiekt susitarimu su 
Pabaltijo respublikomis. Juk kad ir ji tas respublikas už
kariautų, kelias į Pabaltijo uostus jai nepasidarytų trum
pesnis.

Bet užkariavus Latviją, Estiją ir Suomiją, ji turėtų 
valdyti jas ginkluota jėga, taigi užsikrautų sau ant pe
čių didesnę militarizmo naštą. Jeigu Rusijoje įsigalės de
mokratija (o tai anksčiaus ar vėliaus turės įvykti), tai 
ji vargiai trokš šitokiu budu rišti tą klausimą.

Taip pat ir demokratinė Lenkija ras galima susitar
ti su demokratine Lietuva — tik reikia linkėti, kad de
mokratija šitose dviejose šalyse paimtų viršų.

Ta pažvalga, kad valstybės dėl tokio ar kitokio savo 
reikalo “būtinai turi“ užkariauti svetimas šalis, vadina
si “imperializmu”. Jos pamate guli baudžiavų (feudaliz- 
mo) gadynės principas, kuris žmogų laiko tiktai kaip ir 
pridėčku prie daiktų vertės. Kaip viduramžių ponai pa
versdavo savo vergais ūkininkus, gyvenančius jų nupirk
tose arba ginklo jėga įgytose žemėse, taip šiandie galin
gų kapitalistinių šalių valdžios pavergia silpnesnes tau
tas, kurių teritorijos yra naudingos jų bizniui.

Darbo gi žmonės ir ypatingai beturčių darbininkų 
klasė prieš šitą’ imperialistinę politiką stato tautų apsi
sprendimo obalsj. Tautos teisės yra žmogaus teisės, o 
žmogus reiškia (langiaus, negu kapitalistų nauda!

Chicagoje — paštu: 
Metama ............................... i $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ................................ 4.00

/ Trims mėnesiams   ......   $2.90
Dviem mėnesiams .................. 1.50
Vienam minėsiu! ..............-..........75

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

Suvcinytose Valstijose, ne Chicagoje. 
paštu:

Metams ..................................   $7.00
Pusei metų .......... _...................  8.50
Trims mėnesiams ..................... 1.76
Dviem mėnesiam....................... 1.25
Vienam mėnesiui ..................  .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose] 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

Šis tas iš 
Lietuvos

(“Nauj.“ Kor. L. Mer.)

Lietuvoje taip pat atsiranda 
pusėtinų “turkų“, štai “Lietu
va“ aprašo tokį dalykų:

Nesenai Panevėžio Apygar
dos Teismas sprendė įdomių 
Alberto Domikio bylų.

Kilęs iš Vokietijos Alber
tas Domikis dar per karų 
1915 metais, turėdamas 19 
metų amžiaus Tilžėje susive
dė su Berta Lange. Kiek lai
ko pagyvenus, jam pirmoji 
žmona pabodo ir jis ją pame
tęs atvyko Lietuvon. Vokie
čiams iš Lietuvos išsikraus
čius jis Lietuvoj 1920 metais 
tarnaudamas Geležiniame 
Vilke, karta atsilankė Šan
čiuose j vakarėlį čia susipa
žino su jauna panele Agota 
Jakai lyte ir, praslinkus 
dviem savaitėm, buvo at- 

I švęstos jųdviejų vestuvės.
Matyti ir antroji žmona 

greitai pabodo, nes 1922 me
tais pametęs antrąją žmoną 
išvyko į Panevėžį. Pabuvęs 
kiek laiko Panevėžyje susi
pažino su panele Zofija l*i- 
lekauskaite. Praslinko trys 
savaitės ir buvo atšvęstos tre
čios vestuvės.

Pagaliau Domikiui toksai 
rinkimasis žmonų nusibodo 
ir savo “eksperimentus“ už
baigė su paskutine panele.

Jis jau buvo beužmirštųs 
žmonas pirmesnes ir butų ir 
toliau tebedirb-ęs prie “Pa
nevėžio Balso“ redakcijos, 
kad nebūtų atsiradę tokių 
“nedorų“ žmonių, kurie su-, 
žinoję visus jo darbus prane
šė policijai, o ta teismui.

Teismas Albertų Domikį 
nubaudė dvejais metais sun
kiųjų darbų kalėjimo ir su
siaurino teises.

* ¥ A ¥ .
Moteris prie vyro akių nuo

dijasi dažniausia “iš meilės“ 
Karmėlavos klebonijoj nusinuo
dijo mergina, (mat, kunigų į 
teismų nepašaukusi). “Lietuvos 
Žinios“ praneša, kad bal. 7 d.

apie 10 vai. ryto Karmėlavos 
klebonijon atėjo nesenai iš 
čia paliuosuota klebono gas- 
padinė Marijona Pakaliušky- 
tė, apie 30 melų amžiaus, ir 
prašė klebonų atgal priimti 
tarnystėn, bet klebonas atsi
sakęs. Mergina pagrasino 
nusižudyti; klebonas atsakęs: 
girdi, žudykis, viena kvaile 
bus mažiau... Toks klebono 
pasielgimas taip paveikęs j 
buvusių gaspadinę, kad ji 
griebusi uksuso esencijos bu-
teli, išgėrusi ir nusinuodiju
si. Nelaimingoji patalpinta 
Kaimo ligoninėn, kur. jau mi
rė. Pakalniškytė buvo žitiete.

¥ ¥ ¥
Kada tai, prieš litų įvedimų, 

kun. Vailokaitis buvo išleidę’s 
savo “valiutų“: Sidabruotus ir 
auksuotus čekus, kuriuos ir 
Amerikoj pardavinėjo.

Dabar Lietuvos kunigai ren
giasi išleist valiutą tvirtesnę už 
dolerius!

“Lietuvis“ (Nr. 11) rašo: 
“Vieno Žemaičių miestelio 
paleistuvė (? Ž-as) merga nu
eina pas kunigą prašyti vai
ką pakrikštyti. Merga netu? 
rojusi metrikos. — “Na už 
ką balsuosi“? klausia kle
bonas.—“Nežinau, kunigėli“, 
nedrąsiai atsako merga. -r- 
“Jei balsuosi už krikščionis - 
tai pakrikštysiu tavo vaiką ir 
be metrikos“-- pasiūlo kuni
gas ‘‘Balsuosiu” sutiko mer
ga”.

Labai įdomus vaizdelis. 
Krikščionių sąrašo kortelė at-‘ 
stoja metrikas ir yra taip 
sakant “pasas į dangų“.

Taigi metas jau musų ku-( 
nigams įvesti tradicinė indul
gencijų sistema. Pinigų jie 
turi iki valia, valdžia gi 
slysta iš rankų. Todėl pilnai, 
galima pardavinėti nuode- ( 
mių atleidimus už rinkimų 
korteles su Krupavičiaus it

Vailbkaičio pavardėmis. Ame
rikos doleriuose yra Vašing
tono, Linkolno ir kitų pavei
kslai. Krikščioniškose gi,“in
dulgencijose“ arba “dangiš
kuose“ doleriuose gali Imti 
kunigų Krupavičiaus, Šmul
kščio ir Dagilio paveikslai.

.Jau metas išleisti šių nau
jų tvirtų valiutą’.,. ž-as.

[(“L. «•”]

“Moteris“ No. 3, kovo 29, 
1926, talpina L. Katalikių Mo
terų drg. centro valdybos at
vaizdų su sekančiu paaiškini
mu:

“Sėdi (iš kairės į dešinę) 
p. E. Gvildienė Valdybos na
rys; p. Rukšytė —Valdybos 
narys, dabar iš Centro pasi
traukusi, p. Nausėdienė 
Amerikos ponia, šiemet vie
šėjusi Lietuvoj; p. M. Galdi
kienė—jai rekomendacijų ne
reikia (m. pabr.). Stovi (iš 
dešinės į kairę) p. Avietinai- 
tė—C. V. sekretorė, p. Dr. 
M. Kugienienė— Vicepirmi
ninke; p. Pikčilingiėnė— ka
sininkė; stud. O. Labanaus
kaitė—“Moterą“ redaktorė ir 
kur tik reikia skylėms už
kišti” (m. pabr.)

♦ * *

Paskelbus rinkimus Seiman, 
Dotnuvos stotį užvertė ‘krikš
čioniška“ literatūra: mat P4 
kilometro atstume nuo Dotnu
vos stoties randasi Žemės Ukk 
Akademija ir Dotnuvos žemės 
ūkio technikumas. Kaip Aka
demijos studentai-ateitininkai 
varo smarkių agitacijų; taigi 
“katalikiškos“ galvos jiems ir 
siunčia tą literatūrų. Bet siųs
dami į visas puses savo litera
tūrą centneriais, skubėdami, 
“krikščionys“ pamiršta kai ku
riuos formalumus. Taip kartą 
pasiuntė Dotnuvos stotin tre
jetų pūdų kun. Šmulkščio ir 
Ambrozaičio parašytų brošiū
rų. Kadangi nebuvo nurodyta, 
kam brošiūros siunčiamos, sto
ties administracija negalėjo 
pasiūlyti jas atsiimti; tuo pa
čiu laiku niekas jų neatsišau
kė...

Ilgokai pabuvus “literatūrai“ 
stoties sandėly, buvo paskelbtos 
varžytinės ją parduoti, kad ap
mokėjus išlaidas už “literatū
ros“ stotyje laikymą, bet nie
kas pirkti nenorėjo. Tuomet 
prisiminė musų “krikščionys“ 
apie savo siuntinį ir jis “tapo 
išpirktas“.. [“L. Ž.“]

Naujojoj Turkijoj
Atvažiuojantieji iš Turkijos 

pasakoja, kad
Kemalio reformos

susiubavo inertinę turkišką 
masę. Vyriausybė atsistojo ant 
kelio atskyrimo bažnyčios nuo 
valstybės. Visiškai likviduotas 

' vartojimas šariato. Institutas 
kazijų (dvasiškių teisėjų) pa
naikintas. Uždaryti dervišių 
ordenai, užantspauduotas šven
tosios palaidojimo vietos.
į Po išleidimo Kemalio patvar
kymo Turkijoj apie reformą

kepurių

pastebima nepaprasta speku
liacija skribėlių sankrovose. 

' Kainos europejiškiems skrybė
lių pavyzdžiams taip pašoko, 
kad neturtingam turkui pana
šus apsinaujinimas visiškai ne 
sulyg kišeniaus. Kadangi res
publikos policija itin griežtai 
seka pildymą vyriausybės dek
retų, tai daugeliui piliečių pri- 
seina priprasti apsieiti visai be 
kepurės, šalininkai senosios fes- 
kos išvien su bedarbiais orga
nizuoja manifestacijas Kan- 
stantinopolio gatvėse ir reika
lauja atmainymo juos ardančio 
patvarkymo. Prie progos, — 
skaičius bedarbių žymiai padau
gėjo dėlei to paties nelemto 
dekreto: dalykas tame, kad di
delis skaičiuj žmonių po visą 
Turkiją, o ypatingai Konstanti
nopoly, užsiiminėjo dirbimu ir 
lyginimu feskų. .Visiems jiems 
dabar priseina liguistai jausti

[Pacific and Atlantic Photo]

Gen. William B. Booth iš Lon
dono. Jis yra “Salvation“ armi
jos vyriausias vadas. Chicagoj 
jis duos keletą pranešimų.

būtinumą perėjimo prie kokios- 
nors naujos profesijos.

Kas liečia
moterų kostiumą,

tai ir toj srity Turkijos mo
dernizacija eina pilnu žingsniu. 
Tiesa, iki šio laiko sulig seno 
įpročio dargi priekinės ponios 
rodosi gatvėj daugiausia prisi
dengę šyru. Betgi tos pačios 
ližšyruotosios ponios stropiai 
trumpina savo sijonus, ir šio
mis dienomis Konstantinopolis 
pergyveno negirdėtą teisiati- 
kiam musulmonų miestui skan
dalą -— klubas priekinių tur
kiškų moterų, į kurį dideliame 
skaičiuje įeina studentės, mo
kytojos i»r kt., paskelbė konkur
są gražumo moteriškų kojelių. 
Abelnai šiolaikinės jaunos tur- 
kaitės stengiasi neatsilikti nuo 
savo Europos seserų nė jokiam 
atvėjy, ir madų, žurnalai turi 
Otomanų respublikoje gerą par
davimą.

Centras politinio gyvenimo 
Angoroje.

čia gyvena Kemal-paša, čia 
parlamentas, ministerijos. An- 
gora kolkas dar liekasi nedide
liu miestuku, nors kiekvienais 
metais jis vis labiau auga.

Konstantinopolis, kaipo poli
tinis ir prekybinis centras, nu
stojo savo reikšmės. Konstanti
nopolyje dar tebėra svetimų 
šalių pasiuntinybės, neskaitant 
sovietų valdžios, kuri lapkričio 
mėn. baigia Angoroje statyti 
nuosavo didžiulio namo. Kons
tantinopolio gyventojai, vado
vaujant inteligentijai, vis dar 
rodo mažai veiklumo Anatolijos 
gyvenime. Mokytojai ir gydyto
jai nenori vykti į Anatoliją. 
Kemalls nutarė sutverti savo 
Židinius kultūros ir apšvietus 
Anatolijoje. Nuo rudens Ango
roje atsidaro augštoji juridinė 
mokykla ir rengiamas atidary
mas augštosios medicinos mo
kyklos.

Kcmal-pa&i
nesirengia išvažiuoti iš An

golos. Jis nebuvo no kartą Kon
stantinopolyje. “Aš busiu ten 
tiktai po to. kai bus suregu
liuoti visi kovos klausimai”, 
tarė jis, suprasdamas po “kovos 
klausimai“, matomai, Mosulo 
klausimų.

Kemal-paša jaunajai Turkijai 
—tautinis didvyris. Populiaru
mas jo labai didelis. Nesenai 
jis padarė kelionę Marmuro ju
ra, bet į Konstantinopolį užva
žiavęs nebuvo. Specialus delega
cijos buvo išvažiavę pas j j į 
Drują ir fzšjdą.

— Leonas Vitkauskas.

Kaip kandis panaikinti
, - . __

Drabužių kandys padeda kiau- 
šinukus, kurie išsivysto į kirmi- 
nukus, ėdančius drabužius. Tiri 
gali atsitikti bile metų sezone, 
bet artinantis šiltam orui, kan
dys pasidaro labai veiklios ir jų 
kiaušinukai greičiau išsiperi. 
Labai šiltuose namuose aplinky
bes joms lygiai prielankios, 
kaip ir vasarą, šeimininkė turi 
netik prižiūrėti vartojamus 
drabužius, bet turi specialiai 
prisirengti prie atitolinimo blė- 
dies, kurią kandys padaro, kada 
reikia vasarai padėti visus vil
nonius drabužius ir kitus daly
kus.

Jungtinių Valstybių Agrikul
tūros Departamentas turi išlei
dęs knygutę užvardinta “Cloths 
Moths and their Controi“, kurią 
galima pareikalavus gauti U. S. 
Department of Agriculture, 
Washington, D. C. Toje knygu
tėje aprašoma įvairus budai 
drabužių apsaugojimui, kaip šū
vy nioj ant juos į popierą, varto
jant neftaliną Ir kitokius bu
dus.

Reikia visuomet drabužius už- 
laikyt švariai, nuolat juos šepe
čiu valant ir prieš saulę vėdi
nant. Kandžių kiaušiniukai la
bai gležni ir šepetys juos iššu
kuoja. Reikia gerai išvalyti 
kampus, siūles ir kišenius. Jei 
drabužiuose, kurie esti padeda
mi vasarai, yra kokių plėtmų 
kandys tuojaus į juos jsimes. 
Jei drabužiai bus gerai šepečio 
iššukuojami, nors kas. dvi ša
šaiti, abejojame, ar kimdys prie 
jų kabintųs. Sykį juos išva
lius, reikia juos nuo kandžių ap
saugoti, jei jie nebus per vasa
rą vartojami, suvyniojant juos 
tuojaus į popierą ar sudedant į 
tam tikras skrynias, kur kandys 
negalėtų įsigauti.

Beveik visi yra susipažinę su 
įvairių rūšių maišais, kuriuos 
galima pirkti vasaros laiku, šie 
maišai jei neapiplyšę ir jei at
sakančiai vartojami, yra labai 
gerai apsaugojimui drabužių 
nuo kandžių. Jie neturės jo
kios vertės jei drabužiai su kan
dimis bus į juos įdėti, nes jie jų 
neužmuš. Jei bent kiek apiply
šę, nors ir labai mažai, jau ne
betinkami drabužiams dėti, nes 
kandys į juos jau gali įsigauti.

Paprasta vyniojimui popierą 
yra gera, arba keli laikraščio 
lapai. Kandys per popierą negali 
įsigauti. Dėlto, jei vilnoniai ir 
kitokie dalykai yra nuo kandžių 
paliuosuoti, galima, juos suvy
nioti į vyniojamą^ popierą arba į 
laikraščius. Yra toks įstikini- 
mas tarp žmonių, kad kandys 
prisibijo rašalo, kuris vartoja
mas laikraščius spauzdinant. 
Tai netiesa. Bile popierą, jei 
nesuplyšus, yra gera. Tiktai 
reikia galus gerai užlenkti, kad 
kandims nebūtų galima įreplioti 
per juos.

Drabužius taip suvyniotus ga
lima padėti be baimės, kad kan
dys į juos kada įsigautų. Kad 
užmušus kirminukus, kurie kar
tais galėjo užsilikti, galima vy- 
niojant, pridėti neftalino, kuris 
juos tuojaus užmuš.

Svarbiausias . dalykas varto
jant naftaliną, ir jei norima, 
kad jis kandis užmuštų, tai tas, 
kad drabužiai turi būti taip su
vyniojami ar padedami, kad 
naftalino garas begalėtų išeiti, 
nes kitaip, jis nieko negelbės.

[F. L. 1. S.]

Del Vaikę 
Odos Ligų
Cadum Ointment gali būti vartoja- 

nias an^ iriinkfitos ir Švelni os odos kū
dikių, kurie kenčiu nuo užkrėstų de
dervinių, pučkų, išbėrimų, karščio, i) 
panašių ligų. Niežėjimą prašalinu 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to išvengti vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Cadum Gint- 
ment taipgi yra geros nuo spuogų 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos 
Išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu 
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų 
jsidrėskimų užžavimų ir taip toliau 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment s;ivo aptiekoje, tai siųskite 35e 
pas The Omega Chemical, ( nmpuny, 
576 Fiftk Avcr.ue, Ne\v York.

Apsisaugokime, kol 
dar nevėlu

Iš daugelio S. L. A. kuopų 
ateina žinių, kad komunistai iš
renka savo sekėjus į S. L. A. bu
simą Seimą. Taip-pat nek(irio
se kuopose ir balsavimai j Pil
domąją Tarybą S. L. A. yra pa
krypę j komunistų pusę. Šito
kie tūlų kuopų balgavimo davi
niai rodo, kad komunistai yra 
pasiryžę užkariauti S. L- A. ir 
padaryt organizacijai nemalo
numo: ją suskaldyti kaip 
kad jie yra padarę su Lie
tuvių Socialistų Sąjunga arba 
L. D. L. Draugija Žinantiems 
komunistų taktiką ir jų godžius 
tikslus, reikia būt gana atsar
giems, kad nedavus progos'su
ardyti vieną iš didžiausių musų 
organizacijų S. L. A. Kad ko
munistai prie šito siekiasi, tas 
Įau matyti iš jų darbuotes per 
keletą metų, taip sakant, “gręži
mą iš vidaus“. Jie savo gręži
mą praktikuoja visose kuopuo- 
se. Kelioliką kuopų yra užka
riavę ir jie ten veda savo pra
gaištingą politiką. Dabar jie 
yra pasiryžę padaryt paskutinį 
■.ingsnį, susiųsti savo sekėjų 
j;;ndą į Seimą ir padaryt S. L. 
A. revoliuciją. Ir ve, gerbia
mieji! Komunistų “revoliuci
jos“ tiklas mums yra žinomas, 
todėl apsisaugokim, KOL NE
VĖLU!

Kad visa tai tvarkingai atre- 
mus dėl S. L. A. labo, reikia kuo- 
skailingiausia lankyti kuopų su
sirinkimai. Reikia atiduoti sa
vo balsus už ištikimus S. L. A. 
narius, kariuos pažįstam per il
gų metų darbuotę S. L. A. J bu
dinčio Seimo delegatus reikia 
rinkti tuos žmones, kurie su ko
munistais neturi nieko bendra, 
ir kurie taip pat yra rimti ir iš
tikimi S. L. A. Tatai turi įsitė- 
myt kiekvienas S. L. A. narys, ir 
kiekvienas turi stengtis tai iš
pildyti, jei jis geidžia organiza
cijai labo ir nenori ją užpiudinti 
komunistais, kurių nagai gali 
padaryt daug žalos musų orga
nizacijai. Daugelis musų tau
tiečių, tautietukų ir tautietyčių 
snaudžia namie ir nesilanko į 
kuopų mitingus. Tokiu savo ap
sileidimu mes duodame progos 
komunistams daryt tai, ką jie 
nori; leidžiame jiems pagrobti 
kuopas, rajonus į savo rankas ir 
klampoti su savo purvinais ba
tais į patį organizacijos centrą, 
kur gali padaryt vien tik komu
nistišką purvyną. Užtat apsi
saugokim nuo tos nelaimės!

— K. L.

Pamatyk ir išgirsk GuL 
bransen Kegistering Piana, 
pas BUDRIKĄ.
Vienatinis Pianas katras 
groja Rolles teisingai, be jo
kio mechaniskumo; kainos: 

$290 — $450 -- $530 
— $615 $700

Ant lengvų išmokėjimų

JOS. F. SUDRIK
3343 So. Halsted Street
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ASTRONOMIJA
MĖNULIS

Nežiūrint visų atmainų, mė
nulis nuolat yra veik vienokia
me atstume nuo žemės. Menu
lis gali būti jaunas ar pilnas, 
aukštai virš musų galvų ar že
mai prie horizonto, gali jis pats 
užtemti arba užtemdyti saulę, 
bet jo tolumas nuo žemės visa
da bus bemaž toks pat. Tai tie
sai patikrinti astronomai pada
rė šitokį bandymų: jie padarė 
kamuolį su viena pėda diametre. 
Ore pakabintas tas kamuolys 
111 pėdų atstu nuo tėmytojo 
gali užstoti arba uždengti mė
nulį. šį eksperimentą nuolat 
pakartodami, astronomai paste
bėjo, kad tas dirbtinis kamuo
lys kai kada mėnulį užstoja bū
damas tik 103 pėdas atstu, o 
kai kuriais atsitikimais tą ka
muolį reikia atitolinti už 113 
pėdų, idant už jo galėjus pa
slėpti mėnulį. Įvairavimas at
stumo, kaip matote, yra mažas. 
Astronomai tuo budu patyrė, 
kad mėnulio atstumas nuo že
mės įvairuoja, tačiau nedaug. 
Kiekvienas žino, kad tam tikra
me atstume pirštų pridėjęs prie 
akies kiekvienas žiūrėtojas gali 
paslėpti ne labai toli esantį di
džiausi namų. Kaip arti laikyti 
pirštą prie akies, kad paslėpus 
namą — priklauso nuo to, kaip 
toli yra namas. Jeigu mėnulis 
nuo žemės labai atsitolintų, jis 
žymiai sumažėtų, o jeigu labai 
prisiartintų — padidėtų. Bet 
mėnulio atstumo įvairavimas 
yra taip menkas, kad papras
tom akim žiūrėdami mes nega
lime pastcliėti. Abelnas mėnu
lio nuo žemės tolumas yra 
230,000 mylių. Arčiausia me
nulis prie žemės būna už 221,- 
000 mylių ir toliausia už 253,- 
000 mylių. Mėnulio atstumo 
įvairavimas daugiau nesiekia 
kaip 13,000 mylių į bet kurių 
pusę.

Iš mėnulio atmainų mes aiš
kiai žinome, kad mėnulis tam 
tikru ratu bėga apie žemę. Ka
dangi mėnulio atstumas nuo 
žemės yra veik nuolatinis, to
dėl ir mėnulio orbitas apie že
mę turi būti veik apskritas. 
Gravitacijos jėga žemę ir mė
nulį traukia į krūvų. Jeigu ko 
lizijos tarp žemės ir mėnulio 
neįvyksta, tai mes turime būti 
dėkingi tam, kad mėnulis grei
tai bėga apie žemę. Pririškite 
obuolį prie siūlo galo ir sukite 
jį apie savo galvų. Jūs jausite, 
kad siūlas yra labai įtemptas. 
Jeigu siūlas truktų, obuolis nu
lėktų į šalį. Tas pats atsitiktų 
su mėnuliu, jeigu gravitacijos 
jėga paliautų veikus tarp že
mės ir mėnulio. Gravitacija pa
laiko mėnulį lygsvaroje jo or- 
bite apie žemę.

Mėnulio kelionę apie žemę 
galima pastebėti nuo žvaigž
džių. Mėnulio patekėjimas ir 
nusileidimas, suprantama, pa
eina nuo žemės sukimosi apie 
savo ašį. Jeigu mėnulis, apie 
žemę nekeliautų, tai jis nuola
tos pasilaikytų vienoje ir toje 
pačioje vietoje tarp žvaigždžių. 
Mėnulis, be to, nuolat turėtų 
būti vienokiame atstume nuo 
saulės. Mes gi matome, kad 
mėnulis savo vietą tarp žvaigž
džių ir pačios saulės nuolat 
maino. Be teleskopo ir kitokių 
įrankių tokia mėnulid permainą 

gali pastebėti kiekvienas aty- 
dus žiūrėtojas laike vienos nak
ties. Mėnulis savo kelionę apie 
žemę padaro į 27.3 dienas.

Be piešinių, iliustracijų ir 
gyvų pavyzdžių yra sunku iš
aiškinti kodėl mėnulis laike sa
vo vienos revoliucijos apie že
mę maino savo išvaizdą. Pilnų 
mėnulį mes matome tada, kada 
saulės apšviestoji mėnulio pusė 
yra atkreipta tiesiai į mus. Ki
tais žodžiais sakant, pilnų me
nulį mes turime tada, kada sau
lė, žemė ir mėnulis yra veik 
lygioje linijoje. Daleiskime, kad 
šioje valandoje yra naktis. Sau
lė šviečia iš kitos musų žemės 
pusės, o mėnulis randasi virš 
musų galvų. Tas reiškia, kad 
saulė yra vienoje žemės pusėje, 
mėnulis kitoje, o žemė tarpe. 
Tokiame atsitikime mes turime 
pilną mėnulį, nes saulės ap
šviestoji mėnulio pusė yra at
kreipta tiesiai į mus. Visada 
reikia atsiminti, kad nežiūrint 
ar mes turime pilną menulį, ar 
jauną, augantį ar dilstanlį — 
visada saulė apšviečia pusę mė
nulio kamuolio. Taip yra ir su 
musų leme: ar pas mus yra ry
tas, ar vakaras, vidurdienis ar 
vidurnaktis — vistiek saulė 
apšviečia pusę žemęs kamuolio. 
Kada mes matome jauną arba 
dilstanlį mėnulį, tai tas reiš
kia, kad mėnulis yra išėjęs iš 
tiesiosios linijos ir saules ap
šviestosios mėnulio pusės mes 
tegalime matyti tik kraštą. Ka
da laike savo kelionės arba re
voliucijos apie žemę mėnulis 
pereina į kitų žemės pusę, t..y. 
į tą pusę, kurioje randasi saulė, 
tai tokiame atsitikime saulės 
apšviestosios mėnulio pusės mes 
visai negalime matyti.

Skaitytojas mums gali už
duoti klausimą: jeigu laike mė
nulio pilnumo saulė yra iš vie
nos pusės, mėnulis iš kitos pu
sės, o žemė tarpe, tai kodėl 
žemė nepastaja mėnuliui saulės 
šviesos? Arba atbulai: jeigu ta
da, kada mėnulio mes nemato
me, jis randasi vienoje pusėje 
su saule, tai kodėl mėnulis nc- 
pastoja mums saulės šviesos? 
Argi neišeina, kad mėnulio ir 
saulės užtemimus mes turėtume 
turėti kas mėnesį? Pirm staty
mo panašių klausimų reikia 
nuolat atsiminti, kad žemė ir 
mėnulis tėra tik mažyčiai taš-' 
keliai prieš milžinišką saulės 
kamuolį. Visi tie saulinės siste
mos kūnai yra atskirti dideliais 
erdvės arba etero plotais. Vis
kas visatoje juda, kruta. Nieks 
nestovi xant vietos. Mėnulis su
kasi apie savo ašį ir bėga apie 
žemę; žemė sukasi apie savo 
ašį ir kartu bėga apie saulę. 
Įtaiko mėnulio kelionės apie že
mę retai tepasitaiko, kad sau
lė, žemė ir mėnulis sueina į tie
sių liniją. Tik mažytis pasikrei
pimas negali padaryti mėnulio 
arba saules užtemimo. Saulės ir 
mėnulio užtemimai pasikartoja 
periodiškai. Saulinės sistemos 
kūnų judėjimus astronomai da
bar taip gerai žino, kad jie sau
lės arba menulio užtemimus ga
li nužymėti ne tik dienomis ar
ba valandomis, bet ir minutė
mis!

(Bus daugiau)

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

-

A. P. čechov

ČINOVNINKO MIRTIS
Vertė M. J. Šileikis

Vieną gražų vakarų, — ne
mažiau gražus ekzekutorius, 
Ivanas Dmitrijus Červiakovas, 
sėdėjo antroje eilėje savo sėdy
nėje ir prisidėjęs binoklį žiu
rėjo į “Karnevilio Varpus”. Ji
sai žiurėjo ir pats save jautė 
aukščiau laimės. Ir staiga.. . Pa
sakojimuose dažnai pasitaiko 
“Ir staiga”. Autoriai, prozos: 
gyvenimas perpildytas netikė
tais dalykais! Ir staiga jojo vei
das susiraukšliojo, kvėpavimas 
susimažino... jis atitraukė bi
noklį nuo akių, pasilenkė ir... 
apči!!! Kaip matote, nusičiau
dėjo. Čiaudėt niekur ir niekam 
nėra uždrausta, čiaudi paprasti 
žmonės, policijos viršininkai 
dargi slapti tarybininkai. Visi 
čiaudi, červiakbvas nė kiek ne- 
susikonfuzijo, skepetaite apsi
šluostė, kaip mandagus žmo
gus apsižiūrėjo aplinkui: ar nie
ko nesutrukdė savo čiaudėjimu? 
Bet čia jau prisiėjo susikonfu- 
zinti. Jisai pamatė, kad sene
lis, kurs sėdėjo priekyje, pirmo
je sėdynių eilėje, rūpestingai 
pirštine šluostė savo plikę ir 
kalnierių, ir kų tai. murmėjo. 
Senelyje červiakovas pažino, 
kad • tai yra civilis generolas 
Brižalovas, kurio žinioje buvo 
visi susisiekimo keliai.

“Aš aptaškiau jį! — pamanė 
Červiakovas. — Ne mano na- 
čalninkas, svetimas, l?et visgi 
negerai. Reikia atsiprašyti.”

Červiakovas sukosėjo, pasi
lenkė su visu kurni priekin ir 
sušnabždėjo generolui į ausį:

—Atsiprašau, jūsų aukšt
ybe, aš jūs aptaškiau... aš ne 
norėjau...

—Nieko, nieko...
—Del Dievo, atleiskite. Aš 

mat... aš ne norėjau!
—Ak, meldžiamasis sėdėkite. 

Leiskite klausytis!
Červiakovas susikonfuzijo, 

naiviai nusišypsojo ir pradėjo 
vėl žiūrėt į sceną. Žiurėjo jis, 
bet smagumo daugiau jau ne
bejautė. Pradėjo kankint jį ne
ramumas. Pertraukoje jis pri
ėjo prie Brižalovo, pasisukinė
jo apie jį ir neramiai sumur
mėjo:

—AŠ aptaškiau jūs, jūsų auk- 
št-ybe... Atleiskite... Aš juk, 
dėl to...

—Ak, ramybės!... Aš jau ir 
užmiršau, o jūs vis apie tai!— 
pasakė generolas ir nekantriai 
pajudino apatinę lupų.

“Užmiršo jis, o pats rodo ap
simetimų savo akyse, — pama
nė Červiakovas ir nepasitenki
nančiai pasižiurėjo į generolą.

Dar ir kalbėt nenori. Gali 
būt, kad bus geriau jeigu aš 
jam tai išaiškinsiu... Reikia 
pasakyt, kad tai prigimties rei
kalas, nes kitaip jis pamanys, 
kad aš norėjau užspiaut jam 
ant galvos. Jeigu jis dabar ne
pamanys, tai paskui pamanys’!”

Parėjęs , namo červiakovas 
pasipasakojo savo moteriai to
kį savo nemandagumą. Moteris, 
kaip jam pasirodė, ji visai pa
prastai užsilaikė prie jo. Ji tik
tai nusigando, bet kaip sužino
jo, kad Brižalovas yra “sveti
mas”, tai nusiramino.

Bet visgi tu nueik pas jį 
ir atsiprašyk, patarė mote
ris. Kitaip jis pamanys, kad 
publikoje nemoki savęs užsi
laikyti !

Maironis !
MANO GIMTINE

Ten, kur Nemunas banguoja,
Tarp kalnų, lankų, i
Broliai vargdieniai dejuoja
Nuo senų laikų.

Ten močiutė užlingavo
Raudomis mane,
Į krūtinę skausmų savo
Liejo nežinia.

Girios ūžė ten, minėjo 
Tuos didžius laikus, 
Kad lietuvis netikėjo, 
Jog belaisvis bus.

Ten apleistos pilys griūva
Ant kalnų aukštai;
Milžinų ten kaulai pūva, 
Verkia jų kapai.

Ten užaugau, iškertėjau
Aš kančias yisas
Ir pamėgau, pamylėjau 
Vargdienio dūmas.

—Tame ir dalykas! Aš jau 
bandžiau atsiprašyti jį, bet jis, 
kaip tai šiaušėsi... Nė vieno 
tinkamo žodžio man neatsakė. 
Bot ir laiko nebuvo su juo pa
sikalbėti.

Ant rytojaus červiakovas ap
sivilko naują mundierą, nusi
kirpo plaukus ir nuėjo pas Bri- 
žalovų pasiaiškinti... Įeidamas 
į generolo laukiamąjį kambarį, 
pamatė jis daugelį kitų, kurie 
atėję su įvaisiais prašymais, o 
tarpe jų ir patį generolą, kurs 
jau buvo pradėjęs priiminėt 
prašytojus. Paklausinėjęs kele
tą prašančiųjų, generolas pakė
lė akis ir į( Červiakovą.

—Vakar “Arkadijoj”, jeigu 
atsimenate, jūsų aukšt-ybe, — 
pradėjo aiškint ekzekutorius:
— aš sučiaudėjau ir... netikė
tai aptaškiau... Atleis...

—'Kokie nenaudėliai... Dier 
vas žino, kas! Ko jums reikia?
— generolas kreipėsi prie kito 
prašančiojo.

“Kalbėt nenorį! — pamanė 
Červiakovas pabalęs. — Reiškia, 
pyksta... Negalima taip palik
ti... Aš jam išaiškinsiu...

Kada generolas baigė reika
lus'' su paskutiniais prašytojais 
ir kada jis rengėsi išeiti į ki
tus kambarius, červiakovas 
metė žingsnį paskui jį ir su
murmėjo:

—Jūsų aukšten-ybe! jeigu 
aš drįstu gaišinti jūs, jūsų auk
šten-ybe, tai tupu reikalą iš- 
dėstyt savo jausmų, galiu iš
reikšt savo pasigailėjimą!... Ne 
veltui, patys žinote, meldžiu gi!

Generolas pakėlė lyg kaladę 
savo veidą ir numojo ranka.

—Jūs tiesiog tyčiojatės iš 
manęs, gerbiamasis! — užda
rydamas duris pasakė genero
las.

“Kokis gi čia pasityčiojimas?
— pamanė červiakovas. — Iš 
visko čia nėra jokio pasityčioji
mo! Generolas, bet negali su
prasti! Jeigu taip, tai aš dau
giau gi neatsiprašinėsiu prieš 
tą fantaroną! Velniai su juo! 
Parašysiu aš jam laišką, bet 
daugiau aš nevaikščiosiu pas 
ji. Del Dievo, nevaikščiosiu!”

Galvojo červiakovas namo ei
damas. Laiško generolui jis vis
gi neparašė. Galvojo, galvojo, 
bet niekaip negalėjo sugalvoti, 
kaip laišką jam parašyti. Ant 
rytojaus jam pačiam prisiėjo 
eiti pas generolą ir vėl visą da
lyką išaiškinti.

—Vakar aš buvau atėjęs jū
sų gaišinti, jūsų aukšten-ybe,
— murmėjo jis, kada genero
las pakėlė savo akis į jį: — tai 
ne dėl to, kad čiaudėdamas už- 
taškiau ant... Juoktis ar ty
čiotis, aš ne nemaniau. Ar gi 
turiu aš liek drąsoj juoktis iš 
jūsų? Jeigu mes juoksimės, tai 
jokios pagarbos pas asmenį ne
bus.. .

- Eik laukan! 1! — pamėlyna
vęs generolas sušuko ant jo ir 
staiga pradėjo visas virpėti.

—Kaip? — patylomis prata
rė ko ne alpdamas iš gailesčio 
Červiakovas.

—Eik laukan!! - pakartojo 
generolas ir sutrypė kojomis.

Červiakovas jautė, kai pilve 
jam kas tai nutruko. Nieko ne
matydamas, nieko negirdėda
mas, jis ėjo pro duris laukan 
ir leidosi namo. Mašinališkai 
namo parėjęs, nė mundiero ne
nusivilkęs, jis atsigulė ant ki
limo ir... numirė.

J. Lapas

Bolševikas bažnyčioje *
[Feljetonėlis]

Jau veik metai praėjo, kaip 
vieną gražią praeitos ^vasaros 
dieną, kada saulutė skaisčiai 
švietė ir šildė, viliodama j lau
kų kiekvieną žmogų, į Jefferso- 
no girią traukė visokios spal
vos žmonės. Suvažiavo socialis
tai, dainininkai, kliubiečiai, stu
dentai ir šiapjau palšoji minia. 
Jeffersonas tik žiurėjo' ir šyp
sojosi iš džiaugsmo, kad jį žmo
nes taip pamylėjo ir pripildė 
visus jo krūmus.

Prasidėjo programas. Iš so
cialistų pusės kalbėjo Dr. Mon- 
tvidas, iš kliubiečių — C. Kai
ria, iš studentų — B. Simokai- 
tis, o dainininkai dainavo. Prog
ramas buvo trumpas ir sklan
džiai iMugėsi. l^ogramas bai
gėsi ir pirmininkaujantis žmo
gus pareiškė, kad žmonės dabar 
gali eiti ir naudotis Jeffersono 
krūmų gerybėmis. Bet štai kur 
buvęs nebuvęs, tarytum į už
pakalį spirtas, iš krūmų iš- 
plazdčjo Maskvos gizelis ir pra
dėjo publikai piršti naudotis 
komunistiniu kromeliu. Nors 
komunistų krūmelis yra pašvin
kęs nosiai nemaloniu raugu, ta
čiau nosį užsiėmęs nuėjau pa
žiūrėti. Kalnelis buvo aptūptas 
komunistų su būriais vaikų. Vi
duje stovėjo nedidelio ūgio, 
kaktų suraukęs žmogutis ir ran
komis makalodamas kažką pa
sakojo. Tik spėjus man prieiti, 
jis perstatų kalbėti komunistų 
evangelistą G. Usinų.

G. Usinas — žmogus jaunas, 
sprandas jam storas ir raudo
nas. Kalba jis, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia, jos mokyklos 
— tai patys niekai. Protingas 
žmogus nueina į universitetą, 
tenai jam apsuka protų, pa
duoda atbulų knygą, ir studen
tas nieko neJiesupranta: jis pa
sidaro liurbis, tarytum iš kel
mo išspirtas žmogus. Komunis
tai ploja, o nekoniųnistai juo
kiasi. šalę manęs stovinčių žmo
nių klausinėju, kas per vienas 
tas komunistų pamokslininkas 
yra. Vieni sakė, kad jis esąs G. 
Ustenis, kiti r— G. Asiunas, bet 
arti jo gyvenanti žmonės man 
pasakojo, kad jis esąs G. Usi
nas, turįs pačių, lankus kolegi
jų ir mokinasi išlupti, taisyti 
arba lopyti supuvusius žmonių 
dantis. Taip tai prasidėjo ma
no pažintis su pasigailėjimo 
vertu G. Usinu.

Praėjo vasarą; užėjo žiema. 
Kaip man, taip ir komunistams 
važiuoti j Jeffersonų pasidarė 
nejauku. Komunistų jomarkai 
ir silkių pardavinėjimo turgus 
Jcffersone baigėsi. Kartu turė
jo nutrukti ir mano G. Usino 
biografijos studijavimas. žo
džiu sakant, delei nepatogių ap
linkybių ir klimato permainos 
mano atmintis apie G. Usiną iš 
mano menševikiškos galvos iš
sprūdo visai.

Ikt po to man teko sužinoti, 
kad giedroje dienoje į G. Usino 
pastogę trenkė perkūnas. Albi
nai kalbant, G. Usinas buvo tin
gus žmogus. Savo moterį jis va
rydavo į dirbtuvę uždarbiauti, 
pats lankydavo kolegijų, o at
liekamą laiką aukodavo komu
nistų krūmeliui arba sunaudo
davo svaigalų naikinimui. Toks 
G. Usino šeimynos krutėjimas 
privedė prie to, kad moteris 
nebepajėgė uždirbti nei kolegi
jai, nei nuomai užsimokėti, nei 
duonos gabalui nusipirkti. Pir
mų sykį jo gyvenime pasireiškė 
noras eiti darbų ieškoti, bet 
prakeiktos aplinkybes buvo to
kios, kad tuo laiku jis darbą 
negalėjo sučiupti, o tuo tarpu 
praėjo noras dirbti. Jis lodei iš 
visur sukrapštė paskutinius 
grašius, į aptieką nuėjęs prisi
lakė ir nuėjo pas Ilius pinigų 
skolinti.

Pasigėręs kaip šaučius, stra- 
paliuodamas į kairę ir dešinę, 
nuo kojų nusivaręs, jis Įeina į 
krautuvę, kur buvo llis ir jo 
moteris.

—Draugas Usinas! suriko
Ilienė. Kas pasidarė? Išrodai 
suvargęs. Kaip einasi?

—Riestai, — atsako Usinas.
— Moteris nedaug uždirba, pi
nigai išsibaigė ir nebeturiu iš 
ko gyventi. Pinigų skolinti bu
vau nuėjęs pas daktarą Viežį, 
bet šis — kad jis kur pantap- 
lius nuspirtų — nedavė nė cen
to! Jis, matyt, jau į smalavi- 
rius linksta. Darbą man siūlė 
P. Grigaitis už, pagelbininką re
dakcijoje; davė 45 dolerius Į 
savaitę. Ret sėdėti vienoje kė
dėje su social-išdavikais ir kar
tu su jais dirbti — niekados! 
Mano idėja yra brangesnė už 
pinigus!

—Ura! — sušuko Uis.
—U-u-r-r-a-a-a! — pasigirdo 

tykus, į Rrooklyną atsimušęs 
aidas.

Už durų virtuvėje prie stalo 
su savo moteria sėdėjo Ilių 
krautuvės pusininkas, menše
vikas Jurgaitis.

—Revoliuciją kelia, kas? — 
pasakė savo moteriai Jurgaitis.
— Eik, Anele, pažiūrėk ką jie 
tenai daro.

—Tegu jie sau pasikaria! — 
pasakė Jurgaitienė. — Usinas 
atėjo ir pasakoja apie komunis
tų laimėjimus, o Iliai iš kailio 
neriasi iš džiaugsmo. Nusibodo 
man tų barškalų klausyti...

Tuo tarpu Ilienė mostelėjo 
galva ir nusivedė vyrą nuošaliai 
nuo Usino. Jinai savo vyrui sa
ko:

—Duokite draugui Usinui 
šimtą dolerių. Greitai žmogus 
baigs profesiją; praturtės ir 
skolą grąžins.

—Ką čia su šimtu dolerių pa
tepsi? pasakė Uis. — Jau 
jeigu tepti, tai tepti daug, o 
jeigu ne, tai netepti nė biskį. 
Duokiva jam du šimtu.

Sutarta, padaryta. Usinas 
gauna du šimtu dolerių ir iš- 
klederuoja namo.

Praėjo keletas mėnesių. Upė
mis nubėgo daug vandens ir 
Usinas vėl išsprūdo iš mano at
minties.

Atėjo Velykos. Mano šeimi
ninkai, ar tai dėl įsitikinimo, 
ar tai dėl papročio, kas metai 
eina Velykų rytą į Dievo na
mus Kristų prikelti. Nuėjo juo
du į bažnyčią, atliko visa tai, 
kas geriems katalikams pritin
ka atlikti. Bet nei iš šio, nei iš 
to moteris atsigrįžus pažiurėjo 
ir nustebo: Dievo namuose, prie 
Dievo muzikos klūpojo Usinas 
ir mušdamasis Į krutinę gailė
josi už griekus. Moteris negalė
jo atsistebėti: anksti Velykų 
rytą komunistų pamokslininkas 
bažnyčioje.

—Be Dievo valios to negalė
jo atsitikti, — mąstė moteris.
— Reiškia Panelė švenčiausi 
apšvietė jo razumelį ir jis grįžo 
prie Dievo.

Moteris dar. sukalbėjo keletą 
SVeika-Marija, kad Dievas duo
tų dvasią šventą komunistams, 
kad jie visi grįžtų prie Dievo.

Kada šitą Usino istoriją aš 
pasakoju savo pažįstamiems, 
tai jie stebisi:

—Jeigu komunistų pamoksli
ninkas taip žemai nupuolė dva
sioje, tai ko verti yra eiliniai 
komunistai ir visas jų k rome
lis?!

Man delei to stebėtis neten
ka. Aš jums galiu priskaityti 
daugiau ne tuziną komunistų, 
kurie prieš karą buvo geri kata
likai ir kalbėjo gyvąjį rąžančių. 
Nuo škaplierių ir ražančiaus 
skirtis jie ir dabar dar nenori. 
Viešpatie, duok jiems dangaus 
karalystę!

Galva Daugiaus 
Nebeskauda 
Skaudėdavo kasdien

Skaitykit ką mums rašo G. G. Mann 
iš Wooster, O. “Aš pradėjau jaustis 
daug geriau, nuo tada, kaip pradė
jau imti Nuga-Tonc. Aš nebesirguu 
galvos skaudėjimu per šešias savai
tes. Kolei aš neėmiau Nugu-Tone, 
sirgdavau galvos skaudėjimu kas 
dien. Daktarai sakydavo, jog prie
žastis mano galvos skaudėjimo, bu
vo blogas stovis mano nervų.”

Musų skaitytojai nusistebės, kaip 
greitai Nuga-Tone veikia šitokiuose 
atvejuose. Jis padidina stiprumą ir 
pajiegą, greitai pataiso nervus, krau
ją ir kūną; suteikia pailsinanti mie
gą, stimuliuoja kepenys ir veikiai re
guliuoja vidurius. Nuga-Tone yra ga
rantuotas jog patenkins Jumis, arba 
gražinama pinigai. Pastebėk garanti
ją ant pakiuko. Nuga-'J'one yru reko
menduojamas, garantuojamas ir par
davinėjamas per visas aptiekus; arba 
prisiųsk $1.000 ir gausit tiesiog iš 
National Labaratory, 1014 S. Wpbash 
Avė., Chicago, 111.

Nelinksmas pavasaris
Praslinko kovas — šaltas ir 

snieguotas. Balandis laikėsi su 
mažomis atmainomis. Dienos 
eina vis ilgyn, naktys trum- 
pyn, bat šilimos kaip nėra, taip 
nėra.

Pavasaris dar nė truputėlio 
savo kvapo nei savo linksmy
bės 'nerodo. Dienos nors ilgos ir 
giedrios, saulelė aukštyn iški
lusi šviečia, bet šaltas šiaurys 
vėjas neleidžia žemelei sušilti. 
Nors žiemos sniegas nuo žemės 
ir ledai nuo vandens jau išny
ko, bet žemė pastyrusi ir su
šalusi juoduoja, ant vandens 
kas rytų ledinė plutikė stings
ta, kuri tuomet tesprogsta ir 
nyksta, kada vanduo pavėjui 
ima vilnyti. Miškai nusiminę, 
suglaudę nuogas šakas, leidžia 
šaltiems vėjams švilpti. Rugių 
laukai žaliuoja — džiaugiasi nu
sikratę stora žiemos sniego 
pluta; prasidžiugo nuplikę ir 
skaisčiai sužaliavo. Bet kas die
nų pustomi žiauraus vėjo, kas 
naktj spaudžiami kietosios šal
nos, nusiminę ėmė ir vėl ru
duoti, blykšti ir retėti; kur 
molynai ir kalniukai, visur že
mė giedravo, o kur smiltynai, 
mažne visai pabalo, vėjas smil
timis apipustė. Pievose žolelės 
nedrįso nė galvos iškišti: vos 
tik parodo pakaušėlj, tuoj šal
nų nugnybia.

Laikui atėjus, žmonės stvė
rėsi į laukų darbą, nėra ko be
laukti. Susijuosę kailinius, su
sitraukę į kuprą, raudonomis 
nosimis, styrino paskui žambių. 
Kumelės, taip pat susirietusios 
į kuprą, ausis suskliautusios 
prieš vėją, vos valiojo ištempti 
vagą. Piemenėliai, po krūmus 
susikūrę ugnelę, aptūpę ją kiū
to, o gyvulėliai pavėjui atsisu
kę drebėdami juodą žemelę lai
žo. Visi nuliūdę, visi nusiminę: 
tijek žmonės, tiek gyuvliai vaikš
čioja galvas nuleidę. Niekur 
nėra linksmybės.

Vivirsėlis pašokęs pavytu- 
riuos, pavytimuos ir vėl krin
ta žemėn. Gegužė ię kiti paukš
teliai, kur kitais metais šiokiu 
laiku linksmiausiais balsais čiul
bėjo, šiemet negirdėti jų nė 
balso. Niekas neragina artojų, 
niekas nelinksmina piemenėlių, 
tartumi koksai nusiminimas ar 
skurdumas prislėgė pasaulį. 
Niekas niekur nedainuoja, nei 
mergaitės darželių taiso, nei 
rūtelių sėja, nes žemė išdžiovė
jusi, nuo šalnų suskeldėjusi. 
Visi išsižioję laukia lytaus ir 
šilimos.

Maži vaikai, pagaliau, — taip 
ištroškę lauko, per žiemą išsi- 
sėdėję, — vos įspindi pavasa
rio saulelė, nubėga sniegas, be- 
veizdint išsipildavo ant pama
to. Bet šiemet nespėjo iškišti iš 
trobos nosis, tuoj atgal traukia 
į vidų, kaip vėžiai į urvą.

žemaitė.

$107 
Tiesiog j Klaipėdą

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
18 Gegužio, 
17 Liepos

IR SPECIJALĖ EKSKUR
SIJA I KLAIPĖDĄ 17 

LIEPOS LAIVU 
“LITUANIA” 

Užsisakykite vietas šių išplaukimų 
$181 Abi Pusi

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

Jeigu norit važiuot 
Į LIETUVĄ 

Pasite^raukil ir važiuokit 
Baltijos Amerikos Linija 

Scknn<is ’n-.-u Mivu
"EKtonia’’ 18 ( į d (irtiužio 
“Litlpini < ’ \ dienų l’i,/< lio
Žiniom krri|kitv: ; vielos agi litus, ar 
stačiai į kompanija: - • 
120 North La Saite Street, Chicago 
312 Second Avė. S., Minncapolib, Minu
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9 Nuošimčius į Metus 
už Indelius

• . . « . • • • % • , X ‘ * 1
• • ■ \

200% APSAUGA
9

Tai yra Geriausis Investmentas, kokį kada nors
l ■ ... _

Amerikos Lietuviai yra Girdėję

Nedaro skirtumo ar įdėsi $100, $200, $500, $1,000, ar «
$10,000, arba bile kokią sumą, visiems bus mokama 
9 nuošimčiai i metus ir prisiunčiami Jums kas puse 
metų po 4 ir pusė nuošimčio.

Indėliai priimami ir atmokami Amerikos Doleriais. 
Indeliai grąžinami po vienų metų kiekvienam, kuris 
neduos išanksto pareiškimo, jog' nori palikti ant

» , f ( I *

ilgiau. Visi indėliai apsaugoti dviguba apsauga — 
200%. Už.indėlius Bankas išduoda atatinkamą liu
dijimą. *

Apsauga susideda iš Banko turto ir iš turtų visų 
Banko narių. Kiekvienas Banko narys atsako už

Paleiskit jūsų Dolerius i darbą ir pareikalaukit

Banke padėtą indėlį dviguba atsakomybe. Visų 
Banko narių turtai paėmus į krūvą siekia virš 300 

I
milionų dolerių ir kiekvenas indėtas doleris momen
taliai padidina turtą ir sykiu apsaugo. Didesnės ap
saugos nė negali būt.

*

Nuošimčiai prasideda nuo tos dienos kai bankas 
gauna pinigus ir praėjus šešiems mėnesiams moka 

nuošimčius už pusmetį, o kitiems šešiems mėne
siams — gražina sumą ir likusius nuošimčius. Rasi- 

naudojant telegrafo parankumais pinigai gaunami 
Kaune į 4—5 dienas po indėjimui pas musų kores
pondentą — NAUJIENŲ BENDROVE.

iš jų gero uždarbio — 9% (nuošimčių).

Lietuvos Koperacijos Bankas
KAUNAS, LIETUVA 

' ■ 1 / ■ /

‘ * . • • ■ ‘ i, *• • . ■ ;. • , , •< ’ ♦

Del platesnių žinių ir indėlių padėjimo kreipkitės j

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Chicagos žinios
Nušovė prokuroro 

pagelbininką
Du kiti nušauti kulkosvaidžiais 

būt tegeriu, kovoje

Užvakar vakare, Cicero, prie 
56 Avė. ir Roosevelt Road, iš 
kulkosvaidžio tapo nušautas 
prokuroro paged bin i n kas Wm. 
H. McSwiggin, policijos seržan
to sūnūs. Kartu su juo tapo 
nušauti ir du butlogeriai, Ja
mes J. Doherty ir Thomas 
Duffy.

Prokuroras McSwiggin, kuris 
vedė keletą bylų prieš krimina
listus ir butlegerius ir jas lai
mėjo, nes keli tapo nuteisti pa
korimui, o kiti kalėjiman (jis 
vedė bylą ir prieš Scallce ir 
Anselmi, kurie nušovė du poli- 
cistus prie 60 ir VVeetefn gat
vių) vakare išvažiavo iš namų 
į Bervvyną lošti kortomis. Kar
tu su juo buvo ir jo draugas 
Duffy. Vėliau prisidėjo ir 
Doherty, kuris nori būti Cice
ro butlegerių bosu. Jiems va
žiuojant Roosevelt gatve juos 
pasivijo kitas automobilius, iš 
kurio tuojaus pasipylė šūviai iš 
kulkasvaidžio. Visi trys sukrito 
mirtinai sužeisti. Duffy tapo 
paliktas kur jis ir sukrito — 
gatvėje, bet Doherty ir Mc- 
Swiggin tapo paimti uutomobi- 
lin ir dviejų nežinomų vyrų 
nuvežti netoli Berwyno, kur 
juos ir išmesta: iš sudraskytų 
drabužių matyt, kad jie auto
mobily vedė gana smarkią ko
vą su juos gabenusiais žmonė
mis. Automobilius gi tapo nu
vežtas į Oak Park ir pamestas.

Spėjama, kad tai buvo savi
tarpinis butlegerių karas. Ma
noma, kad viena butlegerių šai- 
ka puolė kitą, kurioj pasitaikė 
būti ir McSvviggin, taip kad ir 
jis tapo nušautas, nors gal ir 
nebuvo tikslo jį nušauti ir gal
būt jei puolikai butų žinoję, 
kad ten randasi McSvviggin, 
butų visai tos šaikos nelietę.

šis nušovimas prokuroro pa- 
gelbininko, sujudino visą pro
kuroro raštinę. Prokuroras 
Crowe grūmoja kuogriežčiau- 
sia persekioti visus butlegerius 
ir jeigu užmušėjai butų su
gauti, tai jis pats asmeniškai 
vesiąs prieš juos bylą.

Butlegeriai savitarpiniame 
kare jau nesitenkina paprastais 
revolveriais, bet jau kelintą sy
kį panaudoja net ir kulkasvai- 
džius.

Dinininkė ONA BIEŽIENĖ
P-ia Ona Bicžienė pritardama' ir remdama kiekvieną kilnų 

visuomeninį darbą, maloniai sutiko dalyvauti didžiajame Vil
niaus Vadavimo Komiteto koncerte Vilniaus našlaičių naudai, 
gegužės 2 d., Lietuvių Auditorijoj, šiame koncerte ji išpildys 
keletą gražių lietuvių dainų, kurios, neabejottinai visiems pa
tiks.

iigiuviiį Rėkliuose.

tai paremti 
kuriems viv 
yra skiria-

p. Rodžiu,

Vilnius bus atvaduVitas.

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

DR. VAITUSH,

Rado alaus bravarą
Vakar prohibicijos agntai pa

darė kratą namuose prie 4518- 
50 Gross Avė., ant Tovvn of 
I^ike ir rado didelį slaptą 
alaus bravarą, kuris galėjo pa
gaminti apie 60 statinių alaus 
į dieną ir kurio įrengimas galė
jo kainuoti apie $20,000.

Tapo areštuoti keturi žmo
nės, kurie krovė alų į vežimą. 
Spėjama, kad tas bravūras pri
klausė Saltis-McErlane Saikai.

Nutroško nuo gaso
i Paul Mandel, 26 m. ir Roy 
Chesbro, 35 m., rasti nutroškę 
nuo gaso savo kambary prie 
1235 VV. Madison St. K
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Vilniaus Vadavimo 
Komitetas

Chicagiečiams, be abejo, jau 
/ra žinomas Vilniaus Vadavimo 
Komitetas. Vien vardas šio 
komiteto pasako jo tikslus bei 
•iekius. Kai visokia viltis grei
ti budu atvaduoti Vilnių iš len- 
iii nagų žuvo, pas kai kuriuos 
jhicagiečius gimė mintis, kad 
reikia sutverti tam tikras komi
tetas, kuris gaivintų bei žadin
ai Vilniaus atvadavimo idėją 
\merikos lietuviuose, o ypatin
gai chicagiečiuose, kur ta min
tis gimė ir kur Vilniaus Vada
vimo Komitetas buvo sukur
tas. Komitetas pirmiausia ėmė
si šelpti Vilniaus lietuvius naš
laičius, kurie dėl karo ir dėl 
enku žiaurumo neteko savo 
tėvų ir pasiliko apgailėtinoj 
padėtyj. Komitetai* šelpia lietu
vių mokyklas Vilniuje ir kitas 
'ietuvių organizacijas, kurios 
pašelpos labiausia reikalingos. 
Be to komitetas prie progos da
ro spaudimo Vilniaus klausime 
į Amerikso valdžią ir kitas po
litines sferas, žodžiu tariant, 
Vilniaus Vadavimo Komitetas 
yra Vilniui liek svarbus, kiek 
yra svarbus vanduo bevystan
čiai žolelei.

Kad dirbus Vilniaus vadavi
mo darbą sėkmingai, yra rei
kalinga visuomenės parama.

Tu parama gali pasireikšti pa
sidarbavimu Vilniaus vadavimo 
idėjai ir parėmimu jos. Parė
mimas vėl gali būti dvejopas: 
moralis ir medžiaginis; tiesiogi
nės aukos ir netiesioginės. V. 
V. Komitetas-“dainai vartoja 
abu budu aukų gavimui. Netie
sioginis parėmimas yra, kai, 
sakysime, kalbamas komitetas 
parengia koncertą ir žmonės 
ateina koncertam sis parėmi
mas yra taipjau svarbus, kaip 
ir tiesioginis, nes svarbu yra, 
kad ateitų daugiau žmonių pa
rengimai) ir kad tuo budu at
liktų kiek gryno pelno, kad tą 
pelną nuo vakaro galėjus pa
siųsti musų broliams vilnie
čiams.

V. V. Komitetas pastaruoju 
laiku tik ir pasirinko pastarąjį 
būdą vilniečiams šelpti, tai yra 
rengti koncertą. Koncertas, ku
rį rengia V. V. Komitetas, įvykš 
gegužės. 2 d., Lietuvių Audito
rijoj, Bridgeporte. Kuriems te
ko būti V. V. Komiteto koncer
te pereitais metais, tie žino, 
kad tai buvo nepaprastai pui
kus koncertas. Visi džiaugėsi 
koncerto programa ir buvo pa
tenkinti vakaru. Šis koncertas, 

i manoma, dar bus turininges- 
nis ir gražesnis, negu pereitų 
metų, nes koncerto rengėjams 
pasisekė gauti programų išpil
dymui keletą nepaprastai gerų 
dainininkų, būtent, Oną Vikai- 
tę, V. Karštuvą, p-ios Krasaus
kienės kvintetą, Oną Biežienę, 
o svarbiausia, tai švedų vyrų 
chorą, kuris yra pasižymėjęs 
savo gerumu ne tik Amerikoj,

................ .. ........... ■

bet ir Europoj. Be to po kon-' jei mes patys darbuosimės, tai 
ccrto, griežiant gerai muzikai, mums padės ir kiti, ir galų gar 
litis galima pasišokti, pasiimk** !<•, musų tikslas bus atsiektas 
sminti. Iš to, kas paminėta, ga-* 
įima spręsti, kad koncertas bus 
vienas geriausių, kokį kada 
nors lietuviai buvo surengę. 
Koncerte ^dalyvauti yra du 
tikslai — vienas išgirsti gerą 
koncertą, o antras, 
Vilniaus našlaičius, 
sas vakaro pelnas 
mas.

Teko kalbėli su
Vilniaus Vadavimo Komiteto 
pirmininku, kuris darbuojasi 
Vilniaus reikalams, kaipo ko
miteto pirmininkas, nuo pat ko
miteto susikūrimo. ;R-as Kodis 
yra7 jau nejaunas, bet nuošir
dus ir energingas veikėjas vil
niečių labui. P-as Kodis pareiš
kė, jog jis yra gavęs laišką nuo 
savo žymių draugų iš Vilniaus 
krašto, kuriame sakoma, kad 
ne tik Vilniaus kraštas, bet ir 
Gardino (Grodiiv) apielinkės 
juda prieš lenkins ir daro viso
kių pastangų, kad jei ne visai 
pasiliuosuoti iš lenkų Belaisvės, 
tai bent gauti autonomiją tam 
kraštui. Ir laiško rašėjas reiš
kia vilties, kad tas laikas neto
li, kada jie numes sunkų lenkų 
jungą nuo savo pečių. Tad šia
me momente, kada vilniečiai ir 
Gardino apylinkės daro dide
lių pastangų pasiliuosuoti iš 
lenkų nagų, jų parėmimas yra 
būtinai reikalingas.

Kai dėl toliemsnės darbuo
tes V. V. Komiteto, tai p. Ko
dis numato gerų perseptyvų. 
Jam tekę kalbėtis su švedų 
veikėjais ir ukrainiečiais kai 
dėl musų darbuotės Vilniaus 
kraštui, tai jie pasižadėję, atei
ti mums pageliam. Švedai paji- 
žadėję net vokiečius pritraukai 
mums Į talką. Ta talka, tas 
bendras darbas, butų surengi
mas didelių koncertų, kuriuose 
dalyvautų visos minimos tau
tos, o likusį pelną skirtų vil
niečiams.

Tad, pasirodo, kad musų 
pastangos, musų darbas atgau
ti Vilnių, randa širdingo prita
rimo ir simpatijos kaimininė- 
se mums tautose. Aišku, kad
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KONSTANTAS ŽVIRŽDINAS

Mirė Balandžio-April 27 die
ną, 12:45 valandą ryto, 1926 
m., sulaukęs 32 metų amžiaus; 
gimęs Lietuvoj, Kauno rėdy- 
bbs, Alsėdžių narapijoS, Telšių 
apskričio, palikdamas didelia
me nubudime savo mylimuosius 
ir mylinčius moterį Adeliją ir 
dukterį Ireną 6 metų. Lietuvoj 
dvi seseris ir brolį. Dabar ran
dasi prirengtas j paskutinę ke
lionę, namuose 4201 So.. Cali- 
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks Penktadie
ny], Balandžio 30 dieną, 8:30 
valandą ryto iš namų į Nekal
to Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Konstanto žvirž- 
dino giminės, draugai ir pažį
stami ir taipgi draugai likusių 
nubudime jo mylimųjų esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekamo, 
, Moteris ir Dūkte

Laidotuvėse pątarnauj^j<ra- 
borius J. F. Badžius, Telefonas 
Canal 6174.

RILLY’S UNCLE

J (JOZEFĄ URBONIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Antradienyj, Balandžio 27 die
ną, 11:35 valandą ryto, 1926 
m., sulaukusi 60 metų amžiaus; 
gimusi Kauno rėdybos, Kauno 
apskričio, Krakių parapijos, 
Krakių kaimo, palikdama dide
liame nuliūdime savo mylimuo
sius ir mylinčius du sūnūs: Bo
leslovą ir Vladislovą, maites: 
Agotą ir Oną. Kūnas pašarvo
tas, randasi 2849 W. 39th St.

Prigulėjo prie Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Švenčiausios 
moterų ir merginų draugystės.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Balandžio 30 dieną, 8:00 valan
dą ryto iš namų j Nekalto Pra
sidėjimo Panelis Marijos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozcfos Urbonie
nės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Simai ir Marčios

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

į Gydo liga* krrajo, (klos, Redai, 
Venerinėm ir Chronišk**

VYRU IR MOTERŲ
VISLIAUSIAIS METODAIS

Į Vartoja Alpine, Vinlet, X-Ray 
ir Elektrą

I Or. J. W. BeaiiM, M.D
1860 So. Aeblancl A ve.

Viršui broko
Valandom: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7

iki 9:30. Nedalioj nuo 2 iki 4:80 
Pbone Canal 0464

OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kurti 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregrrtę. 
Prirenga teisingai akinius, Visuo
se atsitikimuose egzamin&vimas da
romas su elektra, parėdanČia ma
žiausias klaidas. Speciali atvda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street

AL'BERT DOLAN

Bus perkeltas j nuosavą lo
tą, Subatoj, Gegužio 1-mą die
ną, 3-čią valandą po pietų. Lie
tuvių Tautiškuose kapuose.

Nuoširdžiai kviečiame visus

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mal
dą, Garantiioieme vfcą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoh Ashland Avė.

Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

/SIMONAS’ ŠEŠTOKAS
Mirė Balandžio 28, 1926 m., 

8:40 vai. ryto, sulaukęs 38 mė
tų amžiaus. Kilo iš Panevėžio 
apskr., Vodoklio valsč., Karved
žių kaimo. Paliko dideliame nu
liūdime brolį Baltramiejų ir 
švogerką, o Lietuvoje tėvą, mo
tiną ir dvi seseris Marijoną 
Miškinienę ir Oną. Kūnas pa
šarvotas 8049 Vincennes Rd.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Čegužio 1, 1926, iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Juoza
po bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame liftus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Brolis ir Švogerka

. ' Lakkduvėfifls' patArnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

l

gimines, draugus, pažįstamus, 
ir Raudonos Rožės Kliubą, ku
rio A. A. Albertas buvo nariu, 
dalyvauti perkėlime kūno.

Nubudę, 
Motina ir Brolis

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

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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. 
_____________ /

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABV 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., Tėl. Blvd. 3201k—........................... ■■ !■ J

Look
to your health. Epsom 
Salt s is štili the best 
Ph y sic—take it in small 
Havored tablete.

JUOZAPAS VASILIAUSKIS
Mirė Pirmadienyj; Balandžio 

26 <įieną, 3 valančią po piet, 
192(> m., sulaukęs 43 metų am
žiaus; gimęs Lietuvoj, Kauno 
gubernijoj, Gedviškės parapijoj, 
Tauragės apskričio, palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius pusbrolį 
Antaną Grabauską ir pussese
rę Oną Macas, Amerikoj. Da
bar randasi prirengtas j pasku
tinę kelionę, namuose 4634 So. 
Paulina St.

Laidotuvės įvyks šeštadienyj. 
Gegužio 1 d., 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Juozapo Vasiliau
sko giminės, draugai ir pažį
stami esale nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis ir Pussesere

Laidotuvėse patarnauja gra- 
bonus I. J. Zolp, Tek Boulevard 
5203.

EPSOM
A t your druggūt, 2Sc

The Knight Laboratories, Chi«ągi

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th SU Chicago Klausyk ir Temyk 
0 Putam

Jei nori turft Siųskit pinigus per
nuolatini draugą - NAUJIENAS
Skaityk Naujienas.

'■ h Irt F»fb « ~

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

šis musų prietelis dirba iš 
Širdies ir neša paujus skaityto 
jus Naujienoms kasdieną.

VAOV2.V. ’SVOCK. mJAVVM

UN TO BAK UOfcH
V-VT'S LAVJt

O*. V j--------- z

Darykit tai ir Jus

štai kiek kuponų gausit vi 
kiekvieną atneštą ar atsiųsti 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
UŽ pusę metų   75 kuponus 
Už tris mėnesius.... 85 kuponus

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

Naujieną Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė
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NAMAI-ZEMENAMAI-2EMEĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAIS. Krasauckiene serga

Bargenas Brighton Parke

AUTO SALES

Papildymas
apie BAGDONAS BROS.

PARDAVIMUI

Valsted Street

MAŽESNIS ATROKAVIMAS

Pranešimai
TIKRAS PIRKINYS M0RT6ECIAI-PASK0L0SMoterims

BRIDGEPOKTO LIETUVIAMS:

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

ASMENŲ JIESKOJIMAI

MOKYKLOS

ISRENDAVOJIMUI

LIETUVIAI VYRAI

RAKANDAI
31 St

Avė., 
apie

7 eatras 
Muzike

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

Studebakers 
tvirtus ka
st udebaker 
P., ir pil-

Visokios žinios žinelės

Reikalaudami

RAKANDU

Ketvirt., Balandis 29, 1926

6947 So. Maplewood A ve, .
Naujas 6 kambarių mūrinis bun 

galow, karStu vandeniu šildomas, sa 
vininkas ant vietos.

gę, žinoma 
nio darbo, 
darbininko. 
Ii nenori, 
}M?r dienas.

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

Mes sumažinsime bile kokj mene 
sinių mokėjimų kontraktą tokia kai 
na kokia jus busit užganėdintas. Atsi 
neškite su savim/savo kontraktą. Ofi 
sas atdaras vakarais.

BANKERS’ D1SCOUNT CO.
10 So. La Šalie St., Suite 405 

Franklin 4481

Statant operą griežė didelis ir 
gerai išlavintas mokyklos sim
fonijos orkestras, kuriame daly
vauja trys lietuvaitės (o gal ir 
daugiau): A. Grušaitė, Darai* 
kiutė ir Treiniutė, Mokykla tu
ri ir du kitus didelius orkestrus, 
kuriuose taipjau nemažai lietu 
vių dalyvauja

flatų medinis na- 
kambarius, kaina

Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.

PIEKAKNE pardavimui lietuviška 
me distrikte. Gera biznio vieta. Prie
žastis pardavimo, apleidžiu miestą.

3525 So. Halsted Street

2 flatų mūrinis.

Apie Vilniaus Našlaičių 
Koncertų

RENDON krautuvė, tinka bile ko 
kiam bizniui, augančioj kolonijoj 
4544 So. Kedzie Avė., Lafayette 8530

PARDAVIMUI pigiai 2 lo
tai, ant Archer Avė., puse blo
ko nuo Crawford Avė.

3210 S. Halsted St. 
Box No. 45

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

RENDAI Storas, geras visokiam 
bizniui, cementuotas skiepas, biz
niavo vieta. 2834 So. Union Avė. 
Savininkas 840 W. 33 St.

PARSIDUODA 40 akrų farma, 10 
karvių, 2 arkliai ir daug mažų gy
vuliu ir visi reikalingi farmų daik
tai. Išvažiuoju j Lietuvą. 

T. Akavėckas, 
R. 1, Box 157, 
RINGLE, WIS.

Tos moterys, kurios buvo iš- 
stačiusios savo rankdarbius Vi- 
sapasauJinėj Moterų parodoj, 
gali juos atsiimti Lietuvos kon
sulate. Kurios negali pačios at
eiti ir atsiimti, tie daiktai bus 
joms pristatyti ateinančią sa
vaitę. —G.

CICERO — parsiduoda bučernė 
ir grosernė, su namu arba be na
mo, vieta išdirbta per daug metų, 
lietuvių apgyvento) kolonijoj, par
duosiu už prieinamą kainą.

1325 So. 50 Ct„ 
CICERO, ILL.

PARDAVIMUI arba i.Šrendavimui 
pasirinkimui 5 kambarių murinės 
bungalow 
Kaina $7950, įmokėti $1000, rendų 
$60 i mėnesį.

JOHN L. SHERIDAN A CO. 
5312 S. Kedzie Avė.

Prospect 3630

Kulturoe Ratelio susirinkimas įvyks 
Subatoj, Gegužio 1 d., 3 vai. po pie
tų, 2930 N. Harlem Avė.

Dainininkė S. Krasauckiene 
jau nuo poros savaičių sunkiai 
serga. Ji nori ir labai norėjo, 
bet negalėjo dalyvauti Birutės 
“Suprise Party”. Taipjau ji yra 
pasižadėjusi, kartu su savo gar
siu kvintetu, dalyvauti Vilniaus 
našlaičių koncerte geg. 2 d., bet 
gal ir čia jos sunki liga daly
vauti neleis, nors ji ir labui no
rėtų dalyvauti, nes ji visą laiką 
karštai rėmė ir remia Vilniaus 
Vadavimo K-to darbuotę. ’

ALLIANCE REALTY CO.
4345 S. Troy St., netoli Archer 

Lafavette 7652

ŠIUOMI turiu garbės pranešti vi
siems savo pažįstamiems, kad aš pa
dariau ryšius su Howard E. AValter 
& Co., Real Es'tate Inv., 3124 West 
63rd St., Phone Prospect 8820. Visuo
se reikaluose prašau kreiptis viršmi- 
nėtu antrašu arba Prospect 7860.

PETER A. SEDEMKA

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 
'įįtt PeopksfunjUan (fapaui/

Susirinkimas ateivybės 
reikalais

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda b kambarių fornišiai, 

labai gerame stovyje, ice box, 2 pe
čiai, lovos, stalui, komodės, 3 karpe- 
tai, 2 klijonkos, veidrodžiai, indai, rū
bų gręžiama mašina, siuvama maši
na, langų uždangalai ir daug kitų 
mažų daiktų. Verta virš $800, parsi
duoda už 8275. Pardavė namą, todėl 
parduoda ir fuinišius. Matyti galima 
vakarais nuo 5 iki 8 vakare.

617 W. 37th St., 2 lubos

OGDEN AUTO VVRECKING CO.
3349 Ogden Avc. Rockwell 4994

Brangiai mokame už senus netin 
kainus karus.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė; visi vėliausios mados įrengimai 
Vietų gera ir biznis geras. Kreip
kitės: 1986 Canalport Avė.

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738

FA SI NAUDOK IT K proga. Parsi
duoda bučernė ir grosemė naujoj ko
lonijoj. Pardavimo priežastis, savinin
kas apleidžia miestą.

7118 So. Western Avė.

mann 
vas, i 
registeris 
niaf ” . „ 
stakas ir t. t. Geras pasiūlymas ne
bus atmestas. Tikros auksinės kasy
klos dėl smarkaus žmogaus. Taipgi 
galima perkraustyti. Atsišaukite tik
tai pėtnyčioj, nuo 10 iki 5 po pietų.

8329 W. North Avenue 
Netoli Homan, .

PARDAVIMUI grosernė, saldainių 
mokyklos daiktų, visokių smulkmenų 
Kas greit pirks, gaus bargeną, ai 
Mainysiu ant automobilio. Kreipki 
tęs: 3518 Wąllace\Street.

PARDAVIMUI labai gera be
kertu*, geroje, vietoje, barge
nas, taipgi< labai1' geroje lietu
vių apielinkėje.

Atsišaukite:
850 W. 18tb St.

PARSIDUODA groseris ir deli- 
kntesen; palei White City, daromas

2 GYVENIMU medinis namas 
4 kambarius fintai 
čiuni 
netoli 
$1500

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
dviejų flatų mūrinį namą prie pat 
vienuolyno. Mainysiu ant praperčių 
Roselande arba West Sideje.

2359 So. Leavitt Street 
Tei. Roosevelt 3398

SAVININKAS parduoda. 4—5 
kambarių pusantro augšto medinį 
namą ant cementinio pamato, ant 
Elston, netoli Diversey, gera trans- 
portacija, atsilankykit Jr pamaty- 
kit patys, atsišaukite. 2850 Fletcber 
St. arba telefonuokit Juniper 8000.

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių Irokų patarnavimas Chicagoj ir 
apiellnkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lavvndalc 0114.

Tel. Yards 7282
BR7DGEPORT PAINTING 

& HI)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. 1 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

8149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prei.

Lowrence ir 64th St. Parduosiu pi 
gini iš priežasties ligos.

600 E. 6 lt h St.

PARDAVIMUI maža grosernė pi 
giai, arba mainysiu ant automobi 
liaus. 1844 Canalport Avė.

REIKALINGA, prie namų darbo 
mergina arba moteris, darbas leng
vas. Kreipkitės: W. MILKUS, 3524 
So. Lovve Avenue.

PARDAVIMUI maža groseme su 
ruimais gyvenimui, arba mainysiu 
bile ką.

6709 So. Racine Avė.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Lorig distanca hundlliig .
Turime daug meti* patyrimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 340fU-Blvd. 7667 office

MILDA
3121 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1685 

Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

PARDAVIMUI biznio kampas, 4-4 
kambarių flatai, 1-5 kambarių fla- 
tas, nesvaiginamų gėrimų parloras, 
saldainių ir notion krautuvė, daromas 
geras biznis, lietuvių kolonijoj, savi
ninkas nori visai apleisti biznį, par
duosiu labai pip-iai. 3OHN SOBO- 
LEWSKI, 8701 Houston Avė., Phone 
So. Chicago 7778.

1922-32 So. Halsted Stree! 
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

PARDAVIMUI krautuvė žuvies ir 
ir delikatesen, biznis gerai išdirb
tas. Turiu parduoti greit, nes sa
vininkas išvažiuoja iš miesto, ren- 
da $50, 3417 W. 63 St. Prospect 
7590.

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir 
karais ir Jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų išniekinimas 
rengs jums darbą arba patys 
Irsite eiti į biznį. Atsišauk it 
rašykit

International Burbcr College
672 and 65) W. Madison Si.

CHICAGO, ILL.

TEIKIAM GREIT PASKOLAS 
$1,000 ir daugiau, 2% nuošimčio 

be komiso.
Lincoln Loan Association 
1931 Milwaukee Avenue 

Netoli Western Avė.

PARSIDUODA Ice Cream pąrlo- 
ris, cash arba mainais. Turiu greit 
Garduoti; parduosiu pigiai, geras 

argenas. Tel. Roosevelt 8352.

Tel. Yards 6062 v
V. M. STULPINAS
Parsiduoda 2 flatų, 6 kambarių 

mūrinis namas, Parkholme-Cicero, 
vandeniu šildomas, arti elevator, 
rendos geros, už $14,800. 1 n mokė
ti ręikia $6,000. Likusius kai ven
dą. Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja IJetuvon.

3311 Sc

Visi jos skaitlingi draugai 
siunčia nuoširdžiausius veliji
mus, kad ji kuogreičiausia pa
sveiktų. —

BARGENAS
Pardavimui per savininką' ir sta

tytoją, 4 flatų po 5 kambarius na
mas, nes reikia pinigų, 6328 Albany 
Avė. Hemlock 1461.

REIKIA patyrusių moterų prie 
sortavimo popierų. Public Rag and 
Metai Co., 1820 W. 14th St.

Lietuvių Auditorijoj irgi ne
saugai. Ateini žmogus j kurį 
nors lietuvių vakarą ar koncer
tą, žiūrėk, randi pilną korido
rių vaikėzų, kurie užkabinėja 
praeivius, o ypač merginas ir 
moteris. Arba nulipus žemyn 
laiptais prašo “paso”, kad ga
lėtų įeiti svetainėn. Auditori
jos valdyba turėtų tuos vaikė
zus pašalinti.

švedų choras yra žinomas 
Amerikoj ir Europoj. Jis davė 
koncertus didžiausibse šios ša
lies ir Europos miestuose ir vi
sur turėjo nepapastą pasiseki
mą. Suprantama, kad to vieno 
choro užtektų išpildyti visą va
karo programą. Bet Vilniaus 
našlaičių koncerto rengėjai pa
tiekia daug daugiau. Kaipo at
svarą švedų chorui ir V. Barsto- 
vui, iš'lietuvių garsenybių pasi
rodys pirmą sykį p-lė Ona Vil
kaitė. Jos balsas yra tiek gra
žus, ir geras, kad anot muziku® 
kritikų, ji pataps viena ūmiau
siųjų muąų dainininkių.

— Muzikas.

PUBLIŠKAS GARAŽAS
Beveik užbaigtas, pardavimui arba 

išrendavojhnui, 2226-80 So. leavitt 
St., savininkas . A. Karn, 1123 So. 
Kedzie Avė., Tel. Kedzie 2101.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKtT 85%

Mes uarduodame visiems oi sėlio 
kalnornia

Levinihal Plumbing Supply Co, 
1637 We»t Biri ai on SU 

netoli Marshfield

— Tai bus įdomiausias šių me
tų koncertas -- sako rengėjai 
savo pranešimuose. Ir tai nėsąs 
vien garsinimas, bet tikrenybė. 
Vilniaus Vadavimo Komitetas 
savo parengimuose juk suteikia 
visad daugiau negu kad priža
da. Tą patį jis daro ir ateinan
čiam sekmadieny Lietuvių Au
ditorijoj.

PARSIDUODA automobilius!, 
Visai mažai vartotas. Savinin
kas mainys ant loto, biznio 
arba namo. C. P. Suromskis 
Co., 3352 S. Halsted St.

Boulevard 9641.

PARDAVIMUI naujos mados me
dinė cottage, $4500, gera transpor- 
tacija, 5522 Justicc st. John Wendt 
& Co., 7844 S. Racine. Vi ne. 5843.

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI
Grosernių, Bil- 
Černių, Delikate- 

lįįįV1y ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

E^-^^specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St. PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, parduosiu dėl sutvarkymo savo 
reikalų; turi būti parduota pėtnyčioj, 
balandžio 80, nuo 10 iki 5 po pie
tų; parduosiu už jūsų pačių kainą. 
Tai yra viena puikiausiai įrengtų 
krautuvių ant North West Sidės; 
nėra konkurencijos einant į vakarus 
per kelis blokus, naujos rftados Bro- 

Bros. fikčeriai, mėsos kapotu- 
sanitariškos svarstyklės, cash 

marmuro “rails”, elektri- 
rangers”, lentynos, groserio

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė. 

chicago

Plėšikai ant Bridgeporlo vis 
dar nepaliauja siausti. Vėlai 
vakare 33-čiu Pleisu negalima 
nė praeiti. Pereitą savaitę iš 
vieno lietuvio plėšikai ten at
ėmė Kaip girdėtis iš nusi
skundimų, tais plėšimais užsi
imu lietuvių vaikai. Kiti vėl va
dina 33 Pleisą tinginių distrik- 
tu, nes čia visada būriai vai
kėzų yra apgulę tvoras ar svai
do bolę gatvėje. Tie vaikėzai 
vieni pabaigę tik parapijinę 
mokyklą, kiti ir tos nėra bai-Į 

negali gauti gėrės-1 
kaip tik paprasto 

9 tokį darbą dirb- 
tad ir tinginiauja

REIKIA merginos pagelbėjimui 
prie namų darbo Ir pridabojimui vai
ko. 4155 South .Archer Avenue. Tel. 
Ijafayette 5196.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

\uburn 
“easy 

gavo kokios tai 
čekių knygutę, iš

dek ių ir pradėjo 
mainyti sankrovo-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS -dykai gyventi, jei pa- 

dabosit 5 metų mergaitę. Tel. Mi- 
rhigan 0790.

Pora dienų atgal rašiau 
jaunųjų lietuvių ir lietuvaičių 
pasižymėjimą Lindbloom High 
School statant operą “Marita- 
na”, kurioj veik visas vyriausias 
roles pildė lietuviai ir gražiai 
pasižymėjo dainavimu ir vaidi
nimu (Genevieve Getling Si- 
diškaitė, Alex Shimkus, George 
Sarsavage, Adolph Azukas).

Dabar p. J. Grušas atkreipė 
rpano domę, kad minint dalyva
vusius lietuvius yra išleistas 
vardas lietuvio Frank Jakovicz, 
kuris vaidino svarbią Ispanijos 
karaliaus rolę. Jo nepaminė
jau todėl, kad abejojau ar jis 
yra lietuvis, ir nenorėjau padau
ginti lietuvių skaičių nuoskauda 
svetimųjų. Bet pasirodo, kad ir 
Jakovicz yra lietuvis, pirmiau 
dalyvavęs Jaunuolių Orkestre, 
kaipo smuikininkas. Jis daina
vo ir vaidino “Maritanoj” savo 
sunkią partiją labai gerai.

AUKSINĖS kasyklos dėl aptieko 
riaus, miestelis 3,000 gyventojų, vi 
sai nėra aptiikos, 37 mylios nuo Chi 
cagos.

Atslšaukit tuojau.
DAN LUKŠA 

514 Moen Avenue 
Rockdale, III.

Viena iš pavyzdingiausių biz
nio įstaigų yra Aušros Knygy
nas. Žmogus užėjęs pasiskaitai 
knygų ir laikraščių; taipgi čia 
galima susitikti įžymius visuo
menės darbuotojus, taipgi ga
lima gauti ir visokių informa
cijų. Ypač atvažiavusiems iš 
kitur Aušros Knygynas tarnau
ja kaip kelrodys.

Japu-Jahnis.

$500 CASH, naujas moderniškas 
5 kambarių bungalovv, stikliniai 
porčiai, Eberhart Avc. Savininkas 
Harrison 4064.

PARDAVIMUI saldainių, ci
garų, rigaretų, tabako, mokyk
los reikmenų, pigi^ renda, yra 
4 kambariai gyvenimui, dide
lis bargenas.

2815 W. 38 St.

Lietuvių Piliečių Brolybės 
Kliubas Am. laikė mėnesinį su
sirinkimą bal. 25 d., Mildos 
svet. Susirinkimas buvo skait
lingas ir keletas naujų narių 
prisidėjo. Ni(*kurie iš bridge- 
portieėių pirmiau abejojo ar 
kliubas pasilaikys, bet šiandie 
ta abejonė išnyko ir visiems 
aišku, kad kliubas auga kaip 
nariais, taip ir turtu. Nuo pe
reito vakaro liko gražaus pel
no. Kliubas rengiasi prie ko
kio tai “surprise” Decoration 
Day, ant Tautiškų Kapinių.

gaunam ant mainų 
kada, o mes pribu-

PARDUOSIU su nuostoliu nau
jos mados 9 kambarių namą, tin 
kainas dėl didelės Šeimynos, arba 
galimą perdirbti į du pagyvenimu, 
dideli porėtai miegojimui, karštu 
vandeniu šildomas, garuža.% .savi 
rdnkas 8639 Aberdoen, StowHri

MES PASTATYSIM jums ant jū
sų loto bungalow, 2 flatų arba 3 
flatų be imokėjimo. Atsišaukite ar
ba rašykite dėl kainų, planų ir nu
rodymų.

Zetnon Construction Companv 
11 S. U Šalie, Rtn. 533.

Central 8157.

I)r-tė Dc. V. Kudirkos iš 
\Vest Side kviečia Jaunąją Bi
ri te išpildyti programą drau
gi jt s vakare gegužės 16 d., 
M. Meldažio svetainėj. Galimu 
iikėtis, kad \Vest Sidiečiai bus 
pilnai patenkinti Jaunąja Bi
rute. Ji turi savo orkestrą, cho
rą, solistus ir šokėjus.

Jaunosios Birutės pamokos 
įvyksta kas ketvirtadienio va
karą, 6:3(1 v., Mark \Vhite 
Sųuare svetainėje. Patartina 
prisidėti visiems, kadangi visi 
turi vienodas teises ir nėra nė 
politinių, nė sektantinių užsi- 
varinėjimų.

10 KAMBARIŲ namas, l’/2 lo
to, gera vieta dėl rooming hou.se, 
galima nueiti pėsčiam iki didelių 
dirbtuvių.

SAVININKAS
7210 S. Marshfield Avė.

namo, 
irba formos. ‘ 

muro namas 
namo paran- 

mados; mainysiu 
arba bungalovv, 

bučečnes, dry 
arba ant nedidelio^ 
nuo 1'hicagos.

H tolis, tarp 
kelių bulvarų, daromas geras biz
nis, mainysiu ant namo, nepaisant 
apylinkės; priežastis pardavimo — 
2 bizniai. Kas norite pirkt, par
duot arba mainyt namus farmas 
lotus, biznius, kreipkitės pas ma
ne; gausit greitą ir teisingą pat.tr-> 
navimą. Kreipkitės pas

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.
Phone Lafavctte 5107

yra elektra 
šildomas, prie Shields 
48 St., kaina lik $3500, 
įmokėti.

J. E. SANDNER, 
206 W. Garfield Blvd, 
Tel. Boulevard 1392

IŠSIMAINO 3 flatų namas po 4 
kambarius, su 2 karų garažu, na
mo kaina $8,500, mainysiu ant di
desnio namo, loto, bučernės, res- 
tauranto arba priimsiu antrus mor
gičius už pilną kainą; namas ran
dasi Brighton Parke

IŠSIMAINO kampinis, bizniavus 
namas; mainysiu ant 2 flatų namo 
po 4 kambarius, namas turi būt 
mūrinis. Namas randasi Brighton 
Parke.

IŠSIMAINO 6 kambarių bungalow 
prie vienuolyno, parankumai vė
liausios mados, mainysiu ant 2-jų 
flatų namo.

išSlM/\INO naujas kampinis biz
niavus namas, storas ir trys fla
tai; mainysiu ant mažesnio 
nepaisau apvlinkės, :

IŠSIMAINO I fialų 
po 5 ir 4 kambarius, 
kuinai valiausios 
tint 2 fintu namo 
nepaisant apylinkės 
goods štoro, 
fanuos, netoli

IŠSIMAINO ge.solino

Viena lietuvaitė imu 
Avė. sumanė pasidaryt 
monev”. Ji 
kompanijos 
rašė keletą 
tuos čekius 
se. Vieną tų čekių išmainė ir 
bučeris A. Visackas nuo Au- 
burn Avė., bet čekiui sugry- 
žus Visackas čekio mainytoją 
areštavo ir dalykas atsidūrė 
policijos teisme, loji panelė 
teisme bandė užsiginti ir tikri
no, kad ji nemokanti rašyti, 
bet čekių mainytojas tvirtina 
visai ką kitų. Jos byla dar ne
užsibaigė.

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Ui “Naujienas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve- 
t Ant! pažymėtame zone, o da neap- i 
rūpinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

Special 2 
mas, po 4 
$4,500.

NAUJAS
2—4 kambarių flatai, garažas 
2 karų, kaina $8,500.

6 KAMBARIŲ cottage, karš
tu vandeniu šildoma, parduosiu 
už $5,500.

2 FLATŲ naujas mūrinis na
mas po 6 kambarius, karštu 
vandeniu šildomas, 1 floras, 3 
karų garažas, parduosiu už 
$13,950.

DIDELIS pirkinys, 2 flatų 
po kambarius medinis na
mas, kaina >.5,OOO.

DIDŽIAUSI8 BARGENAS
4 LOTAI ir 4 kambarių cot

tage, 1 karvė, 30 vištų, ’/z blo
ko iki Archer Avė. Parduosiu 
už $3,950.

Kas nori pirkti bungalon 
mes turime dabar naujai pa
statytų, po 5 kambarius, boile
riu šildomas, parduodam po 
$7,900.

Mes perkam, parduodam, 
mainom visokius biznius; mai
nom namus ant biznių, biznius 
ant namų; kas nori greit biz
nį parduot arba išmainyt na
mą, prašome atsišaukti musų 
adresu.

PASIRENDAVOJA kambar 
blaivų, švarų vyrų.

725 W. 16th Street

RENDON naujos krautuvės, tin
ka bile kokiam bizniui, taipgi kam
pas dėl bučernės, atsišaukite, 559 
W. 31 St.

RENDON flatai, 3—5—6 kam
barių, yra vana, elektra, rendos 
$20, $25, $30, atsišaukite 559 W.

FARMA ant pardavimo 80 
akrų, su gyvuliais, triobomis 
ir mašinom; ka’na $5,000, tu-, 
ri įnešti $3,500. Randasi Mina- 
inone County. Parsiduoda la
bai pigiai. Pardavimo priežas
tis — senatvė. Delei platesnių 
informacijų kreipkitės sekan
čiu antrašu:

Romald Franszkewicz 
1215 So. Court St. 
ROCKFORD, ILL.

PARSIDUODA furničiai. 4347 S
Rockwell St. 1 aukštas. <

George, o Julius Philadelphia, Pa. 
Paeina Raseinių apskr., Skaudvilės 
vah., Adakavo parapijos. Jie patys, 
mano giminės ar kas žino malo
nėkit man pranešti. Busiu labai 
dėkingas. Paul Smith, 2554 Blue 
Island Avė., Chicago, III,

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

JIEŠKAU savo pusseserės Petro
nėlės Mickytės, paeina iš Seredžiaus 
parapijos, Pašilių kaimo. Atvyko 
Amerikon* 20 metų atgal. Girdėjau, 
kad gyveno Waterbury, Conn. Yra 
svarbus reikalas. Prašau jos arba 
kas apie ja žino pranešti. Busiu dė- 
kinga. ANTONINA MASALSKIUTĖ, REIKALINGA veiterka ant visa- 
2350 So. Leavitt St., Chicago, 111. dos arba ant trumpų valandų. Gera 

,__________________ mokestis. 3551 W. 38th St.
Aš Povilas Šmitas paieškai! savo

2 įAUGšTŲ mūrinis namas, G—6 
kambarių. į garu šildomas, 3 karų 
garažas, lotas 50y125, prie biznia- 
vos gatvės, kaina $12,500.

2850 FLETCHER ST. 
Juniper 8000.

UŽ $100 nupliksite mano beveik 
naują grojikli pianą, su benčiumbir 
roleiiais, kabinetas, $25 cash ir po 
$10 į mėnesį.

JOSEPH MATERLING 
2332 W. Madison St.

1 floras

REIKALINGAS jauitoriaus pagel- 
bininkas. Šėpas žmogus apie 50 me
tu, kuris gali dirbti už mažą atly
ginimą. 1217 -Lunt Avė., Rogers
Park, I)L >» ■ I

REIKIA vyrų darbui į geležies 
atkarpų jardą ant troko, norinti
dirbti darbininkai turi mokėti va
žiuoti troku, nuolat darbas, gera 
alga, turi suprasti kiek angliškai. 

Iroųuois Steel & Iron Co. 
'4620 W. Roosevalt Rd.

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1648
M. E. HUTFILZ, Manager

Beck’s Department Store siu
to šiai dienai nepaprastus pigu
mus. Jie sako, kad jie dar nie
kad taip pigiai nepardavinėję 
prekių, kaip kad pardavinės 
šiandie. 5 svarus cukraus galės 
gauti už 29c., kurie lik atsineš 
iš Naujienų skelbimą ar kupo
ną. Vietiniai gali pasinaudoti 
proga. —G.

ŠIUOMI PRANEŠAM Chioagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, 
kompanija, kuri dirba 
rus. Standart Six ir 
yra 27 arklių jėgos II 
nai aprengtas 4 durių sedan kai 
nuoja $1474. Taipgi turim daug se 
nų karų, nes 
Pašaukit bile 
si m

Rytoj vakare, lietuvių Audi
torijoj įvyks labai svarbus vie
šas susirinkimas šaukiamas 
Chicagos Lietuvių Imigracijos 
Komiteto, pasitarti dėl kongre
so pastangų dar labiau suvar
žyti ateivybę ir net jau čia gy
venančius ateivius, įvedant 
visokias registracijas ir tt.

Reikalas yra svarbus, todėl 
visi atsilankykite. Bus geri kal
bėtojai. —i.


