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Sovietai ims ir mote-s“ "Š1 mžy"mu Anglijoj
ris kariuomenėn Darbo unijų kongresas nutarė 

plačiausių kampaniją prieš 
\ aidžios užmačias

Meksika trempia maišti
ninkų banditizmą

! LONDONAS, bftl. 27. — Ge- 
, nevadinti ditrbo unijų kongreso 
taryba sutaisė planus kampa
nijai visame krašte prieš val- 

, tižios pateiktus įstatymų pro-

Darbininkų kova Anglijoj prieš 
vald. siekimą suvaržyt unijas

SSSR turinti lavinti mote
ris karo tarnybai

Dabar Rusija turinti 600,000 
kareivių, sako Vorošilovas, 
bet dar nepakankamai pri
sirengus

MASKVA, bal. 27. — Kal
bėdamas SSSR kongrese karo 
komisaras Vorošilovas pasakė, 
kad dabar tiek vyrai tiek mote
rys Rusijoj turį būt lavinami 
karo tarnybai. Keli šimtai mo-

Meksikos kariuomenė 
trempia maištininkus

Razbaininkai, puolę Guadalaja- 
ros traukinį, išnaikinti; trau
kiniai aprūpinti sustiprinto
mis sargybomis

■ektus darbo unijoms suvaržy
ti.

a .anuojama stipri propagan
da prieš tuos valdžios įstatymų 
projektus, o gegužės 1 dieną 
įvyks 3,000 demonstracijų, ku
rio;-.e kalbėtojais bus žymiausi 
darbo unijų ir politinio darbi
ninkų judėjimo vadai.

Penktadienį įvyks darbo uni
jų kongresui priklausančių uni
jų vykdomųjų komitetų konfe
rencija, kur bus apsvarstyti 
kiti kovos su konservatorių 
valdžios užmačiomis budai.

i ratilu uud Atlantic fhuUii

I’Vincas Datų Tahil (po kairei) su savo biČiuojias. Jie tapo 
suimti Filipinų salose už sųmo kslo organizavimą.

-Kviečia Nikaraguos libe
ralus taikintis

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
27. Atmušusios banditų 
užpuolimą Juarezo-Meksiko* 
Miesto traukinio praeitą sek
madienį ir sunaikinusios raz- 
baininkų buri, kurs praeitą sa-

Japonija remianti Kinu 
Cian Kaišeka v

Prezidento Ceolidge’o atstovas 
nori konferencijos su libera
lų prezidentu; jo taikos pla
nas

MANAGUA, Nikaragua, bal.
27. - Henry Slimson, kurs at-

Siaurės generolai rengiasi 
pult Hankova

Tuo tarpu stiprus mūšiai tarp 
šiauriečių ir nacionalistų ei
na ties Pukovu

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 27.
Praneša, kad šiaurės Kinų 

vadai mobilizuoją visas savo
terų delegatų už tai jam gau
siai plojo.

Vorošilovas karštai neigė 
Anglų “pasakas”, kad Rusija 
turinti didžiausią pasauly nuo
latinę armiją, su 10 milionų 
rezei’vininkų. Rusija turinti 
po ginklu viso 6(0.000 kariuo
menės. Bet Rusija turinti būt 
prisirengusi. Ne tiktai di
džiulės valstybės didinančios 
savo ginklo jėgas, bet ir Rusi
jos kaimynai, Lenkija ir Hu- 
manija, per pastaras trejus 
metus savo nuolatines armijas 
padidinusios 20 nuošimčių.

Be to I^enkija militarizuojan
ti visus krašto resursus, ir 
Rusija, kuri dar nepajėgianti 
kas metai verbuoti visus tinka
mus kariuomenei vyrus ir tik 
pradedanti lavinti studentus 
kaip busimus rezervo oficierus, 
turint Lenkijos pavyzdžiu se
kti.

vaitę išskerdė ir vagonuose su
degino šimtus Guadalajaros 
traukinio žmonių. federalinės 
kariuomenės jėgos tęsia toliau 
energingą kampaniją prieš 
banditiškus maištininkus Ja- 
lisco valstijoj ir kitur.

Tuo tarpu respublikos prezi
dentas Calles gauna daugybę 
laiškų iš visų valstybės dalių, 
kuriais žmonės pasižada remti 
valdžią ir padėti jai sutriuškin
ti klerikalų maištus.

Apsaugoti nuo banditų puo
limų lapo sustiprintos kariškos 
traukinius lydinčios sargybos, 
o kai kurių svarbesnių pasa- 
žierinių traukinių prieky eina 
kariškas traukinys su karei
viais ir kulkosvaidžiais.

Norinti kišt koją Anglijai ir 
pati laimėti Kinų palankumą

Kolizijoj paskandinta 
Britu laivas

HAVANA, Kuba, bal. 27.— 
l’nited Eruit kompanijos gar
laivis Heredia paskandino jū
rėse, 130 mylių nuo Havanos, 
Anglijos škunerį Veta Louise. 
Pastarojo įgula ir pasažieriai 
buvo išgelbėti,

RUTHENBERGO PELENAI 
PALAIDOTI MASKVOJ

Mobilizuoja kariuomenę 
prieš banditus

MEKSIKOS MIESTAS, bal 
27. — Pasiryžus padaryti ga
lą banditiškiems maištininku 
puolimams Jalisco valstijoj, 
vyriausybė koncentruoja ten 
vis daugiau federalinės kariuo
menės. Be kita jiasiųsta ten 
4,000 raitelių.

Coolidge apie J. V. 
užsienio politiką

PARYŽIUS, bal. 27. — Pran
cūzų valdžia gavus žinių, kad 
Kinų nacionalistų vadą, gen. 
Čian Kaišeka, dabar uoliai re
mianti Japonija.

Kai kas mano, kad Japonija, 
per čang Tsoliną šiaurei ir 
čian Kaišeką pietuose, tikintis 
galų gale laimėti Kinuose pa
lankiausią sau policiją, juo 
labiau, kad gen. čian Kaišekas 
esąs labili nepalankus Anglijai.

Sako, kad nacionalistų va
das turįs dabar dvidešimt sep
tynias divizijas kariuomenės, 
tuo tarpu kai komunistai Imi 
septyniolika.

Sprogimo kasyklose už
mušti 4 angliakasiai

WILKES BARBĖ, Pa., bal. 
27. — Glen Alden Coal kom
panijos Truesdale kasyklose 
No. 2, netoli nuo Nanticoke, 
šiandie įvyko dujų sprogimas, 
kurio keturi angliakasiai buvo 
užmušti.

NEW YORKE SUSTREIKA
VO 10,000 PLUMBERIŲ

.

vyko į Nikaraguą kaip asme
ninis prezidento Coolidge’o at
stovas, pakvietė Nikam .-uos 
liberalų valdžios prezidentą 
Drą Juaną Sacasą atvykti j 
Manayuą pasikalbėti dėl Niki- 
ragucu dalykų. Jei pats Dr. Sa- 
oasa negalėtų atvykti, tai 
Stimsonas prašo atsiųsti savo 
reprezentantus.

Girdot, kad Stimsonas norįs 
pasiūlyti Drai Sacasai šitokį 
taikės Nikaiaguoj planą:

1. Adolfas Diaz, konservato
rių vai(ižn s prezidentais kad | 
pasiliktų krašto prezidentu iki 
1928 metų gruodžio 31.

2. Kad ir liberalai ir konser-' 
va toriai nusiginkluotų.

3. Tvarkai krašte išlaikyti į- 
s teigti tam tikrą policiją iš 
2,500 vyrų, Amerikos oficierų 
komanduojamą.

1 4. Nikaraguoj pasiliks gink
luotos Jungtinių Valstijų jėgos,1 
sumažintu skaičium, per neap- 
riibota laika.

I 5. Liberalai kad sutiktų da
lyvauti dabartinėj konservato
rių valdžioj.

6. 1928 metais daryti visuo
tinus nevaržomus, Jungtinėms 
Valstijoms prižiūrint, rinki
mus. ;

7. Konfiskuoti tūriai turi 
būt grąžinti jų tikriems savi
ninkams ir padarytieji nuosto-1 
liai atlyginti.

jėgas kantoniečių radikalų 
(komunistų) tvirtovei, Hanko- 
vui, pulti.

Ties Pukovu eina stiprus 
mūšiai tarp nacionalistų. įsi
tvirtinusiu Nankine, ir šiaurės 
Kinų kariuomenės antroj Jang- 
tse upės pusėj. Iš Nankino at
gabenta čia šimtas sužeistų na
cionalistų kareivių.

Jangtse upėj tięš Hankovu 
pastatyta kętiuriaądeč/.ml sep
tyni svetimų valstybių karo 
laivai su į miestą atkreiptomis 
anuotomis.

Nors iš paviršiaus Rankove 
ramu, vis tik jaučiamas dide- 
delis ūpo įtempimas. Vaikščio
ja girdai, kad Anglai planuoją 
vėl užimti buvusias savo kon
cesijas.
Kantone deganti pinigų spau- 

tykla
LONDONAS, bal. , 27 

Pranešimas iš Honkongo, Ki
nuose, sako, kad Kantone de
ganti valdžios pinigų spaudyk- 
la. Įtaria, kad ji buvus padeg 
ta. Suimtas komunistų vadas 
Tai cukman.

KARIŠKOS ŠĖTROS DEL PO
TVYNIŲ NUKENTĖJU- 

SIEMS

BOSTON, Mass., bal. 27. — 
Iš vietos intendantūros sandė

MASKVA, bal. 27. — Miru
sio Amerikos komunistų vado 
Charles F.. Ruthenbergo par
gabenti į Maskvą pelenai tapo 
užmūryti Kremliaus sienos ni
šoj, prieš Raudonąją Aikštę, 
už įpeniu o kapo, kur palaido
tas yra ir kitas amerikietis 
komunistas John Reed, Pelenus 
į Maskvą atgabeno žinomas 
Ctticagos komunistas Louis 
Engdahl. ’ ..

ri EW YORKAS, bal. 26. — 
Prezidentas Coolidge. kalbėda-j 
mes čia vakar United Press;I bankiete pareiškė, kad bendra 
Jungtinių Valstijų politika 
esanti siektis visame pa
sauly sandaros, paremtos ge
resniu susipratimu ir teisingu
mu. Jungtinių Valstijų užsie
nio politikoj nesą nė krislo 
imperializmo. Amerika turinti 
ginčų su Meksika dėl pastaro
sios žemės ir aliejaus įstaty
mų, bet jis turįs vilties, kad 
ir čia busią galima gražumu

Jų streikas sutrukdys kitų 
700,600 statybos darbininkų 
darbą

ginčas išlyginti.

NEW YORKAS, bal. 27. — 
Kadangi namų statymo kont- 
Faktoriai atsisakė išpildyti jų 
reikalavimus, pJumbėrių ir jų 
padėjėjų unijos paskelbė strei
ką. 10,000 plumberių ir jų 
padėjėjų streikas, kurs turi 
prasidėti kaip šiandie vakare, 
sulaikys nuo darbo apie 700,- 
OOO kitų New Yorko statybos 
darbininkų.
Plumberių padėjėjai rcikalau-

----- liti pasiųsta į St. Louis penkio 
BANDITAI NUŠOVĖ BANKO lika šimtų kariškų šėtrų po- 

PREZIDENTĄ---- tvynių pabėgėliams. Tų šėtrų
išteks 12,000 pabėgėlių prisl- 

(IMARA, Nebr., bal. 27. — glausti.
Du banditai, bandydami api- į __
plėšti Elkhorno State Banką, SUDEGĖ FABRIKAS; $150,- 
nušovė to banko prezidentą J. ■ oqq NUOSTOLIŲ 
VVyattą. '

FARMERYS ŽUVO PO TRA
KTORIŲ

RHJNELANDER, Wis., bal. 
27. — Traktoriui apvirtus 
buvo mirtinai sutriuškintas 
vietos farmerys Arthur Lentz.

RHINELANDER, Wis., bal.
27. Gaisras sunaikino čia 
Wisconsin Vcneer kompanijos 
fabriką, padaręs $150,000 nuo
stolių. Keli darbininkai buvo 
priversti gelbėtis šokant lan
kant pro langus.

Subatoje
Balandžio 30 d., 8 vai. vaka
re, formaliai baigiasi “Nau
jienų” kontestas — “Naujie
nų” draugai, kurie esate nu
sitarę paremti bile kurį kon- 
testantą: pirkdami “Naujie
nų” skelbimų bei knygų kor
tas arba užsisakydami 
“Naujienas” — malonėkite 
tą padaryti šią savaitę, pas
kiau bus pervėlu.

ELEKTRIKJNIS TRAUKINYS 
VIENĄ UŽMUŠĖ, ANTRĄ 

SUŽEIDĖ

AURORA, III., lial. 27. — 
Chicago, Aurora and Elgin 
eleiktrikiniam traukiniui užga
vus automobilį, juo važiavusių 
Peter Hax buvo užmuštas, o 
Jack May mirtinai sukeistas.

MAGNOLIA, III., bal. 37. - 
Šiandie čia užsidarė First State 
Bank of Magnolia, gyvavęs per

___dvidešimt metų.

dešimčių

$1,500,000,000 INVESTUOTA

ja $9 dienai, keturių 
valandų darbo savaitės, pripa
žinimo unijos ir dvigubos mo
kestis už “overtime.”

AVIACIJOS STUDENTAS Už- 
i SIMUŠĖ JO AEROPLANUI 

NUKRITUS
SAN ANTONIO, Texas, bal. 

27. — Netoli nuo čia šiandie
AMERIKOJ Į KRUTAMUO- | Chicagai ir apielinkei federa- nukrito karo aviacijos aeropla- 

SIUS PAVEIKSLUS linis oro biuras šiai dienai pra- nas. Juo skridęs aviacijos stu- 
-----------  našauja: ’dentas, kadetas Grady Farley 

NEW YORKAjS, bal. 27. — Didėjąs debesiuotumas ir iš Nashville, Tenn., užsimušė.
Krutamu jų paveikslų pramonė 
Jungtinėse Valstijose tarp kitų 
didžiausių pramonių dabai* uži
ma ketvirtą vietą. Į krutamuo- 
sius paveiksiu* investuota 1,- 
500,000,000 (pusantro biliono

mažumą šilčiau; vidutinis mai- 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo
tarp 45* ir 53° F. x

šiandie saulė teka 5:41, lei
džiasi 7:44. Mėnuo teka 5:11

BENTON HARBOR, Mieh., 
bal. 27. — Geležinkelio skers- 
kely, netoli nuo Sodus, trauki
niui sudaužius automobilį buvo 
užmušti trys asmenys,

dolerių) kapitalo. .valandą ryto. ' Brown, jo žmona ir duktė.

Amerikos prekybininkai1 
nori ginkluotos J. V. 
intervencijos Kinuose

Šanchajaus Prekybos Rūmai 
verčia rezignuoti laikrašti
ninką, kurs intervencijai ne
pritaria

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 27.
Amerikos Prekybos Rūmai 

Šanchajuje pareikalavo, kad 
amerikiečių leidžiamas laikraš
tis “China Weekly Review”, 
kurs yra Prekybos Bumų na
rys, rezignuotų, kadangi jis 
savo vedamuose straipsniuose 
išreiškiąs nuomones ir pažval
gas ryšy su dalykais Kinuose 
visai priešingas Prekybos Rū
mų nuomonėms ir pažvalgoms.

Amerikos Prekybos Bumai 
ypač nepatenkinti tuo, kad 
laikraštis smerkė Rūmų pasta
rąją kablegramą valstybės sek
retoriui Kelloggui, kuria jie 
ragino Jungtines Valstijas da
ryti ginkluotą -intervenciją Ki- ( 
nuošė, panašiai kaip kad da-!
ro Anglija.

Rūmų prekybininkai pyksta 
ant laikraščio dar ir dėl to, 
kad jis vedamajame straipsny 
smerkė Anglijos karinius žy
gius, įsibriovimus į Kinų teri
toriją, kuriais Kinų žmonės 
tik provokuojami ir kuriais 
Kinų suverenybė užgaunama.

China Weekly Revievv leido- 
j as-redak torius yra John B. 
Powell, kurs yra taipjau Chi- 
cago Tribūne korespondentas 
Šanchajuje.

EI Paso traukinys susi
kūlė Meksikoj

MEKSIKOS ,M1ESTAS, bal. 
27. — 'l'raukinj’.s iš EI Paso, 
Tex., kurs turėjo atvykti čia 
sekmadienio vakarą, susikūlė 
netoli nuo Las Salas, Guanaju- 
ato valstijoj. Žmonių niekas 
nenukentėjo.

RADO NUŠAUTĄ KRUTAMU 
PAVEIKSLŲ AKTORIŲ 

l __
HOLLYW()OD, Cal., bal. 22. 

— Namuose, kur jis gyveno, 
rado nušautą krutamųjų pa
veikslų “ekstra” aktorių Tomą 
Kerricką. Įtariami trys kiti 
“ekstra” aktoriai, kurie tapo 
suimti kvotai.

DU VAIKAI ŽUVO BEŽAIS- 
DAMI DEGTUKAIS

CENTRALIA, III., bal. 27. —

Preliminarinė nusiginkla
vimo kamisija skirstosi 

nesusitarus
GENEVA, Šveicarija, bal. 27.

Tautų Sąjungos prelimina
rinė nusiginklavimo konferen
cijos komisija nutarė savo po
sėdžius paliauti bent iki po Są
jungos susirinkimo. Priimtas 
komisijos raportas rodo, kad 
įvairios valstybės nepajėgė su
sikalbėti beveik nė viename 
punkte. Iš apie dvidešimt kon
vencijos straipsnių nėra beve!k 
nė vieno, kurs butų buvęs 
priimtas be rezervacijų.

Vokietijos delegatas Bern- 
storffas privatiniame pasikal
bėjime pasakė, kad nors tik
roji Tautų Sąjungos role esąs 
nusiginklavimas, tečiaus įvai
rių valdžių duotos savo delega
tams • instrukcijos rodančios, 
kad nusiginklavimas joms ma
žai terupį. 'Visuomenė, be 
abejo, esanti labai apsivylus.

15,000 ŽMONIŲ MIRĖ CHO
LERA INDIJOJE

KALKUTA, Britų Indija, 
bal. 27. — Per pastarus tris 
mėnesius cholera Bengalijoj 
papiovė 15,000 žmonių. Kalku
tos mieste praeitą savaitę cho
lera mirė penkiasdešimt žmo
nių.

MIRĖ BUVUS SENATORIUS 
BEVERIDGE

" ■ -■ v ■

1NDIANAPOLIS, Ind., bal. 
2?.. šiiilies liga mirė čia 
Albert J. Beveridge, buvęs 
Jungtinių Valstijų senatorius, 
64 metų amžiaus. Beveridge 
buvr žymus politikas, oratorius 
ir rašytojas.

Atėmė Liet. Mokytojų 
Prof. Sąjungos moky

tojų seminarijai 
pašalį

KAUNAS. — švietimo mi- 
nisterio Bistro įsakymu vasa
rio 4 d. Lietuvos Mokytojų 
Profesinės Sąjungos Kėdainių 
mokytojų seminarijai atimta 
valdžios pašalpa nuo šių metų 
sausio 1 dienos.

Mokytojų seminarijos moki
nių tėvų komitetas ir Liet. 
Mokytojų Profesinės Sąjungos 
centro valdyba kreipėsi į ml- 
nisterių kabinetą, kad butų

žaisdami degtukais du vaikai, grąžinta pašalpa, ir tatai buvo
Harry Melton, 14 metų, ir Lo- 
wen Jackson, 13 metų, uždegė 
didelę skardinę gazolino, kurs 
ekspliodavęs abudu vaiku už
mušė.

pažadėta. Tečiau kovo 21 die
nos posėdy kabinetas galuti
nai nutarė Kėdainių mokytojų 
seminarijai pašalpos negrąžin
ti.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą 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 paštą iš kitų 
miestų

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainųūs jums tiktai 50 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, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Iš Didelio Širdingumo
i ,

Susitikusios dvi draugės gar- užmirštama druskos padėt ant

Pirmutinis Piknikas 
Amerikoje

IR

Atidarymas Šaržo Vartų 
8USNE0. GEGUŽIO-MAY1,1927 

CHERN AUSKO DARŽE
79 & Archer Avė., Justice Park, III.

Pradžia anksti ryte, pabaiga vėlai vakare 
Įėjimas ir išėjimas veltui 

šokiai ir žaidimai muzikai griežiant.

ATVAŽIUOKIT, 
kur tyras oras, gražiai žaliuojantis medžiai ir 

gyvybe kvėpuojanti gamta. Atvažiuokit čia ir pasi- 
linksminkit.

SILKĖS, UŽKANDŽIAI, ALUS IR KITOKIE 
REFREŠMENTAI.

VELYKINIS 
“ RIMBAS" (<

Jei dar neturi, tai tuoj būtinai įsigyk Velykinį 
‘•Rimbą ’. Jame rasi velykinę giesmę su Aleliu- 
jomis apie “Varpo” spaustuvės išsprogdinimą ir 
daugybę kitokių linksmių pasiskaitymų. Tuoj dėk 
konvertan dešimtuką ir savo antrašą ir siųsk rei
kalaudamas kol dar neišsibaigė. Arba prenume
ruok cnt visų metų prisiųsdamas $1.

] “RIMBAS” .
11 Bateinan Place So. Boston, Mass.
V . ,

šiai ir saldžiai bučiuojasi, pas
kui apžiūri viena kitą prityru
siais žvilgsniais, kuriuose jau
čiasi išdavikiškurnąs. Tai mo
teriški žvilgsniai, kurie turi 
savotiškų ypatingumų pastebėt 
pas savo bičiulę išsyk viską iki 
siūlelio, viską išskąityt ir jkui- 
nuot...

Kas su tavim, Maryte, tu 
stačiai puikiai atrodai, aš tave 
pažint negaliu, tu nepanaši j 
save!?

Ak, Katriut, įsivaizduok 
sau, aš išsiskyriau su vyru!

Katriutė didžiai nusistebi. 
Del tokios skandalingos naujie
nos jai net kvapą užima.

-Ką ? tu? išsiskyrė!?!
Katriutė išpradžių dedasi ne

galinti kalbėt nuo gilaus įspū
džio, lx*t paskui išlieja net su 
tam tikra pašaipa ir ironija:

—Iš tokios meilės?
Marytė numoja ranka.
—Nukalbėk... Stačiai negali

ma gyventi...
Nejaugi jis apsimesdavo?.. 

Pasirodo išsigimėlis; jis tave 
mušė, kankino? Juk vyrai visi 
po didelės meilės tuomi užbai
gia.

—Nieko panašaus...
-- Reiškia jis augaudinėjo... 

rado kitą biaurybę...
Ne tame dalykas... Nusibo

do man savo nuoširdumu...
Aš tavęs nesuprantu...
Atsimeni, kai tu visada 

man pavydėdavai, kad mano 
vyras niekuomet ant manęs 
nešaukia, mažai reikalaujantis, 
nesi bara, "nemuša ir visame ka
me nusileidžia.

Aš maniau, kad tu džiaug
sies, prisimindama tokį blogų 
vyrą, kaip mano... Jis, jeigu 
neužmuš manęs, lai tikrai kuo
met nors pames.- Papasakok, 
širdele, kaip ten atsitiko, labai 
įdomu!— apsilaižė Katriutė, 
laukdama smulkesniu apipasako- 
jimo.

l iesų pasakius, širdele, nie
ko ypatingo, mano vyras sta
čiai išvedė mane iš kantrybes 
savo nuolaidumu. Visai kas ki
ta tavasis: kad būt padaryta— 
ir gana! O manasis —koks tai 
surūgėlis. Aš negaliu jo per
nešt. Jis mane taip gudriai 
kankino, kad aš negalėjau nei 
pykt, nei šaukt. Ir, žinoma, 
mano gyvenimas liko nepaken
čiamu. Aš jaučiau, kad pradė
siu gert, paleistuvaut, pabėgsiu 
j pasaulio kraštą...

Na, nekankyk manęs, sakyk 
greičiau...

Iš, tiesų, man nėra ko ir 
pasakoti.. . Visa tai iš smulk
menų... Na, pavyzdžiui: tavo 
vyras bučiuoja tave tik tuo
met, kai reikalinga, o manasis 
tuomet, kai nėra jokio reikalo, 
suvis nelaiko. Jis, supranti, ne
atspėja momento ir susidaro 
kokios tai bučkių apeigos. Ir 
lodei jo bučkiai išeina šalti ir 
šlapi... Perdėtas sentimentališ- 
kumas nervuoja... Jis arba ža
dina mane iš miego, arba mig- 
dina.. .

—O! Manasis šiurkštesnis... 
Jis nesirūpina, kad išlaukus 
momento, jis pats sukuria jį. 
Ir, žinai, išeina taip, kad visa
da laiku...

Tavasis, jeigu nepatinka 
pietus, iškeiks tave arba virė
ją, arba, pagaliau, paleis lėkš
tę i aslą... O manasis maloniai 
sakiaus: vaikeli, pas mus nėra 
nieko saldaus prie pietų? “Juk 
tu tik ką valgiai kompotų!?’’ Ar
lis saldus? Man pasirodė, kad 
jis rūgštūs! Na, kaip tokiam 
neduoti lėkšte į galvų.

Tai baisu!
—Arba vėl kausia: vaikeli, 

tr tai tavo plaukas sriuboje? 
Jeigu tavo nieko. Kartų prie 
svečių staiga sako; “mamyt, ar 
negalima prieš piet iššukuoti 
kotjietus!?” Jis baisiai nemėgs
ta valgio su plaukais, bet^nie- 
kuomet nesikeikia. Numirt iš 
pykčio galima.

—Išties piastrus!
.—Baisiai! Jeigu per pietus

stalo, jis prašo kambarines: To
ne, nueik pas kaimynus pasko
link druskos lik rytojaus: nu- 
sipirksim, atiduosim! Ir tuip 
visame kame.

Bet nejaugi dul to jus iš- 
siskyrėt?

—Ne, dėl skrybėlaitės! Lašas 
perpildė mano kantrybės tau
rę!

Visuomet taip būną! Kaip 
tik jiems priseina pirkt žmo
noms skrybėles ar ką panašaus, 
tai juos stačiai velnias ima! 
Prašvilpąut, pralošt, — prašau, 
o išleist kam nors būtinam— 
jokiu budu!

Supranti, kame buvo daly
kas! Pirkau aš pas Borodinų 
skrybėlaitę, labai elegantiškų, 
ji man išsyk patiko. Vakare, 
kai aš rengiausi į teatrų, mano 
vyras stačiai įsmeigė j mane 
akis: reiškia pamatė naujų 
skrybėlę; susidomėjo: kiek už
mokėjai? 'Tiek, kiek tu man 
davei dėl josios, atsakau, —de
šimts rublių! “Meluoji!“ Aš 
tSip ir suakmenėjau! “Kodėl 
meluoju? Meluoji ir gana. “Iš- 
kur tu gavai likusius 25 rub
lius, sakyk?“ Aš nei gyva, nei 
mirus; negaliu suprast, iš kur 
jis galėjo viską sužinot, kas 
pranešė. Nežinau, ką sakyt, 
kaip išskirt. Prisipažint, vadi
nasi, bus didžiausias skandalas-. 
Nusprendžiau kaip nors šiam 
laikui išsisukt, o toliau - ką 
nors primųstysiti, mat netikė
tai užklupo, žodžiu, aš par
puoliau, surikau, šį tų su
pranti... Išėjo, pagaliau! Aš 
tuojau į vežimų, ir pas motiną. 
Ir įsivaizduoki koks nuostabus 
supuolimas; žiūriu sėdi Simona 
Tatjana, tu jt>s nežinai, —labai 
maloni moteriške.

Vos pažiurėjo į mano galvų, 
tuojau suriko: “Mieloji, kokia 
puiki skrybėlaitė, aš taip pa
vydėjau, kai jūsų vyras jų pir
ko!’’ Aš taip sustingau. Koks 
vyras? klausiu. “Nagi jūsų, pas 
Borodinų vakar derėjo. Išpra
džių siūlė dvidešimts aštuonis 
rublius, bet paskui, matomai, 
taip ir sumokėjo 35 rublius’’...

Tada aš supratau kame da
lykas. Parvažiuoja namo ir 
pas vyrą: ,

Jus turit? meilužę! Šaky- lt i • ’
kit, kas ji tokia?

O jis įsivaizduok sau dargi 
nei nemirktelėjo:

Taip ii- paaiškėjo viskas. Aš 
jo paskui klausiu;

Kodėl jus man ankščiau 
nepasakėt, kad jus turite kitą? 
Nenorėjau, sako, jus užrūstint, 
gailėjausi jūsų. Koksai niek- y I sius!

Taip ir išsiskyrėva. Be jokio 
skandalo, priešinimosi, be dra
mos. Kad taip kitas, būt su
mušęs, mėginęs šaudyti ir, ga
lų gale būt susitaikęs. O jis-, 
priešingai: atsisveikindamas
dargi pabučiavo mane. Senai 
jau sako, aš tave su tokiu ma
lonumu bučiavau. Viskas taip 
buvo atlikta maloniai, kad savo 
gerumu jis paveikė rhane.. .

Dabar jis gyvena su ta niek
še, o aš pakeliai su tuo, kuris 
man primetė skrybėlaitei...

Iš rusų vertė K. Nemunas.

Padarytos iš 76 ir 102 raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie
niniais “reeds”. Dailus užbaigimas ir 
gražiai išmargintos.

Neapsigauk it, žiūrėkit, kad ant 
koncertinos butų pažymėta

“PEAKL QUEEN”
Katalogus siunčiame dykai

VITAK-ELSNIK CO.
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO, 1LL.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.
H

* 
M

,X**xXX*X*XX«XXIKKXXimrXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

* 
H

M 
H
H 
M

M 
><

C. P. SUROMSKIS & CO
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šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai
M 
M

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

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas

f;►
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TAJERŲ, BATERIJŲ IR KITOKIŲ REIKMENŲ 
DEL AUTOMOBILIŲ KRAUTUVE
Atidarėm Brighton Parko apielinkė- 

3 je. Šioj krautuvėj bus parduodami 
Firestone tajerai ir tūbai kaipo va
dovaujanti eilė, taipgi ir kitokių pi
gesnių tajerų.

Čaržijam baterijas, vulkanizuojam 
tajerus ir lyginai kitus patarnavi
mus atliekam.

Puikios dovanos kiekvienam atsilan
kiusiam bus duodamos.

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 j namus.

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

Tel. Hemlock 6151

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

JOS. F. SUDRIK

Laivu “Lituania” iš New Yorko Birželio 14

LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ 

—ĮVYKS— W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

VASIL and URBAN
TIRE SALES & SERVICE 

4051 Archer Avė. i

Baltiko Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

Tiesiai į Klaipėdą
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu "LITUANIA" Gegužes 3 d.
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

VAŽIUOKIT ŠI PAVASARĮ Į LIETU
VĄ SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGUMAS.

IŠPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS, PAMATYKIT SAVO TĖVYNĘ, BRO
LIUS, SESERIS IR GIMINES.
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

Kainos stačiai į Klaipėdą: 
Trečia kliasa .... $107

Turistine trečia .... $117

Kainos į Klaipėdą ir atgal: 
Trečia kliasa ..... $181

Turistine ................ $196

Revenue Tax ir Head Tax Atskirum

Sekanti laivai plauks tiesiai į Klaipėdą:

LITUANIA May 3-čią 1927
ESTONIA May 24-tą 1927

LITUANIA Jūne 14-tą 1927
LITUANIĄ July 19-tą 1927

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
*avo vietinį agentą:

Paul Baltutis & Co.
Central M f g. Dist, Bank
J no P. Ewa!d
S. L. Fabian
Vinc. Milaslewicz
Naujienos
Frank L. Savickas
V. M. Stulpinas & Co.
Universal State Bank
Jno F. Zolp

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. LaSalle St., Chicago, III.

901 \Vcst 33rd St., Chicago, III.
1112 West 35th St., Chicago, UI.
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 West 35th St., Chicago, UI.
1723 VVcst 47th St., Chicago, UI.
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
726 West 18th St., Chicago, UI.
3255 So. Halsted S't., Chicago, III.
3252 So. Halstcd St., Chicago, III.
4559 So. Paulina St., Chicago, 111.

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

Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugel) metų. 
Dr. Ross 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 medikolj patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 

vikru- 
r priduoda vy

si! pniems

sustiprinina 
mą 
riftkumą 
vyrams.

specialistas

Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus’ faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų prlftnvmo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

DR. U. M. ROSS
35 South Dearborn St., 
Kampus Monroe Street, Chicago, 

Cri’Jy Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto i 
iki 5 vakare. Nedaliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedelyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.
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Kenosha, Wis.
S. Vitaičio prakalbos. — Su

sitvėrė S.L.A. Jaunuolių kuo
pa. — Kitos žinios.

Balandžio 10 d. SLA. 212 kp. 
su pagelba SLA, 10 apskrišio, 
buvo surengusi SLĄ. generali
niam organizatoriui S. E. Vi- 
taičiui prakalbas. Prakalbos 
įvyko Schlitz svetainėj. Publi
kos atsilankė nep; rdaugiausia. 
Priežastis tame, kad oras tą 
dieną buvo gražus ir todėl tur 
būt daugelis žmonių išsisklaidė* 
po parkus, vieton eiti svetai
nėn.

S. Vitaitis pasakė gerą pra
kalbą, kurios pasekmės bus ga
na geros, nes jaunuoliai suska
to dirbti, kad sutverus čia SLA. 
Jaunuolių kuopi). O ir bolševi
kai liko patenkinti S. Vitaičio 
prakalba, kas čia yra labai di
delė i. ienybė. žodžiu, viskas 
pavtko gerai.

Teko patirti,' kad pasidarba- 
a u; J. Bružui tapo čia sutver
ta SLA. Jaunuolių kuopa. Pir
mas sus’Li.kimas įvyko Martin 
Bealty Co. raštinėj balandžio 
22 d. Tapo ir valdyba išrinkta.

ši jaunuolių kuopa tur būt 
1 us pirmutinė kuopa \Visconsi- ' 
no valstijoj. Linkėtina geriau
sio pasisekimo jaunuoliams ir 
jaunuolėms.

I
* ’ . . . 1Bal. 24 d. liet. Biblijos aiš

kintojai turėjo German-Ameri- • 
can Heme savo šurum-burvm.1 
Buvo prakalbos, koncertas ir . 
šaip pasikalbėjimų. Matyt, bib- [ 
Ji štai turi čia keletą savo sekė-
jų, kurie stengiasi ir daugiau 
apmulkintų avelių pasigauti. 
Teko matyt ir keletą buvusių 
Maskvos- davatkų giedant sy
kiu su Benecku. Reiškia, jie 
bėgdami nuo vienų mulkintojų 
nubėgo pas kitus mulkintojus. 
Tur būt kad kas juos nemul
kintų. tai jie gyventi negalėtų.

Bal. 2-1 d. Amerikos Lietuvių 
Pol. K Ji ubas surengė paminėji
mui punkių metų kliubo gyva
vimo. Koncertas įvyko šv. Pet
ro parapijos svetainėj. Progra
mas susidėjo iš dainų ir muzi
kos. Pirmiausia pasirodė SLA. 
212 kp. Dailės Batelio choras, 
paskui vyrų choras, o po to 
vėl mišrus choras. Abu chorai 
yra vedami J. Macnoriaus ir 
pianistės N. Klimiutės. Dailės 
Batelio choras yra skaitlingas ir 
dainavo gerai. Gerai armoni
kų pagrojo C. Hlota; gražiai 
solo pasirodė p. Gabrelson ir 
pianistė N. Klimiutė.

Turėjo pasirodyti ir kliubo 
atletai, bet nežinia kodėl tik 
viena pora kumštininkų buvo; 
kur kiti dingo, turbut tik kliu- 
biečiai težino.

ITogramas buvo vidutinis. 
Tik nežinia kodėl laike Dailės 
Ratelio dainų vienas “inteligen
tas” labai nerimavo, taip kad 
net iš publikos reikėjo prašyti 
jį nusiraminti. Taip tik kūdi
kiai daro, bet daryti taip su
augusiam žmogui labai negra
žu.

Užsibaigus programai nežinia 
kam vakaro vedėjas pristatė 
kalbėti kliubietį C. Norbutą, 
kuris kalbėti visai neįgali.

Del nežinomos priežastie® 
publikos buvo visai mažai, pa
lyginus su kitais panašiais pa
rengimais.

Teko sužinoti, kad Dailės Ra
telio choro vedėjas J. Macno- 
rius dirba sušilęs ir rengiasi 
prie Milwaukee, Wis., koncerto, 
kuris bus gegužės 15 d. Juozas 
sako, kad rateli ečiai nori pasi
rodyti mihvaukiečiams kuoge- 
riausia, taip kad milwaukiiečiai 
ilgai jų (rateliečių) atsilanky
mą minėtų.—Svečiai.

Kada 
nors jus irįįi atsigrįsite prie 

H eini arų

Šianden 
turėtų būti tas laikas

DėŽUTĖ Helmarų yra 
verta daugelio pakelių papra
stų cigaretų. Helmarai turi 
gerumą, bet ne daugumą. 
Rūkytojai kurie pabando 
Helmarus niekuomet nemai
no į paprastus. Virš dvide
šimties metų jie užganėdino 
milionus rūkytojų. Tūkstan
čiai vyrų grįžta prie Helma
rų kasdien.

Radine, Wis>
Balandžio 24 d. Tųruer Hali 

vietinė Lietuvos Brolių ir Se
serų pašelpinė Draugystė buvo 
ruruošus programą ir šokius. 
Publikos susirinko nemažai — 
liks pelrio.

Toji pati dr-stė laikė susirin
kimą bal. 17 d., Liet. Svet.-Te
ko girdėti buk tai k eteri metai 
\tgal buvo pirkus “Laisvės” pa
jų. Negaudama jokių nuošim
čių nutarė paliuosuoti iš “Ne- 
Laisvės” įdėtus $25 ir reikalau
ti sugrąžinti <atgal dr-tei pini
gus. Sveikintinas šis nutari
mas. Šiai draugijai parankiau
sia imti už organą dienraštį 
“Naujienas’’. Kaip matote, 
“Naujienos” nebūdamos orga
nu, garsina šios dr-stės paren
gimus*; paėmus už organą įgy
sime dar didesnį prielankumą 
didelio dienraščio.

Po susirinkimo p. Galisaus- 
kis, kuris nesisarmatina vadin
tis kataliku, o kaipo tokiam 
^priderėtų netiesą sakyti, vie
nok savo prakallx‘lėje, manda
giau pasakius, neužsimerkęs ė- 
mė ir pamelavo, buk, girdi, L. 
B. ir S. Dr-tę norima sugriau
ti ir buvę tam prakalbos Union 
Hali, — suprask, anot jo, taip 
kalbėjęs Vitaitis. Betgi Vitai- 
čio kalboje nebuvo nė žodelio 
išsitarta apie sugriovimą tos 
ur kitos draugijos. S. E. Vitai
tis nurodė tik, kad vietinės pa- 
šelpinčs dr-stės pačios savaimi 
išnyks. Jis betgi patarė jas 
remti, kad kuoilgiausia jas iš
laikius. Tečiaus lieka neužgin
čijamas faktas, jog vietinių 
draugysčių metai yra suskaityti. 
Toliau išsitarę® p. G., kad SLA 
100 kp. kokis ten narys nega
vęs pomirtinės apmokėti (tur 
būt tas, kuris prieš mirimą ne
suspėjo prisirašyti). Gėda apy
seniam žmogui tokius plepalus 
ir kalbėti.

f

Bal. 17 d. Lietuvių Svetai
nėj A. L. T. S. 35 kuopa buvo 
suruošus šokių vakarėlį, nuo 
kurio kuopai liko $15 pelno.

v

Šiemet Radno lietuviai fau-

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.
Paspirkite iš aptiekos. Odos ligą 
prašalink iš sykio.

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa

SKVERU 
ESKO

V.—........   i Z

Dykai Nuo Dusulio 
Laike Pavasario I

Puikus gydymo metodai, kuris galengrina 
dusuli ir nedaleidžia d-Munių skausmų — 

atsiunčiamas tiandien bandymui dykai

Jei Jus kenčiate nuo tų bais ų dusulio ata
kų kuomet lyja ar yra drėgnas oras; jei 
jumis smaugia prie kiekvieno atsidusSjirao, 
nepamirikite atsikreipti tuojau pas Frontier 
Asthma Co.. gausit dykai iibandymui jų 
puikų metodą. Nėra skirtumo kur jus gy
venat, arba ar jus turit kok| nors pasiti- 
kėj'mą j kitas kok:as gyduoles, reikalaukit 
Ikbandymui dykai. Jei jus kenčiate visą sa
vo amtių ir bandčt pasigelMti visais gali
mais budais nuo baisiausių dusulio skani
ntų, jei jus nebeturite jokios vilties, reika
laukit dykai iibandymui.

r" ' --------
DYKAI IŠBANDYMUI KUPONAS

FRONTIER ASTHMA CO.,
Frontier Bldg., 462 Niagara St., 1086 E,

Buffalo, N. Y. \
Prisiųskite dykai iibandyaaui jūsų me

todą:

---------------------------------------------------- /

rėš gerą progą darbininkų 
šventę švęsti, ne® gegužės 1 d., 
3 vai. po pietų, SLA 100 kuo
pa ruošia parengimą su prograr 
mu ir šakiais. Programą pil
dys Kenosha Dailės Ratelio sce
nos mėgėjai, kurie suvaidins 
veikalą “Nastutė”. Kviečiami 
vietos lietuviai ir iš apylinkių 
miestelių ateiti ir suvažiuoti. 
Pamatysite atvykusią iš Keno
sha gražią Nastutę ir teisingą
jį jos numylėtinį Petrą.

■** \.

Darbai mus miestely šiuo lai
ku eina šlubuodami; dirba, bet 
darbininkai stumia metus, kaip 
žydelis ratus. —M. Kasparaitis.

Kas dedasi lietuviu v 
kolonijose

________ u_

New York
Bal. 9 d. sudegė B. Kručo 

fotografijų studija.
Pranas Raškinis išvažiuoja 

Lietuvon ir savo dalį auksinių 
daiktų biznio, 141 Grand St. 
Brooklyn, perleido partneriui 
E. Vokietaičiui.

Bal. 24 d. Operetės Draugija 
statė komišką operetę “Cukrinis 
Kareivis”.

•Cleveland, Ohio
Kovo 30 d. buvo ADAI) J kp. 

prakalbos; kalbėjo J. Bimba. 
Publikos buvę 35 žmonės.

Bal. *3 d. buvo K. Jozevskai- 
tčs koncertas, l’ublikos irgi ma
žai buvo, nors koncertas buvo 
labai geras.

Rockford, III.
Balandžio 10 d. buvo “protes

to prakalbos” prieš IJetuvos 
fašistus. Kalbėjo Liaudanskas 
ir Dr. S. Biežis; pastarasis pa
smerkė visokią diktatūrą.

Lawrence, Mass.
Darbai vietos audinyčiose la

bai sumažėjo. Darbininkai 
važiuoja j kitus miestus; išva
žinėjo ir darbuotojai, tad drau
gijų veikimas žymiai sumažėjo.

Nesenai pasimirė Bolesius 
Budis, pasižymėjo aukomis ir 
labdaringais darbais.

New Britain, Conn.
SLA. 34 k]), gyvuoja gerai. 

Prieš gavėnią buvo surengusi 
vakarienę, o geg. 3 d. išvien 
su L. N. Varpo Dailės d r-j a sta
to dramą “Blinda”.

Pittston, Pa.
Geg. 2 d. čia lankysis komp. 

, M. Petrauskas ir duos koncer
tą Liet. Piliečių svetainėj. Jam 
asistuos dainininkai M. Šako
čius ir A. Stačiokiute.

Patvinusi Mississippi 
upė

Memphin, Tenn. — Mayoro 
Tliompsano ChicagoNevv Orle
ane vandens kelio išgarsinimo 
ekspedicija dviem laivais dabar 
plaukia Mississippi upe. Eks
pedicija pereitą antradienį iš
plaukė iš St. Louis, o trečia^ 
dieny iš Cairo ir pakliuvo į 
didžiausį potvinį, ypač susijun
gime Ohio ir Mississippi upių.

Paprastas dalykas matyti po 
tvinio apsuptus žmones mojant 
baltą yėliavą ir šaukiantės pa- 
gelbos. Visur galima matyti 
valdžios valtis teikiant pagelbą 
nukentėjusioms nuo potvinio 
žmonėms.

Musų partijai teko į Cairo 
vykti dviem traukiniais. Bėgiai 
buvo apsemti vandens ir išro
dė, kad mes keliaujame laivu, 
o ne traukiniu.

Kelionė Mississippi upe yra 
labai vaizdinga. Upė yra išsi
liejusi iš krantų ir yra panaši 
į vandenyną ar didėlį ežerą. 
Potvinys tęsiasi per kelias my
lias abiejose upės pusėse ir lai
vo kapitonui yra labai sunku 
pasekti savo kėlią. Vanduo yra 
labai sriaunus ir kelionė yra pa
vojinga, taip kad kapitonai ne
bando rizikuoti ir abu laivai 
plaukia pamaži, arti vienas ki
to.

Plaukdami Mississippi upe 
mes matėme tuos baisius nuos
tolius, kurių pridarė potvinys. 
Dambos liko suardytos ir mies
tai ir miesteliai yra užlieti 
vandens. Šen ir ten matyti sto
gai ūkių namų. Apsemtame 
plote retkarčiais tenka matyti 
kalvas ar salas, pilnas žmonių, 
kuria iš visų pusių yra apsupti

- i.
potvinio. čia jie susivarę gal
vijus, niekurie turi ir automo
bilius, bet neturi jokios pasto
gės. Jie šaukiasi j mus pagel
ias*, bet kapitonas megafonu 
atsako jiems, kad juos gelbėti 
atplaukia valdžios laivai. Tan
kiai matome žmones mažose 
valtelėse ur įsibridusius j van
denį nešant savo turtą į sau
gesnę vietą. Upę plaukia daug 
rakandų ir visokių laužų.

Besiartinant nakčiai mes ieš
komas vietos sustoti, nes plauk
ti naktį yra perdaug pavojinga. 
Laivas priplaukia prie didelių 
miedžių, už ktirių užkabiname 
virves ir taip pririšti prie med
žio išbuname ptr naktį.

Mums pasakojama, kad tai 
yra dieniausias potvinys, kokis 
šioj apielinkėj yra buvęs. Dau
giau gyvasčių žuvo ir turto su
naikinta, negu kada nors palei 
Mississippi. žmonių vargas 
neapsakomas, bet jie pasiduoda 
likimui ir kantriai kenčia, lauk
dami vandens nuslugimo, kad 
vėl pradėjus atsistatymą. Tokie 
žmonės ©pilnai užsitarnauja pa- 
gelbos.

—John R. Pallandech.
(.'Mayoro Thompsono ekspedi

cija, kurioj dalyvauja apie 500 
žmonių, jau yra atplauksi į 
New Orleane, La. ir neužilgo 
plauks atgal į Chicago).

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

Lietuviai Advokatai

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

K. JURGELIONIS
AD VOK A U « 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 101Z 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St 

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

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

A

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

i 29 So. La Šalie St^ Room 536 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 & Halsted Stn Chicago
Tol. Yards 4681

Garsinkitės Naujienose

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušere

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mn 
terims ir merginoms paturi m u k 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vuk. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street 
i ( - -

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushilbs 

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

S vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.
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Wiertelak’s Pharmacy
Albert P. • VViertelak, R. Ph.

4501 Archer Avė. • 
Phone Virginia 0488 

Chicago

Tel. Cicero 2902
Ros.: Rockwell 6303

• DR. S. ASHER
DENT1STAS

4901 W. J4th St.
Cicero

Viršui National Tea Co.
i Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

Tel. Boulevard 0214
Pliimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaus’ai
M. YUŠKA & CO.

4604 So. I’aulina St., C’IiictiRo, III.

Lietuvis Kontraktinius
Suvedant šviesas ii 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam 
pas į senas; duodame 
ant lengvo ifimokėji 
mo -

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9609

ADVOKATAS
11 S. La Šalie 8L, Room 2U91

Te. Randolph 1984—Vai. nuo 9-6 
/

Vakarais
3241 S. HaKt*d St. Tel. Yards 0062

7—9 ▼. ▼. apart PanedSlio ir 
Pitnyčios.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvča 

Tel. Yards 1119
Baigusi akute- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
▼usi Pennsyb 
vanijos jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose priefc 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar Ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite dr 
gelbą.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
t ------------ -----------4------

I Phone Pullman 0621
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

233 Kast 1l5th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Afonitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
nų, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 0 

(vakare. Nedaliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

į Res. telephone Plaza 8260 
k ------ "■—>

^DR. HERZMAN
-IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams Žinomas per lt 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akuieris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1625 W. 
18th St., netoli Morgan 8t.

VALANDOS* Nuo 10-12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

. Dienomis: Canal 
J «»į°- , N‘kX.

1 South *hore 2288 
( Boulevard 4186

3235 So. Halsted St
Vai.: 9—10 lipyto ir po 8 t. t.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinoia 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrilkų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midvray 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriiką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

Ofisas 8102 So. Halsted Stn Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterą Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktims l'el. F&irfia 8853

   .... « .> »>■ ■ i______ -__ ■ ■ - - * -• - 1

Jei abejoji akimis, pasiteinank 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Optemestrist
^^m^Tel. Boulevard 6487

S. AsMand Av. 
ir 805 K. 47th Si.

KotmmJ IBI .... .......  ,,, J
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hliahed Daily Bzcapt Sandai 
tha Lithuaniaa Palty lawi PuL

i Ina.
Edltor P* GRIGAITIS

Vtsimokljlmo kalnai
Chicagoje — paltu)

Metami__________________
PtMi meti ~----- |4Ji
Trinu mlneaiami h4W
Orima mOnetlami---------------- LM
▼laaam etanai*! .----- - .71

Kratinys

17M South Babtai Btreat 
Chicago, HL 

Talepboaa Rooeevelt NIN

Chicago je per natifitojui
Viena kopija-----------------------*
Savaitei-------------------------- — 18c
Mineliui 71c

Subecription R* tesi 
18.00 per year in Canada. 
|7J0 per year outslda of Chieace. 
|8.M per year in Chlcage, 

8c. per oopy.
Eatered ai Second Claae Matter 

Mareh 7th, 1014, ai the Put Office

Suvienytais Valitijoea, ne Chicagoje, 
paltui 

Metama______
Puiri meti-------
Trinu minėdama 
Dviem minėdama 
Vienam mlaeaiai

Metavon ir kitur utabnieacel 
^Atpiginta)

Metami

0.80
1.78

.78

88.00

orderiu karta ia alaakyma.

TOLYN GILYN

Prof. Henderson sako, jog 
susikimšimas automobilių dide
liuose miestuose sudaro rimto 
pavojaus žmonių sveikatai. Mat, 
automobiliai paleidžia į orą 
nemažai nuodingų dujų (pav. 
smalkių). Kad pašalinti tų 
pavojų, Dr. Henderson rekomen
duoja prie automobilių pritai
syti lam tikrus kaminus. Ka
dangi smalkės yra lengvesnes, 
uiegu oras, tai jos iškiltų aukš
tyn ir tokiu budu nepatektų j 
žmonių kvėpuojamą orą.

Jeigu dar butų galima prie 
gazolino pridėti odekolono, kad 
sunaikinti nemalonų kvapą, tai 
butų visai gera. 

♦ ♦ ♦

nei grakštumu. Trejukė tėvų 
i isyk studentavo ir savo pilkas 
dienas pamargindavo intimiuis 

(santykiais su kaimo mergina. 
Tos keturkampės meilės rezul- 

,tate gimė vaikas. Kadangi ne
buvo jokios galimybės išaiškin
ti, kuris iš trijų buvo tikrasis 
levas, tai visi trys mokėjo po 
15 ruldių į mėnesį alimentų. 
Mergina sav\> vaiką primetė 
vienai senukei, bet alimentus 
po senovei rinko iš “tėvų”.

Trcjybinis tėvas, susirūpinęs 
savo dukters likimu, padavė 
teismui skundą. Skunde tarp

kitko buvo prašoma “atimti iš 
musų vaiko motinos gimdytojų 
teisę ir atgauti iš jos musų mer
gaitę”.

Visi trys atvyko j teismą. 
Vienas jų jau buvo vedęs ir tu
rėjo vaiką. Jis sutiko trijų tė
vų vaiką auginti. Kiti “du tė
vai” tam nesipriešino, tik rei
kalavo, kad jiems butų leista 
karts nuo karto aplankyti jų 
dukterį. “Na, tai pats savaime 
suprantama”, atsakė vedusis. 
“Tai jūsų tėvų teisė’’.

Tikrai tas svietas yra mar
gas.—K. Sėjikas.

Vakar “Naujienose” buvo paskelbtas dokumentas 
(Seimo socialdemokratų frakcijos interpeliacija), iš ku
rio kiekvienas skaitytojas galėjo įsitikinti, kad teisėtumo 
Lietuvoje šiandie nebėra nė šešėlio.

Bet Kauno smurtininkams, matyt, negana dar ir to 
neteisėto karo stovio, kuriuo jie smaugia žmones. Jie, kaip 

praneša viena Londono telegrama, dabar sumanė įvesti 
apgulos stovį!

Apgulos stovis tai tokia padėtis, kokia susidaro tvir
tovėje, kurią yra iš visų pusių apsiautas priešas. Net ka
re šitokia padėtis reiškia kraštutinę desperaciją.

Bet Lietuvoje karo šiandie juk nėra. Joks priešas nė
ra Lietuvos apgulęs, taip kad jai nebūtų jokios išeities, 
kaip tik žūt su ginklu rankoje arba pasiduot.

Tai kam tas apgulos stovis? <Prieš ką jisai yra pa
skelbtas?

Londono telegramoje sakoma, kad ta desperacijos 
padėtis atsiradusi dėl “komunistų agitacijos”. Tai, žino
ma, absurdas. Pasakomis apie komunistų sukilimo baubą 
dabar negut tik mažus vaikus galima bauginti.

Apgulos stovis tapo’ įvestas prieš Lietuvos visuome
nę, kurią smetoniniai smurtininkai jau nebepajėgia nei 
nuramint, nei suvaldyt. “Apgulta” jaučiasi pati valdžia, 
kuri susidarė Lietuvoje po gruodžio perversmo. Apgulta 
savam krašte — už keturių mėnesių po to, kai ji “išgelbė
jo” ją nuo teisėtos vyriausybės ir konstitucijos!

Klausimas, kas dabar išgelbės tuos “gelbėtojus”? Gal 
tie patys leitenantai, ką tamsioje gruodžio naktyje buvo 
suareštavę prezidentą ir ministerius?

Pažiūrėsime.
Perversmo naktį irgi buvo paskelbtas apgulos stovis, 

ir jis tęsėsi, rodos, vieną parą. Bet tuomet su smurtinin
kais niekas nebuvo pasiruošęs kovoti. Jie užklupo valdžią 
ir visuomenę netikėtai, ir pas daugelį žmonių dar buvo 
iliuzija, kad po perversmo naujieji krašto šeimininkai 
stengsis atsteigti teisėtą tvarką. Šita iliuzija vadovauda
miesi, liaudininkai buvo net padarę raštu sutartį su Vol
demaru.

Vietoje teisėtumo tečiaus Lietuvos žmonės susilaukė 
tokio cyniško valdžios sauvaliavimo, tokio žvėriško tero
ro, kokio jie dar niekuomet nebuvo matę. Ir vai. liaudi
ninkai, paragavę bombų, masinių areštų ir karo lauko 
teismų, jau dabar tur būt supranta, kad sutartis su ban
ditais nėra verta popierio, ant kurio ji yra rašoma.

Tai kas gi seks po šio “apgulos stovio”?
Veikiausia tas, kas paprastai seka tokią padėtį: ap

gultieji tol šaudys, kol neišsibaigs amunicija — arba kol 
nebus jiems šautuvai išmušti iš nagų. O paskui....

žodžiu, tas apgulos stovis kvepia krauju. Šioje va
landoje valdžia jau gal būt yra pradėjusi masinius opozi
cijos žmonių sušaudymus. Dr. J. Pajaujis yra jos naguose. 
Ji atsisakė jį paleisti, nežiūrint Seimo ir net valdžioje da
lyvavusios (ar dar tebedalyvaujančios?) Ūkininkų par
tijos reikalavimo, tlos naguose taip pat randasi visa eilė 
socialdemokratų veikėjų. Pilni politinių kalinių yra kalė
jimai ir Lietuvos Sibiras — Varniai, o areštai tęsiasi be 
paliovos.

*■ /

Kuriuos tų žmonių Smetona su Plechavičium pasky
rė pirmiausia paskersti, įvedę “apgulos” stovį, kol kas 
dar nežinia. Bet skerdimas yra neišvengiamas, kitaip kam 
gi butų reikėję tą “apgulos” stovį skelbti!

Ir ką mes, amerikiečiai, dabar galime daryti?
Mes galime tiktai protestuoti prieš tuos kruvinus 

despotus ir dėti aukas pagalbai tų, kuriuos jie kankina ir 
žudo. Nepašykštėkime dolerio, kito Lietuvos laisvės rei
kalui ! Pastaruoju laiku mums pavyko surasti tikrą būdą 
susisiekti su Lietuvos socialdemokratais ir mes mielai 
perduosime kiekvieną auką, kuri bus jiems paskirta.

Prieš smurtininkų terorą, karo stovį, karo lauko teis
mus ir sušaudymus privalų kelti savo balsą ne tik atskiri 
asmens, bet ir organizacijos. Turi būt reikalaujama, kad 
Lietuvos valdžia sugrąžintų piliečiams laisvę ir paskelbtų 
rinkimus į Seimą. Kitaip tenai gali viskas pražūti!

Prancūzai turi tokį priežodį: 
“Jeigu nori šunį pakart], tai 
apšauk jį pasiutusiu”.

Vadinasi, jeigu nori savo prie
šą kad ir nekaltai nubausti, tai 
apšauk j j išdaviku, skelbk apie 
jį kvaliausius melus.

Matyti, “katalikiško mokslo” 
i skelbimas kaip tik sutampa su 
melavimu ir šmeižimu. Tik pa
klausykite ką rašo “brolių Kris
tuje” redaguojamas “Draugas”:

“Prie nelemtos atminties liaudinin
kų ir socialistų valdžios Lietuvoj, 
viešpataujant ‘tikrąjai demokratijai’, 
valdant Lietuvos .vidaus reikalus so
cialistui Požėlai, socialistiniai gaiva
lai, profsojuzuose susibūrę, laisvai, be 
atsakomybės ant Kauno gatvių dau
žė generolams ir karininkams nuo 
galvos kepures, Kauno viešoje salėje 
buvo vieta I<enino paveikslui, raudo
nam skarmalui, bet ne tautinei vėlia
vai.”

Kuomet kunigužis rašė tą nc- 
peprastos konstrukcijos sakinį, 
matyti, jo “razumčlis” buvo la
bai “užtemęs”. Tai grynai bo
biškas perlas. Tik ilgliežuves 
bobos moka “be dvasios atgavi
mo’’ l>erti žodžius bėgiu 10 mi
nučių.

Kritikuoti tokią bobišką kal- 
gą butų bergždžias darbas. 
Dvasiškos “asabos” privalėtų iš 
mokti nor šiek tiek žmoniškiau 
savo mintis reikšti. Be to, butų 
įdomu išgirsti vardai tų gene
rolų, kuriems “ant Kauno gat
vių” nuo galvų buvo kepurės 
daužomos. 

♦ * *
Ar norite išgirsti, kaip rašo 

“tautos vadui”, A. Smetonai 
tarnaujantis laikraštis vardu 
‘Lietuvis”? štai pavyzdys:

“Po pirmojo nukrikščioninamojo 
proceso etapo, kurį esarfie pavadinę 
antropocentrizmu, prasidėjo antras, 
kuriame absoliutus protas žinojime ir 
absoliutus monarchas valstybėj buvo 
pakeisti reliativizmu žinojime ir de
mokratizmu valstybės santvaikoj. 
Gnozeologinis reliativizmas žinojime 
invedė i mokslų revoliucijų, o demo
kratizmas baigėsi dviem kraštutinu
mais: komunizmu apba bolševizmu ir 
fašizmu”.

Tai tikrai “profesoriška” kal
ba. Tos kalbos “Lietuvis” stvė
rėsi tuo tikslu, kad įrodyti, jog 
lietuvių tauta privalo jaustis 
laiminga, mes ji susilaukė iš 
Romos internuncijaus arkivys
kupo Svbioppa, kurs atvyko su
stiprinti lietuvių religinę sąmo
nę.' Girdi, “reikia bažnytinė 
akcija stiprinti, nes nuo jos pa
reina politikos padorumas.’’

Vadinasi, Romos agentas 
Schioppa dabar diriguos Lietu
vos politikai.

O kai dėl politikos padorumo, 
tai smurtininkų organas geriau 
susičiaupęs tylėtų. Ne tiems 
apie padorumą kalbėti, kurie 
Dievo vardu pasižada konstitu
cijos laikytis, o paskui ją be
gėdiškai laužo. Bet juk ne be 
reikalo “Lietuvį” redaguoja ex- 
klerikalas L. Noreika, dvasiškos 
akademijos auklėtinis. Jis apie 
padorumą moka taip jau ge
rai kalbėti, kaip ir kunigas: pa
dorumą jis perša Uitiems, bet 
pats jo neprisilaiko.

♦ ♦ ♦

“Večerniaja Krasnaja Gūžė
ta” (kovo 14 d.) pasakoja ne
paprastai įdomų dalyką. Tik 
klausykite: •

Jų trys. Vienas—inžinierius, 
kitas— finansų inspektorius, 
trečias—koperatininkas. Bet visi 
kartu sudaro vienos mažos mer-

Lietuvos Kultūrinio 
Darbo Dirvoje

“Kultūros“ bendrovės ir jos 
būrelių veikimas 

----------------------- /
Spaudos savaitei praėjus. Yra 

įprastu po kiekvieno didesnio j- 

vykio pažvelgti atgal ir įvertin
ti visus jo padarinius bei nuo
pelnus ar žalą. Ką gi davė 
skelbtoji spaudos savaitė? Ten
ka pripažinti, kad labai nedaug, 
šalies gyvenimo ūpas, visose 
srityse pasireiškianti reakcija ir 
kultūrinių žygių slopinimas, aiš
ku, trukdė spaudos savaitėje 
suteikti visas jėgas knygai pla
tinti. Nesant reikiamos gyve
nimo rimties ir turint prieš akis 
neaiškų rytojų, žinoma, joks 
nuoseklus ir rimtas kultūros 
darbas yra negalimas. Visuome
nės pasinėrimas politikos klau
simuose ir visiškas nesidomė- 
jimąs kultūriniais reikalais, aiš
ku, bet kokį visai tautai bendrą 
oibalsį paverčia šauksmu dyku
moje. Tai pačios žymiausios 
priežastys, dėl kurių spaudos 
savaitė negalėjo pavykti. Iš ke
lių knygų leidėjų, kviestų da
lyvauti spaudos savaitėje, atsi
liepti tik vienas (Klaipėdos “Ry
tas”). Kai kurie laikraščiai ne 
tik neįdėjo savo skiltyse spau
dos savaitės atsišaukimo, bet 
net nė kronikoj apie tai nepa
minėjo (“Lietuva”, “Rytas” ir 
kt.). Tačiau ir tokiomis sąlygo
mis buvo šis tas daryta ir pa
daryta.

Pirmiausia, spaudos savaitės 
paskelbimas buvo drąsus balsas 
į Lietuvos visuomenę, kviečiąs 
ją susirūpinti šalies švietimu. 
Tai buvo kažkas kilnesnis už 
šiandien vyraujantį musų gyve
nimo ūpą. Tai buvo pirmas 
bandymas sužinoti, kiek musu 
visuomenė yra pribrendusi kul
tūros supratimo klausimuose, 
kiek jai rupi šalies švietimas 
ir krašto ateitis, kiek lietuviai 
moka bendruose tautos reika
luose eiti išvien. Ir jei ne ki
tu, tai bent šiuo atžvilgiu spau
dos savaitė šį tą parodė. Ji pa
rodė, kad pas mus dar labai 
daug tamsos rūkę, dailg savi
tarpinės neapykantos ir nesu
pratimo visiems bendrų reika
lų, daug nemokėjimo patvariai 
dirbti ir pasiaukoti, daug ny
kios, tamsios buities. Ji dargi 
parodė, kad net pažangiosios 
musų šalies jėgos nemoka eiti 
išvien kovoje su tamsybe.

Tačiau buvo ir apčiuopia
mesnio darbo. Išleistas didelis 
spaudos plakatas, kaikuriose 
vietose buvo paskaitų apie 
spaudą, buvo išstatyta spaudi
nių kioksų (Šiauliai, “Liaudies 
Namuose”), surengta literatū
rinių teismų (Šiaulių mok. “K.” 
būrelio “Moksleivija ir knyga”) 
ir išplatinta šiek tiek knygų. 
Spaudos platinimo leidinių pa
leista j žmones knygų virš 25 
tūkstančių tomų, kurios pasie
kė tolimiausius Lietuvos už
kampius, kur knyga labai re
tas svetys. Žinoma, tai labai 
nedaug ir buvo galima daug 
daugiau padaryti.

Darbe sąlygos. Sėkmingam 
kultūriniam darbui reikalingi'

krentančiomis į nederlingą dir
vą. Pasikeitus politinei vidaus 
būklei, visur grįžtant reakcijai, 
kylanti “Kultūros’’ būrelių or- 
Xaniz£icijii staigu i>a.jtato sunki:; 

leteną. Daugelio būrelių ne
gauta leidimų kviesti susirinki
mams, rengti paskaitoms, vaka
rėliams ir t.t. Pilviškių “K.” bū
relio liaud. universitetas ir Tve
rų būrelio vieša skaitykla už
darytos, pas daugelio būrelių 
narius padaryta kratos (Tverų, 
Telšių ir k i t.),' prieš mokytojus, 
dirbančiuose “Kultūros” būre
liuose, leidžiami šmeižtai ir t.t. 
Visa tai varžo ir sunkina kul
tūros darbą. Tačiau nereikia 
nusiminti: tai vis laikini reiški
niai, turės praeiti. Ne tiek įvei
kę, įveiksime ir šias įvairių 
žemažiūrių tamsias pastangas.

Pažangos dėsnis yra tiek pat 
tvirtas, kaip ir pati tautos gy
vybė, kuri žūtų be kultūros. Ir 
visos tamsios pastangos, nes— 

Nebe užtvenksi upės bėgimo, 
Norint ji bėgtų ir pamažu; 
Nebesuturėsi naujo kilimo, 

/ Nors jį pasveikinti ir tyutų 
baisu.

Kas dirbama. Tačiau ir to
kiose sunkiose sąlygose darbas 
vis dėlto eina. Yra žmonių, ku
rie ir persekiojami dirba švie
sų kultūros darbą. Štai Klaipė
dos “Kultūros” būrelis trumpu 
laiku išaugo viena rimčiausių 
Klaipėdos lietuvių organizacijų 
(“Klaipėdos garso” nuomonė). 
Būrelis įsteigė sporto sekciją ir 
jau organizuoja dviratininkų, 
esperantų ir dar eilę kitų. Be to 
sudarė pirmą vietos lietuvių 
stygų orkestrą, kuris gana sėk
mingai dirba. Tai gražus pa
vyzdys kitiems būreliams! Prie
nų būrelis steigia didelę vie
tos skaityklą ir knygyną. Tam 
tikslui jau turi apie 800 litų. 
Ir kitose vietose varomas at
kaklus švietimo ii* švietimosi 
darbas. , Net tolimame užjūryje 
kilnus kulturinihkų obalsiai 
randa sekėjų, štai Kanadoje, 
Montreal'e susidarė pirmas- ame
rikiečių lietuvių “Kultūros” bū
relis. Veikimo ateitis labai 
graži ir ketinama net Amerikoj 
suorganizuoti ištisą eilę “Kul
tūros” būrelių. Pradžią jau pa
daryta, darom cm r tolesni žy
giai. Reikia, kad amerikiečiai 
iš savo pusės imtųsi plačiau or
ganizuoti “Kultūros’’ bureihis. 
Tuo pat keltų bendrą kultūrinę 
organizaciją ir palengvintų 
Lietuvos kultūrines sąlygas.

Sporto sekcijas ir chorus 
suorganizavo dar tik keli bū
reliai. Tatai neleidžia imtis 
bent kokių platesnių žygių. Vis 
dėlto sportininkai ir dainininkai 
labai paįvairintų artėjantį bū
relių kongresą.

Be to, dar viena naujiena! Jau 
pagaminti “Kultūros” būrelių 
ženkleliai, kuriuos kiekvienas 
kultūrininkas turi prisisegti ant 
savo krutinės. Būrelio pirminin
kui iškilmingai susirinkime įtei
kiant kiekvienam nariui ženk
lelį. Tat kultūrininkams duos 
sunkiose sąlygose didesnio pa
siryžimo ir patvaros.

Taip pat tvarkomi būrelių

(Jarsinkities “Naujienose”
gaitės tėvą. Atsirado ta mer- ne tik pasišventusių daVbiniiy 
gaitė nuo slaptos meiles link kų, bet ir tinkamų darbo sąl/- 
kaimo merginos, kuri nepasižy- gų, nes kitaip ir kilniausios 
mojo nei gražumų, nei protu, pastangos bus lygios sėkloms,

himno, vėliavos ir sportininkų 
uniformos reikalai. Tikimasi ne
trukus tuos dalykus galutinai 
išspręsti. Tvarkomi ir kiti bu-

[Pacific and Atlantic Photo] %
Rumunijos karalius Ferdinan
das, kuris dabar sunkiai serga.

relių organimivimo dalykai.

Red. prierašas. Kultūrininką 
darbas reikėtų palaikyti ir 
mums, Padekime savo gimti
nių būreliams įsigyti bibliote
kėles, sporto ir kitokių kultūri
nių priemonių. Susižinoti ga
lima betarpiai su kiekvienu 
bareliu (jų adresai buvo “Nau
jienose”) arba su “Kultūros” b- 
ve (Šiauliai, Dvaro g-vė, 83)-

Abudu skubina

—Sudie “broliuk” skubinu 
namo, nes tarnaitė, išėjo ir ma
no žmona viena pasiliko.

—Sudie, sudie, ir aš skubu, 
nes mano žmona išėjo, o tar
naite pasiliko.

Nevykęs išsisukinėjimas

DžScholls
Xino-pads

Surembėjimai
Greita, raugi, tikra pagelba nuo 
surembėjimų ir skaudamų 
kojų.

Aptiekoae ir ieverykų 
krautuveie.

Uždekit vieną ir 
skausmas 
pranyks

J J ž.'ll

LIETUVON

Žemos nupigintos kainos trečios 
I klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
I $215.00 žiūrint kokiu laivu, iki Kiai- 
’ pėdos $181.00 iki $186.00.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLANI), PENNLAND, AR- 
ABIC siūlo greitų kelionę j Cher- 
bourg, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

Visi musų 3-čios k’.esos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar fiečiomH įmonėms. I’a- 
tnjęumai, puikus maistas ir manda- 
guma».

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE 

INTERNATIONAL MERCANTILE 
MARINE COMPANY

127 Sb. State St. Chicago, III.

Atėjo Kultūra No. 3. 
Galima gauti Naujienose. 
Kaina 45c.

S. BALICKAS 
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS RUDUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, 111.

“lai tu, Džianai?”— paklau
sė pati. Buvo jau 3 vai. ryto.

“Taip, tai aš,”— atsiliepė vy
ras.—“Atidaryk duris”.

“O kur tu taip ilgai buvai?”
“Žinai, buvo paskaita apie 

tai, kokią naudą neša tyras 
oras. Tai aš norėjau paskaitą 
išklausyti iki galo.

“Dar neužtenka klausytis pa
skaitos“,—atsakė pati. -“Rei
kia jos ir laikytis. Jodei pasi
lik tvrame ore iki rvto’\ —ii te- te- •

uždare langą.

Lietuviai Daktarai

GYVENIMAS
Minėsima Žurnalai

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidijau

900 W. 52nd Stręet
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669

Rengiamas spaudai gražus 
GEGUŽINIS

“Gyvenimo“ numeris

Prenumerata metams ........ $2
Pusei metų.................... $1
Kopija .................. —............ 20c »

" . ............... .. ..
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsled SI.

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

Res. 3201 So. Wallace Street 
........ .................... .......... - ,

Fhone 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. 
Rezidenc. 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

k „■ I I ■■■ ....... .

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos] 2—4 dienų; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0678

DR. KARCERIS 
3327 So. Halsted Street 

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

Sekmadieniais: 10—2
-...........  . - -------------------

1 11
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos

9 iki 12, 1 iki 3 dienų 
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. ' Chicago, Iii.

?A. MONTVId/ m. D?) 
1579 Milwaukee AveM Room 209 
Kampas North Avė. ir Robtey St 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakaro. Tel. Brunswtck 4988
Namų telefonas Spaulding 8683 

Ultravioletini šviesa ir diathernda 
te .............  i i«iwiii ■■■—m i m, im/

4681 So. Ashland. Tel. Boulveard
7820. Res., 6641 Si. Alba n y Ava.
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2 4, 6-8. Nedėlioj II iki 12 d.

—---------- ----------------------
Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis _
LIETUVIS DENTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleckio Aptiakoa 

CHICAGO, ILL.

Op C. A. O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

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

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

Tel. Lafayette 4146
i j I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j „U1) 6 iki 9 v.1. vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

—.................. - —<
Re«. 6600 So. Artvsian Avė.

Phoni Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZAIdATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. HaMed St.
Chicago. 10.

.......... ...............■■i... i i "i . ....................................................

I
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L S. S. ŽINIOS
Of letalinis LietuviySocialtotv Si jungo* Skyrių*, 

eina karty savaitėje, Ketvirtadieniais
Balandžio 28 d. t Eilinis No. 206

US43. Pildomasis Komitetas: 

i
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrouke Avė.,
A. Vilią, 2241 N. We«tem Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spąulding Avė.
M. JurgelionienS, 1789 8. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

LJ8J8. VIII Rajono Centre 
Komitetas:

Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, Ui.

Sekretorius — Anton Jusas, 3959 Ar
cher Avė., Chicago, UI.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi- 
eugo, III.

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

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

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

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

Padėkime Lietuvos 
socialdemokratams

tapo sutrempta, yra prisidėju
si ir Lietuva. Gegužinė šventė 
todėl šiemet turi pavirsti ga
linga pasaulio darbininkų de-

naši, “direktyvos” duodamos, 
kodėl gi kuopos snaudžia?

Paskui, P. K. ne tik pareiški
mų paskelbė spaudoje ir sušau
kė masinį mitingų, kuriame bu
vo priimta rezoliucija, bet ir 
surengė vienų maršrutų ir siun
tė atstovą į vieną konferenci
jų. Be to, yra leidžiamos LSS. 
žinios, kuriose atkartotinai nu- 
rodoma, kokia turi būt musų 
ppzicija, ir raginama prie au
kų rinkimų ir kitokio darbo. 
Vargiai galima todėl sakyt, kad 
kuopos ir nariai nežiną kų veik
ti.

bet jis būtinai norėjęs ir dar
bininkus aplankyti. Jis Vienoje 
buvęs prieš 30 metų ir buvęs 
Viktoro Adlerio priimtas. Tada 
Viena buvo buržuazinių partijų 
valdoma. Jis turįs Vienos dar
bininkams savo nusistebėjimų 
išreikšti, kad Viena vienintelis 
didžiulis miestas pasauly yra 
socialdemokratų valdoma ir, 
kiek jis pastebėjas, puikiai tvar
koma. Vandervelde aplankė ir 
butus ir vis širdingai buvo 
sveikinamas.

pranešama at-

sveikiname 71 
susirūpinimų 

reikalais ir pa-

“Socialdemokrate’’ įdėta ši
toks straipsnelis:

“Gauname žinių, kad ištrem
tųjų partijos draugų, o ypač jų 
šeimynų padėtis yra baisi. Yra 
susirgimų iŠ bado. Centro Ko
mitetas orgiyiizuoja šiems nu
kentėjusioms draugams pagel- 
bų. Atsiliepkite, kam brangi 
žmogaus gyvybė. Aukas galima 
siųsti ir paštu (Kaunas, Kęstu
čio g. 40, Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos Centro Komite
tui) nurodant, kuriam tikslui 
siunčiama.’*

šita žinia turėtų paskatinti 
kiekvieną sąjungietj ir socialis
tų simpatizatorių ateiti pagal
bon Lietuvos socialdemokra
tams. Dar mes palyginant ne
daug esame šelpę musų drau
gus Lietuvoje po gruodžio per
versmo, o tuo tarpu jų padėtis 
dabar yra sunkiausia. Sukrus- 
kime!

Pirmosios Gegužės 
obalsiai
— „. ■ - »

Nuo to laiko, kai tapo įsteig
ta Pirmosios Gegužės šventė, 
38 metai atgal, viso pasaulio 
darbininkai per ta šventę pa- ( 
kartoja savo pamatinį reikala
vimų dėl darbo valandų sutrum
pinimo, — kad rankpelniai tu
rėtų daugiaus pasilsio ir pro
gos- naudotis kultūriniais gyve
nimo patogumais. Ir šiemet ten
ka dar kelti 8 valandų darbo 
dienos obalsį, kadangi dar mil
žiniškai daugumai darbininkų 
pasaulyje jisai nėra įvykintas.

Šiemet prieš tarptautinį pro
letariatų stovi dar dvi kitos di
delės problemos. Pirmiausia, to
limuose rytuose — Kinuose — 
eina milžiniška pabudusius iš 
miego liaudies kova dėl tautinio 
apsisprendimo, šita kova yra 
atkreipta prieš imperialistinius 
svetimų šalių kapitalistus ir jų 
valdžias, t. y. prieš tas pačias 
jėgas, su kuriomis namie ko
voja dėl savo pasiliuosavimo 
susiorganizavusieji į socialistų 
partijas darbininkai. x Visų ša
lių susipratę darbininkai karš
tai simpatizuoja tam tautiniam 
Kinų judėjimui ir savo geguži
nės šventės ap vaikščiojimuose 
jie dar kartą pakels savo bal
są, reikalaudami, kad iš Kinų 
Lutų atšauktos svetimų valsty
bių armijos ir kariniai laivy
nai.

Su šituo klausimu ankštai ri
šusi proletariato kova prieš im
perializmo politikų bendrai — 
prieš tą politiką, kuri veda prie 
didėjančio ginklavimosi ir nuo
latos stato pavojun pasaulio 
taikų!

Antras- didelis politikos rei
kalas, į kurį šiemet turės būt 
atkreipta^ ypatingas dėmėsią 
Pirmosi « Gegužės apvaikščioji- 
muose ai — kova su despotiz
mu ir fašizmu, įsigalėjusiais 
per keletu paskutinių metų dau
gelyje šalių. Diktatūra ir tero
ras dar tebeviešpatauja sovie
tų Rusijoje, fašistinėje Italijo
je, Vengrijoje, Bulgarijoje, Ru- 
manijoje ir Ispanijoje. Dabar 
prie tų šalių, kur demokratija

monstracija už politinės laisvės
ir demokratijos atsteigimų ir
už amnestiją politiniems
niams ir tremtiniams.
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Mes, Amerikos lietuviai 
bininkai, panaudokime šių 
gą, kad dar kartų iškėlus 
tėn visų Kduno despotų sauva
lės žiaurumų ir surinkus 
Lietuvos Socialdemokratų

. Dar apie dvejetų dalykų, at
liktų sąryšyje su Lietuvos rei
kalais, kuopoms 
skirti laišku.

Mes tečiaus 
kuopos draugų 
organizacijos
geidautume, kad ir kitos kuo
pos rodytų (langiaus gyvumo. 
Pas mus dabar,- deja, yra pa
protys laukti, kad kiti už mus 
atidirbtų, vietoje to, kad par 
tiems ėmus iniciatyvų ir s-avo 
pavyzdžiu skatinus draugus prie 
darbo. —Redakcija.

ESTIJOS SOC. DEMOKRATŲ 
LAIMĖJIMAS

-----7.
Kovo m. 20—21 d. buvo ap

skričių tarybų rinkimai. Esti
jos s. d. susilaukė didelio laimė
jimo. Iki šiam laikui tarybose 
buvo 29 soc. dem. atstovai, da
bar išrinkta 58. Valko apskri
tyje s. d. gavo absoliutinę vie
tų dadgumą, kitose vietose lai
mėjimas labai žymus.

J. Dauginis

aukų 
Par-

Tegyvuoja tarptautinio i 
bininkų solidarumo šventė!

Tegyvuoja socializmas!

Ar no apsileidimas

dar-

LSS. 71 kp. savo mėnesiniam 
susirinkime, laikytam balandžio 
8 d., svarstė Sąjungos reikalus 
ir rado reikalinga tarti keletu 
žodžių LSS. Pildomajam Komi
tetui.

Nuo gruodžio 17 d. 1926 m., 
kuomet Smetonos-Voldemaro 
chuliganų šaika, nuverto teisė
ta Lietuvos valdžią, visa pažan- 

Igioji Amerikos lietuvių visuo
menė susidomėjo Lietuvos liki
mu. "Pakilo protestų audra, pa
sipylė rezoliucijos spaudoje. 
Tiek nadarė ir musų P. K., kad 

šaukė Chicagoje masinį susi- 
| rinkimų, išnešė protesto rezo
liuciją, paskelbė spaudoje savo 
pareiškimų tai ir visas dar
bas musų P. K. tuo 
klausimu, (Toli gražu 
Red.)

svarbiu 
ne tiek.

piliečių
Kitos

Ameri-

Lietuvoje kova už 
teises vis eina griežtyn. 
politinės organizacijos 
koje naudojasi proga: stengia
si surinkti kiek galint daugiaus 
aukų, kad parėmus savo idėjos 
draugus Lietuvoje. Komunistai 
net visas žmoniškumo ribas per
ėjo, bile tik pasipinigavus.

Musų organizacijos centras 
visai nieko (? Red.) tuo reika
lu nedaro, ne tik kad ne orga
nizuoja aukų rinkimo darbo, 
bet mpasislengia jokios direk
tyvos duoti nei atskiriems na
riams bei kuopoms.

Lietuvoje musų draugai ve
da sunkią kovų, kuria yra susi
domėjusi didelė dalis Lietuvos 
liaudies, tai kodėl gi čia mes 
neturėtume kreiptis j visuome
nę, kuri mielu noru sutiktų pa
remti tų draugų darbų Lietu
voje? Atskirų kuopų ar pavie
nių ypatų darbas- negali būti 
našus, kuomet jis nėra organi
zuotas plačiaus.

Musų Centras turėtų nors ant 
toliaus tuo reikalu daugiaus rū
pintis. —J. A. Valeika,

LSS. 71 kp. raštininkas.
Yra tiesos šitame drg. Valei

kos nusiskundime, tik ne dėl 
visko turi būt kaltinamas P. K. 
Centro veikimų kaip tik dabar
tiniu laiku pusėtinai sutrukdė 
ta aplinkybe, kad kai kurie jo 
nariai dėl tam tikrų priežasčių 
negalėjo atlikti savo pareigų, o 
naujo Komiteto rinkimai dar iki 
šiol yra nepasibaigę. Teko pra
vesti tris balsavimus (centro 
buveinės klausimą, nominaci
jas ir pačius rinkimus), bet 
kuopos labai vilkino kiekvienų 
tų balsavimų. Balsavimų blan- 
kos esti išsiuntinėjamos, vadi-

Iš viso pasaulio

L S. D. Partija ir Klaipė 
dos Krašto socialde

mokratija
KVIETIMAI Į KONGRESUS

r Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos centro komitetas gavo 

I pakvietimą į Francijos Socia- 
! lįstų Partijos kongresą (Lyone, 
bal. 17—20 d.). Negalėdamas 
dėl tam tikrų priežasčių daly
vauti šiame suvažiavime, centro 
komitetas pasiuntė suvažiavi
mui sveikinimą.

Vokietijos Socialdemokratų 
Partijos suvažiaviman, kuris j- 
vyks gegužės mėnesio 22-27 d. 
Kiel mieste, Lietuvos partijos 
centras taip pat gavo pakvie
timą. Bus siunčiamas delega
tas. I

Balandžio 2—3 d. įvyko Ry
goje I^atvijos s. d. partijos su*' 
važiavimas. Dalyvavo ir Lietu-* I
vos soc.-dem. atstovai,

Lietuvos S.-D. P. suvažiavimų 
centro komitetas nutarė šaukti 
gegužės mėnesyje.

Į Latvijos profesinių sąjungų 
suvažiavimų, kuris įvyko Ry
goje balandžio 9—10 d., Lietu
vos profesinių sųjungų Centro 
Biuras delegavo Paplauską, 
linį ir Markelį.

INTERNACIONALO
KONGRESAS

Ga-

In-Socialistinio Darbininkų 
ternacionalo kongresas įvyks 
1928 m. liepos 30 d. Londone.

KOMISIJA POLITINIŲ KALI
NIŲ PADĖČIAI TIRTI

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo vykdomais komi
tetas sudarė komisijų, kuriai 
pavesta surinkti žinias apie pa
dėtį politinių kalinių fašisti
niuose kraštuose ir komunistų 
samoderžavijoj— Sovietų Rusi
joj.

PASIKĖSINIMAS NUSIŽUDYTI

Ne pakenčiamas Sovietų Rusi
jos kalėjimų režimas privedė 
prie to, kad Jaroslavo kalėjime 
sėdįs anarchistas Grigorjevas 
kėsinosi nusižudyti save sude
gindamas. Tačiau kameros drau
gų tapo išgelbėtas.

VANDERVELDE AUSTRIJOJ

Kovo 23 d. Belgijos užsienių 
reikalų ministeris socialdemo
kratas drg. Vandervilde buvo 
nuvykęs į Vieną, į Bethoveno 
paminėjimo švuhtę. čia tarp 
kitko jis aplankė Vienos social
demokratinės tarybos pastaty
tus darbininkams gyvenamus 
namus. Visur jis buvo darbi
ninkų džiaugsmingai sveikina- 

iBebolio aikštėje į jį svei- 
Vander- 
atvykęs 
vardu į 
šventę,

mas.
kinančius darbininkus 
veide atsakė, kad jis 
į Vienų vyriausybės 
Bethoveno paminėjimo

Kr.

Rinkimai į antrąjį Klaipėdos 
krašto seimelį atkreipė Lietuvos 
socialistų dėmesį į Kl. 
socialistinį judėjimų. Klaipėdos
krašto socialistai išėjo j rinki
mus ne vienu, bet dviem są
rašais—vienu vokišku ir vienu 
lietuvišku. Jau virš metų, kaip 
Klaipėdos Kr. šalia Klaipėdos 
Kr. soc.-dem. Partijos susidarė 
kita—Lietuvių Soc.-dem. Parti
ja Klaipėdos Krašte. Nurodo
ma, kad svarbiausioji naujosios 
socialdemokratinės partijos su
sidarymo priežastis buvęs ne
lemtos atminties “Einheits- 
front’as’’—bendras frontas taip 
vokiečių nacionalistinės, dvari
ninkų vedamos, laukininkų par
tijos, Socialdemokratų ir vokiš
kosios miesto buržuazijos, su
sijungusios į t. vad. liaudies 
partijų. Eintheitsfront’as, tiek 
dėl savo aiškiai buržuazinio po
būdžių, tiek dėl savo vokiškos, 
nukreiptos išimtinai prieš lietu
vius, tautinės politikos, sukėlė 
socialdemokratų eilėse nemažų 
opozicijų. Dalis opozicijos ap
leido partijos eikš ir sudarė 
kitų socialdemokratinę partijų.

Buvimas dviejų ar net ir dau
giau socialdemokratinių partijų, 
nesant tarp jų didesnių princi
pinių ar taktikos skirtumų, yra 
nenormalu. Darbininkų klasės 
kova valstybės mastu sėkmingai 
galima kovoti tiktai tada, kai 
ir pati darbininkų klasė bus su
siorganizavus valstybės mastu. 
Todėl susijuhgimas į vieną par
tiją Klaipėdos Kr. ir Didžiosios 
Lietuvos socialdemokratų, ro
dos, neturėtų sukelti socialis
tuose nė kokių abejonių. Tuo 
reikalu derybos tarp Kl. Kr. 
Soc.-dem. Partijos ir L.S.D. Par
tijos jau senai yra vedamos, 
nors pats susijungimas, dalinai 
dėl tautinių, dalinai ir dėl tak
tikos skirtumų iki šiol dar nėra 
įvykęs.

Iki 1925 m. L.S.D.P. suvažia
vimo klausimas kildavo prie- 
puolamai, bet jau 1925 m. ba
landžio mėn. L.S.D.P. suvažia
vimas įgalino C.K. vesti derybas 
su klaipėdiečiais susijungimo 
reikalu. Suvažiavimo 
mas taip skamba:

“C. K-ui pavedama 
derybas su Klaipėdos
Soc.-dcm. Partijos Centro Val
dyba nustatymui pastovių, or
ganizuotų ryšių tarp abiejų or
ganizacijų”.

Iš klaipėdiečių pusės susijun
gimui principe taip pat buvo 
pritarta. Beliko, rodos, tik 
susitarti dėl paties susijungimo 
formų. Bet iš priežasties pir
mojo Klaipėdos Kr. seimelio 
rinkimų derybos užsitęsė ir tik 
1925 m. gale. L.S.D.P. C. K-as 

jo formuluoti įvykusio susi-
rimp pamatinius dėsnius.
Prie tos progos įdomu pažin

ti L.S.D.P. pažiūras į klaipčdiš-

nutari-

pradeti 
Krašto

kių Einheitsfront’ą. Savo nusi
statymą link to “'bendrojo fron
to” L.S.P.D. išdėstė laiške į 
klaipėdiškius iš 1925—VII—13 
d. Štai tas laiškas: 
Gerbiamieji draugai!

Pastaruoju laiku važineję 
Klaipčdon informacijos tikslais 
musų draugai L. Purenienė ir 
V. Bielskis, grįžę mums tarp 
ko kito pranešė, kad pasikall>ė- 
jime iš Tamstų pusės buvo be 
ko kito priminta, jog ir Klai
pėdos krašto socialdemokratija 
mato reikalo sueiti į organiza
cinius ryšius su musų Partija.

Nuo to laiko, kaip Klaipėdos 
kraštas politiniai tapo surištas 
su Lietuva, musų' tarpe pasto
vesnių santykių su jumis rei
kalas .buvo visuomet gyvai jau
čiamas. Tas reikalas darosi dar 
labiau aktualus dabar, kai Klai
pėdos kraštas gaus galimybę 
realizuoti savo autonomines tei
ses ir gaus, pagalios atsiųsti 
savo atstovus į Lietuvos Seimą.

Del to ir musų Partijos pas
kutinis suvažiavimas yra aiškiai 
pasisakęs už reikalą susiartinti 
su Klaipėdos krašto draugais. 
Suvažiavimo nusistatymas buvo 
Tatnstoms savo laiku praneštas.

Grįždamas prie šio klausimo 
dabar, ir pabrėždamas jo nuo
lat didėjančją reikšmę, musų 
Partijos Centro Komitetas, iš
klausęs Klaipėdon siųstųjų drau
gų pranešimą, skaito reikalinga 
iškelti prieš Jus, Draugai, klau
simą apie taip vadinamąjį me- 
mellenderių suvienytą frontą 
kovai už krašto autonomiją ir 
kultūrą.

Mes manome, Draugai, kad 
Jūsų tarpe nėra žmonių, pas 
kuriuos kiltų abejonių dėl Lie
tuvos Socialdemokratijos nusi
statymo Klaipėdos Krašto au
tonomijos klausimu. Mes visą 
laiką vedėme atkaklią kovą su 
Lietuvos vyriausybe ir Seimo 
dauguma, kai jos slopino Klai
pėdos krašto gyvenimą ir są
moningai vilkino autonomijos 
įgyvendinimą. Mes tai darėme 
ne tik eidami sulig išgalės pa
galbon Klaipėdos krašto darbi
ninkams, bet ir gindami Lietu
vos darbininkų reikalą. Nes kiek 
Klaipėdos krašto darbininkai 
tesės išlaikyti tai, kas jų yra 
ilgais dešimtmečiais iškovota, 
kiek jie eis vis pirmy, tiek ir 
Lietuvos darbininkų klasė tu
rės juose ištikimą, prityrus!, 
stiprų sau bendrą tolimesnėj 
kovoje už bendrus siekimus.

Musų nusistatymas tuo klau
simu nei kiek nepasikeitė ir 
dabar: džiaugiamės, kad paga
lios artinasi rinkimų diena į 
Seimelį ir tikime Jūsų laimėji
mu. Bet mus rūpina » Jūsų, 
Draugai, taktika rinkimų kam
panijoj.

Jūsų Partijos Centro Valdyba 
yra nutarusi sudaryti rinkimų 
melui vieną frontą su stambes
niais ūkininkais, pramoninin
kais, pirkliais ir laisvųjų profe
sijų organizacijomis. Rinkimų 
metui Jusi priėmėte ir paskel
bėte burgfįieden’ą su buržuazi
nėmis partijomis tikslu bend
rai su1 jomis kovoti už Klaipė
dos Krašto autonomijos įgyven
dinimą. Kiek mums tenka sek
ti Jūsų spaudą, suvienyto fron
to propaganda randa Jūsų laik
rašty gana daug vietos, bene 
daugiau, kaip buržuazinėj spau
doj.

Jus pažymi t, kad tas Centro 
Valdybos nusistatymas remiasi 
Jūsų paskutinės konferencijos 
Šilutėje nutarimu. Ne musų 
dalykas interpretuoti Šilutės 
konferencijos rezoliucijos pras
mę, bet mums atrodo, kad ne 
būtinai reikalinga jį taip gy
vendinti, kaip dabar yra daro
ma. Mes nepasitikim buržuazi
jos ir ypač stambiųjų ir smul
kesnių agrarų simpatijoms de
mokratijos siekiams, o jog Ši
lutės rezoliuciją stato tikslu 
ginti šiuos siekimus.

Mes nedaug turime pasitikė
jimo ir tiems asmenims, kurie 
šiuo momentu stovi jūsų bur
žuazijos grupių priešaky. Mes 
manome, kad ir j kultūros są
voką proletarinė mintis deda ir 
turi dėti savą ir kitokią, kaip

pasiturinčios klasės prasmę. 
Pagalios, autonomijos obalsis 
gali grupuoti jūsų visuomenę 
vienoj linijoj tiek, kiek pačios 
autonomijos įgyvendinimas yra 
gręsiamas Lietuvos klerikalų 
ir reakcininkų. Bet autonomi
jos turinio nustatymas bus, 
manome, ne tas pats pas agra- 
rus ir buržuaziją iš vienos pu
sės ir pas darbininkų klasę iš 
kitos. Lyginti savąjį frontą su 
buržuaziją tiktai bendrais obdl- 
siais, nepažymint savų su ja 
skirtumų, manome yra nepa
matuota.

Tamstos dar skelbiate burg- 
frieden’ą rinkimų kampanijos 
metui. Sunki ekonomine Klai
pėdos .krašto padėtis yra žy
mioj daly pasekmė dabartinės 
Lietuvos vyriausybės nevyku
sios, žlibos, egoistinės politikos. 
Bet ar Jus galite pasakyti, kad 
jūsų buržuazija ir agrarai nė- 
bando jau dabar, kartais už 
darbininkų nugaros, nukelti 
kiek galima didesnę vargo naštą 
ant darbininkų? Jei tas kar
tais ir nedaroma ryškioj for
moj, t$i ar Jus nemanote, kad 
pasiturinčios klases smulkių 
koncesijų keliu, dažnai prisi
dengdamos tautiniais ©balsiais, 
stengiasi patraukti savo pusėn 
darbininkus, kad jų sąskaiton 
sustiprintų savo padėtį krašto 
politiniame, ekonominiame ir 
visuomeniniame gyvenime?

Jog neabejojamai kova bu
simam Seimely dėl priešingų 
ekonominių interesų gaus pasi
reikšti visu aštrumu ir joje 
darbininkų atstovai gaus atsi
stoti prieš kitus dabartinio su
vienyto fronto dalyvius.

Ar Jus manot, kad burgfrie- 
den’o vėliava pridengta kompa
nija nebus buržuazijos bando
ma išnaudoti tam, kad ji stip
resnė įeitų ir j Seimelį? Jus sa
vo laikrašty sakote, kad kelsite 
ir aiškinsite skirtumus darbi
ninkų klasės interesų ir vis 
dėlto lig šiol Jūsų spaudoj, apie 
tuos skirtingumus, kiek tenka 
ją sekti nieko nebuvo rašyta. 
Platesnė darbininkų minia te
turi tuo tarpu Jūsų iškeltąjį 
suvienyto fronto obalsį ir tiek.

Mes turime pagalios pažymė
ti, kad socialdemokratijos tak
tika jos veikime tarp plačių 
proletariato minių musų supra
timu turi būt visuomet pagrįsta 
aiškios klasinės politikos dės
niais ir tuo atveju susigretini- 
mas su buržuazinėmis grupėmis 
negali būti naudingas darbinin
kų kovai ir jų laimėjimams.

Jūsų susirinkimuose ir laik
raštyj nekartą buVb pasakyta, 
kad, girdi, opozicija ir Lietu
voje sudariusi vieną frontą 
prieš klerikalus ir reakciją; 
kad ir Lietuvos Socialdemokra
tiją stovinti tame fronte. Mes 
turime Jus, Draugai, perspėti, 
kad taip nėrą. Nekalbant apie 
darbą plačioj visuomenėj, pa
čiam Seime Socialdemokratų 
Frakcija niekuomet nėra suda* 
riusi bendro fronto su kitomis 
opozicijos grupėmis ir niekuo
met nėra jo propagavusi savo 
spaudoj ar mitinguose. Net 
laike pastarųjų įvykių Seime 
kuomet teko paskelti aštriausią 
kovą ne tik prieš siūlomų įsta
tymų eilę, bet ir prieš brutaliai 
taikomą opozicijai smurtą; opo
zicija, teisybė, iš vieno atsisto
jo prieš smurtininkus, bet be 
jokio suvienyto fronto. Net 
formalio pobūdžio pareiškimai 
ir protestai dėl Seimo statuto 
sulaužymo ! v.v? <"'Hrijos gru
pių formuluoti nevienodai. Gi 
atsišaukimas į plačiąją visuo
menę kiekviena opozicijos gru
pė išleido atskirai ir savojo tu
rinio. Tas pats ir su mitin
gais. Jei Seime pas mus ir su
sidaro tam tikrais atsitikimais• 
kontakto tarp Seimo opozicijos, 
tai musų darbe' visuomenėje 
Lietuvos Socialdemokratija vi
suomet ėjo pati sau, aiškiai at
siribodama Jr iš dešinės ir iš 
kairės.

Tokią musų taktiką esame 
pasirinkę ne de.l teoretinio prin- 
cipialumo. Seimo darbuotėje 
Socialdemokratų Frakcija gau
na per dažnai patirti, kiek v ra

ACID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pVa- 
dėkit vartoti po biskj “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, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio 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 dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiėkoje. “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.

neištikimos kompromisinės, po- 
litinėn spekuliacijon linkusios 
ir valstiečių liaudininkų ir tau
tinių mažumų frakcijos net to 
kiais klausimais, kuriais, ro
dos, galima butų susiprasti.

Mes manome, kad ir Klaipė
dos Krašto darbininkai vargiai 
galės pateisinti tokį uolų su
vienyto fronto rėmimą su bur
žuazija ir kaimo pasiturinčiais 
gaivalais. Ta opozicija, kuri 
jau dabar reiškiasi vienu ar ki
tu atsitikimu pas Jus, mes ne
same linkę aiškinti vien tik 
tautiniais motyvais, ar permen- 
ku Klaipėdos krašto darbinin
kų susipratimu. Visa siela no
rėdami, kad per rinkimus Klai
pėdos krašto darbininkų jėgos 
nebūtų išblaškytos, mes iš kitos 
ousės bijomės, kad Tamstų pa
brinktoji taktika duos progos 
demagogijai ir iš dešinės ir iš/ 
kairės sėti proletarų tarpe skal
dymo ir demoralizacijos sėklą.

Pagalios mes turime Jums 
pranešti, kad Jūsų taktika, kiek 
ii pasidarė žinoma, bent dides
niuose musų Partijos centruose, 
beveik visur sukėlė nusitebėji- 
mo ir kritikos. Mes todėl nu
matome, kad jeigu Jūsų tauti
nė pozicija nebus pakankamai *■ 
išaiškinta viešumoje, musų or
ganizacijų jungimo reikalas ga- 
i sutiktai kliūčių.

Tik vaduodamies noru, kad 
Klaipėdos Krašto darbininkai 
pasiektų rinkimuose didžiau

sių laimėjimų, kad artimoje atei 
;yje mes galėtume kiečiau su
siglausti musų eiles bendrai 
(ovai su darbininkų klasės 
priešais, tik dėl to mes skaito- , 
ne galima kreiptis į Jus, Drau
gai, tuo laišku ir išdėstyti savo 
pažiūrą, dėl susidėjusios pas 
lųs padėties. Musų supratimu ji 
vUri būt išaiškinta kiek galima 
greičiau ir taip, kaip reikalauja 
darbininkų klasės politika.

Priimkite musų draugiškus 
Jums sveikinimus,
L.S.D.C. Komiteto vardu 

(parašas) ,
Kaunas, 1925-VII-13. ,

* Laiške, L.S.D.P. C. K. smer
kia klasių bendradarbiavimą iš
eidamas iš reikalo vesti aiškią 
'.lašinę politiką, nors, kaip ži
nome, netolima musų praeitis 
rodo, kad kartais bendradarbia
vimas su kai kuriomis buržua
zinėmis partijomis kaip tik su
puola su aiškia klasine politika. 
Tuo tarpu laiške visai nepažy
mima kokioj nepakenčiamoj 
būklėj turėjo atsidurti prie vo
kiško Einhcitsfront’o klaipė
diškiai lietuviai socialdemokra
tai. Klaipėdos Krantas gyven
tojų tautybės žvilgsniu mišrus 
r su tuo faktu socialdemokra
tams tenka skaitytis, nes ki
taip skylimas, ankščiau ar vė
liau, bus neišvengtinas.

(Pabaiga bus kitam num.)
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Įvairenybės

Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”

Prasmego kalnas

Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

Amerikoje, Gili valstybėje 
(daro upės krante įvyko keis
tas reiškinys. Vienų gražių die
ną gyventojai išgirdo \arsų, 
požeminį užimą ir pamatė, kad 
didelis mišku apaugęs kalnas 
kokio kilometro ilgumo ir apie 
tiek platumo bematant susily
gino su žemės paviršiumi. Tuo 
pat laiku netoliese iš upės dug
no Į paviršiu iškilo apie 100 
metrų ilgumo sala.

KELIAUJANTIEMS < 
LIETUVON

I

Kas reikalinga padaryt ir
žinoti

iPacific and Atlantic Photo)
Dr. Knate Houck (Albany, Ore.), 
kuris yra įtariamas savo žmonos 
užmušimu. Jis yra pagarsėjęs 
proto ligų gydytojas.

ANTANAS SMETONA- PONIA SMETONIENE

Perversmo suplenuotojai ir vadai 
i

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai. suprantama ir 
skaitosi kaip romanas.

Įsigykit Sau Vieną!
• I

Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 
to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atątinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo* tuoj po perversversmo ir lipui atslūgus.

Parsiduoda po vieną ir olsėliu

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana. ,

Ketvirtadienis, bal. 28, 1927

w»- ęoop -

$

NAUIIEINIOS
1739 S. Halsted St

Chicago, III.

Norėdami
Aplankyt Ievyne

Ir turėt smagią kelionę ten ir atgal keliaukit su

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

Gegužio 21 d., 1927

United State Lines Laivu Leviathan

Kas iš Amerikos lietuvių ma
no keliauti Lietuvon ateinan
čią vasarą, turi nieko nelauk
dami pradėti prsirengimo dar- 
bų. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Dėlei 
kelionės’ yra reikalingi sekami 
dokumentai:

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

seną pasportų, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pasportų, reikia vedybų 
liudymo.

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos.

3. Leidimo sugrįžti.
4. Įneigų taksų užmokėjimo 

pakvitavimo.

Visi šie dokumentai reikia 
pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų neturėjimo nereiktų 
atidėti kelionės.

Gimimo metrikus’ galima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kurioj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams, 
kad gautų ir prisiųstų.

Leidimų sugrįžti įduoda 
imigracijos departamentas, Wa- 
shington, I). C. Norint šį do
kumentų gauti, -reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos.

Amerikos piliečiams reikia:
L Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.
Tai yra visi dokumentai, ir 

tie dokumentai gaunami į trum
pų laikų. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresnį kambarį ir tu
rėti patogesnę kelionę.

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės {'Naujienas.

Oficialis Naujienų pa
lydovas patarnaus ke
liauninkams visuose jų 
reikaluose lyaes ir pri
žiuręs keliauninkus iki 
Klaipėdai
Jonas Jankus

$186.00
$107.00

Laivakortės kaina į abi puses.... ............................. .......
z

Arba i vieną pusę.............................. ..............................
Taksai $5 ir pagalvės gryžtantiems $8 ekstra.

Su šia ekskursija keliaus daug smagių ir simpatingų lietuvių 
iš daugelio miestų ir vietų; daug profesionalų ir biznierių ir čia 
visi bendrai žais ir smagiai laiką praleis puikiausiame, didžiau
siame laive — LEVIATHAN.

ERIE R. R.
Veš Naujienų Ekskursantus iš Chicagos New Yorkan specia
liuose vagonuose, pro puikius vaizdus ir gražias vietas.

...... Kviečiame visus, kurie tik manote keliauti Lietuvon šį pava
sarį — keliauti su Naujienų Ekskursija ir tuojaus pradėti rengtis 
kelionėn! Nedaro skirtumo kokiame mieste gyvenat, mes aprū
pinsime ir sutvarkysime visus Jūsų kelionės reikalus kaip ir Jūsų 
vietinis agentas.

Kreipkitės tuojau asmeniškai ar laišku dėl platesnių ir ga- 
tinų informacijų.

VEIKITE TUOJAU. Del patogumo vartokit šį kuponą:
Be jokių man privalumų, prašau 
man prisiųsti pilnas informacijas 
kas link keliavinio Lietuvon su 

Naujienų Ekskursija.
Vardas ............................ ................
Adresas ................................ ...........

■
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CHICAOOSV

ŽINIOS

Kuomet Kerenskis ėjo į au
tomobilį, kuris jo laukė prie 
salės durų, bolševikai aį>spito 
jį grūsdamies artyn. Vienas jų 
iššiepęs dantis prikišo savo 
nosį arti prie Kerenskio, kad 

. tasis net atsitraukė atbulas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dar apie Kerenskio 
prakalbą

Praeito sekmadienio anksti 
rytę, susitarę du draugai pa
daužos, vienas žioplio redakci
jos narys ir šoferis, išvažiavo- 
va į Jeffersono miškus, many
dami. kad ant “agurkų kalne
lio” tavorščiai laikys spyčius, 
bet jokių spyčių tenai nebuvo. Į 
Tada supratome, kad visi ta- į 
vorščiai bus Kerenskio prakal-j 
bose. Atidumėva ir mes į Ash
land Auditoriją. Buvo pusė po 
pirmos. Salėje sėdėjo jau dau
gelis žmonių, o už pigiausius 
tikietus galerija buvo jau už
pildyta. Iki pusei po dviejų sa- 
lėn susirinko apie 3.000 žmo
nių. Prasidėjo ir prakalbos.

Bet policija ir čia neleido jiems 
Ijsti. ;

Gerai Kerenskis pasakė: 
“Jeigu jus pabūtumėt Rusijoj,! 
tai kitaip suprastumėt bolše-l
vizmą.” Jisai sako, Amerikos 
darbininkai baigę savo darbą I 
(daugelis jų) sėdasi į automo
bilį ir važiuoja, kuomet Rusi-* 
jos darbininkas basas keletą 
mylių pėsčias kūprina.

— Don Pilotas.

Smulkios Žinios
Prohibicijos agentai užgriebė 

siuntinį brangaus Kanados 
snapso Michigan gelžkelio sto
tyje. šnapsas buvo atsiųstas 
Chicagon iš Detroito kaip au
tomobilių dalys.

Pirmosios Gegužės 
apvaikščiojimas

Lietuviai danbininkai-ės šie
met viso pasaulio darbininkų 
šventę Pirmąją Gegužes ap
vaikščios ateinantį sekmadienį 
linksmiu vakaru Liuosybės 
svetainėje, 1822 W. Wabansia 
Avė., North Side. Bus prakal
bos, koneei-tas ir šokiai.

Kalbės Naujienų Redakto
rius P. Grigaitis svarbiais šios

neckutis,-— 50c. ir aštuntą* 
p-lė Ona Katriutė, ,50 c'.

Laimėjusieji ir nelaimėjusie
ji sako, jog pasitaikius kitam 
margučių kontestui, tai jie bu
sią daug gudresni, nes čia bu
vo pirmas bandymas. Gerai. 
Jei sveiki sulauksime kitų Ve
lykų, tai sandariečiai, be abe
jones, duos progą dailės mėgė
jams ir vėl laimėti.

Likusi pusė pelno nuo šio va-' 
karo Sandariečiai paskyrė 
“Lietuvos žinioms” (per Liau
dininkus), paramos.

—Sandarietis.
P. S. Kas iš moterų užmir

šote lietsargį ((umbireliai) sa
lėje, tai malonėkite paklausti 
salės prižiūrėtoją p. žemecką.

A + A

GYDO
Kraujo, odos, chroniškai

valandos klausimais. Dainuos 
Pirmyn Mišrus Choras, “Tindi 
Hindi” kvartetas, tenoras J. 
Čepaitis ir daug kitų pamargj- 

Inimų bus, o paskui bus links
mus šokiai.

Visas šio gražaus vakaro pel-

Pasitikime Pirmą Gegužės, — 
darbininkų šventę

Kerenskiui išėjus ant pagrin
dų, publika gausiai jam plojo, 
o galiorkoj niekas nė ne pliauk
štelėjo. Publikai plojant, iš vi
durio salės viena moteriškė su
riko: “coward!”

Policijos būreliai tuntavo 
apie pasienius, o publika ra
miai klausėsi Kerenskio kalbos.

Kadangi tiktai pora dienu 
atgal Naujienose jau buvo ap
rašyta ištisa Kerenskio kalba, 
tai aš čia jos ir neminėsiu. 
Svarbu yra pabrėžti tai, kad 
musų tavorščiai visur moka 
gyvuliškai pasielgti. Jie negalė
jo žmoniškai užsilaikyti ir Ke
renskio, prakalbose. Kada Ke
renskis baigė savo kalbą, tai 
publika užtrenkė salę gausiais 
savo aplodismentais. Galiorko- 
je gi, kaip susitarę, raudonieji 
caristai paleido savo švilpynes 
ir kojas į darbą. Sako, kad kai 
kurie jų buvę atsinešę net au
tomobilių ragus, kad geriau

Chicagos detektyvams i>avy
ko užgriebti $30,000 falšyvų 
pinigų, i taipgi visas įrengimas 
tokiems pinigams dirbti. Fal
šyvų pinigų dirbėjai užtikta 
adresu 5612 Vermont Avė., St. 
Louis, Mo.

Pavasario kaitra*, matyti, 
taip užgavo Edwardą Urboną, 
kuris gyvena 2832 Dovvson 
Avė ir turi 15 metų amžiaus, 
kad jis pabėgo su savo mergi
na, 23 metų moteriške ir ve
dusia. Po vestuvių pasirodė, 
kad jaunikis yra kaltinamas 
pavogimu iš Westem Life In
surance kompanijos $545. 
“Jaunavedžiams” veikiausia 
teks medaus mėnesį pergyven
ti kalėjime ir atskirai vienam 
nuo kito.

Šiaip nieko ypatingo per 
pastarąją dieną Chicagoje ne
įvyko. Paprastas skaičius su-

nas eis Lietuvos socialdemo
kratams, kad pagelbėti jiems 
jų kovoj su* fašizmu Lietuvoj. 
Nežiūrint gražaus koncerto — 
vakaro įžanga labai maža — 
tik 45c. Pradžia 7 vai. vakaro.

Visi lietuviai darbininkai-ės 
kviečiami dalyvauti šiame Pir
mosios Gegužės apvakščiojime.

— B..

North Side
ALT. Sandaros 23-čia kuopa 

buvo surengusi “Margučių 
Kontestą” bal. 24 d. (sekmadie
nio vakare). Liuosybės svet. 
Nežiūrint didelio šurum-burum 
buvusio tą dieną Chicagos lie
tuvių tarpe, sandariečiai išėjo 
gerais laimėtojais. Publikos 
atsilankė pusėtinai — biznis 
padaryta geras.

Kas laimėjo.

štai jau ir vėl atėjo Pirmoji 
Gegužės, viso pasaulio tarptau
tinė darbininkų šventė. Todėl 
visi susipratusioj i darbininkai 
ir visokių minčių turime sueiti i 
į didelius ir skaitlingus burius, 
kad tinkamai apvaikščiojus 
Pirmos Gegužės šventę ir sykiu 
parodžius musų išnaudotojams, 
jog musų jėgos kasmet tvirtė
ja, auga.

Taigi pasilikimui Pirmos Ge
gužės, darbininkų šventės, lie
tuvių kriaučių 269 lokalas ren- j 
gia vakarėlį su gražiu progra
mų ir prakalbomis. Vakarėlis 
pasitikimui Pirmos Gegužės at-j 
sibus šeštadieny, balandžio 30 
d. Pradžia 7 vai. vakaro. Vieta 
Amalgameitų Unijos svetainėj, 
1564 N. Robey St. Koncertinę 
programo dalį išpildys Nortb- 
sidės jaunuoliai. Po programų, 
kas norės, galės smagiai pasi-i 
šokti puikiai orkestrai grojant. 
Taigi tikiuosi, kad lietuviai 
kriaučiai ir nekriaučiai, susi
pratę darbininkai skaitlingai 
atsilankys į šįi prakilnų vakarė
lį sutikimui Pirmos Gegužės.

— X. S.

PRANAS tylKŠIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 27 d., 9 vai. ryte, 1927 
m., sulaukęs 33. metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoj, Panevėžio ap- 
skr., Paliuniškio dvare. Paliko 
dideliame nuliudime moterj Al- 
viną ir dukterj Aldoną Lietu
voj ir senutę motinėlę ir brolį 
Jurgį ir seserį Paulinų ir švoge- 
rj Petrauskų, o Amerikoj brolį 
Adomų ir Bernardų, seserį Onų, 
švogerj Mikolą Mikutį.

Kūnas pašarvotas randasi 
2902 W. Pershing Rd. Laidotu-' 
vės įvyks pėtnyčioj, bal. 20 d., 
8 vai. ryto iš namų j Nekalto 
Prasidėjimo P. š. bažnyčią, o iš 
ten bus nulydėtas j šv.Kazimie- 
ro kapines.

Nubudę pasiliekam
Brolis, sesuo 

ir švogeris.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius D. S. Lachavičia Tel. 
Canal 2199.

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų !r moterų

Dr J. W. Boaudotto I
VIRIUI ASHLAND STATĘ

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 Iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedi- *
liol nuo 2:80 iki 4:80 po pietj 
, REZIDENCIJA: .

2226 ManhaU Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL MA4

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

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 į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

galėjus parodyt savo “kultū
ringumą.” Publika, matydama, 
kad bolševikai gyvulio balsu 
pradėjo žvengti, atsistojo ir 
pagerbė kalbėtoją. šiaip taip 
numalšinus bolševikus, pirmi
ninkas perskaitė sutrauką Ke
renskio prakalbos anglų kalba. 
Ten pabrėžiama, kad Rusijos 
liaudis yra reikalinga laisvės 
ir demokratijos.

Tvarkos vedėjas užklausė: 
“Ar nori kas duot klausimų 
kalbėtojui?” Tuoj pasipylė 
šauksmai iš galiorkos: “do- 
pros, dopros!” Klausimus davė 
tiktai bolševikai, ir tai visi 
kartu. Kuris daugiau galėjo iš- 
rėkt, tam Kerenskis ir atsakė. 
Vienas tavorščius išrėžė ilgą 
pamokslą Kercnskiui, o jo pri
tarėjai plojo. Bet Kerenskis 
kai atsakė jam, ko jis norėjo 
ir dar klausėjui uždavė klau
simą, tai bolševikai pradėjo 
šnypšt, o jų priešai plojo Ke- 
renskiui. Klausimų buvo viso
kių, bet daugiau tai iki sukvai- 
liojimo karštų bolševikų kelio
nių. Kerenskis yra šaunus kal
bėtojas. Nespėja jam paduot 
klausimo. o jis, žiūrėk, jau 
beria kaip žirnius bolševikams 

karčius Piktus.
Bolševikai, mat, sunik raustę 

galiorkon jautėsi “safe”. Polici
ja ne taip greit iš tenai juos 
iškraustys. Bet kaip pati Brid- 
geporto raudonoji “iežednev- 
na” rašo, esą policija išdulki
nusi vieną lietuvišką bolševi- 
kėlį laukan. Sako, ir žiponą 
geroka1 apdraskę.

žeistų gatvėse, bomba apardė 
namą, areštuotas banditas, ku
ris prisipažino apiplėšęs 150 
namų. Teisėjas Olson sako, 
kad jis reikalausiąs ateityje 
nufotografuoti pirštų dėmes tų 
bondsmanų, kurie specialiai už 
siima išbylavimu nusikaltėlių.

Prasidėjo derybos tarp gele
žinkelių kompanijų ir darbinin
kų (į vakarus nuo Mississippi) 
dėl algų pakėlimo. Derybos ve
damos arbitracijos tarybai tar
pininkaujant. Darbininkai nori 
gauti $1.00 daugiau algos die
noje.

Susipiovė Chicagos mokyklų 
superintendentas mayoras 
Thom|xsonas. Mayoras lįiepia 
mokyklų superintendentui Mc- 
Andrevv’ui rezignuoti, o už tą 
malonę žada suteikti vakacijas 
apmokamas per 9 mėnesius. 
Thomi>sonas kaltina McAndrevv 
neištikimybe Amerikai, simpa
tijomis pacifizmui (taikai) ir 
Anglijos karaliui. Well, išrodo 
politikierių pievines!

šiomis dienomis Sherman 
viešbuty laikoma su viežiavimas 
asociacijos tikybiniam auklėji
mui. žymus tos organizacijos 
darbuotojas, Yale universiteto 
profesoriuos Weigle, viešai pa
reiškė suvažiavime, kad labiau
sia tikybą naikina ir bedievy
bę platina ypač mokyklose 
ne ateistai (ne bedieviai), bet 
kaip tik tie, kurie skelbiasi vei
kiantys didesnei Dievo garbei.

Garbės ir teismo “margučių’ 
kontesto komitete buvo, galiu 
sakyti, vieni seniausių ir žy-u 
miausių visuomenė* darbuoto
ji, tai ponia ' lt. Katkevičienė 
ir adv. St. Kodis.

Margučių kontesto parodon 
buvo prinešta arti poros desėt- 
kų. Tai buvo puikus vaizdelis. 
Kad pripažinus tikrąją grožę, 
lai čia reikia gerai nusimanan
čių dailės srityje žmonių. Mat 
kiekviena grožė turi turėti šio
kią ar tokią reikšmę dailės 
žvilgsniu.

Pirmą prizą laimėjo p. J. 
Kučas $2.5(1 (auksu), už mar
gutį, kuris Sandaros garbei 
auksinėmis raidėmis buvo puo^- 
štas. Antru laimėtoju — prizų, 
tai p. Radišauskas $2.00, už 
margutį, kuris vaizdavo bakū
žę samanotą ir z visą kiemelį. 
Trečia dovana teko p. Wallace 
Miliauskučiui, jaunuoliui, 1Ų 
S. lankytoju. Jis laimėjo 
$1.50. Ketvirtą, Ona Kielis lai
mėjo $1.25. Penktą, Alfreda 
Semaškiutė — $1.00. šeštą 
prizą gavo p-lė V. Čepukiutė 
75c. Septintą — Albertas Be-

Ar jus žinote, kad
Asmeninis čekis pasidaro certified 

kuomet skersai yra užrašyta “certi- j 
fied” su bankos vardu ir kasininko | 
parašu. Tuomet ’’ biinka yrA atsako- 
minga už čekį, O kuomet išdavėjas 
čekio yra pasirašęs ant čekio, tuo
met ir jis yra sykiu su banku atsa- 
komingas, bet kuomet gaunantis pi
nigus žmogus čekj užcertifikuoja, tuo
met išdavėjas pasiliuosuoja nuo atsa
komybės. Ar jus žinote, kad tuzinai 
skirtingų cigaretų atsirado ir vėl din
go, bet Helmarai visuomet pasilaiko 
phmon vieton. Tie patjis Helmarai 
šiandie kaip ir 20 metų atgal.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

8514-16 Rooserelt Rd. 
Arti St. Louis Art. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8912

A -f A
JONAS KNABURNAKŠTAS'
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 27 d., 6 vai. ryte, 1927 
m., sulaukęs apie 37 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Kauno 
rėd., Šiaulių apskr., Lygumų 
pa ra p., kaimas Sereikių. Pali
ko dideliame nuliudime 2 bro
lius Petrą ir Juozapą ir brolie
nes ir pusseserę Elzbietą ir švo
gerj Drazdauskius Amerikoje. 
Lietuvoje paliko seną motinėlę 
ir brolį Kazimierą. Kūnas pa
šarvotas randasi 3348 S. Mor
gan st.

Laidotuves įvyks subatoj, ba
landžio 3 <1., 8 vai. ryte iš na
mų j šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o išten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.
\ Visi a. a. Jono Knaburnakščio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę liekame

Broliai, brolienės 
ir pusseserė

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis Tel. BLvd, 
4139.

A f A
JUOZAPAS PILITAUSKIS

9

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
bal. 24 d., 6 vai. vakare, 1927 
m., sulaukęs apie 38 metų am
žiaus. Gimęs Pavirties kaime, 
Skaudvilės vaisė., Baltiagės 
apskr. Paliko dideliame nu
liudime seserį Petronėlę Aldo
nienę Amerikoj, o Lietuvoj 2 
broliu ir 2 seseris. Kūnas pa
šarvotas randasi 3220 S. Limo 
St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
bal. 29 d., 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Palitaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Sesuo Petronėlė Aldonienė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis Tel. Boule
vard 4139.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 

: ’aidotuvese ir kokia-
’ . <ne reikale, visuomet

sanžiningas 
nebrangus, lodei kad 
neturime išlaidų už- 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

WETZEL & PETERSON
< GRABORIAI ’

Privatiški Ambulansai
408 N. Sheridan Rd.

VVaukegan, III.
Phone 95

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

"to prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

a + a

AUGUSTAS STRAPšIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 25 d., 3 vai. ryto, 1927 m., 
sulaukęs 48 metų amžiaus; gi
męs Telšių apskr., Skuodo par., 
Paluknės kaimo. Paliko draugą, 
kuris rūpinasi laidotuvėmis, 
Juozapas Sakalis, 735 W. 49 PI. 
Kūnas pašarvotas randasi 4605 
S. Hermitage avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
bal. 29 d., 1:30 vai. po pietų iš 
Eudeikio kaplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Augusto Strapšio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka 

DRAUGAI.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis Tel. Yards 1741

ATMINČIAI
PRANCIŠKUS SADAUSKIS

Mirė balandžio-april 13 d., 1926 m. Likosi palaidotas Šv. Kazi
miero kapinėse. Lygiai metai suviršum sukanka nuo mirties mano 
mylimo vyro ir musų brangaus tėvelip.

Už velionio sielų pamaldos atsibus balancižio-api-il 29 <1., penkta- 
dienio ryte nuo 8val., Nekalto Prasidėjimo Panelės šv. bažnyčioje, 
Brighton Parke. Meldžiame giminių ir draugų dalyvauti pamaldose.

Ilsėkis mano mylimas Pranciškau ir musų tėveli šaltoj žemelėj. 
Mes tavęs daugiau nesulauksim, ir lauki musų ateinant pas tavęs.

Prašome po pamaldų atsilankyti į namus, o . \
Liekame nubudę:

Moteris Uršulė, sunai ir dukterys Sadauskai.
2659 W. 43 St,Tel. Ufayette 5540.

Ar myli savo gimines, sa
vo draugus Lietuvoje?
Tūkstančiai Lietuvos žmonių 

akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra ąpsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja.

Todėl jei jus mylite savo gi

mines, savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurio beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams į IJe- 
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.. Chicago.

NAUJIENŲ
’ Pinigų Siuntimo Sky

rius atdaras kasdie nuo 
' 8 v. ryto iki 8 v. vakare.

Nedeidienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vnl. po piet.

Š ' L~~ .r,~. — —
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finanaai-Pankoloa

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

MAN KEIKIA PENKIŲ VYRŲ

Ruošiama išleistuvių vakarienė

Neilgai viešėjęs musų tarf.c
p. N.
Kau 
eina

su katalikiškai*

Hadys leidžiasi kelionėn į 
ną, kur, kaip žinome, 
smarki kova 
valdžios uzuq>atoriais.

šį vakarą p. Jociaus valgyV 
lojo turėsime progos asmenim 
kai atsisveikinti su p. N. R i 
dzai ir pareikšti jam ir k’ 
tiems drąsiems J* < ' otojams fa- 
vo linkėjimus.

Gražiam būry vietinių veikė
jų ir prie skanios vakarienė** 
pasitarsime apie bendrus ivi 
kalus sąryšy su Lietuva: Ka 
galime ir turime daryt prašali 
nimui gręsiančio musų tėvynei 
iš vidaus ir išorinio pavojaus 

gerb. atstovas žada pa •
keletą svarbiausių daly- jie duoda mokslą, jie juos au

klėja,' palieka jiems savo turtą 
lietuviai ir lietuvės mu ir tt.
prašomi atsilankyti šj () SLA. ir yra 
p. JucaiLs valgyklon. lis tintas, diena

atsisveikinimui su išvažiuojan 
čiu p. N. Budžiu. —Svetys.

kad tikrai nežinau, ar su ko
munistais debatavo kokis para-Į 
pijonas, ar pačių komunistų 
išmokytas Rusijos garbintojas. 
Esu betgi linkęs manyti, ko
munistas, prisidengęs klerika o 
vardu.

i
I Pabaigė komunistų “oponen
tas” kalbėti. Balsą 
driulis. žinoma, “
savo oponentą. Andriulio prie
šininkas vėl ima balsą. Po jo 
vėl kalba Andriuke. Ir vėl ka - 
tojama kuone tie patys argu
mentai. Ir vėl tęsiama sena pa
saka: “ta avele bet avelė, mes 
pradėsime vėl nuo galo.”

Beje, rinkta aukos. Kiek jų 
surinkta, nenugirdau.

— Reporteris.

Announcements
Pranei! mal

GARFIELD PARR L. V. ir M. 
Pnšelpinis Kliubas rengia didelį ir 

i puikų balių su teatru, nedėliojo,
painia A n- gegužės 1, 1927, Cicero L. L. svet., 

aukritikunin” 19 Ct- 1,,h St* Cicero, UI. Birutės SUKUUKUOja jhrnnios skyrius suloš 2 komedijas 
Meška ir šalaputris. Ant baliaus 
norinti prigulėti į ši Kliubą, bus 
imami už dyką ligi 40 metų.

Kviečia visus G P L V ir 
M. P. Kliubas.

Jaunosios Birutės dainų ir muzi
kos painokos bus šiandie, 7 y. v. 
Mark \Vhitv pnrkiuko svetainėje 
(l.ibrary Romu). Norintys prirašy
ti savo vaikus kviečiami irgi atsi
lankyti. — VALDYBA.

Cicero

Patsai 
sakyt 
kų.

Visi 
loniai

SLA. 194 kuopa jau 
rengiasi organizuoti jaunuolių 
kuopą. Vienok detaliai, smulk
meniškai tas klausimas nebu-. 
vo kalbėtas kuopos susirinki
me. Bet šis paskutinis susirin
kimas įgaliavo komitetą šauk
ti tėvų susirinkimą tuo reika
lu pasitarti. Juk nuo tėvų vis
kas priklauso. Tėvai daro ką 
geriausia galėdami vaikams, '

senai

Mar<|uette Parkus. — Marcjuctte 
Parko Lietuviu Politikos Kliubo mė
nesinis susirink' mas įvyks Balandžio 
28 d., š. m., 7:30 valandų vakare, Ka- 
pelionijos name, 2634 W. Marųuetto 
Road (67th St). Visi nariai ir ku
rie nori būti nariais malonėkite j šį 
susirinkimų atsilankyti. Kliubas turi 
užsibrėžęs daug- darbų nuveikti. Tas 
bus galima 
visi prie jo

atlikti tiktai 
prigulėsime.

choro dainų

tada kaip
Valdyba

pamoka

kaip tik dide- 
iš dienos' au- 
priklausantys 
organizacijai,

Bridgeportas
Bolševikų debatai

žmones mulkinti 
negalima. Bet 

galima
Šitą

visą 
tulus 
ytin

gąs. Ir tėvai, 
šiai milžiniškai 
privalo stengtis tą visą sutau
pytą turtą palikti savo vai
kams. Vaikai bus tikri pavel
dėtojai Susivienijimo turto, 
jeigu jie priklausys kalbamai 
organizacijai.

Ve kodėl paskutiniuoju laiku 
ne juokais pradėta rūpintis vi-

Birutės
Įvyksta balandžio 28 d., 8 vai. va
kare, Mark \Vhite parko svet. Dai
nininkai, kurie turite paėmę jubi
liejaus tikietus malonėkit ant šių 
praktikų atnešti. Bukit visi pamo
kose. —Valdyba.

North Side. — LSS VIII Rajonas 
rengia koncertų ir balių nedėlioj, 
gegužės 1 d., Liuosybės svet., 1822 
Wabansia avė. Pradžia 7 vai. va
kare. Gerbiamoji publika, tai bus 
vienas iš linksmiausių vakarų. Pro- 
grame dalyvauja Pirmyn Choras, J. 
Čepaitis, p. A. Kuper ir daug kitų. 
Visas vakaro pelnas eis Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos reikalams.

1 Komitetas.

Roseląnd. — Balandžio 28 d., 8 
vai. vak"ie, Aušros knygyne, 10900 
S. Michigan avė., įvyks Lietuvių' 
Darbininkų Namo B-vės direktorių 
mėnesinis susirinkimas. Bus svar
stoma šėrininkų susirinkimo šauki
mas ir kiti reikalai. Todėl visi di
rektoriai atsilankykite paskirtu lai
ku. . Tamašauskas, sek r.

mulkinti
tiesą, matyti, 
mūsiškiai ko- 
įgriso klausy- 
giesmių apie 

atsibodo

Visus 
laiką 
žmones 
ilgą laiką,
gerai supranta 
mani štai. Kada 
tis komunistų 
Rusijon rojų, kada
komunistų keiksmai ir kelio
nės, tai Žmonės liovėsi lankę 
jų susdrinkimiiA. 
prisėjo ieškoti 
nių žmtmėms 
jas surado.

Viena tekių

Komunistams 
naujų priemo , 

mulkinti. Ii jie

nuolių organizavimo klausimu. 
Aš neabejoju, kad ir musų 
kuopa neatsiliks tame darbe.

Pirmas tėvų / susirinkimas 
įvyksta balandžio 29 dieną, 
kaip 8 vai. vakare, Lietuvių 
Uuosyibės svetainėje. Bukite 
visi šiame susirinkime.

SLA. 194 kp. pirmininkas, 
— Deveikis.

Personai
__________Asmenuleško_____

IEŠKAU lietuvio pusininko prie 
biznio, taipgi gero darbininko. Te- 
lefonuokit Long Distance Downers 
G rovė 822 R 2. J. T.

IEŠKAU dukters Alenos Rosin, ii 
apie porą metų atgal gyveno an| 17- 
tos gatvės, Chicago. Bet pastaruojvi 
laiku nieko negirdėjau, 'i uriu labai 
svarbų reikalą; malonėkitę atsišauk
ti pati ar ktįs pranešiu, bučiau labai 
dėkingas. J. ROSIN,' 408 W. 103rd St. 
Chicago.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PA IEŠKAU darbo už bučerį. Mo
ku savo darbą gerai. Moku ir maši
ną draivinti.

i SUSI-. kitės: \ 
delbtus, ’ rinkimas, idant galutinai rei-l 

kad

Arl^a jie pradeda atvirutėmis nepaprasteN 
rengia < 
samariečiais, so- kalą išsprendus.

klerikalais. Nors jungty vės įvyks.
šiandie visi

Kam reikalingas kreip-

Išrodo,
R.

501 
Tel.

DVARECKAS 
W. 32nd Street
Mtchigan 1357

supranta, kad 
nėra 

prasmės gyvuoti, veik nėra ga-

i HEIKALAUNU darbo j namus 
apvalyti ruimus arba vaikų pada
boti; vakarais važiuosiu namo. Kam 
reikalinga, nudykit 

Mrs. Paukštis, 
4938 S.. Lincoln st. • 

Antras aukštas iš fronto,

priemonių da<- Draugystė Lietuvių Tvirty- 
Lar yra ve kokui: komunistai be pereitą sekmadienį turėjo i 
p;Lsk<4bia,/kad jie rengia pra- beriaminį susirinkimą. Nutarta 
kalbas, kurioje kalbėsiąs koks eiti prie galutinų ženybų su 
nors įžymus asmuo, bet ne ko- V. ž. P. Kliubu. Bus šaukiamas 
mtmisfas. 
garsinti, kad 
sakysime, su 
cfalistais ar
niekas nesutinka jų parengime 
dalyvauti, komunistai tečiaus mažuma draugijėlėms 
garsina, kad debatai įvyksią.

Tai darė komunistai garein- limybės gyvuoti. Išeitis iš tos 
darni ir debatus, kurie įvyko keblios padėties, kurioj rancia- 
balandžio 26 d. Jie skelbė, kad si mažas draugijėlės, rodasi 1 kalinis namus, 
debatuosią šį sykį su klerika-1 susi vieni j i me\ dviejų arba keie- 
lals, kunigų dienraščio “Drau-jto tokių draugijų 
go” atstovais. Klerikalai parei- desnian kunan, 
škė, kad į debatus su komunls-' gant gal sulauksime ką nors n Y* ‘vaigiT l^tyti11^-
tais jie nestosią. Komunistinių nepaprasto iš tų gražių savo iima visą dieną. 6034 S. Kenwood 
akiplėšų, žinoma, tokie pareiš-'savo vardu draugijų. į avė., Tel. Hyde Park 2706.
kimai, nesustabdė. Jie garsino 
savo. Jie spekuliavo ta minti-'vių kolei kas apie vienijimąsi 
mi, kad kai kuriuos žmones ga-!nė nesvajoja. Ji turi daug biz- 
lima mulkinti visa laifka. Ir ’’ *-
neapsiriko.

Nuėjęs, kaip reporteris, de
batų salėn, radau joje gary< 
skaitlingą susirinkusiųjų būrį. 
Komunistų vyriausias spykeris 
jau buvo pabaigęs kalbėti. Kal
ba koks ten vyrukas prieš ko
munistus. Kalba ir, matyti, 
įjats nežino, ką kalba. Kalba 
taip idiotiškai, kad tiesiog gai
la jo. Gina dabartinę Lietuvos 
smurtininkų valdžią. Andriulis, I 
komunistų spykeris, sėdi neto
liese, užrašinėja notas. Apati
nė jo lupa atsirėmus į smakrą. 
Vis jo išvaizda reiškia didžiau
sio pasitenkinimo.

Klausiu pažįstamo:
—Pasakyk, ar “Draugo” at

stovas kalba?
—Kur tau! Ar manai, kad 

“Draugas” nebūtų suradęs ką 
nors geresnį atsiųsti, nekad šį 
žmogų ? Greičiausia bus tai, 
kad patys komunistai pasta
tę iš savo tarpo kokį nors “du- 
my”, idant pridavus debatų / t m < 11111 rvcz o i iv; v <7x1^ t jr~ < u y v vri 114 ii<a o 1 c

išvaizdą šiam savo bizniui. Juk Muzika” skyriuj tilpo straips- alga labai gera. Ataišaukit 11146 
taip žioplai, taip kvailai joks1 nelis “Lig ir atskaita,“ kur ne
apsukresnis klerikalas neloš tyčiomis praleistu parašas to re(kal1NGAS darbininkas prie 
komunistams į ranką. ^straipsnelio autoriaus -r- artis-’Indų plovimo ir švarumo užlalky-

T . . • * * x* «.* a « nnt____ - mo. Valgis ir guolis. Atsišaukite:Ir turiu atvirai pnsjpažmtl, to S. Pilkos. 3815 So. Halsted Str.

vienan di-
O kultui bė

Draugystė Lietuvos Karei-

nierių pritarėjų, rengia dide
lius parengimus ir turi pasek 
mių.

Matysime kas įvyks, ką pa 
sirody* 15 dieną gegužės. Kaip į 
girdėti iš komiteto narių, va
karas busiąs nepaprastas, nors 
ant greitųjų rengiamas-, bet 
žadąs būti šaunus. Pagyvensi
me pamatysime.

Pereitas sekmtdienis buve 
nepaprastas šv. Antano para
pijai. Ji susilaukė naujo dūšių 
ganytojo. Buvo primicija jauno 
kunigo, čia augusio vaikino, 
p. Gasiuno. Seniems tėvam.* 
yra didelis džiaugsmas. Iškil
mėms rengtasi ytin energingai, 
kvieste jose dalyvauti draugi
jos dalyvauti ir pavieniai as
menys. Kažin kodėl susirinko 
labai 
pietų

mažai, bet svetainėje ant 
buvo labai daug žmonių.

— Ciceras Pilietis.

Praleistas autoriaus parašas.,

Pereitą antradienį “Teatras-

užpa-

Help Wanted—Female
Darbininkių Keikia

Help Wanted—Mak
Darbininkų Reikia

REIKALINGI DARBININKAI

Reikalinga keletas gabių vy
rų virš 25 m. senumo, kurie 
turi liuosų valandų laiko vaka
rais ir nedaliomis, būtinai at- 
silankykit ateinantį ketvergo 
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 liuosoms 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 j savaitę, kurie 
noriai pildys musų pamokini
mus. Klauskit J. Zacker, Man- 
ager.

P. S. KAZVVELL & CO.

6312 S. Western Avė., Chicago

REIKALINGAS janitoriaus pagal
bininkas, nevedęs. Pragyvenimas ir

Vernon avė.

Kurie yra susipažinę su dirb
tuvėmis, mašinšapiais arba 
chanikų darbu dėl atlikimo 
cialio darbo didelėj įstaigoj 
tai tris vakarus į savaitę,
ra mokestis, liktai atsiųskite 
savo vardą ir adresą.

1739 S. Halsted st. 
Box 919.

ro e- 
spe- 
tik- 
Ge-

GERA PROGA
Priežastis perskirų, parsiduoda 

gera bučernė ir grosernė gera biz
nio vieta, pigi renda, geri ruimai 
pagyvenimui. Gash arba mainyti.

Agentams komišinas.
Atsišaukite pas

STANKO and NESTOK 
5097 Archer Avė.

1>l. Lafayette 6036

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

$5.00 ĮMOKfiTI

REIKALINGAS pirmarankis duon
kepis prie kepimo latviškos duonos. 
Pastovus darbas, geras užmokestis 
norinčiam dirbti žmogui. Atsišaukit 
nuo 10 iki 12 vai. j dieną. S. Drigot, 
6457 S. Mozart St.

Automobiles
PARDAVIMUI 1 tono Ford 

trokas, tinkąs dėl bučemės 
kitokio biznio.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted jit.

ar

PARDAVIMUI gerus kuras pi
giai. Neilgai vartotas, gerai važiuo
ja. 1939 Canalport avė. 1 lubos iš 
fronto.

Furniture & FTxtures
Rakandai-Įtaisai

STORAGE SALE
Naujų rakandų ir kaurų suban

krutavusių ir paliktų pas mus san
dely). Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 10, nedėlioinis iki 6. 
Dykai sandėlis. Dykai dastatymus.

STORAGE VVA R l’.l IOUSĖS,
. 4025 W. Madison St., 

3531 N. Clark St.,

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, vedusiai porai proga pasinaudo
ti: galima matyti vakarais. 2136 W. 
22 Pi. 2 lubos iš fronto. x

Business Chances
Pardavimui Bizniai

■I

PaRDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Pigiai. Apleidžiu miestų. 2306 
Blue Island avė.

PARDAVIMUI kavos ir delikates- 
sen krautuvė. Turiu parduoti tuojau 
ir pigiai. 2612 W.. 47th St.

GROSERNfi jr delikatessen, cash 
biznis, arba mainysime j ką norint, 
šaukit Monroe 26^8.

PARDAVIMUI grosernė. Išdirbta 
per 30 metų. Parduosiu pigiai. laibai 
greitam pardavimui — į dvi savaites 
noriu parduoti. 717 W. 21st PI. 
______________ !_____ „..j______

• »........ "...r-r-----
PARDAVIMUI arba rendon gara

žas, labai svarbus dalykas pardavi
mo. Nes tai yra aukso mainos — ga
ražo biznis. Katrie supranta apie ga
ražo biznį, čionai parduodami nauji 
ir vartoti karai. Del šito reikalo ma
tykit oavininką,, 4406-8 Western 
Avė., įtalpos 35 karų, arba STANLEY 
DYOKAS, 5443 Shields Avė., Tel. 
Boulevard 6933 arba į garažą Vir- 
ginia 0818. Turiu du bizniu, negaliu 
abiejų užlaikyti.

Už $1200 pilnas stakas groser- 
nės ir bučernės, elektros fikčeriai, 
cash registeriji, mėsos ir kavos ma- 
liklįai, svarstyklės. P. Mlyniec, 4530 
So. Kedzie avė.

PARDAVIMUI malevos krautuvė, 
su namu arba be mimo. 2248 W. 
22 St.

BIZNIO proga. Pardavimui groser- 
nė, įkurta 23 metai atgal, 2000 dol. 
vertės tnvorų, 2 pagyvenimui kam
bariai užpakalyj, 5 kambariai vįršuj. 
Visi parankamai, Šaukštų muro na
mas. Viskas tik $6,700. Lengvais iš
mokėjimais. 3948 S. Western avė. Tel. 
Lafayette 4932. ; ! >

PARSIDUODA BuČernė; cash biz
nis, nuo $1800 Ikt $2,000 įplaukų

Naujienos, 1739 ko. Halsted Str., 
Box 921.

PARDUOSIU ar mainysiu Restau- 
rantą ant grocernės ar kendžių Sto
ro arba gero uždaryto automobilio. 
Biznis gerai eina, ilgas lisas, pigi 
renda. Rusų apielinkČj. Pašaukite: 
Ganai 2555.

PARDAVIMUI cigarų įr saldainių 
krautuvė. Labai pigiai, nes aplei
džiu Chicagą. 2129 W. 21 Str.

DELIKATESEN, saldainių, ciga
rų ir tabako krautuvė, 4 kambariai, 
rendos $40. 1010 W. 09 St. '

PARDAVIMUI grosernė, ge
rai įrengta biznio vietoj. Turiu 
išvažiuoti, gausit bargeną.

Šaukit Wentworth 8883

PARDAVIMUI gera real es
teto biznio vietų Rosehmde, 
arba priimsiu partnerį. Pasi
skubinkite. Kreipkitės laišku 
arba ypat. Naujienų Skyrius

Exchange—Mainai""
MAINYMUI 2 flatų naujas 

namas Roselande.
Kreipkitės tuoju u s, 

10425 Michi gan A ve.

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

COMPANY
d347 So. VVestern Avenue 

Phone Hemlock 2636

Tiktai 3'/:% nuošimčių 
Be Komiso.........

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
į 12 valandų.

Industrial I^oan Service
1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- 
it.dos ir pėtnyčio».

Miscellaneous
T

Real Estą te For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BARGENAS
PARDAVIMUI — 3730 Parnell 

avė.. — 2 aukštų mūrinis namas — 
kainą tik $4000 —- išmokėjimais — 
$500 cash, o kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Savininkas ap
leidžia miestą, turi parduoti tuo
jau.

TAIPGI — .5921 S. Keeler avė. — 
5 kambarių bungalosv, kaina tik 
$4200 — išinokčjinmis — $600 cash, 
kitus mažais mėnesiniais išmokėji
mais.

3236—3238 S. 49 Avė., Havvthorne, 
Cicero, III. 2 aukštų medinis namas 
su cottage iš užpakalio. Taipgi 1 
aukšto 8 kambarių namas, kaina 
už viską tik $6500 — išmokėjimais 
— $1000 cash. kitus išmokėjimais.

RA N K J. PETRU
1443 \V. 18lh St., Chicago, Dl.

• Tel. Canal 0806

PARDAVIMUI medinis, 1 flatas 
ir krautuvėj vieta. Parduosiu pigiai, 
nes tik už $1000. 524 W. 37th St. 
Savininkas 2113 S. Halsted St.

APLEIDŽIU MIESTĄ

TURU’ parduoti tuojau 7 kam
barių bungalow, sun parloras, fur-

PARDAVIMUI?
Turiu daug pirkėjų. Ix)tai gali 

būti visose Chicagos apielinkese. 
Taipgi perkame lotus, miesto par
duotus už nemokėjimą taksų. Kreip
kitės pas

Joseph Yushke\vitz,
3647 Archer avė., Chicago, III.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

4 FLATŲ muro namas, karštu 
vandeniu šildamas, 4 karų garažas, 
rendos $3001 mėnesį. Parduosiu ar 
mainysiu į mažesnį namų.

Peter Vaičaitis
6928 S. Rockvvell st. 
Tel. Hemlock 28G0

$150 IMOKCT, $7 1 MfiNESI 
NUPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, g-ažųs namai 

aplink šį namų, tiktai 4 blokai nuo

KRAUTUVIŲ FIKČERIA]
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken
džių, Bekemių. Mu
sų epecialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St

Sutaupyk $$$, budavok ant savo 
Joto. Mes pastatysim moderniškų 
I murinę bungaknv, su knygynu, ug-

stoties ir 35 minutės važiavimo iš I naviete, bufetu, įmūrytu plumbin- 
vidurmiesčio. Nereikia mokėti nuo- gu, vandeniu šildoma, vėliausios
šimčių už finansavimų. Pirkit tie
siai nuo manęs, gausite tikrų bar- 
genų. Atsiųsk savo varda ir adre
sų. Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 905.

LOTAI $750 — 36X123 
Ant lengvų išmokėjimų, tre-

mados fikčeriai už $5,500. Nerfeikia 
pinigų, 15 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip renda. Apžiūrėki! pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne- 
dėlioj. Cook County Bldg. & Impvt. 
Co., 1358 W. 79 St. Triangle 6090.

Tel. Yards 7289
Res. Tel. Hemlock 524-.

nas šildomas, viskas geriausiame’ . . ... ... . •
stovyje, $2000 cash, kitus pagal su- C1Q dalį įmokėti, likusius me-
tartį. Tikras bargenas už $6500. 
Matykit savininkų 7914 Normai avė. 
arba E. G. Renesch & Co., 401 \V.
79 st., Vincennes 0407.

BRIGHTON Parke parduodama 2 
namu, 2 pagyvenimų po 5 kambarius 
— $7,000.00. Cottage 7 kambariai 
$6,000.00. 2833 W. 40th PI.

2 FLATįJ medinis namas, 4—5 
kambarių, apleidžiu valstijų, barge- 
nas. $7,000, landrč, skiepas, netoli 
“L” stoties. C228 81 Cafpenter St.

2 NAUJI mūriniai bungalow, po 5 
ekstra didelius kambarius, viškai, ug- 
navietės, knygynai, bufetai, šėpos, 
‘‘arch openings”, veidrodžiai, geležin
kelio patarnavimas, biskį įmokėti ir 
po $60 į mėnesj. Savininkas. 7521 S. 
Winchester avė.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis ir 
murini^ namas, 
mentiniu pamatu, yra elektra, gasas 
ir vana, gatve ir elė cementuota ir 
išmokėta, bargenas, $5200, cash 
$1,700. .

BEN F. BOHAC, ’ 
2641 W. 51st St.

kambarių, ce-

78 ir 
Kaina 
mirtis.

PIRMAS CHICAGOJ BARGENAS
11 flatų kampinis namas.
10 flatų po 4 kambarius.
1 fl. 6 kambarių, randasi 

Halsted st. Rendos $635 m. 
$47000. Priežastis — moteries 
Pirkėjai pasiskubinkit. I

PARDUOSIU arba mainysiu, 9 fla- 
tai ir du Storai, pečium apšildoma, 
ant lotų arba mažesnio namo arba 
farmos neskiriant apielinkės ar stei- 
to.

MAINYSIU biznius kampinius lo
tus nuo 2 fl. iki 12 fl. neskiriant apie
linkės. Pečiu arba stymu šilima.

PAUL RAMS
4034 Archer avė.
l^afayette 6719

PARDUODU ar mainau 2 flatų po 
6 kambarius, 8083 & Paulina st.

NAUJAS 6 kambarių bungalow, 
prie Marųuette -Parko. Parduodu su 
dideliu nuleidimu. Agentams kamiši- 
nas. M. K. Paulaitis, 8083 S. Paulina 
St. Tel. Triangle 7569.

BRIDGEPORT bargenai. $10,000 
cash, kitus lengvais išmokėjimais 
nusipirksite kampinę biznio praper- 
tę, 2 krautuvės, ofisai ir 13 apart- 
mentų, garu šildomas. rendos 
$8,200, inorgičlų $35,000, kaina 
$65,000, mainysiu į mažesnį namų. 
John Dostnl, 1011 W. Cullerton St. 
2-nd floor rear.

NAUJAS moderniškas namas, 2 
flatų, 6—6 kambarių, prie 55 Bul
varo, prieš parka ir mokyklos, 1 
blokas nuo gatvekarių ir busų, lo
tas 37 Mj, namas 28x66, bungalow 
stogas, plieno konstrukcijos, užda
romi porčiai, mūrinis 2 karų gara
žas su cementuotu įvažiavimu.

Kreipkitės*.
2514 W.. 55 Blvd. 

. _________ \----------------- - -------------

PARDUOSIU arba mainysiu auk
štos rūšies 6 apartmentų Hydc 
Park apielinkėj, dvi maudynės kož- 
narn apartmente, Sun Parlors, gara
žas. Savininkas apleidžia miestų ir 
sutinka apimti mažesnį narni) kaipo 
dalį įmokOjiino,

Saukit Yards 3^51

3210 S. Halsted St.' Bok 222 3’^!

PARDUOS1U 4 apartmentus vie
nuolyno aplelinkėj už bargeną, 2 
karų garažas, kaina tik 27,500, įnio- 
kėt $11,000. Pasiskubinkit pašaukti* V’urda

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.ruošiniais išmokėjimais, greitai

augančioj apielinkėj, prie Hen- • Malevojam ir popieruojam. Užlaiko m 
ry Fordo naujos orlaivių sto- malevą, poplerą, stiklus ir t. t.

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

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 
250o W. 63 St.

nkjnjock 0800.

V1ENA ir pusė aukšto fra- 
me bungalow IV2 metų senu
mo, 8 ruimai, 5 ruimai apačioj 
maudynės ir visi geri įrengi
mai, tiktai $1000 cash.

6838 (Jaremont Avė.
pusė bloko nuo 694h karų

TURIU du garažu aibudu 
yra su bizniais, geroj vietoj ir 
nebrangus, vienas 100 karų, o 
kitas 50 karų,
mainyti bile ant ko, kas ką tu 
rit: lotus, namą, morgičių ar 
autome 
kreipki
3241 S. Halsted St.

> Tel. Boulevard 5066

Taipgi galim

Del informacijų 
pas Wm. Gritėnas,

Financial
Finanaai-Paakoios

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Ęapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6788-6716

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

Privatiškae Fondas aut gerų pirmų 
ir antrų morgrčių ant lotų ir namų, 
žemos komiso ir nuošimčių kainos.

BILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dearborn 4406

REIKALINGAS pirmas morgičius 
$2000 ant 1100 akrų žemės Michi- 
gan fannų vieniems metasm, mokė
sim komisų ir procentus.

Kreipkitės laišku arba ypatiškai 
Naujienų Skvrius,

3210 So. Halsted St, Box 223

STOGDENGYSTE
Jusij stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkęj. (steigta 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 Are., 

Phone Lawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribtidavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbų. Taipgi įvedu 
apšildymų į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St.
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. 

Te’. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—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
Tel. State 8123

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

Suite 914.

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 st.

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


