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Seimas paleistas; Lietuvoje karo diktatūra
KAUNAS, bal. 12. [Chicago Tribūne Press 

Service]. — Lietuva dabar jau karinės diktatū
ros rankose.

Lietuvos Seimas šiandie buvo specialiniu pre
zidento Smetonos dekretu paleistas už tai, kad jis 
[Seimas] 45 balsais prieš 30 pareiškė ministerio 
pirmininko Voldemaro valdžiai nepasitikėjimą.

Pulkininkas Merkys, karo ministeris Volde
maro kabinete, buvo prezidento pakviestas paim
ti kontrolę j savo rankas.

Komunistai paskelbė vi- 
suot. streikų Sanchujuj

Protestuoja prieš padarytas 
kratas ir suėmimus raudo
nųjų centruose

Socialistų Internacionalas Argentinos karo ministerio 
protestuoją prieš baltąjį prietikisprotestuoja prieš baltąjį 

terorą Lietuvoj

Leninas buvęs ‘‘raudona 
sis Rusijos caras”

Baisus audros sūkurys 
atlankė Texas

Miegojo aeroplane; išmestas 
laukan, nukrito iš 6,000 pėdų 
aukštumos, sveikas

Tokiu caru jį pripažįsta patį 
Lenino našlė, Krupskaja

HA AG A, bal. 13. — Socia
listų Internacionalo sek et iria-: 
tas vakar pasiuntė Lietuvos* 
ministeriui pirmininkui Valde- na, bal. 13 
marui telegramą, kuria proLes- tikį turėjo vakar 
tuc ja prieš spjaudymą Kaune 
politinio kalinio Melamedo.

Visas miestelis sunaikintas; 62 
žmonės užmušti daug sužei
stų *

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 13.
— Del politinių kantoniečių 
organizacijų kairiojo sparno 
padarytų, generolo Čian Kaiše- 
ko įsakymu, kratų, ginklų kon-

Naujų Seimo rinkimų nepaskirta, o todėl pul- fi»kavimų ir areštų komunisti- j — ... 
kininkas Merkys politikų laikomas nauju krašto nių darbo un'•[U centruose, ko- teinacionalas aštriai smerkia 
diktatorium. lstl.eik.( be jokio pi„

Visoj Lietuvoj ir kaimynėse valstybėse pasi-Į 
reiškia didžiausio susinervinimo, nes manoma, i 
kad naujoji diktatūra yra tik smurto mostas žmo- kaip“’ir kini^^ 
gaus, kurs pats yra per silpnas būti savo namų sako, kad jau 
Šeimininku. 50,000 darbininkų sustreikavę,1

Viename bulvariškame Ber
lyno laikrašty spausdinami Le
nino žmonos (Krupskos) atsi
minimai apie Leniną. I^enino 
našlė savo atsiminimams pa-

PUEN(l) AIRES. Aigenti- 
Nepajrastą nuo- 

Arua.itinos 
karo ministeris generolą .lus
to. Jis buvo išvykęs Į Rioja ’dėjo labai charakteringą ant

Savo proteste Socialistų In- provinciją inspekcijcz,
Jais, keliaudamas 

kuris 1 vietą aeroplanu.

reika- 
iš vietos į 
Kelionėj į

Opozicija — socialdemokratai ir valstiečiai

ROCKSPRINGS, Tex., bal. 
13. — Per siautusį čia praei.ą 
naktį tornadą nemažiau kaip 
šešiasdešimt du asmenys bu
vo užmušti ir apie pusantro

agitato- šimto sužeisti, daugelis pavo- 
caro”. j ingai.

politinės! Iš sugriautų namų 
šiandie iki pietų buvobe jokio pamatingesnio ištyri- Patųuias miestą jis aerop.ane 

Visuotinas protesto streikas mo faktų pasiskubino išnešti užmigo. Aeroplanui,
buvo paskelbtas vakar vakarą MehiTnedui mirties bausmės kė 6,000 pėdų aukštumoj, pa
žygiai tarptautinėj koncesijoje nuosprendį.

I Melamedas, kurs buvo 
i daugiau kaip’nos žydų spaustuvės 

50,000 darbininkų sustreikavę,1 
ir tikisi, kad veikiai prie Strei- (komunistinės 
ko prisidėsią daugiau.

Kiniečių mieste 
masiniai mitingai

---
darius staigų 

vie- 
raidžių 

rinkėjas, buvo kaltinamas dėl 
propagandos

skleidimo.

išimta
kurs le-

įvyko du 
protestui 

i “rau-liaudininkai — turėjo Seime viso 37 atstovus, bet prieš kratas ir suėmimus 
du jų yra užsieniuose, taigi Seimo posėdy nedaly-Jdonųjų.’’.
vavo. Jei, kaip telegrama sako, nenasitikėjimas. gjaurės Kinų kariuo- 
Smetonos-Voldemaro valdžiai pareikšta dagi 45 
balsais, tai matyt, kad su opozicija balsavo ir dau
guma tautinių mažumų, kurios Seime turi viso, 
su klaipėdiečiais, 13 atstovų. ' 1

Meksikos banditai puolė 
du traukiniu

menė paėmus Pukovą
ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 13. 

.—Praneša, kad Pukovas. Siau
rinėj Jangtse upės pusėj, ta- 

Kad kas panašaus atsitiks Lietuvoj, “Nau-,pę» šiaurės Kiny kariuomenės 
'ienose” buvo jau kelios dienos anksčiau nužvelg- uzl,y,a8- Kantomeėiai pasitrau- 

, kę be pasipriešinimo.

raštę, būtent: “Nuo 
riaus ligi raudonojo 
Tokie buvę Lenino 
karjeros laipsniai.

Įdomu, kad pati Lenino žmo- šešiasdešimt du k linai, bet žiir •
na pripažino, kad josios vyras vusiųjų skaičius gal pasirodys 
buvo “Jo Didenybė SSSR ca
ras!’’ Taigi pilnai galima su
tikti su buv. “raudonosios ca- 
rienės” nuomone, kad Rusijoje 

automatiškai išsiskėtė ir gen.'jokios darbininkų valdžios ne
justo, jau nubudęs, laimingai buvo 
nusileido žemėn, nė neužsiga- 
vęs. Nusileido jis tarp būrio 
nustebusių kaimiečių, 
garsiai* džiūgavo, 
kad parašjutu nusileidęs minis- laukė ir “baltasis 
teris buvo šiaip oro akrobatas. Kad “

į manevrą, karo 
ministeris buvo išmestas lau
kan. Tik nukritus jam apie 
200 pėdų žemyn jo parašiutas

Dvidešimt sužei- 
veikiausiai nebe-

šis miestelis su
keli namai, išli-

Kovoje su traukinių sargybo
mis keli asmenys buvo su
žeisti v

ta. “Naujienų“ gautoj iš Rygos telegramoj, kuri 
buvo įdėta praeito šeštadienio leidiny, buvo štai 
kas pranešta:

“Balandžio 1 d. visa opozicija su tautinėmis 
mažumomis, viso 50 atstovu, apleido Seimo posė
dį, protestuodami prieš konstitucijos laužymą ir 
karo lauko teismus.

“Balandžio 4 d. Kauno geležinkelio stoty su
imtas Seimo narys, daktaras Pajaujis. Sulaužy
tas 38 Respublikos Konstitucijos paragrafas (ga
rantuojantis Seimo ’ nariams asmens neliečia
mybę). *

“Vai. liaudininkai reikalauja sušaukti Seimo 
ekstra posėdį. Įteikė interpeliacija valdžiai”.

Praeitą pirmadienį redakciniame straipsny 
“Kova prieš Lietuvos diktatorius” “Naujienos”, 
komentuoda ’mos pranešimą iš Rygos apie įvykius 
Lietuvoj, rašė:

“Toje žinioje pranešama, kad, protestuoda
mi prieš konstitucijos laužymus, demonstratyviai 
išėję iš Seimo posėdžių salės 50 atstovų, t. y. abi
dvi opozicinės partijos ir tautinės mažumos.

“Šis faktas yra ypatingai reikšmingas.
“Po gruodžio 17 d. perversmo tautinės mažu

mos iki šiol mėgino laikytis nuošaliai. Jų atstovai 
ne tik ne paremdavo opoziciją, bet kai kurie ių 
(pavyzdžiui, lenkai) net kartais balsuodavo su 
valdžios partijomis. Todėl opozicija neturėjo pa
jėgų nuversti valdžią. Bet jeigu dabar tautinės 
mažumos jau prisidėjo prie vai. liaudininkų ir so
cialdemokratų, tai pirmam balsavime valdžia ga
lės būt sumušta”.

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
13. —Meksikos banditų bandos 
vakar puolė du traukiniu, vie
nų ėjusį iš Meksikos Miesto į 
Jungtines Valstijas, antrą iš

Lenku darbininkai nenori ;,S
Maskvos aukso

Lodzės tekstilės darbininkų są
junga atsisakė priimti 90,- 
000 rublių paramos

jnių sargybomis keletas asmenų 
buvo sužeista, bet 
atvejais banditai buvo 
Ii ir nuvyti.

abiejais 
atmuš-

bal. 13. 
fabrikų 

atsisakė 
rublių, 

paramą,
darbininkų

VARŠUVA, Lenkija, 
— Lodzės tekstilės 
darbininkų sąjunga 
priimti 90 tūkstančių 
kuriuos jai siūlė, kaip 
Maskvos tekstilės
sąjunga, laiške, kuriuo Lodzės 
sąjunga atsako 1 Maskvos są- 
• u ligai, ji pareiškia, kad lenkų 
darbininkai nenorį komunistų 
agitatorių.

New Yorko “skaiskrė- 
perio” gaisras 500 pė

dų aukštumoj

32 žmonės žuvo per 
tornadą Texase

FORT WORTH, Texus, bal.
13. Iš McCamey, Upton 
kauntės, praneša, kad per tor
nadą, kurs praeitą naktį kliu
dė Sheffieldo miestelį, Pccos 
kauntėj, trisdešimt du žmo
nės buvo užmušti.

DVEJI METAI KALĖJIMO 
Už daugpatystę

Ir toliaus:
“Jeigu po debatų dėl Voldemaro deklaraci

jos opozicija surinko Seime 36 balsus prieš vald
žių, tai dabar, kai liaudininkų interpeliacijoje bus 
iškelti aikštėn šitie faktai, kuriais jau ėmė pik
tintis ir tautinių mažumų atstovai, — tai Seime 
lengvai susidarys absoliute dauguma (43) ir dau- 
giaus balsų, priešingų valdžiai. Ir tuomet smur
tininkų šaikai teks arba trauktis, arba paleist 
Seimų ir paskelbt naujus rinkimus.

“O jeigu p. Voldemaras, pasitikėdamas savo 
leitenantais, mėgins eiti atviros diktatūros keliu 
ir nesiskaityti su Seimu, tai jisai susilauks ko nors 
netikėto”.

Voldemaras su Smetona Seimų paleido, bet 
naujų rinkimų nepaskelbė. Jie, matyt pasitiki sa
vo leitenantų šaika ir tariasi šeimininkauti be 
Seimo, su karo diktatūros pagalba.

NEW YORKAS, bal. 13<— 
Šimtai tūkstančių newyorkię- 
čių praeitą naktį stebėjos ne
paprastu gaisro vaizdu, kai 
ties Fifth Avė. ir 59 gatve 
naujo trijų dešimčių aštuonlų 
aukštų Sherry-Netherland, a- 
partmentų viešbučio viršūnėj 
ėmė degt pastoliai. Gaisrininkai 
beveik visai neturėjo jėgų gai
srui gesinti, kadangi šmirkš- 
lėmis leidžiami aukštyn srau
tai vandens menkai tegalėjo 
ugnį pasiekti. Gesinimas buvo 
labai pavojingas, kąi degan
tieji rąstai ir lentos, atsipalai
davę, krito žemyn iš 500 pė
dų aukštumo. Pastoliams nu
degus žemyn iki dvidešimt 
trečio aukšto ugnis pagaliau 
buvo suvaldyta.

SYRACUSE, N. Y., bal. 13. 
— Cecil Gculding, 27 metų am
žiaus, teismo buvo nubaustas •. * 
dvejais metais kalėjimo už tai, 
kad buvo vedęs keturias pačias 
ir su kiekviena jų atskirai gy
veno. * '

KOVA SU DEGTINĖS KONT
RABANDININKAIS

SANDUSKY, Ohio, bal. 13.
Erie ežere, netoli nuo čia, 

įvyko kova tarp pakraščių sar
gybos ir degtinės kontrabandi
ninkų. Vienas kontrabandinin
kas buvo pašautas, jų motori
ne valtis su 50 keisų degtinės 
ir alaus buvo suimta. i

KORH
Diiizo jėgos suėmusios 

Nikaraguos libera
lų amunicijų

j

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugumoj apsiniaukę ir vė- 
13. su; stiprus žiemių rytų kryp-WASHINGTONAS, bal.

—Nikaraguos legacija Wash- ties vėjas, 
ingtone skelbia, kad jos atsto-Į Vakar temperatūros buvo 
vaujamo prezidento Diazo jė- tarp 40° ir 45° F.
gos suėmusios visus Sacasos f" 
liberalų kariuomenės amunici- džiasi 6:28 valandą, 
jos išteklius.

ir nėra, o viešpatauja 
raudonas” carizmas.
Rodos nereikėtų 

kurie'apie tai, kad jis susilauks te
manydami.; kio pat likimo, kaip kad susl- 

carizmas.
raudonasis’’ carizmas gy

vuoja 10 metų — tas dar nie
ko nereiškia. Romanovai vieš 
pūtavo 300 metų, o išnyko per 
dvi tris dienas.

Istorija, anot franeuzų vieno 
rašytojo yra “didelė l’iintazi- i

RYGA! kovo 25. [Elta]. — ninkė-” (Lž] '
“Latvijos Individualistų Sąjun
ga” paleido lątviy spaudoj ii- 
siše|ukimą, kuriuo ' ' ' 
Estijos, Latvijos .ir ____ _
jungtinių valstybių reikalingu
mą.

Atsišaukimu kviečiama su- . ...
daryti minėtose valstybėse tam Daugiau kaip dvidešimt žmo- -

■ — ■ nių žuvo: daug laivų t?.- $500,000 GAISRAS ( AMO-
skendo . NE, OHIO

dar didesnis, 
stųjų taipjau 
pasveiks.

Kone visas 
naikintas, vos
ko sveiki. Baisią nelaimę padi
dino kilęjs tuojau griuvėsiuose 

ir kalbėti gaisras.
Tornadas kliudė ir kitas Te- 

xaso, Oklahomos ir Arkansaso 
vietas, darydamas visur pra
gaišties.

Projektuojama Pabaltijo 
Jungtinės Valstybės

Japonija siunčia daugiau 
kariuomenės į Kinus

TOKIO, Japonija, bal. 13. — 
gęn^alinis Japonijos štabas* 
siunčia į Tientsino ir Pekino 

Smarkios audros Marokos pulkus, o laivyno departamen- 
noLraofthinon ^as siun^u keturis karo lai-

PSKlfloCillOSu vus į šiaurės Kinų vandenis ir
-----------  du kreiserius į čifu.

tikros organizacijos Pabalti
jo Jungtinių Valstybių unijos, 
kurios 
darbus.

Kovo
kiamas 
jos

atliktų paruošiamus

26 dieną Rygoj šaii- 
unijos Latvijos sekei- 

steigiamasis susirinkimas.

Tarptautinė gerovės 
konferencija

MADRIDAS, Ispanija, bal. 
13. — Praneša, kad per smar
kią audrą, kuri siautė Moro- 
kos pakraščiu, žuvo daugic.,, 
kaip dvidešimt žmonių, 
mažų laivų paskendę ir 
lės žalos buvę padaryta 
riose pajūrio vietose.

CANTON, Ohio, bal. 13. — 
Sprogimo pagimdytas gaisras 
.dalinai sunaikino Berger Ma- 
nufncturing kompanijos įmo
nę, padaręs apie 500,000 dole
rių nuostolių. Du darbininkai

Daug 
dide- 
įvai- buvo skaudžiai apdeginti.

šaukiama VVashingtone; 
vaus 20 valstybių

' .A. , ---- —

\VASHINGTONAS, bal. 13. 
— Women’s Ųniversal Alliance 
valdyba praneša, ' kad dvide
šimt valstybių prižadėjusios 
per savo ambasadas ir lekci
jas bendradarbiauti tarptauti
nėj gerovės konferencijoj, ku
ri įvyks Washingtone nuo ge
gužės 3 iiri 8 dienos.

Pasižadėjusios dalyvauti va1- 
stybės yra: Peruvija, Italija, 
Vokietija, Čilė, Kuba, Šveicari
ja/ Estija, Laisvoji Airių Val
stybė, Austrija, Latvija, Egip-1 

j tas, Lenkija, Albanija, Persi.--1 
ja, Nikaragua, Kanada, E'kvu-į 
doras, Niderlandija Ir Norvegi-. 
ja- - .

daly Moka $1 už tris Baltojo
Namo vinis

WASHINGT()NAS, hii. 13.
Darbininkai, kurie dabar 

remontuoja Baltojo namo sio-‘ 
gą, daro neblogą biznį. Ištrau
ktas iš stogo šimto metų se
numo vinis jie pardavinėja 
kaip suvenirus turistams, im
dami po dolerį už tris vinis. 
Pirkėjų gi yra nemaža.

DAUG SNIEGO DAKOTO.I
RAPID CITY, S. D., bal. 13.

— Vakarinėj South Dakotoa 
daly siautė sniego audra. Snie
go privertė nuo trijų iki sep
tynių colių gilumo.

WASHINGTONAS, bal. 13.
— Aeroplanui nukritus žemėn 
ir sudužus užsimušė komerci
jos departamento 
Hamer Sands. 
inžinierius Hosch 
susižeidė.

valdininkas
Aeronautikos 

pavojingai

SPROGIMAS FABRIKE Už 
MUŠĖ DARBININKĄ

KANKAKEE, III., bal. 13.— ’ 
Paramount Khitting fabrike 
įvykus ekstraktorio sprogimui,' 
vienas darbininkas, Geo. Hut< 
son, buvo užmuštas, antrus, 
Ch. Anderson skaudžiai sužei
stas.

ŠEŠI ŠĘIMOS NARIAI ŽUVO
UGNY

CORNING, N. Y., bal. 13.
Ugny, kuri sunaikino netoli 
nuo čia vieno gyventojo na- 

šiandie saulė teka 5:12,' lei-('mus, žuvo šeimininkas Henk- 
Mėnuo le, jo žmona ir keturi jų maži 

leidžiasi 4:34’ valandą ryto. 'vaikai.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimų pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paitą ii kitų 
miestų

8. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresuotas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą: ,

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2340 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si, Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago, UI Ketvirtai]., Baland. 14, 1927

L.S.S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais
Balandis, 11 d., 1927’ Eilinis No. 204

....— ........-■■■ -------------- ------------------------ i i»n------ . ..-a, 

•..S.S Pildomasis Komitetas:

j J. Čeponis, 4138 Archer Avc.
J šmotelis. 10604 EMbrooke Avė., 
A. VUis, 2241 N. Weetern Avė.
J. Vili.-, 2135 N. Spaulding Avė.
M. J u'ufl .ouienė, 1'739 S. Halsted St.
P. Grigaiti*, 1739 So. Halsted St.
A. Grėbei i s, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

LJS^J. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — Pranas Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, III.

Sekvetprius — Anton Jusas, <3959 Ar
cher Avė., Chicago, III.

Fin. Sekretorius — (i. Manku., Chi
cago, UI.

Kasierius — A. Lekavičių, 2404 W.
Division St., Chicago, III.

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

Nariai — A. Ku d rotas, A. Narbutas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matnliauskas. 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md. rr_. - ...ii ii...,. .. „.nn . ■ t. - ' ■ .f ■ -J!- 1 -LĮ-.-FJ '

IŠ PASAULIO
LALMftJIMAS AUSTRUOS 

BURGENLANDE

Kadangi .šio mėn. 2! d. Aust
rijoje Įvyksta rinkimai i par
lamentą, tai didelės reikšmės 
yra tik-ką praėjusieji savivaldy- 
vių rinkimai Austrijos provin
cijoje Burgenlande. Toje pro
vincijoje iki šicl buvo kaip ir 
klerikalizmo tvirtovė.

Dalyvaujant 96 nuošimčiams 
balsuotojų, didelę pergalę lai
mėjo socialdemokratai. Dvie
juos; didžiausiuose provincijos 
miestuos, Eisenstadte ir Sau- 
eibrunnc, socialdemokratai lai
mėjo absoliučias daugumas 
miestu tarybose. Mažesniuosiuo- 
sc miestuose ir sodžiuje social- 
demokratiii taip pal žymiai pa
didino savo balsų skaičius, kai 
kur socialdemokratų balsai pa
didėji net dvigubai. Rezultate, 
daL-.tr socialdemokratai Burgen
lande turės devynias naujas 
burmistrų vietas. *

VEJA LAUK KOMUNISTUS

Britanijos Darbo Partijos su
važiavimas LiverpooPyje ■ laivo 
nutaręs, kad nė vienas komu
nistas negali būt Darbo Parti
jos narys ir kad darbininkų 
unijos niekuomet nesiųstų savo 
delegatais į partijos suvažiavi
mą komunistų. Pasiremdama 
šituo suvažiavimo nutarimu 
Darbo Partijos pildomoji tary
ba nesenai savo posėdyje nu
tarė pašalint iš partijos tris 
vietines kuopas VVales’e, ku
ries atsisakė išmesti prisiplaku
sius prie jų komunistus.

IR UNIJOS GENA LAUK 
MASKVIŠKIUS

Britanijos darbininkų unijų 
generalė tai yl:a priėmė nutari
mų užkirsti kelia komunistams 
būti uniju atstovais. Unijos, ku 
ries priešinsis šitam nutarimui 
bus metamos iš darbininkų 
unijų kongr. so.

Komunistai ir kairiasparniai 
darbininku unijose su “garsiuo
ju” Cock’u priešakyje nenori 
pasiduoti ir stengiasi perkelti 
kovų su daugumos ' vadais į 
tarptautini judėjimų. Nesenai 
angliakasių sekretorius (’ook su 
savo draugais nuvyko į Bėdi
nų tarptautiniu angliakasių 
unijų atstovų konierencijon ir 
mėgino pravesti nutarimą, kad 
tarptautinis angliakasių sekre
torius Hodgis (buvęs MacDor 
naldo kabineto narys) Lutų pa
šalintas iš vielos. Bet “kairia- 
sparniams” čia nepasisekė. Vi
sų kitų šalių angliakasių at
stovai pasipriešino Cook’o rei
kalavimui ir, iš savo pusės, pri
ėmė rezoliucijų, kuria reikalau
jama, kad Anglijos angliakasių 
federacija suvaldytų savo sek
retorių (’.ook’ų, savo prakalbo
je, laikytose Rusijoje, šmeižu- 
:i te: plautinių darbininkų uni
jų vadus.

DARBIEt ’ A» SUSIKIV1RCINO 
— PASINAUDOJO LIBERALAI

Londono distiikti Southvvark 
turėjo įvykti nauji rinkimai į 
Anglijos parlamentų, kadangi

to distrikto atstovas, Dr. I la- 
den Guest, Darbo Partijos na
rys, pasipriešino savo partijos 
griežtam nusistatymui Kinų in
tervencijos klausime, ir rezigna
vo iš parlamento. Rezignavęs, 
Dr. Iladen Guest pastatė savo 
kandidatūrą, kaipo nepriklau
somas kandidatas.

Nežiūrint to, kad šis kandi
datas buvo labai populiarus 
žmogus distrikte, nes kaipo gy
dytojas buvo plačiai žinomas 
taip, miesto biednuomenės, bet 
naujuose rinkimuose jisai te
gavo tik 3,215 balsų, kuomet 
pirmiaus už ji buvo paduota 
S, 115 balsų.

Darbo Partija vėl stale savo 
reguliarj kandidatų. Jisai su
linko beveik dvigubai daugiaus 
balsų už atsimetusj nuo parti
jos Guest’ų, būtent: (i, 107.

Šitomis peštynėmis tarpe so
cialistų pasinaudojo liberalai, 
lų kandidatas, E. A. Strauss, 
gavo 7,331 balsus ir tapo iš
rinktas. Lai pirmas atsitikimas 
per keletu paskutinių metų, kad 
kapitalistinės partijos kandida
tas paviržė vietų Darbo parti- 
jai.

Ypatingai tuo džiaugiasi li
beralai, kuriems teko s$ita “lai
mė”. Mat, liberalai jau senai 

i papratę gaut rinkimų kovose 
į Anglijoje tiktai smūgius. O čia 
! jie ne tik atkariavo savo se- 
i nąją vietą, bet dar ir atėmė jų 
save pavojingiausienis priešams 
socialistams. Iš šito laimėjimo 
l'beralų spauda daro išvadą, 
kad liberalų partija dar ne
santi visiškai subankrutavusi.

Tcčiaus yra aišku, kad tas 
liberalų pasisekimas yra visai 
j ripuolarpas. Jei ne Darbo Par
tijos atstovo susipykimas su 
savo partija, tai p. Lloyd 
Gec.rge’o partijukei nebūtų bu
vę jokios progos.

Beje, reikia dar pastebėti, 
kad Dr. Iladen Guest savo pa
valgomis priklausė kairiajam 
Dirbo Partijos sparnui. Kodėl 
jis: i staigiai ėmė pritarti kon
servatorių pozicijai Kinijos 
klausime, sunku suprasti. Su 
“kaii iasparniais’’ tokie griežti 
“at.siverlimai” pasidaro nere
tai.

išpildė dainininkas p. Sknma- 
rakas ir SLA 183 kuopos Jau
nuolių Orkestras, vedamas p. J. 
Grušo. Taipjau padėkos žodis 
priklauso “Naujienoms” už su
teikimą daug vietos vakaro pra
nešimams, podraug ir drg. K. 
Baronui už pagaminimą kny
gučių “Lksproprietorius’’ ir pa
garsinimus. Už vis man yra 
svarbu pranešti, kad kaip visi 
čia suminėti lošime dalyviai, 
taip ir dainininkas p. F. Ska
nia rakas nieko neskaitė už sa- 
vo darbą, tai reiškia, patarnavo 
dykai. P. J. Grušui kad ir rei
kėjo užmokėti, bet jis ėmė ne- 
perdaugiausia ir dar iš to su
grąžino 5 dolerius, kaipo auką 
VIII Rajono naudai. Girai, kad 
VIII Rajono organizacija turi 
lokių gerų draugų,*kurie visais 
galimais budais pagelbsti pa
daryti vakarų pelningesnių.

Dar žodis apie, susirinkimą. 
Nutarta surengti išvažiavimas, 
kaip tik atšils ir sužaliuos me
džiai. Išvažiavimas turės įvyk
ti kur nors girįose. Išrinkta 
komisija pasiteirauti, kur pa
togiau. Nutarta surengti Pir
mos Gegužės apvaikščiojimą, 
1 d. gegužės, Liuosybės svetai
nėj (North Side), 1822 W. Wa- 
bansia avė. šiam apvaikšeioji- 
me manoma turėti kalbėtojas 
P. Grigaitis ir Pirmyn Mišrus 
(’Jioras; gal bus dar ir daugiau 
kas. Apie tai tilps vėlesni pra
nešimai. Į šį apvaikščiojimą

jono nariai, taipgi visos priklau
sančios rajonui kuopos ir visi 
pritarėjai. Bukit prisirengę da
lyvauti didžiojoj darbininkų 
šventėj,* kurią rengia LSS VIII 
Rajonas. Bajono Raštininkas

Anton Jusas.

Lietuvoj
SUIMTA DAUG NELEGALUS 

LITERATŪROS

Iš Kauno “Ryto” (klerikalų 
laikraščio) “Socialdemokratas” 
perspausdino* tokių žinią:

“Užvakar, kovo mėn. 15 d., 
Kaune arklių tramvajuje su
laikytas su priešvalstybine li
teratūra gimnazistas Galinis, 
musų Seimo atstovo socialde
mokratų lyderio Galinio 16 
metų brolis. Pas sugautąjį 
čemodane rasta 600 ekz. nau
jai spausdintų, pirmą kart 
pasilodžiusių priešvalstybinių 
brošiūrų ‘Už demokratinę 
Lietuvos respubliką’.

“Sugautas Galininkas yra 
jaunimo S-gos ‘Žiežirbos’ na- 
iys,w gyvena pas savo brejį 
Seimo atstovą. Užklaustas, 
kur jis šią literatūrą gabe
nąs, atsakė i šv. Kazimiero 
knygyną Įdomus teisini- 
niagir. Literatūra konfiskuo
ta ir tiriami šaltiniai, iš kur 
ii yra kilusi. Spausdinys ano-’ 
niminis^ parašyta esą spaus
dintas Tilžėje, bet šia spaus
dinimo vieta netikima?’

LIETUVON

Rajono valdybos 
susirinkimas

1 SS VIII Rajono valdybos 
susirinkimas įvyko balandžio 7 
d. “Naujienų” name. Beikia pa
žymėti, kad šis susirinkimas ati 
liko daug naudingo darbo. Visų 
pirma buvo sutvarkyta suskai
tei vakaro, kuris atsibuvo su 
perstatymu gražios komedijos 
“Eksproprit torius” 13 d. ko
vo, M. Meldažio svetainėje, ir 
pasirodė, kad vakaras davė ke
letu desėlkų dolerių pelno. Čia 
jau ant vietos duota įnešimas 
ir vienbalsiai nutarta pareikšti 
gilios padėkos žodis visiems da
lyviams vakaro programų ir 
šiaip visiems, kurie bent kokiu 
darbu prisidėjo prie paminėto 
vakaro. Lošime* dalyvavo šios 
ypatus: M. Dundulienė, J. Sta
siūnas, Petraičiutė-Miller, K. 
Budrytė, V. Račkauskas-, I’. 
Daugėlas, A. Daukšas, J. Radi- 
šauskas, V. Preikšą ir Herma
nas. Koncertinę dalį programų

Mums vienas korespondentas 
atsiuntė vieną tos nelegalus 
brošiūros ekzempliorių. Jos tu
rinys yra toks pat, kaip ir ne
senai pasirodžiusios- Amerikoje 
knygelės su antgalviu: “Gruo
džio 17 dienos perversmas.”

KVIEČIA J SUVAŽIAVIMUS
I .ietuvos Socialdemokratų 

Partijos c*, niro komitetas ga
vo pakvietimas dalyvauti su- 
važiavimuose nuo Čekoslovaki
jos sol*, dem. i 
suvažiavimas 
inčn. 16 18 
nuo Latvijos
pai lijos, kurios 
yra šaukiamas 
džio 2—3 d.

balandžio
Prahoje, ir

įvyks 
dd.
socialdemokratų 

suvažiavimas 
Rygoje balan-

AREŠTAI IR AREŠTAI
Alsėdžių (Telšių apskr.) so

cialdemokratų organizacijos pir
mininkas drg. Bružas kovo 17 
d. areštuotas ir 
šių kalėjime.

Kaunę naujai 
draugai: Selenis, 
ir bulaitis.

laikomas Tel-

areštuota šie 
Neverauskas

Kovo 13 d. įvyko Telšiuose darbininkai savo pareigą atliks, ateis galas.

W ” M r -Į

KOVA

didžiausiai

numesti 
balsavimo

PRIEŠ DIKTATORIUS 
LIETUVOJE

vietinės s. d. kuopos susirinki-, 
mas, kuriame dalyvavo atstu- Į 
vas iš socialdemokratų Seimo 
frakcijos. Kuopa gyvuoja ge
rai ir yra pasiryžusi veikti.

KUOPOS SUSIRINKIMAS 
TELŠIUOSE

Lodei visos LSS. kuo- 
visi LSS. nariai dabar 

, kad be ati- 
su rink ta kaip 

suma

Tik parimkime juos tuomet 
tautjškai-klerikališkos banditų 
saikus viešpatavimui neužilgo

dais ieškot šaltinių musų drau
gų pagalbai.

i Nėra abejones, kad Lietuvos

JOS. F. BUDRIU

G. P. SUROMSKIS & CO.

Parduoda Rakandus, Pia
nus, Radios, Phonografus 
ant lengvų išmokėjimų.

Tik-ką atėjo iš Kauno žinia, 
kad Lietuvos Seimas tapo pa
leistas, nepaskiriant naujų Sei
mo rinkimų, ir kad Smetona 
pavedė krašto kontrolę karo 
m i n isterini Merkiui.

Tuo budu Lietuvoje yra į- 
steigta atvira karinė diktatūra, 
los {steigimas rodo, kad smur
tininkai, nuvertusieji teisėtų 
krašto valdžią, neįstengia kons
tituciniu keliu valdyti. Norėda
ma pasilikti valdžioje, jie grie
biasi aršiausių despotizmo prie
monių.

Ret tai neišgelbės smurtinin
kų. Lietuvos darbininkai ir 
valstiečiai ilgai to despotizmo 
nepakęs. Jeigu Smetona greitu 
laiku nepaskelbs naujų rinkimų, 
tai liaudis sukils' prieš jį juo 
kibinus, kad ir pačioj; Lietuvos 
kariuomenėje tolyn vis labiau 
iidėja nepasitenkinimas dabar
tine valdžia.

Taigi netolimoje ateityje rei
kia laukti stambių atmainų 
Lietuvoje. Veikiausia ne il- 
?iaus, kaip už menesio laiko, 
ar kraštas rengiasi 
smetonininkų jungą 
keliu, ar ginklais.

šitokioje padėtyje
reikalinga pagalba musų drau
gams Lietuvoje,i socialdemokra
tams, 
pos ir
privalo sukrusti 
dėliojimo butų 
galint didesnė suma pinigų 
Lietuves socialdemokratų par
tijai. Reikia, kur tik galima, 
rengti prakalbas, organizuot 
aukų koleklas ir kitokiais bu-

Daugelis vyrų šiandien 
pažįsta malonumą rūkydami 
Helmarus. Jie žino, kad 
Hęlmarai yra cigaretai nepa
prastos rųšies. Kaip tik sykį 
jūsų lupos dasilytės Helma- 
rų, jus irgi pajusite skirtumą 
nuo kitų kokius esate bandę. 
Geri cigaretai visuomet tikrai 
užganėdins. Tūkstančiai vy
rų grįžta prie Helmarų kas
dien.

Kada
nors jus irgi atsigrįsite prie

Šianden 
turėtu būti tas laikas
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TemykitVisi
PAiGe A utomobilius

TIKTAI $1,265 SU VISAIS {TAISYMAIS

Nuo 11 dienos Balandžio iki 18 Balandžio bus didžiausia paroda po 
visą Chicagą ir apielinkę PAIGE COMPANIJOS 50 automobilių. 
Važinės gatvėmis. Kas pirks automobilių nuo manęs per tas 8 die
nas, šis apgarsinimas bus vertas 50 dolerių. Iškirpkit šj skelbimą 
ir atsineškit pas mane.

C. P. SUROMSKIS
PAIGE & FRANKLIN MOTOR SALES

5833-35 So. Western Avė. Phone Hemlock 6151

žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$216.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas liuoaai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJE8T1C, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLANI), AR- 
ABIC siūlo greitą kelionę j Cher- 
bourg, Southainpton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

Visi musų 3-čics klesos keleiviai 
gauna atskirus I.ambarius dviems, 
keturiems ar Sėtiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

KreipkitCs prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE 

INTERNATIONAL MERCANTILE 
’ MARINE COMPANY 
127 Sb. State St. Chicago, III.

BUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

3417-21 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705 

Chicago, III.

NEJUDINAMO TURTO 
IR AUTOMOBILIŲ 

FIRMA
PERKAM, parduodam ir 

mainom namus, lotus, far- 
mas ir visokius biznius.

PARDAVINĖJAM viso
kių išdirbysčių automobi
lius, priimam į mainus se
nus automobilius arba lo
tus; turim daug vartotų au
tomobilių, galima pirkti la
bai pigiai. Atdara Nedėlio- 
mis visą dieną. Kas negali 
atvažiuoti, patelefonuokit, 
mes atvažiuosim į namus.

Reikalinga agentų.
C. P. SUROMSKIS & CO.
5833-35 So. Western Avė.

Tel. Hemlock 6151

Lietuvis Kontraktui ius
Suvedam šviesas ir 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam- 
pas į senus; duodam
ant lengvo išmokėji 
mo. x

Metropolitan 
Shop

2215 W. 22nd 
Phone t anai

Electric

St reet 
2591

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Hėating

Knipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuotreriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38tb Street, ( hiiafo, Ui.
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NAUJIENOS, Chicago, III.
SHMi

Audru su ledais ir perkūnija

sykiai iš dešim-

KAIP” —
žmogus sako, 

liuli tikra*, kad
vienus iš tu pigiu.

IMITACIJŲ
kurio jum ieškote, 
jus persitikrinsite, tui devyni

to dalyko
Bet jeigu 
ties imitacijoms. —

STOKUOJA GERUMO —
bandykit vieną kitokiu rusiu malt. PALYGINKIT jas su 
IT KITAN’ Malt dėl Skonio, Turtingumo, Stiprumo ir Pa
sekmių. Tuomet jus žinos te kodėl Puritan Malt yra 
populiariškiausia rūšis markete.

Parduodama* pas vi*u> svarbesnius vertelgas
1 lašt atomas per

PURITAN MALT EXTRACT CO.
29-31 No. Wacker Drive, Chicago, III.

Bohemian Hop-Flavored

AS 
6000

ŠIS YRA TAIP GERAS
Saugokite* pavojingo signalo! Kuomet 

‘‘Si* yra taip geras kaip,“ jąa galit 
yra

l

PuriTam Malt
Patvirtina kad teikia geras pasekmes. Bandykit jį!

ni
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Peoples Furniture Co
►4z

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxx

 y
 yty

Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 
setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

M 
M

šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio- 

Rakandų, Kaurų, Pečių ir visu kitų namams- reikmenų už priei
namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

c- . v fr-z
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Lengvus mėnesiniai išmokėjimai
JWO L arge

lM,

, u*MlTUWt

M
4177-83 Archer Avė., 
Lafayette 3171 
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
('anai 6982 

J. NAKROŠLS, Vedėja*

>4
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DRAUGAI!

Užsakykite savo giminėms Lietuvoje šiuos 
.socialistinius laikraščius:

“SOCIALDEMOKRATAS”
Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos organas.-

Kaina metams
Pusei metų

Užsieny — dvigubai

$1.20
0.60

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40

“NAUJOJI GADYNĖ”
Socialdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas.

Kaina metams su priedais $1.60
Pusei metų 0.60

Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40

KORESPONDENCIJOS

Portage, Pa.

Naktį bal. I j 5 d. šioj apie- 
nkėj smarki audra su ledais
aute. Ledai buvo tiek dideli,
ad kai kur langu stiklus iš

daužė. Prie audros dar prisi
dėjo ir žaibai su perkūnija. Žai
bas trenkė j lietuvio A. Sivoko 
tvartą ir užmušė jo karvę.

fcioj apielinkėj perkūnija ėmė 
anksti trankytis. Apie mėnuo 
atgal žaibas trenkė j kelis stul
pus ir nutrenkė elektros vielas, 
taip kad žmonės per naktį tu
rėjo žibinti žvakes ar anglia- 

lem putes.
Pasaulio -Vergas.

kasių

Hazlefon, Pa
Stebuklai

po n r. 505 llarrison 
italu apgyventam na-

Jėzaus Kristaus 
sakosi kelias 
niekam nieko

Čia 
vienam 
m.e ant lango uždangalo (blai
nės) pasirodė
paveikslas. Italai 
dienas k^entę ir 
apie paveikslą nesakę, bet kad 
paveikslas ir po kelių dienų nuo 
blainės nesitraukė, tai jie pra
dėjo žmonėms apie įvykusį at
sitikimą pasakoti, Tuojau ita
lų misionierius, kuris tuo laiku 
laikė misijas, atėjo pažiūrėti ir 
patvirtino, kad
las esąs. Po to tuojaus žmonės 
iš visų kraštų pradėjo rinktis 
taip, kad dabar kasdie didžiau
sias būrys apstojęs narna ir

laukia kožnas savo eilės, kad 
įeiti j vidų namo ir pažiūrėti 
stebuklo, nes kalbamas paveiks
las tik iš vidaus jv laukų žiū
rini matomas ir tai tik dienos 
laiku, kada lauke šviesu, 
priešais šviesą žiūrint; kitaip 
visai nieko nesimato. Blaina ap
trinta, iš vieno šono balta, o iš 
kito žalia. Aš norėdamas tei
singą žinią į laikrašti paduoti, 
nuėjau pats pažiūrėti. Ir iš tik
rųjų mačiau: paveikslas kokių 
šsšių colių aukščio, tamsios 
spalvos ir labai prasto išdirbi
nio, mažai ką i žmogų panašus. 
Virš paveikslo matosi du plėt- 
mai, lygiai tokios pat spalvos, 
kaip kad ir paveikslas. Del to 
aš manau, kad toji blainė ‘kur 
fabrike turėjo būt nupuolus 
ant šlapio paveikslo ir nuo pa
veikslo dažų prisigėrė, o po- 
tam buvo blainės dažais nuda
žyta ir kada ant langė priešais 
saulę bekabėdama nušuto, tai 
priešais šviesą pasirodė paveiks
las-, kurio spalvą srfulės spindu
liai nepajėgė lygiai su blainės 
spalva išdildyti? O blogeshiam 
atveju je gali būti ir sąmoks
las: tyčia tokia stampa atspaus
ta. Nieko nuostabaus 
misionierius lankosi.

nuodėmė.” Tada aš sakau: “Jei
gu taip, tai nelieka jokio pama
to tikėt, kad čia stebuklas; čia 
tik nesusipratimas, arba da 
biauriaus, sugalvota apgavystė.’’ 
Tie žmonės už tokią mano kal
bą pradėjo ant manęs pykti ir 
atsakė: “Ne visi žmonės ganė
tinai šventi, kad galėtų stebuk
lus matyt.” Po to aš, žinoma, 
stebuklingą vietą apleidau.

. j. Kavalesky.

ATITAISYMAS KLAIDOS

Naujienų m. 81, bal. 6 d., 
straipsny) “J. Baltrušaičio do- 
lieji darbai” įvyko kelios klai
dos. Ten kur pasakyta P. Mar
tinaitis, turėjo būti P. Martin- 
kaitis. Antroj vietoj yra pa
sakyta S. šleinys; turėjo gi Lu
ti: A.D.A.D.C.P. Komiteto sek
retorius S. Šlekys Aido 10 n r...” F

—P. Martinkaitie.

ACID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

ten

tikrai stebuk-

Kad stebuklą patikrinus, 
tų žmonių paprašiau, kad 
tą blainą nuimtų ir kitą naują 
užkabintų ir jeigu iš tikrųjų 
stebuklas, tai ir ant kitos blai
nės paveikslas pasirodys, o jei 
ne stebuklas, tai ant naujos 
blainės nieko nebus. Bet tie 
žmonės man atsakė: “Negalima 
atmainyt, už toki darbą butų

Sustabdykit tą kosulį
'(r Pirma, negu jis pastos 

pavojingu 1

Ai U- anchor brand 
COUGH SYRUP

L \l Ypatingai jis
rekomenduojamas 

nuo kosulio, paeinančio 
vjT nuo peršalimų!

Mažai imant — malonus 
skonis—greita pagalba! Sau

gus ir patikėtinas! Buk tikras ir prašyk 
ANCHOR Brand (Inkaro Rūšies), 
Kaina 60c. vaistinėse ar stačiai iš

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So 5th Sts. Brooklyn, N. Y.

Iškirpk ir parodyk 
savo vaistininkui.

rn.UGH 
SYRUP lį

as
Jie

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dekit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nesjis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvjo kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dai\ jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co, 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

f
l

Prašalinkite tuos 
skausmus. Trinkite 

gclenčius sąnarius su 
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PAIN-EXPELLERIU 
Vaisbažeriklis registruotas

S. V. Pat. Biure.

Persitikrinkite, kad In
karo vaisbaženklis butų 
ant kiekvieno pakelio.

"Galite gau4i Pain-Ex- 
pellerį pas savo vaistin
inką po 35c ar 70c bon- 
kutę, arba iš

F. AD. RICHTER & CO., 
Berry & So. Sth St*.

Brooklvn, N. Y.

A. VIOIKAS-LULEVICH
AKUSERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Tel. Lafayette 0094

' E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligronbutyje. Mo
terims ir i merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutarti).
4120 So. Richmond Street |

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
vusi Pennsyl- | 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar 
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, 
gimdymo 
gimdymo.

UŽ dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite dp 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

♦

laike 
ir pc

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akiu įtempimą, ir gulvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare.
Ncdėliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

/

Mrs.

ir mergi

8 vakaro. Kitu lai-

ku pagal sutarti.

Universal
Bank

Viršuje
State

Moterys 

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki

Yards 4951
Anielia Jarusz-Kaushilias

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

{vairus Gydytojai
Phone Pullman 0621 

Ką tik grįžo iš Europos
Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

233 East 115th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
r'nigtai.

EAGLE BRAND
CONDENSEP MILK

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Lietuviai Advokatai

*

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaul^ee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seterio* vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yardi 0D34

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 Plaza 8200

MR. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akuioris.

Gydo staigias ir chroniikas li
gas vyrų, moterų ir vaiką pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1021 W. 
18th SU netoli Morgan St.

VALANDOS4 Nuo 10—12 piatą 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakar*.

£ Dienomis i Canal 
8110. Naktj

South *hore 2288 
Boulevard 4186

3235 So. Halsted St
Vai.: 9—10 liryto ir po 8 v. ▼.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom SU Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
8323 South Halsted St. 

Tel. Bonlevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie-' 
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATASB

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

“RIMBAS”
1 B a te man Place So. Boston, Mass

12th STREET
Tel. Kedzie 8982

. 8514-16 Rooaevelt Rd.
Arti St. Louia At«, 

CHICAGO, ILL,

MMMM

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2061

Te. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halst«d St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
Pitnyčios.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Room 531 
Tel. Central 6390 

Vak. 3223 S’. Halsted SU Chicago 
Tel. Yąrds 4681

Ofisas ▼idurmiestyji 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Narnų Tel.: Hyde Park 3896

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Cana! 2551

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

JOHN B. BORDEN i
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9608EXTRA
K. JURGELIONIS

A D V O K A l A « 
Miesto Ofisas 

190 No. State SU Room 1012 
Tel. Dearbom 2734 

Valandos nuo &:80 iki 2:80 vai.
Bridgeporto Ofisas 
8835 So. Halsted St 

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

Tel. Yards D141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama.

ir

Telefonai]

SKAITYK IR KITAM PASAKYK

Kovo menesio žurnalas /‘Rimbas” jau gata
vas. Jame telpa labai daug įvairybių ir juokų su 
dainomis ir paveikslais. įsigyk jį ir kitam patark 
įsigyti. Įdek konvertan 10c ir savo antrašų ir pri- 
siųsk, gausi vienų -numerį pasižiūrėjimui. Jei no
ri, kad “Rimbas” lankytų per metus laiko, tai pri- 
siųsk $1, o “Rimbas” jumis lankys kas mėnuo at
nešdamas daugybę įvairių juokų.

Laiškus siųsdamas adresuok sekančiai:

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Ava.
Tel. Pullman 5950 

Specialistą* Abstraktą 
Vedėjas visų teisią

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligą 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:86 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tai. Fairfax 6858



NAUJIENOS, Ulilcago, IR

A a — BisimoHJlmo kainai

NAUJIENOS* (“tes*
Tb. Llth.uU* Daily Nava

Pubhahed Daily Kxcapt 8«nday’ 
by the Lithuanien Eal<z Nevvs Peh. I

Pusei metų -----—
Trinia mintelėms 
Dviem mlnealamc LM 

Ji

Bent ne Smetonai su Voldemaru! Per menka jėga 
yra ta “škurnikų” gauja, kuria juodu mėgina pasiremti, 
užsirioglinę ant žmonių sprando. Gal nė mėnesis laiko ne
praeis, kaip juodu bus nudrėbti.

Editof p.msAins
17M Boutk Hebted Street m.
Telepkone Roo*evelt MOC

Subicription Raten 
$8.00 per yeer ln Canada. 
$7.00 per year outside of Ghiaa<a. 
$8.0(1 per year (n Chieago.

8c. per eopy.

Eatered m Seeond Claaa Matter 
March 7th, 1914, et the Post Office 
of Chlcago, III, andeor the eet of 
March H r d 1879.

Chicagoje per netirto Jut
Viena kopija--------------
Savaitei_____________ 18.

Suvienytoee ValetijoMt na Chicagoje, 
paltui

Mateliu_____________________$7.M
Pasai metę----------------—------ 8.W
Trinia mlneaiama 1.75
Dviem minaaiama —-...................1.2$
Vienam miaaaiui ..............— .75

Bietevon ir kitu aieianlvoMl 
(Atpiginta)

Metama

Lietuvio išeivio nuotykiai.

Jonas Daugnoris jau daug die
nų vargo be darbo tolimosios 
Brazilijos Para uoste, atvykęs į 
čia iš Riode-Žaneira(l). Aukš
tas, išdžiuvęs, stiprus, jis nenu-

drovt, 17 >9 S. Halsted SL, Ghlcago, 
III. — Telefonui JUomlt £501,

I8.M 
4JM

, ______________________ 2J0.
Pinigu teikia aluti palto Money iIstamai landžiojo j dirbtuves, 

orderiu karta su atsakyme.

SEIMAS PALEISTAS — KAS TOLIAUS?

Telegrama iš Kauno vakar pranešė, kad Smetona pa
leido Seimą, kuris išreiškė 45 balsais prieš 30 nepasitikė
jimą Voldemaro kabinetui. Prezidento vietos uzurpato
rius, pasiuntęs namo atstovus, ne paskelbė naujus rinki
mus, bet paskyrė diktatorium apsaugos ministerį Merkį.

Reiškia, smurtininkų valdžia pasiryžo eiti atviros ka
rinės diktatūros keliu. Iki šiol ji dar mėgino pridengti sa
vo nuogybę “konstitucingumo” skraiste. Nors nuo pat pra
džios smetonininkų viešpatavimas buvo paremtas konsti
tucijos sulaužymu, bet jie vistik dar neva stengėsi laiky
tis kai kurių konstitucijoje numatytų formalumų: šaukė 
Seimą, davę jam svarstyti įstatymų sumanymus, skaitę 
kabineto deklaraciją, leido atstovams dėl jos debatuoti. 
Tečiaus kartu su tuo ėjo begėdiškas konstitucinių liaudies 
teisių trempimas.

Aišku, kad taip tęstis ilgai negalėjo. Turėjo arba pa
siliauti valdžios sauvaliavimas — arba įvykti galutinas 
konstitucijos paniekinimas. Natūralūs dalykas, kad avan
tiūristai, drįsusieji pakelti ginkluotą ranką prieš teisėtą 
krašto tvarką, ir šį kartą pasirinko smurtą.

Seimas paleistas, įsteigta nuoga karinė diktatūra.
Kas gi toliau?

Išvaikę Seimą, smetonininkai nebeturės progos teisė
tu keliu pakeisti konstituciją ir rinkimų įstatymą taip, 
kad naujuose rinkimuose galėtų laimėt prieš daugumos 
piliečių valią. Vadinasi, jiems teks arba mėgint kraštą 
valdyt visai be Seimo, arba galų gale eiti į rinkimus seną
ja tvarka — tąja, prie kurios tautininkų partija tesuge-

Sulig konstitucija nauji rinkimai į Seimą turi įvykti 
ne vėliau, kaip už mėnesio laiko po Seimo paleidimo. Tai
gi, jei Smetona ir Voldemaras numano, kad anksčiaus ar 
vėliaus Seimas turės būt išrinktas, tai jiem teks paskelb
ti rinkimų dieną artimiausiu laiku. Jeigu gi per keletą 
savaičių jie to nepadarys, tai Lietuvos žmonės žinos, jo- 
gei dabartinė valdžia yra krašto okupantai, pasiryžusieji

Su tokia valdžia Lietuvos žmonės stos j kovą — taip, 
kaip jie stojo į kovą su vokiečių bermontininkais, su ru
sų bolševikais ir su lenkti Želigovskiu. Ir anksčiais ar vė
liaus ji bus nušluota!

Taigi galutinas susirėmimas tarpe smurtininkų ir 
liaudies ateina. Svyravimo, tupčiojimo ir ginčų laikotar
pis pasibaigė. Nepraėjo nė trys mėnesiai po perversmo, ir 
sąmokslininkų vadai, raštu pasižadėjusieji toliau? nebe
laužyti pamatinių krašto įstatymų, buvo priversti pulti 
naujon avantiuron — paskelbti kokią tai, Lietuvos įstaty
muose visai nenumatytą karo ministerio diktatūrą.

Žlibiai, kurie gėrėjosi karininkų “puču”, nė sapne ne
sapnavo, kad “naujoji era” taip greit pateks į krizį. Jiems 
rodėsi, kad už dviejų-trijų mėnesių aplink “tautišką val
džią” bus susispietusi visa Lietuva, išskiriant tiktai bol
ševikus ir kitokius “tautos ir valstybės priešus”. Bet yra 
faktas, kad šiandie Smetonos šaika neturi Lietuvos liau
dyje nė tų pasitikėjimo trupinių, kuriuos jie buvo įgiję 
gruodžio 17 d., tam tikruose sluoksniuose savo triukšmin
gais blofais apie “tėvynės išgelbėjimą” nuo bolševikiško 
pavojaus.

Po gruodžio perversmo prieš Smetoną nedrįso bal
suoti nė vienas tautinių mažumų atstovas, o trys lenkų 
atstovai net balsavo už jį.

Po perversmo smurtininkų valdžią rėmė Skipičio ūki
ninkų partija. Už valdžią balsuodavo 35 ir net 38 atsto
vai.

Dabar gi ji gavo tik 30 balsų. Dauguma tautinių ma
žumų atstovų jau atsidūrė opozicijoje. Jei ne perėjo opo- 
zicijon, tai bent pasidarė “neitralųs” ir skipitininkai. O 
Smetonos pusėje bepaliko tik 30 Seimo narių.

Tuo budu absoliute Seimo dauguma išėjo prieš vald
žią. Tai rodo ne tik pasikeitusį jėgų santykiavimą tarpe 
Seimo partijų, bet ir atmainą visuomenės nusistatyme.

Seimo atstovus galima suvilioti visokiais pažadais, 
galima gąsdinti algų mokėjimo sustabdymu, galima ir tie
siog terorizuot areštais bei karo lauko teismais, — ką sme
toniniai banditai iki šiol ir vartojo plačiausiu maštabu. 
Bet visą kraštą, visą visuomenę šitokiomis priemonėmis 
laikyt po despotizmo jungu negalima.

fabrikus, bet visur buvo vienas 
atsakymas darbo nėra.

Ir ne stebėtina. Dar ir dvie
jų savaičių neperėjo, kaip j mie
stų atvyko arti penketo šimtų 
ateivių, daugiausiai geltonodžių 
kinų ir Azijos induisų. Kaip šil
tųjų kraštų gyventojai, jie labai 
lengvai konkuravo nepratusius 
pusiaujo saulės šilimoje gyven
ti europiečius. Be to ir atlygi
nimo mažesnio tereikalavo.

Visiškai be ūpo, apdrįskęs 
kaip paskutinis valkata, Jonas 
skubino į miesto pakraštį, kur 
pas gerą pažįstamą, taip pat lie
tuvį išeivį, buvo gavęs prie
glaudą. Galvą žemai nuleidęs 
linkstančiom .kojom, jis vis 
braukė juodų suplyšusių marš
kinių rankove prakaitą nuo vei
do ir sunkiai alsavo. Oras, kaip 
pirty įkaitintas, nė trupučiuką 
nevėsino pavargusių plaučių, 
kraujas gyslose virte virė, o gal
voje lyg kas dideliu plaktuku į 
smilkinius mušė.

— Kad nors, kokį menką dar- 
Leljl... — galvojo Jonas. — 
Draugą ir taip tris dienas 
skriaudžiu, nieko už valgį ir guo
li nemokėdamas... Jis irgi varg
šas, ir dar žmoną su vaikais ant 
sprando turi...

Ei!... — pertrauke Jono 
Ludnas mintis storas šiukštus 
balsas.

Jis greitai atsigrįžo. Smuk
lės duryse, įkišęs rankas į kiše
nes, stovėjo nedidelio ūgio, kaip 
murinas įdegęs žmogus. Ugi 
blizgančios odos batai, balti šva- 
i ųs rūbai ir plačiais kraštais 
angliška skrybėlė rodė, kad tai 
pasiturįs žmogus.
' — Gal darbo ieškai? — pa
klausė vėl Joną.

Tas mostelėjo galvą. Žmogutis 
priėjo, pačiupinėjo kaip plieni
nius Jono rankų raumenis ir pa
žvelgė į didelius delnus.

Paskui mojo galva į smuklės 
pusę, kviesdamas ir Joną įeiti.

Atsisėdę netoli durų ir gurkš
nodami pukštų vietinį vyną, pri
simerkusio kiniečio paduotą, iš
sikalbėjo. Kalbėjo portugališ
kai. Pagyvenęs arti metų Bra
zilijoje, Jonas jau buvo tą kalbą 
taip pramokęs, kad kalbėtis ga
lėjo laisvai.

— Matai, kabalero (2), man 
reikalingas žmogus, kuriuo ga
lėčiau pasitikėti kaip broliu, — 
kalbėjo Jonui mažas žmogutis. 
— Tu man toks atrodai. Tavo •
; kys mėlynos kaip dangus,, o 
plaukai geltoni kaip kukuruza. 
Tokie žmonės geri. Jei mums 
pasiseks, aš tave padarysiu tur
tingu, o jei ne... tai galas. Ži
nai tu, kas yra pusiaujo miškai? 
Tur būt girdėjai... Mes turėsi
me per juos keliauti apie du šim
tus kilometrų... Pagalvok. Už
darbis geras...

Jonas mažai galvojo Nuo vy
no jo kraujas dar smarkiau pra
dėjo gyslose vaikščioti ir jis pa
sijuto toks stiprus ir energin
gas, kad atsakė iš karto:

Sutinku.
—.Klausyk, kabalero, pasako

jo toliau brazilietis, mitrą bonką 
vyno prieš Joną pastatęs. — 
Mes važiuosime aukso ieškoti... 
Aš žinau vietą dykumose, kur 
aukso yra tiek daug, kiek visą 
savo amžių kasdamas kasyklose 
neiškastum...

Jonui auksas nerūpėjo. Jis 
troško dirbti bet kokį darbą ir 
valgyti kad ir kiečiausią, sudžiu-

vusią negrų kukuruzinę duonų, 
bet tik dorai, kad ir kruvinu 
prakaitu uždirbtų.

Todėl po pusvalandžio, dar 
vienų bonkų vyno išgėrę ir smul
kiai aptarę, kų veiks Jonas pas 
nauja šeimininkų, jie abipusiai 
patenkinti išsiskirstė. Brazilie- 
tis užšokęs ant arklio zovada 
nulėkė į namus ruoštis kelionėn, 
o Jonas nužingsniavo tiesiog pas 
draugų. Saujoje jis nešėsi ke
lius dešimčius pezų(3), gautų iš 
naujo šeimininko.

— Atrodo žmogus neblogas, 
jei gerų žmonių bendradarbiais 
sau ieško — galvojo eidamas.

— Be’ to, kaip matyti, ir ne
šykštus. O darbo ir karščio aš 
nebijau. Jei lig šiol Brazilija 
nesuėdė — nesuės ir toliau...

Tačiau draugas dėl Jono dar
bo labai paabejojo, o kai tas už
siminė, kad aukso važiuosius 
ieškoti, net juoktis pradėjo.

— Tai greičiausiai gudrus 
plantatorius (4), tavo raumenų 
stiprumu sužavėtas, sumanė 
kaip nors į savo dykumas suvi
lioti... — Buk atsargus, Jone...

* * *
Praėjo po to dvi savaitės. Vie

nu iš daugelio sraunių Amazo
nės (5) prieupių, vienur išsilie
jusių didžiausiais ežerais, kitur 
tarp aukštų uolos krantų ūžian
čiu, plaukė ilga piroga (6). Ke
turi nuogi negrai mikliai irkla
vo trumpais irklais, o rimtas, 

[lyg sustingęs vienoje pozoje, 
raudonodis indėnas(7) sėdėjo 
priešaky ir, blizgantį šautuvą 
tarp kelių pastatęs, vanagiško- 
mis akimis dairės aplinkui. Pi- 
rogos vidury, 0o brezentiniu sto
geliu. sėdėjo Jonas Daugnoris ir 
jo naujas šeimininkas, mažutis, 
judrus brazilietis. Piroga ligi 
kraštų buvo prikrauta kelionei 
reikalingų daiktų. Buvo čia du 
puikus magazininiai amerikoniš
ki šautuvai, dėžės maisto, šovi
nių, vaistų, dideli ir maži piuk- 
lai, aštrus kaip skustuvai, plieni
niai kirviai, kastuvai kirkos ir 
daug dar kitokių daiktų.

Patogiai atsisėdę, ant sausos 
labai minkštos žolės, kuria buvo 
išklotas pirogas dugnas, kelei
viai kalbėjosi.

— Prieš penkerius metus aš 
jau plaukiau ta upe — pasakojo 
Jonui jo šeimininkas, kurio var
das buvo donas(8) Pedro. — 
Tada tarnavau vieno anglo mok
slininko ekspedicijoje. Jau se
nas žmogus, jis buvo užsimanęs 
surasti kažkokią dar moksle ne
žinomą augalo rūšį. Trankėmės 
mes su juo gal keturias mėne
sius. Pagaliau taip giliai į dy
kumą įsibrovėme, kad vieną gra
žią dieną mus užpuolė indėnai 
aramicho giminės... Jie dar 
laukiniai ir kultūra, baltųjų čion 
užnešta, palietė juos tik tiek, 
kad jie išmoko vartoti šauna
muosius ginklus ir gerti degti
nę... Senuką mokslininką jie 
nuskalpovojo(9), o jo kūną ati
davė aligatoriams (10). Man ir 
tas,butų buvę, bet, laimei, turė
jau vienos indėnės padovanotą 
talismaną (11). Indėnai labai 
prietaringi: pamatę ant kaklo 
kabantį pas gyvatės aj — 
aj(12) dantį, palaikė mane di
deliu piu(13) esant, ir paliko gy
vą... Gyvenau aš pas juos dve-

(1) Brazilijos sostinė,
(2) Jaunus pone.

(3) Brazilijos pinigų vienetas.
(4) Žemės savininkus.
(5) Didžiausia upė pietų Ameriko

je, kurios pusė priklauso Brazilijai.
1((6) .1 lengva ir greit*.valtie, padary

ta iš medžių žievės arta iš vieno me
džio liemens.

(7) Amerikos čiagimis.
(8) Ponas.
(9) Nulupo nuo galvos odą su plau

kais.
(10)
(U)
(12)
(13)

Krokodiliąms.
šventų, užburtų dulkių.
Gyvates vardas.
Burtininkas.

i Pacific and Atlantic Photo]
Gen. Ghiang Kai-Shek; kan

tono nacionalistų vadas.

jus metus; net vedęs indėnę bu
vau. Paskiau pabėgau.

Artinosi vakaras. Indėnas 
pirodos priešaky užniūniavo be 
galo melancholišką dainą, o neg
rai irklininkai pavargę išsižioję 
traukė orą.

Reik rinktis nakvynei vie
tą pramurmėjo po nosia do
nas Pedro ir išlindo iš po sto
gelio.

Jo įgudusios akys tuoj paste
bėjo mužutę įlankėle, milžiniškų 
medžiu pavėsyje pasislėpusią. J 
tą įlanką piroga ir įplaukė. Ne
grai vikriai prikapojo vajos 
(medžio rųšis) šakų ir padarė 
palapinę baltiems. Visus daik
tus sunešė į palapinę.

— O!... mes čia pieno atsiger
kim ir kiaušinių trynių privai- 
gysim — sušuko donas Pedro, 
gražioje pievelėje, kur keliau
ninkai apsistojo, apsidairęs.'Jo
nas nustebo ir net pamanė, ar 
neišėjo tik jo šeimininkas iš pro
to.

Bet tas tuoj paėmė iš palapi
nės du puodu ir išrinkęs du auk
štu medžiu su lygia rausva žie
ve, giliai prakirto jų žievę. Jo
to nustebimui, iš medžių pro 
prakirstas vietas pradėjo lietis 
baltais, tirštas skystimas, labai 
panašus į pieną.

— Bet tai iš tikrųjų pienas. 
— Sušuko Jonas. — Tikras pie
nas.

Donas Pedro padavė jam be
veik pilną medžio sulties puo
delį.

Gerk, kabalero. Tai tik
riausias pienas,

— Kaip gi vadinasi tas me
dis? — paklausė Jonas.

— Balata arba pieno medis.
Atsigėręs pieno, donas Pedro 

pašaukęs vieną negrų ir davęs 
jam blizgančią sagtį dovanų, lie
pė įlipti į kitos rūšies medį ir 
prirakštyti keistų geltonų vai
sių.

— Kiaušinio trinys! — vėl 
nustebo Jonas, keldamas nuo 
žemės nukritusį vaisių, spalva ir 
išvaizda panašų į apelsiną.

— Valgyk, — nusijuokė do
nas Pedro. — Jis gardus.

Jonas tuoj įkando vaisių, bet 
susiraukė.

— Ka tik dantų neišsilaužiau. 
Maniau, kad vaisius tuščias, o 
pasirodo vidury labai kietas ke
valas.

Negrai dar keistesnę sau va
karienę ruošė. Pririnkę lapų ir 
žiedų augalo, vadinamo nikų 
(robinia nikou), jie sumetė juos 
į įlankėlės vandenį. Iš visų pu
sių prie nikų pradėjo plaukti 
daugybe žuvų. Jos godžiai gė
rė augalo užnuodytą vandenį ir 
beveik tuo pačių metu apsvaigu
sios kilo į paviršių. Kaip dvė- 
susias, pilvais aukštyn plaukian
čias, negrai pririnko jų daugy
bę.

Vos spėjo keliauninkai pava
karieniauti, saulė pasislėpė už 
horizonto.

Urnai sutemo.
švietė tik didelis nėgių su

kurtas laužas.
Donas Pedro atsigulė poilsiui, 

) Jonas atsistojo sargybom Rei
kėjo dabotis žvėrių ir taip pat 
negrų iš akių neišleisti. Negrai 
irklininkai labai nepastovus. 
Nors ir atrodo geraširdžiai žmo
nės, jie tačiau pirmai progai pa
sitaikius mėgsta apvogti savo 
šeimininkus ir, palikus juos 
kaip stovi dykumuose, su visais 
daiktais ir laivu pabėgti į na
mus.

(Bus daugiau)

Ketvirtad., Balam!. 14, 1927 —M—.  

Įvairenybės '

Vandenynų dugno 
paslaptys

Nesenai Indijoj archeologai 
iAkasč 25 akmenines lentas, ku
rios esą seniausios iš visų iki 

šiol rastų raštiškų radinių. 
Lentose rašoma, kad 1.3,000 
metų atgal yra paskendę Ra
miam jame vandenyne dideli že
mės plotai. Paskendusios aukš
čiausio laipsnio kultūros: jiems 
buvę žinomas* parakas ir šau
namieji ginklai. Ore lakiojusios 
mašinos galėjusios pakelti iki 
20 žmonių. Vienos kariuomenės 
vadas buvęs išradęs labai mažą 
elektrinį aparatą, kuriuo galė
davęs persikelti iš vienos vietos 
į kitą.

Veidrodis Senovėje
[“L.”] Juk veidrodis tai 

neatstojamas* moters tauleto pa- , 
gelbininkas ir nenuostabu, kad 
jis jau gilioje senovėje būdavo1 
vartojamas. Tais laikais jie• 
būdavo metaliniai, daugiausia 
variniai arba bronziniai. Sidab
ro veidrodžius vartojo turtin-
ginusios romėnės, kuriuos Praxi- 
telis išradęs, bet Pilnijas tvir
tina, įeikią abejoti, ar tai jo 
išradimas, nes sidabro veidro
džius jau prieš tai vartojo. Pli- 
nijaus laikais juos dirbdavo iš 
vario ir cinos mišinio, pamėg
džiojant sidabrinius veidro
džius.

Senovės rašytojai kalba apie 
kaž kokį “aukso veidrodį’’. Tas 
pavadinimas bus kilęs, turint 
galvoj aukso rėmus ir pagraži
nimus, o ne patį veidrodį. Taip 
pat kalbama apie “bragiųjų ak
menų” veidrodį, kurį Neronas 
vartodavęs iš savo paaukštintos 
vietos žiūrėti į gladijatorių 
rungtynes. Čia ir turima gal
voj taip pat pagražinimai, o ne 
pats veidrodis. Senovės romėnai 
veidrodžius laikė dideliu ištek
lium ir puikiausiu papuošalu. 
Seneca tvirtina matęs tokių 
brangių veidrodžių, kurie buvę 
brangesni už Scipijaus dukters 
kraitį, kurį jai Senatas davė.

Senovėj veidrodžius darydavę 
net iš vulkaninio stiklo, Sidono 
stiklo įmonėse, kurių jau Pli-

i i jaus laikais esą buvę. Net 
andyta stiklinio veidrodžio 

i ntroj pusėj uždėti ploną si
dabro lapą, kad gavus aiškesnį 
šešėlį. Romėnų veidrodžiai bū
davę apskriti su rankenomis už 
kurių darant tualetą, vergės 
laikydavo juos prieš savo po- 
niaa. '1'a.fK laikais net. „leninių 
veidrodžių buvę, o turtingieji 

aristokratai net sienas daryda
vę iš veidrodžių. Vienas istori
kas tvirtina, kad Horacijaus 
miegamojo kambario sienos 
vien iš veidrodžių buvusios pa
darytos, o. tai buvę laikoma di
džiausia prabanga.

.........
Prašalina Niežtėjimą

Niežtanti ir deganti oda netik er
zina, bet gali būti ženklu bloges
nės ligos. Saugumo dėlei geriau
sia vartoti Severa’s Esko. šis vė
sinantis, raminantis tepalas pra
šalina niežtėjimą ir degimą grei
tai ir odą padaro Švaria, aiškia. 
Su pirmu ženklu odos uždegimo 
tuoj tepk Severa’s Esko.
Pasipirkite iš aptiekos. Odos ligą 
prašalink iš sykio.

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapids, Iowa

ESKO -
GYVENIMAS

Minesinis Žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street 
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 3669

Už Balandžio mėnesį “Gy
venimas” jau atspausdintas 

Rengiamas spaudai gražus 
GEGUŽINIS 

“Gyvenimo” numeris

Prenumerata metams ........ $2
Pusei metą ............................ $1
Kopija .........................   20c r

l >
■ 11 ■ ........... 1

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

škumas.

3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Kės. Tel. Boulevard 5918

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos! 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namą Telefonas Chesterfield 0578

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

‘2201 West 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidcnc. 6640 S. Maplewood avė.

. Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:80 iki 9:30 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. (Jucago, III.

A. L. Davidonit, M. D.
4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

nuo 9 *kr H vai. ryte: V alanaoa j nuo 6 lb 8 vaL vaUre

Dl A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chlcago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandua — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
■
1579 Milvraakee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Kobey St. 
Valandos: 1 iki* 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bęunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8638 

(Ultravioletini Šviesa ir diathennia

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Valandos: 10—2; 5—9
Sekmadieniais: 10—2

i

Dr. C. A. O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

7909 So. Halsted Street
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakara 

Res. 6000 So. Campbell Avė.
Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. VVestern Avė.

Tel. Lafayette 4146
Valandos I nU0 9 iki 11 V' ryl°7Valandos į nuQ 6 jki y vaJ yak

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 So. Ashland. Tel. Boaiveard 
7820. ReaM 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 1$ iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezclis
LIETUVIS DENTISTAS 

1645 So. Anhland Avė. 
Aut Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO, ILL.

Rea. 6600 So. Artesian Are. 
Phoner Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. HalMted St. 
Oicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

SVEČIUOSE PAS SAVVYER
BISCUIT CO.

Būrelis naujieniečiii, jų tar
pt* manažeris J. šmotelis, M. 
Jurgelionienė ir k. sumanė at
lankyti Sawyer Biscuit Co., 
pamatyti kaip dirbamos Krekės 
ir kiti sausainiai, kuriuos kiek 
vienam tenka valgyti. Atvyko 
tos kompanijos agentas p. J. 
Blozis ir automobiliu mus nu
vežė į dirbtuvę 1011—49 W. 
Harrison St., kur mus maloniai 
priėmė ir davė mums palydo 
va, kuris mums viską aprodė 
ir plačiai viską išaiškino.

Sawyer Biscuit Co. išdirba 
garsiuosius Crispo produktus. 
Jos dirbtuvė Chicagoje užima 
didelį šešių augšlų namą. Kre
kės, rodos, mažas dalykėlis, 
bet kad jų daug suvartojama, 
tai jų kepimas išsivystė į dide
lę industriją su moderniškiau
siomis mašinomis, kurios labai 
sumažina darbą ir padaro patį 
produktą daug geresnį ir kartu 
galimą parduoti už gana žemą 
kainą. Vien Crispo krekių' 
iškepama į savaitę 100,000 
svarų; tiek pat iškepama iri 
Lily Soda Crackers (sūdytų). 
O kiek dar kitokių įvairių sau-' 
sainių pagaminama! Kas mė
nesį ši dirbtuvė išleidžia įvai
rių piragaičių-sausainių net 
200,000 tonų! Įsivaizduokite, 
kiek tai butų darbo, jei viską 
reikėtų rankomis gaminti! h 
kokia augšta butų tų pačių 
produktų kaina. Bet visą dar
bą atlieka mašinos ir jos netik 
sumažina darbą, bet ir padaro 
geresnį patį produktą, nes teš
la visuomet lygiai ir gerai iš
maišyta, vienodai surūgsta, 
nes visuomet vienokia tempe
ratūra laikoma ruginio kam
bary, vienodai iškepa — nebū
na nė sudeginti, nė nedakepti, 
nes visuomet kepama prie vie
nokios šilumos ir kepimo lai
kas reguliuojamas auj.omati.1- 
kai. O ir pats darbo spartu
mas yra labai didelis: vieni 
kepa, o kiti kiek tolėliau, už 
kelių minučių tiųis pačius pro
duktus jau pakuoja ir, taip, sa
kant, dar šiltus veža į sankro
vas, taip kad žmonės neretai 
gauna savo sankrovoj tos pa-^ 

r

čios dienos keptus sausainius.
Lengviausia ir greičiausia 

yra kepti krekės. w Bet ir čia 
vartojamos yra labai kompli
kuotos mašinos. Bet sunkiausia 
kepti visokius aplietus sausai
nius: su maršmalu, čokoladu, 
riešutais ir tt. Pirmiau visų 
apliejimo darbą reikėdavo at-
likti rankomis. Tai buvo labai 
varginantis ir lėtas darbas, to
dėl tokie sausainiai buvo la
bai brangus. Bet žmogaus iš
mintis viską nugali, šios kom
panijos viceprezidentas p. F. 
G. Salerno išrado ir tam dar
bui mašiną, kuri dabar labai 
greitai, visuomet vienodai ir 
gražiai tą darbą atlieka, štai 
tiesiai iš krosnies ateina sau
sainiai, juos mašina aplieja 
maršmahi, paskui dar čokola- 

j du uždeda riešutą, pereina per 
šaldytuvą ir kitame mašinos 
gale mergaitės jau deda užbai
gtus sausainius į pakiukus, kū
nuos vyrai tuojau krauna į 
vežimus ir kuoskubiausia veža 
juos vartotojams, kad jie gau
tų kuošviežiausius produktus.

Dirbtuvė užlaikoma Urbai 
švariai. Aprodė mums ir, taip 
sakant, “žaliąją medžiagą”, iš 
kurios kepami sausainiai: mil- 
lai kūogeriausi, vaisiai, čokola- 
dai. sviestas, cukrus ir visos 
kitos prie išdirbimo sausainių 
vartojamos medžiagos taipjau 
yra šviežios ir geros.

Musų apsilankymas pas 
Sawyer Biscuit Co. buvo netik 
malonus, liet ir pamokinantis, 
nes pamatėm sausainių indus
triją dar jauną, liet jau pla
čiai išsivysčiusią ir veik tobu
lą. Kokurencija verčia viską 
tobulinti ir rūpintis kitą pra
lenkti gerumu produktų ir 
taipjau pigumu, o kad tai pa
siekti — vaitoti geresnes me
džiagas ir kartu tobulinti maši
nas, kad sumažinti išdirbimo 
lėšas. Juk ne viena ši kompa
nija — yra ir daug kitų pa
našių didelių kompanijų. Pati 
Sa\vyer Biscuit Co. turi dirb
tuves ne vien Chicagoj, bt< ir 
kituose dideliuose miestuose. 
Chicagos dirbtuvėj dirba ir ke
letas lietuvių darbininkų-kių. 
Yra ir du lietuviai agentai, ku
rie pardavinėja tos kompani
jos išdirbinius sankrovoms 
p. p. J. Bložis ir M. Vaidyla. 
J. Bložis darbuojasi Bridgepor- 
to kolonijoj, o M. Vajdyla — 
Town of Lake. — S.

$50.00 Dovanų ir
i • mw

Automobilius^ 
tam, kas pirks iš musų naują Chrysler Automobilių 
prieš Velykų šventes už reguliarių kainų, duosime 
dovanų $50.

CHRYSLER automobiliai savo gerumu nesiski
ria nuo brangesniųjų, bet jų kainos yra visiems pri
einamos.

M odei 50 Sedan, 5 pasažierių — $830 
M odei 00 Sedan, 5 pasažierių — $1,245 
Model 70 Sedan, 5 pasažierių — $1,595 
Model 80 Sedan, 5 pasažierių — $2,675 

Visos kainos F. O. B. Detroit
Jus niekur nerasit tokio gero pasirinkimo gra

žumo, tvirtumo ir kainų pritaikintų Jūsų kišenei, 
kaip pas mus pirkdami Chrysler automobilių. Chrys
ler yra pigus ir brangus, Chrysler yra geri, 
Chrysler yra tvirti ir puikus, Chrysler bėga kai lėk
ti lekia.

Nusipirkit sau vienų Velykoms

Archer Motor Sales
4642 So. Western Avė., Chicago 

Tol. Lafayette 9030
CARL WAIN0RIS JOSEPH BAGDONAS 

Savininkai

Drąsus plėšikų puoli
mas Bridgeporto 

dirbtuvės
Apiplėšė banko darbininkus, 

kurie rinko depozitus. Vie
nas banko darbininkas pa
šauta*.

Frank Novak, 23 m., Cent> 
ral Manufacturing District 
Bank, 112 W. 35 St., darbinin
kas liko pašautas ir sunkiai 
sužeistas vieno penkių plėšikų, 
kurie puolė Armour Glue 
VVorks, 1355 W. 31 St. Plėši
kai pabėgo su $9,100. Novak 
gi tapo nuvežtas į Mercy ligo
ninę, bet nesitikima, kad pa
sveiktų.

I Penki plėšikai, kurių vienas 
buvo apsiginklavęs šautuvu, 
visi pasirėdę, darbininkų dra
panomis, įsigavo į dirbtuvę 
per šonines duris. Tuo tarpu 
dirbtuvėj Novak ir kiti du 
banko darbininkai rinko iš kli
jų dirbtuvės darbininkų, ku
riems vakar išmokėta alga, de
pozitus savo bankui.

Banko darbininkams1 einant 
kiemu, juos puolė plėšikai ir 
pareikalavo surinktųjų pinigų. 
Novak bandė nepasiduoti plėši
kams, bet plėšikas, kuris turė
jo šautuvą, paleido į jį. šūvį, 
kuris pataikė arti širdies. No- 
vaką ,gal‘ mirtinai sužeisda
mas. Po to plėšikai pastvėrė 
krepšį su ’ pinigais ir pabėgo 
jų laukusiu automobiliu.

Sulig kitų žinių tie banko 
darbininkai buvo atnešę pini
gus darbininkų algoms išmo
kėti. Juos lydėjo du policistai, 
bet tik iki dirbtuvės vartų, į 
kiemą, kur užpuolimas ir įvy
ko, jie nėjo.

Deveris išvažiavo
Buvęs mayoras Dever, užva

kar užleidęs savo vietą mayo- 
rui Thompsonui. tą pačią dieną 
išvažiavo į Excelsior Spiiings, 
M o., porai savaičių atostogų. 
Kartu su juo išvažiavo ir mies
to kontrolierius Martin J. ()’- 
Bricn, Deverio j kampanijos ve
dėjas. Kartu su Deveriu iš 
savo vielų be O’Brien dar re
zignavo miesto advokatas 
Busch, viešųjų darbų komisio- 
niūrius Spragile ir gaisrų ko- 
misionierius Connery. kurie 
pasitraukė pavesdami savo 
vietas ' pagelbininkams, kurie 
eis jų pareigas iki Thompsonas 
paskirs naujus žmones. Kiti 
gi laukia pirmadienio, kada į-

“Katinas” plėšikas , 
tebeveikia |

Į

“Katinas“ plėšikas, kuris už-1 
puldinėja ir apiplėšinėja vien; 
moteris ir kurio policija stro-l 
piaii ieško po visą North Sidę, i 
vis dar ten tebeveikia. Užpe- 
reitą naktį tame distrikte, kur 
labiausia jo ieškoma, jis api
plėšė dar penkias moteris, o 
vieną įsivilkęs į elę bandė ir 
išgėdinti, bet jos riksmas jį 
nubaidė. Jis veikia, jau nuo 
pereito rudens ir policija vis 
dar neįstengė jį pagauti.

Pietinėj miesto daly dvi mo
terys irgi tapo apiplėštos. Du 
meksikiečiai įsigavo į Mrs. 
Bose Kelly, 3435 W. 51 St., 
namus, surišo ją ir išieškoję 
namą išėjo pasiėmę $150. Mrs. 
Mary Keating iš Peoria buvo, 
negro užpulta ties 3980 Lake 
Park Avė. ir buvo priversta 
atiduoti negrui $125. •

nekuriu sekcijų darbininkų jau 
trūksta, o ypač kirpėjų (kate
rių). Unija susekusi, kad ne- 
kurios firmos nors ir pasirašė 
su unija, bet duoda darbą į 
skebines šapas. Tad unija da
bar tai sustabdė, o firmos tu
rėjo užsistatyti kauciją, kad 
daugiau nebelaužytų sutarties 
su unija. Vienoj firmoj buvo 
susketa, kad dirba kiiąiėjai 
skobai ir darbą išduoda kul
tai iš Chicagos, tad unijistai 
kirpėjai pasigavo tuos skobus 
ir atvedu į unijos ofisą. Vienas 
skobas pradėjo šaudyti 'iš re-' 
volverio, bet nieko nesužeidė. 
Jis tapo areštuotas, taipgi sy
kiu buvo areštuoti keli unijis
tai, bet unijistai tuoj buvo 
paleisti, užsistojus unijai, o 
skobas turėjo pasėdėti keletą 
dienų. Firma gi matydarfta, 
kad kitos išeities nėra, sutiko 
pasirašyti ant unijos išlygų, 
taipgi užsistatė kauciją, kad 
darbo neduos j skebines

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH

vyks formulė Thompsono inau
guracija ir paskirimas viso Jo 
kabineto.

Birža suspendavo
Armour Grain Co.

Grudų biržos direktoratas 
po dviejų metų tyrinėjimo 
vienbalsiai suspendavo Armour 
Grain Co., didžiausią grudų 
pardavimo kompaniją pasauly, 
kuri parduodavo po 5,000,000 
bušelių grudi> į dieną. Ji lapo 
suspenduota už savo neteisin
gumą.

Kadangi be biržos veik nega
lima vesti didesnio grudų biz
nio, tai suspendavimas praktiš
kai reiškia tos kompanijos, ku
ri siekėsi užvaldyti visą grudų 
marketą, visišką panaikinimą. 
Atskiri tos kompanijos dali
ninkai, kurie taipjau, kaipo pa
vieniai asmenys, yra biržos na
riai, irgi bus traukiami biržos 
teisman, bet jie kol-kas nėra 
suspenduoti.

Piktadarybes Evans- 
tone didėja

Evanstone, tame turčių prie
miesty, piktadarybės pereitais 
metais padidėjo 25 nuoš., paly
ginus su 1925 m. Tai paskelbė 
pati policija. Pernai buvo are
štuoti 4,5552 žmonės, ‘ kuomet 
1925 m. skaičius areštų sieke 
3,413. Pernai ten buvo 4 
žmogžudystės, 5 saužudystės, 
215 plėšimų ir 215 girtų žmo
nių areštuota. Automobiliai už
mušė 12 žmonių; iš automobi
listų pabaudomis buvo surink
ta $27,500.

Keturi žmonės užmušti 
automobilių

šapas. Toliau Kairis pranešė, 
I kad unijos namas jau prade- 
I damas budavoti ir ant pirmos

-----------  [gegužės gal jau bus padėtas
Užvakar automobiliai užmu- kampinis akmuo. Namas turės 

šė keturius žmones. Tarpe už- būt pabudavotas per aštuone- 
muštųjų yra ir žinomas chi-’rius mėnesius, o jeigu kontrak- 
rurgas Į)r. Frank W. Lamb-j torius neužbaigs iki sutarto lai
deli, 69 m.. 917 Diversey. Park-; ko, tai turės mokėti unijai po
vvay. Jis mirė nuo persi skeli- du šimtu dolerių į dieną iki
mo galvos, jo automobiliui 
sidurus su kitu automobiliu.

šiemet automobiliai užmušė 
jau virš 230 žmonių.

Motinos vaistai nunuo
dijo mergaitę

Margaret Mollicer, 3 metų, 
pasimirė savo namuose 7457 
N. Rockvvell St., konvulsijose, 
prarijusi kelias pilės, kuriose 
buvo štrichui no. Pilės buvo pri 
rašytos mergaitės motinai.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Birutės” Jubiliejui 
besiartinant

24 balandžio chicagiečiams 
bus nepaprasta. Birutė švenčia 
20 metų sukaktuves ir ruošia
si tinkamai paminėti. Girdėti 
nekuriuos chicaigečius ruošiau 
tis prie ko tai nepaprasto. 
Ketina nepaprastai sveikint 
“Birutę.“ švenčiant jubiliejų 
teikiama dovanos ir keliama 
puotos. Pritiktų toki pokiliai 
ir “Birutei”. Nfekurie kalba 
apie vakarienę “Birutės” cho
ro nariams. Esą, girdi, reikėtų 
sumesti po dolerį-kitą ir po 
programai pavaišinti birutie- 
čius. Treti, vėl nieko nenori 
prisidėti. Yra visokių žmonių. 
Atrodo, kad Chicagoj tokio 
jubiliejaus niekad nėra švęsta 
ir nesiruošiama tinkamai jis 
minėti. Esant tokiam burtui 
inteligentijos, reikėtų sugalvoti 
kokį nors “surprizą” “Birutei”. 
Nekurie net bijo kad oras ne
pasitaikytų gražus — neturė
sime publikos, girdi... visko 
gali būti. Juk golfas lygiai vi
sus vilioja...

Nejaugi taip atsitiktų?...
z — A. V.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Birutes” Jubiliejui 
besiartinant

su- užbaigs. Išdavus raportą biz
nio agentui, .pirmininkas J. 
Grigaitis, užklausė susirinku
sių, ar kas neturi kokių klau
simų prie biznio agento ra
porto. Vienas tavorščius, kuris 
visados pasižymi savo nešva
ria kalba, pareiškė, norys duo
ti klausimą. Bet tas tavorš
čius vietoj klausimo pradėjo 
varyti spyčių apie komunistus 
ir ožkas. Pirmininkas ir pa
stebėjo, girdi, drauge apie, ko
munizmą ir ožkas galėsi spyčių 
laikyti kai išvažiuosi į Jeffer- 
sono girias su agurkais, —ten 
kvailybes galėsi pasakoti, o 
čia gi yra susirinkimas. Visi 
pradėjo juoktis, o tavorščius 
atsisėdo. Biznio agento rapor
tas priimtas.

Vakaro rengimo- komitetas 
pranešė, kad vakaras yra ren
giamas šubatoj, balandžio 30 
d., kaipo pasitikimo pirmos 
dienos gegužės darbininkų 
šventės. Vakaras bus Amalga- 
meitų unijos svetainėje, 1564 
N. Robcy St. Taigi kliaučiai ir 
visi darbininkai rengkitės į 
Lietuvių Kriaučių 269 lokalo 
vįkarą pasitikti pirmos gegu
žės tarptautinės darbininkų 
šventės.

>:< >i$ sj'

Chicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkimas įvyko nedėlioj 
balandžio 10 d., Masonic Tem
ple svetainėje, 1547 N. Lea- 
vitt St. šiame susirinkime pri
imta keturi nauji nariai ir pa
duota ketuuos naujos aplika
cijos. Iš valdybos ir komisijų 
raportų paaiškėjo, kad Chica- 
gos Lietuvių Draugija yru 
tvarkingiausia ' ir didžiausia 
draugija Chicagoj. Narių turi 
virš septynių šimtų, o pinigų 
—$14,763.25. Taigi patartina 
netik pavieniam nariam, bef 
ir kitom mažesnėm draugijom 
dėtis prie Chicagos Lietuvių 
Draugijos, kad ištikus ligai 
būtumėt pilnai aprūpinti pa
šalpa.

Draugija yra nutarusi reng
ti pikniką, kuris įvyks nedė-

North Šitie lioj, liepos 31 d., (iernausko 
darže, prie Tautiškų kapinių.

Lietuvių kriaučių 269 lokalo 
darbuotė

Penktadieny, balandžio 8 d., 
įvyko susirinkinMus laetuvių 
kriaučių 269 lokalo, Amalga- 
meitų unijos svetainėje, 1564 
N. Ko-bey St.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas J. Grigaitis. Skaityti 
protokolai priimti. Joint Board 
delegatų raportai priimti. Pas
kiau sekė biznio agento rapor
tas. Biznio agentas K. Kairis 
savo raporte pranešė, kad 
šiais metais kriaučių darbai 
daug geriau eina, negu perei
tais metais, nors nekuriu sek
cijų darbininkų visgi be darbo 
da randasi unijos ofise, bet

—Northsidietis.

senas žaizdas, ligas rectal, I
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lloi nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blrd. \

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

OPTOMETRI8TAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių -karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Atminkit, atminkit 
Gegužio aštuntą 
Babravičiaus Koncertas 

bus!
Niekur neprisižadėkit, 
niekur neišvažinėkit — 
dainuos Babr a v i č i u s 

mus.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienom 
yra naiidingoH

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugelį metų. 
Dr. Ro4s yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos, Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikei; patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY
THERAPY ' 

apsaugoja nuo^pirin- 
laikinio pasenimo, 
sugražina jaunystes 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St., 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

specialistas

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.
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LEOPOLDAS SMOLEL1S
r

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Antradieny, Balandžio 12 dieną, 
1:30 valandą ryto, 1927 m., su
laukęs 4 metų amžiaus, gimęs 
Chicagoje, III., paliko dideliame 
nuliudime motiną, tėvą, Jbrolį 
Albiną. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 2047 N. Oakley Avė.

Laidotuvės įvyks Penktadie- 
nyj, Balandžio 15 dieną, 1:30 
valandą po pietų iš nartių į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Leopoldo Sntolelio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas ir Broliukas

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Kadžius, Telefonas 
Canąl qi74.

ANTANAS MIKOLAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 11 dieną, 3:40 valandą 

po pietų, 1927 m., sulaukęs 38 metų amžiaus; gimęs Lietuvoj, Kauno 
rėdyboj, Ukmergės apskričio, Pagirių valsčiaus, žagunių kaime, pa
liko dideliame nuliudime brolius Petrą ir Praną, seserę Anielą ir 
švogerį Kazimierą Keserauską, o Lietuvoj motiną, ir seserį Marijo
ną ir brolį Jurgį. Kūnas pašarvotas, randasi 23 W. 104th Pi. x

Laidotuvės j vyks Penktadienyj, Balandžio 15 dieną, 8 valandą 
ryto iš namų j Airių Bažnyčią “St. Rosary”, 113th ir So. Park Avė., 
kurįoje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o Įš ten bus 
nulydėta^ į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Mikolaičio giminės, draugai ir pažįstami es
ate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Sesuo ir švogeris

Laidotuvėse patarnauja graborlus I. J. Zolp, Tel. Blvd. 5203

Dykai Nuo Dusulio 
Laike Pavasario

Pulkus gydymo metodas, kuris palengvina 
dusuli ir nedaleidiia didesnių skausmų — 

atsiunčiamas iiandien bandymui dykai

Jei jus kenčiate nuo tų baisių dusulio ata
kų kuomet lyja ar yra drėgnas oras; Jei 
jumis smaugia prie kiekvieno atsidūsėjimo, 
nepamirškite atsikreipti tuojau pas Frontier 
Asthma Co., gausit dykai išbandymui jų 
puikų metodą. Nėra skirtumo kur jus gy
venat, arba ar jus turit kok| nors pasiti
kėjimą | kitas kokias gyduoies, reikalaukit 
išbandymui dykai. Jei jus kenčiate visą sa
vo amžių ir bandėt pasigelbėti visais gali
mais budais nuo baisiausių dusulio skaus
mų, Jei jus nebeturite jokios vilties, reika
laukit dykai išbandymui.
— 

DYKAI IŠBANDYMUI KUPONAS 
FRONTIER ASTHMA CO.,

Frontier Bldg., 462 Niagara St., 1036 E, 
Buffalo, N, Y.

Prisiųskite dykai išbandymui jūsų me
todą :

Ar jus žinote, kad
Tolumas nuo paviršiaus žemės iki 

jos centro apskaitliuojama apie 
20,926,202 pėdų, arba apie 3,963 
mylių, o tolumas nuo polių iki 
centro žemės yra apie 20,854,895 
pėdų, arba apie 3,951 mylių. Vie
nas laipsnis latitude prie ekvatorio 
yra apie 68.7 mylių, prie polių apie 
69’6 mylių. Ar jus žinome, kad mi- 
lionai žmonių šiandien rako Ilel- 
mar cigaretus. Kuomet tik sykį pa
ragausite Helmarus, jus neturėsite 
noro rūkyti kitokių cignretų. Susi
pažinkite su Ilelmaiais šiandie, ka
ralienė žymiausių cigaretų.

‘■NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų“ skaitytojams, kad 
“Naujienos“ įsteigė* didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos * lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime. Siame kataloge 
rasite visas sau 
gas knygas.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

reikalinj*

Ai-» . j*.
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NAUJIENOS, Chicago, Dl. Ketvirtad., Baland, 14, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. 335 kuopa
vi-Man noflsi pranešti gerb.

suomenei apie SLA. 33$ kuo 
' pa. Si kuopa tapo suorganizuo

ta trys mėnesiai atgal ir skai
tosi Mariįuelte Parko kuopa 
Buvo laikomas vienas 
k imas prie 6912 So. 
Avė., I>et vieta labai 
kuopa sparčiai auga, 
randant tinkamos 
buvome priversti susirinkimus 
perkelti j Bridgeportą. Dabai 
susirinkimai yra laikomi Ray- 
mond Chapel. 816 W. 31 St.. 
kas pirmą penktadienį kiekvie
no mėnesio.

nas, ir p. Jokubauskas, basas. 
Sudainavo “Miegok saldžiai” ir 
“Iš rytų šalelės”. Jie patiko 
publikai ir juos publika iššau
kė pakartoti dainas.

Smuiku solo gražiai sugriežė 
p. Spirtyla. Jaunas smuikinin
kas, bet gerai savo instrumen
tą valdo.

Merginų choras sudainavo tris ' 
gražias daineles, lai buvo kas 
kkiusyt. Balsai geri ir atsakan
čiai sudainavo. i

Piano solo išpildė p. Alfreda 
Sema.škiutė. Skambino iš ope
ros Marta. Dabar jau northsi- 
lieviai turi gerų pianistų, ku
rių eilėse gal aukščiausia yra

suslrln-
\\ esteri i
maža, o
tad ne-| o-lė Semaškiute. Ją iššaukė ant- 

svetainė>

Reikia pasakyti ir apie šios 
kuopos nusitvėrimą ir jos grei
tą augimą. Mes šeši buvome 
nariai kitos kuopos. Do meta’ 
atgal tą kuopą radome su 39 

nors ji jau 12 metų 
. Per tuos du

Announcements
Praneiimai

Liet. Teatr. I)r-stės šv, Martino 
susirinkimas iš priežasties didžio
sios Velykų siibalos iMM'laininis su
sirinkimas įvyks vieną savaitę vė
liau, t. y. šeštadieny, balandžio 23 

• d., šv. Jurgio parai), svet., 32 PI. 
iir Auburn avė. Todėl nariai, nepa
mirškite pribūti į susirinkimą pa
žymėtoj dienoj. —P. K. Nut. rašt.

Mi<|-West Home I.oan 
America. Ine. generulis 
mus įvyks penktadieny, 
15 d., po nauju antrašu: 
Archer uve„ lygiai 8 vai. 
si nariai malonėkite būti laiku.

S. Dambrou, nul. rašl.

For Rent

Automobiles Exchange—Mainai

susirinki- 
bulandžio 

1031 
vak. Vi-

. RENI JAI garažus, arba repah’ing 
šapai ar kokiai kitai šapai. 3200 S* 
Halsted st.

RENDON garažas tuojau ant 
VVestcrn avė. 50X125, 2 »how 
ruimai dėl pardavimo karų, 
renda pigi. Kreipkitės tuoj 2418 
W. 67 St. 2 lubos.

PARDAVIMUI naujas Ford tour- 
ing karas, yru daug ekstra dalių, 
pigiai, pardavimo priežastis — mir
tis. 8100 S. Sangamon st. Slevvart 
8818.

Fiirniture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

BARGENAS
Sulankstomi kortoms lošimui sta

liukai $1.55, su šituo skelbimu.
CA Ll FORNIA FU RNITU RE 

COMPANY 
4041 Archer Avė. 
Kampas Culifornia

3 DIDELI garažai parsiduoda ar
ini išsimaino ant mimų arba lotų. 
Kam reikalingas toksai biznis, 
kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS & CO 
Reni Eshite

5833—35 S. Westerft avė.
Phone Hemlock 6151

Real Estate For Sale
Namal-Žemė Pardavimui

Musical Instruments
MuzikoH Instrumentai

PARDUOSIU savo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo, 
su rekordais už $37. Reikalau
kite Columbia palikto sandė
lyje 1538 W. Chicago Avė.

1 lubos.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

$5.00 ĮMOKfiTI

Financial
Finanaai-Paakolos

nariais, 
buvo gyvavusi, 
metus laiko mes iiauglnom ją 
iki 130 narių. Kada bolševikai 
pamatė, kad kuopa gerai gy
vuoja, jie tuoj ėmėsi priprasti 
jiems darbo — varyt lauk dar
buotojus. Per visus metus su
sirinkimai buvo triukšmingi, 
ni’t koktu būdavo j juos atsl 
lankyti; cypia, staugia, šaukia, 
švilpia, trypia, — baisiems kaip 
per žydų ilgąją naktį. Mano 
gyvenime neprisiėjo tokių neci
vilizuotų gyvūnų susitikti, kaip 
bolševikai. Padėtis pasidarė 
nepakenčiama ir nutarėm iš 
tos kuopos pasitraukti ir orga
nizuoti naują kuopą. Naujr 
kuopą suorganizuoti veikiai pa-1 
sisekė. 
numerį 
vavimo 
narius;
-nupirktos ir dar 
yni apie $45. Nesant patogios 
svetainės Manjuette Parke 
apielinkėj, susirinkimai bus 
laikomi Bridgeporte. Visi esa
me nusitarę darbuotis SI .A 
labui kiek musų pajėgos tesės 
ir mes tikimės, kad metines 
335 kp. gyvavimo sukaktuves 
švęsime * su 150 narių. Mes 
esame nusitarę priimti visokių 
pažiūrų žmones — tautinin
kus, katalikus, socialistus, 
visi bus gerbiami kuopos na
riai. bet Trockio parapijonams 
vietos pas mus nebus ir jie guli 
nesirengti j musų kuopą kraus
tytis: mes nenorime daugiau 
jų keliamos betvarkės ir gyvu
liško staugimo.

gavome iš centro 335 
ir ix> trijų mėnesių gy- 
musų kuopa turi jau 55 
taipjau visos knygo> 

kuopos ižd(

I ą kartą publika ir ji suskam- 
|‘jino vėl gana gražų kurinį.

Jokirbauskas paporino gražų 
I Monologą. Jis prikrėtę juokų, 
| iorydamas apie visokias nosis*.

Hrlen Cooper puikiai suskam- 
lia’no piano solo. Jos rankos pa- 
I -odė didtlj miklumą. Rodėsi,
I kad pianas liežuviais kalba. To- 
I cių pianisčių žmonės nori klau- 
I lytis. *■
I šiame tarpe programų įvyko 
I lidelė “klaida’’. Pirmininkas 
I iristatė padainuoti solo Petrą 
šarpalių. Subruzdo žmonės iš
girdę naujo solisto pavardę. 
\kompanuoti pianu prisėdo p. 
Čepaitis. Betgi atėjęs solistas 
x Sarpalius nustūmė pianistą, 
r pats atsisėdo prie piano. Pri- j 
,iėjo tad pačiam “pianistui” 

i ailo dainuoti.
J. Čepaitis gražiai sudainavo 

>. Sarpaliaug “Vakaras“ i 
‘Cinguliukus”. Publikai patiko tomis, 
r jie plojo kok išprašė p. Če
paitį pakartoti “Cinguliukus.”

Ant pabaigos Pirmyn Mišrus ^== 
llioras sudainavo tris dainas. 
Jainos gražios, bet ir gerai su- 
lainavo. Pirmyn choras- padare 

didelį progresą. Dabar dainuo
ja klasines dainas, kurios daug 
jeriau publikai patinka.

Po koncerto buvo šokiai, šo-.,-....... - ......... _ ... - • i j idilini tik tris vakarus savaitėj prie
;o žmones ir džiaugėsi, kad t Spęęja|i0 darbo musų biznyj, tiktai 
ienis yra linksma. Čia buvo ir 2 valandas į vakarą. Gera mokes- 
ikktai be klasių vienokios 
<ainos dėl visų. Kas pirmesnis, 
,as pasirenka geresnę vietą.

R.

K1MBALL ir \Vurlitzer pianai, 
tiktai užmokėkite už dastatymą į 
jusu namus, mums reikia daugiau 
vietos. Geras bargenas dėl prade
dančių. 1538 VV. Chicago avė., 1 fl.

Furnished Rooms
REIKALINGAS kambaris prie 

nedidelės vidutinės klesos šeimy
nos Brldgeporte apie Halsted ir 
35th st. L. Spalis, 3352 S. Halsted

RENDAI ruimas vyrui, galima ir 
virtuvę vartoti, $2.00 į savaitę. 819 
W. 34th Pi., 2-toh lubos užpakalyj.

Situation Wanted
Darbo Ieško

iPI J1EŠKAU darbo už buferį. Turiu 
• geri) patylimi). Kalbu keliomis kal-

2938 W. 39th Place 
2-ros lubos

Tel. Lafayette 4903

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

ATYDA! Vyrai ir moterys,
Kurie dirbate dirbtuvėse, arba ofi
suose, kaipo knygvedžiai, mecha
nikai, karpenteriai arba paprasti 
darbininkai ir t. t. ir turite norą 
pasidaryti sau ekstra pinigų, dirb-

j v • • i 1 | (Idllll 11 IV II 1N Vcllkill ll.i i'l IV
ir džiaugėsi, kad lSjjecjalio darbo musų biznyj, tiktai

Laiškai Atėję Naujienų
Ofisai)

Šitie laiškai yra atėję j Naujie
nų ofisą, prašom atsiimti, nes 
busim priversti siųsti krason.

tis. 
vo

Atsiųskite arba priduokite sa- 
adresą:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted st.

,Box 91L

Help Wanted—Female
_______Darbininkių Reikia_________

REIKIA jaunos, merginos darbui 
j saldainių krautuvę, duosime val
gį, kambarį ir damokėsime. 2911 W. 
38 St.

Help VVantėd—Malė
Darbininkų Reikia

RE1KALINGI AGENTAI

$750 vertės grojiklis pianas už 
$95, benčius ir roleliai pridedami. 
6136 S. Halsted st.

GROJIKUS pianas tiktai bis- 
kj vartotas, kainavo $760, par
duosiu už $90. Reneius, cabi- 
net ir rokeliai. Išmokėjimais pa
gal sutartį. MR. RUDAITIS, 
>512 So. Halsted st., 1 fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Atyda Biznio Jieškoto- 
jams, Spekulantams 

ir Agentams
Pardavimui arba mainy

mui mūrinis garažas, 50 pė
dų pločio, 125 ilgio, ant 
Western Avė. kur milionai 
žmonių kasmet pervažiuoja. 
Yra du Show ruimai dėl 
parodymo ir pardavimo ka
rų. GasiniaU tankiai ir kiti 
reikalingi dalykai prie ga
ražo. Lysas pasibaigė. Per
kant galima tuoj vietą už
imti. Greitam pardavimui 
kaina tik $38,500. Cash rei
kia įnešti $10;000. Arba mai
nysiu į bungalow, 2 ar 4 fla
tų namą, lotus, farmą, vasa
rinį rezortą,; morgičius, ar
ba į kokį biznį. Matykit tuoj 
savininką.

J. NAMON

Kviečiu visus lietuvius, ku
rie dar nepriklauso! prie SLA. 
ateikite į susirinkimą ir prisi
rašykite.
—J<p. Sek r. Aug. Jankauskas.

Pirmyn choro koncertas
Balandžio 10 d., Liuosybes 

svet. įvyko Pirmyn mišraus 
choro koncertas.

Žmonių buvo pilna svetainė. 
Publika susidėjo iš dainininkų 
draugų ir tų, kurie yra pamy
lėję Pirmyn chorą.

Choro pirmininkas, p. J. Če
paitis atidarė vakarą ir prista
tė Tindi-Rindi kvartetą dainuo
ti. Kvartetų sudarė X.. šaikus, 
pirmas ti noras; p. Villis, ant
ras tenoras; p. šaikus, barito-

LISTERINE 
. THROAT 
į TABLETS

Antanaitis J. 
Ascilla J.

«\rlanskis J. 2 
Bailtas Chas 2 
Beleskas J. 
Bleson J. 
Burkas A. 
Breskus, A. 
Geniolis S. 
Glambauskis J.

Jaspan, II. 
Jonelis A. 
Kershulis J. 
Krikščiūnas M. 2 
LipČius S.
Orvidas A. 
Petkus A. 
Punis M. 
Palšis M. 
Petronis A. 
Puccta J.
Ramanauskas M. 
Rudienė A.
Simon C. 2 
Shisz J.
Stankas A. J. 
Yosulenas M. 
Wasil A. 2 
Wood and Co. 
žolis J.

Reikalinga keletas, gabių vy
rų virš 25 m. senumo, kurie 
turi liuosų valandų laiko vaka
rais ir nedaliomis, būtinai at
silankyk it -ateinantį ketverge 
vakarą nuo 6 iki 9-tos vai. ant 
žemiaus nurodyto antrašo. O 
mes parodysim kaip galit už
dirbti $35 iki $50 į savaitę jū
sų Kuosoms valandoms, visiš
kai nekliudant jūsų dabartinio 
užsiėmimo. Patyrimas ne bū
tinai reikalingas, mes išmokin
sime. Gera proga išsidirbti pa
stovus darbas ant visados iki 
$100 ir daugiau į savaitę, kurie 
noriai pildys musų pamokini
mus. Klauskit J. Zacker, Ma
na ger.

2418 W. Marquette Road
Tel. Prospect 8678

PARDAVIMUI siuvimo ir rūbų 
lymo šapa, gera proga, parduosiu 
limis ar viską, nauji fikčeriai.

3040 Wallace Street

va-
da-

PARDAVIMUI bučernė ir gro
serne, parduosim arba malnvsim į 
mažą namą, arba mažą biznį. Čion 
biznio daroma nuo $80 iki $100 į 
dieną. Turi būt parduota greitu lai
ku. Kas pii-nie.Hnls, tui lainifs. Onr- 
bo yra pilnai ir pinigu. 1967 Canal- 
port avė. Roosevelt 4395,

EKTRAI EXTRA!

Pardavimui bučernė ir grosernė, 
5 ruimai gyvenimui, nupirksit už 
tikrą pasiūlymą. Savininkas eina į 
kitą bizni.

3538 S. Halsted St.
Tol. Boulevard 3951.

P. S. KAZWELL & CO.
6312 S. Western avė., Chicago

PARDAVIMUI saldainių Ir deli- 
cattessen krautuvė. Parduosiu pi
giai. ,2979 Rrcher avė.

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skaa- 
dėjima ir 
Kosėjimą.

Į CLASSIFIEP ABS

Announcementg
Pranešimai

REIKALINGI AGENTAI
“Iš darbo — kuprotas, Iš biznio — 

bagotas”, yra sakoma nuo senų lai
kų. Taigi kodėl Tamsta negali pamė
ginti biznio, kur nėra reikalo inves
tuoti pinigų ir jei neturite patyrimo, 
tai gausite suvis uždyką.

Susikonektavęs su mumis, Tamsta 
niekados- nesigailėsi, nes mes turime 
gražų ofisą, gerą sistemą, daug kos- 
tumerių ir tik mažai darbininkų.

Galite dirbti pilnas valandas 
vakarais.

Ateikite pasikalbėti.
STANKO-NESTOR

i Real Estate — Brokers 
5097 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6036

PARI) AVIMU! groseris, kendŽių, 
cigarų, ice cream, 3 ruimai gyve
nimui. Rendos $25. Parduosiu pi
giai. 1632 W. 13 St.

tMadc by

arba

Farms For Šalę
j- T^y.Įy.y-1_______

KARMOS, FARMOS
Kas norite pirkti gerą ūkį lie

tuvių kolonijoj, atsišaukit: J. A. Že
maitis, R. 1, Box 17, Fountain 
Mich.

Aš TURIU 3 vaisių farmas parda
vimui, nuo 5 iki 40 akrų, pigiai ir 
lengvais išmokėjimais, jei imsite 
jau.

tuo-

Kas, ką, kur, kaip ir kada 
rengia, veikia ar kviečia *

Birutės choro dainų pamokos at
sibus šį vakarų, 8 vai., Mark White 
pinko svet. —Valdyba.

REIKALINGI agentai pardavinė
jimui naujai išrastų gyduolių. Agen
tams didelis pelnas. Platesnių 
formacijų klauskite laiškais.

DEKSNIS OINTMENT CO. 
518 Main Street, 

HARTFORD, CONN.

in-

SYLVANUS WILE 
R. 2, Box 60 

St. Joe, Michigan

200 AKRŲ geros žemės, 48 išdirb
tos, prie gero kelio, namas, arti mo
kyklos, kaina $2500, pusę įmokėti, o 
kitus po $50 į metus.

M. W. CHINNERY 
Scottville, Mlch.

PARDAVIMUI N. W. kam
pas Archer ir Harlem Avė., 
prie dviejų gatvekarių lini
jų. Krautuvė, flatai ir šokių 
pavilionas. Gera vieta bile 
kokiam bizniui. Savininkas 
atiduos greitam pirkėjui už 
$40,000, cash $9,000, kitus 
pagal sutartį. Šis namas tu
ri labaį didelę ateitį, ir yra 
vertas daug daugiau negu 
savininkas reikalauja. Del 
tolimesnių smulkmenų pasi- 
matykit Su J. Ponelis. J. N. 
ZEWERT & CO., 4377 Ar
cher Avė., Phone Lafavette 
5313-9244.

Kitus lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, mes pastatysime ant jūsų loto 
namą, mūrinį arba medinį, garažą 
bungalovv su uždarytais porčiais. Įde
dame porčius, nertaisome namus, jve 
(lame elektrą, plumbingą, apšildymą, 
malevojame ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namų savininkams. 
STANTON CONSTRUCTION

COMPANY
6347 So. Western Avenue 

Phone Hemlock 2636

8150 |MQKfiT, $7 I MENESI 
NUPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, g’ažųs namai 

aplink šį namų, liktai 4 blokai nuo 
stoties ir 35 minutės važiavimo iš 
vidurmiesčio. Nereikia mokėti nuo
šimčių "už finansavimų. Pirkit tie
siai nuo manęs, gausite tikrą bar- 
geną. Atsiųsk savo vardą ir adre
są. Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 905.

ŠEŠI DIDELI KAMBARIAI IR 
MIEGOJIMUI PORČIAI

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

, Miscellaneous
įvairus

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. J vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.) 
2522 So. Halsted St., Chicago 

Phone Victory 7452

TAM, KAS J1EŠKO GERO invest- 
mento parsiduos didelis apartmenti- 
nis namas su bizniu: 11 flatų ir dvi 
krautuvės, ant bizniavus gatvės, nau
joj ir smarkiai kylančioj apielinkėje. 
Namas tik dviejų ir pusės metų se
nas. Apartmentai įrengti sulyg vė
liausios magost “indoor beds”, vanos 
ir “shovver bath” ir viskas, kas rei
kalingu moderniškam gyvenimui. 
Rendos neša dabar $10,000 j metus; 
kaina $93,000. Savininkas nori jmo-1 
(ėjimo apie $20,000. Kreipkitės j 
“Naujienas”, J. ŠMOTELIS.

LOTAI $750 — 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

čią dalį įmokėti, likusius mė
nesiniais išmokėjimais, greitai 
augančioj apielinkėj, prie Hen
ry Fordo naujos orlaivių sto
ties, kur stato dirbtuves. Va
žiuok kaip greit gali. Del dau- 
giaus informacijų šauk telefo
nu arba matyk ypatiškai 

Z. S. Mickeviče 
250S W. 153 St.

Hemlock 0800.

GERAS medinis namas 3 ir 4 ar
ba 7 kambariai, pečiu šildomas, 
tuščias lotas prie šalies, barnė, 
nauji porčiai iš fronto ir užpaka
lio, naujai maliavota iš lauko ir 
viduj; galima turėti daržas ir lai
kyti gyvulių. Aplinkui puikus me
džiai; raminsi pusė bloko nuo 
Archer avė. ir 6 blokai nuo Kedzie. 
Gera vieta dėl darbo žmonių. Kai
na $5,5(10, įmokėti $500 ar daugiau, 
o likusia kaip renda — mokėk sau!

W. 11AYDEN BELL 
Klaupk Ed. Bakševičiaus

N. \V. kampas Archer ir Kedzie 
Tel. Lafayette 8600.

PARDAVIMUI 5 flatų /Ra
mas ir krautuvė, lotas 50x125, 
2 garažai, garu šildoma, aržuo- 
lo trinias. S. E. kampas 51 St. 
ir Carpenter St. Bargenas, šau
kit savininkų Tel. Crawford 
4451.

6 KAMBARIŲ moderniškas mū
rinis bungiilow, sų| sieteliais ir stik
liniai porčiai, netoli 2 karų linijos, 
kaina greitam pardavimui $8500.

7036 So. Maplewood Avė. 
Prospect 3397

PARDAVIMUI 4 fialų namas, ga
ru Šildomas, Marųuette Parke, ne
toli katalikų mokyklos ir bažny
čios, įplaukų $3,300, didelis bar
genas. Turiu parduoti prieš gegu
žio 1. Atsišaukite W. Van Oeyen, 
2416 Smalley Ct., Chicago. Tel. 
Belmont 1716.

PARDAVIMUI 6 kambarių na
rnas ir 2 akrai Žemės, taipgi 2 ka
rų garažas; pigiai už cash. Labai 
graži 

Del
vieta rezidencibi distrikte. 
platesnių žinių atsišaukit 

1845 W. 47 St.
CHAS. COSSMAN, 

Box 44 
Round Lake, III.

LOTAS ANT STATE ROAD

North Side, išsimaino už pusė 
kainos ant mašinos nebrangesnės 
kaip $400 ar $500, šią savaitę, aš 
turiu išvažiuoti į kitą miestą. J. J. P. 
1630 S. 49 Avė., Cicero, Ilk, 1 fl. 
Nuo 5:30 iki 6 vai. vakare.

2 FLATŲ mūrinis ir medinis, 4-4 
kambarių, elektra ir vana, gatvė ce
mentuota ir apmokėta, cash reikia 
$2000, greitam pirkėjui už $5300.

Savininkas
4956 So. Artesian Avė. 

2nd fl.

BARGENAS. Pardavimui 6 kam
barių mūrinė cottage. Elektra, gu
zas, maudynė, 2 karų garažas. 3931 
Filmore avė.

'Puri būt parduotas Šią savaitę nau
jas mūrinis bungalovv, aržuolo grin
dys ir užbaigimas, kiekvienas kam
barys šviesus, karštu vandeniu šildo
ma, vėliausios mados plumbingas. 
grįstas augštas, 30 pėdų lotas, savi
ninkas bus ant vietos Subatoj ir Ne
dėlioj. Nepraleiskite progos nepama
tę šio gerai pastatyto ir gražaus na
mo.

7141 So. Campbell Avė.

BfZNIAVAS 
liga priverčia 
namo.

TURIU lotą, noriu mainyti j kokj 
nors biznį.

DELKO moki rendą, jei turi lotą, 
mainykim ant Bungalovv, cash nerei
kalinga.

NEDIRBU; turiu mažų namą, mai
nysiu ant biznio.

Agentams komišinas.
Kreipkitės pas

STANKO-NESTOR
• 5097 Archer Avenue

Tel. lafayette 6036

namas su groserne; 
mainyti ant private

TIKRAS PIRKINYS
Modemiškas 6 kambarių mūrinis 

bungalovv, karštu vandeniu šildomas, 
uržuolo trimas, grįstas augštas, 30 
pėdh lotas, garažas, ėlė cementuota. 
ka|na tik $9800, išmokėjimais $3500 
cash. 6336 So. Mozart St., arba John 
Bain & Co., 16J0 W. 63rd St., Tel. 
Republic 6000.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, du po 5 kambarius flatai, ga
ru šildomas, 2 karų medinis garažas, 
lotas 45x125, Washtenaw Avė., neto
li 67th St., tiktai $17,500.

IGNATIUS CHAP & COMPANY 
31st prie VVallace Street

PARDAVIMUI medinis namas, 
štoras su 4 kambariais ir viršuje 
4 kambariai, ant West Side. Ban
dos $45, kaina $3,50(1, arba mainy
siu ant gero namo Marųuette Pnrk 
kolonijoj.

Atsišaukit:
7014 S. Artesian avė.

PARDAVIMUI 2 flatų, 5-5 ir 6-6 
kambarių, 2 karšto vandenio šildytu
vai, uždaromi porčiai, moderniškas. 
4700 block Montana St., j šiaurę nuo 
Fullerton Avė.

PARDAVIMUI nauja 5 ruimų cot
tage, mūrinė, aržuoliniai trimingai, 
dideli porčiai; cash $750.00, likusius 
lengvais išmokėjimais. Tai yra dide
lis bargenas.

BACKER
7031 Wentworth Avė.

Tel. Stevvart

PARDAVIMUI lotas 30x125 ant 
Fairfield Avė., netoli Marųuette Par
ko. Geras dėl Bungalovv arba 2 
tų. Kaina $1,500.

E. RŪBAS
6806 So. Rockvvell St. 
Phone Republic 0545 
šaukite tiktai vakarais

fla-

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bunga!ow, naujas, visai moder
niškas, lotas 32x125, garažas. Pama- 
tykit šį namą Nedėlioj, bargenas 
$7600, cash $1000, kitus lengvais iš 
mokėjimais.

Savininkas ant vietos.
7134 So. Maplewood Avė.

Financial
Finansai-Paskoios

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.
Sutaupyk $$$, budavok ant savo 

loto. Mes pastatysim modernišką 
murinę bungalovv, su knygynu, ug- 
naviete, bufetu, įmūrytu plumbin- 
gu, vandeniu šildoma, vėliausios 
mados fikčeriai už $5,500. Nereikia 
ninigų, 1.5 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip renda. Apžiurėkit pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne
dėlioj. Cook County Bldg. & Impvt. 
Co., 1358 W. 79 SI. Triangle 6090.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ūžia ik om 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

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

STOGDENGYSTE
Tusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO. 
3411-13 Ogden Avė.,

Phone Lavvndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
urĮ>a krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted SL 
Tel. Roosevelt 8500

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų.
2118 So. State St., Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5”-05—8700

Chicago
BUK LINKSMAS

Nemikčiok, nesustok
Aš galiu išgydyti jumis nuo mik

čiojimo. Aš galiu suteikti jums pa
liudymus nuo žinomų gydytojų ir 
daugelio studentų kaipo darodymą 
mano pasekmingos praktikos., šim
tai studentų nuo 3 iki 59 amžiaus 
liko išgydyti. Jie yra mano ge
riausi apgarsintojai. ■ Rašykit dėl 
tolimesnių informacijų.

CHAS. PFERDMENGES
State 8123 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

Tel.

Educational
 Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells sL

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo Šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegryunų


