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Berger nori konstitu
cijos revizijos

—,   X—— , *

Sovietai nutarę. nebevar- 
žyti privačios prekybos

Brazilija ir Ispanija žadančios 
trauktis iš Tautų Sąjungos

Berger nori J. V. konstitu- Rusai stabdo privatiniy
' cijos revizijos pirkliy persekiojimą

Brazilija ir Ispanija trau
kias iš Lygos

Turkija nesidėsiauti Tautu Są- 
jungon, jei negausianti nuo* 
bitinės vietos taryboj

GENEVA, Šveicarija, birt. 
9. —» Gauti čia pranešimai iš 
Rio.de Janeiro sako, kad Bra
zilija nutarus pasitraukti iš 
Tautų Sąjungos.

Girdėt taipjau, kad Braziliją 
paseksianti ir Ispanija. v

Pranešim Ai iš Angoros skel 
bia, kad Turkija nesidėsiauti 
Sąjungonr kaip tatai numatyta 
Lausannos traktate ir Mosulo 
shtarty su Didžiąją Britanija, 
jeigu ji negausianti nuolatinės 
vietos Sąjungos taryboj.

Berlino žiniomis, Lenkija bu ,

' • «..d Atlantic Photo]

.h.*, i.^.. (po, kairei) bus “šeimininkė pri neesą” In-
.<).•/ ncN., Pawliuską, Okla., ir Sara Mayers bus iškilmių 

k a aite. Jiedvi paeina iš indijonu.

Esamoji kraštą konstitucija jau 
praaugus savo gadynę; nori 
panaikint prohibiciją

WASHINGTONAS, geg. 9.— 
\Visconsino socialistų kongres- 
manas, Victor Berger, įnešė at
stovų bute rezoliuciją sušaukti 
konstitucinę konvenciją Jungti
nių Valstijų konstitucijai per
žiūrėti.

Bergeris pareiškė, kad Jung
tinės Valstijos jau praaugusios 
savo ,kOnstituciją, priimtą lai
kais, kai kraštas buvęs pasken
dęs nepraeinamose girios^

Tarp pakeitimų kon^itucijoj, 
kurių Bergeris siūlo padaryti, 
yra pašalinimas 18-tojo papil
dymo [prohibicijos įstatymo.); 
sustiprinimas l-ojo papildymo 
[tikybos laisvė, žodžio, spaudos 
ir susirinkimų laiaKftj; sustip
rinimas 14-ojo papildymo [visi 
asmens, gimę arba naturalizuo- 
ti Jungtinėse Valstijose, yra 
piliečiai. Atskiros valstijos ne
gali išleisti tokių įstatymų, ku
riais butų bandoma suvaržyti 
Jungtinių Valstijų piliečių tei
sės, privilegijos ir neliečiamy
bė); sustijninimas 15-ojo papil
dymo [Jungtinių Valstijų pilie
čių balsavimo teisė negali būt 
nė atimta, nė susiaurinta dėl 
jų rasės, dažo ar pirmykščios 
vergybės]; taipjau padaryti pa
keitimą, kad Aukščiausias teis
mas nebegalėtų spręsti dėl kon
greso priimtų Įstatymų konsti- 
tucingumo a nekonstitucingi 
m o.

Prancūzu atstovai atsisa-C *

kė nuo didesnės algos
PARYŽIUS, birž. 9. — Fran

ci jos atstovų butas 150 balsų 
prieš 128 atmetė sumanymą, 
kad buto nariams butų padidin
ta alga nuo 27,000 iki 42,000 
frankų (nuo $815 iki $1,268).

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 t greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
Žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
| dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingus per paskelbimus Naujie
nose. *

Tūkstančiams ištremtųjų leis 
grįžti atgal ir laisvai užsiimti 
prekybos varslu

RYGA, Latvija, birž. 9. — 
Sovietu aukščiausios ekonomi
nės tarybos pirmininkas, Feliks 
Dzeržinskis, kurs yra taipjau 
politinės policijos (“čekos”) 
galva, įsakė paliauti visokį per
sekiojimą privatinių pirklių, 
kurių per pastaruosius du mė
nesius buvo daugiau kaip 8.000 
areštuota ir ištremta iš Mask
vos.

Dzeržinskis pranešė aukš
čiausios ekonominės tarybos su
sirinkime, kad sovietų vyriau- 
bė nutarus leisti privatiniams 
pirkliams laisvai pirktis gami
nius Rusijos rinkose ir nevar
žomai užsiimti liek smulkmeni- 
ne tiek didmenine prekyba.

Dzeržinskis paaiškino, kodėl 
sovietai nutarę leisti pirati
niams pirkliams laisvai užsiim
ti prekyba. Pasak jo, prieš aš
tuonis mėnesius kooperatyvai 
prašę jį leisti jiems pasirašyti 
su sovietų gamybos" trustais 
kontraktą gauti prekes piges
nėmis kainomis. Dabar jis pa
daręs tyrinėjimą , ir suradęs, 
kad sovietų trustai didmenos 
kainas papiginę 20 nuoš., tuo 
tarpu kooperatyvai ne tik kainų 
nepapiginę, bet dar pyekes pa
branginę.

Tyrinėjimai parodę taipjau, 
kad užpakaly skundų prieš pri
vatinius pirklius, kurių pasta» 
rais laikais buvo daugybė areš
tuota ir vagonų vagonais išdan
ginta į Sibirą, buvę tie patys 
kooperatyvai, vyriausiai dėl to, 
kad privatiniai prekininkai pi
giau parduodavę žmonėms pre
kes, ne kad kooperatyvai.

Komisaras Dzeržinskis parei
škė, kad ištremtiesiems dabar 
bus leista grįžti atgal į savo 
vietas ir laisvai verstis preky
ba, nes tai esanti vienintelė 
valdžiai priemonė priversti ko
operatyvus, kad jie atpigintų 
kainas savo prekėms.

Mokesnių suėmimo 
agentai areštuoti 

dėl papirkimų
u NEW YORKAS, birž. 9. — 
Vyriausybės tapo areštuoti 
du mokesnių suėmimo agentaų 
Victor Bergholz ir Joseph Stat- 
ler. Jie kaltinamu dėl ėmimo 
papirkimų iš mokesnių mogė- 
tojų. vieno Rocklando, Me., 
milionieriaus, ' Cliffordo W. 
Smitho, jie gavę 17,500 dolerių 
kyšį, bad sumažintų jo, milio
nieriaus Smitho, pajamų mo
kesnius visu šimtu tūkstančių 
dolerių.

PAWHUSKA, Qkla.‘ birž. 9. 
— Darbininkas Ernest Burk- 
hart, suimtas, prisipažino už
mušęs Fairfaxo rančerį, Wm. 
Smithą.

tinai reikalausianti, kad jai bu
tų suteikta nuolatinė vieta tary
boj. Toks esąs naujosios Len
kų valdžios nusistatymas.

Naujas Lauky ministeriy 
kabinetas sudarytas

Premjeru pasilieka Barte!;, ka
ro dalykus pasilaiko savo ži
nioj Pilsudskis

VARŠUVA, birž. 9. - Prem
jeras Barte! pranešė, kr.d nau
jas ministerių kabinetas jau 
sudarytas. Išskiriant du, visi
kiti naujojo kabineto nariai pa
silieka tie patys, kurie buvo ir. 
laikinajame, sudarytame gegu
žės 16, Pilsudskiui nuvertus se
nąją valdžią.

Augustas Zaleskis pasilieka 
užsienio ministoriu, maršalas 
Pilsudskis — /karo. Klarner, 
Grabskio kabinete buvęs preky
bos ministerių, gauna finansų 
ministerio portfelį, o Kviatkovs- 
kis —- prekybos ir pramonės.

Meksika suėmė Britų 
degtinės kontraban

dos laivą
MEKSIKOS* MIESTAS, birž. 

9. —- Britų legacija pasiuntė 
užsienio reikalų departamentui 
notą, prašydama informacijų 
dėl suėmimo ties žemutinės 
Kalifornijos pakraščiais kana
diečių laivo su svaigiųjų gėri
mų kontrabanda.

Girdėt,, kad Meksikos vyriau
sybė atsakysianti, jogei padary
ta tarp Jungt. Valstijų ir Mek
sikos sutartis dėl svaigalų kon- 
trabąndos reikalaujanti, kad 
Meksika padėtų Jungtinėms 
Valstijoms kovoti svaigalų 
šmugeliu.

Bedarbių skaičiaus di
dėjimas Brituose

LONDONAS, birž. 9. —Ofi- 
cialiniais skaitmenimis bedar
bių skaičius Anglijoj per gegu
žės mėnesį, stipriai padidėjo. 
Neskaitant •streikuojančių ka
syklų darbininkų, gegužės 3 d. 
bedarbių buvo 1,105,916; gegu
žės 31 tas skaičius pakilo iki 
1,614,200.

Neoficialiu apskaičiavimu be
darbių skaičius, kartu su ang
liakasiais, siekia šiandie 2,720,- 
000/

“Evangehninkas” pa
smerktas už vagystę
ROCHĖSTER, N. Y., birž. 9. 

r— George Burgess, I*akewood 
(Ohio) evangelijos skelbėjas,
tapo teismo pasmerktas už va- moj pietų rytų vėjas.
gystes ir suktybes, papildytas Vakar temperatūra vidutiniš- 
veikiant jam kaipo pittsburgiŠ- kai siekė 65° F.
kės Chemical Oil and Gas kom-j šiandie saulė teka 5:14, lei- 
panijos akcijų pardavinėtojui, -dįįiasi 8:25 valandą.

kussoliiii reikalauja iš 
Čechy satisfakcijos

Grumoja atšaukti iš Prahos 
ministerį, kam čechų atsto
vas įžeidęs fašistus

V1ENNA, Austrija, birž. 9. 
Čechoslovakuose įvyko nau

jas incidentas, dėl kurio Italija 
grūmoja atšaukti iš Prahos sa
vo ministerį.

Parlamento narys Pik, Pilse- 
no burmistras, laikydamas kal
bą smerkė fašistų darbuotę 
ČH’iicslovakijoj, v Ila.ijog mi- 
nisteriui pasirodė, kad kai kurie 
jo žodžiai buvę užgaulingi. 
Mussolini tatai kreipėsi į Če- 
chos’ovakijos užsienių departa
mentą, reikalaudamas satisfak
cijos, kitaip Italijos ministofis 
apleisiąs Prahą.

Čechoslovakais nepatenkinta 
ir Lenino našlė. Ji įteikė for
mali protestą dėl išleistos Pra
hoje naujos knygos, pavardytos 
“Kruvinasai Leninas.”

Oro pašto aeroplanas 
nukrito žemėn

UI EVELAND, Ohio, birž. 9.
New Yorko-Chicagaš nak

ties oro pašto aeroplanas, ši 
rytą kaip 3:30 išskridęs iš Cle- 
velando, pakilęs apie 300 pėdų 
i orą nulužo abudu propeleriu 
ir nukrito žemėn. Pilotas Wil- 
liams susižeidė, bet nepaveji n- 
gai. Pašto siuntiniai buvo pa
siųsti kitu aeroplanu. f

* C - p** 1 ■ ■■ -

Tėvas ir dvi dukters", 
žuvo liepsnose

IIEHRIN, 11)., birž. 9. — 
James Stumm ir jo dvi mažos, 
11 ir 8 metų, dukters žuvo gais
re, kuris sunaikino jų gyvena
mąjį namą. Stummo žmona ir 
kūdikis sakudžiai apdegė.

KINUOSE UŽMUŠTA MISIO
NIERIAUS ŽMONA

šANHAJUS~Kinai, birž. 9.— 
Iš čengtu miesto, Zečuano pro
vincijoj, praneša, kad ten gat
vėj buvus užmušta vieno Kana
dos metodistų misionieriaus, 
W. Sibley, žmona. žmogžuda 
kurs ją peiliu paskendęs, tapęs 
sugautas.

Chicagai ir apiclinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja*

Didėjąs debesiuotumas; tru
puti šilčiau; vidutinis, didziu-

Amerikoj laisvės nėra, 
sako mokslininkas

Netolerancija neleidžianti Ame
rikai buti tikrai “land of the 
free”

■ r~"

BALTIMORE, Md„ birž. 9. 
— Dr. Goodnow, Johns Hop- 
kins Universiteto prezidentas, 
kalbėdamas baigusioms šiemet 
universitetą studentams, pasa
kė, kad netolerancija neleidus 
ir neleidžianti Amerikai tapti 
tikrai “land of the free.” Ame
rikos civilizacija, sakė jis, nusi
ris į intelektualios stagnacijos 
periodą, jeigu dabar auklėjamo
ji gentkartė nestos kovon su 
netoleranciįa ir nekovos už 
minties ir/ išsireiškimo laisvę.

“Mes,” sake Dr. Goodnow, 
“esame neva ’laisVi žmonės, bot 
iš tikro mete esame daug aršiau 
valdžios suvaržyti savo asmens 
gyvenime ir elgesy, ne kad dau
guma kitų tautų.”

Skrzynskis kausis su 
generolu Szcptyckįu
VARŠUVA, birž. 9. — Bu

vęs Lenkų prejnjeras Skrzyn- 
skis stos dvkmvon kardais su 
generolu S^ptyckiu. Dvikovos 
priežasti^/iokia. Pereitą naktį, 
atėjęsyf kllubą Skrzynskis, pri
siartinęs prie gen. Szęptyekio, 
ištiesė jam ranką pasisveikin
ti, bet pastarasis jam , rankos 
nedave. Skrzynskio paklausta 
dėl priežasties, generolas pri
kišo Skrzynskiui, kad jis esąs 
kaltas dėl mirties žmonių, už
muštų per Pilsudskio sukilimą 
Varšuvoj gegužės 12 dieną.

*

Duona ir vanduo butle- 
fteriams kalėjime

LINCOLN, Nebr., birž. 9. — 
Teismas, pasmerkdamas kalėji
mai) du butlegeriu, Ray Car- 
seną ir Thomai Nelsoną, nu
sprendė dar, kad per pirmas 
keturiasdešimt dienų j ir mai
stas kalėjime l utų vien duona 
ir vanduo. Kaliniai apeliavo į 
aukščiausį valstijos teismą, bet 
pastarasis žemesniojo teismo 
nusprendimą patvirtino.

Dideli potvyniai Meso
potamijoje

BASRA, Irakas, birž. 9. — 
Eufrato upės apielinkėse potvy
niai daro didelių eibių* mieste
liams ir kaimams. Mesopotami
jos, viduriuose kraštas virto 
milžinišku ežeru.

MANIlLA, Filipinai, birž. 9.— 
Šio mėnesio pabaigoj bus palei
sta iš (/orrigedoro kalėjimo 
200 Filipinų skautų kareivių, 
kurie buvo pasmerkti dėl maiš
to Fort McKinley tvirtumoj 
1924 metais.

Siūlo užleisti Amerikai 
žemę Kambodžoj

Už 2 milionu akių Indo-Kinuo- 
se Jungt. Valstijos turėtų 
sumažinti Franci jos skolą

PARYŽIUS, birž. 9. — Gir
dėt, kad M. Outrey, parlamen
to atstovas iš Francuzų Indo* 
Kinų, slaptame atstovų buto 
kolonijų komisijos posėdy, da
vęs sumanymą užleisti Jungti
nėms Valstijoms 2,IMK),000 ak
rų žemės Kambodžoj gurno au
ginimo .tikslams. .

Už šitą žemės plotą Jungti
nės Valstijos turėtų panaikinti 
stambią Francijos skolos dalį.

Klausimas, sako, atiduotas 
subkomisijai išnagrinėti.

Daug žmonių užmušta 
traukiniams susikūlus
KAPTAUNAS, Pietų Afrika, 

birt. 9. — Traukiniams susikū
lus ties Salt River, dvi mylias 
į rytus nuo Kaptauno, penkioli
ka žmonių buvo užmušta ir 
trisdešimt kit^j pavojingai su
žeista.
,\‘ . .----------- y------------

Devyni 'darbininkai su
žeisti gazams eks- 

pliodavus
. CLEVELAND, Ohio, birž. 9.

Devyni darbininkai, dirl)ę 
naujosios - Union stoties vietoj 
iškastame šuliny, 200 pėdų gi
lumo, staigaxpajuto besiver
žiantį i šulinį gažą. ir davė žen
klą viršun, kad ui)ntt-4teUu juos 
’aukan. Keltuvui betgi dar^ue- 
pasiekus viršaus gazai apačioj 
ekrpliodavo, ir visi devyni dar
bininkais buvo skaudžiai apde
ginti. Juos nugabenta į. ligoni- 
nV- }

DARBININKAS UŽMUŠTAS

IIAMMOND, Ind., birt. 9.— 
Ne\v York Car Wheel kompani
jos fabrike buvo elektros už
muštas darbininkas Art Sum- 
mers, netyčia palietęs elektros 
jėgos vielą. z

$250,000 gaisras Galesburge

GALESBURG, 111., birž. 9.— 
Gaisras Čia sunaikino ’Acme 
Feed Mill, Midwest liejyklą ir 
keletą gyvenamųjų namų, pa-, 
darydamas nuostolių daugiau 
kaip 25(),00Q dolerių.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRĄ GERIAU SIŲSTI PINIGAI

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

2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Banką, kuris duoda ir galį 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 į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA. 233 E: 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Lloyd George laimėjo kovą 
su Astjuithu

LONDONAS, birž. 9. —Britų 
liberalų partijos vidujinėj vadų 
Lloyd George ir Asuuitho, ko
voj laimėjo Lloyd George. Li
beralų parlamentinės grupės 
mitinge, kuriame iš keturiasde
šimt narių dalyvavo trisdešimt 
penki, Lloyd Georgeui pareikš
ta pasitikėjimo 20 halsų prieš 
12. Tuo budu jis ir toliau pasi
lieka liberalų - partijos vadas 
parlamente.

Lietuviai buvę perėję 
per Lenky sieną

BERLINAS, birž. 9. —Len
kų sienos sargyba atmušė ir Iš
vijo atgal lietuvius, kurie buvo 
perėję per sieną į Lenkų pusę. 
Pas suimtus kelis lietuvius bu
vo rasta dum-dum kulipkų. 
[Greičiausiai tai lenkų prasima
nymas.]

Injunction’us gali gaut 
tik samdytojai prieš 

darbininkus
MORGANT()WN, \V. Va., 

birž. 9. — Kasyklų darbininkų 
unija buvo kreipusis į teismą, 
prašydama injunetiono prieš 
keturias anglies Kompanijas, 
kuries operuoja kasyklas, su
laužiusios padarytą su anglia
kasių unija kontraktą. Teis
inęs tečiaus atsisakė duoti uni
jai injunetioną.

Varnišo kompanija už
siėmė svaigalu šmu

geliu
ROCHESTErTn y., birž. 9. 

Prezidentas vietos Don-O-Lac 
varnišio kompanijos, Albert 
Hutson, ir keturi kiti tos kom
panijos viršininkai tapo inkri
minuoti dėl svaigiųjų gėrimų 
šmugelio. Kompanija be to fal
sifikavus savo knygas apie su
vartojimą duodamo jai denatu-

Perkunas sunaikino 
Dievo namus

McPHERSON, Kas., birž. 9.
Per stiprią audrą Frcmon- 

to miestely perkūnas trenkė 
švedų bažnyčią, padegė, ir ug
nis visai ją sunaikino. Bažny
čios triobesys buvo vertinamas 
daugiau kaip 50,0(10 dolerių.

j IMPERFEČT IN ORIGINAL |
K. . .     .    •    •   • • rrr * -  
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Kas Dedas Lietuvoj
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np.

T
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ir tada 
apskun- 
50 litų, 
barč ir 
vadino.

ryto 
gar-

Tel. Lufayette 4223
Plumbing, Heating

JKaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. Stato ši. Chicago. 7!l.

MALlHpPj^^

^nnersteJ^

Kūdikis Jūsų Namuose

šis 
Puikus 

Vandeniui 
Puodas 

jtalpos pusė galio
no; turi ledinę lu
pą, optic nušlifuoto 
stiklo.

Naujame 
G. Chernausko Darže

NAUJIENŲ
MaikaS

Birželio 27 d
1926

|domi klebono byla
Sudargo parapijoj šakių 

pasimirė vienas ūkininkas, 
dai go klebonas Brundza . už 
velionio palaidojimą pareikala
vo 100 litų. Veliopio sūnūs pa
reiškė, kad tėvo likis mažas, 
kad pinigų nėra, kad sunkus 
metai, kad liko daug įpėdinių ji 
1.1., sutiko duoti klebonui 50 
litų, kuriuos ir užmokėjo. Kle- 
luinas velionį palaidojo kaip 
tikrą kataliką ir buvo Viskas 
gerai. Bet... pikta dvasia ėmė 
gundyti Dievo tarną rodydama 
jam šio svietą “marnasčitis”. 
Klebonas nepasidavė. Tada pik
ta dvasia įsilindus į panelę gas- 
padinę ėmė gundyti, 
klebonas neatsilaikė— 
dė žmogelį teisman dėl 
Teisme kun. Brundza 
begėdžių tą žmogelį
Teismas išnagrinėjęs bylą at
metė klebono Brundzos jieški- 
nį. Reiškia klebonas buvo mė
ginęs net su teismo pagelba iš
lupti iš žmogelio 50 litų. Skai
tytojai spręskit: ūkininkas ar 
klebonas begėdis?—Sudargietis.

JUSTICE PARK. ILL.

Dalyvauja ' ,
Garsus lietuvių magikas, Prof. Jonas Čeka- 
navičius. Jis darys visokius triksus, *fones 
ir štokas: pripildys orą paukščiais ir kito

kiais gyvais sutvėrimais. Jis užsakė Ber
lyne daug įvairių dalykų specialiai skiria
mų dėl parodymo publikai Naujienų Pik
nike. Baisus ir žingeidus dalykai dėsis.

Lenktynės s
Vyrų, moterų ir vaikų. Dideles ir brangios 
dovanos visiems už pasižymėjimus. Kelios 
dešimtis porų turės progos dalyvauti dar 
niekad nematytose lenktynėse, bandyme 
jėgų, gabumų, iškalbos, storumo, plonumo, 
senumo, jaunumo, sunkumo, lengvumo ir 
kitokių dalykų.

Čia bus patenkinti visi. Didi vyrai ir su
augusios ponios — kaip ir maži kūdikiai. 
Desėtkai visokių žaidimų yra paskirta vai
kams ir mergaitėms ir už pasižymėjimus 
daugybė dovanų.

Chernausko daržas yra didelis ir gali tilpti 
apie 30,000 žmonių, todėl mes kviečiame vi
sus Chicagos ir iš kitų miestų ir vietų lietu
vius. Kviečiame: darbininkus, mekanikus, 
profesionalus, biznierius, kunigus, bolševi
kus, menševikus, katalikus, klerikalus, 
avangelikus ir šiaip visokių įsitikinimų ir 
pažvalgų žmones, ir visiems prižadame ir 
garantuojame apsaugą, tvarką ir paprastą 
asmens nepaliečiamybę. Čia mes veiksime, 
gyvensime ir džiaugsimės kaipo visi geri 
piliečiai vienos valstybės, po bendra protek
cija Naujienų ir Chernausko.

VISI PRIBUKIT.

Gegužės 10 d. 7 vai. 
įplaukė Klaipėdos uostau 
laivis “Lituania”, kuriuo važia
vo Amerikos lietuvių ekskursija. 
Klaipėdiečiai jau iš anksto susi
rinko uoste sutikti amerikie
čius.

Laivas sustojo marių vidury. 
Mažu laiveliu persikeldino prie 
svečių eilė žymesnių ' valdžios, 
visuomenes ir spaudos atstovų, 
pasisveikino su ekskursija ir jos 
pirmininku b u v. “Garso” redak
torium p. šimučiu. Sugrojus 
orkestram Lietuvos himną ir ke
letą smagių dalykų, svečių ūpas 
pakilo.

Apžiūrėję laivą, visi bendrai 
susėdėjo I klasės, kajutėj- pusry
čių; laike kurių p. gubernatorius 
žilius pasveikino svečius pirmą 
kartą atvykus stačiai iš Ameri
kos Klaipėdon ir linkėjo, kad 
ryšis tarp Amerikos lietuvių ir 
Šio krašto butų dar tampresnis.

Toliau kalbėjo uosto direkci
jos pirmininkas p. Naruševičius 
anglų kalba ir eilė kitų atstovų. 
Į visas kalbas ekskursijos var
du kalbėjo p. Šimutis, tarp kit
ko pasakė, kad buvo visi labai 
sujaudinti, pamatę, žaliuojan
čius Klaipėdos pajūrio krantus, 
iš džiaugsmo visi apsiverkė. Ir 
ekskursijos vardu pasveikino 
visus susirinkusius ir padėkojo 
už tokį gražų priėmimą. , Apie 
10 vai. visi atsisveikino su sve 
tingu laivo kapitonu ir išsikėlė 
į kraštą, o laivas neužilgo išvy
ko toliau.

Po pietų ekskursantai ir daug 
klaipėdiškių susirinko miesto 
kapinėse prie paminklo žuvusių
jų už Klaipėdos krašto laisvę. 
Orkestrui grojant Bethoveno 
gėdulos maršą, svečiai, pręzen- 
tuojant Šaulių Sąjungos vėlia
vai, uždėjo vainiką ant brangaus 
paminklo.

P. šimutis pasakė trumpą vi
sus jaudinančią prakalbą. Dau
guma dalyvių tų iškilmių, maty
dami tėvynės laisvės kovotojų 
kapą, klausydamies prakalbos 
ir liūdnos buzikos, nebsusilaikč 
ir apsiverkė.

Tą pačią dieną dauguma sve
čių išsivažinėjo į savo gimtinės 
kampelius, apalnkyti gimines ir 
pažįstamus. — Nykštukas.

Teniniai, Tauragės 
apskr.

NAUJIENŲ KVIESLYS

Pakilusiu upu teniniškiai bal
savo už vnlstiečius liaudininkus 
kurie,* iš 377 balsuotojų, gavo 
204 balsus. Socialdemokratams 
teko veik tiek pat, kaip irj'tlk- 
kų S-gai”: 38 prieš 37 balsus., 
Krikščionių demokratų sąrašas! art)a 
(No. 5) gavo vos 50 balsų. O 
kaip klebonėlis, kun. Bučnys 
bažnyčioj agitavo savo pavapi-

jonis! Viskas per nieką. O ir 
U-kų S-ga” (12 Nr.) turinti 
Teneniuose savo kuopos centrą 
su 80 narių, tegavo vos 38 bal
sus! Visai nukrito krik-demo- 
kratų markė! Pamatė žmonės 
kunigėlių valdžios juodus dar
bus - ir sudiev/laimužei!

—Gintaras.

Pajūris, Tauragės 
apskr.

praėjo ir tfte senai lauk
tieji rinkimai į III Seimą. Bal
suota Ištisas tris dienas: gegu
žio 8! 9 ir f O-tą dieną. O balsai 
skaityta tik gegužio 11-tą. Iš-’ 
puoR4 balsuoti tik 2‘dieni, beL 
vyriausioji rinkimų komisija 
pratęsė dar vieną, geg. 10-tą 
dieną, dėl lietaus. O iš tikrė 
gal dėl to, kad krikščionys de
mokratai norėjo daugiau balsų 
sužvejoti. Bet vis tik rinkimai 
jiems nepasisekė; iš 1200 bal
suotojų Pajūrio apylinkė atida
vė 808 balsus valstiečiams liau
dininkams, o tik apie 160 balsų 
gavo krik, d-tų blokas! Del to-, 
kaip nušriypšti jie'liko!

» —Gintaras.

Užvęrmenai, Ramy
galos, vals.

Gegužes mėn. 2 dieną apie 12 
vai. pasikorė pilietis A. Dargu
žis. Pasikorimo priežastis — 
girtuoklystė ir kortavimas.

1 dieną gegužes išjojo raitas į 
Ramygalą ir išsinešė 450 litų su 
savim. Ramygaloje prakortavo 
visus pinigus ir arklį. Gegužės 
2 d. apie 5 vai. ryto sugrįžo na
mo pėsčias. Paklaustas žmonos 
kur dėjo arklį, sake palikęs Tru
skavoje pas victlą pilietį, nes su 
juo važiuosiąs ..dar šiandien į 
Kauną. Po to apie 12 vai. išėjo 
karvėms atnešti pašaro iš kloji
mo ir nebegrįžo.. žmona nuėju
si žiūrėti kį betikiu vyrais, ra
do jau kabaliųojanti ant balkio.

Liko žmona pu 2 vaikais.
-- .Talinas Ąžuolėlis;

Pajūris, Tauragės 
apskr.!

Prie rinkinių komisijos čia 
atstovavo iš Kauno atvažiavęs 
kaži koks studentėlis “pilgri- 
mas” — “pavasarininkus”, ku
riuos Čia nesenai buvo suorgani
zavęs Povstauskienės 
ris Kaulius.

Studentėlis pasakęs 
rininkams” karštą 
kad visi balsuotų už savąjį są
rašą (5 Nr.) ir kad kitus dar 
agituotų.

šis studentėlis, matyt, fašis
tas, turėjo atsivežęs su savimi 
pilną portfelį savųjų proklama
cijų “Gelbėkite Lietuvą! Sura- 
šinėkite Lietuvos pardavikus!”

Nužiūrėjęs jauną, niekuo ne
įtartiną vaikiną, jo užklausė, ar 
jis pavasarininkas? Šis atsa
kęs: taip. Studentas kišt jam

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten it at- 
B1 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 

$215, į Klaipėdą $181 iki $186,- 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. , Naujas 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, 
BELGENLANI), PENNLAND-(eX- 
Pittsburgh). ZEELAN&, AR ABIC 
siūlo greitą kelionę j Cherbuurg, 
Southumpton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savąitė.

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

Kreipkite prie mus vietinių agen-

proklamaciją. Kaip tik patai
kyta liaudininko, kuriam pasa
ka, kad slaptai ir ištikimam “pa
vasarininkui” teduotų perskai
tytu proklamaciją^ (Tą prokla
maciją drauge siunčiu “Naujie
noms”). Bet šis visiems paro
de, ką gavęs nuo studento. Tuo 
bildu, palikus tam .studentui 
portfelį su proklamacijomis rin

"Šeimyniškas Išvažiavimas
Rengia Joniškiečių Labdarybės- ii* 

Kultūros Kliubas

• Nerišlioj, Birželio 13,1926 
MApLE HILLS

Prie ežero, labai puikioj vietoj, kur galima 
maudytis ir žuvauti
Bus ir Prakalbos

Važiuoti reikia Joliet gatvekariais iki 95th St., 
paskiau eiti 3 blokus į rytus kur bus ženklas Lietu- • 
vos Vėliava.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
TIESIOG IS FABRIKO

WESTERN UPHOLSTERING FURNITURE 00.
(I n c.)

540 East 63rd St. Chicago JI1
Tel. Hyde Park 3392

Reikalaudami

RAKANDU

DUODAMAS 
prie kiekvienų dvie
ju kenij 
WENNERSTEN’S 
Kad perstatyti Wennersten’s naujiems Vartotojams mes suteik
sime — absoliučiai1 be jokio ekstra mokesčio — puikų pusę 
galiono įtalpos optik nušlifuoto stiklo vandeniui puodą prie 
kiekvienų dviejų kenų Wcnnersten’s. štai kur yra puiki do
vana. Šis yra Specialia pasiūlymas tiktai aprubežiuotam laikui 
Užsisakykit tiktai du kenus MALTHOP ir gausite vandeniui 
puodą taipgi.

TIKRAS APYNIŲ ir Salyklo Syrupas 
Tiktai švieži su pilnu skoniu apyniai yra vartojami j Wen- 
nerston’fl.. Absoliutiškai nėra artificialio paskaninimo ir nerei
kią,... .jneąataąią prirengimas, tas. rųšies, kurirf Auri TIKRUS 
APYNIUS tame salyklo syfupe — gatavas dėl vartojimo.

Užsisakykit nuo savo vertelgos ŠIANDIEN!____ _._  ___ L_ J.# _ WENNERSTENS
Bohemian Typo

Salykloir Apynių Sujungifiis

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

‘ setus ir kitus reikalirtgus namų rakandus.
Čia yra pirmutinė lietuviu išdirbystė Parlor 

Korporacija. Mes išdirbame aukštos1 rųšies, Parlor 
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.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxx į
S

Saldainiai (Kendčs) iš Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

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

Perkupčiams, piknikų ir bulių 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidą.

Krautuvė atdara kasdieną: *

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

• Tel. Yards 6062

kimų salėj ir pačiam kaž kur 
pasišalinus, vieno gudrulio, vi
sos veik proklamacijos išimtos 
ir valstiečių liaudininkų litera
tūra portfelis prikišta.

O kas parašyta tose prokla
macijose, patys pasiskaitykite. 
Perskaitę suprasite, kokie krik- 
čionys demokratai!

— Gintaras.

Kętvirtadienis,'Birž. 10, ’2(5

Labai daug vedusių porų pageidauja tu
rėti vaikų, tūkstančiai kopijų naujo* kny
gutės Dr. H. Will Elders yra duodama be 
jokių ifckaėčių dėl bevaikių moterų. Bile 
kokia Šeimyna, kuri gamtos yra nuskriaus
ta ir nesuailaukia kūdikių, privalo reika
lauti tos knygutės dykai Šiandien. Joje ap
rašoma paprastas namų gydymą-,, parem
tas vartojimo Steriltone, puikaus mokslinio 
toniko, kurj vartojant yra puikios pasek
mės visoje Salyje dėl suetlprinimo silpnu
mų.

kiekviena moteris, kuri- nori gyventi nor
maliai, linksmą namų gyvenimą su kūdi
kiais aplinkui ją, turi kreipti atydą l jos 
pirmutinę užduotę, kad sužinojus kas yra 
Steriltone ir kodėl jis gali būti didelis pa
gelbėtajam dėl jos. Skaitykit Aitą mažą kny
gute, kuri yrft prisiunčiama dykai papras
tame konverte. Ji atidaro faktus, Vurių dar 
moterims nebuvo iAaitkinta pirmiau. Tik
tai atsiųskite vardą iiandien pas Dr. H. 
Wil| FMers, 1104 Ballinger Bldg., St. 
Joseph, Mo. ,

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES . 
FURNITURE CO.

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

' * * < t

Dvi Didelės Krautuves
^ePeo^es^rmJore ^n^anif

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richinond Gt.

Tel. Brunsvvick 9393

KAROLIS - 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North Avė., Chicago, UI.

VALET

AuloSirop
Razor

Pašiga- 
landa 
pats
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L S. S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

- June 10, 1926 Eilinis No. 165
L.S.S. Pildomasis Komitetas

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelįpnienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grėbei is, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — A. J ūsas,
Avė., Chicago, 111.

Finansų Sekretorius —
Chicago, III.

Kasierlus — A. Lekavičių, 2404 W.
Division St. \

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

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

111. ’
3959 Archer

G. Mankus,

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

Drg. M, London automobi 
liaus užmuštas

Socialistą Presos 
Piknikas

socialistai, kurie įėjo į darbiu-• 1926 m. 11/V — Per drg. 
čių kabinetą.

šitos taisyklės tikslas yra 
neduoti, kad ta arba kita val-| 
džia galėtų • panaudoti savo 
tikslams tarptautinę socialistų 
organizaciją, kaip Busi jos 
bolševikų valdžia naudoja ko- 
nąunistinj internacionalą. Socia
listų Internacionalo nusistaty
mas yra būt visiškai nepriklau
soma nuo valdžių organizaci
ja-

“Vienybės” redaktoriai, be 
to/.nežino, kad dabartinis so
cialistų Internacionalas nėra 
“antrasis”. Antrasis Internacio
nalas suskilo karo ir pokarines 
pasaulio suirutes metu. Kuo
met paskui jisai tapo perorga
nizuotas, tai jisai pasivadino 
“Socialistų Darbininkų Interna
cionalas”. (Jo cen tralinė rašti
nė pirmiaus buvo Londone, o 
dnbar vra Ciuriche, Šveicarijo
je).

dol.

Gauta
Gegužį 336 
..... >...... Lt. 3330.16

Viso Lt. 8856.06 
“Socialdemokrato”

Valdu:
17/III-—Paul Sa-

Detroit, Mich.
1925 m.

dūląs,
(nenurodyta tikslo Lt. 120.—

1926 m. 2^/1 V — Jurgio
Waterbu-
........  Lt. 616.90

J. Losky 
ry, Conn.

Viso 
m..

ll 736.90
Kaunas, 1926 
gegužės mėn. 20 d.

Nr. 189.
Centro Komiteto Pirmininkas

K. Bielinis.
Reikalų vedėjas

Paplauskas.

DANCIGO SOCIALDEMOKRA
TAI Už KOALICIJĄ

Balandžio m. 17 ir 18 dd. 
įvykusi HĮųncigo laisvos valsty
bės socialdemokratų partijos 
konvencija, susidedanti iš 112 
delegatų, vienbalsiai užgyrė sa
vo parlamento atstovų nutari
mų dalyvauti* koalicinėje val
džioje.

Tikslas dalyvavimo 
joje yra 
į savo 
Dancigo 
(ai turi
deda daugiausia pastangų ko
vai su vokiečių ir lenkų nacio
nalizmu ir džingoizmu.

Vietinėse. Dancigo savivaldy
bėse socialdemokratai turi 504 
atstovus ir dviejose dešimtyse 
savivaldybių turi daugumą.

koalici- 
neduoti valdžių paimti 
rankas Atžagareiviams, 
seime sočia Idemokra- 
30 atstovų iš 120. Jie

Padėkos žodis
Lietuviai Advokatai

BOHEMIAN 
APYNIŲ* 
SKONIS

uriTani 
Malt 

. v

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

T»k pabandyki;
H

Reikalaukit nuo 
bile kokių 

Dardavinėtoių

.•ilV

Tel. Blvd. 313S
M. V\ oilkirvicw 

BAN1S

4UAERKA
t .-ekin ingai pa- 

n niauja mote- 
••in»8 prie gim- 
l» inu, patarimai 
Ivkai moterimi 
c merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Birželio 20 d. Cook County 
(Chicagos ir apielinkės) sociali
stų partija rengia-dideliam Ri- 
zervievv parke spaudos pikniką, 
kuriame dalyvaus ir lietuvių 
socialistų VIII rajonas. Lietu
viai socialistai turės piknike sa
vo skyrių, kuriame laikys pra
kalbą “N.” redaktorius ir daly- 
zaus “Pirmyn” mišrus choras. >

Daugiausia pikniko rengimo 
klausimų apsvarstymui- Cook

New Yorko laikraščiai pra
neša, kad pereitą sekmadienį 
buvo autdmobiliaus suvažinėtas 
ir mirė nuo žaizdų žinomas so
cialistas, drg. Meyer London, 
buvęs kongresmanas.

Nelaimė atsitiko, einant Lon
donui skersai gatvę, Ist Avė. 
ties 18 gatve, New Yorke, apie 
12 vai. dienos. Atūžęs gatve 
automobilius, kurio London ne
suspėjo pastebėti laiku, parmu
šė jį ant žemės ir taip sudaužė County socialistų partija šaukia 
jam galvą, kad tą pačią dieną ji- birželio 
sai numirė ligoninėje. Prieš sa
vo mirtį, nors kentėdamas bai
sias-kančias, drg. London prašė; Room 315, 
policijos nebausti vežėjo to au- | ,t. 
tomobiliaus, kuris jį užmušė.

Meyer London ėjo 55 metus.1 
Jisai buvo atvykęs iš Rusijos; 
prieš 35 metus ir Amerikoje ... ________  __
baigė advokatūros mokslą. 1914 zencijai kandidatų nomiiiavi 
metais jį pastatė socialistų par
tija kandidatu į kongresmaną, i 
ir jisai buvo išrinktas. Kon- į 
grėsė drg. London išbuvo du ter-1 
minu, paskui vėl buvo išrink
tas 1921 m.

11 d., šį penktadienį, 
;aip 7:30 vai. vakare, delegatų 
;usišinkimą County buveinėje, 

803 West Madison
Būtinai reikia, kad į tą su- 

| sirinkimą ateitų ir lietuviai de- 
egatai.

Susirinkime bus, be to, ap
svarstyta planai kauntės kon-

nui ir platformos priėmimui.

Balky pasakotojai
"Nabašninkas buvo grabus, 

darbštus ir teisingas vyras. .Jisai 
it orėjo labai gerą vardą darbi
ninkų unijose. Kaipo socialis
tų atstovas kongrese, jisai pasi
žymėjo dideliu taktu ir pasakė 
jsvarbiais klausimais eilę pra- 
■kalbų, kurios atkreipė į save vi
sų kongresmanų domę.

Kongresmanas Berger rei
kalauja taisyt konstituciją

Victor L. Berger, socialistų 
atstovas Jungtinių Valstijų kon
grese, pasiūlė atstovų butui re
zoliuciją, reikalaujančią peržiū
rėti ir pataisyt šio ktašto kon
stituciją.

Drg. Bergerio nuomone, J. V. 
konstitucija, kuri buvo priimta 
1789 metais, yra pasenus ir ne
begali patenkinti šių dienų kraš
to reikalus. Originaliai ji buvo 
suplanuota turtingųjų klasių 
atstovų tam, 7 kad susiaurinus 
liaudies teises.

pirm 
‘buržujų’

Musų draugai ir rėmėjai Ame- 
I rikoje surinko nemaža aukų 
I musų partijos reikalams. Šitoji 
I parama padėjo mums rinkimų 
Į kovoje ir prisidėjo prie klerika

lų bloko galybes rinkimuose į 
Į Seimą sutriuškinimo. Juodoji 
Lietuvos reakcija metė į rinki
mų kovą šimtus gerai apmoka- 
mų) agitatorių, paskleidė milijo
nus lapelių ir pilnos melo iš 
šmeižto agitacinės literatūros. 
Jos reakcijos žinioje rinkimų 
metu buvo visa tūkstantis Lie
tuvos kunigų, graudingais pa
mokslais ir keiksmais raginu
sių tikinčius balsuoti tik už kle- 

I rikalus. Pągaliau, valdžios apa
ratas visu sunkumu buvo užgu- 
'ęs soc. demokratus ir opozici
ją. ' > ’

Vienok, nežiūrint šitų sunku
mų ,musų partija laimėjo veik 
visą šimtą nuošimčių vietų busi
majame Seime. Prie šilo laimė
jimo esate žymiai prisidėję ir 
jus, draugai amerikiečiai. To
dėl visiems, atėjusiems mums 
pagelbon, reiškiame Šiuomi mu
su širdingiausios, padėkos. Drau- 
gąjns Bostoniečiams, ypatingu 

uolumu rinkusiems aukų, — 
draugo Vinco Gegužio jungtuvė
se, drg. St. Michelsonui “Kelei
vio” redaktoriui atlikusiam L. 
S. S. organizuotą maršrutą, vi
soms L. S. S. kuopoms, L. S. D. 
Partijos Rėmėjų Fondo veikė
jams, ypač Chicagoje, ir visiems 
aukavusiems reiškiame ypatin
gos musų padėkos

Prašome priimti musų draugų 
sveikinimus.

Lietuvos Soc. Dem. Partijos 
C. K-to vardu K. Bielinis. ' 
Kaunas, gegužės m. 23 d.,

1926 metais.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

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

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

•Gyvenimo P Ida 
. 3323 South Halšted St.

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

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia

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

I National Property Co.
11 So. La Šalie ^Street

501 Iloanoke Bldg., Central 4757

«• DR. HERZMAN-®

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 . 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. )

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN B. BORDEN
(Johii Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pa</al 
naujausius metudus 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.
i Dienomis: Canal 

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

,Telefonai:

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis/Advokatas 
2221 W. 22 St.
iarti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvįioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 1 

Pėtnycios.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. Pullman 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 nuosavybes teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie S t., Room 530
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted SL, 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.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5918 

DR. A. J. BERTASH 
3464 So. Halsted 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 dienų 
ir'6(80 iki 9:30 vakare

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

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

f r > J j nuo 9 ikt 11 vai. ryte; valandos į nuo 6 iki 8 va|. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 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

b I ■ M ,

/
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN.
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. 'telephone Hyde Park 4100
> i i —

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

^8 iki 2 vai. po pietų.

"4'' ” --------------------- ’
Ofiso Tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos tel. Drexel 91 SI

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted Stn Chicago 
arti 3Ist Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

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

Op ta m e t ris t 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S'. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

• Pasiūlytoje atstovų butui re- 
^oliucSįoje reikalaujama, kad 
butų paaštrintu pirmoji pataisa 
prie konstitucijos, garantuojan
ti pilietines teises, ir 14 bei 15 
pataisos, apginančios negrus. O 
18-tą pataisą (prohibiciją) siū
loma visai išmesti iš konstituci
jos.

Toliaus, socialistų kongresma- 
na^ rekomenduoja padaryti 
konstituciją lankstesne, idant ji 
galėtų būt taisoma paprasta vi
sų piliečių balsų dauguma. Bet 
drg. Bergeris yra priešingas 
tam, kad aukščiausias teismas 
turėtų galią spręsti apie kon
greso nutarimų konstitucingu- 
mą. Konstituciją jisai siūlo 
pakeisti taip, kad butų galimą 
išleisti įstatymus, uždraudžian
čius vaikų darbą fabrikuose, už
tikrinančius darbininkams pra
gyvenamą algą ir kitokias žmo
nių būvį pagerinančias refor
mas.

Kai Anglijoje buvo ministerių 
kabinetas, sudarytas iš Darbo 
Partijos vadų, tai atžagareiviai 
skleidė apie socialistus visokių 
lesąmonių tikslu juos diskredi
tuoti. Viena tų nesąmonių bu- 
v-o prasimanymas, kad socialis
tai negalį eiti j valdžią be Inter- 
lacionalo leidimo.

Savo laiku “Naujienose” bu
vo ta pasaka pakritikuota, bot 
Brooklyno tautininkų organas 
dar iki šiol Į ją tebetiki. Jisai 
rašo apie Lietuvos socialdemo
kratus taip: -

“Socialdemokratai, kaip ži
noma, priklauso prie Antro 
Internacionalo, ir jie, 
bendradarbiavimo
valdžioje, turi atsiklausti to 
Internacionalo pavelijimo.”
Butų gerai, kad “Vienybė” 

pirm rašymo apie socialistus, 
atsiklaustų bent paprastos logi
kos.

Kaip, jos nuomone, galėtų 
būt vykinama gyvenime tokia' 
“tisyklė”, kad socialistai turį 
gauti leidimą iš Internacionalo, 
pirma negu sutinka dalyvauti 
valdžioje? Socialistai šiandie 
yra stiprus daugelyje šalių ir, 
klausimas apie jų dalyvavimą 
valdžioje nuolatos iškyla. Jeigu 
Internacionalas turėtų tą klau
simą visuomet rišti, tai jam tek
tų laikyti posėdžius be pertrau
kos.

Bet yra faktas, kad tokios 
taisyklės socialistai neturi. Tie 
atžagareiviai, kurių pasaką 
kartoja “Vienybė”, girdėjo 
skambinimą, bet nežino, kurio
je bažnyčioje. Socialistų Inter
nacionalas reikalauja ne to, 
kad socialistų partijos prašytų 
“pavelijimo”, norėdamos eiti 
j valdžią, bet tiktai — kad so- 
icalistai, kurie priima vietas 
valdžioje, nebūtų Internationa 
lo viršininkai. Vadinasi, jeigu 
socialistas, turintis vitią Inter
nacionalo centre, pasidaro mi- 
nisteriu, tai jam tenka rezig
nuoti iš savo vietos Internacio
nale. Taip savo laiku padarė 
MacDonaldas ir kiti Anglijos

PAKVITAVIMAS

šiuomi kvituojame gautas iš 
Amerikos šias sumas:
1925 m. gauta iš draugo

Maurico................ Lt. 260.—
1926 rA. 7/1 gauta • iš

“Naujienų” ........... Lt. 316.—
1926 m. 7/1 iš “Naujie

nų”, aukotojas nežino
mas ....  Lt. 75.—

1926 m. 22/1 iš “Naujie
nų” per drg.Šmotelį Lt.500.— 

1926 m. 29/1 LSS. 71 kp.
drg. Valeiką ..... Lt. 588.40

1926 m. l/III Kasparaitis 
jš Chicago, Liet. Teatro 
Kūrėjų ........... LLt. 214.—

1926 m. ll/III J. Sekys iš 
Lawxence, Mass., per 
Tautinės Sandaros 12 
kp. surinkta p. Alek
sandro Lapinsko jung
tuvės Lawrence, 
Mass...............  Lt. 200.——

1926 m. 7/IV — Iš “Nau
jienų” ................ Lt. 2000—

1926 m. 12/IV — Iš Los 
Angelos 10 dol. (pavar
dė nežinoma) ...  Lt. 100.—

1926 m. 27/IV
kp. per Vinciuną

1926 m. 28/JV 
“Naujienas” .

1926 m. 28/IV
K. Liutkaus iš Balti-
morės ................... Lt. 522.50'

Tel. Brunswick 9243

Kazimieras S. Wiczas 
Lietuvis Advokatas 

204 Fiat Iron Building 
1579 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Vedu provas visuose teismuose 
ir darau popieras prie hamų pir
kimo ir pardavimo.

Ofiso valandos nuo 9 iki 5 
ir nuo 7 iki 9 vakaro

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

LSS. 71
.Lt. 250.— 
per
Lt. 500.—

Iš drg.

Daugybė dovanu kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir prlduok į Naujienų ofisą ar į sto- 

S, arba savo išnešiotojui sykį į mšnesį ir bus apmainyta į tikrus 
nited Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklomis:

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

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

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

........................ ............... -............ Atkirp čia
Data: Birželis 10, 1926

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki 
8 vak. Seredomis pagal sutartj. 

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 269 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brūnswick 4988.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1981. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vozelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
• CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.. 
Cbicagv, ni.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterą Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Gydytoju Kabinetas
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ,
D. C. D. O.<

Musų gydymo būdas tiktai na
tūrai is (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklčs, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

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

ŠALIN PLIKUMAS! '
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

bud nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užauglni- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalinu iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai*
Dr. W. Yųszkiewicz, 

1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.
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ui? . .jaujjau'Mu.. jw... .

Chicago je —. paltu:
Metams ................ ...........-.......w 38.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ____________ 4.00
Trims mėnesiams ___________ 32.30
Dviem mėnesiams ..................... 1.10
Vienam mėnesiui_ __________  .7b

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija ,......   8c
Savaitei ----------------- ----- ------a. 18c
Mėnesiui _________ ........--------  76c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje,
paltu:

Metama ............. ........... •—*. - 37.00
Pusei metų _______ ~___—____8.50
Trims mėnesiams .........—.......  L76
Dviem mėnesiam .—................... 1.25

. Vienam mėnesiui......... ... .......— *75

Lietuvon ir kitur uisleniuoeei 
(Atpiginta)

Metams ............... ....... .......—38.03
Pusei metų ......—...............................— 4.00
Trims mėnesiams ----------  ... 3-00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su ulsakymu.

Kalėjimo tvarka 
mokykloje

Lietuvos mokykla ilgai neuž
mirš trijų krikščionių bloko

kia čekistų etika. Tik iš nelai-’ 
mingo Lietuvos jaunimo gali-' 
ma taip nežmoniškai tyčiotis. 
Škėma — p. Jokantų padari
nys. P. Jokantų mokykla žudo 
musų vaikus ir daro juos mo
raliniais paliegėliais.

Nejaugi' taip bus ir toliau? 
visam kam turi būti galas.

f k---------------------------------------------------------------------------
Klad Farrer. - Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS) '

i. ......   — ............ .... „ , : ---------- , , y
i i ■ i i i i 4 ——m.

(Tęsinys)
l ' ■ -

vedančių jaunuomenę pasitiki- 
mui likimo. Likimas nevisuo- 
met meiliškas nuotykis... Mci» 
lė, nors ir ’“daug”, bet anaip
tol ne “viskas”.

Jeigu Mimi Tirlemont butų 
įsimylėjusi, į ką ten nebūtų, į 
tamstą, į mane, j Bobą, jinai 
su mažesniu smalsumu apžiu-’

“STEBUKLINGA” RUSIJOS 
BOLŠEVIKŲ AUKA

Visi atsimena tą triukšmą, 
kurį sukėlė Anglijos darbinin
kų unijų vadų atsisakymas pri
imti Rusijos “darbininkų auką“ 
streikininkams visuotino strei
ko metu. Apie tuos pinigus da
bar spauda pranešu įdomių da
lykų.

Londono “Daily Telegrflph” 
įdėjo Rusijos kreditorių Brita
nijoje sąjungos pirmininko R. 
Tvveed’o laišką, kuriame kal
bama apie čekį, atsiųstą iš Ru
sijos anglams. Anglijos darbo 
unijų tar.vl>:i,’ Lcnir> žinia, pa
skelbė viešai gegužes V d., kad 

gautasai iš Maskvos čekis lapo 
sugrąžintas.. Bet iš Rusijos pro
fesinių sąjungų sekretoriaus 
Dogadovo telegramos, datuotos 
geg. 7 d., yra aišku, » kad tas 
čekis buvo jau bntra Rusijos 
profesinių sąjungų auka. Kas 
gi pasidarė su pirmuoju čekiu?

Tolinus, iš Dogadovo telegra
mos matyt, kad Rusijos profe
sinės sąjungos pradėjo aukų 
rinkimą tiktai gegužės (i d. 
Tuo gi tarpu gegužės 7 d. jau 
buvo pasiųstas x antras čekis 
sumoje 2 milionų rublių. Argi 
per vieną dieną buvo galima 
surinkti tokią milžinišką stirną 
pinigų?

Taigi laiško autorius, p. 
Tweed, įspėja, kad bolševikų 
pasiųstieji Anglijos streikinin
kams pinigai buvo visai ne Ru
sijos darbininkų sudėti, l>et so
vietų valdžios padovanoti. JiA 
sai mano, kad ta dovana buvo 
paimta iš tų kreditų, kuriuos 
bolševikai nesenai gavo Angli
joje.

lai labai panašu į tiesą, nes 
Rusijos pusbadžiais gyvenantys 
darbininkai nė per daug ilges
ni laiką nebūtų įstengę sudėti 
milionus rublių aukų. Ta siūly
toji Anglijos darbininkams “au
ka“ buvo veikiausia sovietų 
valdžios mėginimas papirkti 
streikininkus, kad jie tarnau
tų Maskvos politikai.

“DRAUGO” MELAI IŠEINA 
AIKŠTĖN

Chicagos Marijonų kliošto- 
riaus laikraštis vis prikaišioja 
“Naujienoms“ “melus” ir 
“šmeižtus” ir gąsdina, kad Lie
tuvos nekalti krikščioniški avi
nėliai patrauksią jas teisman.

Pažiūrėsime. Klerikaliniai fa
šistai, kurių vardus yra paskel- 

/ busi Lietuvos spauda, turės 
progos parodyt savo “nekalty
bę” teismuose. Mes gi atsime
name gerai, kaip keletas mėne
sių atgal grūmojo teismu laik
raščiams ir atskiriems asme
nims p. Petrulis, bet grūmoji
mais viskas ir pasibaigė.

O tuo tarpu melai, kuriuos 
skleidžia apie savo oponentus 
Lietuvos “krikščionys” ir su 
jais kartu “Draugas”, jau išei
na aikštėn.

Marijonų organas,, pav. rašė, 
kad “bedieviai” nugalėję rinki
muose katalikus ačiū užsienio 
piniguočių auksui. Jisai minė
jo, kad vai. liaudininkai gavę 
iš užsienio masonų pusantro 
miliono litų kovai su katalikais. 
Bet paskaitykite, ką dabar So. 
Bostono “Darbininke” rašo apie 
klerikalų pralaimėjimą kun. F. 
Kemėšis. Jisai sako:

“Nereiškia rinkimų rezul
tatai ir to, kad katalikų par
tijos (kr. dęm., uk. sąj. ir 
D. F. ) butų silpniau dirbu
sios laike rinkimų. Jos ir 
agitatorių daugiau turėjo ir 
pinigų nemažiau, o gal ir 
daugiau paleido, kaip socia
listai (ypač stipriai veikė 
krikščionys demokratai).” 
Čia aiškiai pasakyta, kad 

klerikalų priešai ne pinigais 
laimėjo pergalę; bet atvirkš
čiai — jie laimėjo, nežiūrint 
to, kad klerikalai išleido dau
giau pinigų agitacijai!

Iš to yra logiška išvada, kad 
pasaka apie “užsienio piniguo
čių ir masonų auksą” yra gry
nas melas.

Kodėl gi Lietuvbs 
balsavo i>rieš Lclonilciil 
Rydamas į tai, kun 

tarp ko kita rašo:
“Reikia konstatuoti faktą, 

kad tikroji Lietuvos valdžia 
buvo kunigų valdžia, šalies 
finansų galvaa ministerių ka
bineto stipriausioji galva ir 
tvirčiausioji valia, valdan
čios partijos galva — (ai vis 
kunigai, nekalbant jau apie 
antraeilės svarbos vietas, ku- 

' nigų užimamas. Rinkinių ei- 
Xf*a rodė, kad krikščioniško- 

sios/partijos, valdžią vėl gu
viosios, vėl kunigus statys 
atsakomingais Lietuvos- val
dovais. Buvo tai klerikaliz
mas dc facto, nors ir ne de 
jure, nes nei Lietuvos hie
rarchija neįgaliojo tų kuni
gų valdyti Lietuvą bažny
čios vartfu (? “N.” Red.), 
nei didžiuma Lietuvos dvasi
ninkijos nepritarė (? “N.” 

1 Red.) tai kunigų valdžiai.
Uždavinį išrišo dabar savo 
balsavimu pati tauta, pasa
kiusi per rinkimus, kad ji 
skaito savo kunigus tik dva
sios vadais (? “N.” Red.), gi 
kišeniams ir kiliems ekono- 
miniems ir politiniems rei
kalams tvarkyti ji bevelija 
matyti pasaulinius veikė
jus.. .”

žodžiu, Lietuvps liaudis bal
savo prieš “krikščionis” dėl to, 
kad ji norėjo nusikratyt kleri
kalizmo. Tai ve kame yra “be
dievių ir socialistų” laimėjimo 
priežastis.

Kemėšis, žinoma, nebūtų jė
zuitiškas klerikalas, jeigu jisai 
nemėgihtų da ir dabar apdum
ti žmonėms akis. Po to, kai 
Lietuvos juodvarniai prakišo, 
tai jisai pasakoja, kad ir dau
guma pačių kunigų buvusi prie
šinga klerikalizmui. Jis pasako
ji taip pat, kad da ir dabar 
Lietuvos žmonės laiką kunigus 
savo “dvasios vadais”.

Savo dvasios vadais Lietu
vos liaudis kunigų senai nebe
laiko! žmonių dvasia reiškiasi 
pii minusia kultūros ir apšvie- 
tos darbe. Bet šitoje srityje 
kunigai ne vadovauja; patš Ke
mėšis kelios savaites atgal ta
tai pripažino. Kultūrą ir ap- 
švietą Lietuvos kunigai iki šiol 
tiktai slėgė.

Kultūros dirvoje klerikaliz- 
rųas Lietuvoje buvo sumuštas 
dar pirmiaus, negu jisai gavo 
mirtiną smūgį politikoje. Šian
die kunigai vadovauja tiktai 
tiems elementams, kurie dar 
nedalyvauja dvasiniam tautos 
gyvenime — davatkoms, špitol- 
ninkams ir tamsioms kaimo bo
belėms. *

Jau metas daryti visų pa
stangų gelbėti jaunimą iš in-

ir 
su

biurokratlz-

vis mažiau 
švietimo įs-

žmonės
iih’? Atsa-
. Kemešiu ar jaunimą mokyti 

ašyti. Geriausiame 
buvo šalti, buki biu- 
formalistai,

krikščionių
dažnai 

partijos 
ponams 
niokyk- 
kojomis

valdymo metų, kuomet švieti-* 
mo ministerijos’ priešaky sto
vėjo p. Jokantas ir jo prano
kėjas Bistras.

Vargu ar kitur kur švietimo 
ministerija sugebėtų taip išar
dyti, išrauti ir demoralizuoti 
švietimo darbą. Garsių rusų 
švietimo ministerių Švarco 
Kaso veikimas palyginus 
musų “švietėjų” darbuote 
tai tik vaikų žaidimas.

Visa, kas musų mokykloje 
buvo gyvo ir laisvesnio, per 
tuos tris metus be pasigailčji; 
mo išnaikinta, išdildyta, mo
kyklos gyvenimas' atsidūrė po 
sunkiu i klerikalų 
mo presu.

Mokykla darėsi 
ir mažiau panaši į
taigų, o vis daugiau ir daugiau 
gaudavo kalėjimo kontūrus, su 
atatinkamais mokymo ir auk
lėjimo metodais. >

Mokytojai piliečiai, mylintie
ji savo darlvą ir mokinius, ku
rie norėjo dorai ir garbingai 
pildyti savo pareigas — buvo 
metami lauk ir persekiojami. 
Mokykla nustoji gyvo pasišven- 
tusio švietimui, kuriančio ele
mento. Jo vietą užėmė klerika
lų pastatyti valdininkai, be- 
veiclžiiki ži 
vis viena, 
ar baslius 
atvejy tai 
rokratai 
įvairus
bliudlaižiai, kurie •savo 
įsakius pasiryžę buvo 
loję viską apversti 
aukštyn.

Mokyklose užviešpatavo reži
mas nepakenčiamas kaimiškai 
kantriam ir kukliam jaunimui, 
ir praėjusiais mokslo metais 
praūžė moksleivių protesto vil
nis. Tik atsiminkim Skapiškio, 
Tauragės, Telšių ir Jjitų įvy
kius. Pažangioji spauda ir spe- 
ciališki įvykių tyrimai nusta
tė kaipo faktą, kad moksleivių 
streiko ir judėjimo priežasti
mi buvo kalėjimo tvarka ir 
biaurus kai kurių mokyklų ve
dėjų ir mokytojų elgimasis su 
mokiniais, švietimo Ministerijos 
padaryti “tardymai” niekuo ne
siskyrė nuo paprasto policinio 
moksleivių “malšinimo”.

švietimo ministerija globo
dama klerikaljškus moksleivių 
skriaudikus ir mokyklos demo- 
ralizatorius visą savo baudžia
mąjį aparatą nukreipdavo prieš 
tas mokslo įstaigas, kuriose 
mokytojai ir administracija no
rėjo įvesti laimesnę dvasią ir 
auklėti, o ne kankinti ir krik
dyti jaunimą. Trovokacijos dė- 
liai buvo uždaryta Mariampo- 
lės Bealė gimnazija, o kunigo 
Mališausko melagingo donoso 
pilnai užteko, kad p. Jokantas 
atėmė Kėdainių mokytojų se
minarijai valstybinę pašalpą. 
Mokykla 
mokytojai,
jos glostomi, visiškai jėjo į sa
vo negrų prižiūrėtojų rolę. Kų 
jie daro su švelnia jaunimo sie
la, kaip jie žudo musų ateitį, 
liudija traginpas Veiverių kur- 
sistės L. Naųdžiutės nusižudy
mas. IKro Slonimskio laiškas 
parašytas yra ne rašalu, o 
kiekviena jo raidė rašyta šir
dies krauju. O priešmirtiniai L. 
Naudžiutės laiškai tėvams ir 
draugams? Tai tylus aukos de
javimas, kuriai jos “auklėtojai” 
duoda į rankas nuodų taurę. 
Ji, kaipo tikra krikščionė, at
leido savo mirties kaltininkams 
jų sunkią nuodėmę. Ji buvo 
pavasarininke, t. y./ tie žiaurus 
mokytojai buvę klerikai buvo 
jos “vadai”. Kurst) direktorius 
Škėma trurhpai pabrėžė savo

puvo. Krikščioniški
švietimo ministeri-

—Mano mieloji mergyte, — 
iškilmin- 

keletą 
ir pasi- 

negu tu 
Įėjimo tvarką mokyklose, iš-ištikro esi. Apie šeštą valandą 
mesti i! jos krikščioniškus jau-’mės eisime į Kasino valgyti le
ninio kankintojus ir duoti jait-Jdų. Nešok visą laiką, kaip pa- 
nimui tikru? mokytojus, mylin- mišėlė, neplepėk be prasmės ir 
čius jį ir gerbiančius jo sielą. neŠnibždėkis visais kampeliais 
Jokantiadai Lietuvos mokyklų- su nežymiais jaunuoliais; kaip 
je turi būti galas, nes ji tapo tu paprastai darai.
moksleiviams acto esencija. Į —Rodei? — tarė Mimi, kuri 

[“L. 2.”] V. bijojosi suprasti maman žo- 
--------------------------------------- džius.
— - — - - —Todėl, kad man siūlo

stangų gelbėti jaunimą iš in- tarė jinai visu butinu 
kvizitorių. Beikia kuogreičiau-'gurnu. — Pasistengk 
šia nuplauti gėdingą musų gy-’valandėlių būti rimta 
venimo dėmę: panaikinti ka- rodyti mažiau kvaila, 
Įėjimo tvarką mokyklose,

Sveikatos Dalykai .
pa r-

—Taip! Aš neužslėpsiu, 
prieš tave

Jeigu tankiai galvą skauda, vyro tavo seseris, 
viduriai sukietėja, šalčiai leng- -kuomet man pasiūlė šiandienj- 
vai užpuola, visuomet pavar- n« oalyM--- 
gęs, gali savęs užklausti — “ar 
aš užtektinai kas naktį mie
gu?” 
' Kūnas susideda iš celių, ku-‘

AR UŽTEKTINAI MIEGI? kad 
aš norėjau išduoti 

Dar gi

—Dalyką?...
— Taip, stebuklingą dalyką... 

Kuomet man jį pasiūlė, aš bb- 
(vau bemėginus pakišti Lili, ar

čios sudaro audmenis ir sąna- į>a dargi Lulu. Tas man rodėsi 
rius. Kiekviena žmogaus mintis Į.r ]abiaus pritinkamų, ir nau- 
ir kiekvienas žmogaus judeji- dingu. Bet aš nežinau, kas 
mas veda prie susilpnėjimo tų įam ponui atėjo j galvą... Kaip 
celių ir audmenų. Kuo sunkės-j ...............
nis darbas *— protinis ar mus- niekaip ne tavo seserų, 
kulinis —- tuo greičiaus celės 

ir* tuo krau-
jas apsunkintas su visokiais 
nuodais. Jeigu norime gyventi, 
turime visuomet pataisyti arba 
naujomis permainyti. Dalį per- .Raįp ten nebuvę, jis atrodo tne-. 
taisymo darbo atlieka maistas, * tų apie keturiasdešimt. If jis 
kurį valgome, oras, kurį. įkve-'turtingas. Jis gyvena puikiam 
piame, bet didesnė dalis atlie- rūme, pajamingoj Normandijos 
kaina, kuomej miegame. Tik duboj...

tęn nebūtų, jis nori tavęs, o

- tuo greičiaus celės 
ix* tilo į 

apsunkintas
Mimi tylėjo, išpūtus akis: 
——-Tai <lai* labai J alinau žmo-

> —Kiek? — atsiduso Mimi.
—Man neparodė jo metrikus.

tada išeikvotu per dieną jė
gos ir 1‘nergjja atgaivinama.

Kiekvieno žmogaus i
valandos mainosi, bet šioj sun- tavęS maldavau pasirodyti pro- 
kaus daybo ir sunkaus pasibo-;tįngesne, negu tu ištikrųjų esi. 
vinimef nęmažiaus kaip tu nesupranti, - kad du-trys
aštuoniom valandos miego kas (klausimai tokios rųšies... ir tavo 

• nakt įeikalinga. Per tiek laiko!knisimas vyras atsisuks nuo ta- 
ivęs ir įgaus vėl savo sveiką 
protą.

—Sveiką protą?
—Sveiką protą, taip; 

žmogus turėjo jo nustoti.

—Visus metus? ’
—Aš apie tai neklausinėjau 

miego jr įau įtariu neklausinėti. Aš

kunas gali gerai pailsėti. Ar 
duodi . kunui užtektinai laiko 
naktį atlikti šitą pertaisymo 
darbą? Jeigu ne, tai perdaug 
išimi iš Sveikatos Banko. Pa-
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vojaus ženklai yia galvos skau-1 |sįmyieti į tave tuo laiku, 
dėjimas, nenoras valgyti, vidų-H 
rių sukietėjimas ir nuolatinis 0
pavargimas.

Jeigu užtektinai miegi, pabu
si sudrutintas, energiškas, 
jeigu pavargęs pabundi, tai 
užtektinai miegojai. Jeigu 
Ii, vėl atsigulk ir bandyk 
migti. Jeigu negalima, tai
kaulį vakarą eik^anksčiaus gul
ti, ir miegok pakol pabusi, jaus- paukštis. Aišku!

Bet 
ne

u z 
se

tasai 
kad 

kaip 
mer-jisai galėtų vesti bi kurią 

gaitę.
Užsigavus, Mimi visgi 

stebėjo:
—Bikurią mergaitę! Tai toks 

nepaprastas žmogus ?
—Tau visuomet viską reikia 

įkalbėti!... Jis turtingas, supra
tai! z

Turtingas vyras — retas

damas sveikas ir energiškas. 
Jeigu kūnas turėjo užtektinai 
laiko- atlikti t savo darbą, tą 
frtKtą žinosi. t Ilgiaus nenorėsi 
miegoti.

Gerai vėdintas miegamasis 
kambaris daug prisidės prie 
sveikatos. Turėk 
lengvų šiltų lovos 
ir atidaryk langus.

nusi-

šeštą valandą Kasine Minli 
buvo iš principo nusistačiu'si 
naudai turtingo paukščio, nors 
ifriešinimo^i dvasia’ neilstamai 
veikė jos mažoj galvutėj.

Jis atėjo. Jį pamatė, apžiurė
jo iš visų pusių... Jis, ištikrųjų,

užtektinai buvo nelabai blogas. Jame jau- 
uždangalų, tesį kalino gyventojas, f bet jis 

buvo žymiai jaunesnis, negu 
Jeigu dėl kokios priežasties matušė buvo maniusi. Vilkėjo 

—i miegoti, patartina1 jis verksmingai, bet... Londononegalima miegoti,
prieš einant gulti šiltame van
denyje išsimaudyti, arba lau
ke ant trumpo laiko pavaikš
čioti. Kartais patartina lengvai j lūs savo duboj. Ir retasai pauk- 
pavalgyti prieš atsigulant, nes
sunkų užmigti. alkanu būnant, gumo, kas taipgi didelė reteny- 
Bet reikia vdlgyti tik lengvo be. Jis, reiškia, buvo priešin- 
maisto kaip stiklą pieno, puo-'gumų kvailelio. Mimi sau nefca- 
duką kokoa sų keliais kreke- Įėjo to žinoti, bet jinai prisipa- 
riaisk

Kartais knyga, veikalas, ru-! kalbėdamas apie grudus, bulves 
kymas, kava, arbata arba pef| ir bastučius, rodė iškalbingumą 
sunkus valgis neduoda žmogui 
miegoti. Kurie bijosi nemiego
jimo, turi pašalinti tuos daly
kus, kurie prie to veda. [FLIS]

siuvejas,..
Jis kalbėjo. Jo klausėsi. Jis 

kalbėjo apie kulturinius auga-

pavalgyti prięš atsigulant, nes štiš nepabrėžinėjo savo turtin-

žino sau, kad retasai paukštis,

Ateinąs šaltis
Pasak oro pranašo federąli-

Tėtušis susigėdo. Matušė pa
siskubino pataisyti dalyką:

—Ne, ne pas mus, o čia, Ka- 
sino! Tu, mano drauge, užmirš
ti, kad šiandien šeštadienis!’ 
, —Jinai atsisukė į m-r Rozc- 
vilį: ‘

—Bolyje šeštadienis iškilmin 
ga diena, ir tęs mergiotės mums 
nedovanos, jeigu mes atinlsime 
iš jų šiandieninius linksmus 
pietus. Tamsta, žinoma, musų!

Reiškia reikalas visai ne taip 
prirengtas, pamanė Mimi... M-r 
svyravo, dargi buvo susinervi-

—Dieve mano, - tarė jis — 
aš bijaus tamstos suvaržyti ir...

Visai ne, pertrauke jį ma
inau,—kaip tamsta gali mus 
suvaržyti, jeigu mes pietauja
me šiandie restorane, Kazino, 
čia!v

M-r Rože vii, ištikrųjų su
trikęs išskleidė rankas ir pa
kėlė akis į dangų:

—Aš tamstoms viską pasakyk 
siu, sušnibždėjo jis,x pagaliau, 
tonu kraštutinio nusiminimo. 
Aš nebuvau pasirengęs... Aš 
nelaukiau tamstų malonaus pa
kvietimo... Aš ką' tik sutikau 
savo vieną draugą, kuris visiš
kai atsitiktinai yra čia. ..Ir ai 
pats pakviečiau ji šiandie va-' 
kare papietauti..v •

—Tai nemalonumas, - -užjau
čiančiai tarė papa. 1

Beį maman ėmė priešintis:'
—Tai ne esminė kliūtis: at

meskite tamstos draugą su sa
vim. Mes truėsime dvigubą 
malonumą!

M-r Rozvelis nusišypsojo, nu
silenkė, paraudonavo:

—Tai... tamstos nežinote... 
mano draugas nepaprastas 
žmogus... beveik ne«prancųzas: 
jis gyvena kitame pasaulio 
le, Indo-Kinijoje... čia jis 
pravardžiuodamas...

Kas-gi iš to?—sušuko
mat). Jeigu jis turėjo su tams
ta pietauti!..

—Tamstos suprantate,tęsė 
m-r Aozevilis,— jis žmogus jau 
nebejaunas...

—Na, ir?—maloningai pasi
teiravo maman.— Nemanai gi 
tamsta, kad štai m-r Tirlemont 
žmogus visai dar jaunas?

Noriai ar nenoriai, bet m-r 
Rozevilis, nemokėjęs niekam 
niekame atsakyti, sutiko.

Žmogus^ gyvenantis kitame 
pasaulio gale— pamanė Mimi 
—taipgi paukštis retas: iš 
minės svetimžemių...

4r priešinimosi dvasia, 
prabudusi joje, privertė ją 
galvoti: '

—Jeigu tasai retas paukštis 
taipgi turtingai?... Kas žino!..

Bet vos tik jinai jį pamatė, 
jos mintys priėmė kitą kryptį: 
kitas retas paukštis (vardu 
Feirtiandaš Diburgas ištikro 
buvo nejaunas... Lygiai sušu
kuoti plaukai buvo balti, kaip 
sniegavS, ir ilgi ūsai a la gau- 
loise, taipgi buvo balti. Na, o 

xMimi anaiptol neprigulėjo prie 
vtų nepastovių mergiočių, kurios 
mielai \įsimyli Į vyrus, tinkan
čių joms būti seneliais: Fernan
dui Diburugui buvo nemažiau 
šešiųdešimčių metų.

Jisai buvo vertas domaus prie 
savęs atsinešimo: pailgas vei
das kordinėo vario spalva, lie
sos rankos su rętais, įsitiki
nusiais judesiais, didvyriška 
ir, tuo pat laiku, plona figū
ra, užsisvajojęs ir pajuokiąs,

gyv ti
nę lapės,

gyvenimą 
sušukdavo lū-

ryžių, kau- 
. ir penki- 
'i-ini ir mi&- 

kurie visi gyvena at-

ga‘- 
tik

ma-

rinėtų Fernandą Diburg.
Jinai jį taip domiai apžiuri- 

nėjo, kad dargi negirdėjo, ką 
jis kalbėjo. Apie ką jis kalbė
jo, kuomet pavykdavo priversti 
jį pertraukti tylėjimą? Jis kal
bėjo, kaip ir Rozevilis. apie 
žemdirbystę, bet jis, veisė ja
vus ir bulves, o kaučuką, ry
žius ir medvilnę. Jis taipgi kal
bėjo apie kenksmingus 
liūs, bet tai buvo 
kurmiai ir kirminai, 
drambliai ir gyvatės.

’2—Kokį baisingą 
tamsta vedi, — 
tušis.

—baisingą?.. Dieve mano... 
Pavojai?.. Paprastas įpratimas.. 
O pripranti greitai... Ne! Vie
nintelis pavojingas priešas žmo
gui, gyvenančio kaip aš, — 
nuobodumas- arba, tikriau, 
vienatve

j—-Bet tamsta juk turi pa
žįstamus, nusistebėjo mama.

—Ir taip, ir ne. Aš, žinoma, 
begyvenu dykumoje. Bet mano 
ūkininkai, darbininkai, pagel- 
bininkai, visa tai vielos gyven
tojai... Iš europiečių pas mane 
-)d - ranka trys seni kolonistai 
''specialistai prie 
ūko ir medvilnės 

šoši teku 
kininkai,
skituose nameliuose, kurie yra 
atstume' penkiolikos kilometrų 
vienas nuo kito.

Bet pas jumis yra keliai, 
automobiliai?.. *
—Taip. Bet, prisipažinsiu, aš 
nesinaudoju nė vienais, nė ki
tais. Tamstos, gal būt, mane 
nevisai suprantate, bet pamany
kite, į ką gali išsilieti santy
kiai tarpe žmonių įvairaus am
žiaus, paėjimo, apsišvietimo ir 
užsiėmimų! Išpradžių paken
čia vienus kitą, paskui neap
kenčia/, „

—Lieka vietos gyventojai,— 
nutarė papa, kuris susižingei- 
davo Diburgo likimu, 
pasakius atvirai, 
niškai nebaimina 
natvė. .Tamsta, 
dęs?

Ir jis nudavė, 
žaibingo žvilgsnio matušės. Li
li nuleido akis. Lulu gi nusi
juokė.

bet 
mane asmo 

absoliute vic- 
žinoma, neve-

su tamstos 
nesinaudoju

gi-

jau 
pa>-

pažiuro-
atsitiki-

Visi

sutinku 
mis, ir 
mais išvengti vienatvės.
tie kolonistai—žmones apribo
ti, ir aš geriau susitinku su 
žmonėmis vietinio paėjimo, ži? 
noma, mano paties kasios. Bet 
jų maža. ’ x

(Bus daugiau)
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GULBRANSEN PIANAI•

ir dargi dailės skonį it fantazi
ją

Mimi vis klausėsi. Saulė, tuo 
tarpu, leidosi prie juros. Kasi- 
no orkestras baigė savo pasku
tinį fokstrotą. Buvo laikas eiti 
namon.

Tuomet tai papai drąsinamas 
matušės žvilgsniais, 'ėmėsi rei- 
kalor \ v i

—Monsieur Bozevil (taip va
dinosi retasis paukštis), be ce-

’ . « - t. » ‘ ------- ------------------------------ ------------------------------------------------------

aštrus ir išsiblaškęs žvilgsnis , , ,
i___ i..:., Gerumas, tobulumas balso.

atsinešimą prie jo globojamo niame name, .liet. ne Cox, oį C. 
jaunimo, kuris “peržengia” kle-'A. Donnell, šiandie dar I 
rikališko vienuolyno taisykles, šilta, bet jau ateinanti šalta oro

Lsriovė iš Alaskos, taip kad jaup*»*iwoi Vv-
mokykla! šįvakar busią šalto lietaus'čemonijų, aš^viliuos, jog tamsta 

Tik nesveikoje klerikalizmo ir ir po to kelios labai šaltoš ir suteiksi mums garbę papietau- 
“ ’ ‘ ” 7 / t mus Ši/mdiei

^vakare?

lai nuodijasi”.
Tai mokytojai ir

busią

reakcijos atniosferoje galėjo lietingos dienos; esą bus net ir ti sų mumis pas mus šiandie 
atsirasti tokių mokytojų su to- šalnų. vakare?

beveik bespalvių akių visa ’ . . c .*
tai darė gilų, neužmirštamą į- Lengvai groja; negali susi- 
spudį. Likimo kaprizai. Pietus lyginti su kitais pianais; 
buvo surengti išimtinai garbei kainos visiems prieinamos. 
Rozevilio... Ir štai, 
pasirodė tik dekoratyvine figū
ra... Visas domesys buvo nu
kreiptas į Diburgą. Ne tai, kad 
jis daug butų kalbėjęs, ne, 
priešingai, jis daugiau tylėjo, 
bet kiekvienas jo žodis 'buvo 
atl.alsiu ko tai tolaus, nežino
mo. , Nuo laikų Dezdemona s ir

"Otelio nebuvo žodžiu, labinus

Rozevilis parsidUoda ant lengvų iš- 
rfiokėjimų.

JOS, F. BUDRIU
Pianų Krautuvė

3343 So. Halsted St.
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- Peržiūrėjimas imigran- 
ty užsieny

Gegužės 19 d., ^Valstybės De
partamentas išdavė pranešimų 
kaslink sutvarkymo plano įves
ti* ateivių peržiūrėjimo sistemą 
Vokietijoj, Danijoj ir Norvegi
joj.

Imigracijos žįpovai ir Suv 
Valstybių Viešos Sveikatos gy
dytojai dabar siunčiami Euro
pon kaipo patarėjai konsulams. 
Amerikos konsulatai sekančio
se vietose Vokietijoj ves atei
vių peržiūrėjimo darbą — Bėr
ime, Stuttgart’e, Cologne, Ham- 
burg’e ii* Bremen’e. Danijoj 
darbas bus atliktas Kopenha
goj ; Norvegijoj, Bengeh’o ir 
Oslo konsulatuose.

Tikimasi, kad šita sistema ne
užilgo veiks septyniose svarbio
se Europos šalyse: Didžioj Bri
tanijoj, Šiaurinėj Airijoj, Airų 
Nepriklausomoj valstybėj, Bel

gijoj, Holandijoj ir trijose virš- 
minėtose šalyse. Tų šalių kvo
tos sudaro 125,208. Kas palieka 
tik 39,464 imigrantus, kurie tu
rės būti peržiūrėti, kuomet at
važiuoja į Suv. Valstybių uos
tus. Visi nekvotiniai imigrantai 
is visų šalių, apart viršmųiėtų, 
turės būti peržiūrėti, kbOmet 
atvyksta čionais. «

Galima matyti, kad šis, per
žiūrėjimo planas palengvins dar
bą uostuose, ypatingai
Ellis Island uoste. Jau nuo se
niai pirmos ir antros klasės imi
grantai peržiūrėti ant laivų, ir 
tik pasiųsti j Ellis Island, jeigu 
dėl kokiui nors priežaščių nega
li būti .įleisti.

Kita svarbi grupė nekvotiniu 
imigrantų — grįžtantieji su ne
išsibaigusiais sugrįžimo leidi
mais — egzaminuoti ant laivų, 
kad nors keliauja trečioj kja- 
sėj.

Galime matyti, kiek daug ne- 
kvotinių imigrantų turės būti 
peržiūrėti čionais, iš sekančių 
statistikų, kurias nelabai seniai 
išleido Imigracijos Biuras. Sta
tistikos parodo, kad tarpo liepos 
1, 1925 m. ir kovo 31, 1926 m., 
176,775 nekvotiniai imigrantai 
įleisti. Tarpe tų buvo —

Suv. Valstybių piliečių žmo
nų 4,910.

Suv. Valstybių piliečių . vaikų 
3,033.

Grįžtančių apsigyvenusių at
eivių 62,162.

Kanados, Meksikos ir kitų ne- 
kvotinių šąlių gyventojų 102,- 
885.

Jų šeimynų 822.
Ministrų (ir šeimynų) 1,043.
Kolegijų profesorių (šeimy

nų) 192. x
Studentų 1,678.
Turime atsiminti, kad kadan

gi tiek daug imigrantų atvyk
sta iš Kanados ir kitų artimų 
šalių, jie neprigrus svarbius 
uostus, nes jie į uostus neva
žiuoja.

Kaip- buvo praeityje, taip 
bus ateityje, visi sulaikyti at
eiviai bus pasiųsti į imigracijos 
stotį. Net ir iš tų septynių virš- ' 
minėtų šalių.

Imigrantas, kuris pasekmin
gai pereis egzaminą užsienyje, 
galės apleisti laivą kaip tik tas 
laivas priplaukia prie krašto. 
Bet reikės įvesti kokia nors ap
saugą ateiviams, kad jie nebū
tų išnaudojami, kuomet atvyk
sta.

[FUS].

Devonshire Manor

Dūda

Krenn
Kaip nuvažiuoti i Dėvonshire Manor

Elevatorių

Departmentą,
Telefonas

Negalima uždirbti pinigų real estate biz
nyje perkant tuščias vietas toli nuo- visų, bet 
kiekvienas žino, kad galima uždirbti pinigų per
kant geroje vietoje, gerai aprubežiotas, augštos 
rųšies biznio prapertes.

Devonshire Manor užsitarnauja dėl jūsų 
apžiūrėjimo dėl sekamų priežasčių: >

atydos atkreipimo kuris žingeidauja savo atei 
čiai ' . '

DVI PILNOS GATVĖS SEKCIJOS ir kiti 
bizniai, vienas blokas nuo Dempster Street Ele
vatorių Stoties, pasiūloma' pardavimui dėl inte
ligentiškų investuotojų ir Chicagos biznierių.

Mes turime puikiausi planą dėl perdirbimo 
jūsų investmento į,TIKRĄ PELNĄ.

Automobiliais: Važiuokit j šiaurę iki Dempster St., 
paskiau į vakarus iki Devonshire Manor.

Imkit Evanston Ęxpress iki Howard 
A ve., paskiau persėskit į Niles Center trau- 
kinį, kuris nuveš jumis iki Dempster St. 
“L” stoties, tiktai pusantro bloko nuo De- 
vonshjre^Manor. Eikit į rytus iki sąvųsčių.

Keturi ir pusė miliono dolerių vertės namų 
yra .pastatyta visose šonose. Penkių milionų ver
tės namų programas dabar yra paskelbtas ir 
darbas jau yra pradėtas visose šakose.

k ■* <

Ar jus galit sau įsivaizdinti distriktą vieno 
bloko nuo Elevatorio Traukinių, su 300 akrų 
puikiausių namų, aprubežiuotų tik dėl 3 augštų 
apartmentinių namų, kas gali uždirbti pinigų 
dėl savininkų biznio lotų. 300 akrų yra parduo
ta su visais įtaisymais. Kiekvienas rezidencijos, 
lotas ir kiekvienas biznio lotas yra parduotas 
su visais įrengimais, ir tas įskaitoma į kainas.

Jums tiktai reikia atvažiuoti ir apžiūrėti 
šitą pujkų pasiūlymą. Krenn & Dato negalėjo 
jums iki šiol nieko geresnio pasiūlyti, kaip šis. 
Tai yra tikra į>roga dėl Krenn & Dato įsigyti 
jūsų užsitikėjimą ir įsigyti jūsų draugingumą, 
nes pelną tikrai jus galit padaryti šiame puikia
me miesto išsivystyme.

Atsiųskit kuponą dėl tolimesnių informaci
jų. Mes maloniai suteiksime jums progą pama
tyti šias prapertes jums parankiu laiku ir be jo
kios atsakomybės iš jūsų pusės. Kodėl nepašvę
sti vieną arba porą valandų sekamą subatą ar
ba nedėldienį,z atvažiuoti j Devonshire ir pasi
žiūrėti patiems. Telefonuokit Superior 7046 bi- 
le kada ir automobilius bus atsiųstas prie jūsų 
namų.

SALESMENŲ
Biznis visuomet yra geras taip 
kaip ir sąvastys, taip pat ir or
ganizacija kuriai jus pardavosL 
te. Kiekvienas vyras kuris su
pranta Real Estate vertę Chica- 
gpj, supras, kad “Devonshire 
Manor’1 yra viena didžiausios 
vertės istorijoj Chicagos miesto 
Real Estate. Šios sąvastįs ir 
Krenn & Dato organizacija pa
siūlo nepaprastą progą sales- 
menams kurie gali'parduoti ?eal 
estate savo klijentams. Paduo
kit savo aplikaciją į musų Sub- 
division Sales 
1009 N. State St., tuojau

Randasi vienas blokas nuo Elevatorio Trau
kinių prie Dempster Street, kur elevatorius, 
Skokie Valley elektrinis, bėgioja tarpe Chica
gos ir Milwaukee ir Northwestern geležinkelis 
čia randasi. Vien jau tik tas vertas kiekvieno

KRĘNN & DATO, INC.
936 N. Michigan Avė., Chicago
GERBIAMIEJI: Be jokios man atsakomybės, ma
lonėkit atsiųsti pilnus nurodymus apie Devonshire 
Manor.
Vardas
Adresas

Miestas

Vienatini agentai dėl Mrs. Rockefeller McCormick sąvasčių
936 North Michigan AvenUe 

Superior 7046 r

Devonshire Manor yra real estate inyestmentas toks kuris neturi sau lygaus visame 
Chicagos mieste. Kad įvertinus, supratus ir įsitikinus į tai, jys turit pamatyti tą išsivystymą 
ir suteikti sau gerą. ’ . 1

Išcementavimas 
Suros Didžiosios 
Vanduo Didysis 
Gas Didžioji 
Šalitakiai 
Užsisukimai 
Elektra

NĖRA ASSESSMENTŲ 
dėl visų šitų įrengimų

Visi įtaisymai yra įvesti ir 
apmokėti per Krenn & Dato

8 Stubs dėl gaso, van
dens ir sūrų

9 Medžiai
10 Krūmai
11 Parkai
12 žaidimų vietos
13 Užlaikymas

NAUJIENOS, UfifcJ
■ ■■ ■ I . I- ! I 1 1.1.
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ASTRONOMIJA
GRAVITACIJAREDAKTORIUS

Vandens lašelis

Miške vasarą

IJudas Gira

KITADOS

iliustra-
ir nebegrįš jau daugiau

Parsine 
ant ug-

Pro 
kal-

vartoti 
kad iš-

šlai nti- 
pamačiau

I ze- 
/isur

Aš maniau, jog pasaulis
Kur sau skina gėles dideli ir maži.
Ir mailiau, jogei patys gražieji žiedai 
Žydi man, ir iš jųjų nupins man kadai 
žmonės amžiųą, skaistų vainiką...

Sapnavau ašai taip dar visai nesenai, 
Nūdien dingo tie šviesūs, tie vėsūs sapnai 
Atminimas vien jų pasiliko...

Tenai to- 
garlaiviai

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St.,' Chicago, III

į šaltinj 
vandens.

Tai, 
kaitino, tai kaitino! 
net dabar baisu da-

visą nemalonumą iškentėti — 
pažiūrėti, kas iš to išeis.

Moteriškei, tur būt, mūsų pa
drauge su tirštu pilku £ai,o: nukėlė puodą nuo ugnies

tamsu, iš šilimos la- 
darosi anketa, 

o ištrūkti nėra kaip kitaip, 
kaip tam tyčia patiektais aby- 
pusiai katilo keliais. Tuodu ke
liu veda j tam tikru du katilė
liu, panašiu j sviesto muštuviu.

Kitados, o‘tai buvo dar taip nesenai, 
Man vaidinos šviesūs sapnai.
Bet praėjo sapnai
Nepasieksiu jau tai, kur ėjau...
Bet praėjo sapnai, nebeliko graznos —. 
Nebeliko —ir niekas, vai, nieks nežinos, 
Ką jie siūlė man, kaip jie žavėjo!
Nežinos net; kaip troškau aš laimės karštai, 
Kaip sunku, kada ją, išsvajotą, matai <— 
Nuo mažiausio begriūvančio vėjo, ..

Nejauku buvo palukinėti to
kioje aukštybėje, užtat sma
gu buvo žiūrėti i kitus debesis 
iš aukšto. Juk ir jūs, žmonės, 
mėgstat i juos žiūrėtis.

Bet ir jums ponavus nusi-

Kitados, o tai buvo dar taip nesenai,
Man vaidino^ vien šviesūs sapnai.
Man vaidinos sapnai apie žygius garsius, 
Kokių nesapnuosite? jūs!...
Man karalių garbė tuos sapnuose vaidinos, 
Siūlė meilę gražiausios merginos...
Man sapnavos rytojus laimingas, saulėtas 
Ir džiaugiausi užgimęs poetas!...

• K
Ir rytojaus to laukiau, kaipVpieva lietaus, 
Vien belaukdama — laimingas jutaus...

tai pieva graži

Geriausias Receptas 
Dėl Sustiprinimo Silp
nu, Nusidirbusių Vy

rų ir Moterų
Tuksiančiai Randa Stebėtiną Pa

lengvinimą j Keletą Dienų
Jei Jūsų gydytojas dar nėra užsa

kęs jo dėl Jūsų, nueikit pas Jūsų ap- 
tiekorių šiandien ir nusipirkit bonku- 
tę. Jis vadinasi Nuga-Tone. Nuga- 
Tone sugražina gyvumą, veikmę ir 
pajiegą nusidėvėjusiems nervams ir 
raumeniems. Jis būdavo ja raudonąjį 
kraują, stiprius patvarius nervus, ir 
labai stebėtinai padidina jų ištvermę. 
Jis suteikia gaivinant) miegą, gerą 
apetitą, puikų žlebčiojimą, reguliarj 
vidurių veikimą, gausiai entuziazmo 
ir ambicijos. Jei Jus nesijauČiat kaip 
reikiant,, pabandykit ji. Jis nieko 
Jums nekainuos jeigu Jums ir nepa- 
gelbėtų. Jis yra malonus priimti ir 
Jus tuojaus pradėsit jaustis geriau. 
Imkit jj per keletą dienų ir jei nesi
jausi! geriau, ir neatrodysit geriau, 
nuneškit atlikusią pakiuko dalį pas 
Jūsų aptiekorių ir jis sugražins Jums 
Jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone 
gerai žinodami ką jis padarys dėl 
Juąų, prisako visiems aptiekoriams 
garantuoti jį arba sugražinti Jūsų 
pinigus, jei Jus būtumėt neužganė
dintas. Rekomenduojamas, garantuo
jamas ir parduodamas per visus, ap- 
tiekorius.

Moksleiviu
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

r Eina kartą savaitėje.

Miške vėjelis ūžė palengva 
linguodamas nulinkusias eglių 
šakas, supo, kąip kūdikius, no
rėdamas nakčiai užmigdyti. Ša
kotų beržų lapeliai auksu .tau 
pamarginti, mirgėdami prieš 
saulę ir virpėdami kai kurie lei
dos žemėn. Rudgalvis baravy
kas pavėsy pasistiepęs stovi 
ant vienos kojos, tartum gano 
geltonąsias voveruškas, kad ne-

rudmėsių nebesuvaldo: tos išsi
skaidė po visą biržtvyną. Kitas 
jo brolelis netolimais išblyškusią 
galvelę kišo iš po kiminų apklo
to. Čia pat raudonavo ir mus- 
mirio galvelė. Tankesniame 

leglynėly pasibėręs garbanotas 
i bpiknynėlis. Raudonosios jų 
I uogų kekės slapstėsi po tan
kiuosius lapelius. Norint kartais 
butų tylus oras ir be kokio vė
jo, miške visados girdėti kažin 
koks užėsys, kaip kokia neper
matoma kalba arba nepaprasta 
daina. Kitam ji linksma, kitam 
skurdi ir graudinga, bet kiek
vienam siekianti ligi giliausių 
širdies jausmų. —žemaitė.

(Iš “Skaitymai”)

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmeny 

2215 W. 22nd St., Chicago
Phone Canal

pramonėlę. 
lango, pa
ims kitus 

Iš kur tos gė- 
kląusinėja, o 

tik juokai iš to žioplio

Ir praėjo sapnai — ir nebegrįš jau daugiau 
Nepasiękslu jau tai, kur ėjau...
O tačiau aš ramus, nei ant savo dalios 
Nesiskundžiu, nei jų negailiuos.
Man sapnų tų užteks ligi grabo tamsaus — 
Jie ne vieną dar dainą išaus!...

visatos kūną. Vienos planetos 
traukinio jėga 'daro tam tik
ros įtakos į kitą planetą. Tatai 
pastebėjo ir senovės astrono- 

i- mai. Ačiū visatinai traukimu 
jėgai arba gravitacijai, astro- 

i nomai surado kai k’urias plane
tas pirma, negu jos buvo pa
stebėtos.

Pirm eisiant į kai kuriuos 
traukimo jėgos detalius, mes 

. norime pasiliuosuoti iš vieno 

. keblumo. Jeigu žemė traukia į 

. save menulį, tai kodėl jis ne- 
( skrenda link žemės? Jei^u sau- 
. lė traukia j save žemę ir kitas 

planetas, tai kodėl jos nesube- 
ga į saulę? Jeigu kitos žvaigž
dės taip pat traukia į save sau
lę, tai kodėl neįvyksta kolizija? 
Jeigu traukimo jėga viešpatau- 

1 ja visoje visatoje, tai, rodos, 
,visi dangaus kūnai dideliu spar
tumu turėtų subėgti į vieną 
milžinišką masę. Jeigu gravi
tacijos įstatymo skelbėjams pa
našiną klausimus kas nors butų 
pastatęs prięš Ne\vtono laikus,1 
tai astronomai butų atsidūrę 
keblioje padėtyje. Newtonui ir. 
jo sekėjams ne maža reikėjo; 
pašvęsti energijos ir laiko, kol j 
jie tatai išaiškino. Tarpe mažo, 
išsilavinimo žmonių tokių klau
simų tenka išgirsti ir dabar. 
Yra aišku, kad jeigu žemė ir 
mėnulis kokiu nors pasakišku 
budu ant vietos sustotų, tai 
tuodu dangaus kunu subėgtų 
į daiktą ir įvyktų kolizija (su
simušimas). Tas pats atsitiktų 
su planetomis: jeigu jos savo 
orbitais nebėgtų apie saulę, tai 
saule jas visas pritrauktų prie 
savęs. Bėgdamas apie žemę mė
nulis turi palinkimo iš savo or- 
bito ištrukti ir tiesia linija nu
skristi kur nors kitur. Žemės 
traukimo jėga yfa tas sargas, 
kurs neleidžia mėnuliui iš jo 
orbito išeiti. Tą patį reikia pa
sakyti ir apie visas kitas pla
netas. Kaip žemės traukimo jė
ga neleidžia mėnulį nuskristi 
kur nors kitur, taip saulės gra
vitacija neleidžia išeiti iš orbi
tų savo planetoms. Mes nenori
me šioje vietoje išeiti iš temos , 
ir aiškinti mėnulio evoliuciją. 
Mėnulio evoliucija yra moks
las, kurs aiškina kaip atsirado 
mėnulis ir iš kur jis gavo jėgos 
bėgti apie žemę. Apie tai mes 
pakalbėsime kitą kartą. Bet ne
liesdami mėnulio evoliucijos mes 
padarysime tam tikrą 
ei jį. '

.Kiekvienas pratęs 
šautuvą žmogus žino, 
šauta į taikomąjį daiktą kulip- 
ka nelekia tiesia linija. Kulip- 
kai skristi trukdo žemės gravi
tacija ir oras. Mes neturime nei 
tokios sprogstančios medžiagos, 
nei kanuolių, iš kurios iššovus 
į erdves, kulipka ant žemės ne
begrįžtų. Dabar išsivaizduoki
me sau, kad tapo padaryta pa
sakiška kulipka, kurios diamet
ras yra 2,000 mylių. Sakysime, 
ta kulipka tabo užtaisyta su pa
raku pasakiškai didelėje kanuo- 
leje. Išsikalus su ta kanuole ar-

van- benis šaukštais. Vienas žaliū- 
ir mus šaltis su-' kas ėmė ir pasigavo mane j 

* j ir netrukus apžiojęs 
prarijo, kaip koks žaltys.

Nudardėjau, nudardėjau į jo

impuzorės tos niekam pikta ne
daro, o tas lazdelytes, arba ba
cilas, kaip jas senis vadino, 
gaunam iš žmonių. Na, žinoma, 
kai mus ryja, tai ir tas lazde
lytes praryja ir paskui šuser-
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kur bėga? Sako 
o griovys veda į 
sakau, ir aš į tą 

atbėgsiu, tik noriu dar 
kiek pasilsėti, pasidai- 

Žiūriu žiūriu — takeliu 
ateinanti moteriškė. Ge- 

sakau, pažiūrėsiu, ką ji čia

Toks vaizdas išrodo lyg ir 
fantazija. Bet jeigu skaityto
jas nemyli svajonių, tai tegu jis 
gerai pastudijuoja mėnulį, idant 
įsitikinus, jog ta pasakiškoji 
kulipka yra mėnulis. Mes nesa
kome, kad mėnulis buvo iššau
tas iš kokios nors kanuolės, bet 
padarymui musų aiškinimų kuo 
paprasčiausiais ir kuo aiškiau
siais mes darome tatai tikrus 
palyginimus. Be galo įdomi yra 
mėnulio evoliuiija. Mes mAno- 
me, kad-musų skaitytojai*'turės 
daug smagumo susipažinti su 
tomis teorijomis, kurios aiški
na kaip ir iš kur atsirado mė
nulis, ar jo bėgimo apie žemę 
jėga stiprėja ar silpnėja, ar jis 
artinasi prie žemės ar tolinasi 
nuo jos.

noti. Pavargau bedirbdamas; 
užtat, kai patekau į Baltijos 
jūrą, gerokai atsilsėjau. Kai 
nusibodo jūros bangose sopu
sis, vėl išgaravau į orą. Iškilau 
aukštai aukštai, į padanges. 
Prtskraidęs po Lietuvą ir Pla
čiąją Rusiją, nuvykau j Kau
kazo kalnus. Kalnai tie stūkso 
savo keteromis tarp Juodosios 
ir Į Kaspijos jūrų, iškėlę savo 
viršūnes per 4—5 varstus nuo 
jūros paviršiaus’. Viršūnės snie
gu nukloto^, žvilga nuo saulės 
spindulių/ kaip sidabrinės.

įsimaišęs į kitų lašų būrį, 
plaukinčjau nuo keteros iki ke
teros, ligi išsiblaškėm pagaliau 
j visas šalis: didesnioji dalis 
nusileido ūkais į tarpukalnes; 
kiti, susitarę, kilom aukštyn 
pačiose viršūnėse paskrajoti. 
Juo aukščiau, juo arčiau prie 
saulės — juo, rodos, turėtų 
ti šilčiau, bet ne: ten toks 
tis, kaip čia žiemą. Kiek 
plankinejus, paskrajojus,

suėmė

Mūsų debesėlis buvo 
per kokius 8, varstus 

gnie plaukinėje 
Vienas tamsiai 

besirengiąs lyti, 
kaip par varstą

kad 
kad ėmė 

nešti traukinį! 
hėgo, kaip pašėlęs. Man pačiam 
teko netikėtai kitu keliu išlėkti 
iš katilo, pro švilpuką. Taip su
švilpiau iš džiaugsmo, nejt maši
nistas susiraukė.

Ramiausia man laikas — kai 
žiema ateina. Kartais, upėje, ar 
kuriam ežere, šalčio pagautas, 
virsti sau ledu ir guli iki pava
sario arba, sniegule virtęs, laks
tai sau po orą. Turiu pramo- 
nėlių užtektinai ir žiemą.

Kartą, vieną šaltą žiemos 
dieną, teko man vienam vaikui 
ant rankovės nukristi. Apsi- 
difyugė vaikas, pamatęs snie
gulę, ir nusinešė į pirkčią ma
mai parodyti. Iki prisišaukė, 
aš jau virtau vandens lašu ir 
išgaravau.

Pirkčioje šilta ir trošku. Kur 
čia radus vietos atsikvėpti? 
Priplaukiau prie lango, o čia 
mūsiškių visa daugybė, gra
žioms gėlėms lango, stiklus nu-

nusibodo; ėmiau vė 
kaip čia iš jo išbėgus 

Ir nusisekė. Rądau 
ėmiau spraustis. Tik 
švito man akys. Vėl 
šviesų, mėlyną dangų. Dairausi, 
kur aš. Gi ant to paties žaliū
ko nosies, kurs mane buvo pra
rijęs. Mojuoja tas žaliūkas dai
giu, rugius guldo, o per nosį 
vandens lašas garu tik verčiasi, 
tik verčiasi. Netrukus, ėmiau ir 
išgaravau- į orą: dar, s'akau, 
ims ir vėl prąrys, o Įo gerumo 
antrą kartą jau nebenorėjau 
turėti.

Vieną kartą buvau pasiryžęs 
J žemės vidurius nukeliauti. 
Šiaip taip pasisekė per kelis 
kietus sluoksnius persisunkti. 
Juo giliau, juo darėsi šilčiau. 
Pagaliau, patekau į vieną vie
tą, kuY gerokai vandens lašų 
buvo prisisunkę. Karšta, biau- 
riau kaip puode. Jaučiau, -kad 
apačioje, po manimi, vanduo 
smarkiai nerimauja — iš karš
čio ima geru virsti. Tik, vyru
ti, kaip sušniokšt! Mane tik 
švyst ir išmetė iš gilumos aukš
tyn į orą. Vos begyvas kritau 
žemyn į kažin kokį, ežerą.

Nukritau ir atsikvošėjęs dai
rausi, kas aplinkui darosi. Ty
lu, tik ežero paviršius mirga 
nuo nukritusių kartu su manim 
lašų. Maniau, gausiu tame eže
re pasilsėti. Tik kur tąu: po 
valandėlės — kaip sušniokš iš 
naujo! Iškilo iš ežero vidurio 
stulpas vandens ir supliuškėjo 
paskui atgal visas lašų lytus. 
Kiek palaukus, vėl tas pat. Te
gu j j, sakau, tą ežerą — tai 
juk tas pats puodas, tik daug 
gilesnis’ ir smarkiau kuriantis. 
Kuo greičiau iš jo pasitraukus!

Ėmiau ir išgaravau į larą. 
Paskui kaimynuose sužinojau, 
kur mano būta patekta. / Tai 
buvo 'karšto vandens versmė, 
labai gili, nuo žemės kaitros 
šniokkštuojanti, burbuliuojanti. 
Toji didžiulė versmė vardu Gei
zeris. To Geizerio dabar labiau 
saugoj uosi, kaip puodo.

Tiesa, ir žemėje, į žmogaus 
rankas patekęs, gali atsidurti 
dar bjauresnėje vieloje. Pame
nu, buvo gana senai, buvau pa
tekęs į traukinio katilą 
žinot, kad 
Atsiminus, 
rosi.

Aplinkui 
šai virsta garu, 

nėra

ti vieno ketvirtadalio miliono 
mylių nuo žemės ir iššovus 
horizontaliai su apie 3,000 pė
dų į sekundą smarkumu, la pa
sakiška kulipka, vietoj lėkti tie
sia linija, imtų tam tikru ratu 
skristi apie žemę. Po keturių 
savaičių ta kulipka sugrįžtų į 
tą pačią vietą, iš kurios jinai 
buvo iššauta. Re jokio sustoji
mo tuo pačiu smarkumu ir ta 
pačia linija pasakiškoji kulip
ka škristų apie žemę antrą kar
tą, tretį ir t. t. per amžių am
žius.

Bet saulelė . ima šildyti n< 
juokais. Keliausiu į orą ir pa 
skui...  į savo tėviškę
denynus. Jau gerokai esu mū 
sų plačių jūrų pasiilgęs.

, Ir pranyko vandens lašelis. 
Pr. Mašiotas.

kelione nusibodo — 
kaip po 

pasukau į šalį, 
be nepasiseks veikiau ištrūkti. 
Patekau į kokį skystimą, kurs 

pasivadino. Su tuo krau- 
maloniau buvo kaimy- 
Bet ir jis man tuojau

nai gėlei pabaigti. Aš ėmęs ir 
prilipau prie stiklo.

Čia turėjau visą 
Pribėgs vaikas prie 
žiūrės pažiūrės ir 
šaukti žiūrėti, 
lės atsirado? 
man
Arba ėmęs pirštais gėles dilina, 
o mes iŠ naujo stiklą-inargi- 
nam, tegu sau džiaugiasi.

Bet ir senieji kartais su van
deniu pasielgiat, kaip maži. Kar
tą vienas senis gerokai mane 
privargino. Pasisėmęs į indą, 
pasidėjo mane ant stiklo len
telės ir ėmė žiūrinėti pro kažin 
kokį vamzdelį, pilną visokių 
stiklų. Tą savo prietaisą, atsi
menu, rpikroskopu vadino, žiū
rinėjo, žiūrinėjo' ir ėmė ką po- 
peryje paišyti. Nupiešė didelį 
ratą, primargino jį. gyvulėlių 
negyvįričjių, ir sako:

—Šit, ir turiu vandens laše
lio portretą. Tik labai tas van
duo nesveikas’, štai čia tokia, 
sako, bacila, čia tokia, — vis 
žakin kokius vardus mini.

Nei šis, nei tas. Patys priter- 
šiat vandenį, pridumsčiat, o 
paskui ligas visokias išrandat. 
Tiesa, mes, vandens lašai, pri- 
glaudžiam mažus gyvulėlius, 
impuzorėmis vadinamus, bet
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ne-
1 pasijutau, kaip sniegule virtęs 
kritau ant pačios kalno viršū
nės. Tenai visą naktį išmiego
jau. Rytą atbudau, dairausi, 
kur aš patekęs, kas aplinkui 
matyti: danguje skaisčiai sau
lelę šviečia, žemiau manęs toli 
palši- debesys plaukinėja. 
debesų tarpus matyti žali 
nų šlaitai, kai kur gyvuliai, 
žmonės. Sudie, manau, debesų 
lašeliai, su jumis, tur būt, dau
giau įlebeplaukinėsiu.

O saulutė vis smarkiau šildo. 
Imu jaustis stipresnis ir nė van
deniu nevirtęs pakylu, išgaruo
ju nuo kalno viršūnės. Oro sū
kurys pagriebęs kelia mane 
aukštyn ir skrieju vis tolyn ir 
tolyn, palikęs kalnų viršūnes 
apačioje.

Po kiek laiko sutikau šviesų 
laitą debesėlį ir įsimaišiau į 
taipą tokių pat, kaip aš, laše
lių, smulkiais ledo spygliais 
virtusių. Ir pasileidom skrajo
ti, iš aukšto j kitus debesis žiū
rėdami 
pakilęs 
nuo žemės, < 
daug žemiau 
pilkas debesis, 
slinko mažiau, 
nuo žemės.

gilyn ir gilyn. Grimzdau' su vi
su būriu sutirpusių^ ledų.

Netrukus, pasidalijom į dvi 
dali: vieni pakeliui įsisunkė 1 
ūkininko šulinį, kiti — ir aš su 
jais — leidomės gilyn ir tuo
jau priėjom tokį kietą žemės 
sluoksnį, jog nieku būdu nega
lėjom pro jį prasimušti. Ką gi 
darysi? Pasileidom šliaužti tuo 
kietuoju sluoksniu vis žemyn ir 
žemyn.

šliaužėm šliaužėm, ir nepasi- 
jutom, kaip patekom į van
dens ploteli. Vanduo tyrus, kaip 
stiklas. Ir mes, vos tik atkelia
vę lašeliais, per žemės sluoks
nius bekeliaudami gražiai išsi
prausė, tyrūs buvom, kaip aša
ra. žvilgterėjom aukštyn: švie
su, matyti mėlynas dangus.

' — Kur mes, vyručiai, pate
kom? — klausiamės.

į —Gi į šaltinį. Prašom Aukš
tyn ir toliau j savo kelionę: 
paskui jus atkeliauja daugiau 
tokių lašų,* reik ir jiems vietos 
duoti.

Iškilau aukštyn ant pat van
dens paviršiaus. Dairausi, kas 
aplinkui matyti. Mūsų "šaltinio 
būta klonyje: iš trijų šonų bu
vo šlaitai, j ketvirtąjį griovys 
vingiavo. į šaltinį įstatytas bo
sas be dugno, aplūžusiais šu
lais. Pro šulų spragas sruvena 
iš šaltinio vanduo.

Klausiu 
į griovį, 

upelį. Gerai 
upelį 
čionai 
ryti, 
žemyn 
ra i 
darys, ką gera pasakys 
ruli, tik pliukšt kibiru 
ir išsikėlė pilną kibirą 
Kartu ir mane. .

Išsikėlė ir nusinešė, 
susi, supylė j puodą ir 
nies pastatė.

Po žeme buvom gerokai at
vėsę, tai iš pradžių labai ma
lonu buvo atšilti. Bet ugnelė 
kaitino vis smarkiau ir smar
kiau, pradėjo būti mums paga
liau per šilta. O čia dar ta mo-. 
teriškė privertė į puodą lapų, 
ropučių, įvertė dar lašinių plo
tą —r striukai drūtai taip pri- 
drtfmstė, jog mes, lašai, vos 
vienas kitą begalėjom matyti. 
Pagaliau puodą dar dangčiu 
pridengė. Tuomet ėmėm neri
mauti, pradėjom tartis burbu
liuoti, kaip čia kas, pradėjus.

Taip burbuliavom, jog puo
do dangtis šokinėjo. Nekantres- 

hosta. Taigi veikiai pasiilgau nieji supykę virto garu ir iški- 
žtmės ir, palikęs aukštybes, nu- 1° i suodiną palubę. Aš ir dau- 
sileidau žemyn ir iš ledo kris- guma kitų^lašų pasiryžom tą 
lėlių virtau vėl pilku garo pun 
dulėliu.

Buvau ketinęs ilgiau paplau 
kinėti 
debesėliu. Tik pajutau, kad vi- Paskui supilstė į indus, į du 
są tą debesėlį ima kelti aukš-, benis, tur būt, kad greičiau at 
tvn šiltoka* oro srovė, nelygi- auštume.
naųt kaip iš kamino kilusi.1 Tik susirinko žmonių būre 
Taip ūmai iškėlė į aukštį, jog lis ir ėmė maišyti po tuos du- 
nespėjom susimešti nė į 
dens lašus.
traukė į baltus pundulius, kaip šaukštą 
į kokias kruopas. Visas debesė
lis staiga virto tirštu kruopų 
punduliu. Vėjo blaškomi, ėmėm1 vidurius. Ilgai keliavau iš <oeno 
kristi žemyn. Iki nukritom per tamsaus užkampio f kitą. Baį- 
dčėgną orą žemėn, iš kruopų šiai £a 
virtom gerokais Įedo gabalė- daug biauriau buvo, 
liais ir subirom žemėje, kaip žeme. Ėmę 
žirniai. Nukritęs žemėn ledu 
jau ir norėdamas grioveliu ne
nubėgsi 
noroms nenorom^ turėjau nu
griūti į žemes. Grimzdair vis

Aš, vandens lašelis, visai ne 
toks menkas, kaip jums atro
dau. Jūs, žmonės, patys sakot; 
jog lašas po lašo ir akmenį pra
kala. Kur mūsų daug susitelkę, 
mes daug pajėgiam: ir malūną 
pasukah), ir didžiausią laivą pa
keliam, ir dar daug ką pada
rom; Nesijuokit! Prašau mani
mi nesityčioti. Pasiklausyki! 
verčiau, ką čia jums pasakysiu.

Mano tėviške — platūs van
denynai. Vandenynų yra dau
giau, kaip du trešdaliu viso že
mės paviršiaus. Be to, .mums 
visur kelias atviras': noriu — į 
padanges iškylu, noriu 
mes gilumą nusileidžiu 
manęs pilna.

štai dabar ilsiuosi ant medžio 
lapo. Ims šildyti saulutė — ke
liausiu i orą. Jūs *nė nepamaty
sit, kaip tat padarysiu: dilsiu 
dilsiu ir išnyksiu jums iš akių.
Iškilsiu aukštyn. Kai daug mūs1 snaudulys koks 
susitelks, debesėliu po padan
ges plaukinėsim.

Aš esu jau ne vieną khrtą pa
dangėse buvęs ir atgal sugrį
žęs. Kartą, pavasarį, išgaravau 
aukštai, aukštai; susitelkė te
nai mūsų visas pulkas. Plauki
nė jam po orą, sk ra jojam, pava
sario saule šildomės. Tik pava
saris _ kaip pavasaris*; juo 
per daug pasitikėti negalima, 

vėsus vėjelis; 
tirštą debesį, 

mat krūvoj 
lai negelbėjo.

. Praeitą kartą šiame skyriuje 
mes kalbėjome apie žemės gra
vitaciją. 'Ienai buvo pasakyta, 
kad kuo toliau nuo žemės, tuo 
silpnesnė darosi žcipės trauki
mo jėga, bet visiškai iš žemės 
traukimo jėgos ištrukti negali
ma. Bet gravitacijos jėga nėra 
taip siaura, kad ją butų galima 
taikinti vien tik pHe musų že
mės. Ne vien tik žeme traukia 
į save kiekvieną kitą dangaus 
kūną, bet kiti kūnai traukia į 
save žemę. Kitais žodžiais sa
kant, kiekvienas visatos kūnas 

kloję. Kaip tik trūko lašo vi^J traukia į save kiekvieną kitą

daug pasitikėti
• a patraukė, 

mes susimetėm Į 
vyras prie vyro 
šilčiau. Bet ir 
Vėjas ėmė mus 
sas šalis sukinėti

—Grįžkim atgal žemėn! 
sušuko vienas.

Grįžkim! — pritarė dauge
lis balsų.

Suošėm, sušlamėjom ir leido
mės žemyn. Kritom stambiais 
lašais, vieni j mišką, kiti į ja
vus, kiti i dirvą, kur kam nu
tiko — visur mūsų buvo pilna. 
Paskui vieni paliko ant lapų ir 
žolės žibėti, kiti į žemę sulin
do. Aš su būriu draugų pasilei
dau befcti grioveliu. Čia vėjas 
dar siaučia, švilpia, o mes sau 
bėgam, šnekučiuodami, vis smar
kiau ir smarkiau.

Netoli būta mūsų vieškelio 
Nevėžies. Patekę į Nevėžį, ra
miai nukeliavom tolyn per Lie
tuvą. Keliavom ir dirbom: kur 
malūno ratą pasukam, kur lai
vą panėšim. Taip nuvykom, tarp 
gražių Nevėžies ' krantą, į di- 
džiąjį mūsų vieškelį Lietuvoje, 
Nemuną. Gražus, platus tas 
vieškelis, aukštais krantais pa
puoštas. Čia ąžuolą! ant kran
to šlama, lietuvių7 senovę minė
dami, čia miesteliukas stūkso, 
čia senovės pilies griuvėsiai iš 
medžių kyšo.

Nemunu dar linksmiau buvo 
keliauti. Čia gavom sielių vary
ti, garlaivių nešioti. Pasipainio
ję garlaivio ratui, prunkštėm, 
tiškom į širfis, saules spindu
liuose maudėmės. Turėjom, tie
sa, ir nemalonumų. Kar.tą sro
venam sau per seklumą, įkai
tintose smiltyse šildomės.. štai 
atšniokščia “Kęstutis”. Tas se
nis, bešfubuodamas, kliudė sek
lumą ir mus su smiltimis su
maišė. Turėjom gerą galą nu
keliauti, iki tais nemaloniais 
draugais nusikratėm.

Patekau į Prūsus 
kių seklumų nėra, 
vandens nedrumsčia, užtat ne 
taip jęražu ir darbo daugiau tu
rėjau: dažniau laivai teko kil-

NAUJIENOS, Chicago, III._______  . /
ieškoti,) Nori išeiti, tai atsistumk ka

tilėlio dugnelį. Tas dugnelis 
yšelį ir mat, sujungtas su. garvežio ra

tu; kai pastūmėsi dugnelį, tai 
pasuksi ratą ir gausi pro ka
miną išlėkti — mat, gayąs čio
nai arklio -vietoje pakinkytas 
Taigi’ garas iš kaitros 
ėmė veržtis laukan, 
suktis ratai
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Ketvirtadienis, Birž. 10,

Kraujo, odos, chroniškas

18-tos gatvės apielinke

Vėl dėl munšaino

lai-

North Sidės jaunuoliai

galima tikėtis moksle

tJLLY‘S<UNCLE

pa-

viena 
kalbos 
rimta 

Kultu-

organi- 
platesncs

daktaro 
ekspertų 

gražiausia

tik, kiek man ži- 
netnri pailgėjusių

senas žaizdas, ligas reetal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

augusi 
kalbama

vieriok
i ir lie-

juos
.Jie
H.

deg-

DR. VAITUSH
OPTOMETR1STAS

. ■ Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

inteligentiški, pasi- 
labai rimti žmonės, 

mažų mokslu nepasi-

šeši studentai <tvl girtavimo 
kliuvo kalėjiman už vagystę

pusti, nesistrajija ir nesanita- 
riški. Bet nežiūrint tų ir ki

re i k ės 
ant 

be muzikos irgi' 
Nors ji yra ge-j

mergaitė, 
ir rašanti

Spetila, tas busimas 
prezidentas, kaip jj! 
mokytojas vadindavo,!

kelių pramuša. Jis*

bėtina energija.
—Juozas L. Grušas.

JUOZAPAS STUPURAS
Atminčiai* metų sųkaktuVių 

musų mylimo sunaus, kum 
atsiskyrė nuo musų amžinai, 
Birželio 11 d., 1925.

Pamaldos atsibus Šv. Jurgio 
Bažnyčioj, Penktadienio ryte, 
7:30, Birželio 1'1 d.

Visus gimines ir pažįstamus 
meldžiame dalyvauti pamaldo
se. Ilsėkis Sūneli,’ šaltoj žeme
lėj, mes negalime užmiršti ta
vęs.

Nubudę liekame,
Tėvas Antanas Stupuras
Motina Uršulė
Brolis Antanas
Sesuo Bronislava.

[Pacific and Atlantic Photo J

Perceval Gibban, pagarsėjęs 
angių rašytojas, kuris geg. 30 
d. pasimirė.

Dr. J. W. Beaudetfe
> Viršui ashland statė 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: •

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1C. Nekė
lioj

INIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIH
Prisirengimas

Kuris visuomet reiškia apsisaugo
jimą ir kuris turėtų būti praktikuo
jamas kiekviename name, turint ge
rai prirengtą gyduolių šėpą su Se-

(laiškiu te, žinomo

ir ilalsted 
is Ilalsted 
Bank.

Banko kapitalas sieks $200,-
UOO, o perviršis $10,000. Jo ak
cijos (po 
išpirktos 
biznierių

Banko
niel M.

nuo 2:30 i’u 4:30 po pietų
REZIDENCIJA:

2226 Marshall Blvd,

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai AmbulanSai

I. J. ZOLP
Grahoriub ir Pagrahų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 4Gth St., Ckicaso

Boulevard 4139

. A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avo.
Chicago, 111.

II — I I » If——

Garsinkite Naujienose

Darbininkas sužeistas

!

Cčown 
rastas

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

CHICAGOS 
ŽINIOS

šeši jauni Lake Forest kole
gijos studentai pakliuvo kalėji
mai! už apiplėšimu vieno Lake 
Forest namo, kurio savininkai 
buvo išvažiavę kitur ir buvo pa
likę namądEą?yj>riežiuros. Penk 
tų studentų jau prisipažiro prie 
kaltės, šeštasis gi yra kaltina
mas už bandymą pavogti Fordo 
tairą, prie to jis irgi prisipaži
no, — jis norėjęs savo Fordą 
pasitaisyti.

Visi suimtieji studentai sako, 
kad girtavimas privedęs 
prie papildymo "'■vagystės, 
kartą nugirdę, kad John 
Kamlioe namuose esą daug
tinęs. Jie tuojaus nusprendė 
įsilaužti į namus ir tos degtinės 
paieškoti. Tai buvę lengva 
daryti, nes šeimininkai tuo 
k u negyveno savo namuose. De
gtinės jie neradę, bet .radę daug 
gražių daiktų, kuriuos nusitarę 
išsinešti, kad papuošus savo ko
legijos kliubo namą. Paskui jie 
Imdami girti dar du sykiu at
lankę namą, nes neturėję kur 
dingti ir dar daugiau daiktų 
pasiėmę. Viso jie paėmę iš tų 

, namų daiktų vertės $4,000. Vi
sus tuos daiktus rasta jų kliu-

Vienas tų studentų yra kuni
go sūnus. Visi jie betgi bijosi, 
kad nebūtų pranešta jų tėvams 
ir bijosi su tėvais net ir pasi
matyti. Jie dabar gailisi girta
vę ir per girtavimą papildę va
gystę, už kurią jiems gali tekti 
atsakyti kalėjimu. Bet dabar 
jau po laiko, nes jie vagystę 
jau papildė ir sėdi Lake Forest 
belangėj.

Dar vienas g-an^steris 
užmuštas

Lincoln Highway, arti 
l’oint kelio, netoli Dyer, 
lavonas, kaip spėjama, 
>s munsiniK?-!! ga igst

rio. Užmuštasis yra apie 30 m. 
amžiaus, veikiausia1 italas. Viso
kie ženklai nukautojo identifika 
vimui sunaikinti ir todėl nušau
tojo dar nepasisekė identifi
kuoti.

Fred Maxwell, 28 m., darbi
ninkas, liko gal mirtinai sužeis
tas įgriuvus apie 20 pėdų šmo
tui šalygatvio Clark gatvėj, 
prie Wacker Drive ir nusinešus 
jį į 15 pėdų rūsį, kur jį rasta 
palaidotą sudužusių šalygatvio 
šmotų. Sužeistasis, kuris vei
kiausiai mirs, ir dirbo prie ardi- 
mo to šalygatvio.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Lietuviu Rateliuose

h* Ši apielinkė susilauks banko.

I

Cbicago susilauks naujo ban
ko. Svarbiausia, kad tas bankas 
bus 18 gatvės apielinkej, bū
tent prie 19 Place 
gatvių ir vadinsis 
Excliange National

$120 kiekviena) lapo 
žymiausių apielinkės 

ir fabrikantų.
prezidentu bus Da- 

llealy, prezidentas
Atlas Exchai4>e National Bank, 
žynius advokatus ir gerai paty
ręs bankiniuose reikaluose. Jo 
prisidėjimas užtikrina bankui 
pasisekimą ir rimtą reikalų ve
dima. Kili banko viršininkai 
yra: Charles Obalii, J. H. Jonės 
ir Ernest Kunde — vice prezi
dentai; G. L. Nelson — kasie- 
uus. Banko direktoriais yra: 
Daniel M. Healy, Josepb J.

tų blogumų, kas atsitinka iš 
prastų instrumentų, tėvai sa
kydavo: pradžiai užteks, kad ir 
prastas, bile nebrangus, kaip 
išmoks, tai tada nupirksiu gerą 
ir tt.

Dabar jau retas tėvas pana
šiai bešneka. Daugumas tėvų 
jau suprato prastų instrumentų 
kenksmingas pasekmes, tad 
kad jau perka tai perka naujus, 
gerus. Pavyzdžiui, p-nai Zope- 
lai, savo sunui Petru-kui nupir
ko kornetą už $90.; p-ai Slotai 
pirko savo sunui Stasiui korne
tą už $110, o p-ai Sliažai nežiū
rint to, kad jų sūnūs Aleksiu
kas turi gerą smuiką ir neblo
gai ją vartoja, dar jam nupir
ko saksofoną, už kurį užmokė
jo $155.00. ‘ , z

Čia suminėti žmonės nepaisė 
ant brangumo, tik prašė išrink
ti gerus. Pasekmės to labai ma
lonios. Nauji instrumentai ge
rai strajijasi, lengva grajinti- 
pusti, gražus, vaikai juos myli 
ir noriai mokinas. Džiaugias ir 
patys tėvai, ir nesiskundžia,

Kohčut, E rauk V. Kara, J. H.(kad jų vaikai nenori mokintis; 
Jonės, Frank J. Kral, Malt ’ priešingai, jie mokinas su ste- 
Franz, Ernest Kunde, T. Frank ""
(Juilty, Andrew J. Schultz, John 
Aiibicek, Benjamin Levy, Harry 
E. Barnhorst ir Thos. Curran.

Banko namas yra gražus, pa
togus* ir bus gerai įrengtas. Vi
si banko vedėjai yra patyrę fi
nansininkai, o jo direktoriai — 
vietos gabiausi biznieriai. Bąn- 
kas bus po priežiūra Jungt. 
Valstijų valdžios. Tokia bail
ias šiai' apielinkei buvo labai 
įeikalingas ir jis nemažai pasi
tarnaus vielos gyventojams, 
biznieriams ir fabrikantams.

Bankas Lūs jau neužilgo ati-

augštesnes mokyklas, kurs sa
vo kliubą.. Bijūnėlis, kaip ir 
buvo manyta j j steigiant, pasi
liks mažiukų organizacija, nes 
mažiukai negali mokintis nė 
kalbos, ne dainavimo su pa
ilgėjusiais.

Apart kitų, kaip ir reikia ti
kėtis, pirmaisiais Bijūnėlio na
riais buvo sūnus ir duktė pa
ties kūrėjo p. K. Rugio. Aldo
na Rūginte pirma buvo narė, 
o paskui jau mokytoja. Ji jau 
yra baigusi mokytojų mokyk
lų Chicagoj ir išvažiavusi ( Eu
ropą lankyti universitetų. Mi
kas R ūgis taipgi yra baigęs 
augštesnę mokyklų ir 1 ketina 
stoti kolegijon. K

Bene toliausiai moksle nu
žengusi iš North 
vaičių,

Sidės lietu- 
užsilikusių Amerikoj, 

bus p-lė Eufrozina Mikužiutė. 
Kitą metą jau ji baigs gamtos 
mokslų 
sitete. 
koj ir 
darbšti 
banti i 
Turi nedidelį, bet 
balsą ir 
netiki į 
rizmą. 
kuopos ! 
Ratelio 
bumais i 
spėjo pasižymėti ir jai jau yra 
pažadėta Rūgštesnės mokyklos 
mokytojos vieta, kaip tik baigs 
kursą universitete. . ' * '

Antra iš eilės yra. Eugenija 
Radžiūnaitė, vienturtė Radžiū
nų duktė. Ji yra baigusi aug
štesnę, mokyklą ir lanko Chi- 
cagos mokytojų mokyklą. Tai 
gyva, mitri ir lipšni mergaitė. 
Nors jos motina yra 
Amerikoj ir namie I 
daugiausiai angliškai, 
Eugenija išmoko gerai 
tuvių kalbą. Kadangi tėvai yra 
labai populiarus North Sidės 
lietuviuose, tai «ir Eugenija yra 
plačiai žinoma.- Ji užima vice
pirmininkės vietą Kultūros Ba-

kursą Chicagos Univer- 
Specializuojasi botani- 

Tai rami, 
gražiai kal- 
lietuviškai, 

dailų lyrišką 
‘ pažįsta 'muziką. Ji 
kasų kirpimą ir flepo- 
Ji yra jauniausia 22b 
SLA narė ir Kultūros 
pirmininkė. Savo ga-, 
moksle ir tyrinėjime ji

prnlavinti, 
turinti ir 
Jų duktė 
tenkins.

Aldona
seno veikėjo P. Gaišk i o duk
tė, greitai baigs keturių metų 
kursą augštesnej rfiokykloj. Bi
jūnėlio mokyklą lankė per ke
turis metus. Itin gražiai kalba 
ir rašo lietuviškai. Kultūros 
1\ lėlio narė. Gerai išlavinta 
pianistė, nebloga dainininkė. 
Retas parengi)pas, kad ji ne
skambintu solo arba neakom- 

I * 9

poruotų kam. Protinga, darbš
ti ir sumani mergaitė. Kaip 
tėvus, taip ir dukterį galite 
matyti visuose svarbesniuose 
lietuvių parengimuose. Garsieji 
pianistai, pasisaugokite, kad Al
dona jūsų nepralenktų!

Birutė Briedžiutė, 
Montvido ir 
sprendimu, 
northsidiete. 
gia muzikos

LIETU VT« AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
l’rirenga teisingai tfkinius. Visuo
se atsitiki .nuošė 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
Pohne Boulevard 7589

Chicagos jaunuoliai šie 
kiasi muzikos

Aš nekalbėsiu apie visus jau
nuolius-, nes ne visi man žino
mi. Parapijiniai jaunuoliai ir 
jaunuolės, kurie birbina gra- 
mafoną Jefferson miškuose ir 
erzina bolševikus^! man mažai 
žinomi ir' apart pagiedojimo 
ant viškų su vargonininku, ki
tokios reikšmės neturi.

Bolševikams North Sidėj rei
kia duoti kredito už savo vai
kų lavinimą, 
noma, jie da 
vaikų.

FRANČISKUS PELENAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Nedalioj, Birželio 6 dieną, 9:00 
valandą ryte, 1926 m., sulau
kęs 31 metų amžiaus; gimęs 
Kauno rčdyboj, Tauragės ap
skričio, Kelmčs parapijoj, Gruo
džių kai.no, palikdamas dide
liame nubudime moterį Oną,' 
po tėvais Rapalavičaitė, sūnų 
Juozapą (i'/s metų amžiaus, duk
terį Isabellą, 13 menesių am
žiaus. Lietuvoj tėvus, 2 seseris 
ir brolj. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4550 So. Wėstern Avė.

Laidotuves jvyks Penktadie
nį, Birželio 11 dieną, 8:00 va
landą iš ryto, iš namų j Nekal
to Prasidėjimo Paneles Šven
čiausios parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iŠ ten 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Frančiškaiis Pele
no giminės, draugai ir pažį
stami esate -nuoširdžiai kviečia- 

jni dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jum paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai ir Duktė

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudcikis, Tel. Yds 1741.

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — Šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Or.* Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

Chicagoj paskutiniu laiku vis 
daugiaus tenka pastebėti, kačl 
lietuvių jaunuolių kaskart vis 
didesnis skaičius imasi mokin
tis šiokį ar tokį griežiamą in
strumentą. Tenka pastebėti ir 
lai, kad ir patys vaikų tėvai 
pradeda daugiaus tuomi domė
tis. Seniaus būdavo, jei tėvai 
'Savo vaikufr perka kokį instru
mentą, tai dažniausia kokį 
“serap”, kur niekam netinka 
ir mokindavo ant jų savo vai
kus. To pasekmės, būdavo labai 
apgailėtinos. Vaikai dažniausiai 
nenori nė mokintis ant prastų 
instrumentų. Pučiamieji instru
mentai tikrai yra kenksmingi 
vaikams, jeigu jie yra prasti,

Pažangiųjų lietuvių sūnus ir. galvoj, 
dukters čia nors ir neskaitlin
gi, vienok visi eina mokslus ir 
pasižymi palinkimu prie muzi
kos ir visuomeninio darbo.

Mūšų nenuilstantis darbuo
tojas 
kuris 
goj, 
-vaikų 
Per Bijūnėlį yra perėję 
ža jaūnuolių; jie išmoko 
siklingai lietuvių kalbos ir 
to, dainavimo ir muzikos. 
Ii jų jau suaugo ir kuria 
resniųjų organizacijas, 
gos Universiteto studeritėsv\Euf- 
rosinos Mikužiut^s iničiatyva 
pereitą žiemą įsikūrė Kultūros 
Ratelis iš vienų mergaičių. Na
rėmis priimamos lik kolegijų 
ir augšlesnių mokyklų studen
tės. Narių, jau esama apie 15 
ar daugiau. Girdėti, kad ir vy
resnieji berniukai, lankanti

K. Kūgis buvo pirmas, 
įkūrė pirmutinę Chica- 

o gal ir visoj Amerikoj, 
draugijėlę — Bijūnėlį, 

nema
tą i- 
raš- 
Tu- 
vy- 

Cblca-

Valerija Geniočiute, 
geriausių i lietuviškos 
.mokinių Bijunėlyj, yra 
ir gabi mergaitė. Ji yra 
ros Ratelio iždininkė? Jati tre
čias metas kaiv ji lanko augš- 
tesnę mokyklą. T uri gražų bal
są, dalyvauja pirmeivių paren
gimuose ir rūpinasi lietuvių 
kultūra. Jos tėvas yra pasitu
rintis žmogus, didelis Bijūnėlio 
šalininkas ir darbuotojas.\Vale
rijai romanai ir flaperizmas ne 

. Ji paskendusi moksle 
ir visuomenės darbuose.

Valerija Čepitkiutė lanko aug
štesnę mokylą ir mokinas*! mu
zikos. Smuiką yra jos ąpecialu- 
nias. Kaip ir visi dailininkai, ji 
nerami, gyva, nepaisanti, bet 
labai gabi. Ji yra gabiausia 
smuikininkė North Sidės lietu
viuose ir vargiai visoj Chica- 
goj rasis kas jų pralenktų mu
zikoj.' Kalbu apie lietuvius. Ne 
tik kad ji daug metų jau mo
kinasi muzikos, bet jos talen
tas yra didelis. Ji griežia leng
vai, nepaisydama, bei saldu 
klausytis jos muzikos. Ir žinote 
ką? Ji ketina būti advokatu! 
Valerija, Valerija... Nors ta
vo tėvas kontraktorius ir jam 
reikia advokato, bet mes my
lėtume matyti tave muzikoj. 
Chicagiečiai be tavo muzikos 
savo geresniuose' parengimuose 
jau senai neapsieina. Čepukai

Geresnis ir Pi- 
ž KJHįgesnis Už Ki- 

tų Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. S201

kitų 
yra 
ši mėnesį ji bai- 

konservatoriją • 
antri metai lanko augštesnę’
mokyklą. Yra nare ir Bijūnė
lio ir Kultūros Batelio. Bėdosi 
ir elgiasi gana aristokratiškai. 
Turi dailų balsą ir jos duetai 
su Valerija čepukiute jau tam
pa geriausiais duetais lietuvių 
parengimuose. Iš Birutės su
silauksime geros muzikos moky
tojos.

Ona Kairiulė nors da tebe- 
:lanko augštesnę mokyklą, vie
noj protu pralenkia daugelį 
protingų žmonių. „ 'Lai yra pa
veldėjimas nuo motinos. Tegul 
Konstantas Kairis neįsižedžia, 
nes juk niekas nesako, kad jis 
butų mažiau protingas už ki
lus. Būti rubsiuvių unijos agen
tu, Humboldt Parko lietuvių 
kliubo pirmininku, socialistu, 
vaidila ir Lt. ne bile durnius 
gali. Onute dabar susirūpino 
org uizavimu Amerikoj geriau
sio lietuvių jaunimo. Kultūros' 
Ratelis, ji sako, bus tik pra
džia, o paskui 
zuoti jaunimą 
skalės! Onutė 
negali apsieiti,
rokai prasilavinusi, bet slepia-1 
si. ' Kada nors- padarys mums' 
siurprizą.

Marė šliautoriutč, sęna Bi-’ 
junėlio mokinė, kuri pernai iš-! 
laikė geriausiai kvotimus iš lie-1 
tuvių kalbos, lanko augštesnę' 
mokyklą ir mokinasi muzikos. 
Tai irgi kulturiečių. Labai rim-' 
ta ir gabi mergaitė. Iš Marytės} 
daug ko 
ir dailėj.

Juozas 
Lietuvos 
Bijūnėlio 
pats sau
per ilgą laiką buvo gabiausias 
Bijūnėlio mokinys, pralenkė ki
tus berniukus smuikoj, augštes- 
nėj mokykloj jam lygaus nėra, 
namie jis mechanikas, mašinis
tas. Kas tik iš tavęs, Juozai, 
bus? Tu leki tiesiog į profeso
rius.

Vytautas Galskis, kuris leiik- _  ___
tiniuoja smuikoj SU Juozu Spe-|vera’s Gyduolėmis kaip yra padaręs 
... ..- . . i , , vi Charles W. Prokopiak, 562h"tda, irgi jau lanko augstesnę Tarnow Avė., Detroit, Mich., kuris 
mokyklą. Vytautas Nortli SidėsĮrašo: “Severa’s Esorka yra puikus

imt eonui -Jinomue TiU! laxative tonikas nuo skilvio ligų. Po publikai jau senai žinomas. val.tojimi jų pcl. tulą laiką da. 
aesutingek, Vytautai, ir mažiau bar turiu gerą apetitą ir mano vi- 
žaisk golfą, kad neišeitų kaip1 gali suvirškinti ką tik aš val-

.i T-j- • i v . • Igau . — Severas Esorka taipgi yrasu South Sidės inteligentais, rekomenduojama .dėl senų, silpnų 
Golfas yra “fine”, bet tu turi ir delikatnų žmonių. Tiktai vien ge-

, . . m • • i ' iras yra nuo jų vartojimo. Pabandy-talentą muzikoj n chemijoj. butelį šiandien. Pas visus ap-
Tai liek šį sykį. Kada nors tiekorius: $1.50 ir'75 centų. W. F. 

suminėsiu da kokį tuziną musų ,?evera C0’’ Ce<,ar RaP1(ls» Iowa> 
įžymesnių jaunuolių.-Arabas. LgM||||||||||||M
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Naujienos, chieago, ni. Ketvirtadienis, Birž. 10, ’26

lietuvių Bateliuose.
North Side

kuoDirželio 6 d.
pos SI.A susirinkimas. Svetai- 

Park Hali) buvo 
ėmė

Kliubo narys mirė ir likosi pa- j 
laidotas be bažnytinių apeigų j 
(taip jis mirdamas reikalavo),' 
tai tas pats kunigėlis 
per pamokslą ir 
tyčiojosi iš laisvų 
tuvių. Bet tą viską taip 
pamiršo ir dabar nori iš

APSIYEDIMAI REIKIA DARBININKŲ PARD NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
visaip

to pa-

nė (\Vicker 
nauja susirinkimui ir da 
lyti, todėl nesitikėta, kad atsi
lankys daug narių. Tečiaus su
sirinko skaitlingas būrys. Kuo
poj yra apie 150 narių. Kadan
gi svetainė atsieina 5 dol. už 
sueigą, nutarta ieškoti piges
nės. \

Po komisijų ir O-to apskri-. 
cio delegatų raportų, padalyta 
keli svarbus tariniai. Vienas 
jų yra reikalavimas, kad busi
mas st imąs pasvarstytų centro 
raštinės atkėlimą į ChieagoI 
klausimą. Motivuojama, kad 

raštinė atsieina 
kad Chieago yra 
lietuvių kolonija, 
čia daug pigesni,

perbrangiai, 
didžiausia 
kad namai 
kad inteligentijos čia daugiau
sia ir 1.1. Kitas seimui patari
mas yra kuopos duodamas, kad 
vaikų skyriaus nariai po 18 
metu galėtų atgauti dalį savo 
įmokėtų pinigų. BuvA kalbė
ta ir apie centro iždininko lai
komą sumą pinigų ant ranku 
bėgančių bilų 
reikšta, kad ji 
25 tūkstančiai 
Dr. Montvidas 

sumos
kalbėti, kol nežinome, ko- 
vra mėnesiniai išmokėji-

apie 
linui

mokėjimui. Išsi- 
perdidelė (ar ne 
dolerių ?), 
pareiškė, 

sumažinimą

bet

nesa

mai.
Musų delegatas i seimą p. K. 

B ūgis pareiškė, kad seime jis 
bus bešališkas ir stovės už vis
ką. kas eitų musų organizaci
jos labui.

Kliubų ’ Federacijos delegatai 
raportavo, kad Federacijos 
Kliubui rengtas balius davė ne- 
datekliaus $60 su centais.

Daržas dėl pikniko nutarta 
paimti ant 21 d. liepos.

Base Bali komitetas neturėjo 
raporto. Tas nekuriems labai 
netiko, nes minėtas komitetas 
jau nuo pat pradžios šių metų 
kaip organizuoja bayebolninkus . 
ir vis negali nieko nuveikti. 

Į Tame klausime kilo nemažos 
diskusijos. Po diskusijų priei
ta prie išvados, kad darinkti 
dar du naujus narius prie se
nųjų ir kad butų darbas vyki
namas gyveniman.

Plačiausj raportą davė tai 
kliubhauses statymo komitetas. 
Pranešė, kad yra rengiamas di
delis kam i valas, kuris atsibus 
ant kliubo lotų nuo 12 birž. iki 
26 d. Tam darbui liko išrinkta 
apie 50 darbininkų, kurie turės 
dirbti prie įvairių darbų nuo 
pradžios iki pabaigai. Kaip ma
tote iš komitetų, tai jie dirba 
sušilę ir nejuokais griebiasi už 
didelio gero darbo. Taigi visi 
ciceriečiai esate kviečiami lan
kytis į minėtą karnivalą. nės be 
daugybės dovanų, bus kitų lai
mėjimų. Tarp kitko bus dova
notas visai naujas automobilis 
Flint Sedan, kuris kaštuoja ■ 
daugiau kaip, $1,600. Taigi jei 
dar neturite tikietų būtinai tu- ■ 
rite įsigyti. —R. R. Lapas.

PAIESKAU apsivodimui mergi
nos arba našlės hų'p 30 ir 40 me4 
tų senumo. Aš esu našlys 42 m. 
Vaikų neturiu, iltlbu anglių ka
sykloje prie mašinos, gerai uždir
bu. Meldžiu 'nlsiSnukli laišku; pri- 
siųskite ir paveikslų, ant pareika- 
Invimo sugrąžinsiu atgal, noriu kad 
luitų biskį mokyta.

Krank Kibutis
Ghaplin C.oal Co.

Morgan Town, W. Va.

J IEŠKĄ U gyven’mo draugės: mer
ginos arba našlės* kad ir su vaiku; 
26 iki 40 metų amžiaus. Aš esu vai- 
kinasx 40 metų, gerai užsilaikau. AŠ 
ką tik atvažiavau iš anglių kasyklų. 
Merginos, našlės manančios eiti už 
vyro kreipkitės laišku, atsakysiu kož- 
nai. J. L., 7808 St. Clair Avė., Cle- 
veland, Ohio.

JIESKO PARTNERIŲ
nos kepyklos' bizni; biznis geras, 
naujai įtaisytas ir nereikalinga 
daug pinigu. Priežastis — partne
ris eina į kitą biznį. Platesnių ži
nių kreipkitės. P. D.

1306 Springvvells Avė. 
DETROIT. MIC11.

j VAIRUS SUELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EKPERTS 

Long distance haųdling 
Turime daug metų patvrimą 

3238 So. Halsted St.
3’el. res. Yds 3408—Blvd 7667 office

I'el. Vardo-7282
Res. 3'el. Hemlock 5244

Bridgeport Pain.ting
& Hardware Co.

Malevojam ir popioruojam. Už
laikėm nialevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

MOTERŲ ARK

'MOTERŲ virėjų, $25 į savaitę, 
arba $60 į mėnesį kambarys ir val
gis. Pas t r.v vilkėjų. $25 l savaitę 
valgis ir kmnb'ar.vs. Lovų tHiHyto- 
jų, $15 j savaitę, arba $40 į mCne- 
sj kambarys ir valgis. Merginų 
>rie kaunterio, $3.50 iki $5 į dieną, 
ndų plovėjų, $14—15—16 j savai- 
e. | dirbtuves, 30—32Mic. į vai. 
’rie maglių, $15 į savaitę, penkias 
dienas j savaitę. Auklių, $15 į« sa
vaitę. Prie garinio stalo, $60 į mė
nesį ir valgis. Veiterkų, $16—18—26 
į savaitę.
South Park b'mployment Ageney, 

4t91 S. Halsted St., 2 fl. 
kampas 42 St.

BRIGHTON
PARDAVIMUI rc.sfąurantas, gera 

vieta dėl biznio, ilgas lysas, pigi 
renda. ,Turime du bizniu, vienų 
rime greit išleisti.

Kreipkitės:
3202 S. Ilalsted St.. 2 lubos 

Tel, Boulevard 2285

Pi

150 NAUJŲ NAMŲ
* Greitai augančioj sekcijoj, 
Side, mokyklos, krautuvės ir 
portacija.

N. W
trans-

/ AKT PARDAVIMO

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

DABAR turime daug gerų dar
bų. Automobilių plovėjų, dienomis 
arba naktimi.?, $37.50 i savaitę. 
Vyru prie hepčiaus, mašinšapy, 
6;')c. į vai. Prie busų vaikinų, $65 
i ėnesj ir valgis. Kabinot dirbė
jų, 80c. į vai. Drill press operato
rių, $80 į savaitę. Vaikinų ir dirb
tuves, $20— $22 į savaitę. Garažo 
50—55—60c. J vai. Janitoriu, $16-25 
vyrų, $30 i savaitę. Pasiuntmėjimui, 
į savaitę. Darbininkų, 50c. j vai. 
Mašinistų 75c. į va(. Pakuotojų, 
$25 i savaitę, Punch press opera
torių, 50c. i vai. |mašinšapį, 50c. 
j vai. Nitavotojų, 85c. i vai.
South Park Emplovment Ageney, 

4191 S. Halsted St. 2 fl. 
kanjpas 42 St.

REIKIA patyrusių shearmąnų j 
geležies ai karnų jardą, nuolat dar
bas, gera moKestis. Simon Krulc- 

, Ine., 1145 S. Washtenaxvj vvitch, 
Avė.

REIKALINGI 4 penteriai, unijis- 
tai, ir 2 popierotojai; nuolatinis 
darbas ir alga. Atsišaukit greit. 
6531 So. Cravvfprd Avė. Tel. Re- 
public 4139. „

PARDAVIMUI gnsolino stotis, 
South Side, bargenas. Geras biz
nis. ilgas lysas, nebrangi nenda, 
voikit greit, kaina $3,000, 336 W. 
Gurfield Blvd.,’ arba tel. Monroe 
4157.

GASOLINO ir tepalo stotis, di
delis biznis, geriausioj vietoj mies
te. prie bulvaro, netoli jidurmies- 
Čio, galit uždirbti pinigų, kaina 
$6,000, išmokėjimais, tel. Monroe 
1157.

GROSERNĖ pardavimui, laikoma 
ice creatn ir visokių smulkmenų 
rūmai gyvenimui, gera biznio* 
ta, kampinė; pigiai nupirksi!.

Kreipkitės:
3329 So. Morgan St.

vie-

$100
i mokėjų a galėsit jryvent 4-5 arba C 
kambarių mediniame arba mūriniame 
bungalovv.

KAINOS NUO $2800 IKI $6200 
$100 CASH

Tai viskas ko jums reikia — tas ir 
reiškia, ką mes sakom — kitus mo
kėkit lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, taip kaip rendą. Tlis olselio 
namų programas yra jūsų proga įsi
gyti vieną tų puikių namų tiesiai nuo 
savininko, išmokėjimais ką kiekvie
nas darbininkas gali lengvai pa
daryki. * /

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN
Daleiskit parodyti kaip lengva yra 
tapti namu savininku.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Av. 

6407-6537 Irving Paik Blvd. 
Columbus 9552

Bizniavus medinis namas, krautu
ve, užpakalyje pagyvenimas ir viršui 
du fialai. Namas randasi ant 18-tos 
gatvės, netoli Dievo Apveizdos Baž- 
nyčioH. Kendos neAa 78 dolerius j me- 
ne.Mj. Kaina $7,500. Perkanti gali gau
ti krautuvę, nėr, lyso nėra.

Atsišaukite pas:
M. J. TANANEVICZE 

736 W. 18th Street

NEGIRDeTI mainai

PARSIDUODA arba išsimaino 
mūsos krautuvė, su visais puikiau
siais įtaisymais. Parduosiu už pir
mų teisingų pasiūlymų. Mainysiu 
ant namo arba loto.

317 W. 79th St..
Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA grosernė, senas, 
geras, išdirbtas biznis. 5708 So. 
Morgan St. \ •

PARDAVIMUI delikates^en, gro
sernė, saldainių, ice creamo .ir ciga
rų, vietos gyvenimui vedusiai porai. 
Parduosiu pigiaį, pigi renda.

4465 So. Wells St.

PARSIDUODA groseris. Yra lai
koma kendžių, minkštų gėrimų, eiga-, 
rų ir smulkmenų. Rendos $25 į mė
nesi. y kambariai užpakalyj gyveni
mui. 4345 So. Fairfield Avė.

Dabar Laikas Statyt 
Namus

REDLIN — HERMAN
Namų Statytojai 

2343 W. Armitage Avė. 
(arti Western Avė.) 

Tel. Brunsvvick 7020 
atdara vakarais

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

1SSIMAINO 4-rių flatų muro na
mas, 2 flatai po 4 ir 2 po 5 kamba
rius. Mainysiu ant mąžesnio namo, 
loto arba farmos.

IŠSIMAINO 2-jų flatų namas po 4 
kambarius, mainysiu ant cottage 
toliau nuo miesto.

IŠSIMAINO 6-ių kambarių rezi
dencija, mainysiu ant 2-jų flatų na
mo. Namas turi bul po 6 kambarius.

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas, po 4 kambarius, cementuotas 
skiepas, antaukštis drabužiams džiau
ti. Parduosiu už $8,500 arba mainy
siu ant bučernės, restauranto arba 
ant nedidelės farmos.

IŠSIMAINO puiki 40 akerių far
ma, su visais gyvuliais, ir mašineri
joms, kas tik reikalinga ant farmos. 
Farma randasi Michigan valstijoj. 
Tinkama ant Summer Resort, ir ne
toli nuo Chicagos.

Su viršminėtais reikalais kreipki- 
pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Ąve.

Phone Lafayette 5107

tės

Kada p. Semaška užsiminė 
apie SI.A griovikus, vienas bol-Į 
ševikas užsimanė žinoti, kas jici 
esą. Dr. Montvidas liepė jam 
atsisėsti, nes visi žino, kas yra1 
tie griovikai.

Bolši'vikų musų kuopoj yra 
tik veislei — apie 9 ar 1(1. Jo
kios reikšmės čia jie neturi, 
ši sykį ir tie patys, išėmus po-[ 

išbėgo

Pranešima?
'..Birutės choro nariai visi susi- 
! renka birželio 10 d., <8 vai. vak„ 
Mark \Vhite svel. Visi privalote buj 
t i. —Valdyba.

ra. pabuvę pusvalandį 
į savo piknikui 

♦ ♦ »
d. Humboldt
Kliubas turėjo išva-Į 

Lietus* sulai- 
namie. Išva-'

Birž. Parko

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu
bo Amerikoj vyrų choras po vado
vyste S. \Diliaiis tuK's savo repeti
cijas ketvirtadienį, <3 vai. vakaro, 
po nr. 3200 Linie St., Bridgeporte. 
Malonėkit visi nariai pribūti laiku 
ir atsiveskit' naujų narių. Arba ku
rie norėtų prigulėti prie vyrų cho
ro malonėkit ateiti prisiravyti.

A. Zalagėnas, ralt.

STOPOENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisoma^ 
Ir garantuojamas už $|. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo ištaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phcr.** Lawndalc 0114.

REIKIA shearinenų į geležies at
karpų jardę. Darbas visą metų. At
sišauki! South Side Paper Stock 
Co., 5833 So; Thrnop St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Biznis yra cash, gerai išdirbtas. 
Parduosiu labai pigiai. 2186 Sor Hul- 
sted St., Tol. Canal 4329.

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

REIKALINGAS barberys vakarais 
ir Subatonois. , , ' t

140’,6 E. 113th St., Roseland

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
ne, geras stakas ir fikčeriai. Turiu 
parduot greit dėl ligos. Kaina $550.

5551 Wcntworth Avė.

3’el. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

2805 W. 63rd Street
Visokios malevos, aliejąi ir var- 

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

REIKALINGAS- fotografas lietu
vis, mokantis abelnai visų darbų. 
Atsišaukit greitai. 3202 So. Ilalsted 
Street. f:

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, su nauju namu, labai pigiaj. 
Krautuvę parduosiu skyrium. Tinka
ma vieta dėl gero žmogaus. Parda
vimo priežastis — mirtis šeimynoje.

Phone Pensacola 3938

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
krautuvė. 711 W. 69 St. Tel. Norma 
5147.

PARDAVIMTT gėsottno stotis, su 
visais įtaisymais. Parduosiu arba 
mainysiu. Phone Boulevard 0774.

** $390
DEL bulvaro namo didumo 

lotas 33X150 pėdų, Calumet 
distrikte, netoli bažnyčios; mo
kykla skersai gatvės. Yra visi 
geri patogumai;/ gatvekariai, 
busai ir .traukiniai. Title garan
tuota 
Co.

TIKRAI GERAS PIRKINYS
PUIKIAUSIAI įrengtas, 

muro namas, 6—6 kamb., 
trinias, knygų šėpa, bufetai, 
nimui lenta, penterių stalčiai 
Bakšiai įdirbti, porčiai stiklais 
daryti, geriausis plumbingas, 
riausi elektros fikčeriai. Visas 

*mas išdekoruotas, beismentas 
pleisteriuolas; -visas namas karš
tu vandeniu apšildomas. Randasi 
gražioj vietoj.

Norėdami matyti šį namą atsi
šaukit prie

J. Pakalnis, 
3120 W. 53 PL 

Tel. Hemlock 0367 
GencralU Kontraktorius

aržuolo 
prosi- 
, ice- 

už- 
ge- 
na-

Statyk Dabar — 
Sutaupyk $1000

per Chieago Title & Trust
Pastatysime ant jūsų loto bile ko

kį namąj kokį jus norėsit, lengvais 
išmokėjimais. 7923 So. Paik Avė., 
Tel. Triangle 0535.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St. 

Box 773
PARSIDUODA 2 augščių po 6 

kambarius mūrinis namas. Aržuolo 
baigtas, garu šildomas, 60 pėdų lo
tas. 5528 So. Nattengham Avė.

KANKAKEE UPĖ

Pasirinkimui dideli lotai, pigios 
kainos, lengvais išmokėjimais, šalę 
yra gerai įrengtas kliubas. Musų pa
siūlymą nieks negali viršyti. Illiana 
HeigKts I^and Co.. 1504 Strauss Bldg. 
Wabash 6736-6737,

'TIKTAI už $290 nupirksit mano 
biznio lotą, tiktai vienas blokas 
nuo transpartšcijos, netoli mokyklų 
ir bažnyčių, man reikia pinigų. 
Naujienos, Box 776.

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, prograinus, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 

pas "p. .1. L. Grušą, 3454 : spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
St. Visi jaunuolių dr-gi- 
prušomi atsilankyti, nes 
reikalų.

Studebaker automobi- 
/^MB|liai yra Tieni iš tvirčiausių 
Į^įĮĮĮĮiy/ir kainos prieinamos, nes 

kompanija pati viską ga- 
mina. Tokiu budu Stude

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kilo pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų, gal
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

NAMAI-2EME
girias.
narių 

žiavimas, kaip ir visi šito kliu-!So- Ha,ated 
. . , . 1 |u atstovail:o parengimai, buvo gyvas n yra svarbių 

draugingas. Malėsi didelis jau
nimo skaitlius ir moterų. Kliu
bo pirmininkas Kairis savo gy
vumu, sumanumu 
moka gauti naujų 
laikyti senuosius.
riai didžiumoj yra
ir inteligentiški ži
atvažiavo automobiliais. Buvo 
daug gardaus valgio, linksmų 
žaidimų ir šokių. Vyrai bandė 
ristis. Vienas ristikų, būtent, 
Antanavičius, nykstelėjo koją 
ir turėjo eiti į “atstavką”. Pa
šaukta Dr. Montvidas, kuris sti-

ztavtiną

ir lipšnumu 
narių ir *pa- 
Kliubo na- 

pasiturintys

ko ligoniui grįžti Chicagon.
—P.

Cicero
LRRP. Kliubo susirinkimas

100. 
vie- 
biz- 
prie

nuo

Birželio 4 d., Lukšto svetainė
je, B B Kliubas turėjo savo pus
metinį susirinkimą. Susirinki
mas buvo šauktas atvirutėmis, 
todėl narių atsilankė apie 
Liko priimti 4 nauji nariai; 
nas iš jų yra senas Cicero 
nierius, tūry s barbemę 
15 St. ir 48 Ct. z

Buvo skaitytas laiškas
vietos lietuvių kunigo, kuriame 
jis kviečia kliubą dalyvauti pa
šventinime naujos bažnyčias. 
Perskaičius laišką kilo didelės 
diskusijos. Mat rados ir tokių, 
kurie norėjo kliubą nutempti j 
naują bažnyčią; Bet tas nepa
vyko, nes šis kliubas yra gry
nai tautiškas. Vietos ku
nigėlis yra Jabai geras biznie
rius, kur tik mato, kad jam 
bus vienokia ar kitokia nauda, 
tai mat ir lenda lu savo kro- 
meliu. Pamenu labai gerai, du 
metai tam atgal, kada vienas

Jaunuolių Jungtinio Komiteto su- j 
sirinkimas bus penktadieny, birž2 11 
d.. 8 v. v., i

Teatrai iškas Kliubas “Lietuva” lai
kys savo mėnesinį susirinkimų Bir
želio (June) 10 dieną, 8 vai. vakare

— H. 1. Rašt.

Kriaučių Skyriaus 269
XV. of A. mėnesinis susirtn- 
įvyks pėtnyčioj, birželio lt

Lietuvių
A. C. 
kimus 
dieną, 
Robey St. Visi nariai kviečiami da
lyvauti. —A. M. Kadsel, rašt.

Truck Party

Rengia Liet. Vakarines žvaigždės 
ir Paš. Kliubas, Nedelioj, Birželio 
(June) 13 d., 1926 m., ant Julaus 
Savickio farnios, Justice Park.

Gerbiamieji: — Kas atsilankys ant 
šio musų išvažiavimo ir mylės prisi
rašyti prie musų kliubo: vyrai nuo 
18 iki 40 metų bus įstojimas veltui. 
Be to bus gera muzika, ir skanių 
užkandžių ir gėrimų.

Kviečia visus KOMITETAS

ASMENŲ JiESKOJIMAI
Aš Aleksandra šumonelis ieš

kau savo brolio Motiejaus šumone-j 
lio. Iš Lietuvos, Vilniaus rėdybos, 
Švenčionių pavietu, Tverecaus vals.,1 
Gantaunlku sodžiaus. Jis pirmiau 
gyveno Cbicagoje, o dabar nuo 1913 
metų apie jį visai nieko nebeži
nome. - K X

PAJIEŠKAU Karolio Kolodziejš- 
kio ir Paulinos Kolodziejškienės. Jei
gu kas žinotų apie juos, męldžiu pra
nešti man. Jie yra lenkai, bet Lietu
voj užaugę Šiaulių mieste.

FRANK BAGDONAS
1809 W. 46th St., Chieago, III.

Tel. Lafayctte 9072

~ KRENDAVOJIMUI
RENDON 5 kambarių garu šildo

mas fialas, p'rmas augštas, $50. 
1754 Humboldt Blvd.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI rūmas dėl vieno vaiki

no be valgio, maudynė, 2 f r. 3442 
So. Lowe Avė.

j musų spaustuvę.
BRIDGEPORTb LIETUVIŲ 

SPAUSTUVĖ
• 710 W. 38rd St., Chieago, III.

Tel. Yards 6751

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35%

Mes Darduoctanro visiems oi sėlio 
kainomis

Lerinthal Plumbfng Supply Co^ 
1637 Wo»t Divislon St. 

netoli Msrshfield

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
/ cniCAGO

Tel. Pullman 1413
JOHN TENINGA

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontraktorius

32 West lllth Place
Chieago, III.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 

- Černių, • Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. . Musų 

Ef^J^special urnas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sosthcims, 1912 So State St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Valgis ir kambarys ant vie
tos. 1840 S. Halsted St. Canal 5821

REIKALINGA moteris gyventi 
ant ūkių, be vaikų ar su vaikais, 

1 ir geistina, kad turėtų kelis šim
tus pinigais prisidėti, o ant parei
kalavimo pinigus sugrąžinsiu. Esu 
vienas; turiu 33 metus, 5^ pėdų 
uugščio. Yra 1130 akrų ūkis, gyvu
liai ir mašinos. Kreipkitės greitai 
laišku ar ypatiŠkai. l»

J. M. G.
2923 S. Emeraid Avė. 

Chieago, III. Ist fl. rear.

D.

Jei norit sutaupyti pinigų 
n tsi lankyk it pas .

WEST ALTO WRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Rooseveit 2794

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

Bargenas •
MURO namas, Storas ir 3 

bariai, viršui 7 kambariai, 
mentas, garažas. Morgečių $4000. 
Mainysiu | lotus arba j morgeČius. 
Kaina $6,500.
•NAUJAS muro namas 2v5 gyve
nimai, prie* Wcstern ir Marųuette 
Blvd. Mainysiu ąnt medinio namo 
arba bungalow. < ,

MURO bungalovv 5 kambarių, ap
šildomas, lotas 60 X125, gražus so
das, kaina $7,300, cash $1,500. Ran
dasi Maywood.

ŠVELNIS IR MANKUS 
1443 N. Paulina St. 

Tel. Armitage 6411.

kam- 
J>«is-

PARSIDUODA puikus mūrinis 
namas, 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
bariai, 2 karų garaže, 5831 San- 
gatnon St. Savininkas George Pra- 
kopimas gyvena 5548 So. Sayre 
Avė.

Tel. Prospect 5736.

MORTGEGIAI-PASlOLOS

PARDAVIMUI
TEISINGAI ir atsakančiai šeimy

nai reikia pinigų, parduos pilnos 
mieros $700 vertės grojiklį pianą už 
$150. Tiktai reikia $50. dabar, o ki
tus lengvais išmokėjimais. MR. HU- 
DINSKI, 2332 W. Madison St., Ist 
fl. front.

PARSIDUODA farma'už $5,000. 
reikia įnešti $3,500' 80 akelių su 
visais uj)-to-date įtaisymais, maši
nerijoms ir trioboms; 7 melžiamos 
karvės, 2 geri arkliai ir 1.1. Arti 
miesto, randasi mokykla.

Farma randasi šalę Wisc. Mina- 
jnoni. County. Michigan valstijoj. 
Parsiduoda labai pigiai delei prie
žasties senatvės. Platesnių infor
macijų suteiksiu žiednam per laiš
ką. Kreipkitės sekamu antrašii:

R. FRUNSKEWICZ 
1215 So. Court St. 

ROCKFORD, ILL.

' PARSIDUODA lotas 50X125 
geroj vietoj, 99 ir Igelston avė. 
Kreipkitės prie savininko

C. Rožienis
7214 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA muro namas, 2 
fintai po 5 kambarius, karštu Van
deniu Šildomas, elektra vanos ir 
visi kiti pagerinimai. Garažas 2 
karam. Sykiu parsiduoda ir ra
kandai. Parduosiu pigiai, nes išva
žiuoju į Uctuvą.

5713 ’ S. Sacramento Avė. 
P. Jankus >

•Pardavimui arba mainymui: 5 fla,- 
tai ir krautuvė, mūrinis namas, ne
toli 55 bulvaro, rendų $34Q0 į metus. 
Mainysiu į gerą biznį arba farmą ne
toli Chicagos. 7923 So. Park Avė., 
Tel. Triangle (1535.

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklj pianą, kaip naujas, vartotas tik
tai biskį, kainavo $800, dabar $140, 
sykiu roleliai ir benčlus su kabine
tu. ęhimsiu $50 cash ir po $10 i mė
nesį nuo gerų Žmonių.

Klauskit KUGAITIS 
6512 So. Halsted St.

PARDUODU savo rezidencijos lo
tų, 25y 125, netoli gutvekarių ir 
bažnyčios, greit auganti apielinkė, 
$200. Naujienos Box 777.

DIDŽIAUSIAS bargenas. 2 flatai 
po 5 kambarius už $4,500; įmokė
ti $1,000. 3116 S. Halsted St. Phone 
Yards 1457

PARSIDUODA bizniavus namas 
3407 S. Halsted St. Savininkas gy
vena 724 W. 18th St. 2 fl. rear. .

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL JNVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzae Ave^ 

Lafayette 6788

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 Roanokc Bldg., Central 4757
►

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų mdrgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

HfEPSTEIN
155 N. Clark St„ Room 820 

Phone Central 6260 
___________________________________________ J

PARDAVIMUI Meat Market in 
namas, arti A. P. Krautuvės. Phone 
Prospect 5855. ,

BARGENAS; parsiduoda notion, 
kendžių ir visokių smulkmenų Sto
ras, 5 rūmai gyvenimui. $500 pi
giau negu verta. 5613 S. Racine Avė

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, geroje vietoje, cash biznis. Par
davimo priežastis — vyro mirtis^, 
6010 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI kampanis biznio 
lotas 30yl25. Greita proga kainų 
kilimo.

Naujienos Box 778

EXTRA bakenas Brighton Parke. 
Savininkas išvdžiuoja į farmas ir 
turi greit parduoti 2 pagyvenimų 
muro namą, 5 ir 5 kambariai, ar
ba mainysiu ant lotų ar automobi- 
Ho_

Naujienos, 1739 So. Halsted St.
' Box 774

MOKYKLOS

PARSIDUODA 2 kėdžių barber- 
nė. 2435 So. Leavltt St.

GERAS biznis, geroj apielinkėj. 
Parsiduoda grosernė ir smulkių daik
tų krautuvė. Pardavimo priežastis — 
važiuoju Lietuvon.

3432 So. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, biznis išdirbtas, pigi renda, 
priežastis pardavimo — turiu va
žiuoti i Lietuvą. 251 E. 115 St.

PARDAVIMUI pigiai namas West 
Puljmanė iš priežasties ligos, 6 
kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, ir 2 lotai, viskas gerame sto
vyje cash $2,000. Likusią sumą ge
romis sąlygomis.

12410 S. Green St.

Turiu 2 naujus namus, 2 flatų po 
4 kambarius kiekvienas, Brighton 
Parke, mainysiu į biznį arba gerą lo
tą. 7923 So. Park Avė., Tel. Triangle 
0585.

DIDELIS BARGENAS.
KAMPINIS biznio lotas. 30V125, 

“ ! 1 blokas nuo transportacijos, 2 blo
kai nuo mokyklos ir 2 blokai nuo 
bažnyčios, greitai auganti koloni
ja; kainos čia greit pakils.

Naujienos Box 779

’ PARDAVIMUI per savininką, 4543 
S. Union Avė., 2 flatų medinis na
mas, gerame stovyje, yra elektra, 
gasas, vana, karštas ir Šaltas van
duo, garažas, kaina $5000, geriau
sis pasiūlymas, lengvais išmokėji
mais.

Tel. Van Buren 5811 \

TURIU parduoti iŠ priežasties li
gos savo biznio lotą, gera trans- 
portacija, proga kainų kilimo, Nau
jienos, 1739 S. Halsted St. Box 775.
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LOTAI 5 LOTAI
44th and Kedrale, $2,500. •

L. KLEIN
Klauskit James Triner 

14th & Halsted Sts. 
Clotliing Department

Specialės Kainos
Mes pasiūlome savo Designing Ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dimar yra laikas 
ateiti Ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis1 pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chieago, III.

Phone Seeley 1648
M. E. HUTF1LZ, Manager

.Juliui.   — —

VYRAI, BARBERYSTfc 
APSIMOKA

'* Mes mokiname dienomis ir 
karais ir jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų išmokinimas 
rengs jums darbą arba patys 
lėsite eiti į biznį. Atsišaukit arba 
taškykit

International Barber College
672 and 651 W. Madison St. 

CHICAGO, ILL.

va- 
kol 
pri- 
ga-


