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$13,009,507
ge-

geg.

Chicagai ir apielinkei tedera-

kad skaityt gašlias 
esą mirtina nuodėmė

suėmė
Mer- 

garlai-

valdžia;
centrai

geg. 
eko- 
kon-

žmonių, 
ieškodami

Pakraščių

Jungtinės 
pavartot 
nebusią

namie, 
daiktus

laikraštis 
žizn rašo,

NUSIŽUDĖ DEL DIDELIO 
NUVARGIMO MOKSLU

geg. 11. 
Florence 
kallina-

Valstijos grūmoja 
jėgos, jei ginklai 

gėrumu atiduoti

gtšlių, nemoralinių knygų 
mirtina nuodėmė.

Kongresmanas žada reikalauti 
kad kongresas padarytų in- 
vestigaciją

Kunigija įsakoma įspėti žmo
nes, 
knygas

Federalinis 
nuteisė E. 
kompanija

ypatingai ra
kandus, ir gabenti juos į Jung
tines Valstijas.

atsistatydi- 
pramonės, 
m misteris, 

žinios pa-

BERKEJEY, Cal., geg. 11.— 
Nusižudė Misa Anna \Veir, 24 
m., baigusi Kalifornijos Uni
versitetą. Ji sirgo nervų liga, 
sako, dėl perdidelio nusivargi-

Valstybės nuosavybes salose 
parduoda privatiniams kapi
talistams

Tuo tarpu apie skridusius 
frantuzų lakūnus iki šiol jo
kiu žinių nėra i v

Pataria gaminti praktiškesnius 
indus, rykus, baldus ir 
kius daiktus

cukraus
Negros ir Occidental
provincijose; "Gebu
Cement kompanija,

Na-

Cal., geg.
Distnkto 

L. Doheny ‘ 
sumokėti 

$13,009,507

STOKHOLMAS, Švedija, geg. 
11. — Švedijos vyriausybė iš
leido patvarkymą, kuriuo laiki- 

t eksportuoti iš 
Švedijos senoviškus \ daiktus.

NEW YORKAS, geg.
Muitinės vyriausybė 
dviejuose International 
cantile Marine linijos'
viuose, Arabic ir Delilah, įvai
rių svaigiųjų gėrimų vertės 
apie 185 tūkstančius dolerių.

i Pacific and Atlantic Ehuioj 

Patvinusi gatvė HalLs.er, Mo., miestely.

Kiaušinis buvęs vištos 
dieną prieš praeitas 
[Stebuklas!]

Nungesserą ir aiškinti žmonėms, ypač jauni- 
Coli, kurie da-*niui, ir įspėti, kad skaitymas 

esą*

Italija, geg. 11.
Pijus XI paskelbia 
karą nemoraliniams 
Tuo tikslu jis dabar

Nešė, paslėpęs, dinamito ir
* bandė įsigauti į Jolieto kalė

jimą

tini* mainąsis vėjas.
Vakar temperatūros buvo 

tarp 45° ir 49° F.
šiandie saulė teka 5:35, lei-.kalnę užsimušė netoli iiuv

• džiasi 7:58. j pilietis Lancaster, 29 metų.

agen-Į
..„io., laheJ 

darydami i 
svaigiųjų 
sargybos

7 profesoriai rezignavo
ARBATOS BADAS RUSIJOJ I0WA CITY, lo\va, geg. 11.

RYGA, geg. 11. — Maskvos Bei įvykusių Iowos Univer- 
Ekonomičeskaja siteto medicinos skyriaus pro- 

kad Rusijoj užėjęs fesorių tarpe nesusipratimu;,
arbatos badas. Arbatos stokos septyni profesoriai įteikė savo 
priežastis esąs karas Kinuose. į rezignaciją.

SEPTYNI ŽVEJAI IŠGEL
BĖTI

[Nikara-Į jami, butų sutausoti, jei butų 
pasitariama su šeimininkėmis 
dėl gaminimo gerų ir praktiŠ- 
kesnio pobūdžio daiktų.

lįįgįSR EI
KALINYS KALINĮ NUŽUDĖ HS: L. *

Pastaruoju laiku 
kų. Toki komitetai turėtų js- mat Amerikos agentai pradėjo . .

* tip° indus, j gausiai supirkinėti senoviškus legislaturos
rakandus, kas sutauso- švedų/daiktus,

žmogžudy bių kon- 
Britten žada reika- 
kongresas padarytų 
tardymą ir sužino- 
aliojo prohibicijos

agentus vartoti be atodairo:; 
Paujamą ginklą.

-------  . BALTIMORE, Md., geg’. II. 
— Nusižudė, priėmus nuodų, Daug Marylando porelių,

Eleonora Holkuff, 16 metų buvo vedusios kitose vals-
, nustebusios, 

jaunikaitis, kurį ji mylėjus, sužinojo, kad jos< gyveno kaip

IŠTEISINTA MOKYTOJA
REIKALAUJA $25,009

---------- 1
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių DienrašĮį^ĄtfitfMoj Pirmas Ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Amerikiečiai skris 
per Atlantiką

Apie francuzų lakūnus 
vis dar žinių nęra

Popiežius skelbia kryžiaus ka 
rą nemoralinėms knygoms

Amerikiečiai kelias skris 
ti per Atlantika

Popiežius skelbia karą 
nemoraliame raštams

Nepavykimai ir katastrofos vis 
tik neatbaido aviatorių nuo 
naujų bandymų skristi per At- 
lantiko vandenyną. Ateinantį 
šeštadienį pasiruošę skristi iš 
Nevv Yorko į Paryžių amerikie
čių aviatoriai Clarence Cham- 
berlin ir Lloyd Bertaud specia
liai Columbia Aircraft korpo
racijos padirbtu Bellanca mo
noplanu.

Apie francuzų aviatorius, 
kaj). Charles 
kap. Francois
bar bandė perskristi per At- 
lantiką, išskridę praeitą šešta
dienį iš Paryžiaus į New Yor- 
ką, iki šiol jokių žinių nėra. 
Jie prapuolė. Gal žuvo vande
nyne. Visi ieškojimai jų iki 
šiol nedavė jokių vaisių.

Del ių žlugimo francuzal, sa
ko, pyksta ant Amerikos. Pyk- 
stą, kad Amerikos meteorolo
gijos tarnybos pranešimai ap?e 
oro sąlygų palankumą suklai
dinę aviatorius. Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Pary
žiuje, Herrick, pranešė dėl to 
\Vashingtono vyriausybei, kad 
geriau butų, jei ' amerikiečių 
aviatc,:ai, planuoją skristi per 
Atlantika į Paryžių, šiuo tar
pu neskustų, lumt kol bus su- 
ži’Dtis pripuolusių francuzų 
lakūnų likimas. Nes jei ameri
kiečiams laimingai pavyktų jų 
pasiryžimas, jų aeroplano pasi
rodymas Paryžiuj galėtų būt, 
sako ambasadorius, blogai su
prastas ir nepalankiai priim
tas.

Nežiūrint to įspėjimo. Cham- 
l>erlin ir Bertaud nusitarę ge
gužės 14 dieną leistis kelionėn, 
jei tik bus palankios oro sąly
gos.

Žemės griuvimas Tiflise 
14 žmoniy užmušė

MASKVA, geg. 11. — Tifli
se, Gruzijoj, nuslinkusios nuo 
Dovido kalno uolos ir žemės 
sutriuškino dvejus pakalnėj 
namus. Kiek žinoma, keturioli
ka asmenų buvo užmušta.

WEST PALM BEACH, Fla., 
geg. 11. — Jūrėse, septynias
dešimt mylių į žiemius nuo 
Jupiter švyturio, tankų laivas 
Sunoil išgell>ėjo septynis žve
jus, kurių motorinės valties 
mašina buvo sugedus ir jie per 
daugiau kaip savaitę laiko bu
vo vilnių blaškomi vandeny. 
Per keturias paskutines dienas 
jie neturėjo nieko valgyti.

KOMA, 
Popiežius 
kryžiaus 
raštams,
išleido katalikų viskupams vi
same pasauly tam tikrą raštą, | 
instruktuodamas juos vesti ne
atiaidi! šventą karą prieš roma
nus, apysakas, pasakojimus, 
dramas, komedijas, paveikslus 
etc., kuriuose žadinami aist
ringi geiduliai ir tam tikros rų- 
šies gašlus misticizmas.

Katalikų kunigams įsakoma

Prohibicijos agentai 
šovė 200 žmonių

Chicago, HL Ketvirtadienis, Gegužis-May 12 d., 1927

Gen. Wood šeimininkauja 
Filipinuose

MANILA, Filipinai, geg. 11. 
— Filipinų generalgubernato
rius Leonard Wood parduoda 
privatiniams kapitalistams val
stybės nuosavybes, siekiančias 
bendrai apie 50 milionų dole
rių. Parduodama Manila Gele
žinkelio kompanija, kurioj dau
gumą akcijų turėjo 
didžiuliai 
Oriental 
Negros 
Portland
kapitalizuota $2,500,000; 
tional Development kompanija, 
kuriai priklauso tūkstančiai ak
rų dirbamos žemės ir dideli 
miškų plotai Nueva Ecija pn/ 
vincijoj, ir National Coul kom
panija su $1,500,000 pagrindi
nio kapitalo. Visas tars kom

panijas iki šiol kontroliavo vai- 
mi džia kaip didžiausia jų dalinin- 
ilU" kė. i

WASHINGTONAS, geg. 11.1 
— Nuo laiko, kaip tapo įvesta- 
prohibicija, prohibicijos i 
tai iki šiol yra nušovę daugiau 
kaip 20C 
kratas ir 
gėrimų.

žmonės per tą laiką nušovė 
penkis svaigalų kontrabandi
ninkus.

Del šių 
gresmanas 
(auti, kad 
pamatingą

Sultanas, kuriam ir vie
nos pačios perdaug

Verčia Nikaraguos lifte 
ralus atidout ginklus

Motery žodis tauty eko 
nomijos konferencijoj

Meksika norinti svetimo 
kapitalo pašitikėjimo

Japonija liepia Kinams 
apleisti konsulatu

TOKIO, Japonija, geg. 11. — 
Užsienio departamentas in
struktavo Japonų konsulą Nan- 
kine, kad jis pareikalautų, • 
idant Kinų vyriausybė tuojau 
evakuotų Japonų konsukūą.

MEKSIKOS MIESTAS, geg.
11. — Girdėti, kad 
nęs Luis Morones, 
prekybos ir darbo 
bet ofietalinio tos
tvirtinimo nėra. Sako, kad re
zignavęs taipjau ir privatinis kurs nuo laiko, kai kovo mėno- 
prezidento Calleso sekretorius 
Alvarez.

Atrodo, kad valdžios nusista
tyme dėl įvestuoto Meksikoj

I užsienio kapitalo įvyko žymių 
‘atmainų. Artimi prezidento 
Calleso žmonės sako, kad da
bar jis norįs vėT laimėti sveti
mo kapitalo pasitikėjimą, lai
kydamasis betgi ir toliau savo 
nacionalistinės politikos, kaip 
ir iki šiol kad laikėsi.

sį įvyko ten kiniečių riaušės 
prieš svetimšalius, iki šiol buvo 
kantoniečių (Kinų nacionalis
tų) kareivių okupuojamas, tuo 
tarpu kai Japonų konsulas bu
vo persikraustęs į karo laivą 
Jangtse upėj.

Suėmė garlaiviuose 
$185,000 likerių

MANAGUA, Nikaragua, ge
gužės 11. — Jungtinių Valsti
jų laivyno jėgų Nikaraguoj ko- 
manduotojas, kontradmirolas 
Latimer, išleido proklamacFJą, 
kurioj jis sako, kad Washing- 
tono valdžia jį instruktavus 
priimti globon ginklus ir amu
niciją iš tų, kurie gerumu su
tinka juos atiduoti, ir jėga nu
ginkluoti tuos, kurie gerumu 
nenorės to padaryti.

Proklamacija išleista libera
lų valdžios kareiviams, ku
riems už atidavimą ginklų ge
rumu siūloma dar kiekvienam 
po $10 dovanų. Bet ginklai bus 
priimami ir iš

GENEVA, Šveicarija, 
11. — Moterys delegatės 
nominėj Tautų Sąjungos 
ferencijoj pridėjo savo dvilekį' 
prie planų ekonominiam pašau- ntti užginama 
lio gyvenimui pagerinti.

Švedija užgynė senoviš
kų daiktų eksportą

dęlegatės 
konservatorių suko, kad tarpia utinė ekono ^.i- 

valdžios kareivių tik tiejy jokių ja remiantis ant daug šimtų nu 
dovanų pinigais už tai negaus. Į lionų namų ruošos. Energi ja ir 

Proklamacijoj sakoma Gar,Į kapitalas, kur dabar išaikvo- 
Nikaraguos valdžia | 
guos valdžia Jungtinės Valsti
jos pripažįsta konservatoriaus 

'Adolfo Diazo valdžią, prieš ku
rį liberalai kovoja] suteikianti 
amnestiją visiems savo politi
niais ir ginkluotiems prieši
ninkams. |

Į Vakar vakarą į Managuą at-;
vyko 800 konservatorių vai-j 
džios kareivių tikslu atiduoti 
savo ginklus. Tuo tarpu iš Ma- 
tagalpos praneša, kad libera

lių kareiviai, nežiūrint žadamų 
kiekvienam 10 dolerių dovanų, 
pareiškę, kad jie 
niekam gerumu neatiduosią.

i teismas
jaus 

federalinei valdžiai 
už naudojimą ETk IIiii laivyno 
aliejaus rezervacijų, kurias ta 
kompanija buvo neteisėtai ga
vus n u omon iš prezidento Har- ~ . • - i
dingo administracijos ir kurių SuCIMP ZltlOglĮ persirė- 
nuomą aukščiausias Jungtinių! džiusį kunigu 
Valstijų teismas nesenai panai
kino.

Gal manė, kad jo kaili-
niai buvo pavargę

LONDONAS, geg. 11. — ži
nomas anglų dirigentas, Sir 
Thomas Beecham, eidamas vie
na Londono gatve sušilo. Buvo 
mat apsivilkęs futra. Pašau
kęs p-’o šalį važiavusį taksl-ka- 
bą jis, nūs.vilkęs, futrą 
vidun, o pats nuėjo sali, 
šoferiui sekti paskui.

Jos pasiūlė rezoliuciją, kad Patvarkymas veikiausiai pasl- Į 
visuose kraštuose butų sudary- liks nuolatiniu įstatymu, ne ! 
ti komitetai iš lygaus skaičiaus manoma, kad . parlamentas jį j 
namų šeimininkių ir* fabrikinln patvirtins.
I _ ........... . ‘
teigti praktiško tipo indus,! gausiai 
rykus, i 
tų laiko ir darbo tiek 
tiek įmonėse tokius 
gaminant.

Savo rezoliucijoj

Švedijos laivyno pro 
gramas priimtas

STOKHOLMAS, Švedija, 
gūžės 11. Riksdagas (parla- 

’mentas) priėmė valdžios pasiū
lytą krašto laivyno konstnU- 

.. progrania
ie savo ginklų J * *

į Niekas savo tėvynėj ne 
x pranašas

JOLIET, III., geg. Ii: —Ties 
įėjimu į valstijos baudžiamąjį 
kalėjimą šiandie buvo suimtas 
kažin koks vyras, apsitaisęs 
kunigo rūbais. Pas jį buvo ras
ta dinamito. Jis buvo atvažia
vęs automobiliu kartu su ke
liais kitais vyrais ir keletą 
kartų bandė įsigauti vidun.

WEŠTFIELI), N.
11. — Westfieldo miestelis yra 
nuo senai pagarsėjęs savo vy
nuogių sunka (grape juice). 
Atsilankantiems betgi į tą 
miestelį svečiamš nenorpms 
prisimena patarlė apie pranašą 
ir jo tėvynę. Restorane, pa
prašius vynuogių sunkos, pa
prastai gauni atsakymą:

—Mes jos nelaikome. čia j 
niekas jos nereikalauja. Gal ko 
“kita” gersite?

$10,550,000 Illinois 
Universitetuiįstatymu, ne.; i x

| SPRINGFIELD, III., geg. 11.
I— Gubernatorius Small šiandie 

i priimtą 
bilių, kuriuo Illinois Universi
tetui skiriama * $10.550,000

ateinantiems dvejiems metams.

Meksikos biznieriai bijo: 
ekonominio krizio į

------ r—
MEKSIKOS MIĖSTAS, geg.1 

11. Meksikos Mieste prasi-! 
dėjo prekybininkų ir pramo-' 
ninku konferencija apsvarsty-* 
ti priemonėms, kuriomis butų ””0’ studij'.joiHnt. 
galima pataisyti dabartinę blo- • ________
giĮ komercinę ir industrinę RAD0 SKRYNIOJ 
padėtį ir užbėgti už akių gre-| ją MOTERIŠKES KŪNĄ 
siančiam ekonominiam kriziui. -

1NDIANOLA, Iowa, 
— Mokytoja Miss 
Cochrane, kuri buvo 
ma, buk ji pasakodavus moki
niams nepadorių pasakų, bet 
buvo išteisinta pasirodžius, kad 
kaltinimai buvo nepamatuoti, 
dabar apskundė tris ipokykių 
komisijos narius, reikalaudama 
iš jų $25,000 už apkalbą ir 
garbės nuplėšimą.

LONDONAS, geg. 11. Cha- 
* ring Cross geležinkelio stoty 
rado skrynią, kurioj buvo už
kaltas sukapotos jaunos mote
riškės kūnas. Skrynią buvo 
padavęs stoties tarnautojams 
palaikyti kažin koks nepažįsta
mas žmogus, ir kai per ištisą 
savaitę padavėjas nebepasiro
do jos atsimti, skrynia buvo 
atidaryta ir joje užtiktas bai
sus radinys. Daroma stropus 
tardymus.

įmetė
liepęs

NUSIŽUDĖ DEL NELAIMIN-
KIAUŠINIS SU “ERŠKĖČIŲ G0S MEIL8S

VAINIKU” LUKŠTE i NEGAUNEE, Mich., geg. 11.

MANILA, Filipinai, geg. 11.
— į Manilą atvyko su vizitu 
sultanas Sa Massiu, Lanac 
Morų valdovas. Paklaustas, ke
lias pačias jis su savim atsi
gabenęs, sultanas atsakė:

—Aš neturiu haremo. Laiky
mas daug pačių daugina žmo
gaus bėdas, dalina jo turtą ir
atima iš jo laimę. Man vienos U, — Vietos 
pačios pakanka, bet gabentis 
su savim ir tos buvo perdaug.

i -------------------------------

Proponuoja sterilizuoti 
proto ligonius

SPRINGFIELD, III., geg. 11.
— Senatorius Rodney B. Swift 
įnešė legislaturoj bilių, kuriuo 
einant turėtų būt sterilizuoja
mi (nevaisingi padaromi) visi 
baudžiamose ir labdarybės įs
taigose laikomi asmenys, sergą 
proto ligomis ar ydomis. Jei 
bilius butų priimtas, sterili
zuojami butų visi pamišėliai, 
silpnapročiai ir epileptikai.

Buvo vedę, bet jungtu
vės buvo neteisėtos

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

PURCELV1LLE, Va., geg. ^eanora hoikuii, to .
pilietis S. W. ^ier?aitė, tariamai dėl to, kad Gijose, tik^ dabar, 

Brooks laiko vištos kiaušinį, jaunikaitis, kurį „ 
kurio lukšte yra pasidaręs žen-. l)asiro(U's ja* neištikimas, 
klas, labai panašus į erškėčių ’ 
vainiką, 
padėtas 
Velykas.

MARQUETTE, Mich., geg. • tinis oro biuras šiai dienai pra-1 
11. - Valstijos kalėjime čia našauja:
vienas kalinys žirklėmis nudu-l Bendrai gražu; šiltėja/ Vidu
tė kitą kalinį. Franką Malinskį, 
30 metų. Molinskis buvo 1925 
metais nuteistas Grand Ra- 
pidse kalėjimui iki gyvos gal
vos už ginkluotą plėšimą.

įvyrąs ir žmona neteisėtai, nes 
!jų susituokimas buvo neteisė
tas.

Mat senas, dar nuo revoliu
cijos laikų vedybų įstatymas, 
kurs tik dabar buvo legislatu- 
ros panaikintas, tik tokias jun
gtuves pripažino teisėtomis, 
kurioms leidimas buvo duotas 
Marylando valstijoj. *

Automobilistas užsimušė
OMAHA, Neb., geg. 11. — 

Automobiliui nusiritus j pa- 
nuo čia

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 {eina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą ii 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 
kainuos 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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AČIŪ VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Sveikatos Dalykai
l—i — ■■■■■■ ■- ■ ■ ! WWIII—— I ■■■■■■■..... ■ III——m. i, >i, —MM,

Rašo Dr. Margeris

Vietoje sodos nuo dabar pra
dėki t vaitoti po biskj “Phillips 
Milk of Magnesia“ su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugstumų, 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“. Dvidešimti* penki ir pen 
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk oi 
Magnesia“ yra U. S. Užregis
truota Trade Murk per The 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H 
Phillips nuo 1875.

Labiausia praplitusi ly
ties liga (gonorėja, 

triperis)

Kaip gonorėja apsi- 
krečiama

Kas per liga yra gonorėja
Dažniausiai gonorėja apsikrėčia- 

ma per lytinį aktą.

Saugiausias 

būdas siųsti 

pinigus namo

Tai yra 

telegrafuokit juos

NESIŲSKITE pinigų laiškais, 
laiškui neina R-reičiau negu 
traukiniai juos veža. Jūsų mo- 

teris, vaikui arba motina namie 
gal reikalauja pinigų toujau. 
Kuomet gausite užmokestį iš- 
mokėjimų dienoj, eikit tuojau 
j arčiausių VVestern Union Tele-. 
graph ofisą ir telegrafuokit pi
nigus namo.

Į valandą laiko kaip jus už
mokėsite pinigus Western 
Union Telegraph ofise, tie pini
gai bus išmokėti jūsų Šeimynai.

’Western Union Telegrąph 
ofisas randasi netoli jūsų. Mu
sų Klerkai yra specialiai iš
mokinti, kad suteikus jums 
greitą, mandagų patarnavimą. 
Su pagelbo musų Cąble Money 
Order Service jus taipgi galite 
siųsti pinigus namo, nežiu-. 
rint kur jie butų. Pinigai .iš-j 
mokami anos šalies, arba! 
Jungtinių Valstijų pinigais.

THE J
VVESTERN UNION'I 

TELEGRAPH E
COMPANY

WENNERSTENS
Tfrohemian ITppo

TIKRI APYNIAI

SKifiTINGI
Nuimkit ViršclĮ-PAZIURĖKTT
pauostykit- paragaukit
TIKPI APYNIAI

—

prie-
žar-

daž-

Gonorėja (triperis) yra lim
pama liga, kurią pagaminti ga
li tiktai tam tikras mikro-orga- 
nizmas, gonokokų vadinamas. .

Gonokokų geriausiai mėgsta 
gleivinę plėvę, todėl jis dažniau
siai ir įsigyvena tik tokiose vie
tose, kuriose gleivinės plėvės 
apsčiai yra, būtent: lyties 
taisose, dugnolyj (sėdimoj 
aoj), akyse ir burnoje.

O kad gonokokas dažnių
niausiai įsigyvena šlapinimosi 
kanalėlyj, žinoma, daug rečiau 
ir kitose šlapinimosi ir vaisos 
irietaisų vielose, tai dėl to, ro
les, gonorėja ir vadina'ma lyties 
iga. Vadinama ją, be to, lyties 
iga dar ir todėl, kad ve daž
niausiai tenka gauti ją lytinį 
iktą atliekant.

Gonorėja yra labiausia 
paplitusi lyties liga

Iš apie dviejų tūkstančių li
gonių Dr. Erb (Vokietijoj) su
rado apie tūkstantį turėjusių 
gonor.ją, taigi penkiasdešimt 
nuošimčių. Dr. Caliot (Ameri
koj), peržiūrėjęs aštuonių tuks- 
cančių ligonių sveikatos rekor
dus, surado, kad tiisdešimt pen- 
d nuošimčiai buvo kada nors 
urėję gonorėjų. Labai galimas 

netgi daiktas, kad gonorėja yra 
lirgę ir serga daug didesnis 
nuošimtis. Tikros’ statistikos,

Visų dažniausiai gonorėja ap- 
sikrėčiama per lytinį susiėjimą 
(susinėšimą; aktą). Pavyzdžiui, 
jeigu tik vyras lytiškai susieina 
su gonorėjų turinčia moterimi, 
tai beveik visados jis gonorėja 
apsikrečia. Sakau “beveik,“ nes 
ne visai retai atsitinka, kad du 
vyrai turi lytinį reikalą sn vie
na ir ta pačia moterimi, vis dėl
to vienas gonorėją gauna, o ki- 

,tas ne. Žinoma,ne be tam tik
rų priežasčių taip atsitinka'. Vi- 
•supirmiausiai, gar būti, kad vie
nas iš jų daug greičiau lytinį ak
tą atlieka, taigi gonokokai, šiaip 
ar taip, negauna pakankamai lai
ko į šlapinimos kanelėlį įsmukti. 
Antra, gali būt, kad vienas iš 
jų turi stipresnę atsparą prieš 
bile kokius mikro-organizmus,' 
taigi ir prieš gonokoką, atsilai
kyti. O tai reiškia, kad jeigu 
gonokokai ir’gauna tokį stipruo
lį užpulti, tai vis tiek nieko ne
laimi, nes kovą pralošia ir patys 
galą gauna. Trečia, labai gali
mas daiktas, kad vienas iš jų 
daugiau gerbia higienos dės
nius; vadinas, gerai apsiplauja, 
žinoma, nesigailėdamas nei mui
lo, nei vandens. Ketvirta, ma
ža abejoti tereikia, kad dažniau
siai apsikrečia tas, kurs būva 
girtas, nes girtas beveik visados 
greičiau gonorėją gauna. O ko
dėl taip yra, tai juk aišku ir iš 
to, kad girtas vyriškis visados 
ilgiau lytinį aktą užtęsia; gi an
tra, jis, girtas būdamas, yra la
bai drąsus, todėl nieko nepaiso 
ir už tai kaip reikiant nenusi- 
plauja; pagaliau, girto žmogaus 
ir atspara prieš mikro-oi^raniz- 
mus, manoma, kad daug silp
nesnė tėra, v I

Kai dėl moterų, tai pasakyti 
reikia, kad taip pat būva ir su 
jomis, kaip aukščiau pasakyta. 
0 tai reiškia, kad ir jos dažnių 
dažniausiai gonorėja apsikrečia. 
per lytinį aktą su gonorėją tu- 

rinčiu vyru.
Galima ir kitokiais keliais 

gonorėja apsikresti.
Galima tečiaus gonorėja apsi- 

krėsti ir kitokiais keliais, ne vien; 
tik lytišku susinėsimu. Tik ši
tokiais budais apsikrėsti, reikia 
tiesa sakyt, gana retai pasitai-1 
ko. O tie keliai arba budai, tai 
dožniausiai drabužiai, rankšluos
čiai, lova, maudynė, išeinamos' 
vietos sėdynė, na, ir kitokie da
lykai dalykėliai, su kuriais go-' 
norėją turinčiam-čiai pirmiau' 
susidurti teko. Ant drabužių,! 
rankšluosčių, lovos paklodžių ir' 
antklodių, sėdynės, etc., juk ga-' 
na lengva gonorėją turintiems’ 
gonokokų tenais palikti, o ne tu-1 
rintiems — gauti.
Pačių ligonių išsvajoti gonorėja 

apsikrėtimo budai.
Iš tikrųjų labai giliai dauge

lio žmonių sąmonėje yra šaknis 
įleidus stačiai juokinga p?.žiura,Į 
būtent, kad lyties ligos yra “ne
doros“ ir “sarmatlyvos.“ Tokie 
žmonės, žinoma, paprastai senu' 
įpratimu eidami, ateina su gono-' 
rėja pas gydytoją labai susigė-1

lios, moterys. Tik moterys, rei
kia tiesa sakyt', nesuverčia bė
dos ant to nelaimingo “prieš vė
ją šlapinimosi.”

Reikia betgi galvoj turėti, kad 
be gonokokų gonorėja apsikrės- 
ti anaiptol negalima. - Šitą ligą, 
vadinas, gonorėją, arba triperį, 
gali pagaminti tiktai gonokokas 
ir niekas daugiau. Įsidėmėkite 
tatai ant visados.

P. S. Kitame straipsnyj iškel
siu aikštėn simptomus, kuriais 
gonorėja pasireiškia.

xiiixxnxiixjixxiiixxingx
PERLINES

OUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

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

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar llapids, Iowa

Padarytos iš 76 ir 102 raktų ofctay; 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie 
niniais “reeds”. Dailus užbaigimas i 
gražiai išihargintos.

Neapsigaukit, žiurikit, kad1 an 
koncertinos butų pažymėta

“PEARL OIJEEN”

Dykai Nuo Dusulio 
Laike Pavasario

Pulkua tydym« metodai, kuria paUncvina 
dusuli Ir nedalaidžia d dėsnių akauaraų —- 

ataiunliamaa šiandien bandymui dykai

Jei Jųa kenčiate nuo tų baisių dusulio ata
kų kuomet lyja ar yra drėgnas oraa: jei 
jums smaugia prie kiekvieno atsidūsėjimo, 
nepamirškite atsikreipti tuojau pas Frontier 
Asthma Co., gausit dykai išbandymui jų 
pulkų metodų. Nėra skirtumo kur jųa gy
venat, arba ar jųa turit kok| rionr pasiti
kėjimų | kitas <kok:as gyduo.'es, reikalaukit 
išbandymui dykai. Jei jus kenčiate visų sa
vo- amžių Ir bandėt pasigelbėti visais gali- 
piala budais nuo baisiausių dusulio skaus
mų, jei jus hiėbeturite jokios vilties, reiku- 
laukit dykai išbandymui.
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SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

Katalogus siunčiame

VITAK
4639 So.

ELSNIK 
Ashland

ir

kad' ant
) . ...»

dykai 

co. 
Avė.

CHICAGO, ILL.XXXXX1XKXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ligą

StVER42S 
E S KO

Henry!
America’s 

k F i n e s t k

DYKAI I6BANDYMU1 KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

Frontier Bldg., 462 Niagara St., 1086 E, 
Buffalo, N. Y.

Prisilakite dykai išbandymui jūsų me
todą :

JOS. F. BUORIK
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, III.

FOTOGRAFAS • 
Vestuvių, Gru
pių h* šeimynų 
Mūsų " Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel. 

1

•BeVerly 2300

Ar myli savo gimines, sa
vo draugus Lietuvoje?

$10.000 ATe±t POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

« •

Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių

va. Net ir ten, kur valdžia (kaip 
štai Chicagoj) įstatymais reika
lauja, idant gydytojai lyties li- 
’^as sveikatos- departamentui re- 
oortuotų, vis^delto pilnos statis
tikos negaunama. Žinoma, vie
la, dėl to, kad kurie-ne-kurie 
gydytojai vis tiek nereportuo- 
ja, o antra, dėl to, kad lyties li- 
4ąs labai daug šundaktarių gy
le. šundaktariai gi, nei medici
nos mokslo nėję, nei valdžios 
taidimo žmones gydyti negavę, 
.eportuoti noruli, nes save iŠ— 

luoty. Pagalios, juk ne mažai 
yra ir tokių ligonių, kurie pa
tys gydosi.

Vyruose, žinoma, visados dau
giau gonorėja sergančių randa
si, negu moteryse. O tai dėl to, 
kad vyrai jau iš prigimties yra 
agresyvi© pobūdžio lytinės mei
lės dalykuose, taigi tokios mei
lės jie daugiau ir teieško, negu 
motery^-. Be to, lytinę meilę be
veik ištiintinai pardavinėja lik
tai moterys. Tokiu keliu, šiaip 
ar taip, jau tik pas vieną pros
titutę gali keli arba daugiau 
vyrų lytine liga apsikrėsti. Ir 
apsikrečia. Ir taip baisiai šita 
liga vyruose praplitusi, kad, rei
kia tiesa sakyt, jeigu tik ten
ka keliems vyrams krūvon su
sitelkti, ir užeina kalba apie tri
perį, tai jeigu tik atsiranda vie
nas kitas toks “šventas,“ kurs 
užsigina triperio niekad netu
rėjęs!, visi kiti tik juokus iš 
jo daro ir, žinoma, ney vienas 
jam netiki. Rodosi, neapsirik
siu pasakęs, kad beveik kiek
vienas vyriškis šituo klausimu 
šitaip mano: “Aš turėjau (tri
perį), tu turėjai, jis turėjo, — 
ot, mes visi turėjom, — tai kam 
dar čia gintis”. Tame, iš tiesų, dę. Ketas katras iš šitų ligonių! 
yra labai daug atviros tiesos. O 
visa tai tarsi sakyte sako, jog 
gonorėja baisiai paplitusi 
liga.

P. S. Kitame straipsnyj' iš- vėją šlapintis, o jau paskui, už 
dėstysiu tą mažą gyvūnėlį — dienos kitos, ir peršėti galiukyj! 
gonokoką, kurs gonorėją paga- pradėję. rr'r'v“ „„J
mina.

teisybę pasako. Kurie-ne-kurie; 
teisinasi žinoma, pasivaduodami 
nudėvėta ir labai žiopla pasakai-1 
te, tai yra, kad jiems tekę prieš1

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nau ilginu k»hteflT<nau

... Toks didelis vyrų su
vaikėjimas! Tarsi, kad vėjas' 
gonokokų jiems j varpą ėmė ir 

' pripūtė. Gana daug jų pasako-' 
ja gydytojui, kad jie gavę ką tai 
labai sunkaus kelti arba labai 

j aukštai siekti, o todėl, girdi, Ir 
l varpos gale ne gerai pasidarę.' 
j Taip teisinasi gydytojui ne tik
tai vyrai, bet ir vaikai ir, paga-'

Bū
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oInter-Ocean Casualty Co
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR
i r-./ ’ > ■

LOSS OF

Tf sustained 
•l 'i ln the 

manner 
described in 
Paragraph 1

I| sustalnęd ih 
the manner de- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

Life ....................................................
Both Hands .....................................
Both Feet ....................................
Sight of Both Eyes ......................
One Hand and One Foot..............
Otio Hand and Sijęlit of One Eye 
One Foot arui of One l*3ye ...
Either Hand ............................................... .
Either Foot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sight of Either Eye ...................

$10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
io.ono.oo 
10,000.00 

5,000.00 
0,000.00 
5,000.00

$600.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
600.0(1
250.00
250.00
250.00

SKaityK.it ir Pagalvokit
- / *

Apsaugokit save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu 

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neški- 
riarlt užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu. 
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuoj aus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

To the Insurance Ųept., Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niefns NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c.

r~l Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
L—J skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 

šitą plicy per vienus metus.
Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus. 
Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu į savai
tę 18 centų.
Siuntinėkit njan NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

Vardas ...........................................................................  Amžius ............
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodytas liejasi)

Apdraudos Gavėjas ........................................... *......................................

Gatvė Adresas

Miestas ............
t

Užsiėmimas ...
Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, III.

ir liudiju kad —

Padėkit 

ženkleli 

j tinkamą 

kletkutę 

paženklinimui 

savo 

atsakymo

Valstija

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 apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos“ eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius ibendradarbius, negu kiti 
lajkražčiąi, talpina į 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 no 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos3 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 
darbuotes, 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 Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų“ agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago.

.... Apt.......

Tel..............

Garsinkite Kaišenose
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Įstatymai apie algų 
išmokėjimą
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Peoples Fumiture Co
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

M

>4 
H

lų.

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

Rukandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei
namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lcngvys mėnesiniai išmokėjimai

»UWITIM '■»"

4177-83 Archer Avė., 1922-32 So. Halsted St. 
Lafayette 3171 ( anai 6982
M. KEŽE S, Vedėjau J. NAKROŠIS, Vedėja*

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Daugumas valstijų turi įsta
tymus sutvarkymui algų, arba 
geriau sakant, apie algų išmokė
jimų darbininkams.

Kaikurios valstijos reikalau
ja, kad mokesčiai butų mėnesi
niai, pusmėnesiniai, savaitiniai 
i r pussavaitiniai.

Beveik visos valstijos pripa- 
’.ysta, kad algos turi būti išmo
kėtos su darbo užbaigimu. Jei
gu darbininkas paliuosuotas, tai 
yra jeigu kontraktas sulaužytas, 
tai jis gali pareikalauti apmokė
jimo nuostolio sulig jo algos di
dumo, jeigu sutartis sulaužytas 
iš priežasties samdytojo. ' I

Dauguma valstijų įstatymais 
nusako išmokėjimą algų kaip 
greit dabrininkas paliuosuoja- 
mas, bet kelios paskiria išmokė
jimą sekančioj “pay-day”. Ar- 
kansas valstijoj įstatymas ap
dengia tik gelžkelių kompanijas 
ir skiria bausmę dėl neišmokėji- 
rno algos ant pareikalavimo; 
bausmė traukiasi kol susitaiko, 
tik neilgiaus 60 dienų. Kalifor
nijoj panašus įstatymas liečia 
/kas industrijas, bet bausmė tę- 
□ ir.si tik 30 dienų. Piniginės 
bausmės yra Idaho, South Caro- 
ina ir Indiana valst. Kelios 
valstijos reikalauja pranešimo 
apie darbo pertraukimą. Dar
bininkas savo algos nenustoja 
išeidamas be pranešimo, jeigu jo 
• Iga nebuvo mokama sulig su
tarties, t. y. buvo mažinama.

' Kompanijų Krautuvės. Ke
lios valstijos draudžia kompani- 
ų krautuvėms duoti tavoms 

darbininkams, vieton išmokant 
iems algas. Tas draudžiama 
Indiana, Kentucky, Missouri ir 
zelios kitose valstijose.

Atitraukimas Algų. Beveik, 
visose valstijose įstatymai aprū
pina išmokėjimą pilnos algos, 
draudžiant atitraukimus dėl ne
tinkamo darbo arba dėl užlaiky
mo pašalpinių organizacijų arba 
ligonių.

Algos pirmiausia turi būti iš
mokėtos. Visuose reikaluose 
prieš samdytoją arba jo kompa
nija, darbininkų teisūs turi būti 
pirmiausia pripažintos. Papra
stai įstatymas pažymi, kad jų 
algos turi pirmiausia būti išmo
kėtos. Atsitikimuose kur sava-s- 
tis parduotos, algos išmokamos 
iš tų pinigų. Jeigu samdytojas 
mirtų arba bankrutytų, darbi
ninkai pirmiausia skaitomi.

Algų pasayrimas kitam. Tik 
Indiana, Massachusetts ir kelios 

Ir . ...-....  ...... ............... =j

DRAUGAI!

Užsakykite savo giminėms Lietuvoje šiuos 
socialistinius laikraščius:

I

“SOCIALDEMOKRATAS”
Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos 

Socialdemokratų Partijos organas.

Kaina metams $1.20
Pusei metų 0.60

Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40

“NAUJOJI GADYNE”
Socialdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas.

Kaina metams su priedais $1.60
Pusei metų 0.60

Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40

. r ..į

kitos valstijos draudžia pavedi
mą algų kitiems, ypatingai kuo
met tos algos dar neuždirbtos. 
Iš kitos pusės, Maryland, Ala- 
bama ir kitose valstijose tokie 
paskyrimai yra legališki, nes jie 
žiuri kaip į dalyką, tiki kad dar
bininkai yra pilnai suaugę ir ne
reikalauja valstijos priežiūros. 
Massachusetts ^paskyrimas algų 
yra legališkas tik kuomet parei- 
kalautojas parodo darbininko 
žmonos parašytą sutikimą.

Kaikuriose valstijose paskirta 
dalis, arba nuošimtis, darbinin
kų algų yra paliuosuota nuo kre
ditorių reikalavimo. Tuo įsta
tymu apsaugoja aprūpinimą 
darbininkų šeimynos.

Bylos dėl algų. Precedura ve
dimui bylų atgavimui algų yra 
palengvinta daugely valstijų ir 
visos legalės pagelbos draugijos 
ir panašios organizacijos apsi- 
ma vesti tokius reikalus. Kelios 
valstijos paskiria dar algų iš- 
reikalavimo bylose advokato at
lyginimą. Paprastai, bylos dėl 
viršlaikio darbo nėra sėkmingos, 
jeįgu iš anksto nebuvo padaryta 
specialūs sutarties. Kur įstaty
mas draudžia viršlaikinį darbą, 
tai darbininkas su samdytoju 
peržengia įstatymus ir negali 
reikalauti jokios užjnokesties.

Nusprendimas delei bonų už 
tam tikrą darbą arba pagerini
mą darbo yra kiekviename teis
me kitokis. Kaikurie pavėlina 

atgauti, kiti nepavelina.
Įvairių valstijų įstatymai. Ka

dangi įvairių valstijų įstatymai 
mainosi, paimsime tik sekančias 
typiškas industrines valstijas.

New Yorko valstijoj sekantį 
aprūpinimai gyvuoja:

Subankrutavus, algos ir tar
nystės mokesčiai bėgyje trijų 
mėnesių išmokami pirm visų ki
tų išmokėjimų, bet nepervirši
jant $300, kiekvienam darbinin
kui. Algos turi būti išmokamos 
grynais pinigais; čekiais išmo
kama tik tuomet, jeigu samdy
tojas gali parodyti savo gerą fi
nansinį stovį. Jokis asmuo dir
bantis prie viešo konstrukcijos 
darbo, negali turėti “kompani
jos krautuvės“ arčiau dviejų 
mylių nuo konstrukcijos darbo 
vietos. •

* /
K ' '

;Algos išmokamos pirm viso
kių kitų reikalavimų.

Jeigu kreditorius gauna nuo
sprendį prieš darbininką; kuris 
uždirba algos $12 į savaitę arba 
daugiau, tai gali pareikalauti iki 
10 nuošimčio, pakol visa, suma 
bus išmokėta.

Už įstatymų peržengimą ski
riama nuo $100 iki $10,000 pa
baudos,

New Jersey valstijoje darbi
ninkas praranda dali savo . už
dirbtos algos, jei jis atsisakyda
mas iš darbo nepraneša apie tai 
•savo samdytojui iš anksto ir tik 
tuomet, jei taip kontrakte butų 
pažymėta. Samdytojui nega
lint išsimokėti savo skolų, darbi
ninkas turi teisę pareikalauti 
algos bėgy dviejų menesių. 
Samdytojo daiktai ir nejuda
mas turtas negali būti judina
mas tol, kol darbininko alga, 
neviršijanti dviejų mėnesių, bu
vo išmokėta. Sulaikimas algų 
išmokėjimo, kaip tai darbinin
kus verčiant daiktus pirkti iš 
firmų, kompanijų arba korpora
cijų sandelių, yra prieš įstaty
mus. Užmokesčio dalies pasilai- 
kymas iš darbininkų algos yra 
uždraustas. .Algos turi/būti iš
mokamos neregiausia kas dvi sa- 
vaiti grynais pinigais. Skun- 
džiant dėl algos, kuri nesiekia 
$20, teismas veda bylą veltui.

Teismui leidus, kreditorius 
gali iš darbininko algos gauti 10 
nuoš., jei alga siekia $18 savai
tėj. Jeigu alga siekia $1,000 į 
metus ar daugiau, tuomet gali 
būti skiriamas didesnis nuošim
tis.

Illinois valstijoje algos yra 
pirmame pareikalavime. Sam
dytojui mirus, algos paprastųjų 
darbininkų ir tarnų, drauge su 
paskutinėmis ligos ir palaidoji
mo išlaidomis yra pirmenybėje.
KontraktJ.s su sąlyga pasilaiky- 
mo dalį arba tam tikrą nuošimtį 
algos yra draudžiamas. Kiek
vieno darbininko $15, savaitinės 
algos yra paliuosuojami nuo 
kreditorių, jeigu darbininkas 
yra šeimynos galva. Jeigu me
chanikas, artistas, angliakasis, 
paprastas darbininkas, ar tarnas 
iškelia bylą išieškojimui jo už
dirbtos algos, tuomet teismas 
paskiria advokatui atlyginimą, 
apart jam prigulinčios algos. 
Advokato atlyginimas taikos 
teisme nemažiau $5, apskričio 
teisme nemažiau $10.

Massachusetts valstijoj išmo
kėjimo dieną paskiria įstatymas 
ir turi būti išmokėta darbo lai
ku. Atitraukimas už pasivėla
vimą yra uždraustas, panašiai 
kaip ir pabaudos už netikusį au
dimą arba už laiką sugaišintą 
sustojus mašinoms arba jas tai
sant. Jei samdytojas paliuosuo- 
ja darbininką apie tai jam ne
pranešęs iš anksto, samdytojas 
yra atsakomingas.

Algų išreikalavimas skaitoma 
pirmenybe. Algos mažesnės 
$20 į savaitę yra liuosos nuo 
įvairių priekabių, išskiriant jei
gu reikalinga aprūpinti skoli
ninką ar jo šeimyną, tam tikslui 
yra skiriama $10. Algos apsau
gojimui moterų ir vaikų neturi 
būti surištos su jo skola. Juri
ninkų algos negali būti kitų pa
imtos. [FLIS.]

I KORESPONDENCIJOS^
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Sodus, Mich.
šis nedidelis miestelis yra ne

toli St. Joe ir Benton Harbor 
miestų. Miestelyj nieko ypatin
go nėra. Bet jo apylinkėse gy
vena nemažai lietuvių ūkininkų, 
kurie verčiasi daugiausia sod
nais ir visokiomis uogomis, nes 
čia yra sodnų juosta. Visi ūki
ninkai gana pasiturinčiai gyve
na. Niekurie turi įsitaisę ir va
sarnamius, j kuriuos suvažiuoja 
pasilsėti per atostogas chicagie- 
čiai, nes čia apielinkės gražios, 
geri keliai, yra St.. Joe upė, o 
pavažiavus keletą mylių yra ir 
daug ežerų (Dowagiac aplielin- 
kėj).

Iš žymiausių lietuvių vasarna
mių yra buvusio chicagiečio J. J. 
Bačiuno “Tabor Farm”, kurį 
betgi lanko daugiausia s svetim
taučiai. Be kitko p. Bačiunas 
turi ir 9 skylių golfo lauką savo 
svečiams, o ir visas vasarnamis 
yra gerai įrengtas. Tarp svetim
taučių, ypač golfininkų, šis re- 
zortas yra labai populiarus ir 
labai skaitlingai lankomas.

Paprastesnis, bet popuiiariš- 
kesnis tarp lietuvių yra p. Ra
kausko rezortas, o ir daug kitų, 
nes čia taipjau ir rezortų kraš
tas.—Svečias.

Dowagiac, Mich.
■ I III ■ ■ •

'lai ežerų kraštas, šio mies
telio apielinkese yra keliolika di
desnių ir be skaičiaus mažesnių 
ežerų. Skalbiama, kad šioj apie- 
linkėj esama virš 100 ežerų, bet 
net ir vietiniai gyventojai jų vi
sų nežino. O kad miestelis neto
li Chicagos, keliai irgi geri, tai 
kas vasara į čia suvažiuoja de- 
sėtkai tūkstančių žmonių pra
leisti atostogas. Visi ežerai nu
statyti vasarnamiais.

Apielinkėj yra ir lietuvių ūki
ninkų. Niekurie verčiasi gelių 
(gladiolų) auginimu ir gražiai 
gyvena. Vasaros laiku į čia su
važiuoja nemažai lietuvių atos
togas praleisti.—Svečias. 
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Tik ką gavome Kultūra 
No. 4 

Galima gauti 
NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Centrai 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

z 3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAI 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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 vėl. vak. 
Nerišliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

Ar jus žinote, kad
Viso gyventojų ant žemes yra apie 

1,702,520,000, arba apie 26.6 ant kiek
vienos ketvirtainio mylios. Besidau
ginant žmonėms tain kaip dabar bus 
apie 4,000,000,000 j 2014 metų. Gi
liausia vieta Atlantiko vandenyne 
yra 27,000 pėdų; Pacific vandenyne 
giliausia vieta sUrasta 32,000 ir 18,- 
582 Indian vandenyne. Ar jus žino
te, kad Helmarai yra tikri cigaretai, 
bet rte paprasti. Kaip tik paragau
si! Helmutus, jus laimėtojas. Susi- 
pažinkit su Helmarais šiandie.

Tel. Lafayette 0094

E. V. 'KREKĄS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo 
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

> vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

Tel. Cicero 2962 
Res.: Rockv/ell 6363
DR. S. ASHER

DENTISTAS
4901 W. 14th St.

Cicero
Viršui National Tea Co.

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating;

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaustai 
M. YUŠKA & CO.

160 i So. Paulina S't., Chicago, III.

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i’ 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam< 
ant lengvo išmokėji 
mo-

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

S. BALICKAS 
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS RUBUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidunnleatyji 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 W. Washington SL 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895 
V________*

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9601

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktikar 
vusi Pennsyb 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, , dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite na 
geibų.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir (aivos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

I I,------- --- ■ -M —M. M - M — ■ ■

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

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

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukce Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
< Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartj

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE (AHN
4631 So. Ashland Avė.*

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

Res. telephone Plaza 8260

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 Tai. ryto, nuo 2 ild 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:89 vai. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dienų 
Tel. Midvvay 2880 \

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktini* Tol. Fairfaa 6853 
k....................... .

| || n.. I I III I III

/— ................... ." . ........... .
Jei abejoji akimis, pasiteirauk 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
Optemestrist 

Boulevard 6487 
^^^ML*4649 S. AsMand Av.

ir BOK K. 47th 84.
Keavood 1711
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NAUJIENOS
The Uthaauiaa Daily Newu 

Pabhihed Daily Bxc®pš Band 
by Lh® Uthaajalan tauiy Jlavrs Pi

Kdltor P, CKIHAITMS 

17H South Halsted Streeš 
Ckieafo, III 

Telephoue Rooeeveit MM
Subecription Ratus i 

>8.00 per year in Canada. 
47Jfl per year outsid® of ChUag®. 
18.00 per year in Chicagu.

8c. per copy.
Eatered

March 7th, 1914, at the Post Otticu 
pf Chicago, III, ardar Mt «t 
March 8rd 1879.

Sacond UUm Mattar

•ekm>di»nlu*. Mdtia ■a«ji«DU Ben
drovė, 1719 S, HilitM SL, Ghlcago, 
UI — Teiefouaai ieoiųvalt SMMi

Vislmokijlmo kalnai 
Chicagoje — paštui 

Metami_ —_________—
Pum4 umM--- - ------ --------
Trim* mluMiaDM 
IMttt maaadauMi 
VImmaūj utAiuMiuj

ChlcagoJ* par našio tojai: 
Viena kopija ------—___
Savaitei________________
Mineliui ........................ ........

Suvienytose ValitijoMt no Chicagoja, 
paštui

Metams |7.H 
Pasai metų--------------------   8.M
Trims minesiams 1.76
Dviem minusiame 1.25 
Vienam minesivi----------- ------   .75

Alotevon ir kitur utdoniueui 
(Atpiginta)

Metams.............. .............-......... 88.M
P»a®4 m®t<4.M 
Trim® mOnealams —....... SJIU
Pinigus reikia siųsti paltų Money 

ordųriu kartu su nisakymu.

2 MM
—
_ 1.6#
— .75

kiį yra renkami į sovietų kongresus, neatstovauja piliečių 
betarpiškai. Kaimo sovietai renka atstovus j valsčiaus 
sovietų; valsčiaus sovietai renka atstovus į gubernijos so
vietą, ir tik gubernijos sovietai siunčia - savo atstovus į 
kongresą. /

Šitie per tris koštuvus perleisti atsovai irgi dar nėra 
tikri įstatymų leidėjai. Suvažiavę į kongresą, jie tik pasi
klauso bolševikų lyderių prakalbų, priima (rankų pakė
limu) keletą bendro turinių rezoliucijų ir išrenka (irgi 
atviru balsavimu) “pildomąjį komitetą”. Pastarasis jau 
sudaro neva parlamentą. Bet tarpe “pildomojo komite
to” posėdžių, kurie įvyksta trejetu kartą per metus, jisai 
neturi jokios galios. Komisarai (ministeriai) jam nėra 
atsakomingi. Jie atsako bolševikų partijos centrui.

Tokia yra komunistų “demokratija”.

, Visi tie faktoriai turi tenden
cijos sumažinti žemes sukimosi 
greitį. O kuomet žemė suksis 
lėčiau aplink savo ašį, tąsyk, 
žinoma, dienos bus daug ilges
nės. Ant galo, ateis laikas, 
kuomet diena lyginsią musų lai
kų mėnesiui. t

Kokios tada bus sąlygos žmo
gaus gyvenimui? Vidurdienyj 
karštis bus neapsakomas. Tro
pikuose, galimas daiktas, nie
kas negalės gyventi. Net la
ižau į šiaurę karštis bus gan 
didelis.

TJZinnnnnmr

MEKSIKOS KUNIGIJA SIŪLO TAIKĄ.

Chicagos “Tribūne“ specialia korespondentas, kuris 
tik-ką sugrįžo iš Meksikos, kur jį buvo- pasiuntęs laikraš
tis rinkti tikrų žinių apie padėtį tame krašte, rašo, kad 
Meksikos katalikų dvasiškija pasiūliusi valdžiai, per bu
vusį prezidentą Obregoną, taiką.

Taikos pasiūlymo tekstą parodęs laikraščio kores
pondentui arkivyskupos Leopoldo Ruiz y Flores, kuris 
dabar eina Meksikos vyskupijos sekretoriaus pareigas, 
vietoje ištremtojo vyskupo Diaz’o. Pasak arkivyskupo 
Ruiz’o, tam taikos planui pritariąs ir Romos papa.

Šitas Chicagos laikraščio paskelbtas dokumentas įdo
mus yra visų- pirma tuo, kad jame beveik atvirai pripa
žįstama Meksikos vyskupų padaryta klaida, uždarant 
bažnyčias ir suspenduojant religines apeigas.

Tą negirdėtą naujoje gadynėje žinksnį Meksikos baž
nyčios vadai, su Romos papos žinia, padarė, tikėdamiesi 
sukelsią prieš “bedievišką” Calles’o valdžią žmones. Už
darydami bažnyčias ir sustabdydami visus “dvasiškus pa
tarnavimus” tikintiems Meksikoje, vyskupai paskelbė,, 
kad religinės apeigos nebusiančios atnaujintos tol, kol ne
busią atšaukti tie konstitucijos paragrafai, kurie varžą 
katalikų bažnyčios “laisvę”.

Bet vos praėjo apie pusė metų laiko, kai Meksikos 
vyskupams teko atsiimti atgal savo “revoliucingus” žo
džius. Savo taikos pasiūlyme dabar jie sako, kad pamal
dos bažnyčiose bus atnaujintos, “jeigu dalykai sugrįš ton 
de facto tolerencijos padėtin, kuri gyvavo 1925 m. sausio 
mėnesyje”, — nors konstitucija tuo tarpu ir nebūtų pa
keista.

To ne gana. Savo rašte arkivyskupas Ruiz siūlo nu
sileisti dar daugiaus. Jeigu valdžia nesutiktų atšaukti 
cUos savo prieš bažnyčią atkreiptus įsakymus ,kuriuos ji 
yra išleidusi po 1925 m. sausio mėnesio, tai Meksikos vys
kupų atstovas siūlo,* kad valdžia nurodytų, kuriuos tų įsa
kymų ji ketina palikti galioje, idant jisai galėtų pranešti 
apieitai popiežiui. Pats arkivyskupas ir kiti Meksikos 
dvasiškijos vadai maną, kad popiežius nesipriešinsiąs 
kunigų registracijai, svetimšalių kunigų pašalinimui iŠ 
Meksikos ir kunigų skaičiaus sumažinimui.

Tik šių dalykų tuojaus prašytų dvasiškija iš valdžios: 
švietimo laisvės, pamaldų, organizacijų ir spaudos laisvės 
ir bažnyčios nuosavybės pagerbimo. Aišku tečiaus, kad 
vyskupai ir šitais klausimais sutinka su valdžia derėtis.

Taigi iš visa ko matyt, kad Meksikos kunigija supra
to kovą su valdžia pralaimėjusi, ir dabar ji mėgina išgel
bėti kas dar galima išgelbėti. Du galingiausieji jos kovos 
prieš valdžią įrankiai pasirodė nevykę. Pirmiaus kuni
gai turėjo prisipažinti, kad nepasisekė jų paskelbtas eko
nominis boikotas; dabar jie prisipažįsta, kad be rezultatų 
yra ir bažnyčių uždarymas. Vienintelis būdas toliaus 
vesti kovą prieš valdžią butų tiktai ginklas. Šito įrankio 
Meksikos kunigai nevengia vartoti, bet ir jie tur būt su
pranta, kad ginklais jie negali valdžią sumušti. Iš to ir 
pareina dabartinis jų taikos pasiūlymas.

Klerikalizmo pralaimėjimas Meksikoje bus nemen
kas padrąsinimas demokratijos šalininkams ir kitose ša
lyse, kur klerikalai yra įsigalėję.

Astronomai pranašau
ja, kad ateity diena 
bus 30 kartų ilgesnė, 
negu dabar.

žemės forma. — Mėnulio atstu- I
m a s nuo žemės. — Dienos il
gis. — Tikrasis laikas.—Die
na, kuri bus 30 kartų ilgesnė, 
—negu ji yra dabar.—“Kaip 
gyvuojate?” — Astronomo 
Moreaux knyga. — Invaras.— 
Geoidas. — Green’o teorija, 

žemės sukimosi greitis. — 
Mėnulio trauka. — Kokios 
bus gyvenimo sąlygos žemėj?

dalimi;
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SOVIETŲ KONGRESAI BUS DAR RETESNI.

Visuotinas sovietų suvažiavimas balandžio mėn. 26 d. 
vienbalsiai nutarė priimti sumanymą, kad sovietų kon
gresai butų laikomi tik vieną kartą per du metu.

Iki šiol sovietų suvažiavimai, einant sovietų konsti
tucija, turėdavo įvykti kasmet. Bet pernai metais kon
stitucija buvo sulaužyta, suvažiavimas nebuvo šaukia
mas, — kadangi Stalino frakcija turėjo vesti kovą su opo
zicija. Dabar jau ir įstatymas padarytas, kad suvažiavi
mai bus laikomi tiktai kas dveji metai.

Laikotarpyje tarpe sovietų kongresų veikia kongrese 
išrinktasis “centralinis pildomasis komitetas” (dabar ji
sai susideda iš 585 narių), kuris renkasi tris kartus per 
metus ir posėdžiauja po keletą savaičių. Tarpuose tarpe 
šitų posėdžių veikia “liaudies komisarų taryba” (ministe- 
rių kabinetas).

Tiesioginiai žmonių įgaliotiniai, tuo budu, sovietų 
Rusijoje dabar turės progos susirinkti tik kartą per dve-

Musų žemė nėra apskritas kū
nas. Daugiau to, ateis laikas, 
kada ji turės piramides pavida
lą. Tąsyk viena diena truks 
visą menesį. Tarp mėnulio ir 
žemės atstumas bus daug kartų 
didesnis, negu jis yra dabar. 
Gyvenimo sąlygos žemėj neįma
nomai pakitęs, ir prie jų žmo
gus turės prisitaikyti arba žuti>

Tuos pranašavimus nesenai 
padarė Moreaux, garsus francu- 
zų atstronomas. Prof. Harlow 
Shapley, Harvardo observatori
jos direktorius, ir gi laikosi be
veik tokios pat nuomonės, kaip 
ir Irancuzų mokslininkas. Prof. 
Shapley sako, jog jurų pakili
mai ir atoslugos mažina žemės 
sukimosi greitj. Bėgiu šimto 
metų, diena pasiilgina viena 
tūkstantine sekundos
tuo pačiu laiku kas šimtą me
tų atstumas tarp žemės ir mė
nulio darosi 7 pdomis didesnis. 
O jurų pakilimus ir atostogas, 
kaip žinia, pagimdo mėnulio 
traukos jėga. Moreaux eina 
daug toliau, negu prof. Shapley. 
.Jis daro labai įdomių pranaša
vimų kai dėl ateities.

Pirmoj vietoj ateity žmonės 
neturės tikslaus masto laikui 
matuoti. žemės l>esisukimas 
aplink ašį, kaip žinia, yra lai
ko mastas. Vieną dieną ar
ba parą parastai yra priimta 
dalinti j 24 valandas. Tečiau 
mokslininkai turi tikslesni bū
dą suradimui to laiko, bėgiu ku
rio žemė pilnai apsisuka aplink. 
Jie surado, jog tas laikas lygi
nasi 23 vai. 56 min. ir 4 sek. 
Patai tankiai vadinama “tik
ruoju laiku.” Bet Moreaux 
patyrė, kad ir tikrasis laikas to
li gražu nėra patvarus. Įvaira- 
vimas yra labai mažas, vienok 
jis vyksta visą laiką. O taip 
dalykams esant vargu butų ga
lima surasti žmogų, kuris ga
lėtų pasakyti tikrąjį laiką.

Moreaux matematiški apskai
čiavimai rodo, jog praėjus dau
geliui milionų metų diena bus 
SK) kartų ilgesne, negu ji yra 
dabar.

'Dk įsivaizduokite sau! Trys 
šimtus šešias dešimtis valandų 
tęsis diena, o paskui tiek jau 
laiko naktis.

“Kaip gyvuojate?” — paklaus 
koks nors Jonas savo draugo.

“Puikiai!” — atsakys drau
gas. “Tik apie 150 valandų aš 
truputį buvau apsirgęs diftepi- 
ja.”

Vadinasi, liga prasidėjo apie 
vidurdienį.

Arba bandykite sau įsivaizduo
ti, ką reikš pasakymas: “Rytoj

jus metus. Tečiaus reikia pasakyt, kad ir tie įgaliotiniai, aš nedirbsiu.” Tas rytoj lygto-

sis šių dienų ištisam mėnesiui.
Mokslas suranda įdomių da

lykų. Jis visą laikų bando su
kurti teorijas ir hipotezes išaiš
kinimui įvairiausių gamtos reiš
kinių. Neretai pasirodo, jog tie 
aiškinimai nėra tikslus. Tąsyk 
jki atmetama ir ieškoma naujų.

Moneiaux savo knygoj “Astro- 
nomy To-Dayp pajudino kaip 
tik naują dalyką, būtent) die
nos ilgėjimo klausimų. Jeigu 
diena iš tiesų darosi ilgesnė, tai 
kodėl taip įvyksta? Moreaux 
tatai labai įdomiai aiškina.

Prieš kiek laiko tapo surastas 
invaras, kuris nebijo jokių oro 
permainų. Visi žinomi metalai 
paprastai nuo šilimos skečiasi, 
o nuo šalčio susitraukia. In
varas, kuris yra plienas sumai
šytas su nikeliu, pasilieka vie
nodas. Tuo budu mokslinin
kams atsirado įgalimybė tiksliai 
išmatuoti žemės paviršių. Prieš 
kiek laiko inžinieriai su invaro 
padarytu mastu (24 metrų il
gio) pradėjo matuoti žemės ka
muolį. Savo didžiausiam nusi- 
tebėjimui jie surado, jog žemė 
toli gražu nerti taip apskrita, 
kaip iki šiol buvo priimta ma
nyti. Net žemes pusiau jis (ek
vatorius) nėra pilnai apskritas. 
Pasiremiant naujais atradimais, 
kai kurie mokslininkai žemę 
pradėjo vadinti ”geoidu,” o ne 
kamuoliu. “Geoidas” yra speci- 
alis vardas, kuriuo apibudinama 
žemės forma.

Tas faktas vėl atgaivina 
teoriją, kuri buvo labai po- 
puliai’iška prieš keletą de- 
sėtkų metų. Pavyzdžiui 
astranomas Green buvo tos nuo- 
mončs, jog žeme turi piramides 
pavidalą. Esą vėstanti žemė 
turi tendenciją priimti tą for
mą. Moreaux mano, kad Gree
n’o sugalvoto] teorijoj gali būti 
daug tiesos, šiandien yra tik
rai žinoma, kad ekvatorius ir 
poliai nepasilieka vietoj, bet pa
mažėl slenka iš vienos vietos į 
kitą.

Astronomai tą faktą patyrė 
prieš keletą metų. Jie surado, 
kad ekvatorius nepasilieka vie
toj. O kuomet ekvatorius nėra 
pastovus, lai žinoma, ir žemės 
poliai (ašigaliai) negali būti 
pastovus.

Turint tuos dalykus galvoj, 
nešim/u suprasti, kad žemės su
kimąsi aplink savo ašį negali 
būti vienodas. Sukimosi grei
tis turi ar pagreitėti, ar suma
žėti. Sakysime, obuolys, iš 
kurio iškąsta keli kąsniai, nesi
suks taip sklandžiai, kaip visiš
kai apvalus obuolys. Lengva 
taipgi bus pastebėti, jog obuo
lio sukimąsi žymiame laipsnyj 
priklausys nuo jo ašigalių. Jei
gu su špilka perdursime obuolį 
per vidurį ir suksime jį, tai tas 
sukimosi bus lygus. Bet nors 
ir nedidelis nukrypimas į šalį 
tuoj atsilieps į sukimosi sklan
dumą.

Moreaiix daug svarbos priduo
da ir tam faktui, kad apie ek
vatorių žemė yra labiau išpli
tusi. Todėl m^nuįio trauka toj 
vietoj yra stipriausi. O kadan
gi žemė sukasi vienon pusėn, o 
mėnulis kaip lik priešingon, tai 
žemės sukimosi greitis nuolat 
mažėja. Tuo pačiu laiku mė
nulis irgi labįau tolinasi.

Vienok žmogus prie naujų ap
linkybių greit prisitaiko. Tad 
ateityj jam gal visai nebus sun
kti didelį karštį pakelti. Nebus 
gal jam keblu prhleisti ir neį
manomai ilgą naktį, kuri tęsis 
180 valandų, t. y. apie dvi sa- 
vaiti.

Bet dėl tokių permainų mums 
nėra ko susirūpinti. Tos per
mainos įvyks (jeigu jos kada 
nors įvyks) už daug daug mi
lionų metų. Be to, atstronomo 
Moreaux teorija yra gan spe- 
kuliatyvė. Ateityj gali pasi
rodyti, kad ji tikrenybei neata- 
tinka. —K. A.
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[Pacific and Atimtie Photo]

Graikijos prezidentas admiro
las Kondouriotis, kuris užėmė 
vietą nuvertus diktatorių gen. 
Pangalos, dabar padavė savo 
rezignaciją delei kabineto ne
veikimo.

sui. Jo paskyrimą turi užtvir- 
'inti enates, [FLIS.]

IMMIGRACIJOS PERMAINOS.

užsiė-

dar-
Tos

Nuo pasaulinio karo pradžios 
ir nuo immigracijos kvotos aktų 
priėmimo pasirodė labai ypatin
gų permainų immigrantų 
mimuose.

Proporcija neprityrusių 
bininkų žymiai sumažėjo,
rųšies darbininkai sudarė 41 
nuošimtį visų immigrantų ketu
riais metais prieš karą, (nuo 
1911-1914), bet tik 18.7 nuošim
tį per pastaruosius dvejus me
tus 1925 m. ir 1926 m. Pirmais 
immigracijos akto metais buvo 
du syk tiek neprityrusių darbi
ninkų kiek prityrusių mechani
kų, profesionalų ir biznio žmo
nių ir ūkininkų, bet pereitais 
dvejais metais prityrusių darbi 
ninku tiek atvažiavo, kiek nepri
tyrusių; ypatingai dauginus 
ūkininkų atvažiavo negu prieš 
karą. Iš viso pereitais keliais 
metais atvažiavo 11,800 ūkinin
kų. (FLIS).

Įvairenybės

Kongreso knygynas
Kongreso knygynas yra did

žiausias knygynas Amerikoje ir 
' trečias didžiausias knygynas 

pasaulyje. Buvo Kongreso įs
teigtas 1800 m. $5,000 buvo 
paskirta nupirkti knygų ir įs
teigti tinkamą vietą toms kny
goms. Keturiolika metų vė
liaus, kuomet Britų pulkai su
degino sostapilį, 3,000 knygų 
sudegė. Tuomet Thomo Jef- 
fersono (veno pasirašiusiųjų 
po Nepriklausomybės Deklara
cija) knygynas buvo nupirktas 
kaipo pradžia naujo knygyno. 
Knygų kolekcija vis augo, nes 
beveik kasmet 1,300 knygų pri
dėta, iki 1851 m. antras gais
ras sunaikino beveik pusę kny
gyno, — apie 55,000 knygų. Ir 
vėl naujas knygynas pradėtas. 
Bet su prisdėjimu Smihsonian 
Instituto knygyno, privatiškų 
knygynų ir privatiškų žmonių 
knygų, vieta buvo permaža. 
1886 m. Kongresas autorizavo 
pastatymą atskiro namo knygy
nui. Vienuolika metų vėliaus, 
tas knygynas buvo užbaigtas, 
kainavo virš $6,000,000 ir už
ima tris su puse akrų žemes. 
Stovi ant Capitol kalno, ma
žiaus kaip pusė mylios nuo Bal
tųjų Namų. Yra didžiausias ir 
brangiausias knygynas pasau
lyje.

Nors jis išpradžių buvo įs
teigtas “dėl vartojimo abiejų 
Butų ir jų naęių” (kongresma- 
nų), tečiaus knygynas yra atda
ras visiems suvirs 16 metų. Bet 
tik senatoriai ir atstovai ir kai- 
kurie valdžios viršininkai (įsta
tomų pažymėti) guli neštis 
knygas namon. Knygius gali 
paskolinti knygų studentams.

Didžiulis skaitymo kambaris 
turi 15,000 knygų ir čionais net 
1,000 skaitytojų gali vienu lai
ku skaityti. Elektriški knygų 
nešiotojai sujungia skaitymo 
kambarį su Baltuoju Namu. 
Jeigu skaitytojui reikalinga var- 
toti tas pačias knygas per kiek 
laiko kasdien, tai jam paskirta 
stalelis. Yra 60 tokių stalelių 
galerijose. Apart didžiulio 
skaitymo , kambario yra skaity
mo. kambariai senatoriams ir , 
atstovams. Neregių skaitymo 
kambaris turi net 10,000 kny
gų, pampletų ir žemlapių. Kny
gynas paskolina knygas per 
paštą neregiams ant pareikala
vimo.

Iš viso knygynas turi beveik 
3,500,000 knygų ir pamfletų, 
kelis milionus rankraščių, su- 
virš 500,(MM) žemlapių, suvirs 
400,000 j spauzdinių, ir suvirŠ 
milionų muzikališkų kompozici
ją-

Knygynas turi atstovų Euro
poje, kuris raportuoja apie pro
gas gauti šertų ir brangių kny
gų ir jam pavesta nupirkti tas

knygas.
1926 m. Knygynas nupirko 

24,625 
aukavo asmenys ir 14,910 kny
gų buvo dovanos federalės, val
stijų ir vietinių valdžių.

Mr. Jacob Schiff 1912 ir 1914 
m. paaukavo didžiumą žydų kny 
gų kolekcijos.

Slaviškas skyrius turi vieną 
iš didžiausių kolekcijų Rusijos 
literatūros. Vien tik Busija 
turi daugiaus. Gennadius Va- 
silicvich Yudin, iš Siberijos,. 
pradėjo šilą skyrių su 80,000 
knygų 1907 metais. Šiandien 
yra suvirs 120,000 knygų.

Knygynas tarnauja netik skai
tytojams, bet ir kitiems kny
gynams. Knygynai gali pasi
skolinti knygą iš šito knygyno, 
jeigu tos knygos tuo laiku nė
ra vartojamos.

Įstatymas padaro Kongreso 
Knygyno dalį valdžios įstatym- 
davystinio departamento. Kon
gresas kasmet paskiria sumą 
pinigų dėl knygyno užlaikymo 
ir 600 darbininkų algoms. Pre
zidentas paskiria knygių, nors 
jis tiesiog raportuoja Kongre-

knygas, 18,121 * knygą
Prieš ir po—apsivedime.

“Su tavim,” šaukė jis: “aš 
pašalinsiu iš kelio visas kliūtis, 
pasieksiu didžiausias augštu- 
mas, įgysiu garbę ir visi ma
ne minės, o ir tau užvydės.”

Taip kalbėjo jis jai prieš ap- 
j įvedimą. Bet • praėjo daug 
r.jtų. Jis jokių augštumų ne
pasiekė. Bet jis dabar mąsto, 
jog jis pasiektų, jei jos nebu- 
ty. .j!
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7909 So. Halsted Street 
Nuo 8 iki 5 ir nuo G iki 8 vakari 

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

A. L. Davidonis, M. D
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė.

r/ f J J nuo 9 iki II vtl. rylei valandos j nuo 6 iki 0 vd vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

8303 8. Morgan SL 
Chicago, III.

T®1. Boulevard 2161 
—' Valand s — 

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

A. MONTVID, M. D?
1579 Milwa«kee Are^ Roorn 209
Kampas North Ava. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunsvrick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8683 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146
. 4 nuo 9 iki 11 v. rytoValandų, j nu0 6 iki 9 vh|

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boalvrard 
7820. Res., 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedilioj II iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis «
LIETUVIS DENTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL
..... .■—

Res. 6600 So. Artesinn Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted 81. 
Okago, UI.

*___ '_______________ .____ i__ ___ ;______________



L. S.S. ŽINIOS

L S. D. Partija ir Klaipė 
dos Krašto Socialde

mokratija

skamba šitaip:

pėdos krašto s-d. organizacija, 
konstantuoja, kad visais pamati
niais susidėjimo klausimais yra 
pasiekta visiško susipratimo. 
Sveikindamas patį susidėjimo 
faktą. Centro Komitetas kartu 
fiksuoja įvykusio susitarimo pa
matinius dėsnius. Jie yra šie:

1. Klaipėdos krašto socialde
mokratija yra autonominė Lie
tuvos Socialdemokratų Partijos 
organizacija.

2. Klai|>ėdos Krašto s-d. orga
nizacija savarankiai veda orga
nizacijos, agitacijos, 
darbi; ir vadovauja

kultūros, 
klasiniam! k°va’ dėl socialistinės pasaldė- 

darbininkų judėjimui Klaipėdos žva,«os. ir del Praktiškų darbi-
ninku interesų atstovavimo vi
sos valstybės 
darbiavimas tarp 
Klaipėdos Krašto 
kratinių partiją yra reikalingas 
ir būtinas, sudaro sekančią su
tartį :

1. Kl. K. S. D. P;, kaipo auto
nominė organizacija vadovauja 
savarankiai, socialistinės pasau
lėžvalgos dvasioje, darbui šiose 
srityse— organizacijos, agitaci
jos, kultūros ir rinkimų į Klai
pėdos Kr. renkamąsias įstaigas.

2. Kl. K. S. D. P. turi savo 
suvažiavimus, kaipo sprendžia
mąjį organą, ir savo Centro Val
dybą, kaipo vykdomąjį. Jos su- 
suvažiavimuose ir Centro Valdy
boje dalyvauja LSDP. Centro 
Komiteto atstovas sprendžia
muoju balsu.

3. LSDP, gali 
darbą Klaipėdos 
KSPDP. sutikus 
ja.

4. Apsigyvenę Klaipėdos 
Krašte LSDP, nariai ir Lietu
voje Kl. KSDP. nariai įstoja pil
nateisiais nariais į vietos social
demokratų organizaciją/

5. Partijos veikimo pagrindan 
visoje valstybėje dedama bendra 
LSDP, programa ir bendri jos 
taktikos principai. Kl. KSDP. sa
varankiai nustato tuos progra
mos ir taktikos klausimus, kurie 
išeina iš Klaipėdos Krašto auto
nominės būklės ir vietinių sąly
gų savybių.

6. LSDP, turi bendrus savo 
suvažiavimus, kuriuose Kl. KSD 
P. nariai yra atstovaujami ir 
per savo Centro Valdybą ir pri
silaikant tų pačių normų kaip 
ir visos partijos organizacijos. Iš 
suvažiavimo svarstymo, Klaipė
dos Krašto sd. valdybai pagei- 
daujnt gali būti išimti tie klau
simai, kurių sprendimas priklau
so išimtinai klaipėdiškės orga
nizacijos valdybos kompetenci
jos.

LSDP, turi bendrą Centro Ko
mitetą bendro partijos suvažia- 

>vimo renkamą. Centro Komite- 
| tui turi priklausyti mažiausiai

Krašte.
3. Klaipėdos Krašto s-d. orga

nizacija turi savo suvažiavimus■ 
kaipo sprendžiamąjį organą ir 
savo Centro Valdybą, kaipo vyk
domąjį. Jos suvažiavimuose ir 
Centro Valdyboje dalyvauja 
LSDP. Centro Komiteto atsto
vas sprendžiamuoju balsu.

4. LSDP, gali vystyti savo 
darbuotę Klaipėdos Krašte tik 
susipratus ir kontakte su Klai
pėdos Krašto s-d. organizacija.

5. Apsigyvenę Klaipėdos Kraš
te LSDP. nariai ar Lietuvoje 
Klaipėdos Krašto s-d. organiza
cijos nariai įstoja pilnateisiais 
nariais į vietos s-d. organiza
ciją.

6. Partinio veikimo pagrin- 
dan tiek Lietuvoje tiek Klaipė
dos Krašte < dedama bendra 
LSDP. programa ir bendri jos 
taktikos principai. Klaipėdos 
s-d. organizacija turi teisę sava
rankiai nusistatyti tik tais pro
gramos ir taktikos klausimais, 
kurie reikalaus pakeitimo dėl 
vietos sąlygų savybių. Toks ats
kiras nusistatymas turi būti 
Klaipėdos Krašto socialdemo
kratijos padarytas susipratus su 
IjSDP. Centro Komitetu ir iš
spręstas bendrame Partijos su
važiavime.

7. Partija turi bendrus savo 
^suvažiavimus, kuriuose dalyvau
ja Klaipėdos Krašto draugai to
mis pat normomis, kaip Ir visos 
Partijos organizacijos. Iš suva
žiavimo svarstymo gali būti su
lig Klaipėdos s-d. organizacijos 
noro išimti tie klausimai, kurie 
sudaro jos autonomijos turinį.

8. Partija turi bendrą Centro 
Komitetą, Partijos suvažiavimo 
renkamą, bet jame turi būti 
bent vienas draugas nuo Klai
pėdos Krašto Socialdemoratijos.

9. Santykiuose su Internacio
nalu ir kitų valstybių Socialde
mokratija Partiją atstovauja 
Bendras Centro Komitetas.

10. Partija veda bendrą rin
kimų kampaniją į Lietuvos Sei
mą ir išrinkti atstovai sudaro 
Seime vieną frakciją.

vystyti savo 
Krašte tik Kl. 
ir kontakte su

dienis, G .

LJS.S. Pildomasis Komitetas

Centro Komitetas, išklausęs 
draugų Plečkaičio ir Kairio pra-

J, J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. VVestern Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1789 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grcbelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

Pamatiniai dėsniai, kuriais su
sitarimas buvo jau įvykęs, buvo ėjo ilgas laikas. Seimo rinkimai 
suformuluoti LSDP. C. K-to po-( įr darbas valdžioje vėl kiek lyg 
sėdy 1925 m. gruodžio 23 d. Jie jr nutolino susijungimo klausi-

Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

-........... LBK!?

Gegužio 12 d Eilinis No. 208

nešimą apie derybų eigą su Klai- vaidžioje Klaipėdos socialdemo-

čiais. Padaugėjus jiems dar sep
tyniais nuošimčiais, buržuazinė 
valdžia neteks pamato po kojo
mis-.

RINKIMŲ REZULTATAI 
AUSTRALIJOJE

DARBININKŲ VIENYBĖ 
BRITANIJOJE

mą. Kontaktas tarp LSDP, ir 
Klaipėdos Kr. Soc-dem. Partijos 
tiek nutruko, jog esant LSDP.

i j

i

L-S-S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — Franas Skamarakas,
6829 Calumet Avė., Chicago, III. '

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

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi
cago, III.

Kasicrius — A. Lekavičia, 2404 W.
Division St., Chicago, III.

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

Nariai — A. K ud rotas, A. Norbutas.

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

Taip atrodė “Lietuvos žinių’’ spaustuvė po išsprogdinimo.
.............. ... ............................—:-------------------------— -■ ------------- - ---- - ------------- —

Bendrų Partijos išlaidų ir ki
tų organizacinių santikių klau
simus sprendžia susitarimo keliu 
Partijos Centro Komitetas karT 
tu su Klaipėdos Krašto s-d. or
ganizacijos Centro Valdyba.

Šitaip formuluoti pamatiniai 
susijungimo dėsniai buvo 1926 
m. sausį mėn. pasiųsti klaipė
diškiams ratifikuoti. Po to pia

vienas atstovas nuo Klaipėdos 
Krašto organizacijos.

8. Atstovavimą Socialistinia
me Darbininkų Internacionale 
tvarko bendras. Centro Komite
tas, tačiau turi būti aiškiai nu
rodyta, kad atstvaujama sykiu 
ir Kl. KSDP. pažymint jos var
dą.

9. Išrinktieji atstovai j Seimą 
sudaro vieną Seimo frakciją.

Vienok svarstant klausimus 
liečiarfčius grynai Klaipėdps 
Krašto reikalus Socialdemokra
tiniams Klaipėdos Krašto atsto
vams frakcijos sprendimai ne-

kratą Kislaitį teko matyti Žene
voj su skundais.

Susijungimo klausimas vėl iš
kilo gavus iš klaipėdiškių į pa
siųstus jiems pamatinius susi
jungimo dėsnius jųjų kontrpa- 
siulymą .Šitas kontroproektas, 
gautas 1926 m. spalių mėn. 16 d., 
taip skamba:

“Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos (LSDP.), ir Klaipėdos 
Krašto Socialdemokratų Parti
jos (KKSDP.) centralinės įstai
gos išeidamos iš supratimo, kad

sienose bendra-.
Lietuvos ir 
Socialdemo-

10. Bendrus Partijos pajamų 
ir išlaidų lygiai vidaus organi
zacijos klausimus sprendžia sa
varankiai LSDP C. K-as Lietu
voj ir Kl. KSDP. C. Valdyba 
Klaipėdos Krašte.

Toks kontrpasiulymas. Pekei- 
timai didesnio išsiskyrimo ir sa
varankumo linkme yra padaryti, 
jet jie nieku budu nėra principi
nės reikšmės ir jei sektųsi suras- 
;i bendra nuomonė link partijos 
organizavimo ir jos prisitaiky
mo mišriam gyventojų sąstatui, 
tai galima būt tikėtis, kad jau 
sekantis LSDP. suvažiavimas 
butų bendras, visos Lietuvos 
Socialdemokratų suvažiavimas.

Tenka pabrėžti, kad minimi 
| klaipėdiškių draugų kbntrpasiu- 
l lymai buvo patvirtinti ir Kl. 
i KSDP. suvažiavimo Šilutėje 
1926 m. XI—17 d., kas jiems 
priduoda ypatingos reikšmės.

(“Naujoji Gadynė’’....
(Galas)

AUSTRIJOJE BEVEIK 45% I 
BALSŲ Už SOCIALDEMO

KRATUS

Balandžio mėn. 24 d. įvykiuo
se rinkimuose į Austrijos parla
mentą socialdemokratai gavo be
veik 45 nuošimčius visų paduo
tų balsų; taigi, jau tik 5% bal
sų jiems trūksta iki pusės.

Sostinėje Vienoje už socialde- 
mokrasu paduota 687,291 b.„ o 
kitose valstybės dalyse 875,129 
b.; viso—1,533,720 balsų.

Klerikalų ir stambiųjų kapita
listų blokas gavo Vienos mieste 
414,397 b.; visoje respublikoje 
—1,743,700.

Skyrium nuo to bloko ėjo 
žemdirbių Sąjunga, gavusi 223,- 
000 balsų.

Komunistai šiuose rinkimuo
se vėl nepravedė nė vieno at
stovo į parlamentą ir prakišo 
dauginus kaip trečdalį savo bal
sų. Už jų sąrašą dabar paduota 
14,570 b., o 1923 m. jie buvo ga
vę 22,600 b.

Viso dalyvavo rinkimuose 
3,589,498 piliečiai.

Kadangi Austrijoje yra pro- 
porcionalč rinkimų sistema, tai 
ima gana daug laiko suskaityt, 
kiek kuriai partijai tenka vietų 
parlamente. Manoma, kad galu
tinas apskaičiavimas galės bu t 
padarytas ne anksčiaus gegu
žės 8 d. Spėjama, kad sulig par
tijomis naujasis Austrijos par
lamentas susidės iš 71 socialde
mokrato, 85 klerikaliniai-kapi- 
talistinio bloko atstovų ir 9 
žem-dirbių. Naujame parlamen
te 71 socialistas* stovės prieš 94 
buržuazijos atstovus (pereita
me parlamente buvo 68 prieš 
97).

>Juo 1920 metų iki dabar so
cialdemokratų balsai Austrijoje 
padaugėjo septyniais uuošiin-

Balandžio 25 dieną susirinko 
Londone vyriausioji Britanijos 
k<x>peracijų valdyba ir nutarė 
eiti išvien su Darbo Partija ir 
profesinėmis sąjungomis kovo
je prieš valdžios įneštą parla
mente įstatymą profesinėms są
jungoms pažaboti.

Centralinė kooperacijų valdy
ba priėmė rezoliuciją, kuri sa
ko, kad valdžios įteiktas* parla
mentui bilius stato pavojun tuos 
pagrindus, kuriais remiasi de
mokratija Britanijoje. Valdyba 
pasižada šelpti pinigais Darbo 
Partijos ir profesinių sąjungų 
kampaniją. Kooperacijos, ku
rioms vadovauja centralinė val
dyba, turi apie 5 milionus na
rių.

-Nesenai įvykusių rinkimų į 
keletą Australijos parlamentų 
rezultatai jau paskelbti.

Naujam Pietiniam Wales’e, 
Queensland’e ir iTasmanijoje, 
kur jau prieš rinkimus valdžia 
buvo Darbo Partijos rankose, 
darbininkų daugumos pasiliko 
beveik tokios pat. Pietinėje 
Australijoje, kur Darbo Parti
ja taip pat buvo valdžioje, per 

'šiuos rinkimus nedidelę daugu- 
I mą laimėjo buržuazija, ir Dar
bo Partija perėjo opozicijom 
Vakarų Australiją Darl>o Parti
ja užkariavo, praves*dama į par
lamenti; 27 atstovus prieš 23 
buržuazijos atstovus. Victorijo- 
je rinkimai pirmą kartą įvyko, 
veikiant privalomam balsavi
mui. Darbo Partija čia prave
dė 28 atstovus ir pavirto stip
riausia partija, nors absoliučios 
daugumos dar negavo.

Taigi iš šešių Austrijos val
stybių keturiose jau turi savo 
rankose valdžią Darbo Partijos.

CECHŲ SOCIALDEMOKRATŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Cechų socialdemokratai laikė 
savo reguliarį metinį suvažiavi
mą Prahoje nuo 16 iki 18 d. ba
landžio. Sekretoriaus atskaita 
rodo, kad partija dabar turi 
11 1,853 narius, tarp kurių 
18,822 moters ir 4,630 jaunuo
lių. Partijoje dabar randasi 
3,022 organizacijos (kuopos).

'Prieš partijos suvažiavimą 
įvyko toje pat vietoje socialde
mokratinių moterų konferenci
ja ir partijai priklausančių mo
kytojų suvažiavimas.

Cechų socialdemokratai nuta
rė reikalaut sovietų Rusijos pri
pažinimo, bet kartu — reika
laut ir laisvės socialdemokratų 
veikimui Rusijoje.

KOMUNISTAS ROSENBERGAS 
PASITRAUKĖ Iš PARTIJOS

“Naujienose” jau buvo pra
nešta apie Dr. A. Rosenbergo 
pasitraukimą iš Vokietijos ko
munistų partijos ir komunistų 
frakcijos reichstage. Reikia pa
sakyt, kad tas asmuo buvo 
stambiausias vadas Vokietijos 
komunistų partijoje. Reichstage 
(visos šalies parlamente) jisai

nuolatos būdavo įgaliotas kalbė
ti visos komunistų frakcijos 
vardu. Vokietijos komunistų 
partiją jisai atstovavo komunis
tų Internacionalo pildomam ko
mitete, kurio nariu jisai išbuvo 
iki pat savo pasitraukimo iš 
partijos.

Pagal savo užsiėmimą Dr. 
Rosenberg yra istorijos profeso
rius universitete. Įdomu susipa
žinti su motyvais, kurie paska
tino jį nutraukti ryšius su vo
kiška kominterno sekcija ir su 
pačiu kominternu. Laiške, ad
resuotam Vokietijos Komunis
tų Partijos centro komitetui, ji
sai, įteikdamas savo rezignaci
ją. rašo:

“Gerbiami Draugai:
“Visiškas Kominterno po

litikos susmukimas Kinuose 
tuoj po didelio pralaimėjimo 
Anglijoje verste verčia iš 
naujo padaryti tarptautinio 
darbininkų judėjimo reviziją. 
Tolyn vis labiaus pasirodo, 
kad nuolatinius 3 Internacio
nalo pralaimėjimus nebega
lima aiškinti išorinėmis prie
žastimis, bet kad čia esama 
pagrindinės ydos pačioje si
stemoje. šių dienų Sovietų 
Rusija remiasi kmopromisu 
tarp kvalifikuotų (išlavintų) 
Rusijos darbininkų ir pasi
turinčių ūkininkų ir, paga
liau, tautinės rusų demokra
tijos. Todėl Sovietų Rusija 
turėtų būti natūralūs sąjun
gininkas tautiniems laisvės 
judėjimams užsieniuose ir 
nuosaikiems, palinkusioms 
prie kompromiso, kuriamam 
darbe dalyvaujantiems so-' 
cialistinienis darbininkų sluo
ksniams. Bet komunistų par
tijos už Rusijos sienų tegali 
pateisinti savo atskirą gyva
vimą, remdamosi tik radika- 
liškiausiais, visokiems kom
promisams priešingais, anti- 
nacionaliais darbininkų sluok
sniais. Antra vertus tečiaus 
Komunistų • Internacionalas 
negali stoti skersai kelio So
vietų Rusijos politikai. Tuo 
budu kyla nesutaikomi prieš-

/

K UOMET jus pageidau
jate ko nors geresnio cigąre- 
tuose... grįžkite prie Helma
rų. Helmarai yra cigaretai 
tikro gerumo. Virš 20 metų 
jie yra užkariavę ir pasilaiko 
milionus rūkytojų. Sykį jūsų 

• lupos dasilytės Helmarų, jus 
niekuomet nenorėsit jokių 
kitų cigaretų. Tūkstančiai 
vyrų grįžta prie Helmarų 
kasdien.

Kada 
nors jus irgi atsigrįsite prie 

Helmarų

Šianden 
turėtų būti tas laikas

taravimai. Iš šitų prieštara
vimų plaukia nuolatiniai tak
tikos svyravimai, klaidos, 
pralaimėjimai, šitos rųšies 
prieštaravimai buvo priežas
tis, dėl ko nepasisekė 1923 
metais revoliucija Vokietijo
je. Tie patys prieštaravimai 
nulėmė dalykų eigą Anglijo
je ir Kinuose. Kuomet bando
ma kartu eiti ranka už ran
kos su profesinių sąjungų 
generale taryba ir su Cook’u 
(bolševikuojančiu angliakasių 
sekretorium. Red.) Anglijo
je, kartu su buržuaziniu Kuo- 
mintangu ir su Šanchajaus 
darbininkais Kinuose, tai ka
tastrofos yra neišvengiamos.

Kominternss turėtų būt 
likviduotas

“Didis persilaužimas Sovie
tų Rusijos vidaus politikoje, 
įvykęs 14-am bolševikų par
tijos suvažiavime, turėjo lo
giškai atvesti prie 3-jo Inter
nacionalo panaikinimo. Gud
rus valstybės vyrai, kurie 
šiandie valdo Rusiją, žino tai, 
be, abejonės, taip pat gerai, 
kaip ir aš. Jie, be abejonės, 
mato, kad tolesnis Kominter- 
no gyvavimas skaudžiai ken
ki^ Sovietų Rusijai taip pat, 
kaip ir kitų šalių darbinin
kams. Ret jie yra vakarykš
čios ideologijos belaisviai, to
dėl jie negali padaryti to, 
kas būtinai reikalinga. Tuo 
išsip.’š1:::)?, l.l.ud'r.,' i politika 
ir prie naujojo . Kominterno 
kurso, tuo išsiaiškina pralai
mėjimai Anglijoje, Kinijoje ir 
t. t., ir taip pat negalima Vo
kietijos komunistų partijos 
padėtis Esseno suvažiavime 
ir po jo. Rimta Kominterno 
reforma negalima, kadangi 
ji turėtų pašalinti jo gyvavi
mo pagrindą. Po Esseno ir 
šanhajaus aš galėčiau ginti 
Kominterno liniją tiktai są
moningai apgaudinėdamas 
Vokietijos darbininkiją. Ka
dangi aš tokiu apgautinėji- 
mu užsiimti nugaliu, tai šiuo- 
mi aš pareiškiu savo pasi
traukimą iš Vokietijos komu-’

nistų partijos.
“Savo reichstago mandatui, 

aš nededu didelės svarbos. 
Bet prie to margo vadų gru
pių ir politinių krypsnių mi
šinio Vokietijos komunistų 
partijoje ir prie to nuolatos 
augančio partijos krikimo, 
kokie dabar reiškiasi, butų 
lyg burtų traukimas, jeigu 
aš mėginčiau nuspręsti, j ku
rias rankas privalo būt ati
duotas mano mandatas.

“Kadangi aš nenoriu tokiai 
lioterijai pavesti savo rinki
kų valią, tai tuo tarpu nau
dosi uosi toliau# savo manda
tu, kaipo nepartinis socialis
tas.

“Draugiškai sveikindamas
“Arthur Rosenberg.” 

/
Aklos Maskvos davatkos, ži

noma, rėks, kad Rosenberg pa
virtęs “judošium“ ir “parsida
vęs buržuazijai.’’. Bet protau
jančius darbininkus šis jo laiš
kas paskatins pagalvoti.

LSS. 81 kuopos dar
buotė

LSS 81 kuopai praeitą šešta
dienį savo mitingą teko laikyti 
A. Vilių bute (1646 N. Irving 
avė.). Lietuvių Liuosybės sve
tainė mat buvo išduota šo
kiams. šis mitingas buvo šauk
tas atvirutėmis, bet narių ka
žin kodėl atėjo nedaug.

Išklausius kuopos valdybos 
pranešimus ir perskaičius iš L. 
S. S. centro sekretorės laišką, 
tuoj duota įnešimas aukoti dvi
dešimt penkis dolerius Lietuvos 
Socialdemokratų Partijai. Atsi
rado ir pataisymas aukoti tris
dešimt dolerių vietoj dvidešimt 
penkių. Biskį ginčytasi dėliai 
sumos. Paaiškėjo tačiau, kad 
kuopos’ ižde dar yra arti devy
niasdešimt dolerių. Po to tris
dešimt dolerinių nuomonė paė
mė viršų. Tuo budu Lietuvos 
socialdemokratams teks 30 do-' 
lerių auka. Kuopos iždininkui 
įsakyta auką atiduoti LSS cent
rui, idant jis kartu su kitomis 
jukomis nusiųstų Lietuvon.

Nors mitingas neskaitlingas 
buvo, bet jame iškelta nemaža 
svarbių klausimų ir padaryta 
kai kurie nutarimai tolimesnei 
kuopos darbuotei. Nubalsuota 
busimas Pildomasis Komitetas 
ir nutarta neužilgo turėti į lau
kus . išvažiavimą, kurio pelnas 
taipjau žadama skirti Lietuvos 
socialdemokratams.

Kuopon įstojo V. Lapaitienė.
Reporteris.

■/ Prašalinkite tuos 
skausmus. Trinkite 

gclenčius sąnarius su
©R. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PAIN-EXPELLERIU
Vaisbaženklis registruota*

S, V. Pat. Biure.
Persitikrinkite, kad In

karo vaisbaženklis butų 
ant kiekvieno pakelio.

Galite gauti Pain-Ex- 
pellerį pas savo vaistin
inką po 3Sc ar 70c bon- . 
kūtę, arba iš /

k P. AD. RICHTER & CO.» 
ūk Berry A So. 5th St*., /J
ILK Brooldyn, N. Y. z^B

PARODYKITE Š| APGAR 
SINIMĄ JŪSŲ

I LAIVAKORČIŲ AGENTUI 
į ir jis Tamstai pasakys 
Į kaip reikia keliauti į Se

nąją Tėvynę už pigiausią 
1 kainą su visais patogu- 
1 mais, geru maistu ir ge-
I rišusiais keliones paran- 
į| kūmais. Jisai žino kaip 
įl tą galima padaryti ant j 
įl milžiniškų, greitųjų laivų, j
II kaip tai: 
11 džiausiąs 
II Olympic, 
BĮ geni and, 
BI land ir ant kitų.

White Star Line 
Red Star Line

International Mercantlle Marine Co. 
Musų Gori Agentai apie tai 'lamstai pa 
sakyt. Alba kinipkitės priu musų Pat- 
aenąer Depenment:
127 So. State St., Chicago, III.

Majcstic, di- 
laivas pasauly, 
Homeric, Bel- 
Lapland, Penn-:
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO[H

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

Pinigus gavo:
8819—Antanui Vizbarui
8355—Pranciškui Lenkauskui
8859—Juozui P>artkui
8882— Jonui Milinskui

12879—Onai Laurinaitienei
12883—Franciškė A. Daugėla 
12883—Viktai Mikelionienei 
21892—Grasildai Kačinskienei 
21890—Simonui Kaliatkai
8865—Antanui Ūseliui
8886—Daratai Urmonienei
8871—^Albinui Šepečiui

21883 Emilijai Pranašienei
8881—Monikai Jasutienei f
8883— Onai Rusteikienei

12888— Justinai Klimienei
8876—Onai Vapstienei
8880—A. Mandrijau> kaitei

21891 Povilui Petraičiui 
12887 Juozapui Vėžiui 
23132—Jievai šilingienei
23434—Agnieškai Pažerienei 
23439—Mateušui Kunevičiai 
23441—Salomijai Slogeriukei

23443—Juozapui Jakaičiui 
; 56028—Jeronimui Dalbukui 
i 56029—Juozapui Pociui
56036—Jonui Dapkui

Į 8897—Marcelei Narbutienei 
8903—Romuldui Juozaičiui 
8905—Elzbietai Burusienei 

12893 Antanui Zaviackui
8893— Rožei Miliauskienei
8894— Alfredui Juškevičiui 

12889—Petrui Jociui
I «

I 8899—Juozui Jatulevičiui 
24764—Stanislovai Lukošienei

' 8913 Marijonai Gečienei 
8917 Antanui Šimaičiui 

21899—Kazimierai Brazins-
• kienei
i 8970—Onai Navickaitei 
21909*—Vincentui Rulevičiai 
12930—Stasiui Paliakiri
8985—Edvardui Kučiauskui 

12934—Izidoriui Urbučiui
I 8978—Petrui Martinenui 

Priedai: 151 kvitas.

Laivakorčių 
Agentūroms

•

e

Kurios turite keleivių Lietuvon, ant Gegužio 21 d., 
laivu Leviathan rezervuokit kambarius per NAU
JIENOS. Musų keleiviai bus aprūpinti geriausiais 
trečios klasės kambariais ir po asmeniška priežiūra 
patyrusio palydovo turės nepaprastai smagią ir ge
rą kelionę. Prisidėti prie šios didelės, smagios eks
kursijos gali kiekvienas lietuvis, nežiūrint kur pirks 
laivokartę, jeigu jo agentūra rezervuos per mus jam 
kambarius. Rezervacijų laikas baigiasi 15 d. gegužio.

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

Kryžkelėj
Jonai, žiūrėk!
Čia j juodąjį?

--Taip.
- Ir kas tokio?
—Tai cenzorius.

Kų jis čia daro?
—čystija spaudų...
- Su pendzeliu?

Taip.
Bet jis sutepa spaudą?
Visiškai ne: jis brauko 

bjaurius žodžius.
—Hm. Vadinas... bm!

Taip. Duok ausį: vakar 
mane Įrašė j juodą knygą.

—Į’ž kų?
— Iii juodūs darbus.

Bet juk tavo darbas pieni
nėj baltas: smetona, varške...

Eik jau sena muilinyčia: 
už politikų, girdi!

Aha: politika juodas dar
bas, o politikai juodadarbiai... 
Kų tu darei?

Rengiau jaujoj sąmokslų.
Vadinas, valdžią žemyn?

—Taip.
Na, ir ka !

—Sąmokslas jaujoj ir pasi
liko...

O kaip buvo spragilai su
kibyti?

Jų visiškai nebuvo.
Vadinas, tau dar nepritai

kinta mirties bausmė?
- N? visiškai: de facto jau 

buvo pradėta. Žiūrėk raudo
nų burbulų.

—Ne, dėl Varnių!...
Mesk sąmokslus ir be to 

išminkys šonus.
—Ne, aš bra idėja ir gyvenu 

idėjai.
—Tu ne idėja, bet skeletas-.
—Eik jau....
- Kų vakar ta ponia su tar

ka tau sakė?
—Aukų prašė.

Kam?
—Ateitininkų bendrabu- 

čiams...
—Ir davei?

Visiškai nedaviau: ji neat
isakė į mano klausimą.

Kokį?
—Paklausiau ką jie su tais 

pinigais dabar sprogdinsiu, kai 
jau “Varpas” susprogdintas-.

Ir kų atsakė?
Nieko neatsakė: tik atsu- 

jko uodegą ir nudūlino.
Vadinas, nebesprogdins?

—Eik jau; dar “Kultūros” b- 
vė teberiogso ant pamatų...

—Vadinas, šaus....

—Kvaily, neleidi pasiguosti!..
• Na, sėskis ir guoskis...

Kaip?
—Taip, kaip pradėjai.
—Verkti?
—Ne, geriau verskis kuliais...
- Nesityčiok, aš taip pat tu

riu jausmus...
—O aš tau pridedu dar kel

nes be vienos blauzdos*.
—Tu be jausmų, kūlys!

Ir be pinigų ir be darbo.
Tu vis suki kiton pusėn: 

klausyk, pagerės padėtis, da
bar nauja era...

—Man visvien tas pat.
Ne, gerės padėtis...

—Ir veislė....
- Ir veislė, žinoma, aš jau...

Tu dar ne: tu toks pat Ul
bėsi.

naujos erosBet 
veislinių 
, —A s, 
pirmgimį teprašysiu, kuris gims
kaip lik karaliauti ant nekara-

vaikų....
bra, tik prezidento

VELYKINIS

Jonai, aš nelaimingiausias 
pasauly...

Eve jau, toks vyras!
—Tikrai.

Yra nelaimingesnių.
—Kas?
- Paršas: jis teturi vieną mo

tiną ir ta pati kiaulė.
Bet mes žmones....

Gyvenam kiaulių krašte
kaip sako asablyvieji...

Eik, eik... mes* žmonės, mes 
trokštam...

-Ausin?
1

- Bet tu prasilenki su Kons
titucija: lygus, su lygiu, stiprus 

su stipriu....
- Hm. O gal?
—Tikriausia, taip.
—Hm!
—Hm.

Vadinas, vieni išrinktieji, 
kiti atstumtieji?

—Vieni tupi, soste, kiti sėdi 
ant akmenų.

—Vieni lenda į kito sąžinę... 
Kur, kas įlindo?
Hm. Taip šneka.
O tu ir klausai bobų plepa

lų....
—Ne, neklausau, o tik gird

žiu...
—Kvaily, savo proto neturi.
—Ar reikia jį turėti?
— Kvaily, ir kas už tave gal

vos?
—Egi prezidentas, Seimas, 

\valdininkai...
' - Tu pats negalvoji?

—Ne.
—Ne.
—Kodėl?
— Nieko negaliu sugalvoti.

Vadinas, tau čia silpna. •
—Fiu, ne, čia stiprus: kai a- 

ladien bėgau iš gryčios — su 
basliu švystelėjo ir perskilo...

Kvaily, kaulai stiprus, bet 
protas?...

—O tu neleidi pasiguosti kai, 
:avo silpnybes prisipažįstu.

—Guoskis, guoskis....
— Kaip?
— Aukštienelkas.
—Ar taip?

Kojas aukščiau pakelk.
—Taip.
— Kaip jauties, jau pasiguo

dė!?
-Dabar ne, liūdna tebėra.
Avingalvis!

—Atsiprašau, atsiimk žodžius.
—Paduok juos.
—Eik jau, gerau taikinkimes.
—Duok rankų: daugiau nė 

gu-gu! i :įj
O aš taip noriu kariauti!

—Tindi-Rindi.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas
Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

»

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

I

RIMBAS” I2th STREET
Tel. Kedzfo 8962

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Ava. 

CHICAGO. ILL.

Įsigykit Sau Vieną!
ui

Jei dar neturi, tai tuoj būtinai įsigyk Velykinį 
“Rimbą”. Jame rasf 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 ant visų metų prisiųsdamas $1.

“RIMBAS”
1 Bateman Place So. Boston, Mass.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Kleista 1926 metais. Apdaryta ......................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS ........................................................................-
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ....... ...............................................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .......................................................... 65c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

82.50

11.50

|3.00

57,00 
.. 50c

Garsinkites “NAUJIENOSE”

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

Parsiduoda po vieną ir olsėliu

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, III I

/



Ketvirtadienis, Geg. 12, 1C27

CHICAGOS 
ŽINIOS

; turės pašalpą ligoje užtikrintą.
Draugijos turtas jau 

$14,826.75. — X.

Roseland

siekia

♦

' f
*\ ■ \ '* * i • ' J

NADJ1ENUB, rtncn^o, IR

Pasak Dr. Raymondo Pearl, 
profesoriaus Jobu Hopkins uni
versiteto, Chicagos gyventojų 
skaičius 2000 metuose busiąs 
5,100,000. Fredric Rex gi, Chi
cagos viešojo knygyno užvaiz
dą, tvirtina, kad 2000 metuose, 
arba greitai po to laiko, siek
siąs 15,000,000 gyventojų. Ku
rio jų dviejų tikėti?

Keturi žmonės žuvo Chicagoj 
dėl audros, užklupusios miestą 
pereitą pirmadienį.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
P-no Kaulakio ir D-ro Graiču- 

no byla.

teismoUžvakar Superior 
teisėjo Haas kambariuose na
grinėta skundas ant D-ro Grai- 
ČUno, paduotas p-no Kaulakio, 
svininko “Bell Pres” spaustu
vės, kuri inndasi 3251 So. 
Halsted St.

Pasak p-no Laulakio, dar 
nuo “Varpo” leidimo laikų, 
apie porą metų atgal, jam Dr. 
Graičunas neužmokėjęs 
sumoj $23.50 už 
bus. Teisėjas 
D-rui Graičunui 
nėtą sumą p-n ui 
padengti teismo

Dr. Graičunas 
Šančiams šiuos
byla tapusi iškelta teisme 
jo. daktaro, neapsižiūrėjimo. 
Bylos galima buvo išvengti. Ir 
kai teisėjas HaaS užklausė, ar 
jis, jjr. Gračunas, yra neužmo
kėjęs bylos p-n u i Kaulakiui, tai 
jis pasakęs, kad taip, ir kad 
jis norįs užmokėti bilą. Tuo 
teismas ir užsibaigęs.

— žinių rinkėjas.

bilos 
spaudos dąr- 
Haas įsakęs 

užmokėti mi- 
Kaulakiui ir 

lėšas $3. 
paaiškino 

žodžius,

Kadangi “Vilnyj” įvairus Pus- 
žemaičiai turi įsteigę net sky
rių “Roselando žinios”, kur pri
rašoma visokių nesąmonių ir 
šmeižtų ir visas nešvarumas ar 
kokie nors įvykiai vis yra su
verčiami ant žmonių, kurie nie
ko bendra neturi su tais įvy
kiais, tai reikia pasakyti, kas 
tuos visus šmeižtus prasimano.

Tai yra susidariusi iš keleto 
gaivalų “gengė”. Tos gengės na
riai daugiausia prasimano iš sa
vo pilvo nebūtus ' dalykus ir 
šmeižia žmones, kurie jiems 
.tepatinka. Tas neva “žinias” pa
sirašo: Pusžemaitis, M. Pusže- 
maitis, Dzūkas ir kitaip.

Tos gengės lyderiais yra: kel- 
basininkas, kontraktorius ir 
‘redaktorius”, tai yra “Vilnies” 
itabo narys. Paimkime “Vilnies” 
numerį iš gegužės 7 d. Tenai 
pamatysime, kokių nesąmonių 
yra prirašyta. Pavyzdžiui, kal
bama apie jauno vyro apsivedi- 
mą s0 daug senesne motore. Sa
ko: šitame klausime Pusžemai- 
čio protas nebeišrokuoja (jisai 
;o neturi), žiūrėsime, girdi, 
“Naujienų” editoriale, gal rasi- 
sime paaiškinimą. “Juk Grigas 
(Grigaitis) neuždyką ‘sūrių’ že
mėj buvo.”

Na, ir ką bendra turi dėl to
kio įvykio “Naujienos** ir Gri
gaitis? O kas yra porijama to-, 
iau, tai jau ir patsai Pusžemai- 
is tur būt 

p baigos- jis 
Grigaičio ir 
pasekmės”):

savo kurdą permainysi ir kada 
paaiškinti, kokios draugijos pri
klauso Prieš! ašistinei Tarybai, 
jei sudaryta jųjų vienuolika? 
Pastarasis klausimus jau pakar
tojamas trečiu sykiu. Tai kodėl 
neatsakote? Tų draugijų Varde 
jau įvyko prakalbos ir iš publi
kos yra surinkta pinigų. (> drau
gijų vardai vi^ dar neskelbiami.

Ponuliai, bukite tokie manda
gus, pasakykite tų draugijų var
dus. Juk vėliau ar ankščiau vis
gi reikės pasakyti. O gal dar 
lauksite, kol kitą ką sutversite, 
kad padauginus skaitlinę?

Iš Birutės
Birutės” Finansai

Viena ausim pasisekė vakar 
nugirsti štai kas: per paskuti
nį sezoną “Birutė” turėjo į- 
piaukų $7,634.05, o išlaidų 
$7,414.30. Dainininkams, kurie 
nepriklauso “Birutei”, išmokė
ta sezono bėgiu į penkius ar 
pusšešto šimto dolerių. Priren- 
gimui scenos ir scenerijų Iš
leista $500. Platesnių žinių ne
galėjau nugirsti.

Beje, nugirdau, , kad esama 
keletas šimtų “Birulės” dole
rių žmonėse. — Reporteris.

Birutės Choro Domei
šiandien turėjo įvykti “Bi

rutės” choro metinis susirin
kimas. Jis atidėtas. Susirinki- metų pajaunėjau, 
mas įvyks ketvirtadienį 19 die
ną gegužės, Raymond Chapel, siu nuvargęs, 
816 Wi 31st St. Pradžia 8 vai.; šiaip kas pradės 
vakaro. i

ra- 
kad 
dėl

North Side
Chicagos Lietuvių Draugijos 

Savitarpinės Pašalpos susirin
kimas atsibuvo sekmadieny, 
gegužės 8 d. Masonic Temple 
svetainėje, 1547 N. Leavitt St. 
šiame susirinkime priimta ke
turi nauji nariai ir paduota 
keletas naujų aplikacijų. Susi
rinkimas gana greitai buvo at
laikytas, nes nebuvo jokių nau 
jų svarstymų, tiktai paprasti 
draugijos reikalai.

Buvo devyni ligoniai, bet še
ši jau atsimaldavo. Visiems li
goninis suteikta ligoje pašalpa. 
Pašalpa yra išmokama po 
kiekvieno susirinkimo ir kiek
vienam ligoniui yra išrašomas 
čekis ir pasiunčiamas į namus.

Draugijoj tvarka yra kuo
pai klausia. Todėl draugija au
ga nariais ir pinigais. Kiek
vienam Chicagos lietuviui ver
tėtų priklausyti prie šios drau
gijos, kuris dar nėra personas, 
nes tiktai priklausydamas prie 
tokios stiprios draugijos jis

nebežino. Bet prie 
vėl kabinasi prie 
sake “Baliavojimo

‘Naujienų” skaitytojai) su eks
triniais besitrankydami po “pa- 
es” trobelius jau turi. Vienam 

ekstrini ui nelabai senai viena 
loidė švarką apardė. O dabar 
viena menševikuojanti ‘ciocė” 
įsisprendė pasipinigauti ir pri
kibo prie vieno žmogaus, norė
dama gMuti tūkstantinę arba 
Automobilių užtai, kad tas žmo
gus prie josios ‘lindo*. Matote, 
kokiais budais musų ‘ciocė’ su
galvojo atgauti tuos pinigus, ku
riuos ant ‘parių” prašvilpė. Vi
siems Grigaičio išpažintojams 
pinigas pateisina įrankį. Mes 
sakėme ir sakome: saugokitės 
ne tik paties Grigaičio, bet ir 
jo pritarėjų, nes jie prie pilno 
kišeniaus kimba visokiais bu
dais.”

Čionai ir vėl kaltas Grigaitis 
bei “Naujienų“ skaitytojai. Bet 
kuomet nėra pasakyta vardas 
ypatus, apie kurią kalba Pusže
maitis, tai yra iš p:lvo prasima
nymas, idant patenkinti savus 
sufanatizuotus sekėjus, kad tuo 
geriau butų anuos galima iš
naudoti.

Ir Visi šitie šmeižtai yra lei
džiami, kad pateisinti save, kad 
nukreipti žmonių nuožiūrą nuo 
savęs, Jasai sutvėrimas kalba 
įpie “baltą mulą”, apie “žydiš
ką krikštą”, apie “mainymą ka
valierių ir burdingierių” ir ki
tus dalykus.

Yra sakoma: sulig Jurgio ir 
kepurė. Sulig “redaktorių” ir 
laikraštis. Bet laiskite man pa
klausti M. Pusžemaičio: kada mokos dainuoti.

ii i— • ’ i veKą mate ir nugirdo
Reporteris

jvėmis rūpinasi graborius Ma
salskis. ’ '

• Dabar keli žodžiai apie ve
lionį Ramanauską. Jis buvo 42 
metų amžiaus. Paliko moterį 

Prieš ke- 
jis buvo 

/apleidęs ir vedė gan netvarkų 
palaipinei 

draugijai nepriklausė. Tad da
bar nelaimnga moteris yra pri
versta kolektuoti pinigus, kad 
padengti laidojimo išlaidas.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Reporteris jaučiami pajau- ‘iU ketiniais vaikais, 
nėjęs. Ir štai kaip tas atsitiko. ni®nesl9 jno 017 
Dr. Rex kabinete (kas nežino - :
lotinų kalbos, tegul pasiklausia ;/vvenlmib Jokiai 
kunigo, ką reiškia žodiš “rex”). rn,,y,l,‘, 

—Daktare, sergu! 
—O k-k-kas yr-r-ra? 
‘—Senstu, jaučiuosi nususęs.

Kažinkas graužia, netik pakau
šį, nugarą, bet ir širdį.

—Tau nė daktaro, bet geros 
p-p-pirties r-r-r-reikia. Ir par 
šiukai ir šuniukai sunyksta, 
kai p-p-purvais apauga.
Paklausiau daktaro rodos. Nu

važiavau ant Town of 
Ten geras musų tauties, p. A. 
F. Cesna, užlaiko puikią pirtį, 
1657 West 45 st., cor. So. 
liną. \

Broleliai jus mano, kad 
kau pirtin, kad pradėjo mane 
šutyti, vanoti, trinti, mankšty-, 
ti, masažuoti, — maniau, jog, 
gyvas neištruksiu. Good by ir 
“Naujienos”, ir reporterio džla- 
bas, ir pirmasis milionas dole
rių, kurį pradėjau krauti senai, 
o užbaigti nieku laidu neįsten
giu.

Išvedė mane pagalios iš pir
ties. Davė kumbarį pernakvo-'■ Baranauskienę ir M. Baronie- 
ti. Mat p. Česiia užlaiko ne tik 1 
pirtį, bet ir viešbutį.

Pernakvojau. Ant rytojaus 
i nebe tas žmogus. Dvidešimčia

SLA. 134 moterų kuopoj
I Pereitą penktadienį McKin- 
ley park svetainėje įvyko atvi
rutėmis šauktas SLA. 134 mo
terų kuopos susirinkimas. At
virutėmis šaukta susirinkimą 
todėl, kad turėjo būti svarsty- 

p tas svarbus klausimas: Jauno- 
sos Birutės, jau virš kctu?ių 
metų gyvuojančios Bridgeporte 

** "[Vaikų draugijėlės,‘priėmimas į 
SLA. 134 moterų kuopą. Narės 

I labai apsidžiaugė sužinojusios, 
kad Janu. Birutė nutarė įsto
ti į SLA. ir kad iš visų Chica
gos kuopų pasirinko įstojimui 
SLA. 134 kp. Jos vienbalsiai 
nutarė priimti Jaunąją Birutę 
į savo kuopą ir išrinko tris na
res globoti tą draugijėlę — or
ganizatorę K. Katkevičienę, J.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Oi. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
liot nuo 2:80 iki 4:80 po pieta

REZIDENCIJA: * 
2226 Mankai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS -

LIET AKIŲ SPECIA AS
Palengvins Akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland M
Boulevard 75b£

Lake

Dabar žinau: kai tik pasiju- 
sunykęs arba 

“scriačyti’^ 
įtnoj dumsiu j p-no česnos pir
tį. Ji yra viena švariausių pir

kių Ghicagoje. Patarnavimas

Na, kad užėjo įialba apie gy-

Jaunajai “Birutei” pranešimas
Jaunosios “Birutės” muzikos First A. class.

ir dainų ir muzikos pamokos 
įvyksta šį vakarą. 7:30 vai.
vak. Mark White Square par- venimo smagumus, tai reikia jį 
ko svetainėje. Visi nariai buki- ir pabaigti. Aišku kiekvienam, 
te laiku ir naujų narių atsives-(tik 
kitę. — Valdyba.

West Sitfe
Smagus pasilinksminimo 

rėlis

Rytmetinės žvaigždės 
pinis ir Pasilinksminimo kliu- 
bas buvo surengęs smagų pasi
linksminimo vakarėlį šeštadie
ny, gegužės 7 d., Meldažio sve
tainėje. Vakarėliu apščiai jau
nimo prisirinko — pilna Melda
žio svetainė. Visi linksminosi 
kuopuikiausia iki pirmos valan
dos nakties. Kaip kiekvienas 
šio kliubo parengimas esti sėk
mingas, taip buvo ir šis. Dabar 
lauksime, kada kliubas surengs 
išvažiavimą arba kokią 
pramogą vasaros laiku.

Town of Lake

nę. Pastarosios dvi ir dabar 
darbuojasi toj draugijėlėj, ei
damos pirmininkės ir fin. rašt. 
pareigas.

Pačioj kuopoj irgi įvyko per
mainų valdyboj. Pirmininkė 
p-ia O. Biežienė rezignavo ir 
jos vieton kp. pirmininke tapo 
išrinkta p-ia Julia 
kienė. \Taipjau f 
nauja iždininkė — 
Pukelienė, senajai 
esant užimtai kitais 
ir negalinti lankyti 
mus.

Kuopa gyvuoja 
darbšti ir nuolatos 
mis. — kb.

Baranaus- 
tapo išrinkta 

• p-ia Julla 
iždininkei 
reikalais 

susirinki-

gerai, yra 
auga narė-

: pirtimi ir valgykla 
žmones pasitenkinti negali. 
Štai jauna, ką tik vedusi pora. 
Jai reikalingesnė yra minkšta 

!sofa, tvirta lovą''tartais dailus
* i lepšis, gražus \ daiųingruimio 

vaka-l Setas ir daug kitokių dalykų
šeimynos lizdui Išrauti: Repor- į Ieško kaltininkų dėl buvusio 
toriui teko apžiūrėti ir jis gali Į policijos viršininko mirties 

Pašai- rekomenduoti dvi namų rakan
dų krautuves. Vieną jų užlaiko
p. Pietkevicz, 1721 W. 4>7-th Į
St., kitą — p. Barskis, 1748
W. 47 St. (abu ant *“ 
Lake). — Reporteris.

Cicero

Buvusio Cicero policijos vir
šininko, Alberto W. Valeckos, 
mirtis nakty iš 10 į 11 gegu-

Town of žės Frances ligoninėj atkreipė

kitą

Davis Square parkutyj 
mi susirinkimai, įdomus 
viains, bus rengiami ateinančią 
savaitę, t. y. pradedant 15 d. 
gegužės:

Gegužės 16 d. Lietuvių Susi
vienijimo pamokos siūti ir siu
vinėti.

seka- 
lietu-

Gegužės 19 d. gres p. Kaspa
ro orkestrą.

šeštadieny], gegužės 21, pa-

savėp koronerio domės.
Del to įvykio keletas moterų' 

laikoma kalėjime. Išsyk viena' 
suimtųjų hiškino Valeckos mir- ( 
tį taip. Girdi, 28 bal. naktį Va-1 
lecka su keletu moteriškių va
žiavęs automobiliu. Automobi
lių užpuolę banditai. Jie ištrau
kę iš automobiliaus Valecką ir 
taip skaudžiai primušę, l<ad jis j 
miręs dabar.

Mrs. A. Valentis (matyti 
tuvė), gyvenanti 1544 So. 
court, kuri važiavo kartu 
Valecką balandžio 28 d. naktį, 
papasakojo betgi kitokią pasa
ką.

Pasak jos, dalykai klojosi 
taip. Bal. 28 d. naktį važiavę 
automobiliu pats Valecką, jo 

„ _______  __ mylėtinė Woodrick, su kuria
vo, kad kurias tapo atiduotas jis gyvenęs kaip su savo žmo- 
Chicagos universitetui. JUma-'na, Zuzana Miller, 2017 Union 
nauskienė savo vyro kūną pasl-fAve., ji, Valentienė, ir Miss 
ryžo išvaduoti. Po ilgo vargo Violeta Bender, Woodrickiutės 
jai tatai pasiekė padaryti. teta.

Ramanausko kūnas dabar Valecką ir jo mylėtinė 
randasi 921 W. 34 St. Laidotu- ,Woodrick, kurie sėdėjo priesa-

Mirė J. Ramanauskas
Jo kūnas buvo atiduotas su- 

piaustymui, žmona jį išva
davo

Balandžio 18 d. Cook County 
ligoninėj mirė J. Ramanauskas. 
Kadangi apie jo mirtį niekas 
nežinojo, tai jo kūnas tapo ati
duotas Chicagos universiteto 
medicinos skyriui, kur jį butų 
anatomiją bestudij uoj'antys 
studentai supiaustę.

Kuriam laikui praėjus apie 
Ramanausko mirtį sužinojo jo 
moteris. Ji nuvyko į ligoninę 
patirti, kas tapo padaryta su 
jos vyro kimu. Atsakymas bu-

lie-
48 
su

ELZBIETA ŠILEIKIENE 
po tėvaiu Mičiunuitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 10 d., 10 vai. ryto, 1927 
m., sulaukęs 88 metų amžiaus, 
gimus Kauno rėdybos, Ukmer
gės apskričio, Palavino parapi
jos, Kuponių kaimo. Išgyveno 
Amerikoj 19 metų. Paliko di
deliame nubudime vyrą Joną, 3 
sūnūs: Povilą, Joną ir Petrą, 
dukterj Bronislavą, seserj Oną 
Augulienę, švogerį Kazimierą ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 11202 Spaalding Avė., 
Mt. Greenwood, III.

Laidotuvės įvyks pėtnyčįoj, 
gegužio 13 dieną, 9 vai. ryto’ iš 
namų j Nekalto Prasidėjimo P. 
š. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Elzbietos Šileikie
nės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Vaikai, Sesuo, švo- 
geris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tek Yards 
1741.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad

Z neturime išlaidų ui- 
laikymu skyrių. '

3307 Auburn Avė. 
chicago, ill. J

✓

& D. LACHAWtCZ
Lietuvis Graborias 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tei. Canal 
ir 2199

mano 
užga-

1271

WETZEL & PETERSON 
GRABOK1AI 

Privatiški Ambulansai 
408 N. Sheridan Rd. 

Waukegan, III. 
Phone 95

JUOZAPAS RAMANAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 18, 1927 m., su
laukęs 42 metų amžiaus, gimęs 
Trumpininkų kaime, Tauragės 
apskr. Paliko moterį Bronisla
vą ir 4 mažus vaikus, Valeriją 
13 metų, Joną 9 metų, Adelę 7 ' 
metų, įronislavą 5 metų. Taip- 
pat girdėjome, kad dar yra bro
lis Chicagoj. Lietuvoj paliko 
senų motinėlę.

Kūnas pašarvotas, randasi 
921 W. 34 St.

Laidotuves įvyks pėtnyčioj, 
gegužio 13 <1., 2 vai. po pietų, iš 
namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Juozapo Ramanau
sko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Liekame,
Moteris ir vaikui.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Tel. Bou
levard 4139,

kyje, susimušė — susipešė. Ta
da Benderiutė pagriebė tai- 
rams užmauti ant automobi- 
liaus rato geležį ir smogė Va
leckai galvon du-tris kartus. 
Tas sustabdė muštines.

Užvakar naktį Valecką mirė, 
kaip manoma, nuo Benderiutės 
smūgių. Policija ieško Bende
ri utės.

Valecką gyveno su Wood- 
rickiute 965 West 18 St.

SERGANTI ŽMONES! 
Dr. Ross patarimas yra 

‘ dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugelį 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 medikolį patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastais

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirin- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy- . .
riškumą silpniems specialistas 
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 568.

DR. 8. M. ROSS
35 Southt Dearborn St., 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

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

BILLY’S'UNCLE

UJG.LU . 
vou

TKAT t IMAS
VAVl_P\kiG NOŪ 
k)\vu voue
MUTHHCnC ?
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Bridgeportas

A. a. Mortos Ambrozaitės 
mirtis ir laidotuvės

M irusių 
pi Įprastas, 
naujiena. 
Mortos Ambrozaitė

laidojimas taip yra 
kad jau tai nebe 

Bet laidotuvės a. a. 
kurios įvy-

re.,i nuo kitų Lii.. duvių.

Mcrta 2() metų amžiaus 
gražuolė. Kaip žmonės pasakoja, 
buvo išvažiavusi su savo vaiki
nu automobiliu pasivažinėti. Pa
sakiusi, kad ji galinti automo
biliui bėgant iš jo iššokti. Sa
kiusi: “Aš 
siu.” Tiesa,
kusi iš automobilio, bet tuo pat 
kartu pcrsiskė’usi galvą, dėl ko 
ir mirė.

ji išbcčintisi, iššo-iii.

no
tą 

dėl

Muzikanto varduvės
Pas lietuvius yra mada svei

kinti su vardo diena. Tafpo 
draugų pažįstamų atsiranda ir 
muzikantai, ar užprašyti arba 
patys sužinoję žmogaus vardo 
dieną ir eina “vinČipvotP’. Ži
noma, muzikantai už “atmintį“ 
aplaiko nuo jubilianto kokią 
penkinę.

Bet gegužio 8 d. pripuola šv. 
Stanislovui. 'Buvo sveikinami 
žmonės Stanislovais krikštyti.! 
Jų tarpe buvo pasveikintas ir 
vienas žymus vietos muzikantas, 
Stanislovus Bartkevič. Jam ne
žinant p-ia Marijona Bartkevi
čienė suprašė savo getus drau
gus pažįstamus, daugiausiai, 
tur būt, muzikantus. Simai tė
vą automobiliu išvežė pavažinė
ti. Jiems pargrįžus, muzikantai 
pasitiko juos su maršu.

Po to sekė sveikinimai, veli
jimai ir t. t. Pas kitus žmones 
tokie įvykiai dažnai būva, o pas 
muzikantus, ypač pas gerus, tai 
retenybė. Ir tą visą “skandalą” 
suruošė jo sugabi žmona Mari
jona.

P-as St. Bartkevič yra geras tarpe atsiras tokių, kurių gro- 
juos bu II

1 eatras- 
Muzika

šiandie p-lės Vilkiutės ir 
Graham koncertas Fine 
Red tai Hali, Fine Arts 
besy, 410 So. Michigan
Pradžia 8:15 vai. vakaro.

p-no
Arts 
tro- 

Ave.

kruta-

iešk«-
jie ie-

Kodėl žmonės eina į koncer
tus,»į dramos teatrus į 
mųjų paveikslų namus?

Atsakymas: smagumo 
ti. Tegul ašaras liedami, 
ško smagi .

Bet smagi imlu yra nelygus 
smaguriams. Vieni randa jų 
saliune prie Laro; kiti kliu- 
be prie žaliojo stalelio; treti 
— kokios pigios rųšies kruta
mu jų paveikslų teatre, kurie 
tinka tik 8-10 metų kūdikiams.

P-lės Vilkiutės koncertas ža
da taipgi smagumą, bet aukš
tesnės, kiltesnės rūšies. -

| Ar daug Chicagos lietuvių

muzikantas, .iis groja E. B. ir žės skonis privers 
šiame koncerte ?

šiandien sužinosime. — Nj
A. klarnetas, E. ir C. saksofo
nus. Ir groja gerai, ne bet kaip. 
P-as Bartkevič pasižymi ir my
lėjimu savo vaikų, kurių turi 
7, 4 sūnūs ir 3 dukteris, ir
tu r tut turi geriausius vaikus. 
P-ia Bartkevičienė yra gera 
virėja. Ji dažnai- gaspadinauja 
tai vestuvėms, tai krikštynoms, 
ar šiaip kokiems- pokiliams. .Ji 
via tiek populiariška moteris, ' 
<ad ne kartą P. M. Danauskis 
šsireiškė, jog p. Bartkevič gy
venąs gerai, kad turįs gerą mo- 
erį. Anot jo, “už tos moteries, 
taip už kokio muro.“

Muzikantai, pagroję ir kartu 
su svečiais pasilinksminę, veli
jami p. Bartkevičiui ilgiausių 
metų, išsiskirstė. Taip ir reikia, 
:ai gražu. —Rep.

CLASSIFIED APS]

Iki to įvykio buvęs suimtas 
j(.3 vaikinas, Let a. a. Morta pa
rūkiusi: “Aš pati esu kalta, .lis 
mane draudė šokti, aš jo 
klausiau ir t. t. Ir liepusi 
vaikiną paleisti. Reiškia 
baikii prarado savo gyvastį.

Laidotuvių vieton susirinko 
nepaprastai daug žmonių; 1 i/į 
va), po pietų žmonių miniai ir 
vienam kunigui lydint, grojant 
muzikantų l enui gi dūlių mar
ša, velionės kūnas buvo nulydė
tas į lietuvių* tautos katalikų 
bažnyčią prie 35 ir Union gat
vių, kur atgiedota ekzekvijos ir 
kitos godulių pamaldos atlikta.

Žmonių buvo tiek daug, kad 
re tilpo bažnyčioj. Apie suolus 
nCra nei kalbos r stovėti nebe- 
buvo vietos. Daugybė žmonių 
liko lauko pusėj, kurie visaip 
taip savęs dįskusavo. Vieni sa
ko: “Na, čia Krušni padarė ža
les, kad <ok| dideli pagrabą ne
davė jam laidoti” ir t. t. Tokioj _____
didU.ūj minioj, suprantama, bu- iš Lake Side ligoninės, kurioj L-

šv. Jurgio parapijos žmo- Šimkus padarė draugui c. W. of^A. mėnesiniu 
laidotuvėmis Vainauskui sunkia operacija. įvyks pėtnyčioj gegužio (May) 13 d.,

i\„___ ? i j . ‘ 1927 m., 7:30 vai. vakare, Amalga-. Draugas Vainauskas dabaar meitų unijos svea., 1564 N. Robey St.
Žmonėms ' iau^ias* geriau, tik yra dar Visi nariai ir narės malonėkite atsi-

■ lankyti laiku, nes yra daug svarbių 
I reikalų aptarti. — k. Navickas, rašt.

Birutės Kalno Draugystės mėnesi
nis susirinkimas atsibus penktadieny, 
gegužio 13 d., 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Atsilankykite visi na
riai laiku ir atsiveskite savo draugų 
įrašyti j Draugystę.

— Nutarimų Raštininkas.

Announcements
Praneli mal

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

A LTS. 75 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienio vakare, ge
gužio 13 d., Raymond Chapel svet. 
Pradžia 8 v. v. Visi nariai malonė
kit susirinkti laiku, nes turime daug 
įimtų klausimų išspręsti. »

— Valdyba.

NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, Geg: 12, 1927

CLASSIF1ED ADVERTISEMENTS

Draugas Vainauskas, 
4-tos kuopos narys, 
3206 Aubum Avė., jau sugrįžo

Personai
* Aamenų Ieško

Aš Ona Orentukė po vyro Nase- 
vičlenė paieškau savo mylimo bro
lio Jurgio Orento. Jis yra gimęs 
Slavikų parap., kaimo tikrai nepa-. 
menu, rodos kad šilininkų, Suval
kų guber., Šakių apskr., Kidulių 
valsč., pašto Jurbarko. Girdėjau, 
kad jis gyvena Anglijoj. Jei kas 
žinote, apie tokių ypatų, malonėkite 
man pranešti, aš labai turiu svtir- 
bų reikalų jam pranešti, o aš Im
siu jums dėkinga.

Adresas:
Ona Nasevičjenė,

742 — 7th Avė., Milvraukee, Wis.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restauranas prie di
delių dirbtuvių, lietuvių ir svetim
taučių. Geras biznis. Pigi renda. 
Pigiai. Box 930, 1739 S. Halsted St. 
Naujienos.

PARDAVIMUI grosernė, tabako, 
cigarų, saldainių ir kitų smulkmenų. 
Turiu 2 biznius, vieną turiu parduoti.

1908 Canalport Avė.

Real Estate For Sale
Nainaj-^imė Pąrdayimtii

$8500 BARGENAS $8500
3 metų senumo muro namas, su 

stogu, 30 pėdų lotas, po 4 didelius 
kambarius flatai, viskas įrengta 
moderniškai. Randasi labai, paran
kioj vietoj Brighton Parke, arti 
prie Archer avė. Vertas $10,000. 
Parduosiu už $8500 kas įneš 84500 
pinigais. Telefonuokite Hemloc.k 
0367 arba atvažiuokite 6919 South 
Rockwel) si., 2nd floor. J. Pakalnis.

Financial
Finanaai-Paskolos

For Rcnt
PARANDAVOJIMUI fintas iš 5 

kambarių, naujai išdekoruota, 11820 
So. Emerald Avė. Tol. Rockwell 1032

TNT RENDOS
J. F. Budriko name, 3343 So. 

Halsted St., 2 fl. 6 dideli kam
bariai garu šildomi, tinka dak- 
daro, advokato ir kitų profesijų 
ofisams. Kenija $75 į mėnesį, 
su koncesijomis.

KRAUTUVĖ rendon su kambariais, 
3616 So. Halsted St., tinka bile ko
kiam bizniui, renda nebrangi, šaukit 
Van Buren 4208.

PARDAVIMUI Cleaning . Storas, 
daroma ir naujas drapanas.

3310 So. Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė ant mažo namo, arba priim
siu partherj prie biznio.

Pbone Boulevard 4435

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė 
sena bizniava vieta, biznio daroma j 
mėnesį 5600, didelė biznio gatvė. Kai; 
na pagal susitarimą. Vieta kur visa
dos galima pinigų padaryti, 
daromas cash.

Kreipkitės j 
Naujienų Skyrių, 

3210 So. Halsted St. 
Box 226

Biznis

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė. Turi būti parduota trumpu lai
ku. Kas pirmas, gaus gerų barge- 
ną. 10713 S. Michigan avė.

EXTRA
Pardavimui bučemė, gerai 

įrengta ir ant gero kampo. Ge
ras biznis; dėl svarbios priežas- 

apšildytą flatą išrendavoji-lties priverstas parduoti. Par-
I mui su gazu, elektra ir mau- duosiu ant išmokėjimo arba 
dynė 3327 So. Halsted St., 2J mainysiu į ką turit. Agentams 
lubos.

Atsišaukite
901 W. 33rd St.
Tel. Yards 4669

ADVOKATUI arba dak
tarui tinkamą 6 kambarių,

komišinas. 601 W. 123 St. Te!.
Lafayette 6036.

PARDAVIMUI 3 flatų namas po 
4 kambarius. Hondos $66 į mėnesį. 
Kaina $7,500. Cash $1,500. Namas 
randasi 4005 S. Arteslan avė.

715 W. 47 PI., 4 fintai. Rendos 
$80 į mėnesį. Kaina 7,500, įnešti 
$1,500.

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

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

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart ae- 
redos ir pėtnyčios.

J> VVILICKA, 
6634 S. Maplc\vood avė.

BARGENAS. Pardavimui 4—4 fla
tų namas, garu šildomas, moderniš
kas, 2 karų mūrinis garažas, N. W. 
kampas 65 ir Mozart, $24,000 grei
tam pirkėjui. Savininkas, Phone 
Crawford 4451.

BARGENAS, 2 fialų mūrinis prie 
5938 Maplewood avė., 5—6 kamba
rių, dideli kambariai, aržuolo tri
nias, 2 karų garažas, lotas 30 y 125. 
Gcriausis pirkinys j Viarųnetle Ma- 
nor, kamavo 818,500, oabar parduo
siu už 812,500.

John M’Cartby, 
1405 W. 63 St. 

Prospect 4130

NAUJAS mūrinis namas 2 po 4 ir 
2 po 5 kambarius. Garu šildoma. 
Naujos mados. Tik už $27,000 arba 
mainysiu j 2 flatų namą arba bunga- 
low.

Atsišaukite pas
FANK H. SWINSKY 

FRANK R. Mc GARR OFFICE 
6355\ So. Ashland Avė.

Tel. Prospect 2500 I

Situation Wantcd
_______ Darbo leškp

IEŠKAU darbo už pagelbininkę 
prie bi/.nio apie Liet. Tautiškas ka
pines subatomis ir nedaliomis. D. S. 
3328 S. Halsted st.

PAKDAVIMUI Variety ir 
ir HardAvare .storas, arba mai
nysiu į mūrinį namą, 2 ar 3 
aukštų. Reikalui esant pridėsiu 
cash. Kreipkitės: 1324 W. 79 St. 
Tel. Vin. 5647.

AR JUMS REIKALINGI 
' PINIGAI?

Privatiškas Fondas ant gerų pirmų 
ir antrų morgečių ant lotų ir namų. 
Žemos komiso ir nuošimčiu kainos.

HILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dearborn 4406

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų i 

mažas komisas. Teisingai 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 

Phone Central 6260

Miscellaneous
įvairus

t

morgičių, 
atliksim

820

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., (not Ine.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

i

Simono Daukanto Teatr. Jaun. 
Kliubo jvyku .susirinkimas, gegužio i 
13 d., 1927 m., pėtnyčioj, 7:30 valan-1 

i da vakare, Mildos svet., 3143 South 
i Halsted St. Visi nariai privalote bu- ; nouMn puv^i 
ti, nes yra kliube svarbių reikalų ap- tavimo skudurų.

LSS. tarti. Norinti įstoti vyrai ir mote-' 
gyvenąs ’ys nuo 16 iki 35 m. amžiaus busite 

priimami. Ateikite. — Valdyba.

Help Wanted—Female
______ Darbininkių Reikia
REIKIA patyrusių moterų <lel sor-

, 1012 So. Fairfield

DEL1KATESEN, saldainių, cigarų, 
tabako, 4 kambariai, rendos $40, $700 

1010 W. 69 St.

4 FLATŲ namas po 6 kambarius, 
garu šildomas, 2 karų garadžius. 
Randasi ant So. Laflin, netoli 63-čios 
gatvės. Tik už $22,000. Geriausias 
pirkinys arba mainysiu j 2 flatų na
mą arba bungalow.

Atsišaukite pas
FRANK H. SWINSKY 

FRANK R. Mc GARK OFFICE 
6355 So. Ashland Avė. 

Tel. Prospect 25000

Už $5 PEBMANENT WAVE
, Pasakyk savo mot erei.

Naujas metodas, Ekspertų darbas. 
Garantuojame. Tel. State 1887 dėl 
susitarimo. t

THE WENZEX WAY
177 N. State St., Trečios lubos.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

vo ir
nių. Bot šiomis
idomavosi ir gerbė visi. Ypatin
gai šį kartą patiko :---------- ( . . .
muzikantai. Tai ne dėl to, kad sapnas.

• 1 Drg. Vainauskas reiškią dak-
Šimkui gilios padėkos.

— V. Poška.

jie butų šį kartą geriau groję, j, turuinegu pirmiaus. Na ne. Bet tik 
dėl to, kad ji<; buvo ir grojo.

Mal yra sakoma: “Užgintas 
vaisius gardesnis“. Taip yra ir 
čia. Nesenai pralotas Kazimie-

Jaunoji Birutė
Jaunoji Birutė prieš kiek 

rinėse kapinėse pasakęs griau- nutarė įstoti į SLA. ir 
dų pamokslą prieš triukas. Esą, | Pasidėti prie SLA. 134 mote- 
ar ne geriaus, kad jis pasakąs! r,J kuopos, kurios globoj drau- 
pamokslų, ne kad trinkos pler- «W1S ir ,oliuu ©'vuotų. Dabar 

‘gauta linksmą žinią, kad SLA.
134 moterų kuopa Jaunąją Bi
rutę savo globon priėmė ir pa
skyrė komisiją iš trijų narių, 
kurios draugijėlę globos ir jos 
reikalais rūpinsis. Ton komisi- 
jon įeina ir dabartinės Jauno
sios Birutės darbuotojos, bū
tent Jaun. Birutės (ir kartu

Jurginėj, jokios muzikos ten 
nebūtų ir t. t.

Ar jis ir vargonus išmes iš 
bažnyčios, neteko patirti. Bet
tekių pamokslų jau jo parapijo- 
nai girdėjo ir pirmiau. Jis
draudė ir gėles ant pagrabų. 
Esą, gerinus reikia t---  . - / -
gus atiduoti ant mišių. O žmo-.J* Baranauskienė, 
nės, kaip pirko gėles, taip ir te- P"*® Baronienė 
beperka. Ir ką tu jiems pada
rysi. Jie gyvena savo protu, ir 
gana. Kurie norės laidotuvių 
apeigose muzikos ir gėlių, galės 
geriausia lie jokio trukumo tą 
atlikti lietuvių tautos ar St. Do
vydo bažnyčiose. Tuo padarys 
daug gero. Jie nepikdys pralo
tą. Bus daug gražiau ir mažiau 
kainuos, o šventenybė ta pati.

Velionės Mortos karstas prie 
namų ir prie bažnyčios buvo 
nutrauktas ant paveikslo. Pa
veikslą ėmė p. Stankūnas. Mu
zikai gėdulių maršą grojant, 
kelis blokus paėjtis, susėsta į 
automobilius ir nulydėta a. a. 
Mortą į amžinasties vietą, į lie
tuvių tautos kapines. Lydėjo ir 
muzikantai j kapines.

LŽodis muzikantams. Laidotu
vėse muzikantams nedera, lyg 
kokiems piemenims-vaikėzams

tuos pini-'^LA. 134 kp.) pirmininkė p-ia 
, fin. rašt.

i ir nauja 
darbuotoja — SLA. 134 kp. or
ganizatorė p-ia K. Katkevičie
nė. Jos pradės darbuotis nuo 
aitimjausio Jaunosios IKrutės 
susirinkimo.

Jaunosios Birutės tėvų susi
rinkimas bus šiandie vakare, 
Mark VVhite Square svetainėje, 
30 ir Halsted Sts. (Liberty 
Room). Visi tėvai ir motinos 
atsilankykite į šį susirinkimą, 
nes tai bus labai svarbus susi
rinkimas. Reikės pertvarkyti 
visą draugijėlę ir perduoti ją 
globai SLA. 134 moterų kuopos 
Čia sužinosite ir visas sąlygas 
vaikų įstojimo į SLA., kokie 
bus mokesniai, kaip toliau 
Jaun. Birutė tvarkysis ir tt. 
Todėl visų tėvų atsilankymas 
yra būtinai reikalingas, —kb.

Bečleriams žinotina: po ge
ros pirties gimsta stiprus ape
titas. Ir jau pasotinti ant Town

sustojus ^lygatvyje kožną pra- of j ake gerjau tur-but niekas 
kožno ivy-į nepasotins, kaip p. Pieržinskio 
Laidotuvės užlaikomas “Peoples Restau- 
ir turi būt rant,“ 1628 W. 47 St., O kokios 
—Rep. [patarnautojos — rožės,

merginos!

eivį apkalbėti ir iš 
kio juokus krėsti.
yra liūdnumo vieta 
tinkamai pagerbtos.

♦ ♦ ♦
ne

Lietuvių kriaučių 269 Skyriaus A.
i susirinkimas

LSS. 
k i inas 
8 vai. 
nariai malonėkit dalyvauti susirin
kime. Butų gerai, kad ir LSS. Pil
domojo Komiteto atstovas dalyvau
tu šiame susirinkime, nes yra svar
bių dalykų tarimui. —Valdyba.

8 Rajono valdybos susirin- 
jvyks ketverge, gegužio 12, 
vakare, Naujienų name. Visi

Visiems yra išsiuntinėti laiškai 
su pakvietimu į Naujienų Spulkos 
metinį šėrininkų susirinkimą, ku
ris įvyks gegužio 14 d., 3-čią vai. 
po pietų, Naujienų name, 1739 So. 
Halsted st. šiame susirinkime bus 
renkami nauji direktoriai vietoj at
sitarnavusių, išduotas raportas iš 
finansiško stovio praeitų metų ir 
svarstymas kilų reikalų spulkos la
bui. Jeigu negalėtumėt pats atsilan
kyti, tad malonėkite išduoti įgalio
jimą savo ištikimai ypatai.

T. Rypkevičius, sekr.

MALONĖKIT atsiimti saliuno fik- 
čerius iki gegužio 15 dienai. Po tos 
dienos išmesiu lauk, nes man reika
linga vieta. P. Lapenis, 1726 South 
Halsted St.

REIKIA vyrų nrie ledų. Atsišau
kite nuo 5 iki 6 veikalo. Lang and Son 
5208 So. Wentworth Avė.

DELIKATESEN ir grosernė, turi 
būt parduota tuojau, geroje vietoje, 
yra 4 kambariai, rendos $25. 221 W. 
G2 St. neali Wentorth' Avė.

—r—----------- rjn ">---n................
PARSIDUODA grosernė labai pi

giai. 4522 So. Honore St.

3 FLATŲ, mūrinis, po 7 kambarius, 
kaina $7500, įmokėti $2500, įplaukų 
$105 j mčnesj, savininkas,

3628 Pamell Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

ilEIKIA 30 vyrų prie benq, 
biskį mokančių ar nemokančių 
groti. Lengvos išlygos.
718 W. 14. St. A. G. Worbo, 
Mngr. Boulevard 1495

Banęt Master P. (gražulis.

PARDAVIMUI bučemė ir yjeser- 
nė. Lysas sulig sutarties.

1800 So. Peoria St.

PARDAVIMUI Restauranas. Biz
nis geras; iš priežasties partnerių ne
sutikimo, parduosiu pigiai.

10822 So. Michigan Avė.

FARMERIAI ATSIŠAUKITE
Paieškau Farmos nuo 10 iki 40 ak

rų Michigan valstijoje, Benton Har- 
bor apielinkėj, mainyti ant garadžio, 
4 flatų namo ant Marųuette Rd. ir 
Campbell Avė., 2 metų senumo. Far- 
ma turi būti arti vandens ir prie statė 
road, iš priežasties ligos turiu aplei
sti Chicagą.

Taipgi parduosiu savp gerai išdirb- 
* ’ ‘ biz-

par-

Automobiles
PARDAVIMUI Shevrolet sedan au

tomobilius, naujas, visai mažai važi
nėtas. Parduosiu už teisingų pasiū
lymą. Matykit po 5 v. vakare.

Tel. Lafayette 1329

PARDAVIMUI grosernė, geroj vie
toj Brighton Parke, arti geležinke
lio šapų. Biznis gerap. Lysas ilgas. 
Ruimai gyvenimui. Turi būt greit 
parduota. Atsišaukite 2862 W. 38 St.

tą grosemę, gera vieta, geram 
nieriui; nemokantį išmokinsiu; 
duosiu labai pigiai.

Atsišaukite
H. BUCK, 

Grosery Store, 
5308 Wentworth Avė.

. Phone Yards 4423

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

STORAGE SALE
Naujų rakandų ir kaurų suban

krutavusių ir paliktų pas mus san
dely j. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 10, nedaliomis iki 6. 
Dykai sandėlis. Dykai dastatymas.

STORAGE WAREHOUSES, 
r4025 W. Madison St.,

3531 N. Clark St.,

PARDAVIMUI buČernė ir groser
nė, pusė ar visa; parduosiu pigiai, 
bučeme randasi geroj vietoj Brigh
ton Paike, geras biznis, galiu mai
nyti ant automobilio ar kas ką turit; 
turi būt parduota j trumpą laika. 
Atsišaukit į barbernę, 3151 South 
Halsted St. Tel. Boulevard 5009.

4 KAMBARIŲ gražus rakandai. 
Tikras bargenas, verti $1600, atiduo
siu už $385 arba parduosiu dalimis, 
mohar setas, riešutinis valgomo ir 
miegamo kambario setas, kaurai, 
tuvės reikmenys, liarrfpos, trerta 
matyti.

338 So. Ashland Avė., 
Tel. Seeley 8216

vir
pa-

Musical Instruments
________Muzikoglnatrumentai_______

GROJIKLIS pianas tiktai 
biskį vartotas, kainavo ' $700, 
parduosiu už $90. Beričius, ca
binet it roleliai. Išmokėjimais

PRANEŠIMAS
Kad įsitaisius visai mo

derninį ofisą — labaratoriją 
ir patarnavus ligoniams ~'~'į ;‘uta‘rtL’mr.* RUDAlinš' 
kuogeriausiai, persikėliau į 
didesnę ir patogesnę vietą,

Real Estate For Sale
______ Namai-Žemė Pardavimai

SKAITYK ŠITĄ
Parsiduoda 6—6 kam. 2 ka

rų garažas, medinis namas su 
stogu ir beismentu. Geroj vie
toj ant Brighton, Park. Kaina 
labai žema, įmokėt tik $2,000.

6- kamb. su beismentu cot- 
tage, furnace šildoma ir antra 
ant to paties loto 4 kambarių 
ant bizniavos gatvės, kur kai
na kožną dieną nepaprastai ki- 
la. Kaina labai žema, įmokėt 
tik $1,500.

Atsišaukite pas
JUOZAS VILIMAS

4405 So. Fairfield Avė. 
Phone Lafayette 5948

ŪKĖS, ŽEMĖS
Mes turime visokio didumo ūkių, su 

sodnais, su upeliais, ant krantų eže
rų, dėl pirkimo ir mainymo, 167 ak
rai su budinkais, gera žemė, $4500. 
160 akrų, gera žemė ir budinkai, 
$4000. 120 akrų su gyvuliais, visko 
pilna, $9000. 100 akrų, su viskuom,
$3800, 40 akrų su viskuom, $4900. 
Michigan I^and Co., Box 107, 
Pentwater, Mich.

TIKRAS ROJUS
Jei nematei dar Rojaus, tai atva

žiuok ir, pamatyk ir kitam pasakysi. 
95 akrų ūkė, 25 galvijai, 19 avių, 4 
arkliai ir mašinos, muro stuba ir 
tvartai, pačiame mieste, $8500. 170
akrų, gera žemė, miškas, budinkai, 
$4200. 80 akrų, gera žemė, gyvuliai, 
padargai, $6500. 40 akrų, 4 karves, 
2 arkliai, 2 kiaulės, vištos, $3000. Vi
sų laukai apsėti, išmokėjimais. The 
Andrekus, Real Estate,. Pentwater, 
Mich.

Financial
Finanaai-Paakoios

6512 So. Halsted St., 1 fl.

3421 So. Halsted St. (ant PARr)A°^,u R.vertė"|P>W b?nči.UI™’ _ r?'e iai"tnaujos Budriko krautuvės).! cabinet, išmokėjimais, 6136 S. Halsted 
Vhlandng! nnn 12 iki .3 no St. 1 fl. front.Valandos: nuo 12 iki 3 po 

pietų ir nuo 6:30 iki 8:30 va
kare; sekmadieniais nuo 10 
iki 12 po pietų.

— DR. MARGERIS.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Personai
Asmeny Ieško

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, parduosiu pigiai iš priežasties ki
to biznio, 5718 So. Kedzie Avė., Tel. 
Prospect 5809.

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
low. Naujos mados įtaisymai. Be 
agentų komišeno parduosiu pigiai.

6605 So. Richmond St.

PARDAVIMUI 4 flatų namas, 2-5 
ir 2-4 kambarius, 2 karų garažas, tuš
čias lotas, {plaukų $106 j mėnesi’. 

5110 Emerald Avė.

LOTAS randasi Westchester, no
riu mainyti ant automobilio. Tel. 
Triangle 0600. 1203 W. 79 St. Mr. 
Stencel.

IĖSKAU ąpsivedimui merginos ar- 
banašlės kad ir su 2 vaikais. Aš esu 
41 metų amžiaus. Su pirmu laišku 
atsiųskit savo paveikslą. Malonėkit 
atsišaukti, atrasite dailų vyruką 
turėsite su manim gerą gyvenimą.

P. N.,
155, Nellis, W. Va.

< PARDAVIMUI PekamS keksų ir 
duonos. Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box 929.

PARDAVIMUI biznio namas, bar- 
genas, įplaukų $1596 į metus, šaukit 
po 6 vakare, Hemldck 0634.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vienų dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

ir
PARDAVIMUl bučemė ir groser

nė, 3001 Union Avė., Telefonas Yards 
1502.

NAMAS pardavimui, parduosiu ar
ba mainysiu j biznį; namas randasi 
Brighton Parke; savininkas

4556 So. Paulina St.

PARSIDUODA antri mortgečiai 
ant $3676.00. Gaunama po $60 j mė
nesi arba mainysiu ant loto, automo- 
biliaus ar mažo biznio.

6605 So. Richmond St.

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras , patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHE1MS, 1912 So. Stata St. 
--------- -------------p------------------------- 

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANCT^NIS, Pres.

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

J. J DUNNE ROOFING CO. 
3411-13 Ogden Aven 

Phone Lawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kuri 
karpenteryštės darbą. Taipgi įvedu 
apšildvmą j 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 

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

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

Tel. Cicero 180.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette f705—8700

Chicago

Educational
Mokyklon

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, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo Šakų. 
AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St., Chicago, Iii.


