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AbdelKrim p a s i d a - *raly ?a*s„ r dai susimovevęs francuzams
c

Laukiama greitos karo 
Morokkoj pabaigos

Laikraštininkai, turėję interviu 
su Pilsudskiu, pašiepia jį

iffiečiu vadas Irimas pa 
sidavęs francuzams

Amerikos laikraštininky 
interviu su Pilsudskiu

Del Pilsudskio atsakymų laik
raštininkai stebis, ar 
žinosi, ko norįs

jis pats

LONDANAS, geg. 26. —Pa
skelbimas spaudoj koresponden
cijos tarp lordo Oxfordo, As- 
(juitho ir Davido Lloyd George 
šiandie padarė sensacijos politi
niuose rateliuose. Visi minėti 

jasmens yra liberalų partijos 
' lyderiai.

Lordas Oxford bara Lloyd 
Georgeą dėl jo elgesio per pas
tarąjį visuotiną streiką. Lloyd 
George gi atsiliepia apie lordo 
Oxfordo laišką, kaipo apie “pro
vokacijos dokumentą.”

Liberalų rateliuose dėl to 
manoma, kad arba Lloyd 
George turėsiąs rezignuoti iš 
partijos vadovybės parlamente, 
arba lordas Oxfordas, vikontas 
Grey, sir John Simon ir kiti žy
mus liberalai, pritariantieji lor
do Oxfordo pozicijai, atsimesią 
nuo partijos.

VARŠUVA, Lenkija, geg. 26. 
atsto-

FEZAS, Morokka, geg. 26.— 
šiandie vakarą buvo oficialiai 
paskelbta, kad Abd-el-Krimas, 
atvykstąs į francuzų linijas pa
siduoti.

Abd-el-Krimas busiąs paim------ Amerikos spaudos
tas į Tazą, kur laukiama frau- vams pavyko turėti interviu su 
euzų generolo pirmininko, .Ju
liaus Steego, instrukcijų.

Korimas, sako, su visa savo 
šeimyna ir turtu . pasiduodąs 
francuzų globai.

Prieš pranešimą francuzams, 
kad jis pasiduodąs, Abd-el-Kri-j 
mas paleido visus francuzų iri 
ispanų nelaisvius, kurie buvo i 
laikomi Riffe.

Vyriausiam riffiečių vadui i 
pasidavus, pasibaigs, tur būt, ir' 
tasai ilgas ir kruvinas karas 
Morokkoj.

maršalu Pilsudskiu. Interviu 
buvo suruoštas Amerikos minis- 
teriui Varšuvoje, p. Stetsonui, 
patarpininkavus.

I aikraštininkus Pilsudskis| 
priėmė karo ministerijoj. Jis 

.‘dėvėjo sena, sutepta ir nepro- 
syta uniforma, ir atrodė susi
nervinęs ir neramus.

“Ko gi jus, ponai, norite iš 
manęs ?” pradėjo Pilsudskis pa-' 
sikal liejimą. “Matote,
yra gerai,” tęsė jis toliau.
matot mane. Viskas kaip rei-! villėj, 111 

tkiant. AŠ sveikut sveikas, 
šiaip viskas gerai. 7~ 

'šypsaus, linksmas — galit ma
nę nufotografuoti. Kai fotogra
fuosite, aš j noksi us.”

Jis buvo nufotografuotas, 
dėl

ko jis žygiavęs į Varšuvą su 
dešimt tūkstančių kariuomenės.

“Aš tik norėjau padaryti 
kad Abd-el-Krimąs, (protestą dėl valdžios nedory- 

atsakč jis.
—“Jėga?” paklausta jo.
“Taip, jėga”, atsakė Pilsuds

kis.
“Gal maršalas pasakytum, dėl 

ko tamsta nutarei protestuoti?” 
klausė laikraštininkai.

“Del valdžios nedorybių,” at
kartojo jis. “Dvi nerangumo 
administracijos. Del ekonomi
nio krizio. I
vimo ir tuščių, nieko neveikian-

politikuo-

Vyras, pamestas pačios 
ir vaikų, nusižudė

BELOIT, WIS., geg. 26. — 
Ant piliečio Cole Copnero namų . 
durų kaimynai rado prisegtą ! 
lakštelį, ant kurio buvo para- Į 
syta: “Pirma tegul vyrus įeina 
į šiuos namus.” ,

Kaimynai pranešė policijai, 
kuri įėjus vidun rado Copnerą
gulintį negyvą, su kulipkos žai- "j i A l'J l
zda galvoj. Rankoj negyvėlis n8210611(0 u09h(l£8 0
tebelaikė sugniaužęs revolveri. . . .byte kongrese

lPacific t*..d Atlantic Photo]

Alton B. Parker su savo žmona. Geg. 10 d. jis tapo rastas 
negyvas savo automobiliui Ne\v Yorke. Mirė nuo širdies ligos, 
1904 m. jis buvo demokratų kandidatas į prezidentus.

Abd-el-Klimas paleisiąs 
f rancuzŲ nelaisvius

viskas Į stalo buvo laiškas, adresuo- ■ 
“štai, tas jo tėvui, gyvenančiam Dan-

,t kuriame Gopner sa- 
Jflko, kad jis pebegalįs ilgiau gy- 

Matot, a^^venti be savo žmonos ir vaikų.
Ji su

Illinois socialistu partijos 
kandidatai

Žmona buvo jį pametus, 
vaikais gyvena Danvillęj.

Senatas tardys, ar prezidento 
patvarkymai prohibicijos 
tatyniu yra teisėtas

įs-

26.
Riffiečių vadas esąs pabėgęs’

ir planuojąs ieškoti prieglau- Laikraštininkai paklausė, 
dos kur nors svetur

Morokka, geg. 26.FEZAS, 
Praneša, 
riffiečių vadas, visus francuzų bių 
nelaisvius Riffe pargabendinęs 
į Targuistą, kame jie busią pa-1 
liuosuoti.

FEZAS, Morokka, geg. 26.— i 
Francuzų armijos štabas skel
bia, kad francuzai ir ispanai 
esą užėmę jau pusę Riffo kraš- į 
to, ir kad dabar jų kariuomenės 
gal būt galėsią atsikvėpti, ligi 
užimtas kraštas bus visiškai 
nuramintas.

Sako, kad Abd-el-Krimas da
bar esąs atvykęs pas Bukojų 
giminę ir apsistojęs apie šešias 
mylias nuo jūrių. Pasak prane
šimų, jis planuojąs pasišalinti j 
Tanžirą,’ arba į kurį nors Tarp- 
Žeminių jūrių kraštą, tik ne 
Franci ją ir ne Ispaniją.

AR NORI KĄ 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! greičiausia.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas 
Žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
linga* per paskelbimus Naujie
nose.

Ekspliozija viešbuty iš
davė visą svaigalų 

fabriką

Prohibicija? Žmonės ir ge- Klerikaly siautimas Seimo 
ria, ir maudosi vyne rinkimy kampanijoj

Arba byla dėl puotos, kurioj 
viena Chicagos lietuvaitė 
maudėsi vyno maudykloj

Klerikalų Jočys grasino 
kraujo praliejimu

KAUNAS. [Lž]. — Gegužės 
mėnesio 2 d. Pašvitinyje Šiau
lių apskr. mitingavo federantas 
Jočys, kur tarp kitko pareiškė: 
“Ką jus cicilikėliai, liaudininkė- 
liai! gaila jūsų prasimanymų. 
Toli gražu, kad jus ir gausit 
daugumą atstovų į Seimą, bet 
apie valdžios paėmimą į savo 
rankas nei svajot nesvajokit. 
Pakol valdžios vairas ir šautu
vai musų rankose, iš savo ran
kų valdžios be kraujo pralieji
mo nepaleisim”.

Vyskupas Zarate Mek
sikoj nuteistas kalėti
MEKSIKOS MIESTAS, geg. 

26. — Vyskupas Manriųuez Za
rate, kurs buvo pašauktas tie- 
son, kaltinamas dėl kurstymo 
žmonių prieš valdžią, ir kurio 
byla dabar buvo tardoma, buvo 
pripažintas kaltas ir nuteistas 
eiti kalėjiman. Kol kas jis, su
dėjęs reikalaujamą kauciją, 
buvo paleistas.

New Yorke dabar eina įdomi 
byla, kurioj figūruoja viena lie- 
tuvaitė. Teresė Daugėliutė, iš 
Chicagos. Daugėliutė yra teat
ru “chorus giri”, — chorų dai
nininkė, einanti vardu “Joyce 
Hawley.”

Dalykas buvęs toks. Vienas 
teatrų “producer’is”, ponas 
Earl ('arroll, šių metų vasario 
22 naktį suruošęs teatre links
mą puotą, kurioj dalyvavę teat
rininkai, artistai, dagi kai ku
rie pasižymėjusieji rašytojai. 
Gert buvę pilna, ir ko tik kie
no širdis troško.

Šaunesnei svečių pramogai, 
šeimyninkas pastatęs estrados 
vidury porceleno maudyklą ir 
prileidęs ją vyno. Po to buvus 
atvesta jauna, graži mergaitė, 
Miss Joyce Havvley. Gražuolė, 
nusirengus plikai ir įlipus į 
maudyklą, “maudėsi” vyne, 
tuo tarpu kai šeimininkąs ir 
gerbiami svečiai, procesija ei
dami aplink, sėmęsi iš maudyk
los taures vyno ir gėrę.

Puota, suprantamas dalykas, 
buvo ne vieša, tečiau ji išėjo 
viešumon, ir pagaliau puotos 
šeimininkui Carrol’iui ir jos 
dalyviams teko stoti prieš tei
singumo tribunolą.

Kaipo liudininkė, teisme turė
jo stoti ir Miss Joyce Hr^vley. 
Kvočiama teisme, ji pasipasako
jo, kad ji esanti iš Chicagos ir 
kad jos tikrasai vaidas pavar
dė esą Teresė Daugėliutė^sep
tyniolikos metų amžiaus. Chi
cago j ji kurį laiką buvus mo
deliu ir pelnydavus $2.50 valan
dai; ji gyvenus Morrisono, Con- 
gresso ir kituose viešbučiuose, 
bet jos tėvai gyvenę “vest- 
saidėj”. Dabar New Y<nke ji 
dainuojanti teatrų choruose. 
Jis sakėsi, kad už pasimaudy
mą vyne jai buvę žadėta pamo
kėti nuo 700 iki 1,000 dolerių, 
bet ji niekada tų pinigų nega
vus. Kai ji atėjus į teatrą, kur 
buvo puota, ji pirma buvus nu
girdyta. Tik kai jau buvus vi
sai linksma, ji išdrįsus nusi
mesti rubus ir lįsti į maudyklą, 
kitaip — sakėsi Daugėliutė — 
ji jokiu budu to nebūtų darius. 
Maudykloj ji buvus apie pen
kias minutes, pagaliau pradėjus 
verkti, ir už tai šeimininkas, 
ponas Carroll, ją keikęs.

NUSIŽUDĖ, KAM PATI ŽA
DĖJO NUSIKIRPTI 

PLAUKUS

LIONAS, Francija, geg. 26.
— Vienas jaunas, 26 metų, 
tramvajaus motormenas nusi
žudė, publęs po bėgančiu tram
vajum, kurs jį užmušė. Palik
tame raštely jis saka, kad jo 
Žmona ryžusis' nusikirpti plau
kus, o jis to negalįs pakęsti.

Nepriėmė išpažinties, 
kam priklauso neda- 

vatkų partijoms
KAPČIAMIESTIS. — Pilietis 

Antanas Nalivaika iš Semoškų 
kaimo nuėjo pas Kapčiamiesčio 
parapijos kleboną kun. Urbana
vičių velykinės išpažinties. Kle
bonas per spaviednę paklausė 
Nalivaikos, ar nėra jis prisira
šęs prie valstiečių liaudininkų 
kuopos. Nalivaikai atsakius, 
kad tikrai esąs, klebonas nepri
ėmė.

• — Į. . ■   

Trys indijohai mirė nuo 
nuodingų svaigalų

CALGARY, Alberta, geg. 26.
— Trys indijonai, gėrę, matyt, 
nuodingos degtinės, mirė. Ket
virtas jų pavojingai serga.

Illinois socialistų partija atei
nantiems .rinkimams nominavo 
savo kandidatais šiuos asmenis:

Gubernatorium — John T. 
Whitlock iš Chicagos; kongres- 
manais — at-large — George 
Kcop ir Charles Pogarelec; val
stijos iždininku—Ansel Brooks 
iš Rockfordo; Aukščiausiojo 
teismo klerku 
iš Stountono;
of public instruction —Florence 
S. Hali.

WASH1NGTONAS, geg.
— Kongrese kilo ginčų dėl to, 
ar prezidentas Goolidge, davęs 
įsakymą išpusti federalių valdi
ninkų galią valstijų, kaunčių ir 
miestų policijų valdininkams 
'prohibicijos dalykais, 
teisės tatai daryti, arVieno vietos viešbučio turėjo 

ne.
toli, kad

SAN FRANC1SCO, Cal., geg, 
26. 
rūsy vakar įvyko ekspliozija 
kurios priežastį tyrinėdama po-1 Ginčai nuėjo taip 
licija surado rūsy įtaisytą visą klausimas pagaliau pavesta se-
svaigalų fabriką ir tūkstančius nato teisių komisijai išnagrinė- 
galonų vynų, konjakų ir degti- ti. 
nes, vertės kaip apskaičiuotai 
apie 75,000 dolerių.

Įdomu, kad tasai < svaigalų 
fabrikas buvo tik už vieno blo
ko nuo teisingumo rūmų ir už 
dviejų blokų nuo prohibicijos

Del politinio supu- .administracijos įstaigos.

• Nušovė prohibicijos 
agentąbet kurį

valdžiai ■
SP1RNGFIEU), III., geg. 26.

čių, o tik plepančių 
tojų.”

“Ar tamsta turi 
konstruktingą naujai 
programą ?”

“Jokio. Aš noriu tik padary- Prohibicijos agentai, dary
ti pakeitimų valdžios metoduo-, darni kratas, vienuose namuose 
se administracijos reikalams 
paskubinti ir panaikinti per- 
biangius biurokratus,” atsakė 
Pilsudskis.

Laikraštininkai priminė jam 
valdžios pareiškimą, kuriuo rei
kalaujama, kad prezidentui bu
tų suteikta galios seimą paleis
ti, ir paklausė, ar maršalas vėl 
pavartotų jėgos, jei parlamen
tas atsisakytų suteikti prezi
dentui tokios galios.

“Jei jie atsisakys, tai aš ži
nosiu kas daryti,” atsakė Pil
sudskis, “bet kol kas butų visai 
bergždžia apie tai kalbėti.”

“Ar tamsta statai savo kan
didatūrą į prezidentus?”

“Kandidatų yra daug, ma
žiausiai dešimt,” atsakė jis.

Paklaustas, ar jis nenorėtų 
ką nors pasakyti dėl Lenkijos 
ir Amerikos santykių, Pilsuds
kis stipriai papurtė galvą ir ap
leido kambarį.

Laikraštininkai išėjo, stebė
damies, nejaugi jie kalbėję su 
žmogum, kurs pats nieko apie 
dalykus nesižino.

rado vakar slaptą degtinės va
ryklą. įmonei daboti pasilikus 
vienam agentui, Thomasui 
Langfordui, tarp jo ir kitų tri
jų asmenų kilo kivirčų dėl bute
lio degtinės. Nuo žodžių prieita 
prie darbų, ir prohibicijos agen
tas krito kulipkos pervertas. 
Kaltininkai suimti.

Du asmens žuvo, palie
tę elektros vielą

FLINT, Mich., geg. 26.—Vie
tos pramogų darže vakar buvo 
elektros užmušti du asmens, 
netyčia palietę plikų elektros 
perduodamąją vielą. Užmuštieji 
yra Eddie 
Stocktono, 
Marks, 50, 
senatoriaus

Aukščiausiojo
Tilden Bozarth
superintendent

Ką tik laikytoj valstijos par
tijos konvencijoj be kita priim
ta rezoliucijų prieš kareivybės 
lavinimą' mokyklose ir už refe- 

Daug kongreso narių laiko rendumą dėl alaus ir lengvo 
prezidento patvarkymą kaipo v-vno 
neteisėtą, ir kongresmanas 
Hill, republikonas, jau įnešė 
atstovų bute rezoliuciją, reika-: 
laujančią, kad butų užginta 
valstijoms vartoti federalius 
valdininkus, arba federaliai val
džiai vartoti valstijų valdinin
kus prohibicijos vykdymo 
kitokiems tikslams.

Traukinys susikūlė, 
užgavęs bombą

c

ir

HAVANA, Kuba, geg. 26.— 
Ties Guayos, Santa Clara pro
vincijoj, susikūlė pasažierinis 
traukinys, užgavęs nežinia kie
no padėtą bombą. Du vagonai 
buvo išmesti iš bėgių, bet tik 
vienas pasažieris buvo skau
džiau sužeistas.

Kuboj dabar eina geležinkelių 
darbininkų streikas.

Tos kaitros, kurias oficialinis 
oro žynius, prof. Gox, per pra
eitas dvi dienas žadėjo atsiųsti 
į Chicagą, baugindamas žmo
nes pakepinti nuo 90 iki 100 
laipsnių karšty, nepaklausė jo 
ir neatėjo. Atpenč, užuot Palm- 
byč siutų, lėpesni žmonės vakar 
turėjo valkstytis dar overko- 
tais. Pats oro pranašas nusi
vylęs, tat dabar 
gal kaitrų vilnis 
beateisianti.

Del evoliucijos dvi mo 
kytojos neteko vietų
PADUCAH, Ky., geg. 26. — 

Dvi vietos Tilgham vidurinės 
mokyklos mokytojos, Miss Es- 
ther Smith ir Mrs. Aimee 
Buthanan, tapo pašalintos iš 
vietų dėl to, kad jos savo moki
niams dėsčiusios evoliucijos te
orijas.

jis sako, kad 
veikiai ir ne-

Cantrell, 31, iš j Ketvirtadieniui 
Cal., ir 

chicagietis, valstijos 
Markso brolis.

jis Chicagai 
Henry ir apielinkei pranašauja taip:

Rumunijos valdžia lai 
mėjo parlamento 

rinkimuose

Didžiumoj apsiniaukę, kar
tais gali būt lietaus; nedidelė 
temperatūros atmaina;
kas žiemių rytų ir rytų vėjas, f

8T. THOMAS. Mergele Sa-'k
los, geg. 26. — Vakar čia nusi- 1
žudė Jungtinių Valstijų laivyno
intendantas, kapitonas Werner. džiasi 8:14 valandą.

KAPITONO NESIŽUDYMAS stipro-

BUCHAiBESTAS, Rumanija, 
geg. 26. —- Įvykusių vakar Ru- 
manijoj parlamento rinkimų 
nepilni daviniai rodo, kad val
džia laimėjo apie 75 nuoš. vietų 
atstovų bute, tautininkų-vals-

^ticčių kombinacija apie 15-20 
šiandie saule teka 5:30, lei- nuoš., Bratiano liberalai gi lai

minėjo likusias vietas.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIĮISTI 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, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sią ir geriausią patarnavimą;

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

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

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

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini- 
*gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j 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, UI.
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L S. S. ŽINIOS
Offci&linis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais 
^^27^1926" ' Eilinis No? 163

LS.S. Pildomasis Komitetas:

i, J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. Westem Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionieni, 1739 S. Halsted St.

P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

f— visi Chicagv, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

Sekretorius — A. Jusas, 8959 Archer 
Avė., Chicago, III.

Finansų Sekretorius —- G. Mankus, 
Chicago, III.

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

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

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

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

Vokietijos Socialdemokra 
ty Partijos Sudėtis

rokrat ėjusi

Amerikos komunistų spauda 
sako, kad Maskvos “Pravda” 
suradusi, jogei Vokietijos so
cialdemokratų partija neturin
ti pakankamai darUninkiško 
elemento, bet esanti labai subiu- 

ir suburžuazėjusi.
Rusijos bolševikų {.organas pa- 
duodąs apie tą partiją tokių ži
nių:

“Kovo mėn., 1925 metais, 
partija turėjo 840,000 narių, 
kūnų 1,200 buvo vadovauja
mų (?) partinių ‘činonvnin- 
kų’ (apmokamų viršininkų), 
7,000 darbo unijų ‘činovnin- 
kų’, 600 narių oentralinių ir 
miestų parlamentų, 6,500 na
rių savivaldybių, 30,000 na
rių įvairių visuomeninių įstai
gų, 1,500 burmistrų, 2,890 
magistratų l>ei teisėjų ir lt.. 
Abelnai imant, 50,000 social
demokratų randasi valstybės 
ir darbininkų organizacijų 
aparate. Apart to, Socialde
mokratų Partija priklauso 
100,000 smulkių biznierių ir 
šeimininkų (bet jos nėra dar
bininkės šeimininkės), 10,000 
smulkių savininkų, 70,000 vi
dutinių ir žemesnių ‘činov- 
ninkų’ (valdininkų) ir 100,000 
technikinių ir komercinių pa
tarnautojų. Suėmus viską j 
daiktą, pasekmės yra tokios: 
iš 840,000 partijos narių, 
apie 340,000 inteligentiškų 
ir smulkia-buržuiizinių ele
mentų ir apie 500,000 prole
tarinių elementų.”
Iš šitų skaitlinių komunistų 

spauda daro išvadą, kad Vokie
tijoj socialdemokratų partija 
esanti įklimpusį į buržuazinio 
oportunizmo balą, kadangi, nors 
dauguma jos narių esą daibinin- 
kai, liet partijos vadovybė pa
tekusi į rankas “buržuazijos ir 
jos pakalikų”.

Tai yra labai žioplas ir nesą
žiningas priekaištas. Tik įsižiū
rėkite į “Pravdos” 
sius davinius apie 
socialdemokratus.

Prie “buržazinjų

Vokietijos

elementų” 
ji skiria 1,200 partijų viršinin
kų ir 7,000 unijų viršininkų. 
Kodėl jie yra “buržuaziniai”? 
Vien tiktai todėl, kad jie dirba 
ne fabrikuose, bet organizacijoj 
įstaigose. Vadinasi, kuomet 
darbininkų partija arba unija 
išsirenka pirmininką arba sek
retorių ir nutaria jam už jo 
darbą mokėti algą, tai tas as
muo iš darbininko pavirsta bur
žujum! Na, ar tai ne kvaila pa
saka ?

Maskvos bolševikų laikraštis 
pavertė “buržbjais” visus mo
kamus socialdemokratų partijos 
ir profesinių sąjungų tarnauto
jus— t. y. centro narius, sek
retorius, unijų agentus, parti
jos ir unijų laikraščių redakto
rius ir t.t., ir tuo budu padarė 
daugiaus kaip 8,000 “buržujų”. 
Toliaus, ji perkėlė į buržuazijos 
klasę 600 atstovų parlamentuo
se ir 6,500 atstovų savivaldybė
se. Sulig to laikraščio logika, 
vadinasi, darbininkų išrinktieji 
atstovai į seimą arba miesto 
tarybą pasidaro ne darbininkai, 
bet “buržujai”. Jeigu taip, tai 
tuomet išeina, kad valstybės į-

niuje užklydo pirmosios žinios gauna progos ne tiktai vaidyti 
apie besikuriantį socialistinį ju- mašinas dirbtuvėje, bet ir dali- 
dėjimą Lenkuose. Ties vienu nai valdyti pačią dirbtuvę. Aiš- 
jaunu advokatu ir tulu moky- ku, kad Šituo budu darbininkai 
toju-studentu susibūrė kuopelė gali prisirengti ir prie visiško 
lenkų inteligentų, kuri sudarė dirbtuvių paėmimo į savo ran- 
įirmąją lenkiško socializmo už- 
mazgą Vilniuje. To būrelio 
įkvėpėjais buvo Lenkų arba i,š 
Lenkijos, arba iš pasienio. Pir
muoju tokiu svečiu buvo Men- 
delson (l>ene žinomo Lenkuose 
bankininko sūnus), gi vėliau il
gą laiką vadovavo tam judėji
mui Juozas Pilsudskis.

Studentas Urbanavičius pasi
davė lenkų socialistų įtakai ii* 

daug kuo prisidėjo platinti jų 
idėjas Vilniaus darbininkų tar
pe. Nepasekdamas žydus dar
buotojus, jis neorganizavo nuo
latinių darbininkų kuopelių, ne
kėlė streikų. Jis pasirinkdavo 
darbininkų būrelius, padirbdavo 
su jais 2—3 mėnesius, duodavo 
jiems bendrą socialistinių pa
žiūrų .supratimą Ir po to leisda
vo juos pačius darbininkų tar- 
pan toliau platinti socializmo 
idėjas. Kai atsirado/pirmoji len
kų kalba socialistinė literatūra, 
jis per tuos žmones platino ją 
darbininkų minioj.

Urbanavičiaus plačiai užsimo
ta darbuotė, aiškiai politinio 
pobūdžio, lenkiškai nudažyta li
ko žandarų pastebėta ir išra
šytų Lietuvon iš Lenkijos pir
mųjų provokatorių pagelba su
sekta. 1893 motais Urbanavi
čiaus vyriausieji padėjėjai iš 
darbininkų tarpo buvo išsiųsti 
į Sibirą; pats Urbanavičius ga
vo bėgti ir išvažiavo Šveirari- 
jon baigti mokslą. Pasimirė 
Ciuriche nuo vargingų sąlygų.

Pirmutiųis žandarų puolimas 
'iš karto sunkiai paveikė į po
litinę minią: į socialistus pra
dėta žiūrėti kaip i pavojingus 
žmones. Bet žandarų ranka ne
pasiekė visų. Užsiliko antra 
darbininkų grupė, Veikusi atsar
giau krikščionių darbininkų tar
pe, kurios priešaky stovėjo bu
vęs rusų armijos*; karininkas, 
Lietuvos pilietis ^ponti. Nepa
prastai atsidavęs1 ' darbininkų 
reikalui, plačiai išlavintas bu- 
das-inteligentas pradėjo darbuo
tis Vilniuje tuo pačiu laiku, kai 
ir Urbanavičius, agitaciją vedė 
lenkų kalba, bet politinius klau
simus mažai kliudė. Jis kure 
darbininkų kuopeles ir susi- 
šelpimo kasas ir jų pagalba vys
tė ekonominę kovą streikų pa
galba. 1893 metais Sponti išva
žiavo Minskan, pavedęs savo 
darbą Vilniuje vięnam pirmųjų 
lietuvių socialdemokratų, atva
žiavusiam Vilniun 1892 metais 
dirbti socialistinį darbą Vilniaus 
darbininkų tarpe. t

1893 metų pabaiga buvo su
naudota ramiam švietimo dar
bui pasilikusių nuo žandarų puo
limo darbininkų. Buvo sukur
tos švietimo kuopos, kuriose 
dalyvavo trejetas dešimčių dar- 
b.ininkų ir iš kurių tarpo išėjo 

ge/ Maskvoj, Kijeve pasireiškė vėliau geriausi, šventai atsidėję

kad iš kokių 700,000
Rusijos komunistų partijos na
rių keletas šimtų tūkstančių 
užima vietas (ir tai geriausia 
apmokamas) valdžioje ir ka
riuomenėje? Ar ne faktas yra, 
kad Rusijos komunistų partijo
je darbininkai, kurie dirba fa
brikuose, sudaro tiktai apie dvi
dešimtą nuošimtį, kuomet kiti 
nariai tai biurokratai, ofįde
rini, bankų ir fabrikų direkto
riai, ūkininkai ir t.t.?

Rusijos darbininkai, perskai
tę aukščiaus minėtos “IVav- 
dos” plepalus apie Vokietijos 
socialdemokratų partijų, be 
abejonės, tarė sau: čja by ko- 
rova myčala, o tvoja by molča-r 
la!” (Kieno karvė baubtų, bet 
tavoji gerinus tylėtų.)

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Įsikūrimas
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staigosc darbininkų reikalus vi
suomet gali atstovauti tiktai 
buržuazija - nes kuomet darbi
ninkų atstovas patenka į tokią 
įstaigą, tai jisai tuojaus paliau
ja buvęs darbininkas ir tampa 
buržuazijos dalimi!

Ret jeigu taip, tai ir komunis
tus atstovauja parlamentuose 
nedarbininkai, o buržujai, nes 
ir jų išrinktieji atstovai ran
dasi tokioje pat padėtyje, kaip( V()«e iggo metų pradžioje suža- 
■ ‘-i. Taip pat din((.

Musų Partijos 30 metų su
kaktuvėms pažymėti dedame 
vieno pirmųjų musų Partijos 
veikėjų straipsnį apie pir
muosius partijos kūrimosi ir 
veikimo laikus.- Redakcija.

L. S.-D. Partijos pirmtakunai

Darbininkų judėjimą Lietu-

kitų j>artijų atstovai. I 
ir komunistų organizacijų prie
šakyje stovai I 
nes komunistų sekretoriai, or-

neįmanomas skurdas, 
žiauri priespauda ir atsilikusi 
_____ ______ . Beturčių mi
nių buitis Lietuvoje buvo tiek

tiktai buržujai, kraMo kultura>
* . . . * OUIV1B LMVIUVVJC UUVV V4VK

ganizatoriai, redaktoriai ir kiti sUnkų ga(j kiekvienas darbinin- 
nuolatiniai organizacijos tar-; 
nautojai gauna algas iš organi
zacijos ir nedirba šapose. Iš
eina, kad kiekviena stambesne 
darbininkų organizacija, kuri 
pajėgia mokėt algas savo virsi.- Į 
ninkams ir 
būt tiktai 
ma!

kas, bet tik dar jaute savy kiek 
energijos, stengėsi 
svetur. Kas buvo

tarnautojams, tegali 
buržujų vadovauja-

Ypač „markiai darbuojasi North' |||||||||||||||||||||||||||||||||Py|||||||||||||^
Sides draugai. Bet yra dar ir
neatsiliepusių kuopų ir nepa- .ai

ėmusių tikietų platinimui. Tų*
kuopų valdybos prašomos tuo-* Ui* AA A AlA A 
jaus pasiimti tikielus nuo or- Į Į Ą Į Į Įį Į Į Į Į Ą 
ganizatoriaus ir pradėti juos 7; '■ 'IWWwllHllV 
platinti, nes laiko jau nebe tiek —-------

i Pranešimaskas.
Darbininkų tarybos Vokieti

jos dirbtuvėse, kasyklose ir ki
tokiose pramones įstaigose yra 
renkamos kasmet. Rinkimuose 
dalyvauja visi darbininkai be 
skirtumo politinių ar kitokių į- 
sitikinimų, tiek organizuotieji, 
tiek neorganizuotieji. Bet su
prantamas dalykas, kad kiek
viena darbininkų organizacija, o 
ypatingai profesinės sąjungos 
(unijos), stengiasi į tuos rinki
mus padaryti kiek galint dau- 
giaus įtakos. Tarybų rinki
muose eina smarkios varžytinės 
tarpe visų gyvuojančių darbi
ninkų judėjime srovių. Todėl 
rinkimų rezultatai gana tiksliai 
parodo darbininkų minių nusi
statymą.

Nesenai įvyko darbininkų ta
rybų rinkimai Vokietijos kasyk
lų pramonėje, kurios centras 
randasi garsiojoje Rubr srityje. 
Francuzų okupacijos metu toje 
srityje, kaip žinia, darbininkų 
judėjimas buvo baisiai Ysuiręs— 
buvo daugybe bedarbiu, unijų 
nariai neįstengdavo mokėti sa
vo duoklių, daugelis darbininkų 
buvo užsikrėtę nacionalizmo ar- 
bo bolševizmo dvasia. Kokių gi 
pasekmių davė tarybų rinkimai 
šitoje srityje?

Pasekmės • buvo 
ros laisvomsioms 
(unijoms), kurias 
socialdemokratai, 
nugalėjo visus savo konkuren- 
tus-krikščioniškas sąjungas, gel
tonąsias (liberaliniai-buržuazi- 
nes) sąjungas ir komunistiškas 
sąjungas. Komunistai šį kartą 
pasirodė taip silpni, kad dauge
lyje įmonių visiškai net 
kandidatų nestatė.

Ruhro srities kasyklose 
vosios sąjungos laimėjo 
mandatus iš 2228, t y. suvir
simi 70 nuošimčių, krikščioniško 
sios sąjungos gavo 539 manda
tus. Koelno distrikte (Vokieti
jos katalikų tvirtovėje) laisvo
sios sąjungos išrinko 152 atsto
vu iš 229, t. y. dauginus kaip 
66 n uos.; krikščioniškoms gi
sąjungoms teko 75 atstovai. 
Aacbene laisvosios sąjungos pra
vedė 106 atstovus iš 155. t. y. 
68 nuoš.; o krikščioniškos są
jungos—49 atstovus. Waldcn- 
burgo distrikte laisvosios są
jungos turi 150 atstovų iš 192, 
t. y. 78 nuoš. Nordhauseno dis
trikte laisvosios sąjungos pasi
ėmė net 99 nuošimčius vietų ta
rybose (159 iš 160). Panašus 
rezultatai buvo ir kituose dis- 
triktuose.

Geltonosios ir komunistines 
sąjungos daugumoje vietų pali
ko visai be atstovų. Tai yra di
delė pažanga, palyginant su pir- 
mesniais metais. Ir reikia pd 
stebėt, kad šį kartą dalyvavi
mas rinkimouse buvo labai gau
sus. Balsavimo teise pasinau
dojo nuo 80 iki 96 nuoš. dar
bininkų, dirbančių kasyklose. 
Net Vokietijos kapitalistinė 
spauda išreiškė savo nusistebė
jimą, kad kasyklų darbininkai 
taip gyvai interesuojasi savo 
tarybomis.

šitie rinkimai aiškiai liudija, 
kad didelė dauguma Vokietijos 
darbininkų, užimtų pramonėje, 
stoja už socialdemokratų vado
vaujamas unijas. Bolševikai gi, 
kurie dar nesenai žadėjo užka
riauti Vokietijos darbininkų ju
dėjimą; baigia pralaimėti visas 
savo pozicijas darbininkų mi
niose. Jeigu kasyklose ir dirb
tuvėse darbininkai nerenka ko
munistų savo atstovais, tai reiš
kia, kad proletariatas jų vado
vybę atmeta.

Atėjus pavasariui Rajono vei
kimas kiek apsistojo. Bet ateis 
vasara, tada veikimas vėl padi
dės, bet jau nebe salėse, o atvi
rame ladke. šių vasarą mano
ma surengti keletą smagių iš
važiavimų į miškus. Taipjau bus 
veikliai dalyvaujama Socialistų 

partijos piknikuose.

Apie Senus Dalykus 
Nauju Laiku

dieną,Birželio 6 d., 12 v.
Naujienų name įvyks LSS. VIII 
Rajono pusmetinė konferencija. 
Kuopos prašomos išrinkti at
stovus, taipjau paduoti savo su
manymų konferencijai. Konfe
rencija bus svarbi, kadangi rei
kės nustatyti darbuotę netik 
vasarą, bet ir ateinančią žiemą.

Pereitą žiemą Rajonas nema
žai veikė. Bet ateinančią žie
mą jis turėtų dar daugiau veik
ti ir apimti platesnius visuome
ninio darbo laukus. Tai yra 
šiuo laiku svarbiausias socialis
tų uždavinys. Tai turės svarsty
ti konferencija ir butų gerai, 
kad atstovai jau dabar apie tai 
rimtai pagalvotų, kad galėtų 
konferencijai paduoti gerų su
manymų.—B.

Broliai tautiečiai, 
panelės, ponios, 
draugai ir draugės —- 
visi garbingi lietuviai, 
Štai pranešame jums 
jog artinasi diena, 
(visiems dar Naujiena) 
tai yra birželio 27-ta, 
Kaip jau priimta, 
Naujienų piknikas bus.

♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦

Į tą iškilmę didžią 
kviečiame lietuvius visus, 
su draugais, su šeimynoms/ 
būriais susitarus ir pavie

niui.
pribūti ir dalyvauti.

« ♦
*

Biznieriai uždarykit biz
nius

tą dieną, aprupinkit 
savo karus naujais tajerais, 
Numazgokit, nušveiskit 
ir visi atvažiuokit.

♦ ♦ *
♦ * *

Daktarai apžiūrėkite ligo
nius:

Suteikit užtektinai vaistų, 
aptvarstykit žaizdas sužeis

tųjų
ir visi atvažiuokit.

♦ ♦
♦ ♦

ir jus issiju-

netikėtai ge-
sąjungomsišvažiuoti 

prverstas 
tėvynėj, 

j gyveno ariamojo jaučio gyveni- 
■ mą, buvo vergas vergų Rusi
joj.

Inteligentų padėtis Lietuvoje 
buvo ne kiek geresnė. Uždar- 

; buvo men
kos. Persekiojimai ir panieka 
nepakenčiami. Neišbrendamai 
sunkios gyvenimo sąlygos pa
kirsdavo energiją neskaitlingos

lai mat, kokia asiliška n^sQ“| biavimo galimybes ritlA n C l Al H t*/v a A T- XV f v /\ Ir n 1 i'I *monė pasidaro iš to priekaišto, 
kuriuo Maskvos “Pravda” sten
giasi diskredituoti socialdemo
kratus.

“Buržujais” ji laiko, be to, da tuomet lietuviškosios inteligen- 
ię 30,000 įvairių visuomeniniu- tijos. 
nių įstaigų narių. Vadinasi, jei
gu socialdemokratams pakliuvo Tai dėlto labiau jautrių ir ga-
į bet kurią visuomeninę įstaigą! besnių inteligentų tarpe, ypač 

-į kooperacijos valdybą, į ap-1 ^arP jaunimo jau ir prieš tai 
švietos draugijos centrą, ar kur‘ išdygo ir ėmė stiprėti revoliu- 
kitur, tai jisai yra “buržujus”.'dnis l,Pas* socialistinės simpa- 
Pagaliau, “buržujais” ji paver-. IR08- Jų nesugebėjo išnaikinti 
čia 70,000 valdininku ir 100,-'caro ž&ndarai, kaip kada palai- 
000 technikos bei komercijoskomi ir vietos reakcininkų, 
tarnautojų. Reiškia, valdžios Anais laikais musų jaunimas 
samdomieji įvairiems olisams mokinosi rusų aukštesnėse mo- 
raštininkai, bankų ir krautuvių( kyklose. Labiau jautrus jau- 

venatieji žmonės tai vis ne dar
bininkai, bet “buržujai”! 

Tečiaus, 1

Maskvos humbugieriai šitokias jįmui, yra tuo žuvęs, 
skaitlingas žmonių mases paver-j * 
tė “buržujais, jiems vistiek ne
pasisekė nė pusės socialdemo
kratų “išdeportuoti” iš darbi-' 
ninku klasės. Jie turėjo pri
pažinti, kad iš 841,000 narių 
Vokietijos socialdemokratų par
tijoje ben( 500,000, t. y. milži-' 
niška dauguma yra “gryni pro-] noras grįžti tėviškėn, pradėt 
tetarai”. Ir prie to dar Mask- dirbti savų proletarų tarpe, 
va šitam apskaičiavime atliko * Vienas pirmųjų socialistinės 
klastą. Iš Socialdemokratų par-, minties kūrėjų tarp darbininkų 
tijos narių skaičiaus ji išėmė krikščionių Vilniuje buvo Pc- 
keletą tūkstančių darbininkų terburgo studentas 
unijų viršininkų, “užmiršdama 
pasakyt, kiek narių turi tos uni-’dentavęs, apsigyveno pas savo

Į tėvą—-stalių Vilniuje ir atsidėjo
Vilniaus

klerkai ir panašus iš algos gy-( nuoliai patekdavo rusų revoliu
cionierių įtakon ir ne vienas lie- 

( tuvių studentų, atsidėjęs 
nežiūrint to, kad dram rusų revoliuciniam

ben- 
judė-

pra-Kalbamojo laikotarpio 
džioje rusus liaudininkus jau 
buvo pakeitę socialdemokratai, 
marksininkai.

Musų socialistinio jaunimo 
tarpe, besimokinusio Peterbur-

Urbanavi
čius. 1892 metais jis metė stu-

jos.
Unijų viršininkus juk renka' revoliuciniam darbui 

ir užlaiko ne partija, bet unijos, darbininkų tarpe. 
Socialdemokratų vadovaujamos 1892 metais Vilniuje jau bu- 
unijos Vokietijoje (vadinamo-,vo gana išsivystęs judėjimas 
sios “laisvosios sąjungos”, t. žydų darbininkų tarpe, kurių 
y. ne klerikališkos ir ne bur- dauguma buvo amatninkai. Žy- 
žujų kontroliuojamos) turi na-.dų darbininkų padėtis tuo me
rių daugiau, kaip šešis milio-J tu buvo ypatingai sunki ir pri-

Jeigu toks skaičius narių ■ slėgta ir dėlto socialistines ide- 
didesnis, jos rado jų tarpe greitų ir karš

io judėjimo prie
šaky stovėjo keletas įžymių in
teligentų socialdemokratų, kaip 
vėliau pagarsėjęs Tomas Kapel-

nus.
(beveik tris karius 
negu visos iLdetuvos gyventojų tų pasekėjų, 
skaičius!) turi 7,000 mokamų 
tarnautojų, tai ar tai reiškia di
delį “’buržuažiškumą”? '

Ažuot rodžiusi pirštu į Vokie- son, Aleksandras Kremep ir ki- 
tijos socialdemokratus, Maskva..........................
gerinus pažvelgtų į 
‘proletarišką partiją”, 
faktas yra, kad Rusijos 
nistų partijoje randasi 
abrikų darbininkai, bet 

rikų direktoriai, valstybinių 
tinstu viršininkai (o tie trustai 
uk yra valstybinio kapitalizmo 
staigos) ir prekybos įstaigų 

vedėjai? Ar ne faktas yra,

savąją 
Ar ne 
kom li
ne tik 
ir fab-

ti, o tiek pat būrelis prasilavi
nusių žydų darbininkų, jau an
kščiau dalyvavusių judėjime 
Rusuose ar (Lenkijoj.

Jos lengvai

savo

lais-
1560

Iš Socialistų Partijos
ILLJNOIS

LĮSTŲ
VALSTIJOS SOCIA-
PARTIJOS KON
VENCIJA

sekmadienj Illinois

darbininkų reikalui pirmieji 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos organizatoriai ir veikėjai.

(Bus daugiau)

Įmonių Tarybų Rinkimai 
Kasyklose

Vokietijoje, taip pat kaip ir 
Rusijoje, gyvuoja darbininkų 
tarybos; jos yra numatytos 
krašto konstitucijoje, taigi vei
kia, kaipo valstybės pripižin- 
tos įstaigos. Bet Vokietijos 
darbininkų tarybos nėra išsi
gimusios į valstybinės biurokra
tijos įrankį, kaip Rusijoje; jos 
veikia toje srityje, kurioje jos 
yra gimusios ir kuriais jos yra 
skirtos—-pramonės tvarkymo 
srityje.

Darbininkų tarybų tikslas yra 
sudaryti organą, per kurį dar
bininkai turėtų balsą pramonės 
įstaigų (įmonių) vedime ir

Ir dėlto tvarkyme. Ačiū tarybų gyva- 
darbas žydų darbininkų tarpe vimui dirbtuvės savininkas pa
jau buvo pažengęs pirmyn, bu-' liauja Intvęs autokratas, 
vo visa eilė kuopų ekonominei 
kovai vesti arba švietimo dar
bui dirbti.

1892-ais ir 93 metų pradžioje 
j lenkų inteligentų tarpą Vil-

Jisai 
turi tartis su darbininkų atsto
vais. Darbinnikai iš beteisių 
fabrikanto tarnų pavirsta są
moningais pramonės dalyviais. 
Per savo tarybas darbininkai

LSS. VIII Rajono Reikalai

Pereitą 
valstijos Socialistų Partija sa
vo konvencijoje Chicagoje no
minavo sekančius kandidatus 
ateinantiems rudens rinki
mams:

John T. Whitlock — į Jung
tinių Valstijų senatorius; George |4*Wu*yu.«w **
Koop ir Charles Pogorelec — į Morgiciftš, abstraktus ir dy- 
kongresmanus; Anscl Brooks
(iš Rockfordo) — į valstijos Atatinkamai padėkit į šalį 
iždininkus; Tilden Bozurth — 
į ,'Suprcme Court raštininkus, 
ir Florence Hali — į mokyklų 
superintententus.

Valstijos sekretorius, drg. W. 
R. Snow, raportavo, kad parti
jos veiklumas ir narių skaičius 
per paskutinius 10 mėnesių nuo
latos augo.

Konvencija priėmė rezoliuci
ją, pasmerkiančią karinį mušt
rą mokyklose; rezoliuciją, užgi- 
riančią Jaunų Socialistų Sąjun
gos darbuotę; rezoliuciją, rei
kalaujančią referendumo vyno 
ir alaus klausimu, ir rezoliuci
ją, pritariančią partijos Pitts- 
burgh’o konvencijos nutari
mams.

Rinkimų kampaniją vesti ta
po išrinktas komitetas iš drau
gų: Hali, Gbant, Malushka, 
Hale, Densmore, Kissling, Well- 
man, Lafin, Whitlock ir Koop.

Hemorrhoidai
Labai didelis kentėjimas nuo He- 

morrhmdų yra greitai prašalinama, 
vartojant Cadum Ointment.
Jei jus negalite gauti Cadum Gint* 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

Motinos ir Dukters
Jei Jus Nesi jaučiat, Kaip Reikiant; 

Silpnos, Nervuotos, Nuvargusios 
ir Nupuolusios, Pabandykit šią

Naują Gyduolę Nuga-Tone
Tūkstančiai randa stebėtiną pagel- 

bą j keletą dienų. Nuga-Tone sugra
žina Naują gyvastj ir pajiegą dėl nu
sidėvėjusių nervų ir muskulų. Buda- 
voja raudonąjį kraują, stiprina ir pa
laiko nervus ir labai stebėtinai padi
dina jų ištvermės g&lią. Suteikia gai
vinantį miegą, gerą apetitą, puikų 
žlebčiojimą, reguliuoja vidurių veiki
mą, padidina entuziazmą ir ambiciją. 
Jei Jus nesijaučiat kaip reikiant, tai 
pats dėl savo labo turit išbandyti jį. 
Jis nieko dėl Jūsų nekainuos, jei Jums 
nepagelbėtų, Jis yra malonus priim
ti ir Jus tlojaus pradėsit jaustis ge
riau. Jeigu Jūsų gydytojas dar nėra 
jums užrašęs, nueik pas aptiekorių ir 
nusipirk bonnutę Nuga-Tone. Neimk 
įkaito. Imk jo keletą dienų ir jei Jus 
nosijausit geriau ir neatrodysit ge
riau, nunešk atlikusią pakiuko <lalį 
pas aptiekorių ir jis sugrąžins. Jums 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone įsako 
visiems aptiekoriams garantuoti jį ar 
sugrąžinti Jūsų pinigus, jei Jus bu-

gerą apetitą, puikų 
uliuoia vidurių veiki-

Dabar eina prisirengimas prie 
metinio Socialistų partijos Pre
sus Pikniko, kuris įvyks birže
lio 20 d., Riveryiew parke. ___

Niekurios kuopos jau spar-|tumėt neužganėdintas. Rckomenduo- 
ciai platina pikniko tikietus. per visus aptiekorius.

*
♦

Advokatai
dinkit

bent kartą! palikit ofisus 
tuščius, divorsų keisus, 
Atsakymus ir skundus, •

tus

ir visi atvažiuokit.

♦ * *

O jus panelės ir ponios 
pasidabinkit gražių gražiau

siai:
puikioms suknelėms
Su karoliukais, — 
su kvietkoms išsiuvinėtoms- 
baltoms, mėlynoms, 
žalioms, raudonoms 
ar kas kokią gražiausią tu

rit
pasipuoškit, pasidabinkit 
Įsigykit naujus čeverykus, 
Šilko panciakaites ružavas; 
galvutes bangomis papuoš

kit
ir iš viso gražiai pasidabin

kit.
Ir taip pasidabinusiuos 
kai kvietkos, kai angelai 
Skaistumo pilnos 
visos atvažiuokit.

♦ ♦ »

♦ * *

Ir jus darbininkai broliai 
Palikit overauzes šapose, 
Šventadienio rūbais pasi

puošę
nusišveitę batus, 
kalnierius baltus užsidėję 
visi atvažiuokit.

♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦

Susirinkę visi'j krūvą 
pažaisim, pajuokausim, 
susitiksim, pasimatysim 
senai nematytus draugus.

♦ ♦ ♦
* ♦ *

Tai bus ne ryt, ne po ryt, 
bet už mėnesio vieno, 
garsiojo Čcrnausko darže, 
kuris tik ką atidarė

kur ten prie 
pinių.

Naujienų Kvieslys
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paremti Žemės Ūkio Aka-

Rockford, III.

Lietuviai Advokatai
pla-

705.50

Lawrence, Mass.
Tarptautiškas parengimas

500.—j
✓

T
Te!. Dearborn 9057

Chicagt*. TU.

Franklin 2460
Namų Te!.: Hyde Park 3395

LEON S. MIKELONS
Valparaiso, Ind ADVOKATAS

Vasarai atėjus

ne

kreipk i tės j

6.

i

325.—
400.—

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

100.— 
50.— 
50.— 
5.—

11. Paskolų ..........
12. {vairių pajamų

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Room 712 Otis Building

10 So. La Šalie St.

b)
c)
d)

7595.—
5042.33
3008.58

630.—
779.10

Lt. 72,000.29 
.... 13.000.— 
.........  525—

Paskolų grąžint ....
Likučiai 1/1-1925 m.

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Lt. 72,568.14 
.... 13,000— 
..... 19,613.30

Jums reikia šių gyduolių nuo 
niežėjimo odos

1924 metų. 
A PYS K A LT A

.•'*!! S FA4 Y y- ’T f*'': *

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicago j e, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

pirmą
deimantinį žiedą. Taip-

Viemičįui, p. J. 
kurie

Visuomet šiose Krautuvėse esti 
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 1 
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 
7X0 Jįeoplesfįraitare

Balandžio 28 d. apsivedė 
VValteris Misevičius su panele 
Topile Bugeniute. P-lė Kugeniu- 
tė pirmiaus gyveno Kockforde 
ir buvo visų gerbiama ir myli
ma. Tai parodo ir tas faktas, 
kad kada Rockfordo didžiausias 
teatras turėjo kokie trys metai 
atgal “popularity contest”, tai 
p-lė Hugeniutė laimėjo 
prizą
gi jinai gyvendama Chicagoje 
irgi buvo visų gerbiama ir ji 
priklausė prie Birutės Choro 
per tris'metus.

P-as M. Miklus iškėlė kuo- 
puikiausias vestuves jaunave
džiams, taipgi sykiu ir išleistu
ves, nes jaunieji gegužės 5 die- 

i ną apleido Bockfordą ir išva- 
. žiavo į Los Angeles, Califomia. 
Mat jaunikis pirmiaus gyveno 
tame mieste, tik atvažiavęs į 
Rockfordą savo brolį Benį pa
laidoti ir apsirinko sau draugę. 
Gal 
nu i 
kad 
kos
fornijos vaikinai yra smarkesni 
ir už čikagiečius.

Laimingos kloties ir gražaus 
sugyvenimo jauniesiems.

— Svečias.

nevienam čikagiečiui vaiki- 
reikės apsišluostyti ašaras, 
tokios puikios ir draugiš- 

panelės nebeteko. Mat Cali-

1922-32 So. Halstcd Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 8 klesoj iki Kauno ir atgal S203 
iki $215, j Klaipėdą $181 iki $186, 
;>agal laivą.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
B E LG E N L A N D, P E N N L A N D- ( e x - 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitą kelionę į Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

Visi musų 3-Ciua klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai. puiku? maistas ir manda
gumai.

Kreipkite, pna mui vietinių agen
tų arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. Stalo

1$ SENŲ AUTOMOBILIŲ) 
PADAROME NAUJUS i
Viską sutaisome kas tik prio au- 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St
Telefonas Michigan 0342

musų rengiamą pikniką ir pa-Į DrpIjnmA AmorilfipMsini^ 
FHDręPnMnrNPI IDQ I s>Krožėti gamtos grožybėmis 11 UlUliaillO AlllulIMuUiaillO 
hUllLvrUnUCIiUlJUu j linksmai laiką drauge su mumis —--------

praleisti. Taipgi turėsime ir į musų pereitų metų atsiliepi- 
programą. mą

Iš toliaus atvažiuojančių mel- Į demijos biblioteką knygomis ir 
džiame nesivėlinti ir pirmiau- laikraščiais — buvo gautas iš 
šia užeiti į Liet. Moks. Knygy- Tamstų nuoširdus pritarimas ir 
ną 609 College PI., o iš ten gausios aukos, čia pirmoje 
drauge eisime į pikniką. Į vietoje turime tarti padėkos žo- 

— Komittas. I jį gerb. musų tautiečiui Dr. N. 
—----------- ----------------------- I T. Klimui iš Jacksonville, Fla.,
... -- ni L I^ur tarPininkauJant LietuvosLietuvių Motery ulohos kons. Dr. J. Bielskiui, New Yor- 

-7 I ke, prisiuntė labai brangintinąKOIHI161O (kolekciją knygų iš higijenos ir
gamtos mokslų srities (net 108 
knygas) vertes ne mažiau, kaip 
už 1,300 litų. Taip-pat reiškia
me padėkos “Darbininko” re
daktoriui p. Pr. Gudui, poniai 
Antaninai Nausėdienei, Smith- 
sonian institutui, kun. A. Jur- 
gučiui, Dr. Greičiūnui, kun. A.

Pajamos: ,
1. Likučiui iš 1923 melų Lt. 6,424.50
2. Visuomenes aukos Lietuvoje:

M. Žvirėnas ....... Lt.
M. Sleževičius .......
P. Geifitorienė .........
Per p. Toniačevičienę 
Per Cunard Line....
K. M. Elektros stotis 
Per p. Marmienę .... 
Kredito Bankas .......
Per p. Šalkauskienę 
Draugija kovai su tu-
berkuliozu ............... 1727.06

10.— 
68.— 
13.— 
15.— 

150.— 
500.— 
250.— 
300.— 
164.—

Ežerskiui, p. J.
Mačiuliu!, p. Gelumbini, 
yra siuntę mums tai knygų, tai 
laikraščių, ar žurnalų. P. Jan
kui iš Detiroito dėkojame už pi
niginę auką 50 litų. Ir tiems 
čia išvardintiems asmenims ir 
įstaigoms, ir visiems musų Aka
demijos prieteliams amerikie
čiams tariame nuoširdų ačių, 
prašydami neužmiršti musų ir 
toliau.

Doc. F. Kemėšis.
ž. U. bibl. vedėjas-

1926 m geg. 3 d. 
Dotnuva.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

'‘JAIZ J,

✓ivl
Tel. Blvd. 3138
M. Woi(kie>ica-BAN1S

Nustokit rūpintis apie nemalonų 
odos suskirdimą. Jei jumis kankina 
odos niežiejimai ir kiti odos nema
lonumai, Severa’s Esko ateis jums 
I pagolbą ir suteiks jums greitą pa- 
gelbą. Yra saugus antiseptifikas 
ointmontas kurį galima vartoti bile 
kada. Prašalina iŠ odos visus užsi
krėtimus ir ji paskiau išrūdys gra
ži, švelni ir sveika. Pasitaisymas 
pastebimas po pirmutinio uždėjimo 
ant niežiančios vietos. Tūkstančiai 
užganėdintų koštu merių užtvirtina 
jį. Kaina 50c už dėžutę. Parduoda
mos pas visus vaistininkus. W. F. 
Severą Co., Cedar Kapids, Io\va.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
REGISTRUOTA AKUŠERE

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

4120 So. Richmond Street

J&UAERKA
I-1 sėkmingai pa- 
srnauja mote

rims prie lįdm- 
lyino, patarimai 
lyk ai moterims 
k merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Pritaiko
Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

DR. G. SERNER
Optometrist

Lietuvis Akių Specialistas 
Vai.: Nuo 1 iki 8:30 vakare 

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted St.

Ant 2 lubų

Gegužės 20-21 d. d. Young 
Women’s Christian Associution 
buvo surengusi tarptautišką 
parengimą. Dalyvavo 13 tautų 
—airių, lenkų, italų, žydų, siri- 

jonų, škotų, vokiečių anglų, lie
tuvių, franeuzų, armėnų, rusų 
ir amerikonų. Buvo nusmdytas 
didelis teatras “Winter Gar- 
den”. Visos minėtos tautos ro
dė savo senovę, kokius drabu
žius dėvėjo, kokius šokius Šo
ko ir šiaip senovės žaislus, žy
dai parodė kaip jie gavo dešimt 
Dievo prisakymų, kuriuos da
bar ir krikščiony.; kalba savo 
poteriuose. Kiekviena tauta 
buvo iššaukta pasirodyti sky
rium. Lietuvių visą darbą varė 
Tautiška parapija su kun. S. 
Šleinių ir vargonininku J. Ta- 
mulioniu. Bendram visų tautų 
komitete nuo lietuvių buvo p-lė 
Rožė černauskaitė. Lietuvių 
skyrius atsižymėjo senoviškais 
šokiais ir šiaip žaismėmis, ku- 

i'ios kitataučiams labai patiko, 
i °er abu vakaru publikos buvo 
! labai daug, nes kiekviena tauta 
Įėjo žiūrėti savųjų ir kitų. To
dėl labai gerai, kad ir lietuviai 
dalyvavo. — Lietuvis.

Lt. 3,197.06
I. Amerikos lietuvių aukos:

Kučinskas ........... Lt.
M. Bernotienė ...........
J. Kirvelis .................
K. Rinkevičius .........
L. M. GI. K-to sk.

New Britaine .......
Per Baltic Statęs

Banką .................. ./ 1044.50
Sandaros 78 kp. .^.<^ 1400.— 
Pittsburgho Lietuvių 
Raud. Kr. Dr ........... 500.—
P. Mickevičius ........... 20.—
J. Karpavičius ....... . 200.—
Sandaros 15 kuopa .... 50.— 
Per p. Petrulį ........... 134.—
A Sagaitis................... 124.—
Uetuvių Jaunuomenės

Dr-stė Bridgeporte 155.—
V. Stadalninkas ....... 250.—
Chicagos Komitetas 

Lietuvos našlaičiams 
šelpti .... ........... 1500.—

Vyrų ir Moterų pa
šalpos Kliubas .... 110.—

Lietuvių Moterų Kur
sų Kliubas ........... 320.—

Kl. Skarupskas ......... 40.—
Per p. T. Ascilla ....... 115.—
J. Elias ..................  250.—
Lietuvių Apšvietos

Draugija ............... 77.—
L. M. G. K-to Det

roito skyr.......... 1768.—
Dr. B. Bacevičienė .... 200.— 
L. M. GI. K-to

Brooklyno skyr. ..,.'850.— 
L M. GI. K-to į 3 ,

Waterbury skyr. 1000.—
Daytono Tėvynės my

lėtojų moterų kp.... 50.—
Baltimore sk.............. 2000.—•
J. Pakuosius ........ 1000.—
J. Bociunas ............. 1410.—
Per p. Skverecką ir

p. Poleką .......
Wilkes Barre lietuviai 
L. M. GI. K-to

Patersono skyr. ....
Per p. Rauktytę ir p. 

Paltanavičaitę ...
Iš Chicagos ...............
Susivienijimas Lietu

vių Amerikoje ... 2230.— 
Pažangiųjų Draugijų

K-tas lAiwręnce .... 1015.—
S. L A. Sęimo ren

gimo Komitetas .... 400.— 
Uetuvių neprigulmin-

gos pašalpos kl...... 443.50
Per “Naujienas” 1980.—

Lt. 24,900.60
4. Kauno miesto savivaldybė 27,76Š.—
5. Valdžios pašalpa ........... 147,000.—
6. Vidaus reikalų ministeri

jos depozitų ....... . ..... 13,000.—
7. švietimo ministerija ama

tų mokyklai ................. 14,550.—
8. Baliai, rinkliavos, loterijos:

a)
b)
c)
d)
e)

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia

Bile Kokioje Sumoje
Musų kainos yra 5% iki 15% pi
gesnės negu kitur Chicagoje. At- 
sineškit ‘ abstraktus ir kontraktus 
gatavai dėl užbaigimo deal. Atda
ra kas vakaras.

National Property Co.
lt So. La Šalie Street

501 Roanoke Bldg., Central 4757

Tel. Brunswick 9893.

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tomet ristas.
1850 W. North Avė., (hieago, III.

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo V i et a 
3323 South Halsted St. 

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

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

A. A. SLAKIS
Advokatas

A. A. OLIS
Advokatas

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

Vakarais
3241 S. Halstcd St. Tel. Yards 0062 

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

JOHN B. BORO
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Repuhlic 9600 
k......... . ......................

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

visokias legališkas popieras.

J. SAUDARGS
Ir

J. PIKELIS
3159 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Geriausia ir pigiausia ap- 
rėdalų krautuvė. Vasari
niai aprcdalai dėl vyrų, 
moterų ir vaikų; naujau
sios mados apredalai už 
žemiausias kainas.

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

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS-

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

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

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

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

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halstcd St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telephone Yards 0994

DU. 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

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Te). Boulevard 5913 

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted 8t, Chkaf* 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Na- 
dėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

I Gal nėra žmogaus, kuris 
mylėtų vasaros gamtos grožy- 

. bių. Džiaugiasi visa gyvybė 
, sulaukusi linksmo pavasario, 
džiaugiasi ir Valparaiso Univer
siteto lietuviai moksleiviai ir 
tuomi džiaugsmu nori pasida
linti su kitais.

Gegužės mėnuo tai rėdytojas 
visos gamtos naujais žaliais rū
bais ir puošėjas kvėpiančiais 
žiedais. Bet vargiai butų gali
ma surasti kur gražesnį vaizdą 
vasaros laiku kaip kad Valpa- 
raisos apielinkė.

žalios giružės šlamščia 
medeliai,

O tarp šakelių čiulba paukš
teliai.

Laisvos bitelės čionai lekioja, 
Semdamos medų gėles bu

čiuoja.
Ežere krantus puošia goja- 

liai,
O jame irstos maži laiveliai.
Ir takioj tai gražioj vietoj 

Liet. Moksleivių Literatiška 
draugija gegužės 30 d. laikys 
savo metinį pikniką. Todėl nuo
širdžiai 
vius ir

^mesnių

užkviečiame visus lietu- 
lietuvaites iš visų arti- 
apielinkių atvažiuoti į

balius 2/III .... Lt. 2570.— 
rinkliava 4/V .... 6459.10 
loterija 8/VI   3762.26 
tylius 27/IX ......: 1941.20
loterija 7-8/XII 4761.90

Lt. 19,494.40
9. Spaudos dalykų pelnas .... 12,009.60
10. Amatų mokykla:

stalių skyrius ....... Lt. 63644.14
batsiuvių skyrius........... 2435.—
rankų darbo skyr.......... 2988.—•
siuvimo skyrius ........... 2933.15

Viso ....... Lt. 355,880.61
Išlaidos:

1. Valdybos ir organizacijos
reikalams ................. Lt. 7,500.65

2. Kauno prieglaudos rei
kalams ......................... 103,510.35

3. Gelgaudiškio prieglaudos
reikalams ..........................  41,822.80

4. Vaitkiškio prieglaudos
reikalams ................ .........  96,855—

5. Amatų mokyklai:
a) stalių skyriui IA. 56027.50
b) batsiuvių sk. ...
c) rankų darbo sk.
d) siuvimo sk......

Balansas ....... Lt. 853,870.51
(pas.) D. ŠLEŽEVIČIENE, Pirm.
(pas.) K. ŽILINSKIENE, Ižd.
(pas.) E. OŠKINAITE.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nąujieinų kablegramų

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

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

rz > J i nuo 9 ikt 11 vai. ryte; v a landos y nuo jų g va|, vakare

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Vedu visokius reikalus. Susidėjęs 
su Erickson & Johnson. Ofisas at
daras subatomis po pietų.

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

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

Vienas skaitytoje d skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau giu per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

......... ...........................   Atkirp čia
Data: Gegužis 27, 1926

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

Kampas Noith Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

xxxxxxxxxxx3Dmfflxęaxrx

Dr. Lawrence P. Stokis
DENTISTAS

4454 So. Western Ave«
VALANDOS:

H

M 
M 
M 
N
h nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare

M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res^ 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 193®. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI

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

YUSZKIEWICZ
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, Šamu, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, aklų, 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.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai Švariai.
I)r. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukee Avė., 2 fl. 
■ , .... i i m........... ... ■įJiW
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; Bditor P. GRIGAITIS
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Subscription Rateli .
$8.00 per year in Canada.
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Entered aa Second Claaa Matter 
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Chkagoje — paltu:
Metams .................  „ $8.00

UĮsi mokėjimo kaina:
Pusei metų ..._______   4.00
Trims mėnesiams................  $2.90
Dviem mėnesiams ................... 1.5Q
Vienam inSuėsiu i____...____ .75

Chicago je per noėiotojusi
Viena kopija ____ ______ ____  8c
Savaitei ____ ________________ 18c
Mėnesiui ..............................   75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metama .................... ................. $7.00
Pusei metų ____ ___ ..___........... 8.50
Trims mėnesiams —.......« 1.75
Dviem mėnesiam .......... ......... 1.25
Vienam mėnesiui__ _____ __ _ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose) 
(Atpiginta)

Metama «____ _________ ____ $8.09
Pusei metų ...........«............... «... 4.00
Trims mėnesiams ........... ........... 2.00
Pinigui reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.
s

DAKTARAS, KURIS NEMĖGSTA SAVO VAISTŲ

“DRAUGAS” NEBEPRIIMAMAS J KAREIVIŲ 
.KNYGYNĄ

KALTA “NETIKSLIV“ VALDŽIA, KURIOS
DAR NĖRA

KUNIGŲ ORGANAS MULKINA ŽMONES

PASISAUGOKITE!

kadKeletas mėnesių atgal SLA. organas skundėsi, 
Lietuvos valdžia ėmusi jo neįsileisti į Lietuvą. Amerikos 
klerikalų spauda (ir klerikalų pakalikas, Worcesterio 
“Am. Lietuvis”) tuomet tokią Lietuvos valdžios politiką 
teisino.

Bet štai dabar kažin kas atsitiko Chicagos Marijo
nų laikraščiui, kad jo viena kopija tapo sugražinta iš Lie
tuvos, ir tas laikraštis jau rėkia gvoltu. Kaip, girdi, “jie” 
drįsta musų “vienintelį katalikų dienraštį” varyti iš Lie- 
tuvos! . <ii £ ■ f fr

Čia matome, kad musų kunigai supranta dorą taip, 
kaip tie laukiniai zulusai: Jeigu aš skriaudžiu kitą, tai 
gerai; bet jeigu kitas skriaudžia mane, tai nusidėjimas!

Rusų patarlė sako, kad-Vbaimė turi dideles akis”- 
Matyt, ir musų klerikalų akys yra nepaprastai įsiskėtu- 
sios nuo to laiko, kai jų vienminčiai tapo sumušti rinki
muose į Seimą.

Jiems vaidinasi, kad Lietuvą jau valdo baisus 
“bedievybės” smakas, kuris tuojaus praris visus kuni
gus ir jų biznius. Iš tos baisios baimės “Draugas” para-

■ k h ! A. i!
“Laimėjus socialistams ir netikėliams (laisvama

niams) Lietuvoje Seimo rinkimus, papūtė iš Lietu
vos naujas vėjas.

“Keletą metų buvo siuntinėjama ‘Draugas’ Lietu
vos kareivių knygynui Kaune. Jis buvo siuntinėja
mas veltui, kaip to buvo prašę knygyno vedėjai.

“J minėtąjį kareivių knygyną, kiek žinome, parei
davo ir kiti Amerikos lietuvių laikraščiai. Krikščio
nims esant valdžioje, visų pažiūrų laikraščiai ten su
tilpdavo.

“Tik štai, laimėjus netikėliams rinkimus, ir gal 
pasikeitus knygyno vedėjams, grąžinamas veltui 
siunčiamas kareivių knygynui ‘Draugas’ atgal su pa
žymėjimu, kad nebepriimamas. Delei to ‘Draugo’ 
administracijai nei kiek nepasidaro nuostolių, prie
šingai, bus mažiau išlaidų, tik mus stebina naujų 
‘švietėjų’ taktika, susispietusių į ‘Liet. kar. knygy
ną’.

“Nejaugi jie mano knygyne apsieiti be lietuviškų 
Amerikos laikraščių? O gal tik prieš vienintelį ka
talikų dienraštį knygyno ‘ponai’ nusistatė?”

Tik pagalvokite, kokią nesąmonę čia yra parašęs bro
liukų Marijonų organas.

Rinkimai į Seimą Lietuvoje įvyko šio mėnesio 8 ir 9 
dienas. O “Draugo” numeris, apie kurį jisai kalba, su
grįžo iš Kauno į Chicagą 25 d. (arba dar anksčiaus), t.,y. 
kada buvo praėję vos dvejetas savaičių nuo rinkimų.

Per tokį trumpą laiką spaudos siuntiniai iš Kauno 
į Chicagų beveik niekuomet nesuspėja ateiti- Yra faktas, 
kad mes dar iki šios valandos nesame gavę iš Kauno nė 
vieno laikraščio, išėjusio po rinkimų. Paskutinis Kauno 
“Socialdemokrato” numetis, kurį mes esame gavę, yra 
tas numeris, už kurį “krikščioniškas” • Kauno karo ko
mendantas uždėjo redaktoriui St. Kairiui 500 litų pa
baudą !

Kaip gi tad galėjo tuo laiku viešpatauti Lietuvoje 
“netikėliai?”

Negali būt beveik jokios abejonės, kad kareivių kny
gynas Kaune pasiuntė atgal Marijonų “vienintelį” dien
raštį tuo laiku, kai dar nebuvo įvykę rinkiniai.

Bet jeigu tuomet ir butų buvę po rinkimų, tai kas iš 
to? Argi “Draugo” redakcija nežino nė tiek, kad valdžia 
nesikeičia tuoj po rinkimų. Pd to, kai rinkimai įvyksta, 
ima dar keletu dienų, kol tampa suskaityti balsai. Galu
tini paskutinių Seimo rinkimų rezultatai buvo patirti

dar tiktai praeitų savaitę. O “Draugas” švokščia, kad jau 
daugiaus kaip dvi savaitės atgal buvo pasikeitę Lietu
vos valdovai — kada dar nebuvo žinoma, nė kas laimėjo 
rinkimus! * (

Pagaliau, ir po to, kai balsai tampa suskaityti ir pa
tirtas naujo Seimo sąstatas, valdžia dar nesikeičia. Dar 
ir šioje valandoje Lietuvą tebevaldo klerikalai. Nauja 
valdžia bus sudaryta tiktai tuomet, kai Seimas susirinks 
(kas turi įvykti ne vėliaus, kaip už 80 dienų po rinkimų), 
taigi gal būt tiktai pradžioje ateinančio mėnesio.

“Draugo” sugrąžinimas iš Kauno, vadinasi, su rin
kimais į Seimą neturi ir negali turėt nieko bendra. To
dėl visas šitas Marijonų organo šukavimas prieš “neti
kėlius” yra absoliučiai nieku neparemtas. Tai yra kvai
las plepalas ir daugiaus nieko.

Bet iš šito “Draugo” išsišokimo kiekvienas gali ma
tyt, kaip jisai yra pasiryžęs “informuot” savo skaityto
jus apie Lietuvos Valdžią, jeigu ji bus priešinga klerika
lams.

Dar tos valdžios nėra, o jau jisai šunis ant jos ka
ria. Galima sau įsivaizduoti, kokioms nešvankiomis bom
bomis jisai laidys į jų, kuomet ji bus susidariusi ir tik
rai pradės imti už keteros prasišmugeliavusius klerikahj 
politikierius! Todėl visuomenė turi to pikčiurnos pasi
saugoti.

Amerikos Teismai
Visi žmonės Amerikoje, čion- 

gimę ir svetimtaušiai, turi tei
sę prie teisybės ir tinkamo ap
siėjimo. Visi turi prisilaikyti 
šios šalies įstatymų. Pageidau
jama, kad musų teismai su vi
sais teisingai apsieitų, bet dau
gelį sykių atrodo kitaip. Gal ti
kime, kad neteisingai pasielgta 
su mumis, bet greičiaus mes nę- 
apsipažinę su įstatymais. Dau
gelis teisėjų tvirtina, kad žmo
nės kaltinami mažais prasižen
gimais ir baudžiami už tai to
dėl, kad nesupranta Amerikos 
teisių.

Pavyzdin, ateivis turi maža 
vaisių krautę. Ateina sveikatos 
inspektorius ir jam paliepia 
uždengti vaisius, kad apsaugo
jus nuo dulkių. Krautuvės savi
ninkas nesupranta to įsakymo 
ir mislina, kad menkniekis. Jis 
paklausia savo draugo, kuris 
jam pataria nepaisyti to įsaky
mo. Bet tas draugas taipgi ne
pažįsta įstatymų. Kuomet ant
rą sykį sveikatos inspektorius 
ateina pas krautuvninkų ir ran
da, kad jo įsakymas neišpildy
tas, jis nusiunčia krautuvnin- 
ką į teismą. Krautuvninkas ti
ki, kad jis nuskriaustas.

Teisės yra padarytos per ir 
ei šios šalies piliečių ir gyven

tojų. Teismai yra tam, kad pra
sikaltėlius nubausti ir teisybę 
pripažinti tam, kam teisybė pri
klauso; teismai apgina ir pri- 
gelbsti į nelaimę papuolusius, ir 
duoda patarimus tiems, kurie 
patarimų reikalauja. Naudokis 
ta proga. Pasistenk pažinti sa
vo teises.

Trumpai paaiškinsime įvai
rius teismus Amerikoje ir koki 
dalykai tuose teismuose spren
džiama.

Viršminėti teismai padalinti į 
civilius ir kriminališkus teis
mus. Jeigu vienas žmogus kitų 
įžeidžia taip, kad jam galima pi- 
nigiškai atlyginti, tai tokis atsi
tikimas priimtas civiliame teis
me. Arba geriau sakant, jeigu 
žmogus su automobilium įva
žiuotų į kieno nors vežimų ir ve
žimų sudaužytų, tai vežimo savi
ninkas kreiptus į civilį teismų, 
reikalaudamas atlyginimo už

Iš kitos puses, jeigu automo
bilius pervažiuotų vaikų, jį su- 
žeidžiant arba užmušant, tuo
met priseina užvesti kriminališ- 
kų bylų už žmogžudystę. Jeigu 
tėvas išloštų bylų, automobilis
tas butų pasiųstas kalėj iman ir 
tokiame atveju j tėvai negauna 
jokio pinigiško atlyginimo. Bet 
jeigu tėvas panorėtų piniginio 
atlyginimo už vaiko sužeidimų, 
tai turi užvesti kitų bilų civiliam 
teisme.

[Pacific and Atlantic Photo]

Jacob Bunn (Springfield, III.), 
kuris praeitų metų atmokėjo 
$1,000,000 savo tėvo 1878 m. 
nusibankrutavusio banko depo- 
zitoriams. Jis ne tik sumų at
mokėjo, bet ir nuošimčius.

Geg. 10 d. Bunn numirė, turė
damas 62 metus.

| Jack Londonas

GIPERBOREJOS GĖRALAS
(Verte Tindi-Rindi)

(Tęsinys)

Nejaugi šis šunies vaikas 
laikė mane banginiu?” paklau
sė Tumasukas praskliedęs musų 
odines duris ir įsitempė kiek il
gas, suraukęs tamsiu veidu an- 
čiakius.

“Aš pilnas, kaip žuvies pūs
lė, tik nesprogstu, vos pasivcl- 
ku dėl sunkumo. Oi, oi! Nie
kuomet aš tiek negėriau; o vis- 
tik mano akys aiškios, stiprus 
keliai, kieta ranka!”

— “Šamanas nemoka musų su 
dievais užmigdyti”, skundėsi 
žmonės verždamiesi, “ir tik ta
vo “adatoj” tai galima padary-

FEDERALIAI TEISMAI
randasi visur Jungt. Valstybėse.

Juose išrišama
Nesusipratimai kaslink fede- 

ralių teisių ir konstitucijos;
Visi dalykai, kurie liečia am

basadorius, kitus viešus minis- 
terius ir konsulus;

Ginčai, kuriuose Jung. Valsty
bės dalyvauja;

Ginčai tarp dviejų arba dau
giaus valstybių;

Ginčai tarp valstybės ir kitos 
valstybės piliečių;

Ginčai tarp piliečių įvairių 
valstybių;

Ginčai tarp piliečių vienos val
stybės, kurie reikalauja žemių 
sulig įvairių valstybių patvar
kymų.

Ginčai tarp valstybės ir jos 
piliečių ir svetimų šalių ir tų ša
lių piliečių.

AMERIKOS TEISMAI.
Valstijiniai Teismai — riša 

klausimus kaslink valstijos tei
sių ir išklausinėja ginčus tarp 
žmonių tos valstijos miestų.

Miesto Teismai — Paprastai 
žmonės su tais teismais geriau
sia apsipažinę, nes priseina tan
kiausia prie jų kreiptis.

Augštesni ir žemesni Teismai.
— Apart padalinimo teismų į ci
vilius ir kriminališkus teismus, 
jie dar toliau dalinasi į “augštes- 
nius ir ženlesnius teismus”.

Augštesniam teisme nagrinė
jama bylos už didesnius prasi
žengimus, k. t. už žmogžudys
tes, neteisingas išgavimas pini- 
gų, vagystes, ir pan. šiame 
teisme apkaltintasis arba kalti
ninkas turi turėti advokatų sa
vęs apgynimui. Jeigu kaltinin
kas neturi iš ko samdytis advo
katų, tai teisėjas palieps arba 
įsakys advokatui tų bylų vesti 
be jokio alyginimo iš kaltininko 
pusės.

Mes geriaus apsipažinę su že
mesniais teismais, čion nagri
nėjama sekančios bylos — už 
girtuokliavimų, neaprupinimų 
šeimynos, bylos prieš arenduo- 
tojus, kurie rendų neužmoka; 
peržengimas miesto teisių, par
davinėjimas svaiginančių gėri
mų be leidimo, ir pan. Toki 
teismai gali nuteisti vyrų arba 
moterį kalėjiman, bet negali to
kius prasižengėlius pasmerkti 
Valstijos kalėjimam Jeigu du 
vyrai susipeša, ir viens kitam 
duos kumščia į žandų, tai jie ga
li kreiptis į žemesnį teismų, kur 
^teisėjas gali juos pasiųsti kalėji-

man ant kiek dienų, savaičių 
arba mSnesių. Bet jeigu vienas 
vyras kitą užpuls su peiliu arba 
kitokiu ginklu, su kuriuo galė
tų užmušti, tai toks prasižengi
mas skaitomas kriminališku ir 
tokia byla turi būti prisaikinto- 
jų išnagrinėta. Jei atrandama, 
kad žmogus yra kaltas, tai augš- 
tesnio teismo audžia gali kalti
ninką pasmerkti Valstijos kalė
jimai! keliems metams.

Jeigu žmogus arešutojama už 
didelį prasižengimų ir atvedamas 
prie žemesnio teismo teisėjo, 
toks teisėjas arba sudžia negali 
tą žmogų teisti, bet pasiunčia į 
kalėjimų iki to laiko, kol augš- 
tesnis teismas galės jį teisti.

žemesnio teismo sudžia ne vi
suomet nuteisia kaltininkų pi-_ 
nigine bausme arba kalėjimu. 
Jeigu kaltininko pirmus prasi
žengimas, tai sudžia suspenduo
ja nuosprendį ir paleidžia prasi
kaltėlį pažiūrėti, ar jis pasitai
sys ir toks paleistas prasikaltė
lis turi, pagal teismo 
laiks nuo laiko ateiti 
ir parodyti, kad jisai 
elgiasi arba if^ilaiko.

Jungt. Valstybėse yra specia
liai įstatymai, kurie apsaugoja 
moteris ir vaikus. Vaikai turi 
tėvų klausyti, bet ir tėvai netu
ri žiauriai elgtis su savov vai
kais. Toki tėvai gali būti įskų
sti teismui, kuris už vaikus už
stos. Jeigu tėvai negali vaikų 
įveikti, ir jeigu vaikai nepaiso 
įstatymų, tai tokius vaikus teis
mas pasiųs į pataisos namus, 
kol pasitaisys.

Kad apsivedimas butų lega- 
liškas, tai reikia iš teismo išsi
imti apsivedimo leidimų. Su to
kiu leidimu galima apsivesti pa
vedant kunigui arba dvasiškiui 
atlikti ženybos ceremonijas. Su
džia arba valdininkas gali duoti 
civilį šliubų kuris yra teisėtas. 
Apsivedant reikia turėti du liu
dininku.

medžiotojai 
liūto dalį ir 
Musu taipat 
Iš beržo to-

įsakymą, 
į teismą 
tinkamai

[Pacific and Atlantic Photo]
Joseph Belancl (Calumct 

Island, Quebec), kuriam šiomis 
dienomis sukako 109 m. am
žiaus.

Jeigu vyras arba moteris le- 
gališkai persiskirta, tai turi tu
rėti persiskyrimo* popieras. Per
siskirti be teismo negalima. Tei
smo įsakymas vyrui arba mote- 
rei atskirai gyventi nėra legalis 
persiskyrimas. Nei vyras, nei 
moteris negali apsivesti, kol iš 
teismo negauna persiskyrimo 
popierų. Jeigu vyras su mote- 
ria pasimeta, tai nei vienas nei 
kitas negali apsivestį, nepaisant 
kaip ilgai juodu atskirai gyven
tų.

Norint legališkai persiskirti, 
reikia kreiptis i teismų. Vyras 
turi turėti tik viena moterį, mo
teris tik vienų vyrų.

Vesti bylų, jeigu reikia pasam
dyti advokatų, tai pasamdyk at
sakantį. Jeigu nepažįsti gero 
advokato, tai kreipkis prie lega
liuos pagelbos draugijos, kur 
gausi geriausius patarimus.

Geri advokatai klientų neieš
ko.

Negalima vesti bylos be gerų 
prirodymų. Laiškai, su parašais 
dokumentai priimami teismuose 
kaipo liudijimai ir visuomet vi
sokius raštus reikia atsargiai 
laikyti. Rašytas žodis daug 
svarbesnis už ištartą žodį.

(FLIS.)

— Aš pasijuokiau iš savęs ap
link paduodamas “chučų” ir sve 
čiai pralinksmėjo. Juk aš į par
duotus Nivakui miltus jbėriau 
žymų sodos kiekį, gautos iš mo
ters Ipsukuk. Kaip gali rūgti 
mentalas, kuomet soda neleido 
surugštėti? Koks galėjo išeiti 
“chučas” iš neįrūgusios misos?

— Po to mums turtai plaukė 
nepaliaujamai ir nesulaikomai. 
Be skaičiaus kailių perėjo 
mums ir moteriškų rankdarbių, 
visada vado arbata ir kiek ne 
rint mėsos. Kartų Musu mane 
pamokindamas pasakojo baisiai 
sudarkytų Juozo istorija Egip
te; bet tai mane privedė prie 
naudingos minties ir greitai Įiu- 
skaimis buvo užsiėmę budavoti 
man didelius mėsos sandėlius. 
Iš viso, kų vietos 
gaudavo, aš ėmiau 
kroviau atsargon. 
nepasiliko šventu.
sės padarė kortų kaladę ir išmo
kino Nivakų lošti “septinkę”. 
I žaislą įtraukė ir Tu keli ketos 
tėvą, paskui vedė šią mergaitę, 
o antrą dieną persikėlė šamano 
gyveniman, geriausin visame 
kaime. Nivako kritimas buvo 
tikras, kadangi pralošė visa, ką 
turėjo: jurų vėplio odos bugnus, 
dievo garbmgubo reikmenis, — 
žodžiu visa. Galų gale pradėjo 
kirsti medžius ir tempti vande
nį pirmu Musu reikalavimu. O 
Musu įgavo šamano pavadinimą 
arba pirmojo dvasiškio ir iš
traukų žiniomis iš Šv. Rašto su
kūrė naujus dievus, tverdamas 
keiksmus prieš nematomus al
torius.

—* Aš buvau patenkintas, ka
dangi laikiau geru, kad bažny
čia ir valstybė eina po ranka; 
o apie valstybes supratimą ma
ny buvo kažkokie savotiški pla
nai. Įvykiai vyko kaip tik taip, 
kaip aš numačiau. Juokai ir 
nuoširdumas išnyks kaime, žmo
nės vaikščiojo apsiniaukę ir pa
niurę. Kilo ginčai ir peštynės, 
ir nebuvo ramybės ne dieną, 
nė naktį. Musų kortos neliko 
vienintelėmis, * ir medžiotojai 
tarpsavy įsikibo lošti. Tumasu
kas baisiai primušė žmonų, o 
jo dėdė užstodamas, tiek jį ap
daužė jurų vėplio ilčia, jog šis 
balsiai vidury nakties suaima
navo ir susigėdo prieš visus 
žmones. Tokiose sąlygose med
žiokle buvo užmesta ir prasidė
jo badas. Naktys tapo ilgos ir 
tamsios; be mėsos nebuvo kuo 
kitu “chtiČo” pirkti; todėl pra
dėta murmėti prieš vadą. Kaip 
tik to aš telaukiau; kuomet ga
nėtinai išvargintus ir išbadė j u- 
sius radau, sukviečiau visą kai
mų, ilgai kalbėjau, suvaidinau 
patriarcho rolę ir pavalgydinau 
badaujančius. Musu taip pat 
pasakė kalbą, kurios vaisium ir 
dovanomis už mano elgesius iš
rinko mane vadu. Musu gavęs 
paties Dievo įkvėpimą ir per
duodu žmonėms jo norus, pa
tepė mane valdovu banginio 
taukais ir, kadangi nemokėjo 
atlikti šios ceremonijos, visą su
tepė. Ir mudu du pradėjome 
žmonėms aiškinti naują teoriją 
apie dieviškas karalių teises. 
Buvo daug “chučo”, mėsos, įvai-

rių vaisių, ir visi noriai priėmė 
naujų tvarkų.

— Ir taip tat, jus matote, 
žmogystos, kad aš sėdėjau iš
kilmingai soste, nešiojau purpu
rą ir valdžiau žmones! Dar ir 
dabar bučiau karalius, kad bu
tų pakakę tabokos ir kad Mu
su dar kvailesnis butų pasiro
dęs, bet ne toks niekšas. Pra
dėjo žvalgytis į Tumasuko vy
resniųjų dukterį Isanituk, o aš 
pradėjau prieštarauti.

— “O, brolau”, aiškinosi, 
“tau patiko pažadai įvesti nau
jų tiems žmonėms įstaigų; o aš 
supratau tavo žodžius ir sukau
piau išminties- Tu viešpatauji 
Dievo duotų teisių pagrindu; o 
Dievo duotų teisių pagrindu aš 
vesiu”.

— Aš pastebėjau, kad jis ma
ne broliu vadina, supykau ir 

įspyriau koja. Bet jis kreipėsi j 
žmones ir tris dienas bėrė už
keikimus, į kuriuos visus prigi
jo, o paskui, Dievo vardu, ap
skelbė daugpatystę dievišku no
ru. Bet jis buvo gudrus, nes 
žmonų skaičių apribavo turtin
gumo žvilgsniu, kas jam buvo 
visų patogiausia, kadangi jis 
buvo turtingiausias iš visų. Aš 
negalėjau juo nesigerėti, nors 
buvo aišku, kad valdžia ištikro 
jam apsuko galvų ir kad jis tol 
nenurims, kol galės valdyti 
žmones ištisai, kaip ir jų tur
tus. Taip tat, jis aukštai kėlė 
kuodą, užmiršo, kad dėl savo 
padėties privalo man dėkoti ir 
rengė man pražūtį.

— Bet tai buvo įdomu, todėl 
kad šis niekšas ant savo kur- 
paliaus movė pirmykštės ben
drijos gyvenimą. Esant mono
polistu “chučo” išdirbime, ga
vau įplaukas, kurias perstojau 
su juo dalintis. Kurį laiką pa
galvojęs jis išdikbo mokesčių 
sistemą dvasiški jos naudai. Jis 
pradėjo imti dešimtinę, sakė 
pamokslus apie bandos pirmgi- 
mius, jų trąšą ir apie panašius, 
ir savotiškų tikslų dėka dar 
daugiau iškraipė išdarkytus 
tekstus, kurie likosi atminty. 
Net ir tai tylėdamas panešiau, 
bet kai įvedė kažkokius mokes
nius, panašiai progresyviam 
pelno mokesčiui, aš pasipikti
nau, bet bergždžiai, nes jis kaip 
tik to siekė. Kreipėsi į liaudies 
teismą, o mano pavaldiniai, pa
vydėdami man turtų ir patys 
nemaža sumokėdami mokesnių, 
parodė jam palankumų. “Kodėl 
mokėti tik mums, o ne tau?” 
klausė. “Nejau šamano Musu 
lupos nepranešė dieviško noro?” 
Tuomet aš nusileidau, bet tuo 
pat laiku pakėliau “chučo” kai
nų. Jis gi tučtuojau padidino 
mano mokesnius.

(Bus daugiau)

FIRE SALEI
PIRE SALE!

Columbia, Victor, Bruns-
wick Rekordai po

10c — 25c — 49c

Rollės dėl Grojiklių Pianų 
vėliausios, su žodžiais, 
Lietuviškos ir Angliškos 
,po

39c — 49c — 79c

Freshman Radios, Pho- 
nografai ir Pianai už pu
sę kainos.

JOS. F. BUDRIU
SM3 So. Halsted SI.
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Užsimanė “llavarušino”
[Feljetonėlis]

Andrius Varguolis
PAVASARIS

Pabiro iš gelmių dangaus mėlynųjų 
Milijardai saulės šiltų spindulių... 
Ir štai, jau neliko lankose baltųjų 
šaltosios žiemos apdarų.
Į . slėnius, į pievas, į upes giliausias 
Čiurlena upelių sidabro vingiai...
Suskambo, pragydo po girias plačiausias 
Linksmųjų paukštelių balsai...
Pavasario deivė didingai žygiuoja 
Dubinta linksmumu ir grožiu dausų... 
Kur Žengia jos kojos — žolė sužaliuoja 
Ir skamba akordai dainelių linksmų.

i
.Ji rankose neša saulėtų žibintų
Ir pilnųjų taurę gyvybės sulčių....
Galva jos vainikais žaliais padabinta, 
O rūbai — girliandom žibuoklių kuklių.
O viskas aplinkui atbunda, atgimsta. 
Žaliuoja, lapuoja ir džiaugias gyvybe...
Ir žmogus tamsiam kambary nerimsta — 
I pievų, j laukus jį traukia linksmybė...

Mokslo galybe
Gilioj senovėj, kada dar 

žmonės tebebuvo puslaukiniai, 
maža kas težinojo kodėl jvyksta 
saulės užtemimai. Tų laikų 
žmonės manė, kad saulės švie
sų užstoja piktoji dvasia. Laike 
saulės užtemimo jie susirink
davo į burius, triubydavo, ran
kas iškėlę šaukdavo ir klykda
vo įvairiais balsais, skambinda
vo ir barškindavo, pririšę prie 
medžių gyvulius , plakdavo, kad 
šie bliautų, kauktų ir cyptų. 
Visa tatai buvo daroma todėl, 
kad išgirdusi tokį “jomarką” 
piktoji dyasia pasitrauktų nuo 
saulės. Laike saulės užtemimų 
dar ir šiandie tokius “monus” 
tebedaro dykieji peruvi n iečiai. 
Civilizotuose kraštuose tokios 
saulės užtemimų “ceremonijos” 
skaitytųsi beprotišku darbu.

, v, , , . Negalime mes dar ir šiandie krašto darbui,: , ... , ,,l perdaug džiaugtis savo kultu- 
| rišku pakilimu. Ir kultūringose 
šalyse šiandie dar tebėra armi
jos visokių dvasiškių, kurie ne
suprantantiems gamtos reiški
nių žmonėms liepia tikėti, gar
binti ir melstis visokiems pra
simanytiems dievams. Ne ma
ža žmonių dar ir šiandie nega
li sau išsiaiškinti kaip atsirado 
ši žemelė, kodėl joje yra tokia 
didelė įvairybė gyvūnų, iš kur 
atsirado žmogus ir kodėl vis
kas pasauly taip tvarkiai eina. 
Į daugelis panašių klausimų 
šiandieninis mokslas jau pajė
gia atsakyti, į daugelis klausi
mų bandoma atsakyti, tyrinė
jama ir ieškoma atsakymų. Ne 
bečeikalo todėl visokį dvasiš
kiai ir neišmanėliai pravardžiuo
ja mokslo žmones “bedieviais”. 
Ne maža mokslo žmonėms dar 
reikės padirbėti kol daugybė 
burtų ir prietafų bus iš visuo
menes išrauta. Geras takas šio
je srityje jau praminta. Prisi
dėkime prie šio prakilnaus dar
bo patys besilavindami ir ki
tiems pagelbėdami. *

Pažangių Lietuvos pi
liečių laimėjimas

Atėję iš Lietuvos Seimo rin
kimų daviniai sako, kad įvyku
siais gegužės S ir 9 dienomis 
rinkimais į busima Seimų di
džiumoje išrinkta opozicijos at- 
shA'ų. Nuo pat Lietuvos nepri
klausomybės pasiskelbimo die
nos mes atydžiai sekėme iki 
šiol buvusios Lietuvos klerika
linės valdžios žygius ir gerai ži
nome jos padarytas kraštui 
skriaudas. Kada dabar mus pa
siekė žinia, kad praeituose Sei
mo rinkimuose klerikalai pra
kišo, tai mes didžiai apsidžiau
gėme. Mes todėl sveikiname Lie
tuvos piliečius, kad jie galų ga
le suprato kas yra Lietuvos ne
prieteliai !

Busimo Seimo pažangiųjų 
partijų atstovų didžiumai mes 
linkime pasisekimo ir ištver
mės didžiam
kurs dabar jų laukia. Butų ge
rai, kad pažangiųjų partijų at
stovai galėtų tinkamai tarp sa
vęs susitarti bendram ir svar
biam krašto sutvarkymo dar
bui. Kad pažangieji Seimo at
stovai apverstų viso krašto eko
nominį gyvenimą aukštyn ko
jomis, mes iš busimo Lietuvos 
Seimo nelauksime. To gali no
rėti tik svajotojai, proto spe
kuliantai. Bet reikėtų padary
ti galų iki šiol viešpatavusiam 
nepateisinamam karo stoviui, 
reikėtų paliauti neteisėtas pilie
čių kratas ir areštus, reikėtų 
panaikinti spaudos, susirinki
mų ir sąžinės laisvių varžymą, 
reikėtų imti nagan policininkus 
už savivales ir piliečių mušimą, 
reikėtų traukti atsakomybėn 
buvusius valdžios atstovus už 
jų Šmugelius ir vagystes.

Musų, kaipo pažangių Ame
rikos lietuvių studentų, dldžiau- 
sis noras yra atskirti Lietuvos 
mokyklą nuo bažnyčios. Mes 
manome, kad valdžios lėšomis 
palaikomose mokyklose bet ku
rios sektos ar partijos propa
gandai yra ne vieta. Jeigu kai 
klirie tėvai nori savo vaikus 
penėti poteriais, katekizmais 
arba “šventųjų gyvenimo” pa
sakomis, tai mes jiems to ne
pavydime. Poteriams mokinti 
tegu jie steigia savo atskiras 
nuo valstybės tnokyklas arba 
pavartoja tam reikalui zakris- 

Daug norėsi — maža gausi.

Kas kitam kilpas sprendžia, 
tas pats įkliūva.

Genys margas, žmogaus gy
venimas dar margesnis.

aukštai lekia, tas žemai

ri teises “krikščioninti” neti
kinčių tėvų valkus “bedievių” 
lėšomis 1

girtas neturtingas, tas

visi

Kas

žemai nukrenta.

Kas
ir dvės — neturės.

Gerbiamieji folosofai, paklau
sykite, ką aš jums papasako
siu.

Atsitikimas buvo, taip sa
kant, netikėtinas. Aš neabejoju, 
kad ir jus netikėsite, taigi la- 
varušinas.

Vienų dienų aš patekau, taip 
sakant, bolševikiškan skodan, 
kur buvo sprendžiama: ar gy
vuoja komunizmas? Dalykas 
visgi liko neišspręstas, nes dar 
nebuvo atėję iš Brooklyno uka- 
zai. Mane tuoj apspito tova- 
riščiai (neprietelių nebuvo): 
norėjo įpiršti man nors pustu
zinį tikietų j visokius ir viso
kiausius programus, koncertus, 
vajus ir dolerių rinkimo kon- 
testus, kurie turėjo būti irgi 
raudoni. Apkaišiojo mane nuo 
galvos iki kojų plakatais, la
peliais ir “darbininkų literatū
ra” ir 1.1. Kada atsisakiau 
nuo visų dovanų, tai ir prasi
dėjo diskusijos apie lllllavaru- 
šinų. Aš maniau, kad jie man 
suruoš Illlavarušinų ant vietos, 
bet neišdegė.

Iš pačios revoliucijos aš ne
noriu juoktis, nes ji brangiai 
kainuoja, bet iš “llllavarušionie- 
rių” žygdarbių, tai galima šyp
terėk

Tu nesi darbininkų drau
gas, kad neperki tikietų, — su
riko viena bobelė.

—Jeigu darbininkų naudai 
parduodat tikietus, tai reikia 
juos pardovinėt kapitalistams, 
o ne iš darbininkų lupt dole
rius, — atkirtau.

—Lai gyvuoja llllavaruši- 
nns!!! — išsikaušusiu tonu, pa
sieniu eidamas, užbliovė vienas.

Kada skodas pradėjo skirty- 
tis, vienas tavorštis prisikabi
no prie manęs ir užvedė kalbų:

—Žinai, tovarišč, pavasaris 
atėjo, gegužės mėnuo, o mes 
dar neprisirengę.

—Prie ko neprisirengę?
—Nagi prie lavarucijos, — 

atsakė jis.
; —O kur ji bus ta revoliuci
ja?

—Tu neskaitai musų gazie- 
tų, tai ir nežinai. Jūsų gazietoį 
kaip “Naujienos”, “de-Raugas” 
ir kitos, nerašo apie lavarucijas. 
Kada kils lavarucija, tai visur: 
ant Halsted stryčio, down-town 
ir Ciceroj. Visus kapitalistus iš
vysime į Meksiku, geležinkelius 
išardysime, bažnyčias, bankus 
ir fabrikus sugriausime. Pama
tysi, mes tuoj tai padarysime!...

Tavorštis taip įsikarščiavo, 
kad akys pradėjo blizgėt kai 
katino, o rankomis ką tai gau
dė lyg norėdamas nutverti kir
vį ar strielbą.

—Revoliucija čia nieko nepa
dės. Naikinimas juk yra blogas 
daiktas. Argi jus, sakau, pa
siutote ?

—O kogi čia laukti. Mes jau 
tūkstančius metų laukėme ir 
nieko gero iš to nėra.

—Juk viską sugriovus reikės 
išnauja statyti. Nuolatos jus 
skundžiatės, kad Rusijoj kaimas 
nualinęs kraštų, tai dabar ir 
komunizmas negali jo pataisyti.

—Patys darbininkai viską 
pabūdavęs.

Ar tie patys, kur dabar 
viską pabudavojo?

—Na tai kaniečna.

Į —Tai kam tada ręikia griauti 
arba naikinti?

—Todėl, kad komunizmą įs
teigus !

—Ar tokį komunizmą,' kaip 
Rusijoj ?

—Azizaliutli!
—Komunizmą Rusijoj jus tu

rite tiktai teorijoj, o praktikoj 
—diktatūrą su visa eile diktato
rių. Jus neturite žmonių, ku
rie pritartų jūsų komunizmo 
idėjai. Viso turite apie porą 
nuošimčių komunistų, o desėt- 
kai milionų Rusijos gyventojų 
nėra komunistai, žodis “bolše
vizmas” irgi neatsako prakti
kai, nes ištikrųjų yra tiktai 
“menševizmas” arba mažuma. 
Žinai, kad iš šimto dviem žmo
nėm yra sunku valdyti 98 gal
vas. Bet dieną jie gali savo 
diktatorius į ožio ragą suvaryti, 
—taip kaip Pilsudskis savo val
džią savarė,— jeigu tiktai jie 
to norėtų. Tada ir vėl būt revo
liucija. Taigi, kol jus neturėsi
te nors trečdalio krašto žmonių 
pritarimo komunizmui, tai kal
bėt apie revoliucijas yra tuš
čias darbas.

—Nepravda, nepravda! Rusi
joj visi yra komunistai — ta
vorštis rankomis pradėjo skės- 
noti, o burnoj kažinkas lūžo — 
dantys ar kas?

—Gerai. Jeigu Rusijoj yra 
visi žmonės komunistai, tai kam 
reikalinga “čeką” ir diktato
riški smurtai prieš krašto pilie
čius? Kodėl tenai nėra žodžio 
laisvės?

—Todėl, kad niekas neitų 
prieš valdžią.

— Vadinasi, pats pasisakai, 
kad ne visi piliečiai pritaria 
diktatūrai. Jeigu, sulig jūsų, 
Rusijoj yra visi komunistai, 
tai visi gali ir lygiomis teisė
mis naudotis. Bet taip nėra. 
Veik pusė tiek kalėjimuose pū
na socialdemokratų, kiek viso 
skaičiaus Rusijos komunistų 
yra. Todėl komisarai ir uždarė 
burną žmonėms, kadangi jie 
nepritaria valdžiai, ir kad jie. 
ųegalėtų valdžios kritikuoti. O 
jeigu valdžia neleidžia ją kri- 
tikuot, balsavimuose žmonės 
neturi teisių arba ir visai ne
gali balsuoti, kad .išsirinkus sau 
geresnę valdžią, tai kuomi to
kia valdžia skiriasi nuo caro 
valdžios?

—iPakoinikas Leninas vienas 
galėjo valdyti visą carstvą ir 
niekas prieš jį nė žodžio nesa
kė. Aš pats gerai jį pažįstu. Ma
no duktė sėdėjo jam ant kelių. 
Ji buvo įkvėpta Leniniško dil
elio ir dabar yra gera rlrlrlavac- 
nierka -— nieko nekerina. Vie
nu kirčiu kapitalistui gali šil
kinę kepurę numušti.

Bet taip, nėra, kaip jus 
svajojate. ,J

Amerikoj yra kitokia po- 
loženija. Carstva čia yra bago- 
ta. Tiktai paskelbsime, kad ko
munizmas jau gyvuoja, tada 
nori ar nenori, turį klausyti 
musų komandos.

■—Kokios komandos? Ką tas 
reiškia?
. —ZnaČitsia, kapitalistus pa
statysime gatves šluoti, o dar
bininkams išdalinsime jų tur
tus ir bus lygybė ir brolybė. 
Ar tai negražiai skamba? — 
pasididžiuodamas drožė tavorš
tis.

—Rusijoj “išdalijo” kapita
listų turtus darbininkams, bet 
ar jie yra turtingi? Turtų da
linimas yra tuščias dalykas, 
šaltinis, kurs natūraliu budu 
užtikrintų darbininkų gyveni
mą, yra ne turtų išdalinime, 
bet produktų gamyboje. Kalbėt 
apie ekonomijos dalykus nėra 
taip lengva, kaip munšainą 
skiepe virt. Reikia pirma žino
ti iš ko visa tai susikuria ir dėl 
ko, o tiktai tada daryti išva
das.-Apie griovimus kalbėti tik
tai liepročiai tegali. Rusijoj da
bar reikia viskas iš nauja tver
ti, budavoti, bet neta kam. Mo
kytus žmones išvijo, kurie šim
tus kartų daugiau žino savo 
srity, negu patys komisarai. 
Kurie bandė nurodyti valdžiai 
kaip geriau tvarkyti krašto rei
kalus, tai tuos kalėjimuose su
pūdė.

Aš nesutinku su jūsų nuo
mone. Be lavarušino nieko ne-

Šalin Nusiminimas!
Ei, šalin nusiminimas, 
Ašaros, skausmai! 
Uždainuokim dainą skambią 
Dailiai ir linksmai!..,
Juk linksmybės ir smagumo 
Didelė reikšmė —
Teikia galią, silpną valią 
Tvirtina skausme.
Juk jaunystė — tai galybė — 
Neboja vargų —
Ji suteikia jaunai dvasiai 
Milžino jėgų.
Tad šalin nusiminimas, 
Ašaros, skausmai — 
Uždainuokim dainą skambią 
Dailiai ir linksmai.

L,s.

galima padaryti. Aš pats pir
mas imu kirvi ir einu langų 
daužyti...

—Už tokį darbą tave paso
dins į beprotnamį.

Jus visi buržujų uodegos 
priešinatės Irlrlvaliucijai. Jus 
nežinote, kad Irlrvalušinas yra 
gera liekarsta buržujams. ♦

—Revoliuciją reikia padaryt 
balsavimu. Kai valdžioj bus 
darbininkų dauguma, tai ir pa
tį gyvenimą jie galės sutvarky
ti taip, kaip darbininkams bus 
geriau. Kada bus stipriai orga
nizuotos unijos, rems viena 
unija kitos pramones šakos 
unijos darbininkus, kuomet jie 
streikuoja. Užsienių unijos taip
jau streikuos, kad neleidus 
eksportuol produktų ton val
stybėm kurioj darbininkai strei
kuoja, ot, tai tada bus kas ki
ta. Darbininkiška valdžia ga
lės nusavinti kapitalistų išvys
tytą pramonę, tada jau viskas 
bus darbininkų rankose: ir val
džia’ ir pramone. Ar dabar aiš
ku?

—Matai, tavarišč, kad nie
kas nebalsuoja už musų Fos- 
terį, Pimpą, Jukšelį ir kitus 
bolševikų kandidatus. Gal šim
tus metų reikės taip laukti, kol 
komunistišką valdžią turėsime.

—Taigi tas pats bus ir “po 
revoliucijos”, jeigu niekas jū
sų komunizmo nepripažins. Jei
gu tu sakytum, kad visas pa
saulis jau komunistais išvirto, 
tai butų kitas dalykas, bet da
bar. ..

—Da čort znait! — supyko 
tavorštis. — Argi tu nepani- 
maiš? Kurgi jie balsuos storą 
.cigarą rūkydami!

—Jeigu jie ruko storą ciga
rą, tai jie gerai gyvena.

—Atimsime jiems cigarus, o 
į dantis pagalį įsprausime.. .

—Pasirodo, kad jūsų komisa
rai jau baigia jus į bepročius 
paversti. Patys nežinote, ką 
kalbate. Rusų patarlė sako: 
“tamsus kai bonka”.

—Tu nieko nepanimaiš apie 
llavarušinus. Tu durak!

Taip ir užsibaigė musų pasi
kalbėjimas. —Don Pilotas. ’

PARVAŽIUOJU \
Jau ir Vilnius!
Įsmukau stoties urvan. Laip

tais Žemyn, paskum aukštyn. 
Palikau savo nešėją. Rodos, kad 
ne aš laiptais lekiu, bet mane 
patys laiptai neša.... žemyn,
aukštyn...

Visi žmonės lekia, skubina. 
Aplenkia vieni kitus. Kas ne
greitas, suklumpa, į sieną ar
čiau traukias.

Stotyje prisikimšę. Vieni ieš
ko, kiti laukia. Kiti vėl išva
žiuoja. Ko jiems važiuoti, kad 
čia tiek atvažiavę?...

Aš vieko nerandu. Ir ieškau 
įr nerandu. Landau tarp žmo- 
hių, žiūrinėju j visus kraštus 
— nėr. Galop mane sesuo su
rado.

—Tu, Karoli?
— Aš, aš! puolu sveikin

tis, bučiuotis.
Koks tu kitoniškas! — žiū

ri į mane sesuo.
—Ir tu ne tokia. Lyg trupu

tį paūgėjai, lyg mažesnė pasi
darei. ..

Ir pažjstava vienas antrą ir 
dar lyg pirmą kartą fnatovos. 
Stebivos vienas antru.

Važiuojava, namie laukia 
mama, tėvas, — ragina ji ma
ne greičiau, tarytum norėda

ma, kad ir tėvai pamatytų, jog 
aš jau “kitoniškas”.

—Važiuojava! — bematant 
sutinku^ lyg dar laukęs, kad ji 
paragintų.

Susėdava arti vienas antro, 
susiverčiava daiktus ant kojų 
ir važiuojava. Taip gera su se
serimi važiuoti. Jauku, malo
nu. Norėtum daug ką pasakyti, 
bet be žodžių dar geriau. Ro
dos, vakar mudu taip važiavo- 
va: nėr apie ką šnekėti.

—Tu išblyškęs labai, — įsi
žiūri vėl ji į mane žiburių švie
soje.

—Tau taip regis: aš iš kelio
nes išvargęs, — raminu ją. Man 
linksma, ūš nenoriu žinoti, jog 
esu išblyškęs. — Pasilsėsiu, par 
sitaisysiu.

—Tai nieko, pasitaisysi, — 
ramina ir ji.

Žvalgaus į šalis. Viskas man 
rodosi nauja, ne taip, kaip bu
vo pcfnai. Vilniaus gatvės dar, 
rodos, pasidarė siauresnės, na
mai dar ankščiau susispaudė, 
šiemet sukreiveję, tokie pase
nę. Plytelaičių stogai įklubę, 
susiraitę, labiau surūdiję. Sie
nos ligi langų purvais aptašky
tos.

Tai tau buvusi Lietuyos so
stinė! Atėjo kiti žmonės ir at
mainė viską. Savaip padarė, su
gadino.

.. .Istorija! Jau kada mes nuo 
istorijos nutraukti. Be istorijos 
gyvenam. Mūsų gyvenimą kiti 
rikiuoja. Ir nenori, kad būtų 
taip, kaip buvo seniau, o vis 
dėlto malonu senovę atsiminus. 
Kad ir pasakinga ji, tačiau gra
ži — sava.

Mes darom kitokią istoriją, 
kitur kreipiam ir taip mums 
rodos svetima, kas sena... Tuo
met daug buvo girių, buvo tau
rų, stumbrų, lokių... Lietuviai 
barzdočiai strėlėmis ginklavo
si.. .

Stoja vaizdai iš senovės, pri
simena dabartis. Daug skraido 
galvoje visokių minčių. Lyg 
staiga patekau į sūkurį Lietu
vos gyvenimo. Naujo, kitoniš
ko. Norėtum viską iš karto pa
matyti, viską sužinoti.... Kiek
atsimainė per metus, kas atsi
rado nauja?...

Matau, iš tolo, viršum mies
to žiburių, tamsoj sumekeravo 
Gedimino kalnas. Išnašus, slė
piningas siluetas! Kapas seno
sios Lietuvos. Viskas čia palai
dota: ir garbe, ir aštrus kala
vijas, ir širmas žirgas... Vai
dila ir kankles čia metė jau | 
begęstantį laužą... Buvo tai 
paskutinis jųjų akordas... '

Jau nebesimato kalno.. Pasi
slėpė jis ten kur tamsoje. Vie
nas, užmirštas., .

Nueisiu rytoj, nulenksiu jam 
galvą.,.

Arklys sudundėjo per tiltą ir 
lėčiau pradėjo bėgti kalnan. 
Jau nebetrukus parvažiuos ties 
musų vartais...

Tik dabar aš pajaučiau, jog 
esu išvargęs iš kelionės, nemi
gęs naktį ir baisiai noriu val
gyti.

—Juzyt, ar bus • šiltos arba
tos? — klausiu rūpestingai se
sers.

—Bus: mama man išvažiuo
jant pakaitė virtuvą. Ir kiauši
nių bus, ir dešros, ko tik norė
si. Mes laukiam tavęs. Tėvas 
pinigų iš darbo parnešė.

Kaip gerai, kad bus. Viską 
suvalgysiu! Miegosiu paskum 
dvi dieni!

Net atgijau, kad taip manęs 
laukia. Klausinėju dabar sesers, 
ką beveikia tėvai, ar sveiki, ar 
viskas pas mus senoviškai, gal 
nauja kas. Ji apsakinėja daug, 
noromis. Ne tik apie mūsų na
mus, bet pamini ir dėdes, ku
rie buvo atvažiavę. Paskum, 
kas vedęs, kas ištekėjęs. Mūsų 
kaimynas, intendantas, vakar 
susibaręs su savo pačia. Turi 
tokią gražią pačią ir baras su 
ja! Kitas kaimynas, valdininkas 
iš apygardos teismo, būtinai 
šiemet buvo norėjęs laimėti du 
šimtu tūkstančių, ir nelaimėjo...

Viskas įdomu, visko klau
saus. -^Ignai Šeinius.

(Iš “Vargo Mokyklai”)

Mėšlo lenkis ne dėl baimės, 
dėl smarves.

UTĖLĖS
[Feljetonėlis]

Utėlės yra maži gyvūnėliai, 
bot labai draugingos. Kiti vadi
na jas “vošinkom”. Kada pas 
žmogų atsiranda “nečystata”, 
o ypač skurdas, tai utėlės bū
riais ateina jam į pagelbą, lig 
salaveišiai.

Rusija turi geriausią pažintį 
su utėlėmis. Niekur tiek daug 
utelių nėra, kiek Rusijoj. Yra 
jų ir Amerikoj, bet jos geriau
sia mėgsta savo tautiečius. 
Amerikiečiai paprastai gyvena 
švariau, tai utelės negali išsi
laikyti ant slidaus jų kūno. Lie
tuviškos utėlės yra kiek kito
kios. Jos ėda tiktai savo veis
lės piliečius, o kitų veislių pi
liečių jos ne tiek paiso. Jos sa
ko, kai sudarysią didelę armi
ją ir pristaikysią prie Švarių 
aplinkybių, tada užpulsią r vi
sus ponus. Dabar dar jos yra 
mažytės, žodžiu sakant, dar tik 
iš glindų išsivystę, tai mažai 
kas į jas atydos atkreipia.

Utėlės gyveno ir su beždžio
nėmis miškuose ir darė savo 
tvarką beždžionių pakaušiuose. 
Kada beždžione* išgaudė ir at
vežė į zoologijos parkus, tai ir 
utelės prasiplatino tarp civili
zuotų žmonių.

Musų laikų utelė pamačiusi 
kur geresnį overkautą ar marš
kinius arba kelines, ji tenai ir 
skubinasi įsigauti. Jeigu kas 
turi škaplierius padarytus iš ku
nigų kelinių arba pinigų krū
vą, tai jos daro mitingus, susi
taria ir užpuola. 

♦ ♦ ♦
Iška Zabirbalas atsikėlė iš 

lovos, movė koją į kelines, ko
ja užkliuvo ir senis suplojo no
sį j stalo kampą. Kada senis 
atsikėlė, apčiupinėjo nosį, tai 
nosis buvo išsipiltus kaip agur
kas. Sugriebė revolverį ir ke
linėse pradėjo ieškoti kas ten 
buvo užkliuvęs. Surado didelę 
raudoną utėlę.

Prakvostas!... Tai tu pri
siurbei mano kraujo? — utėlę 
išėmė iš kelinių ir padėjo ant 
stalo. Pagrąsino revolveriu ic 
pabarškino j pačios kambario 
duris.

—Ko tu ten nori? — atsilie
pė senė.

—^Greičiau eik čia, greičiau I 
Senė atbėgo.
—Kas atsitiko? Ką darai sb 

revolveriu ?
—Buįrdingierių kelinėse ra

dau!.. . Ar matai?...
—Kur gi jis yra? — pasižiu

rėjo senė po lovą ir j senio ke
lines, kurias jis rankoje laikė. 
—Tu sapnuoji, ar ką?....

—Sapnuoji? Ar nematai, kad 
nosis kaip agurkas. Tai vis ta 
utelė...

Senė pamačiusi raudoną, iš
purtusią jo nosį, nusigando ir 
paklausė:

—Ar tau koks bolševikas bu 
pagaliu šėrė?

—Sulig jūsų nėra skirtumo 
tarp utėlės ir bolševiko! Nešva
rumą užvedė namuose, štai ko
kis bolševikas, — rodo revol- 
vėriu į krutančią utėlę. — Pa
žiūrėk !

—Taigi utėlė!!!...
—Taigi utėlė! O kasgi tu ma

nai?
—Kaip tik tokia pat, kur va

kar su tikietais buvo atėjusi.
—Ar buvo raudona, kaip ir 

ši?
—Raudona, ir tikietus turėjo 

raudonus. Jau savaitė laiko kai 
jos čia landžioja ir siūlo savo 
tikietus pirkti. Vienos išeina, 
tai kitos ateina. Aš ir pamažu 
gomis norėjau aplieti ir ba
riaus, bet jos neturi sarmatos 
ir tiek. Lenda kai kiaulės...

’ —Kam tuos tikietus jos par
duoda?

Sakė, busiąs didelis scho- 
das po overkautu ar kalinėse, 
neatsimenu. Žinau tik, kad da
rysią kokį ten protesto zalaru- 
šiną ar zavarušiną.

—Tai šitaip! Laikyk kelines, 
aš ieškosiu daugiau jų ten...

Don Pilotas.
... - - — I. w —

Mokslas kišenes nepiršiu. 
Mokslo ant pečių nenešiosi. 
Mokslo galo nerasi.



Kas Dedas Lietuvoj
Alionys, Ukmergės 

apskr.
Gale šio kaimo, labai gražioje 
vietoje, yra senos kapinės. Da
bar jos tiek jau apleistos, kad 
baugu ir pažiūrėti. Kryžiai 
pakrypę, aplūžę, išgriuvę. Po 
kapines vaikščioja gyvuliai.

Kaip butų gražu, kad kaimo 
jaunimas šiuo dalyku susirū
pintų: aptvertų tą mažą sklype
lį ners paprasta tvorele.

—Kaimynas.

Stakiai, Raseinių 
apskr.

kaimo ukinin

Laba-
Apylinkėj vėl paplito slaptas j nauskas jau senai pasižymėjo, 

degtines gaminimas. Žmonės 
šitam darbe tiek įgudo, kad 
pagamina gerą degtinę ir gami
na ją kažkokiu budu iš cukraus 
ir dar kažko. Tuo budu ne
reikia esą nei įauginti bosus 
raugo, nei didelių prietaisų 
degtinei varyti, ši priežastis 
labai apsunkino policijai deg
tindarius susekti.

Du Pamituvio 
kai, netikėdami, kad “cukrine 
degtine galima 
kirto

apsvaikti, su- 
laižybų ir, gavę šitos 
s, gerokai truktelėjo. 

Bematant abu taip palinksmėjo, 
tapo miklus ir stiprus, kad pa
keliui į namus sutiko pasispor- 
tuoti. Kaip jie sportavosi, bus 
aišku iš to, kad kitą dieną apie 
pavakares išsimiegoję, vienas 
pajuto, kad pakaušį gelia ir pa
čiupinėjęs įsitikino, kad ten 
trūksta nemažo odos gabalo, o 
antras buvo laimingesnis —ne
rado pypkės ir bato pado.

—Nežinosi.

Įvairios aferos, kyšiai, šmu
geliai, trumpai tariant, —va
gystės musų valstybėje nebe- 
naujiena. Susitepė jomis au
kštieji valdžios vyrai, neatsili
ko nuo jų ir žemieji, provinci
joje, valdančiųjų partijų šulai.Į 
Nepersenai šiauliečius nustebi-! 
no, nors jau senai lauktas, bet 
tik nūn teįvykęs faktas— tapo 
suareštuotas, už valstybinių sū
nuj išeikvojimą, I-sis Šiaulių no
taras P. Labanauskas. P. lxi- 
banausko butą žvmaus valdau-

* I

čiųįų partijų šulo:— jis buvo 
krikščioniškosios, 
kius kademiškosios 
savaitraščio “šiaulietis 
torius,
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SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
TIESIOG IS FABRIKO

WESTERN UPHOLSTERING FURNITURE CO.
<1 n e.)

540 East 63rd St. Chicago, III
Tel. Hyde Park 3392

DR. A. WARCHALOWSKI 
OPTOMETRISTA9 

Egzaminuoja akis — pritaiko akiniu® — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

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

Kam mokėti aukštas kainas, kad galite pirkti
: Parloruž žemas kainas namų rakandus, kaip tai: 

setus ir kitus reikalingus namų rakandus.
Čia yra pirmutinė lietuvių išdirbystė 

Korporacija. Mes išdirbame aukštos rųšies, 
Setus ir Grindines lempas. Turime didžiausį pasi
rinkimą gatavų ir darome ant orderio; kainos yra 
žemiausios.

Ateikite ir persitikrinkite- Teisingas ir greitas 
patarnavimas. Musų kainos yra ant Parlor Setų 
nuo, $79.00 ir aukščiau.

Musų krautuvė atdara vakarais iki 9-tai va
landai vakare.

Parlor
Parlor

ves, šv. Jurgio bažnyčios komi
teto narys, Šiaulių miesto savi
valdybės revizijos komisiojs pir
mininkas, Šiaulių miesto tary
bos kademų frakcijos lyderis ir 
kitų kademiškų partijų bei 
draugijų ramstis. Mieste apie 
šį įvykį labai daug ir įvairiai 
kalbama. Vieni sako, kad P. 
I^ibanauskas išeikvojo daugiau 
100,000 lit., kademų šulas Šmul
kštys viešai, laikydamas š. m. 
balandžio mėn. 20 d. Šiauliuose 
paskaitą, tai užginčijo, ir nuro
dė, kad P. Labanauskas teišeik- 
vojęs tik 20 tūkstančius. Žmo
nės sako: varnas varnui akies 
nekerta. Taip ir čia.

Savo turtingumu

Tokiais krizių ir neturto metais 
jis įstengė įsigyti miesto cent-J 
re, rodos, už 50,000 lit. piečių 
ir ant jo pastatyti, kaip kalba-1 
ma, už 200,000 lit. dviejų au
kštų namus, kurie, sako, dabar 
csa užrašyti vienam vietos kle-'

* J t t • 1 *
bcnui, kad valdžia negalėtų par-i 
duoti. Eina Kandų, kad esąs 
susitveręs net tam tikras komi-, 
tetas P. Labanauskui gelbėti,, 
kuris stengiasi išeikvotas sumas 
valdžiai padengti. Ypatingai 
daug dirba tuo reikalu žymus 
Šiaulių ir visos Lietuvos saldai
nių fabrikantas p. Vaitkus.1 
Mums labai rūpėtų sužinoti, ko-!

giminystės ryšiai p. Vaitkų 
P. Labanausku jungia. Ar 
nepragarsėj tįsios kadaise 

litinės? i

kie 
su 
tik 
50

Dabar jau P. Cabanauskas, 
užstačius p. Vaitkui, rodos, 30,- 
000 litų kaucijos iki teismo pa
leistas.

Krikščioniškosios partijos, 
kaip matyt, savo vado morale 
tikrai gali ‘pasididžiuoti”. Ben- 
kant i naująjį seimą f vertėtų 
tai prisiminti. i

Prieš busiančius neužilgo 
seimo rinkimus provinciją už
plūdo devynios galybės įvairių, 
šiokio ir tokio plauko, sako 
už penkličius papirktų, kalbė
tojų—valdančiųjų partijų “krū
melio” gynėjų. Neužtenka nė 
tų! Metę savo pareigas seimo 
nariai, užmiršo svarbius vals
tybės reikalus ministeriai, ir 
išburbėjo provincijon mitin
guoti.

š. m. balandžio mėn. 20 d.
tikriau paša-' Šiauliuose buvusio “Palas” sa- 

pakraipos Įėję p. Vaitkaus namuose, jvy- 
redak- ko žymaus, visiems žinomo ir 

Juozapo d-jos vado jau spėjusio ne tik pagarsėti,

Juozą Leppą ir Maskaliuną

Colonial Steak and Chicken Dinner
Phone Lemont 86 J. 2

NAUJIENOS, Chicago, III.
valdysime’,

kuriuos

Apie Mušti Siutus

CHICAGO

šiaip visa p. Šmulkščio pa
skaitų išrodė beviltis skęstan
čio gelbėjimasis, griebiantis už

“OREMUS”

W. J. STANKŪNASFOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

ikumaa.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards J54G
Res. Tel.

Beverly 2300

bet ir išturtėti, kademų šulo, Lietuvą ir toliau 
kunigo ir seimo nario šmulks- vis tik labai nugąstavo Klaipė 

‘Busimo dos krašto atstovais, ______
Neatpa-Į jis priskyrė busiančiame Seime 

prie dabartinės opozicijos. Taip 
pat jis viešai pasisakė, kad kri
kščionys demokratai busiančia
me Seime labai bijosi iltfų p. 
Voldemaro ir Smetonos kalbų, 
kurių jie tikisi tikrai gausią 
išgirsti.

čio paskaita, tema: 
seimo perspektyvos”, 
šakodami pačios paskaitos tu
rinio, kurios beveik visos smulk
menos plačiajai visuomenei yra 
žinomos iš “Ryto” ir kitų ka
talikiškų laikraščių skilčių, 
tepažymėsime^ tik tuos bruožus, 
kurie 'labiausiai krito į akis. 
Pi elementas kalbėdamas neper- 
dnug gausiai publikai, ir rem
damasis praėjusio seimo rinki
mais bei dabartinio seimo su
dėtimi aiškiu, visai kadeiniškos 
logikos keliu, priėjo tos išva
dos, kad dabartinė opozicija 
vargiai busiančius seimo rinki
mus laimės. Veltui vedančios 
partijos lyderiai besigaivina 
tuščiomis iliuzijomis— jų mar
ki" krito ir žmonės už juos jau 
savo balsų, drąsiai galima sa
kyti, nebeatiduos. Gana ponai, 
jau nubaigėte alinti Lietuvą, 
patys pirkdami dvarų centrus 
ir statydamiesi fabrikus — jau 
laikas apie kunigo sutanos pa-

Tolinu p. Šmulkštys prileis
damas tą faktą, kad busiančio 
Seimo daugumą sudarys dabar
tinė opozicija, visai paviršuti- 
nias ir negiliais prileidimais 
operuodamas, priėjo tos išva
dos, kad dabartinė opozicijai 
ir laimėjusi daugumą, vis tikj 
nepajėgs busiančiame Seime- 
viena pati visa valdyti, ijes ne
galės sudaryti ministerių kabi
neto ir kit. Toliau p. Šmulkš
tys, matyt, to labai geisdamas, 
išsitarė, kad busiančiame Seime ... .1valstiečiai liaudininkai grei
čiaus blok uosis su ūkininkų
sąjunga ar krikščionimis demo
kratais, o ne su tautinėmis ma
žumomis. Vargiai, p. šmulkš-, 
ty, nors tamsta to ir geidi. Su 
krikščionimis demokratais, kū
ne visus savo juodus darbus 
kitiems suverčia, šiandien var
giai kas išdrįs susidėti.

Be to, p. Šmulkštys nors ir 
išsireiškė, kad girdi: “šiaip ar 
taip, vyručiai ir moterėlės, mes

šiaudo. Po paskaitos klausyto
jai visai mažai lepiojo. Paklau
simus tepriėminėjo tik raštu ir 
tai teko daug sykių raitytis it 
žalčiui j juos atsakinėjant. 
K lasuy tojai kalbėtojui siuntė į- 
vairių pastabų, kaip: eik kuni
gauti, užsivilk sutoną, ko nelai
kai mišių ir k t., bet geros p. 
Šmulkščio akys, matyti durnų 
nebijo. Beveik visi klausytojai 
apleido salę nusistatę prieš da
bar valdančiųjų partijų politiką 
ir tvarką.—K. K.

Visi Kalba
dėlto, kad mes užlaikome geriausių ma- 
terijolų, naujausios mados ir geriausio 
padarymo už žemiausias kainas.

Musų krautuvėje visuomet rasite di
džiausi pasirinkimą iš kelių tūkstančių 
siutų.

Kainos nuo $20 iki $58, visi su dvejom 
kelnėm. Vaikams siutukai su ilgomis 
kelnėmis nuo $9.75 iki $19.75.

Krautuvė atdara kiekvieną dieną. Ne- 
dėliomis nuo 8 ryte iki 12 pietų.

Bridgeport Clothing 
Company 

3246-48 South Halsted Street

Grand Ooenin
Sukatoj, Gegužes-May 29 d

Colonial Steak and Chicken Dinner

SIUOMI KVIEČIAM VISUS DRAUGUS IR PAŽĮ
STAMUS, RE SKIRTUMO, ATSILANKYTI PAS MUS

PASARGA: — Važiuoti reikia Archer Avė. iki 103r<I St., tai yra 8 blo
kai nuo 95 Bulvaro — ten pamatysite iškabą —
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BOHEM1AN
APYNIŲ-
SKONIS

^uriTavI 
Malt ,

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Tik pabandykit
ii

Reikalaukit nuo 
hite kokių 

oardavinčtoių

’' 1 '

’ I.,

■

Kūdikis Jusu Namuose

Labai daug vedusių porų pageidauja tu* 
rėti vaikų, tūkstančiai kopijų naujos kny
gutės I)r. H. Will Elders yra duodama b* 
Jokių iškaAčių 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
tai vartojimo Steriltone, puikaus mokslinio 
toniko, kurį vartojant yra puikios pasek
mės visoje šalyje dėl sustiprinimo silpnu
mų.

kiekviena moteris, kuri nori gyventi nor
maliai, linksmą namų gyvenimą su kūdi
kiais aplinkui ją, turi kreipti atydą | jos 
pirmutinę užduotę, kad sužinojus kas yra 
Steriltone ir kodėl jis gali būti didelis pa- 
gelbėtojae dėl jos. Skaitykit šitą matą kny
gutę, kuri yra prisiunčiama dykai papras
tame konverte. Ji atidaro faktus, kurių dar 
moterims nebuvo išaiškinta pirmiau. Tik
tai atsiųskite vardą šiandien pas L>r. H. 
Will Elders, 1104 Ballinger Bldg., St. 
Joseph, M o. ,

Chemical Laboratory
šitoj Laboratorijoj yra išdir
bamos garsios gyduolės, ku
rios greitai ir labai pasekmin
gai gydo sekamas ligas, kaip 
ve: 1) “Oremus” garsi gyduo
lė nuo sumišimo proto, nuo 
nuomario ar nuo išgąščio. 2) 
Garsios gyduolės nuo reuma
tizmo. “Oremus” Liniment 
ir geriamas į vidų, kurios 
greitai ir pasekmingai praša
lina iš kūno ir sąnarių skaus
mus. Šie vaistai yra išdirbami

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street

Chicago, III.

Atėjo Kultūra No. 4. Kai
na 45 centai. Galima gauti:

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiu?, Je?RU žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už- 
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado suatata 
kur* ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —• tas sun
kus uždavinį* pagalio* tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co- Saint
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Blogas vaikų mai
tinimas

30,000 vaiky kenčia dėl blogo 
maitinimo, sako Dr. Bunde- 
sen.

Sveikatos komisiorderius Dr. 
Herman Bundesen savo savai
tiniame sveikatos biuletene sa
ko: . *

“1925 m. sveikatos departa
mentas išegzaminavo daugiau 
kaip 1 .‘10,000 Chicagos mokyk
lų vaikų, iš kurių 30,000' vaikų 
kentė nuo nedamaitinimo, iš 
priežasties blogo maisto ar ne
tinkamo maitinimo.

“Keikia stebėtis, kad šiais 
abelno sveikatos reikalų pažini
mo laikais, dar atsiranda tiek 
daug netinkamai maitinamų 
vaikų.

“Nedamailinimas yra savo 
rūšies badavimas, — ne delei 
stokos maisto, bet delei netin
kamo maisto ar delei vaiko k u- 
n<» x-negalčjimo naudoti ?>vi-

valgytu maistu, dėlto kad ata
kuoja tyro oro, miego ar žai
dimo lauke.

“Fiziniai trukumai, kaip su
gedę tonsilai ar nesveiki dan
tys taipjau atsiliepia į vaiko 
valgį. Tėvai deda visas pastan
gas, kad apsaugoti vaikus nuo 
ugnies ar šiaip nelaimės, bet 
kada yra paliečiamas tokis 
svarbus dalykas, kaip maistas 
ir maitinimas, viršminėtos 
skaitlinės parodo štokų žinoji
mo apie tinkamą dietą, ar ne
paisymą. Nedarnai tinimas su
mažina kūno nuojiegumą ko
voti su ligomis; taipjau suma
žina kūno Veiklumą ir tankiai 
pagimdo nesveikatą.

“Tinkamas maistas vaikams 
yra prieinamas visiems, žalios, 
lapuotos* daržovėj vaisiai, mė
sa, kiaušiniai, duona ir svies
tas, ir, svarbiausia, pienas 
šviežias, tyras pienas, - turi 
užtektinai maisto elementų, 
taipjau vitaminų, kurie yra rei
kalingi gyvybei ir sveikatai.

“(teras maistas subudavoja 
sveika kūną, v 6

“Miegas teikia augimą.
“Žaidimas ore išdirba stip

rius muskulus. Visa tai reika
linga pašalinimui nedamaitini
mo ar netinkamo maitinimo.“

Smulkios Žinios
Enola Maurine, 3 m„ 5326 

Honore St., lipdama elevato
riaus laiptais Parncll Avė. sto
ty, pasiliuosavo nuo motinos, 
parkrito ir nuriedėjo į pakraš
tį, iŠ kur ji nukrito tiesiai gat
vėn, 10 pėdų žemiau. Mergai
tė krisdama persiskėlė galvą' 
ir neužilgo pasimirė.

" BIRUTĖS
Saldainiai (Kendės) iš Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

sių ir geriausių Birutės saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje.

PerkupČiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidą.

Krautuvė atdara kasdieną:

V. M. Stulpinas & Co.
3311 S Halsted St. Chicago

Tel. Yards 6062k ....

BILLY’S UNCLE

Jau baigiama pienus tilto per 
šiaurinę šaką Chicagos ujies 
Robey gatvėj. Tiltas kainuo
siąs apie $1,200,000.• _______

Lecnard Marino, 626 S. Mor
gan St., langų plovėjas, užsi
mušė ant vietos kada plauda
mas langą Conway name, vi- 
durmiesty, nukrito nuo 10 augš- 
to.

Jodama arkliu ant savo tėvo 
Birmos netoli Ariington lleights, 
(iladys llotopp, 14 m., nukrito 
nuo arklio, persiskėlė galvą ir 
pasimirė.

Nepažystamas negras tapo 
nušautas elėj prie 2311 \Valnut 
St. Negrė moteris, kuri buvo 
kartu su juo tapo areštuota. 
Bet ji buvo tiek girta, kad dar 
nieko išgauti iš jos nepasisekė.

Neužilgo bus pradėtas dar
bas prie budavojimo naujo zoo- 
liginio daržo žvėryno. Dar
žas, kuris bus prie 31 gatvės ir 
i)esplaines upės, užims 172 ak
rus žemės. Jis bus įrengtas 
taip, kad žvėrys, ant kiek gali
ma, galėtų gyventi jiems pri
prastose aplinkybėse, kaip kad 
jie gyveno prieš juos sugau- 
sis»nt. Daržo pabudavojitnas kai
nuosiąs apie .“F”),OOO.OOO. Tie pi- 

nigai tapo paskirti visuotinu 
balsavimu šį pavasarį. Pirma 
dalis zoologinio daržo bus ati
daryta už kokių trijų metų.

Ateinantį mėnesį 23,373 vai
kai baigs viešąsias — žemesnes 
ir augštesnes —x mokyklas. Iš 
jų 14,375 baigs pradines mo
kyklas, 1,500 — vidurines 
(high) mokyklas, 1,041 — ju- 
nior high, 2,252 — amalų, 575 

mokytojų kursus, visi likę 
— specialius kursus.

Kiekvienas mokinys miestui 
šiemet kainavo vidutiniškai 
$104.19, neskaitant naujų mo
kyklų budavojimo.

Alsiintkil laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eū* 

ropos. Kum jie priklauso, tegu 
aueina į vyriausįjį paštą (Clari 
r Adams gatvių) atsiimti. Bei 

kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win 
low” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaijp kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturiolika dienų nuo pa
skelbimo.

901 Alekseni Mikalina
902 Adomaitis Jozapui
905 Balis Besse
906 Barecnei Marjonai
917 Budrevicianei J.
918 Buividis Tony
920 Eitvidene Elena
927 Gedvilas Jonas
936 Grigucini Juozapui
939 Jenkauskene Petronėle
947 Kaitimas Joseph
951 Kviadaraitis Emielie
952 Kucinskuicz Kazimierui
953 Kučinskai tesz Barborai
965 Petkutis Daminik
966 Petrulis P.
973 Raila Pranas
976 Saliamonas K.
981 Shuksta Veronika .
987 Staponaucis Kazis
988 Stasiulis Vilim
989 Stukas Stasus
992 Tamosouskas J.
993 Tamosiunas Juozapas
999 Yucius Adele.

LieiuviųJlateliijoSii.
Plačioj Lietuviškoj 

Chicagoj
Advokatas F. J. Bagočius 

Chicagoje.

Užvakar Chicagon atvyko ad
vokatas F. J. Bagočius iš Bos
tono, Mass., savo bylos reikalu. 
Trys metai atgal adv. F. J. Ba- 
gočių ir jo žmoną buvo skau
džiai sužeisti, kuomet buvo atvy 
kę, tik ką po vestuvių, pas sa
vo draugus Chicagon pasisve
čiuoti. Adv. F. J. Bagočius 
yra žymus visuomenės darbuo
tojas, vienas iš geriausių lietu
vių kalbėtojų ir duosnus aukau
tojas kultūriniams tautos ir 
darbininkų klesos reikalams.

“šakė“ vėl atgija.

šiomis dienomis pasirodys 
naujas, bet senu užvadinimu 
juokų laikraštis “šakė”* Lei
dėjais bus p. A. Ambrazevičius 
ir dar keli juokų patriotai. Re
daguos, kiek yra man žinoma, 
dr. A. J. Karalius. Trylika me
tų atgal tuo pučiu pavadinimu 

ėjo juoką laikraštis irgi Chica
goje. Tuo laiku buvo leidėju 
Mickevičius, o redaktoriais da
bartiniai daktarai A. Montvi- 
das ir A. J. Karalius, tais lai
kais abu buvę medicinos studen
tais.

Vaidyty naktis. .

Metuose yra 365 naktys, bet 
iš visų tų naktų Vaidylų naktis 
yra savo rųšięs šventė, į kurią 
renkasi visa rinktinė lietuvių 
publika visų reikiamų tautinių 
ceremonijų atlikimui. Gegužės 
22 dienai temstant prasidėjo 
rinktis būriai vaidylų ir gau
siai svečių- Nuo 6 valandai va
karo, dar prieš saulei leidžian- 
ties, prasidėjo iškilmingos vai- 
dyliškos apeigos ■■ir tęsėsi iki 
8:30 v. v. Vėliau"seki vakarie
nė, propramas ir tautiškų taurių 
skambinimas.

Vaidylų iškilmėse dalyvavo ir 
svečiai iš Lietuvos: Jankus, 
Brakas, Vaitkevičius ir skaitlin
goji dalis Chicagos lietuvių in
teligentijos. Vaidylų naktis, tai 
savo rųšies Chicagos lietuvių iš
kilmė. Visi padorus tėvynės 
sūnus renkasi į šią4 iškilmę su 
kokiu tai pamėgimu, tarytum į 
savo šventuvę didžiam Perkūnui 
sielos garbę atiduoti.

— Nemunas.

Ryloj svečiai kalbės 
Bridgeporle

Rytoj Mažosios Lietu' os at
stovai, Martynas Jankus ir 
dailininkas Adomas Brakas, ku
rie dabar vieši Chicagoj, kalbąs 
Bridgeporte — šv. Jurgio pa- 
rap. svetainėje.

Vakar jie kalbėjo M. Melda- 
žio svet.

------ ------ - -------- ------------------ -----------

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

........... ........... ------------------------------

[Pacific an<i Atlantic Photo]
Indijos valstybės Bhopal val- 

dove, kuri šiomis dienomis atsi
sakė nuo sosto, užleizduma jį sa
vo sūnui Nawab Žada Hami- 
dulla.

Lietuviu Kriaučių 
susirinkimas

iLietuvių Kriaučių 269 lokalo 
susirinkimas įvyko penktadie
ny, gegužės 21 d., Amalgamei- 
tų svetainėje, 1564 N. Robey 
St. Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas J. Bočiunas. Patikrinus 
valdybą skaitytas protokolas 
praeito susirinkimo ir priimtas 
kaip skaitytas. Valdybos ir biz
nio agento raportai priimti. 
~ Išdavus valdySži* ’ raportą, 
Trockio davatkos užsipuolė ant 
valdybos, kam valdyba perkėlė 
susirinkimą į sekantį penkta
dienį, — esą valdyba sulaužiu
si parlamentariškas taisykles. 
Bet valdyba paaiškino, kad 
susirinkimas buvo dėlto perkel

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

......................    M
Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

........... , ...... ■ ✓

tas, kad sulaukus delegatai iš 
konvencijos, nes kiekvienas no
ri užgirsti kas konvencijoj bu
vo tariama. Tą paiškinus ta- 
vorščiai nutila. Bedarbių vaka
rėlio rengimo komitetas pane
šė, kad vakarėlis įvyko sėkmin
gai, nežiūrint, kad įžanga buvo 
visiems dykai, da ir pelno liko 
$5.

Paskiau sekė konvencijos de
legatų raportas. l)g. Semaška 
plačiai išaiškino konvencijos 
atliktus darbus ir jos naudin
gumą. Prie savo raporto Se
maška pareiškė, kad buvo pa
duota Chicagos lietuvių loka
lo rezoliucija kas link suvieniji
mo visų adatos darbininkų. 
Bet kada buvo svarstoma ši 
rezoliucija, tai vadinamieji mu
sų komunistai buvo priešingi 
tokiam bendram frontui. Kada 
buvo balsuojama, tai komunis
tai balsavo prieš. Kada komu
nistai buvo užklausti, kodėl vi
sur jie šaukia už bendrą fron
tą, o čia balsuoja prieš, tai ko
munistėliai pareiškė, kad jiems 
jų komisarai taip informavę ir 
jie turį taip daryti. Tai aiškiai 
pasirodo, kad komunistai ne sa
vo protu gyvena, o savo lyde
rių. Kiti delegatai tik patvirti
no Semaškos raportą.

Paskiau likosi nutarta paau
koti Passaic’o streikininkams 

$10 ir pasiųsti užuojautos laiš
ką.

šis susirinkimas buvo gana 
ilgas, nes vien delegatų rapor
tas užgmė apie tris valandas. 
Nežiūrint smarkaus lietaus, su
sirinkimas buvo gana skaitlin
gas. —Kriaučius.

Bridgeport
šeštadieny, geg. 22 d., buvo 

surengta “surprise party” labui 
Lietuvos Dukterų Draugystės. 
Vakaras kuopuikiausia pavyko; 
publikos daug atsilankė ir visi 
buvo patenkinti. Išpradžių buvo 
šokiai — iki 10 vai., o paskui 
vakarienė. Laike vakarienės 
kalbėjo Dr. Graičunas, Dr. 
Drangellšr~<If£tfgijos pirminin
kė ir šeimininkės. Kaip teko su
žinoti, draugystei liks nemažai 
pelno. —Ten Buvęs.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir tnoterų

/ Dr, J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki lt. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marškai! Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 04G4

Todėl, kad ji turi dailų ir 
stiklinį pavirš} ir nebijo oro 
permainų. Jos tamprumas 
nedaleidžia supleišėti ir jsi- 
leisti drėgmės, kuri yra 
priežastimi puvimo.

Tel. Yards 3850
A. J. KAREIVA 

& SON 
HARDWARE 

4537 So. Wood St.

Simpatiškas - 
Mandagiu — 
Geresnis ir Pi- 

BBkmd gesnis Už Ki- 
tų Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp, 
pagrabU 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., Tek Blvd. 3201

DR. VAITUS!I, 
OPTOME1 RISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Palengvins akių jtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, normuotu
me, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyetę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pbhna Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street 
Netoli Ashland Avė.

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ FKITYKIM0

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas CanaI 9523

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.

SERGANTI ŽMONES!
» DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūslės, Chroniškomis 

ir Privatiškomis 
Ligomis

Privatiškos ligos yra pavojingos 
gyvenime ir reikalauja inteligen
tiško ir teisingo gydymo. Tūkstan
čiai yra nustoję savo sveikatos ant 
visados ir statė j pavojų savo gy
vybę bandydami be vertes gydymą, 
kurie prižadėjo greit išgydyti. Per 
trisdešimt} metų praktikavimo, Dr.

Ross yra išgydęs 
tūkstančius, ku
rie turėjo tas li-

Zlgas.
Serganti yra už

siprašomi atsilan
kyti ir gauti tą 
patį gydymą, su 
pagelba kurio gy
dytojas yra atga
vęs sveikatą tūk
stančiams kitų.

DR. RO9S turi dalei- 
dimą praktikuoti Medi
ciną ir Chirurgijų Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 6585, >6duo- 
tar, Illinois State Board 
of Health. Buvęs Svei
katom Komisijonierius 
antro didžiausio mies
to Illinois valstijoj. Yra 
baipręn didžiausią Medi
cinos Kolegiją ir turi 
patyrimą virš trisdoAim- 
tj metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privutiikų Ligų.

Del 
Nusil
pusių 

ir 
Visai 

Bejėgiu 
Vyrų

Specialis gydymas yra vartoja
mas, kad pagelbėjus atgauti vik
rumą ir vyrišką stiprumą. Jos sti
muliuoja giles, išvalo kraują, apva
lo sistemą nuo nuodų ir sustiprina 
nervų celes. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nės turi prašalinti iš savęs silp
numą ir ligas. Grynas kraujas 
suteikia sveikatą ir stiprumą; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
mirtį.

Nieko Nekainuoja Pasita
rimas su Dr. Ross.

Didžiausia slaptybė yra užlaiko
ma. Atsišaukite <lel kraujo ir pil
no išegzaminavimo.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St.

Kampas Monroc St., Crilly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki 5 augšto. 
Vyrų priėmimo kambarys 506.— 
Moterų priėmimo kambarys 508. 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po 
pietų. Panedėly, seredoj ir suba- 
toj nuo 10 ryto iki 8 vakare.

Jei nuri turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas. j
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7 eatras- 
Muzika

PRANEŠIMAI

Kubaniaus Kazokų 
choro koncertas

choras. Jis 
keletą metų 

Europoj ii 
ir visur 

šis

Pereitą antradienį, Lietuvių 
Auditorijoj, muzikos ir dainos 
mylėtojai užgirdo labai gerų 
koncertą, kurį davė nedidelis, 
bet nepaprastai geras Kuba
niaus Kazokų Choras, vedamas 
komp. S. Sokolovo.

Tai nepaprastas 
įsikūrė Serbijoj 
atgal, koncertavo
Centralinej Amerikoj 
su didžiausiu pasisekimu, 
gi jo koncertas buvo pirmas pa
sirodymas lietuviams. Kiekvie
nas šio choro dainininkas turi 
gerą balsą ir dainuoja labai su
tartinai. Bet choro dainavimus 
yra visai skirtingas nuo papras
to dainavimo, kurį mes esame 
pratę girdėti. Choras greičiau 
nedainuoja, bet “groja vargo 
gonais”, kaipir akompanuoda
mas vienam kuriam daininin
kui. Todėl ir visos dainos šio 
choio išpildyme išeina visai ki
taip, negu paprasta jas girdėti. 
Net ir dirigavimas yra visai ki
tokia, negu kokį priprasta ma
tyti.

Choras išpildė apie porą de- 
setkų dainų — kazokų, rusų 
liaudies ir klasinių dainų, o taip
jau ir vieną anglišką — “Old 
Folks at Home’’, bet taipjau sa
votiškai, visai nepanašiai j tai, 
kaip dainuoja amerikiečiai (iš
ėmus leibmotivą).

Publikai, kurios buvo nema
žai, atsižvelgiant į tai, kad kon
certas buvo rengiamas paprastą 
dieną, kazokų choras labai pa
tiko ir ji koncertu liko pilnai' 
patenkinta.

Netik, kad publika išgirdo ne
paprastą koncertą, bet savo at
silankymu sušelpė džiova ser- ( 
gantį artistą J. Dikini, nes jo 
sušelpimui buvo paskirta ne
maža dalis koncerto pelno.

Turbut tai buvo paskutinis į 
šio sezono koncertas. Ir ištik- * 
ro sezonas buvo užbaigtas šau
niai. O ir pats sezonas buvo 
turtingas labai gerais kon
certais, gal turtingiausias Chi- 
cagos lietuvių istorijoj. Butų 
gerai, kad ateinantis sezonas 
butų dar turtingesnis netik ge
rais koncertais, bet ir geru lie
tuvių teatru. — V-kis.

Pranešimai
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PELA 

LEISTI $100.60 T
>6.00 į metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
ši*ntą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt ji 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su- 

juaų

čia per 20 metų?
Ateik ir pas:..

apie taupymo bud 
žinosi kaip greit dauginsi* 
doleri*. i

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 Ro. Halsted St.

Prisidėkite i šią draugiją 
Chicagos Lietuvių Draugija S. 

yra didžiausia savišelpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priėmamos ir 
čiclos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

Pavieniai nariai norinti įstoti { 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės į “Naujienas”, čia 
galėsite Uplhiyti aplikaciją į Chi
cagos Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

P.

Town of Lake. — G. D. L. K. į 
Vytauto mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, gegužės 28 d., 7:30. 
vai. vakaro, paprastoj svetainėj. Vi
si nariai malonėkit pribūti, nes bus 
daug dalykų svarstymui. —Valdyba/

Aušros Spaudos Bendroves susi*1 
rinkimas direkcijos atsibus gegužės 
28 <1., 3210 So. Halsted St. Visi di
rektoriai bukit susirinkime kaip 
8 valA—Miller, sekr.

Birutės choro visų narių su.si rin
kinius 
Chapel, 
re. Visi 
reikalų.

{vyks šj vakarą, Raymond 
816 W. 31 St., 8 vid. vaka- 
privalot Indi. Yra svarbių 
—Valdyba.

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpn-į 
minėtn'ne apskrityje aprūpinu lie
tuvius ‘•Naujienomis”, pertat kurie 
nrgaunat “Naujienų’- praneškite že-( 
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas”, 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau-t 
jienų” išnešiotojas .Pranas Jurėnas, 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama Išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wa!lace ir 
nuo 85-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
UI “Naujienas” galima mokėti sykj 
į savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve- 
t anti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Rmilevnrd

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAIEŠKAU Peter Kinders, 

kuris keli metai laiko atgal gy
veno ant West Congress St. ir

ĮVAIRUS SKELBIMAI
LIETUVIŲ SPAUSTUVE

Sppuzdinam įvairius spaudos dar
bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programų*, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
{ musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 W. 33rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

..............

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBJN BROS,
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

PRAPUOLĖ maža balta kudluo- 
ta kalaitė. Kas praneš ar atves, 
gaus $5 atlyginimo. A. Klupshas, 
3600 South Lowe Avė., Chicago.

Juozefa Kavaliauskienė
Siuva vyriškus marškinius 

ant orderio nuo $2.50 ir augš
čiau, savo materialo. Rankų 
darbo marškiniai ir vaikams 
bliuskos, savo materiolo nuo 
$1-25 ir augščiau. Kas duoda 
materiolą už darbą vyrams' už 
kasdieninius marškinius $1.50,

vėliau apie 48 ir S. Paulina St., už šilkinius ir kreiptašinius, $2.
Chicagoj, ir turėjo namų pir- Duodu guzikus, siūlus ir pamu-
kęs Brighton Parko distrikte šąlą. Taipgi taisau senus marš-1 
pusiau su kitu žmogų. Jis pats; kinius. Turiu daug sampelių dėl 
arba kitas meldžiu pranešti 
man sekančiu adresu: 3203 S. 
Halsted St., ant 2 lubų. Tel. 
Yards 1015.

pasiskyrimo.
1306 So. 50 Ct., Cicero 

Tel- Cicero 3370 R.

APSIVEDIMAI JIEŠKO OARBO

REIKIA .DARBININKŲ PARDAVIMUI
VYRŲ

REIKIA darbininko vyro. Reikia 
patyrusio darbininko unt ūkės, už
tikrinta vieta, geras užmckestis, 
j Lemont, III.

Atsišaukite: 
ROZENSKI-LEMONT CO.

6312 VVestern Avė.
Prospect 2102

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, gera vieta, biznis gerai eina. 
Rendu pigi. Lysas ilgas. Priežastį 
pardavimo patirsil ant vietos, norin
ti gerą biznį, atsišaukit gi eitu lai
ku.

MIKE PAUKŠTIS
4511 So. Wood St. '

NAMAI-ŽEME
Pardavimui Namai

NAMAI-ŽEME_ _

PAIEŠKAU apsivedimui mergi
nos ar našlės nuo 25 iki 38 metų 
senumo; aš esu 36 metų senumo, 
našlys. Meldžiu atsišaukti.

IG. GRIG.
96 W. 6th St., 

ST. CHARLES, ILL.

ISRENDAVŪJIMUI
5 ruimų Ratas rendai, ruimai ge

ri, $23.00 mėnesiui. 3 kambariai ren
dai, 2 lubų, $15.00 mėnesiui.

8119 So. Morgan Street

RENDON 4 kambarių* apartmen- 
tas, garu šildomas, karštas vanduo 

visi parankn- 
arti 63-čios.inai.

Bviicla

♦, su lova ir 
Ant Cainpbell, 
W0.

Z. S. MICKEVICE 
2505 W. 63rd St.

Hemlock 0800.

STORAS rendai geroj apielinkėj, 
2646 W. 63 St. Plaza 0657.

PASIRENDAVOJA 4 kambarių 
Ratas, guzus ir elektra.

8139 Normai Avenue

SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BR2DGEPORT PAINTING 
& HDW. CO. 

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklu* ir t. t.
3149 So. Halsted St

J. S. RAMANČIONIS, Pren.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Ydą 3408—Blvd 7667 office

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grose rnių, Bu-
čemių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. M u a ų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sosthsims, 1912 So State St.

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndale 01 U.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT U% 

Mes parduodame visiems obelio 
kainomis 

Mvintbal Plombinę Sepply Co* 
1637 Weet DivUlon SU 

netoli Marshfield

Tel; Pullman 1413
. JOHN TENINGA 

Namų Statytojas ir Generalis 
KontraktorluH

32 West lllth Place
Chicago, III.

IEŠKAU darbo prie duonos išva- 
žiuojimo. Moku šį darbą gerai, tu
riu patyrimą per 12 metų.

Kreipkitės į 
Naujienų Skyrių 

3210 So. Halstfcd St. 
No. 50

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

MOTERŲ veiterkų, $18 į savaitę. 
Lovų taisytojų, $65 j mėnesį. Indų 
plovėjų, $17 į savaitę. Virėjų, $25 
iki $40 j savaitę. J dirbtuves mergi
nų, $15 pradžiai. Turime taipgi ir 
daugiau visokių darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT AGENCY
4191 So. Halsted St., 2 fl.

Kampas 42nd Street

REIKIA moterų dirbtu
vės darbui, operatorkų prie 
mašinų, valandos nuo 7 iki 
5, Subatoje iki pietų.

THE WASHBURN CO 
6126 So. La Šalie St.

REIKALINGA patyrusi veiterka j 
ręstau rantą.

3206 So. Halsted St.

REIKIA merginos prie abelno na
mų darbo. Trys šeimynoje; labai 
gera mokestis. 6510 S. Francisco. 
Avė. 2 lubose

REIKALINGAS vyras, katras mo
ka troku važiuoti ir kad turėtų 
kiek pinigų. Aš turiu troką, galima 
padaryti daug pinigu per vasarą, 
taip pat ir žiemą. KrelpktCs 3302 
S. l'nion Avė. Pirmos liinos iš už
pakalio. Vakarais nuo 6 vai. iki 8 
vai.

PARDAVIMUI lunch room ir ne
svaiginamų gėrimų parloras, geroje 
vietoje, senas biznis.

1220 W. 69th Street

NAUJAS mūrinis namus, 2 pa
gyvenimų, 6 ir 6 kambariai, 
karštu vandeniu apšildomas 
1 fialas; įmokėti $3,500. Na
mas randasi 4430 S. Campbell 
Avė.

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA arba išsimaino mė
sos krautuvė, su visais puikiausiais 
Įtaisymais. Parduosiu už pirmą tei
singą pasiūlymą. Mainysiu ant namo 
arba lotų.

317 W. 79th Street * 
Tel. Bouievard 9641

2 NAUJI budavojami namai, 
po 4 ir 4 kambarius; parsiduo
da pigiai, po $3,500 įmokėti, 
kitus kaip rendą. Namai ran
dasi Brighton Park.

150 — NAMŲ — 150
Dabar buduvojamų: 4, 5 ir 6 

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

Pirmas {mokėjimas tiktai $100, ki
tus kaip rendų. šis namų olselio 
pasiūlymas yra dėl jūsų pasirinki, 
mo. Galit {sigyti vieną tų puikių 
namų tiesiai nuo savininko, tiktai 
su biskiu {mokėjimo, kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. At- 
siŠaukit šiandien.

SAWIAK & CO.
7181 VV. Grand Avė.

6407 Irving Park blvd.
6537 Irving Park blvd.

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

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St. 
Tel. Bouievard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasu Ils. vedėjai

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilankykit pas 

WEST AUTO WRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Roosevelt 2794 

Vartotų karų dalys visokių išdir- 
bysčių. Tajerai, tūbai, radiatoriai, 
baterijos ir t. t. Karai parduodami, 
perkami, mainapįi.

PARSIDUODA Fordas sedan 1925 
melų, beveik naujas. Kaina $145.00. 
Vakarais 4357 So. Washtenaw Avė.

I,ufayette 1329

RAKANDAI
< PARDAVIMUI REAL ESTATE 

OFISO RAKANDAI
Parsiduoda 3 deskos, 5 krėslai, ra

šoma mašinėlė, ofiso baras ir didelis 
sefas, taipgi ir kiti smulkus daik
tai. Parduosiu viską sykiu pigiausia 
kaina — už ketvirtadalį kiek daik
tai yra verti. Galima pirkti sykiu vi
sus daiktus ir čia pat varyti biznį 
arba nupirktus daiktus vežtis j kitų 
vietą. Vietą rafftlHfri Roselande, arti 
prie Michigan Ale. Jeigu kuris pirks 
viską sykiu atiduosiu už $350.00. Kam 
reikalingi pirktis ofiso fikčeriai, ne
praleiskite progos. Kreipkitės “NAU
JIENOS”, 1739 So. Halsted Street; 
Box 763.

PARDAVIMUI
T—»

DIDELIS VALYMO IŠPARDAVIMAS 
Vartotų pianų, fonografų, vargonų 
ir grojiklių pianų. Tiktai už cash 
iš priežasties • labai žemų kainų 

padėtų ant tų instrumentų, mes 
norime pirkėjų su cash. Yra pri
krautas visas augštas upright pia
nų, fonografų, radio ir grojiklių 
pianų. Mes turim juos visus par
duoti ir prašalinti nuo tako. Fono
grafai $3 iki $60. 18 grojiklių pia
nų $10 iki $75, 16 grojiklių pianų 
$50 iki $150. Kiekvienas instrumen
tas pilnai garantuotas.

NATIONAL PIANO STORES 
2332 W. Madison St.

PARSIDUODA Pool Room, ge
riausias vidurmiestyj; viskas gera
me stovyje, penkioliku biliardų. 334 
So. State St., šalę Rialto Teatro. Sa
vininkas ANDRĘW.

PARSIDUODA 2 krėslų Barber 
Shop, 2 kambariai pagyyenimui. 

730 W. 17th Street

PARDAVIMUI bjpbemė, moder- 

jei pirksit,; 8 dienas.
5845 Irving Park Blvd.

REIKIA 10 patyrusių moterų dėl niška. 3 krėslai, gerąs biznis, pigiai 
sortavnno skudurų. P. Goldman and 
Sons, 1405 W. 21 St.

REIKIA DARBININKŲ NORIU MAINYT

VYRŲ
AUTOMOBILIŲ mechanikų, $40 į 

savaitę. Automobilių plovėjų, biskį 
patyrusių, $35 j savaitę. Motorų alie- 
jotojų, $30 į savaitę. Antrarankių 
virėjų, $30 j savaitę. Berniukų j dirb
tuves, $15 ) savaitę. Vyrų prie na
mų darbo, $65 į mėnesį, kambarys 
ir valgis. Janitorių, $25 į savaitę. 
Malevotojų, $6 j dieną. Darbininkų, 
50c į valandą. įrangų plovėjų, $120 į 
mėnesį. Grinderių, 55c j valandą.

Taipgi turime ir daugiau visokių 
darbų. Atsišaukit: ■

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. Halsted St., 2 fl. 
K/impas 42nd St.

REIKALINGI darbininkai į 
restoraną: 1) viena veiterka tu
ri būti patyrus savo darbe. 2) 
Abelnam restorano darbui, tin
kančio vyro ar moteries. 1549 
Indiana Avė., Tel. Calumet 1277.

Bučernę ir* grosernę ant nebran
gaus namo. Mano biznis geras ir 
roj vietoj. Man jau nusibodo 
daug metų. Kreipkitės į 

NAUJIENAS, Box 764 
1739 So. Halsted St.

............................ ..............■■■■■-----
PARSIDUODA saldainių ir mo

kykloms reikmenų krautuvė. Arti 
mokyklos, priešais Bažnyčios. 4 pa
gyvenimui kambariai ir garadžius. 
Pigi renčia. Geras biznis. Pigiai.

1444 So. 50th Court 
Cicero, 111.

------------- - ------------------------------
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė maišytų tautu apgyvento] apie
linkėj. Geras biznis, $100.00 įplau
kų kąsdien. Pardavimo priežastis — 
turiu tris biznius.

2306 Blue Island Avenue 
Tel. Canal 6772

per

PARSIDUODA grosernė ir vaisių 
krautuvė. 4906 W. 14th St., Cicero, 
Illinois.

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos. Turi būti apsipažinęs su tuo 
darbu. Gali būti apisenis žmogus.

J. SAVICKAS
1900 So. Union Avė.

PARDAVIMtJI barbernė, graži vie
ta, garu šildoma.

6805 So. Richmond St.

REIKIA berniuko prie virinimo 
pads iš cemento ir asbestas, gera 
alga, patyrimas nereikalingas. Ari- 
dor Co., 589 E. Illinois.

PARDAVIMUI storas cigarų, 
tabako ir taip visokių smulkių 
daiktų, labai pigiai arba galima 
mainyti ant lotų.

153 E. 107th Street 
Tel. Pullman 0928

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

320 E. 14th Street 
Chicago Heights, III. 

Šventadieniais nesikreipkit.

kas

2 PAGYVENIMŲ namas, 7 
ir 7 kambarių, karštu vande
niu apšildomas, aržuolo tri
nias, maudynes, elektra ir visi 
parankumai; įmokėti $3,(MM), 
kitus kaip rendą. Namas ran
dasi 5422 So. Carpenter St.

PARDAVIMUI grosernė, geroj vie
toj; turiu išvažiuoti, greitai noriu 
parduoti, arba priimsiu pusininką. 
3 ruimai, garu apšildoma, renda$ 45 
j mėnesį. Kaina $500. Kreipkitės: 
1542 W. 59 St.

4 PAGYVENIMŲ namas po 
5 kambarius, kampinis lotas 75 
by 125 f t. įmokėti tik $3,000, 
kitus kaip rendų. Namas ran
dasi 6604- 06 St. Louis Avė.

/■■■ . ...............................................................-

Dabar Laikas Statyt
Namus

REDLIN — HERMAN
Namų Statytojai

2343 W. Armitage Avė.
(arti Weste'rn Avė.)

Jei turite savo lotą mes pasta
tysime namą ir paskolinsime pi
nigų. Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių. Perkame ir par
duodame bonus ir morgičius.

$1000 JUMS REIKIA

PARDUODU savo grojiklį 
su 125 rolelių ir benčiumi, 
už $140. Garantuotas pirmos 
stovyje. Mainysiu bile į ką 
pirmą {mokėjimą, 

MR. KRENZ, 
6512 S. Halsted St.

pianą 
viskas 
rųšies 
kaipo

Kitus taip kaip rendų

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, 4 kambarių pagyvenimas už
pakalyje. Brighton Park lietuvių 
apgyvenioj apie'inkf. 4410 South 
Mozart St.

5 PAGYVENIMŲ mūrinis 
namas po 5 kambarius; įmokė
ti $3,000, kitus kaip rendą. Na
mas randasi 2804 So. Union 
Avė.

1 ARSI DUODA ice cream ir mink
štų gėrimų krautuvė, cigarų, tabo
kos ir smulkių reikmenų.

1621 So. Union Avenue

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras.

5158 So. Sacramento Avė.

t
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė. Parduosiu su namu ar be namo. 
Gera vieta. Parduosiu pigiausiai 
kaip galima. Priežastis pardavimo 
— savininkas prasišalino.

W. DAMBAUSKAS 
4310 So. Wood St.

NAMAI-ZEME
Special North Sidej
Naujas mūrinis namas, 2 Ba

tų po 5 ir 5 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas, budavo- 
tas pagal vėliausios mados, lo
tas 37X125 f t. Garažas dėl 2 
mašinų; parduosime pigiai ar
ba mainysime ant namo south 
sidėj. Namas randasi 2132 
Le Vergi n Avė.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.
Lafayette 7674

N.

3 NAMAI mainui, rendos neša 
$350 į mėnesį — mainysiu j didelį 
apartamentavą namą arba j visai ma
žą ir pigų namą. Iš 3-jų namų vie
nas yra kampinis biznio namas, ki
tas yra irgi biznio namas su 5 rui-* 
mais gyvenimo, o trečias namas — 
4 Ratai po 4 ruimus. Šitie visi na
mai randasi lietuvių kolonijoje, va
dinamame Vienuolyno apielinkėje.

NAUJAS namas, 1 metų senas, 
North West Sidėje 2 po 5, garu ap
šildomi, lotas 40x125, taipgi 2 karam 
garadžius. Gražiausioje vietoje ant 
North Sidės. Mainysiu ant biznio ar
ba mažo namuko South Sidėje. Pri
imsime “Mortgečių” kaip “cash”.

ŠVELNIS ir MANKUS 
1448 N. Paulina Street 

Tel. Armitage 6411

TURIU parduoti savo 5 kamba
rių bungalow Ciceroj, furnas šildo
mas, aržuolo trimingai, netoli mo
kyklų ir bažnyčių, tik $7500, mai
nysiu i lotą, Naujienos, Box 751.

8 KAMBARIŲ rezidencija parda
vimui, garu šildoma, cementinis skie
pas, 2 karų mūrinis garažas, barge- 
nas, $6,800, cash $1,500. 11948 Egg- 
leston, Pullman 0755.

GAUSIT GERA FARMA PIGIAI

Del savo moteries ligos esu pri
verstas parduoti gražią 70 akrų 
furma didžiausioj lietuvių koloni
joj Michigane, arti Fountain, prie 
didelio kelio; upelis bėga per fer
mą; geros triouos. Kas greit pirks 
— parduosiu labai pigiai.

Y. GEDMIN
10104 Wentworth Avė., Roseland

BARGENAS. Pardavimui tran- 
sferinis kampas, 25x125, tinka 
dėl biznio, ant 59 St., 100 pėdų 
į vakarus nUo Weatern Avė., 
South Front, savininkas Phone 
Prospect 2468 arba atsišaukit: 
5950 So. Talman Avė.

BARGENAS

6 kambarių mūrinis bungalow, prie 
cementinės gatvės, geroje apielinkė- 
Je, kaina $7,000. Rahdasi

5318 So. Califomia Avė. 
CRANE and MORELAND 

3859 W. 55th Street

NAtJJAS mūrinis bungalow, 
5 kambarių, lotas 40X125 ft. 
Įmokėti $1,500. Namas randa
si 5607 S. Natcbez Avė.

5 KAMBARIŲ medinis cat- 
tage, įmokėti $1,500. Namas 
randasi $6538 So. Kostner Avė.

NAUJAS mūrinis namas, di
delis storas ir 3 pagyvenimai, 
garažas dėl dviejų mašinų, la
bai gera vieta. Namas randasi 
Brighton Parke.

Mes šituos visus namus par
duodame pigiau kiek galime 
arba mainysim ant didesnių 
arba mažesnių namų arba lotų.

Jokantas Bros. * i
4138 ARCHER AVĖ.

lafayette 7674

PARSIDUODA kampas 
tinkamas dėl ROAD HOUSE 
su 10 akrų žemės ir 6 kam
barių medinis namas i PA
LOS PARK, galima pirkti 
žemės ir mažiau. Puiki ir 
gera vieta, visiems gerai ži
noma, ant dvigubo vieškelio 
(State Highway) priešais 
Forest Preserve. Didžiau
sias suvažiavimas žmonių 
prie tos vietos. Taipogi tin
kamas kampas dėl gasolino 
ir “sandwich” stoties. Ne
praleiskite šitos progos, ku
rie interesuojatės, neatbūti
nai pamatykite, retai pasi
taiko tokių progų. Del pla
tesnių informacijų kreipki
tės prie:

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

Prospect 2102

2 flaty mūriniai - be cash 
arba- tik biskį įmokėti, pasta
tysime ant jūsų išmokėtd loto 
už $10,000 ir augščiau — bun- 
galow, $6,000, 3 flatų, $16,000. 
30 metų patyrę namų statyto
jai. Teisingas patarnavimas. 
STERNFELD & CO., 4106 N. 
Hamlin Avė. Phone Irving“ 8608

KANKAKĘE UPft
Pasirinkimui dideli lotai, pigios 

kainos, lengvais išmokėjimais, šalę 
yra gerai įrengtas kliubas. Musu pa
siūlymą nieks negali viršyti. Illiajia 
Heights I/and Co., 1504 Strauss Bldg. 
Wabash 6736-6737.

1) Parsiduoda 9 kambarių muro 
namas — rezidencija, 2 karų garad
žius. 5700 So. Artesian Avė.

2) 5 kambarių muro bungalovv, 
>539 So. Albany Avė., $1,000 cash, 
kitus lengvais mėnesiniais išmokėji
mais.

8) Dar vienas muro krautuvė ir 
pagyvenimo kambariai, 4014 South 
Western Avė., reikia $3,000, kiti iš
mokėjimais. Savininkas 5700 So. Ar- 
;esian. Priimu bile kokių nuosavybę 
taip pirmų mokestį.

Tel. Republic 8289

PARDAVIMUI muro namas 2 pa
gyvenimų, namas randasi Brighton 
Parke. Parduosiu arba mainysiu į 
bučernę ar grosernę. Tel. Yards 4095

Nusipirkite naują 4 kambarių 
Honeymoon mūrinį bungalow, kiek
vienas kambarys didelis ir šviesus, 
aržuolinės grindys, karštu vande
niu šildomas, modemiškas plumbin- 
gas, dideli su sieteliais ir stikliniai 
porčiai, su grindimis viškai, dar 
yra vietos dėl vieno kambario, jei 
norite. Cementinis skiepas, laund- 
rės lovys, gasinis šildytuvas ir t. t. 
Lotas 30 y 125, title garantuota per 
Chicago Title & Trust Co., savi
ninkas ant vietos subatoje ir visą 
diena nedėlioję.

7204—7206 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI 5 kambarių nau
jas namas ir lotas šaly. Lotas apsė
tas daržovėmis. Didelė bamė, kaina 
$3,300. Parduosiu greit, nes važiuo
ju j Lietuvą. 4 blokai iki karų lini
jos. Karais j miestą 1 vai. laiko.

10713 S. Albany Avė.
Mt. Greenwood, III.

MŪRTSECIAI-PASKOLOS
"■ ....................... ..

ANTRI MORGIČIAI
Sutelkiami ant 6% pal ūkaną. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedne Ave^ 

Lafayette 6788

$250,000
Paskolinsiu <!el antrų morgičiy, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260
l/

Cash Už Jūsų Namų 
Įplaukas Ir Lotus

Už bile išmokėtą namą, 24 va
landų patarnavimas.

Atsineškit savo deeds ir ab
straktus prirengtus dėl biznio. 
Mes suteiksime tuojau gerą pasiū
lymą. Atdara kas vakaras.

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757. ,-

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

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

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

La——...........  ..... ■ .............

VYRAI, BARBERYSTČ 
APSIMOKA

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

International Barber College
672 and 651 W. Madison St.

CHICAGO, ILL.


