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Maskva vis kalba'
apie karą

Kinų nacionalistai sumušė 
šiaurės militaristus

Washingtonas rengia oficialioj 
lakūno Lindbergho pasitikimą
Anglija rengiantis pulti Siaurės Kiny militaristy 

soviety Rusiją armijos sumuštos
Komunistų internacionalas šau

kia darbininkus • priešintis 
karui

Nacionalistų Jėgos 
riečius lauk iš «
Anhvei provincijų

gėną šiau-
Ilonano ir

geg. 31.—Kinai, 
vyriausybė šia lį
sk ei bia, kad dėl

Ilona ne visos
pasitrauk ian-

Rusiją. In- 
kad Vokie-
Hindenbur-
padėti An-

PEKINAS, 
šiaurės Kinų 
die oficialiai 
nepasisekimų
šiauriečių jėgos 
čios atgal.

šitas pasitraukimas reiškia, 
kad šiauriečių armijos buvo 
pietiečių (nacionalistų) 
tos dideliuose mūšiuose 
ne ir kad jos priverstos 
ti Honano provinciją į
nuo Geltonosios upės, visą An- 
hvei provinciją ir visą Lung- 
hai geležinkelį.

sumuš*
Ilona*

pietus

esąs Britų užsienio 
Chamberlaino įna-

karo komisaras Vo- 
kalbėdamas Ukrai-

MASKVA, geg. 31. — Tre
čiasis (komunistų) internacio
nalas išleido ilgą atsišaukimą, 
kuriuo ragina pasauliu darbi
ninkus atsisakyti kraustyti 
amuniciją ir transportuoti ka
reivius karo tikslams. Interna

cionalas tikrina, kad karas 
esąs neišvengiamas, kad kapi
talistinės valstybės besiruošian
čios pulti sovietų 
ternacionalas mano, 
tijes prezidentas 
gas esąs pasirengęs
glijai atakuoti sovietų respub
liką, kad Lenkija ir Latvija 
gaunančios iš Londono subsidi
jų ir kad Rumanija klausanti 
Italijos diktatoriaus Mussoli- 
nio, kurs 
ministerio 
gis.

Sovietų 
rošilovas,
noj, pareiškė, kad SSSR turinti 
būt prisirengus pirmiau ne 
kaip Anglija baigsianti savo 
karinius prisirengimus.

Kiti sovietijos vadai sako, 
kad nors Anglija sugebėsianti 
turėti savo talkininkais Lenki
ją ir Rumuniją, ji vis tik ne
prisikalbinsianti Turkijos ir 
Persijos prieš sovietų Rusiją, 
tuo tarpu kai Kinai, filipinie
čiai, javiečiai ir indo-kinai pa
sirengę visados padėti sovieti- 
jai nuo priešų apsiginti.

matę vandenyne skren
danti nežinomą 

aeroplaną
YORKAS, geg. 31. — 
linijos garlaivio Tran* 
kapitonas praneša ra- 

kad vandenyne, apie 450 
vakarus nuo

NEW 
Cunardo 
sylvania 
dio,
mylių į žiemių 
Azorų, buvęs pastebėtas aero
planas, skrendąs į rytus.

Tuo tarpu nebuvo girdėt, 
kad kuris nors aviatorius butų 
tose apielinkėse buvęs, išski
riant de Pinedo, kuris betgi 
tebėra Azoruose ir taisosi su
gedusį savo hidroplaną.

Naujoji Zelandija daly: 
rausianti laivynų apri

bojimo konferencijoj
GENEVA, Šveicarija, geg. 

31. — Iš VVellingtono gauta 
pranešimas, kad Naujoji Ze
landija taipjau atsiusianti sa
vo delegaciją į busimą trijų 
valstybių (Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir Japonijos) laivynų 
jėgų apribojimo konferenciją.

Traukinys suvažinėjo
MARIONVILLE, Mo., geg. 

31. — Parpuolęs prieš atbėgan
tį traukinį buvo suvažinėtas 
Gus Roux, 15 metų, 
ville, III.

Francuzy laivyno hzatas 
Dirl. Britanijai

LONDONAS, geg. 31. —Pa
daryti vizitą Anglijai, vakar į 
Portsmouthą atplaukė Franci- 
jos laivynas, susidedąs iš 
jų greitųjų kreiserių ir 
kitų karo laivų. Svočiai 
Anglų armotų šaudymais 
sveikinti.

dvie- 
šešių 
buvo

pa-

Banditai prie demarka' 
ei jos linijos

KAI NAS, geg. 14. [Elta].— 
Naktį į gegužės 11 dieną Dau
gi rdž ų dvaro rajone, Trakų 
apskrity, lenkų pusėj įvyko; 
smarkus susišaudymas, trukęs 
apie dvi valandas. Lenkų sar
gyba sakosi susirėmimas įvy
kęs su astuoniais ginkluotais 
banditais, pabėgusiais iš Lietu
vos Brasto, kalėjimo ir ginklu 
bandžiusius pereiti 
pusėn, 
ti. Pas 
pinigų.

Lietuvos 
Septyni banditai suim- 
suimtuosius rasta daug 
kurių tarpe 13(1 litų.

Kapt. Lindbergh deko
ruotas aviacijos 

kryžium

Chicago, BĮ.

į--.'

Kapt. Charles Lindbergh paskutinį kartą apžiūri motorą 
savo aeroplano prieš išskrisiant iš New Yorko į Paryžių. Tą 
sunkią kelionę jis atliko sėkmingai. s

==

Ruošia ofieial’nį kapt. I IMka skelbia boikotų 
Morgto pasitikimu J. V, prekėms
\VAS1 INGTONAS, geg. 31. Protestuoja prieš embargo

— I’rezidentas ŲooJidge šian
die p'i<*kyrė keturis kabinom' 
narius kaip komisiją prirengti 
oficialioj^ pasitikimą ir priėmi
mą lakūno kapt. Lindbergho. ,31. — Prezidentas Calles 
kai jis karo laivu sugrįš iš valdžios departamentams 
Europos į New Ynrką. Paskirti kymą boikotuoti Jungtinių 
yra karo departamento sekre- valstijų prekes už tai, kad Jun- 
terms Davis, generalinis r/išto, gtinių 
viršiininkas New, laivyno sekre*;
torius Wilbur ir prekybos se-'prekėms.

daiktams, vyriausybės 
kamiems J. Valstijose.

MEKSIKOS MIESTAS,

per-

geg. 
davė 
įsa-

kretorius lloover.

Ruoši? oficiali kapt, 
Lindbergho pasi

tikima
Prezidentas; Coolidge 

keturis , savo 
aviatoriui pasitikti

Valstijų 
sistemingai xdeda 

kurias įvairus
Ažios departamentai 
Jungtinėse Valstijose.”

Prezidentas Calles įsako de
partamentams v ■
t.nėse Vai Lijone nė tiesioginiai 
ųč netiesioginiai rakandų, ma
šiną no jokių kitų daiktų, ir 

užsienio reikalų 
Meksikos 

ambasadai ir konsulatams 
Jungtinėse Valslijose, kad ne- 

sumo- 
pfttvar-

vyriausybė 
embargo 

vai* 
perka

paskyrė į instruktuoja 
ministerius ministeriją įsakyti

darytu jokių piniginių31.
ambasada1 kėjimu, priešingų tam

LONDONAS, geg. 
Jungtinių Valstijų 
oficialiai pranešė, kad lakunas kymui. 
kapt. Lindbergh, • kurs mono
planu perskrido per Atlantiko 
vandenyną iš Ne\v Yorko į Pa
ryžių, ir kurs i 
Londone, ateinantį šeštadienį 
išplauks iš šerburgo narnoj MADRIDAS, Ispanija, geg. 
Jungtinių Valstijų karo laivu pB. Ispanijos vyriausybė 
Breck. New Yorką pasieks apie pripažino Amerikos lakūnui, 

. birželio 14 dieną. j kapt. Lindberghui, “plūs ult-
ra” medalį.

v- 1 1 . BITĖS PAPIOVĖ FARMERĮi užsimušė hidroplanui j '
nukritus

Ispanija suteikia
dabar lankosi Lindberghui medalį

Londonas, geg. 31. — An- Am. II. K. valdininkas 
glijos karalius Jurgis šiandie 
dekoravo Amerikos lakūną, 
kapt. Lindberghą, aviaejes 
kryžium.

Ambasadorius Hoiiffh- 
ton išplaukė pamo

SOUTHAMPTON, Anglija, 
geg. 31. — Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Did. Britanijai, 
Alanson B. Houghton, šiandie 
garlaiviu Leviathan išplaukė į 
Ncw Yorką. Jis mano grįžti sa
vo vieton apie liepos 4 dieną.

Girios gaisras Coloradoj
DENVER, Colo., geg. 31..— 

Sacramento kalnuose netoli 
nuo Alamorgado, N. M., kilo 
didelis

iš Belle- gesinti 
nių.

girios gaisras. Gaisrui 
pasiųsta du šimtai žmo

kapt

BATON ROUGE, U.,
31. — Skrendant iš j

Vykdomkomas duoda vėl Cechoslovakai užgauti 
Vengry elgesiuvėjo Trockini Lietuvos žinios.

Grūmoja jam išmetimu iš ko- Bei Habsburgų Bethlenas atsi- 
minterno, jei jis nepaliausiąs ėmę kvietimą Cechų ministe- 
sfivo atakų i rio j pietus

IŠ VILNIAUS

rio j pietus
KAIP ŽMONĖS GINA 

TEISES
SAVO

MASKVA, geg. 31. 
mintoinas (komunistų 
cionalas) vėl subaudė 
už kritikavimą sovietų vaaų.

Vykdomojo komiteto konfe
rencijoj Trocfkis smerkė ko-1 premjeras 

(munistų partijos pol 
inuo^e ir pareiškė, kad kairysis 
i kuondntango (kinų nucionalis- 
, tų partijos) sparnas tuijs 
nuverstas ir suorganizuoti 

i vietai. Kominternas bętgi 
ko, kad toks žingsnis butų 
padidinęs netvarką Kinuose. 

| Vykdomojo komiteto 
renci’a pareiškė, kad 
puolimai sovietų vadų 
reiškimai, jogei dabartinis par
tijos režimas

i nis, ne kad 
buole reiškią 
jos išdavimą, 
kriminaliniais 
mais sutriuškinti proletariaito 
revoliuciją.

Vykdomasis komitetas įspė
jo I'/orkį, kad jei jis dar savo 
atakas atkartosiąs, jis busiąs 
pašalintus iš komunistų inter
nacionalo vykdomojo komiteto 
kaipo narys pavaduotojas.

Kominternas taipjr.u 
šė cenlralinį komunistu 
jos komitetą pavartoti 
karnų piiemonių partijos 
bei nuo Trockio apsaugoti.

IšPARYŽIUS, geg. 31. — 
Prahos praneša, kad tarp če-

— Ko- 
nterna- 
Trockį choslovakijos ir Vengrijos ki- 

- diplomatinis inci-
Vengrų 

atšaukęs 
litika Ki- pakvietimą čechoslovakijos mi- 

‘ nisteriui Budapešte, p. Pallle- 
rui, dalyvauti pietuose.

Pasak pranešimo, premjeras 
Bethlen buvęs pakvietęs Če- 
choslovakų ministerį dalyvauti 
formaliuose pietuose, bet vaka
rą prieš tai telefonu per savo 
sekretorių pakvietimą atsiė
męs, paaiškindamas, kad pie* 

‘ į, Habsburgų
1 šeimos atstovai ir kad Cechu 
ministerio dalyvavimu jie 
užsigauti.

' lęs rimtas c..,.—. 
p_l (lentas dėl to, kad

Bethlen

prane-
Lužkų

Keletui 
susiginčijus

but
so-

tik

konfe-
Trockio

Ir pa- tuose 'dalyvausią

esąs pavojinges- 
imperialistų dar- 
komunistų parti- 
jie esą lygus su 

buržujų sieki- Rusai konfiskuoją 
norvegy ruonius

galį

“Dziennik Wilenski” 
ša apie didelį incidentą 
miestely, Disnos apskr. 
vietos gyventojų
su dviem ulonais, jie nuo puo
lusios minios turėję pasislėpti 
policijos nuovadoj. Tačiau mi
nia neišsiskirsčiusi ir, apsupu
si nuovadą, pradėjo daužyti 
namų langus ir veržtis į vidų, 

į Policininkai ir ulonai, matyda
mi , nuo minios neapsiginsią, 
iššaukė iš Pasvilių miestelio 
pagalbą. Ir tik atvykus raite
lių buriui ir pėstininkų kuo
pai, minia pavykę išsklaidyti 
ir apsupti policininkai ir ulonai 
išvaduoti.

Puolimo sėkmėj 
bustas 
ulonai 
žeisti.

nuovados 
smarkiai apdaužytas, o 
ir keli policininkai su- 
Keletas asmenų suimta.

Lietuvių emigravimas į 
svetimus kraštus

paprr- 
parti- 
atitln- 
vleny-

Japonija siunčia dau
giau kariuomenės 

į Kinus

OSLO, Norvegija, • geg.
— Santykiai tarp Norvegijos 
ir sovietų Rusijos darosi la
biau^ įtempti dėl skundų norve
gų ruonių gaudytojų. Grįžtan
tieji ruonių gaudytojai skun
džiasi, kad rusai konfiskavę 
arba tiesiai pavogę tūkstančius 
ruonių, kuriuos norvegai buvo 
sumedžioję ir laikė savo sandė
liuose Baltosiose jūrėse.

31.

2,000 žmonių minia 
puolė kalėjimą

KAUNAS. Statistinėmis 
žiniomis, per balandžio mėn. 
išvažiavo iš Lietuvos į Brazili
ją 1319 žmonių, į Kanadą 
372, Argentiną — 196, į Jung
tines Amerikos Valstijas — 71, 
Urugvajų — 69, Afriką — 70, 
Meksiką — 10, Kubą—11, Pa
lestiną —5, ir Australiją — 1.

• Viso išvažiavo 2084 žmonės per 
vieną mėnesį.

t — ■——1
Saliapinas “neteko bal
so” ir sovietų malonės
MASKVA, geg. 31. — Mas- 

. kvos laikraščių pranešimu, gar
siam operos dainininkui Šalia- 

— pinui, užrūstinusiam sovietų 
artisto”

TAiMPĄ, Fla.į geg. 31 
dviejų tūkstančių vyriausybę, “liaudies

Aplamai mano- žmonių minia praeitą naktį titulas tapęs atimtas. Sovietai

Kautynėse su policija >r kareL 
TOKIO, Japonija, geg. 31.—! viais keliolika asmenų su- 

Japonija bijo, kad pietų Kinų| žeista 
armijoms paėmus Pengpu, ne 
prasidėtų plėšimai. Pavojus’
gresiąs taipjau pačiam, Pekinui Įdukusi 
ir Tientsinui.
ma, kad šiauriečių karininkas, puolė čia Hillsborough kalėj i- nusprendė dagi, kad jis ir savo
maršalas Čang Tsolinas, nebe- mą, bandydama išgauti iš ten balsą praradęs. Tokį sprendi-
atsilaikys. Del tos priežasties vieną kalinį, B. Levinsą. I^a- mą apie jo balsą jie padarė,
Japonija siunčia iš Mandžuri- Įėjimo sargybai atvyko į pagal-.kai išgirdo, kad garsus basis-

• gaisrininkų ko- tas paukojo $400 rusų bedar- 
abiejų pusių (biams Paryžiuje.

Kautynės; Prieš keletą mėnesių, kai gy
venanti Maskvoj šaliapino 
žmona paskelbė jo laišką, kur 
basrstas su panieka pašiepia 
amerikiečius, kad jie nieko 
nenusimaną apie muziką, so
vietų vyriausybė tuojau buvo 
nutarus, kad Šaliapinas esąs 

’dią artistas, ir konfiskuotą 
jo dvarą .grąžino jo šeimynai. 
Paaukoti $400 rusų bedar
biams užsieny sovietų nuomo
nę apie jo artizmą pakeitė, ir 
šaliapinas vargiai begu turės, 
dabar šansų grįžti Rusijon.

jos du tūkstančiu kariuomenės bą policija ir 
j.Tsingtao savo tautiečiams 
ginti ten ir visoj Tsingtao—
Tsinanfu geležinkelio juostoj.

manda, ir tarp ; 
prasidėjo kautynės.
tęsiąs per visą naktį, ligi pa
daliau jx>licijai į pagalbą atvy
ko nacionalinės gvardijos bū
rys, kuris minią puolikų išvai
kė. Keliolika žmonių buvo sun
kiai sužeistų.

NEW YORiKAS, geg. 31. j Levins, kurį minia norėjo iŠ- 
Nežinomi užpuolikai vakar.,gauti iš kalėjimo ir linčiuoti, 
nukovė du italų fašistu, važia-Į buvo suimtas už baisią pikia
vusiu dalyvauti Dekoracijom darybę. Kažko įdūkęs, jis me
dienos parade. Nužudytieji yraJežiniu pabūklu užmušė penkis 
Joseph Carisi, siuvėjas, ir Ni- j vienos šeimos narius, Herma- 
cholas Amorrozo, spaustuves 
darbininkas. Užpuolimas įvyko 
ties 118-ta gatve ir 3-čia avė.

Du italų fašistai nužu-
dyti New Yorke

KRUTAMŲJŲ PAVEIKSLŲ 
AKTORIUS NUŠAUTAS

CEDAR CITY, Utah, geg. 
31. — Imant krutamiems pa
veikslams sceną, kur įvyksta 

įFarmcrys John Gasser, bandy- kautynės tarp “kauboisų” ir 
damas suvaryti bites į avilį, plėšikų, tyčia ar netyčia buvo 

Memphiso 131170 suficltas> kad P° nušautas aktorius Leon Ward„
• krlin vnlnndn mirfi, 20 metų amŽittUS.

ANGOLA, Ind., geg. 31.

j New Orleansą, jų hidroplanui valandų mirė.
nukritus žemėn užsimušė Earl 
Kilpatrick, Amerikos Raudono
jo Kryžiaus valdininkas. Pilo
tas; 
kas. 
nuo

KUNIGAS IR JO MOKINE 
PRIGĖRĖ

Įeit. Gregory, 
Nelaime 

Iloheno.

išliko svei- 
atsitiko netoli ĮįORRSJ

III. angliakasių advo
katas Kerr mirė

SPRINGFIEL1), III., geg. 31. 
— Po operacijos mirė čia An
glis W. Kerr, Illinois kasyklų 
Darbininkų unijos 
patarėjas, pirmiau 
chigano legislaturos

advokatas 
buvęs Mi- 
narys.

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

Debesiu ota ir nenukištoj ęs 
oras; vėsu; stiprokas žiemių 
rytų vėjaa.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 53° ir 68* F.

šiandie saulė teka 5:18, lei
džiasi 8:17. Mėnuo leidžiasi 
10:23 valandą vakaro.

. SANTA FE., N. Mexico, geg. 
31. — Carton ežere i prigėrė 
kunigas E. KUnkel, St. Francis 
katedros klebonas, ir Emestina 
Chaves, 15 metų mergaitė, 
parapijos mokyklęs mokinė. 
Parapija laikė pikniką. Kuni
gas, mergaitė ir du berniukai 
valtele pasiyrė į ežerą pasivaži
nėti. Valtelė apvirto. Berniu
kai išplaukė krantan, kunigas 
bandė išgelbėti mokinę, ir abu 
prigėrė.

ną Merrillį, jo žmoną ir trejetą 
jų vaikų.

PATOGUMAS 
SAUGUMAS

. yra trys iž daugelio kitų prieiančių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pįnigus Lietuvon per NAUJIENAS.

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

2. Per NAUJIENAS yra patogaunia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomia, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai fiO 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, 234fi West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St..
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Ir
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3 dienas. Telegramas kai-

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agen 
' 17t N. Michigan 

Chicago, III.

Vilniaus Krašta

Lietuvos

sko'

su-

le-

Y paliuku sveikata

d •

Bet vi

popie-

Beautomobilis pilietis.
• Automobiliai taškosi.

BM-B1 DEDASI LIETUVOJKAS

Babies Lova Itmėnesį iškrito sniegasGegužį

kaip, 
seimo,

norėčiau susieiti Lietuvoje, ir 
. susipažinti;

VAŽIUOJANČIUS IR VAŽIUO
JANčIAS ŠIEMET I LIE-

% TUVĄ

Jeigu kavos ar arbtatos virimo 
puodas pajuosia viduje, virink jame 
stiprią soliuciją borakso per trumpą 
laiką ir puodas tuoj išsivalys ir pa
bals.

Western Sales Corporation
Distributors Chicago, I1L

SEIMININKĖMS KELRODIS^
Rašo ISABELLE KAY 1 

Lietuvį šeimininkė Amerikoje visados trokštą gauti patari-^ 
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei-B 
nūninkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips-ti 

neliai kurie bus indotnųs kožnai Lietuvei šei nūn inkai "

Grožės patarimai
Gamta taikė, kad kiekviena moteris 

turėtų puikią figūrą. Išlankstymai 
Ii gūroje yra kitokie pas kiekvieną 
J patą, jokie du nėra panašus. Todėl 
reikia žiūrėt, kad korsetas butų pri
taikintas, kad priduotų puikumą fi
gūrai. Peržiurėjus mitrai ir figūras 
suvirs milijono moterų pasirodė, kad 
Lb iš 100 Amerikos moterų turi kokj 

i nors netobulumą sudėjime. f 
rasti korsetai neduoda tą lengvą 
gražų ir patogų sudėjimą, kurio 

, n turėt. Todėl bukit atsargios 
snenkant tinkamą korsetą.

RODYKLĖ
Virimo receptai

Daktarei visada rekomenduoja 
sergantiems žmonėms kiaušinienės, 
kadangi ji ’ ra lengvai virškinama ir 
tuo pat h’iku labai maistinga ir gai
vinanti. Tai yra geriausias maistas 
vaikams, ir reiktų jiems kasdien duot. 
Sekantis receptas paganėdins jų 
nj.

■

kymas toms susisiekimo prie
monėms važinėti musų mies
tuose drėgnu laiku.
(Lž)

žaizdos užžiurėjimo tikslas 
nedaleist įeit bakterijoms. i 
lingu išvalyt žaizdą Kaurui, nes ne-i “O SKaiscioji railKa Įgalėtų įs
ivaromas * reiškia pavojų. Kam ri- valyt sudrumstą ramybę, 
zikuot su užsinuodinimu kraujo kada
galima išsyk to išvengt. Bandyk iš-į () demokratija, Seimas', visų 
valyt žaizdą pilnai ir paskui užrišk v- •   • . .j. :
su visai švariu bandažu. Mažuose zni(),uų 1101 «l . JUK sPlau
įkirtimuose, įbrėžimuose, etc., perox- ti keletui galvočių — ir baigta, 
idu ar jodinu reikia tuoj naudot, o Pamirštama 
net ir karštas vanduo gerai. Jeigu 
žaizda tinsta ir pradeda skaudėt ir 
perštat, patartina * sužeistai

Į kreiptis prie gydytojo tuojau.

Juokinga, kai 
| eivių laikraščiai 
rašyti, pritaria 
ir tt. Tai yra 
jie nežino padėties.

GYVENIMAS 
Mlnesir.is žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjau 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Šiauliai, 1D27-V-14. Prabilo 
“kunigaikščiai.” Tautininkų or
ganas įsirėžęs kartoja apie į- 
vairias senovės lietuvių valdy- 
mosi formas sistemas, na, ir 
geriausia, jų noras', kunigaik
ščių gadynė. Kodėl esu, nega
lėtų neieškant jokių “pasenu
sių” demokratijų atstatyti Vy
tauto valdžią? Tuomet žmo
nės buvo bemoksliai, o dabar 
taip pat nemokinama, o kultū
ra klauso cenzūros. Cenzūra 
net diktuoja laikraščiams strai
psnius. Taip pasiekti geriau
sia su tautininkų partijos pagel
tai. Juk tautininkams malo
nus Vytauto ar Algirdo laikai, 
kietosios valdžios gadynė. Tuo- 

nė šnypšt nebuvo opozici-

iff*

■ n 1 1
Ii B i

Savory kiaušinienė 
4 kiaušiniai 
% puoduko evaporated pieno 
1*4 puoduko vandens 
4 šaukštukai svogūnų, smulkiai 

tarkuotų_
šaukštuko druskos 

% šaukštuko baltų pipirų 
2 šaukštai tarpyto sviesto 
1 šaukštas paprikos 
Žiupsnelis raudonpipirių. 
Suplak kiaušinius iki jie bus

mono spalvos. Dadūk pieną ir van
deni, paskui kitus dalykus išskyrus 
sviestą ir papriką. Suplak viską 
gerai ir supilk j taukuotus puodelius. 
Paskui užtilk ant viršaus sutarpyta 
sviestą kožnam puodeliui, apibars
tyk paprika ant to, ir jiWk kepimui j 
lėkštę^>u vandeniu. Kuomet gatavas 
duot j stala, išversk kožnam paski
rai į lėkštes ir apipilk sosu kokj mėg- į 
stat.

Virtuits reikaluose
Jeigu pečius aptyška taukais lai

ke kepimo, nuvalyk taukus tuoj su 
laikraščiu.

Išvalyk skarvadu išlašink visus 
taukus lauk, iššluostyk skavradą su 
laikraščiu ir pusė valymo darbo bus 
atlikta.

Jeigu jums pritruktų pyraginių 
miltų ir jų neturėtumėt, galit pasi
daryt gerą pavaduotojų sudėjus ketu
ris puoduokus miltų su vienu puoduku 
kukuruzų krakmolo.

šaukštukas lemono skystimo prie 
kvortos vandens padarys ryžius labai 
baltus ir neduos grūdams sulipt lai
ke virimo.
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Naminiai pasigelbėjimai

Jeigu norit, kad staliniai užtie
salai butų gražus ir švelnus, bet ne 
pertandųs, visai jų nekrakmolink. 
Lai jie visai išdžiūsta, paskui pa
merk j karštą vandenį ir tuoj ištrau
kus perleisk per mašininį gryžtuvą. 
Sulankstyk lygiai ir susuk j sausą 
audeklą ant kelių valandų. Paskui 
prosyk su gerai karštu prosu ir li
niniai bus gražus ir blizgės.

Senų gazo mantelių nenumeskit. I 
Dalykas iš ko jie padaryti yra labai | 
geras valymui auksinių ir sidabrinių met 
dalykų ir gražmenų. Jj reikia trint jos> nors dabar‘josios devynios 
visai sausą su šmoteliu chamois odos. , . _ -u i . •

Pirm kalsiant vinį į medį, perverk galybės, sot laldemokiat<u, liau
ją per ploną šmotą muilo. Pamaty- dininkai, krikščionys dem., ma- 
sit, kad vinis lys j medį lengvai ir f.umos ūkininku partija, na ir 

be to darbo federacija šlubuoja 
—skyla. Bet kietosios galvos 
•užsimerkia. Opozicija didelė, 
baisi, bet pasak Konfucijaus ir 
liūtas narve nebaisesnis už ka
tę. Kas ne jų sakannentai: są
jungos, darbininkų sueigos, 
kliubai ir net valgyklos (nųit 
esą komunistiškų valgių) už- 

Varnių lagery ir

Tikrai Unijos 
Darbo

>**><*

HOPFLAVORED

B
^ANUFAČTUriED BY s

SER^’BUSCH.I^ 
toUlS.MO .C

Mes nedaleidžiame, kad Bud- 
vveiser Real Hop Malt Syrup- 
as butų pardavinėjamas su 
kitu kokiu privačiu labeliu.

ANHEUSER-BUSCH sr. louis

UCKY STRIKES yra švelnus ir gardus — 
geriausi cigaretai kokius esate rūkę.

Jie yra malonus jūsų burnail’aP- daromos.
Tno- Fortuose dreba-virpina kinkas 
i pa-j visam amžiui nuteisti priešinin

kai. O kas jau virpa ar pūva 
1 mūruose — nebaisus nė asilui. 
Kaikurie laukia švino kulkų 

,y,ra» | kakton. Gal būt tik Tamerla- Rcika- . y. .. . .
li/A o 1/O i (t/M / t i t ininlrn iifolntil i m

kad visuomenės 
balsas nėra šuns balsas tyruo- 

y patai se, o Dievo balsas. Ir tik tas 
. balsas tegali valdyti, ne kas 
kitas. Žmonės nenori nė ka
ralių, nė amžinų prezidentų, 
nė “tautiškos” diktatūros, o 
nori pati valdytis. Net rusų 

r monarchas Kirilas mano, kad 
po karo nebegali būti grafų 
valdžios, reikią būti “darbinin
kų’’ karalium. Ir tas šventa
sis patriarchas mato, kad pats 
vienas savęs nebepasodins sos
tam

da-
Ar 

nuo 
Ne, 
Bet 

kon-

Kodėl? Todėl, kad jie yra padaryti iš geriausio 
Turkiško ir naminio tabako, tinkamai pasen
dinto ir sumaišyto su didžiausiu patyrimu, ir l
dar yra dadėtas extra procesas prie to tabako

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

bet ir visam plaukuotam pa
sauliui. Bet Dievo valios tau
tininkai mano nesilaikyti ir 
valdžias įbrukti triumviratui. 
Jie eis prie Dievo norą.

Susmulkinti buržujai lieja 
prakaitą, nerias iš kailio. Da
bar jiems atsikvėpti,
sų žmonių galvos daugiau reiš 
kia, negu didgalvių ponų, 
nieko nepadarys — nepakeis 
gyvenimo smunkanti nusigy
venusi partija, kuriai senai lai
kas trunoti archyve. Žmonės 
žiuri ir stebisi matydami, kad 
yia partija, kuri nepripažįsta 
savo programos darbuose.

O kam šalta lipti į kunku
liuojantį litų puodą? Dėlto 
galima netik programą. Konsti
tuciją keisti, bet ir save par
duoti. —Tindi-Rindi.

Pinigai Lenkijon

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.-

3514-16 RooseveJt Rd. 
Arti St. Louli Av«. 

CHICAGO, ILL

12th STREET .
Tel. Kedzle 89ti|

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Amerikos iš-, 
net susilaiko 
“tautiškumui” 
atleistina, kai 

Jie savo
balsą prisiunčia kartu su dole- 
i iu, užtai jis ir skamba 
riuose.

Net kaimietis stebisi 
esą, galima a paeiti be
be rinkimų. Tautininkai sako, 
kad perdaug rinkimų, perdaug 
tam išlaidų, o patys turės 
ryti net keletą balsavimų, 
tai tuo paliuoąuos žmones 
gaišimo, valdžios išlaidų? 

• dar daugiau to viso bus. 
be to negalima apseiti, nes

’stitucija taip sutvarkyta, kad 
tautininkai jeigu nepralaimės, 

I tai..maža ką laimės. O juk dėl
to ir visas blogumas. Ot kad 
taip išsipūsti ir nesprogti?

Dvarininkai ir kunigaikščiai 
I atidarė kakarines. Radvila, 
kunigaikštis (suprask, labai vi
siems “geras”) rašo “Lietuvy”, 
kad nereikia dalinti dvarų, nes 
80 ha. priveisia komunistų ir 
kitokių šlykštybių, [ir kunigaik
ščiai turi nykti]. O kas ku
nigaikštis be žemės? Kaip at
rodo tuomet kraštas užsienio 
akims? Juk čia nevažiuos nė 
Vienas buržujus. Juk tatai gai
la žiūrėti, anot Radvilos, į to
kią padėtį. Kode! jam neuž
leisti soto, jis žinotų ką darv- 

' ti.
Ir jeigu referendumas neduo

tų gerų pasekmių — jeigu ne
laimėtų tautininkai, eina gan
dų, niekas žmonių noro neklau
sytų ir.valdžia butų trijų žmo
nų), rankose — triumvirato dik
tatūra. Tautininkai yra reli
gingi, ir laikantis r. jie turė
tų su tuo sutikti, ką žmonės
pasakys, nes, be Dievo valios skirtumo — apsiaustus, paltus kiu laiku (pavasarį)

■nė vienas plaukas ne tik Kru- ir šyarkus gatvės purvu. Rei- netaip jau paprastas dalykas, 
pdvičiui iš barzdos neiškrenta, kėtų padaryti atskiras patvar-

Iš to noriu p ra pratinti savo 
žinias apie Amerikos lietuvius 
ir Ameriką, ir taip toliau.

Kas nuo to neatsisakytų 
prašyčiau suteikti man žinią.

Su pagarba,
Leonas Vitkauskas,

laikraštininkas-rašytojas.
Antrašus pranešimui: 

Kaunas, Iki pareikalavimo.

Esant pavasario ir šiaip drė
gnumams, Kauno mieste pilie
čiams tenka daug nukentėti 
nuo jau gana gausiai pas mus 
esamų įvairių automobilių, ku
rie pravažiuodami , tokiu pat 
greitumu, kaip ir visuomet 
(kaip ir sausu laiku) pro šalį, 
be jokios malonės apkrauna 
piliečių naujus ir senus — be

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 — 15 dienų; kab- 
legramu — į 2 ■ 
nuoja $1.00.

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės j Naujienas.

1739 So. Halstcd St Chicago, III.

, KAUNAS. — Šių metų ge
gužės mėnesio 11 dieną nuo 
pat ryto Kauno apylinkėse at
vejų atvejais iškrito sniegas ir 
orus radosi labai atšalęs. To

tas yra

IŠSILAVINĘ DARBININ
KAI IR INTELIGENTAI 
SKAITO “GYVENIMĄ” — 

SKAITYKIT IR JUS!

Koresp. L. Vitkauskas.

Prenumeruta metams
Pusei metų .................
Kopija .........................

$2
SI

20c

68 MYLIOS SU GALIONU 
VIEŠAME MĖGINIME 

Btiirduvimo Išradimas Padarė Ste
buklus Myliose ir Užsturjduoja 

Fordą Momentaliai'*
GAUK VIENĄ DYKAI 

CHICAGO, ILL. — Auto važinėtojai 
buvo nuslcbmti, kada Fordas jrertg- 
lxs ąu nauju Blanckc Thermostetic 

(Centre 1 padarė 43.8 mylias su vienu 
i;*iLonu gazolino oficialiame viešame 
mėginime; 68 mylios buvo antrame 
mėginime. Abcinai per 200,000 mėgi
nimų buvo 8‘2 mylios su galionu ga
zolino, kas sumušė pasaulio rekordus. 
Blancke Control yra visiškai automa
tiškas ir sutaupo savo mažą kainą 

, net j kelias savaites, nes jis yra ga
rantuotas momentaliai užstarduoti 
motorą šalčiausiame žiemos ore; pra
šalina karboną ir apsaugia nuo jo; 
sutaupo pusę alyvos ir padaugina 
greitumą, “pep” ir spėką. Thermo
stetic Control vartojamas ant Cadi
llac ir Delco Lighting yra po Blancke 
Laisnių kiti ir tikrai prirodo už- 

. sitarnavimą. Išradėjas ‘ reikalauja 
agentų visur ir prisius vieną Control 
Dykai dėl perstatymo savo kaimy- 

' nams. Pardavimas garantuotas. Agen
tai padaro nuo $1000 iki $3000 j mė
nesį. Dykai išmėginimas ir agento 
plehas su kurio jus galit gauti Nau- 
jj Fordą Dykai, su laiku, kaip jūsų 
dabartinis Fordas bus nusidėvėjęs, 
tai bus prisiųsta bile vienam, kuris 
greit atsišauks pas Blancke Devices 
Co., Bept. 7-B, 157 E. Erie Street, 
Chicago, UI.

TEN IR Iš

LIETUVOS
PEK HAMBURGĄ

Ant inusy trijų šrįzibų laivų 
NEW YORK - IIAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir popuhariški vieno kabiu 

laivai,
Cieveland, Westphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

$onnis new yor* /II iko iki ka^’ LUUno ir atgal
Plūs ¥. S. Revenue taksai

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

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

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, 111.

Del skilviu ir vidurių neatna- 
cunių ii prieiaaties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip iia *augun Kūdikių 
Laxative.

Mus. Wsnsi,ow’»
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Leonas Vitkauskas.

Moters Verte
(Galas)

MOTINOS:
Castoria 
prirengta 
nešiojamų kūdikių ir vai
kų visokio amžiaus nuo
Užkietiejimo, Flatulency, VVind Colic ir Diarrhea ir praša
lina karšti, ir rcgulioja skilvį ir žarnas, pagelbsti suvirškin
ti maistą; suteikia natūralų miegą.

Apsisaugojimui imitacijų, žiūrėkite šio parašo
Absoliučiai Nekenksmingos. — Neturi Opiatos. Gydytojai visur rc-
komenduoja jas.

- _____________ ___ |

Baltike Amerikos Linija
OFICIALI LINIJA

LIETUVOS VYČIU ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAD DIDŽIAUSI X EKSKURSIJA ŠĮ META 

—ĮVYKS----

Laivu “Lituania” iš New Yorko Birželio 14

Tiesiai į Klaipėdą
Tie kurie nega’i pasinaudot virš 

minėta VYČIŲ ekskursija, turi dą vie- 
l ną progą išvažiuoti

Stačiai į Klaipėdą *
šią vasarą su “NAUJIENŲ” iš Chica- 
gos ar BALTUŠKOS iš Wilkes Barre 
ekskusijoms laivu i

“LITUANIA” 19 Liepos-July, 1927

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

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

Kainos stačiai į Klaipėdą: Kainos į Klaipėdą ir atgal:
Trečia kliasa ...... $107 Trečia kliasa ........ $181
Turistine trečia .... $117 Turistine ............... $196

Revenue Tax ir Head Tax Atskirum 
I

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
<avo vietinį agentą:

90! \Vest 33rd St., Chicago, UI. 
1112 Vest 35th St., Chicago, III. 
811 West 33rd St., Chicago, III. 
809 \Vcst 35th St., Chicago, III. 
1723 We»t 47th St., Chicago, III. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
726 VVest 18th S t., Chicago, III. • 
3235 So. Halsted St., Chicago, III. 
3252 So. Halsted St., Chicago, III. 
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

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

7aul Baltutis & Co.
Central tžfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald
S. L. Fabian
Viv- Milaslewic_ 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
Jno F. Zolp

xxrxiz'rr.TT^yxrTxxxxxxxxxzxtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi
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4177-83 Archer Avė 
M. KEZES, Vedėjas

TW0 LARGE

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROŠI8, Vedėjas

Grojikliai Pianai i 
phples’ KRAUTUVĖSE

gyti geriausj pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekut kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais.* 
Labai lengvus išmokėjimo budus! 
pritaikinam kiekvienam.

Būdama moteris, to viso ko 
anl žemės simbolinė ir iš dau- 

. ’vlio atžvilgių faktina motina 
I ir kilni gyvybės nešiotoja, jos 

’avė’a ‘ir žmonijos kartų auk
otoja, ji — vietoje to, kad 
vien tiktai savo gražiu ir kil
niu moterišku laiviniu pasau- 
yjc darytų jį mums maloniu ir 
pritraukiančiu gyventi, arba 
aealiaus ir vietoje lo, kad 

įprastu (gamtos) ir žmogaus 
nrotii ir aikliųjų jo jausmų 
kiek padailintu budu pildyti 
savo pašaukimo arba ir tiktai 
gamtinio traukimo pareigas 
atsiekti žmogiško (ir gražaus 
savo esme, dėl viršminetų jo 
irivalumų) apsivaisinimo jei
gu jau laip norite atvažiuo
ja su kokiais tai girtais gegu- 
Žinmkais vyrais čionai, mirti
nai su jais prisigeria pati h 
nebegalėdama paeiti griūva ant 
garlaivuko suolo, visiškai kiau
liškai vemia, pati nuo to la
biausia kęsdama, ir dargi savo 
nederančia padėtimi kursto že
mąsias žvėriškų žmonių—vyru 
aitras.

Ii- pasirodo, kaip išari i-<litu. 
ji važiavusi su kokia tai “kom
panija”, kuriai dabar liko visiš
kai nebereikalinga, kuri žinoję 
ją pasikviesti važiuoti geguži
nio, atsivešti čionai, įtraukti 
ją j savo žemų norų svaiginan
čio užganėdinimo šlykštų ra 
tą, mirtinai ją nugirdyti ir po 
viso to ją — kaipo “prisigėru
sią, kaip kiaulę,“ sau vie
ną, ir žmonių pajuokai bei ga
limai su ja atsitikti dar ir ko
kiai nors nelaimei, pamesti — 

t pamesti, kaip kokį popierosą 
kurį mažai estetiko tethrįs rū
kytojas išrūkęs, prieš nume
tant, dar visą prispiauna...

Be’ galo sunkus įspūdis da
rosi po viso to, ką panašaus 
matai ir gyvenimas persistato 
vien tiktai purvinu ir bjauriau
sių šlykštumų pilnu baubu...

Atsiradę už nepurios valan
dėlės ties jos gulimuoju suolu 
du vyrai, taip pat labai girti, 
ir matyt iš tos “kompa
nijos”, kuri šių moterį nugirdė 

■ mbenustovūdami ne ant kojų 
ir vienas ant kito iš lengva vir- 
stiniuodami, kalba į tuos žmo- 

i nes, ką pirma -— šalę gulin
čios sėdėdami jos kratėsi:

Atvtžiavo su mumis, kartu 
— prie kompanijos, kartu pc 
truputi ten miške, išsigere- 
me, na ir nusigėrė tuoj — nuc 
to pasileidę visiškai, ir ką mes 
dabar galime atsakyti už ją, 

i ką mes žinome -4 kas gali ją 
prižiūrėti ir pridaboti, kad kas 
su ja kartais neatsitiktų arba 
kad ji nuo suolo į vandenį ne
įkristų... sunkiai apversda- 
mi liežuvius vapėjo girti liežu
viai tų '‘kavalierių”, kurie — 
nė kiek nepriimdami dargi ar- 
timiško dalyvumo jos padėty
je - girti stoviniavo apie gu
linčią moterį, nė kiek jos toli
mesniu likimu nesirūpina ir tik 
skaitė savo pareiga sugebėti 

'nuo žmonių kalbėjimo ir tiki
nimų apie galimą ištikti su ap
leistąja kokią nors nemažą ne
laimę atsikirsti ir berupestin- 
gai sau nueiti. Ir jie patys čia 
pasisuko matomai tiktai per 
atsitikimą, ne® tikras gulinčios 
ant garlaiviuko suolo moters 
likimas matyt jiems nieko ne
rūpėjo, nes ji jų girtomis ir 
labai apsiblaususiomis akimis 
žiūrint — manau tebuvo tik
tai tokiu žmogum (dagi "mo
terišku’’ žmogum), kurį jie 
pasikvietė važiuoti į gegužinę, 
jį čionai atsivežė, atsivežę 
“kiauliškai” |ą nugirdė ir pas
kui ant jos... nusispiovė — ir 
tai girtai, tystančiomis ir iš 
burnos bėgti nesulaikomomis, 
girtuoklių seilėmis.

Bet kurgi ta augšta ir kilni 
moters vertė, kur toji augštu- 
ma, kurioje ji skirta gamtoje 
ir pasaulyje stovėti, kad josios 

objektas taip pažeminančiai

save nevertingai žiuri j save, 
kaipo į moterį ir kaipo į žmo
gų, ir taip pigiai begalo pi
giai ir šlykščiai gašliai, ir la
bai pripuolamai (nes tik niau
riųjų valandėlių kaina) dūoda 
save įkainuoti?..

Kur ta nedirbtina, nes že
miška ir kartu puikiausia mo
tinystės ir moters aurolė, kurią 
jai pagamina ir skiria pati 
gamta ir pati moters kaijM) 
tokios — žmonių tarpe ant že
mės padėtis? Kam-gi lenktis 
laisvai manančiam ir tiktai 
gamtos pajėgoms ir jos kurian
čiai (ir kartu gražumu vylio- 
jančiai) dvasiai betikinčiam ir 
tam tiktai tesimeldžiančiam 
žmogui jeigu visa tai, kas 
turi būti gražiausia ir mieliau
sia gamtoje ir žmonių tarpe, 
vietoje to, kad palaikyti savo 
kilnumą, taip purvinai/'* save 
trempia, stato save į paniekos 
ribas ir dargi nuožmių žvėrių 
— vyrų biaurius gaivališkus ir 
nenorimus laikyti arba tinka- 
mon ir gražion gamtos ir žmo
nų gražaus sugyvenimo vsk 

‘-?on juos kreipti šlykščius r»o- 
rus biauriai ir dargi liepsnin
gai kurstyti?...

Kur ta moters verte, kuri 
jr turi išlaikyti gamtos “kara
lienes” .augštame “soste”, nes 
ji — kukli ir švelni, maloni ir 
patraukianti, ir visuomet graži 
— jai, gamtai, viešpačius — iš
mintingu^ ir visagalinčius žmo
nes duodat?..

O ji, sakau, dargi niekų to nė 
•nepajus —- nes ji girta, girta 
amžinai, girta iki mirtie# ir šio 
pasaulio jau net nebejaučia...

O, kur tu, moters* kilni ver
tė, kur tu gamtos vainiko ži
bėjimo, kur tu skaisčioji aure
ole, kuri tavo — moterie — 
prigimčiai yra suteikta?.. Tu 
visa, tąl sumynei j purvą ir net 
purvo, kuriame guli, pati ne
bejauti!.. '
.............. .. ................... IV •••••••••••• •

O juk ateis laikas, išsipagi
riosi tu iš šio girto ir šlykš
taus slogučio, į kurį tu šian
die — dėl savo nenoro galvoti 
ir dvi savo nepridavimo jokios 
didesnes, negu paviršutine, 
vertes sau, kaipo moterei - 
įlindai, — ir kas-gi vakarykš
čio tavo, savo moteriško žvė
riškumo nesuvaldymo pasek
mė bus? — Ogi, po nekuriu 
laiko tu, begėde, išmesi kur 
nors' į mėšlyną savo kūdikį, jį 
nužudžiusi, arba užkrausi vi
suomenei dar vieną sunkumą: 
rūpestį tavo vaiku, kurio tu 
dargi ir nemanei turėsianti, — 
arba pati pasijusi esanti įh-ri- 
lus į tokį dvasinį stovį, į kurį 
tu gal •niekuomet nemanei į-

Pasidarius reikalyi tikrinti 
laivan suėjusių žmonių bilie
tus, ir gulinčiai moterei vis ne
rodant jokio gyvybes ženklo, 
girtieji vyrai — matomai, ži
nodami, kad gulinčios moters 
nebus prisiklausta nė kur jos 
bilietas yra — sunkiai prikelia 
ią nuo suolo, patys netvirtai 
mt savo kojų testovėdami, ir 
jai tiktai — lyg mirties ago
nijoj paskutinį kartą, ką-tai 
nesuprantamai ir į atskirus 
garsus nedalomai, pro savo su
kąstus ir baisiai kenčiančius 
Jautis sumurmėjus ir vienam 
iš vyrų sunkiai ir beviltingai 
savo galvą ant peties’ padėjus 
:r pagaliau visu kimu j jį sun
kiai atsigulus, ją iš garlaiviu
ko į pradedančias bereikšti va
karo sutemas j priekrantes, 
sustojimo vietoje, purvyną iš
sivedė. ..

Ir, be abejo, ją vėl taip pat 
— kaip ir prieš tai — tie gir
tuokliai nusvies kur nors nu
sivedę j purvyną ar j šlapią 
miško žemę, o ir — nelikę 
skaistus savo girtuose geismuo
se palys — liks pagauti gai
valinio ir žvėriško vyriško “ši- 
so” ir iš jos drapanų ir kūno 
nekuklumo vien tiktai sau 
gašlumo vaizdų susitvers ir jo 
girtu, kurstomu ir net nenuvo
kiamu traukimu ir itin vylio- 
j ančių progos patogumu suvy- 
lioti liks ir savo gašlumą tuoj 
patys patenkins, ir jį patenki
nę vėl tą moterj kur nors į ba
lą pastumę paliks, o patys sa
vo girtais keliais lyg kokie žvė
rys — visiškai net nieko nesu
pratę ir savo atlikto žygio vi
siškai neįvertinę — nueis ir 
numauros... O iš gegužinių kal
no grįžtantieji arba kely į jj 
dujantieji “gegužinininkai”, taip 
pat ten — kalno augštumoje, 
Raudonojo dvaro aikštėje, sa
ve gaivališkai ir biauriai įsi- 
dirksinę vyrai, ją gulinčią ir 
visą nepadorią atradę, vėl sa
vo žvėrišką įsikarščiavimų aki
plėšiškai ir begėdiškai joje 
užgesys ir vėl ją “velniams” 
paliks, o ji — V1 moteris be 
savo moteriškos vertės — net 
ir nepajus nieko, kai kelios ei
lės įsikarščiavusių ir girtų, ap
svaigusių, žvėrių per jos mo
terišką vertę purvinomis ko
jomis pereis ir ją labiausiai iš
gėdinę ir didžiausioj paniekoj 
paliks vėl ir numauros sau...

nei jokio sunkumo. Juk ir laik
raščiuose laip dažnai yra apra
šytų atsitikimų, kai kas tai 
visur po miestus ir kitur gy
vus žmones — inažus, ką tik
tai gimusius vaikus mėto, 
reiškia jiems žmogiškos vertės 
visiškai nebeduoda — už tą 
patį purvą skaito, kurio sąly
gose jo užuomazgos yra atsi
radę.

Kur-gi, kur-gi lu, tikroji mo
ters vertė ?I

Jau menulis , U.ukė tamsia
me vandenyje prieš musų lai
vą, kuris vežė mus jau vėlų 
vakarą atgal į Kauną, o aš vis 
dar tebegalvojau — sunkiai te
begalvojau — apie tikrąją mo
ters yertę...

Aš kentėjau, ar kalbėjau sa
vo sielos skausmingą maldą į 
tikrąją pasaulio moterį, kuri 
“karalienė’’ visos žemės yra ir 
kuriai aš, kaipo tokiai, savo 
galvą visuomet su tikra pa
garba lenkiu. (

O garlaivis nešė mus į tokį 
pat, ir nė kiek negeresnj, mies
tą.. .

bristi. Ir liks galutiniausiai su
trypta tavo moters vertė ir 
bus amžinai dingusi tavo gyve
nimo laimė. Ir viso to tu gal 
ir nenorėjai...

■Moterie, ko nepagalvoji ir 
ko nenori buti moterimi, ku
rios idealą aš — “bedievis“ ir 
“paleistuvis” (kaip kunigai to
kius vadina) taip nuoširdžiai 
garbinu?

Taip dūmojau, moterį girtie
siems vyrams nuo garlaiviuko 
denio išvedus, ir buvau gi
liausiai savyje tikras, jog gal-1 
voju tikrai ir nuosekliai ir jog 
mano mintys su vykstančia ar-| 
ba vyksiančia tikruma visiškai' 
sutinka (nes gerai žinojau tų 
musų “gegužinių“ psiebologi- 
k).

h* kurgi nesutiks tokios, 
taip juoda tikrenybei artimos 
ir čia pat esančiu gyvu ir taip-
gi juodai tikrenybei net dau
ginus, negu reikia artimu pa
vyzdžiu pagrįstos mintys, jei
gu baisus dalykai vyksta kas
dieną musų dabartiniame ir į 
musų pačių nenorimame i jo 
tinkamas ir sveikas ir gamtos t 
bei padoraus, gražaus ir mei
laus, dargi (jeigu jau taip no
rite) ir lytinės meilės — iš
mintingai ir dargi prakilniai iš
puošto žmonių sugyvenimo 
vėžes kreipti, kas dargi — prie 
gero, žmoniško, noro nesudaro

KORNAI
Greita pagclba nuo skau- 
damų komų ir piritų spau
dimo čcvcrykuose. /

I^T Scltoll's 
'Zino-pads
..................... ........... ......................
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriaustai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
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.

VirSuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn SU Room 1111 
Telefonas Central 4411. 

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

3323 Soath Halsted St. 
TeL BOalevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS
ADVOKATAI 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2784 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3835 So. Halsted St 

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

r Ofisas vidurmiastyji 
Room 1720 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

* Namų Tel.: Hyde Park 8395 
....................... ........ . ... !■«/

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357 

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

Namų Telefonas Republic 9609

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Mickigan Ava.
Tel. Poli man 5960 

Specialistas Abstraktų 
Vedijas visų teisių

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Ihilbtcd Street 
Kampas 3l-mos gatvė* 

lel. YnrdM 1119
Baigusi akuie- 
rijoa kolegiją; 
ilgai praktika- 
vusi Pennsyb 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieS 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akiniuu, atitaiso regėjimą, 
akių Įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS 4

' Valandos: nuo 1 iki 8 vakare. 
Nedaliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

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

233 East U5th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj lt) iki 1

"i .................. ■■■■i. ■ i

Phone Armitage. 2822 '
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriikų, Vyrižkų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą. 

Ofisas 8102 So. Halsted Stn Chictgo 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Cana) 1912 
Naktinlr Tel. Fairfas rtldJĮ

'
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NAUJIENOS-
Th»- pMtly

fhabliahed DaVy 
by tbs IJtbvantan >‘vjt
Dk tos

Wdho» P 

1731 Hoith Hataed
Chicago, III. 

Talefthone Ronoevelt
Subsertptlon Katėti 

per yw In Canuda. 
>7 M pvr y«»r ootsidv of Chiaago. 
|8.00 po t ytar In Chlcagu.

8c. per eopy,
Eatorrd m flaeond Claas Mattor 

Mare h 7th, 1914, at th* Pflft Office 
Df Chieago. U), Mcdar Qar att otl 
March Srd 187t.

Vaujianoa aiva kaadian, llakirlant 
aekmadieniua. pjddlia Vaajianų Ban- 
drovi, 1730 9. HaUted St, Chicago. 
Ui. — Talefnaaai Kaaaayalt !?S0O«

Bisimokijlmo kalnai
Chicago je — paitni 

Metama________1_______ _ |8J0
Pnael meti ------------------ ------gi M

n>an«eL<un«UM 
l»vhow «atr«*iaaui 1J50 

M i***«ini ■___ - .7 k
Cbieaąoja per v«A)«uij»ai 

Viena kopija___________ .— te
Savaitei- _______18c
MlnnaiuJ 76c

Suvienytose Va!stljni»<, na Cbinagoja, 
paltu i

Matams - - ____ ___ 37 M
Pv.vat u; a t g S.JUi
Trima minėsianti 1.75
Dviem minesiama____________ 1.26
Vienam TOSaaaiai______________ .76

Biartvon Ir kltar ataiaolaofJl 
(Atpiginta)

Metanu SS.VO
Pusei meta 4.00
Trima minėdama— • tUO 
Pinigus naikia siųsti palto Monay 

orderiu kartu au atsakyme.

ziciją Ambrozaičiui ir Jo
čiui sudarą Baulinaitis ir 
Radzevičius, kurie nesutinka 
su dabartine vidaus politika. 
Be to, Ambrozaičiui prikiša
ma, kaip praneša ‘Echo,’ 
bendradarbiavimas pogromi- 
nėje ‘Tautos Valioje.’ Baigti 
ginčams taika arba visiškai 
federacijai palaidoti gegužės 
22 d. šaukiama l'cderantų 
konferencija, kurioj laukia
ma smarkių susirėmimų.”

FAŠIZMO GRAMOFONAI IR JŲ “LOGIKA”.

Lietuvos smurtininkų garbintojai, kaip užsukti gra
mofonai, giria visa, ką daro arba kalba Kauno diktatoriai. 
Smetonos partija, nesitikėdama demokratinių rinkimų 
keliu gauti daugumą Seime, sugalvojo keisti krašto kon
stituciją. Bet kaip ją pakeisi, kuomet pati konstitucija 
nurodo, kad jos keitimui turi pritarti bent trys penktada
liai Seimo narių? Tokios daugumos tautininkai visai ne
sitiki turėti Seime. Taigi jie sumanė vykinti konstituci
jos keitimą referendumo keliu.

GYVENIMO NO. 6.

A. Žymonto leidžiamo žur
nalo “Gyvenimo” šeštas nume
ris jau išėjo iš spaudos. Jo tu
rinys susideda iš sekančių 
straipsnių: Miegas — B. Go- 
tautas; Tiesios Linijos — M. 
Budrumas; Kelias Sveikaton — 
Dr.; Augimas-Tobu įėjimas — 
F. Dobilas; Tinkamas Protavi
mas — L. Gintaras; Pavasaris 
— Z. Pumpuras; Bedarbis — 
J. Vaitiekūnas; Prakilni Mei
lė Žemaitė; Žemaitė — F. 
I loguža.

LIETUVOS KLERIKALAI APIE 
KONSTITUCIJĄ.

[Pacific and Atlantic Photo]

Nuteistieji Massachuseįts valstijoj nužudymui elektros kė
dėje darbininkų darbuotojai Bartolomeo Vanzetti ir Nicolla Sacco, 
prieš kurių nuteisimą mirčiai dabar protestuoja viso pasaulio dar
bininkai, reikalaudami jų paliuosavimo. Juos nuteista neva už 
kompanijos kasieriaus ir jo sargo užmušimą, apiplėšimo tikslais, 
bet yra daugybė įrodymų, kad jie tame plėšime nedalyvavo ir juos 
nuteista vien už jų radikalingas pažvalgas. Pakartotinus reikala
vimus naujo bylos nagrinėjimo teisėjas atmetė ir 7 metus.išsėdė
jus jiems kalėjime, nuteisė juos mirčiai.

I rios vėliau butų perduotos Lie- . 
tuvių Mokslo Draugijai Vilnių 
je Dr. Basanavičiaus paminklo 
statymui, tos draugijos namų 
pirkimui ip^vietimo reikalams.

Tikimės, kad Amerikos lietu
viai, kurie labai mokėjo įver
tinti ir gerbti Dr. Joną Basa
navičių, padės mums vykdyti 
gyveniman tuos sumanymus.

D-ras D. Alseika,
Laikinojo Vilniaus Lietuvių 

Komiteto pirmininkas, Lietu
vių Mokslo Draugijos vice-pir- 
mininkas ir iždininkas.

• Vilnius,
1927 m., bal. 30 d.

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ L

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Už konstitucijos keitimą ir referendumą stoja ir sme- 
tonininkų sėbrai Amerikoje. Peikdami tas Lietuvos par
tijas, kurios priešinasi tautininkų sumanymui, kaipo prie
šingam konstitucijai, jie sako, kad kiekvienam žmogui 
privalanti labiaus rupėt “piliečių gerovė”, negu konstitu
cijos saugojimas. Kadangi Lietuvos konstitucija pasinę 
džiusi esanti “negera”, tai ji turinti būt pakeista, nežiū
rint, ar tai bus atlikti įstatymišku keliu, ar ne.

Vienas tokių Smetonos pataikūnų laikraštis rašo:
“Jei įstatymas blogas, reikia netik jo ne pildyti, 

bet agįtuoti nepildyti ir organizuoti prieš jį visas 
piliečių spėkas.”
Puiki susidarytų valstybėje “tvarka”, jeigu žmonės 

imtų laikytis šitokios taisyklės!
Kuomet įstatymas blogas, tai, girdi, reikia jo nepil

dyti ir agituoti prieš jį. Bet užmirštama pasakyt, kas 
spręs, ar įstatymas yra blogas, ar ne. Jeigu apie įstatymo 
gerumą arba blogumą spręs kiekvienas atskiras pilietis 
ir, tuo savo sprendimu pasiremdamas, jį pildys arba nepil
dys, tai aišku, kad tuomet faktinai visi įstatymai išnyks.

Kiekvienas įstatymas paliečia kokius nors piliečių 
reikalus, o kadangi piliečių reikalai dažnai yra skirtingi 
ir net priešingi vieni kitiems, tai jus vargiai surasite bent 
vieną įstatymą, kuris butų geras visiems. Vadovaujantis 
gi ta fašizmo rėmėjų logika, kad blogi įstatymai turi būt 
nepildomi, išeis taip, kad vieni žmonės nepildys vienų 
įstatymų, kiti kitų ir tuo budu bus nepildomi visi įsta
tymai. šitokia gi “tvarka” yra grynų-gryniausia anar
chija!

Fašizmo gadintojai, kaip matome, yra tikrenybėje 
anarchijos skelbėjai. Ir tai yra visai natūralu: kas stoja 
už smurtą, tas, žinoma, atmeta teisėtumą.

. Frazė apie “piliečių gerovę”, kuria tie smurtininkai 
mėgina pridengti savo anarchistiškas idėjas, yra grynas 
humbugas. Nes juk piliečių gerovė visai nereikalauja, 
kad įstatymai butų niekinami; atvirkščiai, piliečių gero
vė be įstatymiškas tvarkos yra visai negalimas daiktas, 
kadangi be įstatymų visai negalėtų didesnis būrys žmonių 
gyventi daikte — vadinasi, negalėtų gyvuoti visuomenė.

Jeigu įstatymas negeras, tai jisai privalo būt pataisy
tas, o ne sulaužytas arba paniekintas. Ir patys'įstatymai 
visuomet nurodo, kuriuo keliu tai gali būt atlikta. Taigi 
tuo ar kitu įstatymu nepatenkintieji žmonės turi ne lau
žyti jį, kaip pataria aukščiaus minėtasai fašizmo garbin
tojų laikraštis, ir ne agituoti kitus žmones, kad jį laužy
tų, — bet reikalauti jo pataisymo (arba atšaukimo).

Tai, rodos, yra taip aiškus dalykai, kad net koktu 
juos aiškinti suaugusiems žmonėms. Bet Lietuvos smur
tininkai, kaip ir jų pritarėjai Amerikoje, taip ištižo pro
tiškai, kad ir politikos abėcėlę užmiršo.

Ir įsidėmėkite. Tie patys gaivalai, kurie sako, kad 
žmonės privalą nepildyti “blogų” įstatymų ir vesti agi
taciją prieš jų pildymą, kelia didžiausią triukšmą, kuomet 
kas nors pasikėsina pasipriešinti .fašistinei jų tvarkai. 
Tokius fašizmo priešus jie laiko galima net mirtim bausti!

KLERIKALINIAI FEDERAN- 
TAI KRINKA.

Išėjus krikščionims demokra
tams iš Voldemaro valdžios, jo
je, kaip žinoma, pasiliko “dar
bininkų federacija,” vadovau
jama Ambrazaičio. Tarp fcde- 
rantų ir krikščionių prasidėjo 
net vieša polemika: vieni sto-

ja už smetoninę “erą,” antri — 
prieš.

Tačiau suskilo ne tik klerika
lų blokas, atsimotus nuo jo fe- 
derantams, bet ėmė reikštis 
skilimas net ir pačioj federaci
joje. “Liet. Žinios” apie tai 
rašo sekančiai:

“lesamomis žiniomis, darbo 
federacijoje eina didelė sui
rutė; Federantų vadai pasi
skirstė į du priešingu lioge- 
riu. Vieni pritaria Anibro- 
zaičio koalicijai su tautinin-

Brooklyno “Garsas” įdėjo at
siųstų jam iš Lietuvos straips
ni “Su konstitucija, ar be jos,” 
turis buvęs skirtas Kauno “Ry
tui,” bet Voldemaro cenzūra 
jo nepraleidusį. Mes jį paduo
dame Žemiau.

Skaitydami j j, tačiau, priva
lome neužmiršti, kad tie patys 
klerikalai, kurie dabar dedasi 
konstitucijos gynėjais, po gruo
džio m. 17 d. perversmo buvo 
konstitucijos laužymui pilnai 
pritarę, ir per keturis su vir
šum mėnesius bendrai dirbo 
valdžioje su smurtininkais.

Cenzūros sulaikytasai straij)- 
snis skamba taip:

Visiems, o ne vieniems tei
sininkams, yra žinoma, kad 
kiekviena valstybė turi savo 
pagrindinį įstatymą vadina
mą Konstitucija, kuriuo ir 
pasiremia visų vyriausybių 
valstybių organų teisėtos ga
lias.

Su šiuo pagrindiniu įsta
tiniu sutaikomi ir visi kiti 
valstybės įstatymai, o prieš- 
tariaujantieji įstatymai lai
komi netėĮisėtaas arba ne- 
konstitucijiniais.

Mes turime Steigiamojo 
Seimo priimtą 1922 m. rug- 
piučio 1 d. Valstybės Kons
titucijų. Del jos buvo daug 
rašyta pastaruoju laiku mu
sų spaudoje ir daug blogy
bių tame musų pagrindinia
me įstatyme surasta. Mes 
jau esame pasisakę, kad žmo
nių kurinių nesame linkę 
dogmatizuoti — tad ir Kon
stitucijos tobulinimams ar
ba pakeitimams prin.cipe ne
same priešingi.

Bet visas klausimas, kaip 
tuos pakeitimus padaryti? 
Kai kam gali rodytis, kad 
užtenka numoti ranka j esa
mų Konstitucijų ir, surašius 
naujų, pradėti tvarkyti kraš
tų. Mums klausimas atrodo 
daug sunkesnis. Mums ne
aišku, koks yra reikalas pa
neigti Konstituciją, jei joje 
pačioje įrašyti nuostatai, ku
rių prisilaikant galima teisė
tu keliu ji taisyti, tobulin
ti ir keisti.

Mums neaišku, kodėl tei
sėta ir konstitucinė Lietuvos 
vyriausybė turėtų pavirsti 
neteisėta ir nekonstitucine.

Gruodžio 17 d. įvykiai ga- 
• Įėjo pasisukti dviem kryptim: 

atviros reyoliucijos ne tik 
prieš buv. sočiai, vyriausybę, 
bet ir, apskirtai, Konstituci
jos nustatytų tvarką, arba 
stiprios presijos į vyriausius 
valstybės organus, kad jie 
pakeistų vedamųjų pragaiš
tingą Lietuvai politikų ir 
pryšaky pastatytų kitus žmo
nes. Įvykiai pasisuko ant
rąja kryptimi ir vyriausybė 
buvo sudaryta einant Kons
titucija. To niekas neginči
ja ir ginčyti negali.

Konstitucija einant ir jos 
atatinkamu straipsniu pas*i-

dentas paleido Seimą ir net 
užsiminė savo akte apie bu
simo Seimo rinkimus.

Ir štai dabar 1 mėnesiams 
praslinkus nuo gruodžio 17 
d. įvykių, atsistojo klausi
mas — kas toliau?

Konstitucija, Seimą palei
dus, reikalauja naujus rinki
mus padaryti ne vėliau, kaip 
per 60 dienų.

kais, kiti stovi prieš ją. Opo- rėinęs, llespublikos Prezi-

Pakeisti įstatymų ar nau
ją išleisti gali tik įstatim- 
davystės įstaiga. Daugumas 
teisininkų laiko net įstatymų 
leidimo teisės formalų dele
gavimų vyriausybei įstaty
mų dekretų pavydale neleis
tinu ir prieštaraujančiu pa- 

' grindiniam principui.
Bet leiskime, kad tai įvyks 

ir kad pasirėmus jėga žada
mosios reformos bus padary
tos. Čia kyla klausimas-, kaip 
greit tas bus padaryta, ar il
gai valstybei teks būti be 
Parlamento ir kokia bus val
stybei iš to nauda?

Bendrai musų gyvenamais 
laikais, o ypatingai Lietuvos 
sąlygose, ilgai laikyti kraš
tų be teisėtos* tvarkos, be 
Parlamento negalima, v

Mes nieko nenorime bau
ginti, bet mums yra daug 
abejonių dėl tokio valdymo 
ir reformavimo būdų tiek už
sienio, tiek vidaus atžvilgiais.

Ar didelė krašto dalis pa
sitikės vyriausybe, kuri eis 
ne Konstitucijos nustatytu 
keliu — mes labai abejoja
me. O turint prieš save žy
mią krašto daugumų net la
bai dideliems minių vadams 
sunku yra išsilaikyti.

Pasitikėjimas yra tas ry
šys, kuris demokratiškoje ir 
parlamentariškoje valdybėje 
jungia visų valstybinį mecha
nizmų ir dėl to be jo neįma
noma pastovesnė tvarka.

Tikėti, kad bet kokiu ke
liu pakeitus Konstitucijų ar 
rinkimų įstatymų taip daug 
kas musų skurdžiame gyve
nime pagerėtų -- būt ♦neat
sargu.

Mes manome, kad ir su ta 
pačia Konstitucija jos nelau
žydama vyriausybė gali daug 
kraštui gero padaryti. * Tai 
butų išmintingiausia ir svei
kiausia politika.

Geros* valios ir blaivaus 
proto vedama, sugebanti, su
tarianti ir savęs išsižadėjusi 
vyriausybė galėtų gražiau
siai vesti kraštą ir gint jį 
nuo vidaus ir išorės priešų 
su visu griežtumu. Pirmiau
sias- gi jos uždavinys butų 
atvesti šalį j rinkimus Kon
stitucijos ir įstatymų nusta
tyta tvarka ir terminais, o 
ne galvoti apie pavojingus 
ir neteisėtus eksperimentus, 
kurie gali 'liūdnai baigtis ųe 
tik pačiai, vyriausybei, bet 
ir visai valstybei. ♦

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

Amerikos lietuviu visuo- L 
menės domei ’

Teko man skaityti Amerikos 
lietuvių laikraščiuose, kad gerb. 
konsulas P. ŽŽadeikįs Čbica- 
goje kviečiąs Amerikos lietu
vių visuomenę rinkti aukas a. 
a. D-ro Jono Basanavičiaus pa
minklo statymui Vilniuje. Tam 
sumanymui mes Vilniaus lietu- 
ivai karštai pritariame ir pa
tys gyvai esame fuo reikalu 
susirūpinę. • Paminklas Basa- 
i avičiui Vilniuje, tuo tarpu 
nors ant jo kapę, būtinai yra 
įeikalingas ir jis turėtų labai 
didelės tautinės reikšmės. A. a. 
Basanavičiaus kūnas yra palai” 
('uotas pačioj žymiausioj gra
žių kalnuotų Rasų kapų vie
toje, čia pastaty musų tautos 
I atriarebui dailus paminklas į- 
I-vėplų daug prakilnių jausmų 
\isiems tiems lietuviams, kurie 
dažnai lankosi Rasų kapuose, 
nes čia guli daug musų gar- 
I ingų vyrų, kaip štai musų ge- 
nialingas dailininkas K. Čiurlio
nis, idealingas visuomenės vei
kėjas Povilas Višinskis, nau
ji ngas visuomenes darbuotojas 
Dr- Antanas Vileišis, rašytojas 
M. Dovaina-Silvest r a v i č i u s, 
daug kitų mažiau žinomų ir 
1920 metais ginant Vilnių žu
vusių musų kareivių. Gražus 
Basanavičiaus paminklas keltų 
musų tautos vardą ir kitatau
čių akyse, visiems turi būti ži- 
roma, kad lietuviai gerbia ir 
moka pagerbti savo didelių 
žmonių atmintu

Labai gaila, kad toks pono P. 
/tadeikio geras sumanymas su
silaukė ponios Mikolainienės 
kritikos Amer. lietuvių spau
doj. Ji siųlo rinkti aukas ne 
paminklui, bet našlaičiams, bū
tent įkūrimui Basanavičiaus 
vardo prieglaudos Vilniuje. Na
šlaičių šelpimas yra, žinoma, 
geras dalykas, bet be našlaičių 
Šelpimo turime mes daugybę ki
tų svarbių reikalų, iš kurių 
paminėsiu tik keletą, kaip štai: 
steigimas mokyklų ir bendra
bučių neturtingų darbininkų ir 
ūkininkų vaikams, kurie yra 
sveikiausias ir gabiausias vi
suomenės gaivalas; Basanavi
čiaus įkurtos ir jo 20 metų ves
tos Lietuvių Mokslo Draugijos 
Vilniuje darbuotės plėtimas, 
nes tą darbą dirbant galėtų pa
ruošti šviesių darbuotojų ir 
sėkmingai kovoti su lietuvių 
'lenkinimu; nukentėjusių dėl 
tautinių teisių gynimo šelpimas 
ir daug kitų svarbių reikalų, 
visusvarbiausias tačiau šiuo 
momentu reikalas yra — pa
minklo statymas Tam, kuris 
per 50 metų daugiausia dirbo 
musų tautai ir 20 metų darba
vosi Vilniuje, darydamas labai 
daug pastangų musų istorinės 
sostinės, sulietuvinimui ir zsu- 
kulturinįmui.

Butų labai pageidaujama, kad 
Amerikos lietuviai įkurtų a. a. 
Dr. Jono Basanavičiaus vardo 

i komitetą ir fondą Amerikoj, į 
kurį dabar plauktų aukos, ku-

Uosle ieškąs maisto 
paukštis

Australijoj, Naujos Zelandi
jos saloj, yra gana keistas 
1 aukštis, čiabuvių vadinamas 
“Kivi.” šitas paukštis ieško 
sau maisto uosle uosdamas, ku
ri yra pačiam snapo smaigalyj 
ir tiek jautri, kad “Kivi” ,iš 
tolo užuodžia lekiantį tinkamą 
vabzdį, kurį sugauti atsistoja 
tinkamoj vietoj ir išsižioja tuo 
metu, kada vabzdys, nematy
damas pavojaus, ramiausiai 
skrenda “Kivi” į gerklę. la
kioti ”KivP’ negali, -tik vaikš
čioja, bet taip greit ir mikliai, 
kad sunku kam nors jį sugau
ti. “Kivi” paukščių giminė 
negausinga ir baigia nykti.

Didžiausi vištų 
kiaušiniai

Nesenai Francuzijoj, ypač u- 
kininkų tarpe, jukelė daug kal
bų vieno ūkininko Danje kai
me višta, kuri sudėjo nepapras
tai didelį kiaušinį. Buvo jis 
paprasto kiaušinio storumo, bet 
labai ilgas — 11 cm. ir svėrė 
130 gramų. Tačiau toje pat 
Francuzijoj netoli Bondo vieno 
ūkininko gaskonų veislės viš
ta, kuri kiaušinių dėjimo didu
mu toli pralenkė aną ir sparti- 
ninkų žodžiais tariant: “pasta
tė naują rekordą.” Šita viš
ta sudėjo 18 cm. ilgumo ir 12 
cm. storumo taisyklingos kiau
šinio išvaizdos kiaušinį, kuris 
svėre 170 gramų.

Garsinkitės Naujienose

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Ašpirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skaud 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
^4 ir 100.

WENNERSTEN'S 
iliolu'nnanTrįpo 

1 IKRl APYNIAI 
IIRIINGAMI’. SALYKLE

GERESNIO SKONIO
Švieži tikri apyniai'' -J 

suniaišvvsu turtinau salyklu; 
Nėra Arlfficialiu Prieskoniu <

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
<aip Naujienos.

Lietuviai Daktarai
________ »

f1"" ......... .....
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street
t............—Į .....................

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

Phonc Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St.Chicago, III.

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

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood5107

rz > J -I 9 akt II vai. rylei va/andot j Duo 6 ik; 8 vat Vttkare

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 £ Morgan St. 
Chicago, III.

Tai. Boulevard 2161
— Valand • •— 

Muo 9 iki 12 vai. dienos it 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

m." ".............................  .7

A. MONTVID, M. D.
1879 MU.aakee Are, Itoom 2DV 
Kampas North Avė. ir Roboy St.
Valandos: 1 iki 8 po pietų, fl iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8638 

Uit ra violfttini Šviesa ir diathennk
------------------------------------------------

DR. MARGEBIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12 

v

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

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

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

A. K. Rutkauskas, ALI).
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
Valandos 1 nU0 9 iki 11 V* valandos į nųQ 6 iki 9 vjU iak

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS ]R CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Aibany Ava. 
Tel. Proapect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj lt iki 12 d. 
.... ............ i.....  ■ ■

į

b
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ANTANAS JACIKAS

Mirė gegužio 28 dieną, 2:30 
po pict, 1927 m., sulaukęs 
37 meti) amžiaus; gimęs Kauno 
rėd., Tauragės ap., Pagraman
čio parapijos, Alijošiškiy kaimo, 
palikdamas dideliame nuliūdi
me savo mylimuosius ir mylin
čius 5 pusbrolius: Juozapą, An
taną, Stanislova, Antaną ir Bal
tramiejų Jacikus, brolienės ir 
giminės, o Lietuvoj brolį Joną 
ir sesrį Oną. Dabar ran
dasi prirengtas j paskutinę ke
lionę, namuose 4605 S. Hermi- 
tage Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, bir
želio 1 dieną, 1:30 vai. iš Eu- 
deikio koplyčios bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Ant. Jaciko gimi
nės, draugai ir pažįstami ir 
taipgi draugai likusių nuliūdi
me jo mylimųjų esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame, 
Pusbroliai, Brolienės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudcikis, tel. Yards 1741

A + A I
JULIJONAS DRUKTENIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 29 dieną, 3 valandą iš 
ryto, 1927 m., sulaukęs 63 me- I 
tų amžiaus, gimęs Lietuvoje, I 
Raseinių ap., Aržvilko parapi- K 
jis, Lenktčių kaimo, paliko di- I 
deliame nuliudime moterį An- j 
taniną Druktenienę, 2 brolius I 
Pranciškų ir Tamošių Ameriko- I 
je, Lietuvoje paliko seną moti
nėlę ir brolį Adomą. Kūnas pa
šarvotas, randasi 6621 Rhodes 
Avė.

laidotuvės jvyks ketverge, M 
birželio 2 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
namų į šv. Juozapo (South Chi
cagos) parapijos bažnyčią, ku- I 
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Julijono Druktenio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris ir Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra-
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulcvard 4139.

J.F.RADZIUS
Pigta»ia* Lietavh 

Graboria* Chkagoje
Uudotuvėsa patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby-

UEJS A.H;
668 W. 18th Si. 
Tel. CauaJ 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068 I

S. D. LACHAWIGZ '
Lietuvis Graborius 
ir Balza m uoto jas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

\...... ■■ I . ! . ■■■■■—.........I.J

Tel. Boulevard 1139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avc.
CHICAGO, 1LL.

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
Graborius

Nubudimo valandoje suteikiam ge- 
riausį patarnavimą.
Palaidojimą atliekame rūpestin
gai ir gražiai; busite pilnai pa
tenkinti.

1911 Canalport Avė.
Chicago

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

CHICAGOS 
ŽINIOS

PASIMOKINAMAS APIE 
SVEIKATĄ IŠ L1ND- 

BERGH’O

H. N. Bundesen
Sveikatos komisionierius

Kiekvienas, kuris yra apsi
pažinęs su nanjovinio mokslo 
laimėjimais, žino, kaip lekian
čioj i ore mašina išsivystė ir iš
sitobulino iki tokio laipsnio, 
kad skridimas per Atlantiką 
tapo galimybe. Bet ar kiekvie
nas žino, kvip Lindbergh išto
bulino žmogaus kūnų, kad ga

ilėjos perskilti per vandeny- 
1 ną ?

Ką mes matome Lindberghe 
yra netik drąsus aviatorius. 
Męs matome jame taipgi vieną 
puikiausių žmonių pavyzdžių— 
švarų, sveiką, vyrišką ir bud
rų. Mes mitom? jame produktą 
gero kūno, tinkamai prižiūrimo 
ir taipjau puikiai ištobulinto, 
kaip ir jo orlaivis.

Lindbergh pasileido kelionėn 
turėdamas didžiausią visų do
vanų, kokias vaikai gauna iš 
savo tėvų, butent gerą svei
katą. Jis brangino ir dabojo 
šią brangią dovaną. Jis gyve
no švarų ir sveiką jaunuome
nės gyvenimą. Jis ėmė išpus
iančią jam dalį mankštinimosi, 
tyro oro, sportų, darbo ir žais
mių. Ir kai jįs išstatė savo kū
ną kvotimams sunkiausiose 

' upystovose, pasirodė, kad tru
kumų nebuvo.

Mes sveikiname Lndberghą 
ne vien dėl jo žygio orlaivi
ui nkystėj, bet taipgi išminties 
ir priežiūros, kurią jis kreipė 
į savo kūną, kad galėjus nu
statyti rekordą ištvermės.

Mes nesame visi — ir nega
lime būti visi — Lindbergh-’ 
ais. Bet mes galime pasimokin
ti iš tos pamokos, kurią jis 
mums davė. Moderniškasis 
sveikatos mokslas, pritaikytas 
gyvenimui, duoda galimybės 
kūdikiams gimti tinkamais, bū
ti sveikais ir tvirtais. Pagelba 
pamokų apie sveikatą, klinikų 
ir kitokių priemonių mes su
teikiame tėvams ir motinoms 
galimybės duoti jų vaikams 
sveiką jaunystę. Kai prabėga 
kūdikystės ir ankstyvos jau
nystės metai, užduotis užlaiky
ti sveikatą subrendimo laiku 
puola jau ant kiekvieno as
mens atskirai'. Tada jo pareiga 
tampa padaryti iš savo kūno 
tai, ką Lindbergh padarė iš 
savo — tinkamą sielai bažny
čią.

POLITIKIERIAI SUSITAIKĖ

Mayoras Tliompsonas, sako
ma, susitaikęs su gubernato
rių Small. Gubernatorius Small 
pasižadėjęs remti Thompsono 
sumanymą išleisti $15,000,000 
pastatymui Chicagoj munici- 
palio trol/ėsio konvencijoms.

a + a
JUOZAPAS JENČAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 31 dieną, 12 valandą 
dieną, 1927 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Mažeikių mieste. Amerikoj iš
gyveno i7 metų, paliko didelia
me nuliudime moterį Prancišką, 
po tėvais Lukšaitė ir 3 sūnūs, 
Stanislovą, 11 metų, Aleksand
rą 9 metų, Edwardą 8 metų ir 
2 seseris, Prancišką Savičienę 
r j Vielių, o 'Lietuvoj brolį Mi- 
rį Vielių, o Lietuvoj bdolį Mi
kolą.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1916 Canalport Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
birželio 3 dieną, 8:30 vai. ryto, 
iš namų j Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Jenčaus- 
kio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti' 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Vaikai, 
S'cueryH ir Švoueris.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Sklidus, Tel. Roosevelt 
7532.

Gi Thompsonaš pasižadėjęs 
remti SmalPo kandidatūrą dar 
sykį į Illinois valstijos guber
natorius. 

* * ♦ *
Vakar suėjo 77 metai nuo to 

laiko, kai tapo uždėtas North- 
western universitetas, kuriame 
yra baigęs mokslų ir ne vienas 
lietuvis profesionalas.

VIETINĖS ŽINIOS
Illinois valstijos automobilis

tų kliubas padarė su niunicipa- 
liu teismu sutartį, sulyg kuria, 
nusižengęs trafiko patvarky
mams automobilistas galės teis
me užsistatyti automobilistų 
kliubo paliudymą ir tas paliu
dymas busiąs priimtas teisme, 
kaipo 50 dolerių išvilavimas. 
Kliubas garantuos tokią sumą 
už savo narius.

Prohibicijos abentai užtiko 
naują degtinės fabriką Chica
go Heigbts. Konfiskuota 25,000 
galionų rauginės, 1,500 svarų 
cukraus, 130 galionu alkoho
liam;.

NEPAVYKO BANDITAMS

Policistai Bossen ir Mulhern 
važiavo automobiliu Division 
gatve, kai nepažįstamas žmo
gus sušuko: “Piktadariai plėšia 
Ambassauor teatrą“, 5825 W. 
Division si. Policistai pasisku
bino nurodyton vieton. Jiems 
privažiavus prie jo, iš teatro iš
bėgo trys žmonės. Policistai 
puolė į. juos. Tie bėgti ir bėg
dami šaudyti. Galų gale du plė
šiku sugauta. Jie yra Wm. 
Rayan, 4243 S. Michigan blvd., 
ir John Martin. Vienas plėšikų 
pabėgo. Sugrįžę į teatrą poli
cistai rado naktinį sargą suriš
ta. Surado ir visus plėšikų 
įrankius “seifui“ išdraskyti. 
Saugiojoj gi šėpoj butą apie 
$5,000. šį sykį plėšikams ne
pavyko.

Laiškai Naujienų Ofise
Andelong 
Antanaitis J 
Arlanskis J 2 
Baltas C 2 
Beliackas J 
Geldvvitz A 
Greitjurgis V 
Gestautienė E 2 
Geniotis S 
Jonelis A 
Kudzma Wm 
Kasnilis A 
Kedys Wm 
Kaminskienė M 
Kirsnis K 
Kudakienė Z 
Louckas T 
Machalkis Wm 
Majauskaitė M 
Norkus K 
Orvidas A. 
Orlin J 
Skukovvskis K 
Simon i 
Skudinsk'cy M 
Slusz T 
Wasil A.

Laiškai Pastoje
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nudfha į vyriausi j j paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
Jo\v“ lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką (J enų nuo pa
skelbimo.

1 Abromaitis B
2 Astrauskui Jonui
3 Bumblino Marijona
6 Barkauskienė V
7 Belokauskas Jurgis
15 Dapkiene Antonina
25 Grikselis P
27 Grikselini Petrui
30 Jdtnantas Stase
31 Jozenaitis S
36 Kraijalis Mike
41 Ląpepaiti Emilija
46 Mažeika Antanas
48 Martinkienė Bassie
53 Navickis Anton
63 Šepikas Antanas
69 Skirgait Mike

\

NAUJIENOS, UEIcefO, HI.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

K? matė ir nugirdo 
Reporteris

Minios, minios ir minios žmo
nių toks bendras įspūdis, 
kurį parsivežė Reporteris iš at- 
lankymo kapinių pirmadienyj, 
gegužės 30 d.

Iš ryto, anksčiaus tos minios 
suplūdo j šv. Kazimiero kapi
nes. Pamokslai įvairiose vieto
se, apvaikščiojimas «u giesmė
mis. Vargonininkų choras, va
dovaujamas p-no Pociaus. Re
porteriui vargonininkų choras 
patiko labiausia. Eiti drauge 
su minia ir stumdytis Reporte
ris ne labai mėgsta. Klausytis 
pamokslų jis taipgi tingi, ba 
karts nuo karto ir pats turi 
pretenzijų “spyrių“ pasakyti. 
Ale chorą giedant arba dainuo
jant — ypač gerą chorą — iš
girsti jis jau tikrai mėgsta.
Aplankymas Tautiškų Kapinių

Pasibaigus apeigoms šv. Ka
zimiero kapinėse, dauguma 
žmonių iš čia patraukė Tautiš
kų Kapinių linkui, ši pastaroji 
minia drauge su tais, kurie at
vyko į Tautiškas kapines tie
siog, darė įspūdį, kad čia susi
rinko, suvažiavo visi iki vie
nam Chicagos ir artimų Chi- 
cagai miestų ir miestelių lie
tuviai.

Suvažiavo atlankyti ramybės 
ir amžino atsilsio vietą. Labai 
pagirtina, labai gražu.

Bet... vaikščiodamas po ka
pines, vaikščiodamas aplink ka
pines, vaikščiodamas girioj ar
ti kapinių, Reporteris (ypač į 
pavakarį) pradėjo abejoti, ar 
tikrai Tautiškos kapinės yra 
ramvbės ir amžino atsilsio vie
ta.

Klegesys, juokas, bonkų kam
ščių zvimbimas, užimąs ir gar
sai, lėk ilsieji iš pastatytų prie 
>at kapinių daržinių (standų), 

davė rimto pamato manyti, jog 
gulintieji kapinėse ramybės 
jent tą dieną neturėjo. Jau 

daug ramesnė vieta tur būt 
>us šv. Kazimiero kapinėj.

O tos pašiūrės, o tie stabdai, 
o tie “karšti šunys“ — ar ne
išrado, kad jie yra perdaug ar
ti kapinių ir perdaug erzina 
tuos, kurie čia ilsisi, gyvenimo 
mainastimis? Taip bent Repor
teriui rodėsi.

Gyvieji linksminasi, gyvieji 
ieško smagumų. Tai jų dalykas. 
Kiekvienas save gano, kaip kas 
išmano. Bet ar negalima butų 
pasirinkti šitiems smagumams 

vieta kiek toliau nuo kapinių 
— nors kokie 2—3 blokai?

Tautiškos gi kapinės yra am
žino atsilsio ir ramybės vieta. 
Nepridera ją drumsti.

* Reporteris.

JUOZO ŽURONO MOKINIŲ 
KONCERTAS

Gegužės 25 d. Chicagos Liet. 
Auditorijoj Juozo Žurono mo
kiniai davė koncertą. Koncerte 
dalyvąvb apie 40 mokinių pia
no smuiko ir dainavimo. Visų 
mokinių atliktos užduotys ver
tos pagyrimo, bet iš jų visų 
keletas buvo labai žymių. Iš 
pianisčių gerai atsižymėjo mer
gaitės: Alena Krauklis, Stella 
Vaičiūnas, Irena Grabowski, 
Alena Domkus ir berniukai 
Laminas Kucbinskas, Vytautas 
Baltunas ir Edvardas Dowson. 
Pagalios reikia atiduoti garbę 
Teklei Karvelis, kuri parodė di
delį talentą muzikoj. Ji laimėjo 
to vakaro dovaną — puikų dei-

77 Trainowc!ka.s Nicodemas
78 Triska Rapal
80 Venckienė Ona
81 Vidic Franc
83 Vasoitis A
85 Viscont Marijona
86 Veceraili Karolina
89 Waisvilas Jonas
95 Zajauskis Kazys

mantinj žiedą.
Publika buvo teisėjais.
Iš smuikininkų gerai pasiro

dė Alfonsas Doveatt, Wilimas 
Fedowicb ir Waltcr Gajauskas. 
Pranas Sadauskas, baritonas; 
jis gana gerai sudainavo A. 
Vanagaičio “Aš bijau pasaky
ti“ ir “Di Provcnza Verdi. 
Juozas Rybokas sudainavo ke
turis duetus su Sadausku — 
visus M. Petrausko. J. Rybo
kas turi malonų, švelnų sidab
rinį balsą. Jei tik J. Rybokas 
kiek daugiau palavins savo bal
są, tai jis taps geru dainininku.

Publikos buvo atsilankę apie 
du šimtai žmonių.

Muzikos Kampas.

Pastabėlės
Žmonės dabar kalba šitaip: 

“Jeigu karas kyla, tai ne dėl ko 
kito, kaip dėl aliejaus šaltinių’’. 
Aš manau, kad tame yra lie
sos. Bet kelios dienos atgal ki
lo karas ant Bridgepoto. Tikrai 
žinau, kad ne dėl aliejaus, nes 
viena kumutė apskelbė karą ki
tai dėl burdingieriaus ir taip 

Ucariavo, kaip rusai su japonais 
po Mukdenu. Mat, kol burdin- 
gierius neturėjo nė cento, tai 
viskas buvo ramu, bet kai mir
damas jo brolis paliko jam ke
letą dolerių, tai kūmulės į plau
kus viena kitai nagus suleido.

♦ * *

Kaip matyt, tai ir Anglijoj 
tokia mada, kaip Amerikoj: 
kraustytis mojams mėnesį iš 
vienos vietos į kitą. Kaip ma
tyt, Anglija pakėlė rendą Ru
sijos komunistams, kad tie iš
sikraustė iš Anglijos atgal j 
savo maskvinį rojų.

* * ❖
Ant Bridžporto yrd vienas 

komunistas — tai gana keis
tas žmogus: nežiūrint ar šal
ia, ar šilta, jis visuomet susi
traukęs į kuprą. Manau, jo pa
veikslas tiktų ant Camel ciga- 
retų pakelio.

* * *
Chicagoj esama trijų lietu

vių, kurie yra išsismetonavę 
nuo ausų iki kojų padų, o kitu 
du, tai lik maslionkomis apsi
taškę. Ale vistiek toli gražu 
nėra pilnai 5 fašistų. Gi kuo
met susidarys penki, tai galės 
atidaryti smetonuotą susirinki
mą.

$ $ $
Daugelis žmonių sakydavo, 

kad ant svieto lygybės nebuvo 
ir nebus. O aš tai užginčiju: tik 
pažiūrėkit į padėtį Lietuvoj. 
Smetona ir Voldemaras sulygi
no tuos, kuire nemoka hė skai
tyti nė rašyti su mokytojais. 
Kaip vieni, taip ir antri neturi 
progos nė rašyti, nė skaityti, 
tik turi teisūs per kišenių špy
gą rodyt ir susičiaupus keikti.

Pustapėdis.
* * *

Prierašas. — Tai yra pirmu
tinis Pustapėdžio pastabėlių 
pluoštas. Norisi tikėtis, kad 
brolis Pustapėdis pasiliks nuo
latiniu Chicagos žinių, gandų, 
paskalų ir pliatkų skyriaus 
bendradarbiu, šių bendradarbių 
“orkestroj“ jam mielu noru bus 
duota liek vietos, kiek jis no
rės. —Vienas bendradarbių.

Virginia 0777
IT PAYS WITH

SIGNS
TO ADVERTISE

See L. Lange
4104 Archer AvenueL, „ , , ■ , ... . J

'įonik
For Oats and Wounds

Apsisaugokit užsikrStimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar* 
ba jsibrėžimą su šiuo ne 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

Skelbimai Naujienose 
i duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. j. W. Meilu !
VIRiUl ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandcs*

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedft
lioi nuo 2:80 iki 4:30 po plotų

REZIDENCIJA:
2226 Marškai] Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9)84

Roseland
Pas mus šaltas pavasaris.

Daug yra Jietingų dienų. Dau
gelis žmonelių kalba, kad blogi
metai ateina dėl neklausimo 
dievo. Ir vis tokias pasakas 
tenka girdėti iš tamsių prieta
ringų žmonių, kurie patys ne
klauso, blogiausius darbus su
verčia ant susipratusių žmo

atlikinėja blogiausius darbus. 
Tat ar ne laikas butų pradėti Į 
protauti ir gerai elgliš; tuo-j 
met nereikės drebėti. ' Jeigu j 
kartais dievas ir nubaustų, j 
kaip sakote, jisai pasiųstų jus; 
į geresnę vietą, negu dabar 
esate.

Bedarbių buvo pusėtinai. Da
bar pradėjo gauti darbus ant | 
vietos, kiti išvažinėjo kitur. 
Mokesčiai už darbus pigesni i. 
sunkiau reikia dirbti, negu 
pirmiaus. Pragyvenimas vidu
tinis. Dirbant, galima pragy- 
ventni su vidutine šeimyna; ii
pavieniai galima padaryti pra- 
gyvenimas. Nedarbo ilgai nega
li būti šiame laike, nes kitokį 
laikai, negu pirmiaus būdavo.

Nors darbininkus spaudžia 
ir išnaudoja turčiai, bet nuo
jų neatsilieka ir raudonieji biz-ijam partija rengia maršrutą 
nieriai. Pas mus yra vienas'pavasarį arba vasarą, šiemet 
raudonųjų biznierių tarnas va- jo maršrutas buvo trumpas,
dinamas Martinas. Jam parti-.tik kėlės dienas. Juk jį partija 
ja surengia kas metai maršru- buvo skirusi užsukti ir į Kana- 
tą. Jisai to maršruto negali dą. Apie tai buvo rašyta Vil- 
atlikti be savo gaspadinės, ve-Įnyje. Nežinia, ar iš priežas- 
žasi ir jį kartu su savim. Pe-jties šalto laiko jo maršrutas 
reitais metais, kuomet buvo buvo trumpas ir atliko jis vie- 
išvažiavęs su maršrutu, buvo nas jį šį pavasarį.
pasl^lydusios visokios kalbps: — Darbininkas.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKOM

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą .iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad siu; 
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. x j j

Pinigus gavo:
56067—Petrui Karpiui
95951—Jeronimui Bacevičiui 
95952 - Antanui Ramanauskui
9035—Juzefai Noreikaitei 
9058—Marijonai Spurgienei 
9063—Lucijui Banienei

12946—Valerijai Aliuliutei 
9039—Kaziui Žilinskui 
9011—Stefanijai Karenaus-

kienei
12947—Teofiliui Grigaliūnui 
9062<-Jurgiui Brazauskui

21935—Antaninai Antanavi
čienei

9044—Andriui Kondratavičiui
9070— Jonui Buliauckui
9071— Ignui Brazatiskui 

21942-r-Juozui G. štatui 
21943—Stelai šilaitei 
12952—Leonui Jakui 
21945—Adomui Bitinui

9073—Aleksandrai Andru- B 
lienei

21941—Barborai Šatienei
12953—Juozefai šerpitienei
9074 —Mareij onai Pocevičienei 
9084—Konst. Mikulienienei

12955 Marijonai Judeikienei 
9087—Onai Burneckienei 

12957—Vincentui Davoliui
9080—Jonui Balčiūnui

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTHMFTRTSTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAb
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
jvaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų 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. S pečiai ė uty d a at
kreipiama į mokyklos valkus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avc„
Bnulevard 75b£

Eagle Brand yra išaugi
nę* daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

EAGLE. BRAND
CONDENSED MUK

nių. Jie visuomet baimę turi ir 
kinkos dreba tų žmonių, kurie

Didelis Pasisekimas

Feen^mint
Gardus, mint kramty
mui guma*, kuris užlaiko 
vidurius reguliariai. Vai

kai mėgsta jį.

15c ir 25c

Siųskit Naujienas >' 
Lietuvon — tai Bue 
hrancn dnvnnft

vieni ir kiti spėliojo, ar jisai 
sugrįš iš savo maršruto su 
gaspadine, šiemet partija irgi 
buvo surengusi jam maršrutą. 
Keistai nekuriems atrodo, kad

9083—Jurgiui Nutautai 
12959—Jonui Marcinoniui
9078—Jonui Kiškoniui
1696 Zofijai Strazdas

12955—Marijonai Judeikienei 
12970—Elzbietai Kizienei
9102—Mare. Kasparavičienei 

12961—Agotai Zeironas' 
21951—Juozui Sneškai 
12964—Izidoriui Skrebei
9072—Onai Vilcauskięnei
9094—Juzei Kunisauskienei 

23488—Karolinai čeponienei 
23492—Klemensui Dedinskui 
23496—Paulinai Saplytei 
23501—Anelei Šileikienei 
56072—Onai Skardžiuvienei 
56075—Agotai Petrulaitienei
9113 Monikai Notautienei 

21948—Onai Žemgalienei
9114 Julijonai PrašČiuvienci 

12976—Antanui šaučiunui 
12977—Juzei Podrežienei z
9108—Nikodimui Jackui • 7 

12974—Agotai Vilkienei
9120— Antanui Junevičiui
9121— Konstantui Junevičiui 
9138—Antanui Daukšui.
Išmokėta per kitus bankus 

12873—Ekaterinp Muller.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

Roseland
Gegužės 24 d. įvyko raudo

nųjų biznieritį įrankio 79 kp., 
nepaprastas susirinkimas. Rau
doniems biznieriams tas susi
rinkimas buvo “nepaprastas” 
prisirengimas gelbėti smun
kantį savo dienraštį. Bet dau
geliui gudresnių narių buvo vi
sai paprastas toks 
mas. Jie jau gerai 
raudonieji biznieriai 
šaukė žvejoti iš jų 
Todėl daugelis jų ir 
dė šiame susirinkime, 
pradėjus susirinkimą • 
smarkiai uždaužė tarytum 
kokiu piktumu. Užsidarė, šnib
ždasi it žąsys, t’o pusvalandės 
ai Marė susirinkimą.

Pirmininką jiems buvo sun
ku išrinkti, ir jei ne Snargliu- 
nas, butų laikę susirinkimą be 
pirmininko. Ar nekeista yra 
pas raudonuosius biznierius 
susirinkimuose, kad dėl pirmi
ninko rinkimo praleidžia visą 
vakarą, kol išrenka? Jų organi
zatorius kelinti metai yra or
ganizatoriumi, bet susirinkimo 
vesti neišmoksta. Kuomet jam 
tai pastebėk, jis čirškia it žvir
blis prieš kregždę. Dar buvo 
pas juos navatnas dalykas: ir 
nepaprastame susirinkime akai 
tė protokolą, nieko nepaaiškin
dami apie tai. O .tas skaitymas! 
Unzgią, kosėja, juokiasi iš sa
vų nesąmonių, surašytų neva 
vadinamame protokole. Po to 
neva |>crskaitymo protokolo, 
dar klausia, ar kas duoda įne
šimą, kad jį priimtų. Kadangi 
niekas nedavė jokio įnešimo, 
tad Pusžemaitis sako: “Skai
tysiu priimtu ir taip.”

Manau nariai bijojo prasitar
ti, kad negavus per murzą nuo 
fašisto, kuris ką tik buvo su 
grįžęs iš maršruto. Keli vaikai 

užkariautų mote 
nedavė. Snargliu 

kad turime 
ir

” šėrininkų

Daktaras A. J. Karalius, ku
rio ofisas randasi 33Q3 S. Mor
gan st., pardavė savo reziden
ciją, 6158

iSo. Auburn
Praloto

S. California avė. 
p-as Vaitkus, 3310 
avė.

suplėšęs 
tai vielų 
pinigus 
inž.

cigarą 
p-nai

G-tC 
Vaidyla 
ir koją 
tvoroje, 
pametęs

Simokaitis 
ir tą pa- 
Lapaičia

parės nebebus

Reporteris patyrė iš patiki- 
;* mų šallinių, kad sumanyta sur- 

prise parė pralotui nebejvyks. 
Dalykas 
kad 
save

susirinki- 
žino, kad 
juos su- 
penkincs. 
nepasiro- 

Lik ne
duos 
i SU

i šri n k- 
pasiųsti juos j j 

suva-

sakoma buvęs toks, 
pralotas pasišaukęs pas 
parės rengėjas ir pareiš

kęs: girdi, jus nė kojos neįkel- 
site j kleboniją, jei tą parę 
rengsite. Parapijonams šis pra
loto pareiškimas labai patikęs.

Dar “bunco party”
Bet šj syk j, išrodo, ji rengia

ma geram tikslui: pelnas eis 
sergančiai mergaitei, p-lei Jad- 
vigai Urbiutei, kuri gydosi 
mieste Kogers, Minessota. P-lė 
l’rbiutė yra labai gabi smuiki
ninkė. ši parė jvyks Lietuvių 
Auditorijoj katvirtadienyj, bir
želio 2 d.; pradžia R v. v.

Maino užsiėmimą
P-as Charles Michel (Mika

lauskas) likviduoja auksinių 
dalykų ir Kitokių brangmenų 
krautuvę, o atidarys optomet- 
rijos (akinių pritaikymo akims) 
ofisą.

Golfininkams įdomi žinia

Birželio 6-tą <1. Park Ridge 
golfo aikštėj bus lošiama visos 
Amerikos golfininkų Chicagos 
sekcijos lošis kvalifikavimui 
profesionalių golfininkų. Lie
tuvių golfo kliubą atstovaus 
p-as Menas. Laimėjusieji pripa
žinimą šiame lošime golfininkai 
važiuos dalyvauti turanmente 
dėl čempionato, kuris įvyks Ca- 
liforoijoj.

KAIP “N.“ REI*ORTERIA1 
PRALEIDO ŠVENTES

Taip sakant “bunčius” “Nau
jienų” reporterių, žioplio pec- 
kelių, padaužų ministerių ir 
dar kitokių, Deconrtion day 
šventes praleido ūkyje pas pp. 
Strikolius, Crystal Lake.

Paprastai reporteriai aprašo 
kitų žmonių gerus ir blogus

prirašyti iš 
rų, raportų 
nas pasakė, 
ti delegatus 
“iežednevnos 
žiaviiną.

Delegatais niekas nenor
siimti, vieni ir kiti išsisukinę-1 (larbus, bet aš — reporteris-^- 
ja, kad negavus vargti raudo- parasaU jr apįe pačius reporte- 
nųjų biznierių naudai. Pas dau- rius. Matote, tai buvo repor- 
gelį gudresnių narių išsikalbę- įerjų išvažiavimas. Kodelgi re- 
jimo jau nėra, kad jie nenori porteriai negali aprašyti save 
raudoniems biznieriams taniau- išvažiavimo įspūdžių? “Šiuri”

Musų reporteriai buvo už
kviesti aplankyti pp. Strikolius.

Strikoliutė baigė

ti. Jie neateina į susirinkimą, 
ir atliktas kriukis.

Po to susirinkimo buvo ir p.jg Stella Strikoliutė baigė 
kitas jų susirinkimas. Vėl tuo school mokyklą ir dabar 
pačiu liksiu išrinkti delegatai jos graduation. 
į “iežednevnos šėrininkų su- mil3ų automobilistai 
važiavimą Susirinkimas toks kaulinas ir Simokaitis, prisiso- 
netikęs, neramus, kaip kelis dįnom gražių ponių ir panelių, 
kartus rašė Pusžemaitis Vii- na, ir nudūmėm “ant kontrių”. 
nyje neva apie apie kitus, o Qra^u ūkyje, viskas žaliuoja 
tikrenybėje tur būt rašė apie įr margUoja< pasėliai dygsta, 

. Po tokio susinnkimo jię'Nors jr perdaug lietaus, bet 
pasnods ti dirvos nėra per

daug užlietos. Tiesa, yra įklo- 
nesnių vietų, kur pasėtos avi
žos mirksta vandeny, bet šiaip 
žolė ir šienas labai gražus.

Sekmadienio vakare aplankė
me Crystal Lake Community 
High School auditorijoje bai- 

i gūsių tą mokyklą 
reate

save.
patys šarma t i jas
per kelias dienas.

— Darbininkas.

Garsinkites Naujienose

25 METU PATYRIMO
Pritnikime akinio visokių airių

Je» kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik-

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

Jei skaitant arba neriant skauda 
akvs. tuomet jau jums reikia 
akinių.

JAN SMETANA, 0. D 
OPTOMETRISTAS 
Ekspertą* tyrimo akių Ir 

pritaikymo akinių 
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg.. kamp. 18 St., 8 a u gitai 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Paatebekit mano iškabta 

Valandos nuo 9 ryto ’ki 8:30 vaka-

Susitari 
Šileikis,

programą.
ypač 

choras labai puikiai

Baccalau-
Programas 

bažnyčios 
sudainavo

keletą dainų. Studentai buvo 
1 parėdyti College Gown ir ke
ti! rkąnipėm kepurėm.

Pirma musų “vakacijų 
na užsibagiė linksmai, 
rytojaus buvo dar linksmiau, 

' nors kai kurie ir buvome aplan
kyti vietos kapinių, bet

I nė vienam neteko.

die-
Ant

verkti

Pasikarstę dar keletą 
dų po medžius, šuloščm 
“gemių” kortom,

valan- 
porą 

nuėmėm 
karvių ir turkių paveikslus,
norėjom važiuot į ežerą mau
dytis, bet musų panelės neturė- 
\'o “siutų.”

Namo grįžome iš vienos pu
sės patenkinti, o iš kitos ne. 

I Mat musų sekretorius, kurs
ro. Np<I. nuo 9 ryto ;ki 11:30 <lien» j užražinSjo kiekvienų musų žln-

gsnį, nuvažiavo į McIIenry 
miestelį ir kai sugrįžo buvo ne
labai “trezvas”. P-lė 
skundėsi man, kad p. 
pančiaką jai 
sužeidęs kur 
p-nas Šileikis 
bamėj šiene, 
turėjęs vieną 
metęs, tiktai
(nesenai vedę) ramiai sau sė
dėjo ir svajojo.

Pilnai buvome patenkinti pp. 
Strikolių vaišėmis. “Riko” ne- 
ragavom, tiktai namo važiuo
jant p. Simokaitis p. šileikio 
mašinai porą kartų “užkikino” 
į pasturgalį. O daugiau kas at
sitiko, tai ne mano dalykas.

—Reporterių Sekretorius

kuo geriausia išeitų, žodžiu sa
kant, musų SLA jaunuolių cho
ras, gerb. p. čerienės vadovau
jamas, pasirodė labai puikiai. 
O tai duoda gerų vilčių ir drą
sos pradėti ateinantį rudenį tą 
patį darbą su ta pačia energi
ja ir mokytoja.

Vakaro vedėju buvo visiems 
žinomas K. J. Semaška, kuris 
gyvai moka vakarus vesti ir 
vienur kitur gerų dalykėlių pa
aiškino. Kaip teko girdėti, tai 
jaunuoliams liks nemažai pel
no. Mat nekuriu iš jaunuolių 
savo vakarui griežė be atlygi
nimo, kad tik jų 
ižde daugiau litų 
vo pavyzdingas 
karas. —Senis.

organizacijos 
butų. Tai bu- 
jaunuųlių va-

North Siife
Jaunuolių vakaras pavyko

226 
bet 
kad 
va-

sa

ke- 
yra

Nors praslinko keletas dienų 
nuo parengto vakaro SLA 
kuopos jaunuolių skyriaus, 
nieko nepaminėjus reikštų, 
gal nepasisekė ar neįvyko 
karas.

Gegužės 22 d. Liuosybes
’ėje buvo surengtas jaunuolių 
koncertas ir balius, programas 
nusidėjo iš dainų, eilių, piano 
ir smuiko solo.'

Pirmas programo numeris 
buvo jaunuolių choras sudaina
vęs keturias liaudies dainas. Tos 
dainos: 1) “Gražus musų ruge
liai,” 2) “O jaunime”, 3) “Kur 
sapnų grožybė’’, I) “Saulelė te
kėjo”. Visos šios dainelės labai 
puikiai išėjo. Antras - p-lė M. 
Mitchel, piano solo. Trečias 
p. Alb. Smalelis paeiliavo 
turias eiles. Nors Albinas
jaunutis, bet eiliavime tai tik
ras artistas.
Ant. Beneckiutė, pianas solo. 
Penktas — p-lė Valerija Čepu- 
kiutė, smuikas solo, akom p. p. 
O. Kairiutė. P-lė Čepukiutė bu
vo iššaukta publikos dar vieną 
kartą pagriežti. Mat tarp mu
sų ji yra viena gabiausių smui
kininkių. šeštas* — p-lČs, dvi 
sesutės, Valiuriutės paskambi
no piano duetą, kuris puikiai 
pasisekė. Vakaro vedėjas pa
kvietė Dr. Montvidą pakalbėti. 
Kalbėtojas papasakojo, jog SLA 
organizacija yra rimtai susido
mėjusi
auklėjimu ir t. t. 
paskutinis numeris 
jaunuolių choras dar sudainuo
ti ir vėl dainuoja šias keturias 
dainas: 1) “Molio uzbonai”, 2) 
“•Lopšinė”, 3) “Nėr pleciuko, 
nėr plccelio” ir 4) “Vilties ir 
garbės žemė Lietuvos”, kuri 
tikrai sužavėjo publikų, čionai 
p-lė čepukiutė savo skardžiu 
smuiko balsu padėjo pianui ir 
chorui sudaryti tą gražią jaus
mingą dainos meliodiją. Iš tiesų 
šią dainelę ilgai mes atsiminsi
me.

Kevirtas p-lė

jaunimo organizavimu, 
Septintas ir 

išeina

K. J. 
kurie 
ir su- 
buvo

pa mokos anks-

p-ia S. čerienė

Garbė poniai S. čerienei

Visiems yra žinoma, kad ėmė 
daug laiko, kol buvusis “Bijū
nėlis” persiorganizavo į SLA. 
Nes viskas buvo pairę ir ma
žai vilties turėta, kad tokį skai
čių jaunuolių bus galima su
spiesti į SLA. Bet ačiū tik ke
lioms ypatoms, jų tarpe 
Semaškai ir K. Čepukui, 
turėjo visą darbą atlikti 
t\arkyti kas reikalinga,
pradėtas perorganizavimo dar-

Taigi dainų 

Čiausiai galėjo prasidėti kovo 
mėn. Reiškia,
per dešimtį pamokų išmokino 
jaunimą sudainuoti astuonias 
liaudies dainas. Tas ir teikia 
garbės gerb. mokytojai už grei
tą ir puikų išlavinimą. O prie 
to musų jaunieji turėjo noro 
eiti j pamokas. Su labai maža 
išimčia, veik visi nuolatos pa
skirtu laiku būdavo jau salėje. 
Per visą laiką armonija ir ben
drumas buvo geras tarp visų 
šioje veikmėje dalyvių.

šio vakaro rengimo komisi
ja, kuri susidėjo iš pp. St. Se
maškienės, Žilienės ir Kriaučiū
no, turėjo pusėtinai pasidar
buoti įvairiais rengimo reika
lais. Prie to ir ponia čerienė 
dėjo pastangas, kad tik viskatf

CLASSIFIED ADS
Announcements

____________Pranešimai____________
Kas, ką, kur, kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia

Draugija Av. Kazimiero Karalaičio 
rengia vakarienę, subatoj, 8 vai. vak., 
Birželio-June 4, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Vakarienė bus 
pagaminta gražiausia; muziku švel
niausia dėl šokimo, visi linksmai ga
lės praleisti laiką. Kviečia visus be 
skirtumo senus ir jaunus.

— Komitetas.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa
geliais Kliubo priešpusmetinis susi
rinkimas atsibus seredoj, birželio 1 
dienų, 7:80 v. v., J. Savicko svetainėj, 
1900 So. Union Avė., kampas 19-tos 
gatvės. Visi nariai bukit laiku, nau
jų narių atsiveskite. Valdyba.

Roseland. S. L. A. 139 kuopos su
sirinkimas jvyks birželio 2 d., 7:30 v. 
vakare, Strumilos svetainėj. Visi na
riai ir narės dalivaukite susirinkime 
ir užsimokėkit užvilktas mokestis, at
siveskite ir naujų narių prisirašyti 
prie S. L. A. 139 kuopos. •

Kviečia sekr. J. Sloncauskas.

North Side. — A. L. Tautines San
daros 23 kuopps specialis susirinki
mas jvyks ketvirtadienio vakare, bir
želio, 2 <1., Liuosybes salėje, 1822 Wa- 
banpia Avė. Prasidės lygiai 7 vai. 
vak. Gerbiami nariai, mes turime 
balsavimo blankas, išrinkimas dele
gatus j Sandaros seimą ir apsvarsty
mas organizacijos svarbių klausymų. 
Bukite visi be atidėliojimo.

— K. J. Semaška, sekr. t

Harvey, III. — L A. 289 kuąpos 
mėnesinis susirinkimas įvyks birželio 
2 <1., 7 vai. vak. paprastoje svet. Tai
gi nariai ir narės malonėkit skaitlin
gai susirinkti, nes turim daug svar
bių reikalų aptarti. — Valdyba.

S. L. A. 36 kuopos priešmetinis mė
nesinis susirinkimas jvyks seredoj, 
birželio 1 d., 8 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorium. 3133 So. Hals
ted St. Visi nariai prašomi daly
vauti susirinkime. Bus išduotas ra
portas iš apskričio konferencijos; 
taipgi kurie užsilikę su mokesčiais 
atsilankikite užsimokėti, neduokite 
save suspenduoti.

— Sekr. S. Deikus.

Jaunuolių orkestros mėnesinis susi
rinkimas (vyks seredoj, birželio 1, 
1927, Mark White Square, 30 ir Hal- 
*ted St., 8 vai. vak. po praktikos. 
Visi nariai ir tėvai malonėkit būti 
laiku. Atsiveskit naujų narių.

— E. Grušas, Vice-Prez.

Socialistu Partijos Presų nikni- 
riko tikietus galit nusipirkti Nau- 
ienose. LSS kuonos tuojau paim
kite juos pardavinėti. Piknikas 
•vyks birželio 19. 1927. Riverview 
Parke. Tikieto kaina 30c.

Personai
 Asmenų Ieško

JONAS VINTUS ieškau savo bro
lio Petro Viniaus, paeina iš Lietuvos 
iš Trakiškių kaimo, .Bartininkų para
pijos. Prašau jo paties arba kas apie 
jj žino pranešti, busiu dėkingas. Tu
riu svarbų reikalą.

JONAS VINTUS
2729 So. Albany Avė., Chicago, III.

Help Wanted—Male-Female

REIKIA
Inteligentiškų vyrų ir motedų ku

rie nori uždirbti DAUG PINIGŲ šią 
vasarų.

Mes atidarėm išimtinai 
LIETUVIAMS VASARINIU 

RESORT SEKCIJĄ
Prie gražaus Fox Lake Vista. Tik

tai 2 valandos važiavimo nuo Chi
cagos.
PRIEŠ ATIDARIMĄ SPECIALIAI

$195
$2 jmokėti ir po $2 j savaitę už 

gražius, pavėsyj, augštoj, vietoj. 
40x110 pėdų lotus.

MES MOKAM ALGĄ IR
' DUODAM KOMISĄ
Ir jei jus seksite musų instrukci- 

ias, jus galėsite uždirbti daug pinigų 
šią vasara.

Atsišaukite tuojau prieš 2 vai. bile 
dieną. Klauskite

MR. SHERMAN
10 N. Clark St.

15 floor

r?

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Help Wanted—Female Business Chances

parMninkią Reikia Pardavimui Bizniai 
REIKALINGA patyrusi mergina PARDAVIMUI čeverykų krautu- 

dirbti j Beauty Parlor; gera alga.! vė ir čeverykų taisymo šapa, pi- 
Nancy Beauty Parlor, 3133 South giai. 8641 Vincennes avė.
Halsted St., 2 fl. 1-------------------------------------------------
"^REIKALINGA fieimin’inkė”^dirbti duo^’ken^Hų'MonK^'PigiTi tei
namuose ir prižiūrėti dvi mergaites. 11 °;hArcher a^e 
Su mokesčiu susitaikysime. Atsišau- tum pu’<,avnnuh A,tnu avc- 
kitę po 5 vai. vakare.

4008 S. Artesian Avė
REIKIĄ moterų dėl sortavimo sku

durų, 1820 W. 14 St. 
REIKIA patyrusios merginos prie 

skalbimo, namuose, vra visi paranku- 
mai. Tel. Hyde Park 9259.

Financial
FinanNai-PaakoloK

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičią, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 
PRAPERTĖ

nuoLotas 30X125, 1 blokas 
karų linijos, suros ir šalygat- 
viai apmokėti, reikia 
cash. Tiktai 7 mylios nuo 
durmiesčio. Veikit greit.

Naujienos, 
1739 S. Halsted st. 

Box 939.

NEHOKUOJAM KOMIŠENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300.

PETBZILEK BROS.
1647 W. 47'Str.

$350
VI-JUS GALIT UŽDIRPTI

. DAUG PINIGŲ 
DIRBDAMI VISĄ LAIKĄ

ARBA DALĮ LAIKO
Rpikip vvrn Hp1 nardavi- SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS

_ .. Mcs parduodam visokia kaina na-nejimo PATTAWATOMIE mus, lotus, farmns ir biznius po vi- 
HILLS, ką tik atidaryti, tai k" an' i5’
yra South Side puikiausi 
subdivizija. Gatvės dabar 
yra jau išcementuotos. Illi- — 
nois Central geležinkelio UHVOSI 
transportacija. Labai pigiai gai(jwm,2Vn‘it ' ' ...........
parduodama šios rūšies že- 1 -
mė. Ofisas atdaras iki 81 saugojimo pamatyk mano planus

A. GRIGAS 
3114 S. Halsted st. 
Tel. Boulevard 4899

SIGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS
’abudavosim ant jūsų loto bun- 

galow, 2 fintu arba apartmentinį 
Duosime dėl 15 metų morgičių be

Misccllaneous
(vairus

WM. DAMBRAUSKAS
Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren

gęs tamstoms patarnauti, kuomet 
jus mufuositSs, arba reikalausit ang
lių, tai kreipkitės pas mus, mes at
likau darbą pigiai ir teisingai. Ma
tykite mumis pirmiausia.

817 West 34th St.
Tek Boulevard 9336

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

» Pigiai ir greitai
S. A. ZOLP
927 W. .141 h Plaee

Boulevard 0527

vai. vakaro. Pasimatykit su Į)ir!n,iai?siai,.('el0, ,°- B«dwick. kon-: iirn i<Ann traktorius ir budavotojas. PhoneMR. GEO. ĘLMORE, 
H. W. ELMORE & CO.

29 S. La Šalie St.
Room 348

Palisade 3163.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis 
i bungnlow, 7030 S. Clarcmont avė., 
j plieną konstrukcija, furnns, jmu-

VYRAI norinti gerą darbą Ir gc- ryta vana. Ule grindys, stikliniai Jr 
rą užmokesti atsišaukit 
Patyrimas nereikalingas.

Matvkit: 
MR. BARTKUS 

7 W. Madison st. 
Rm. 502.

šiandie. su sieteliais porčiai,. vaisiams skle- 
pukas, cementuota gatvė, kaina 

j numažinta iki $8250, cash $1000.
W. H. O’Brien, 6906 So. Robey st. 

I Rcpublic 10174.

REIKIA mechanikų, mašinistų, 
i dirbtuves darbininku, klerkų, 
knygvedžiu ir kitu, kurie nori dirb
ti 1 arba 2 valandas. 3 vakarus i 
savaite, dirbant socciali dalba. Ge
ra mokestis. Priduokit savo varda 
ir adresu i Nauiienas. 1739 South 
Halsted st. Box 941.

REIKIA 500 DARBININKŲ
Chicagoje dėl American Products 

Kompanijos išdalinti plakatus ir sam- 
pelius; darbas nuolatinis, mokestis 
pagal gabumų. Kas norite darbo ir 
būti patys ant savęs bosu. ' Kompani
ja suteiks visus parankumus. Įdėkite 
laiškan suvinioję dešimtukų, o mos 
atsiusime nurodimus apie darbų. P. 
Stanley, 86 Staniford St., Boston, 
Mass.

ną. 
tis.

REIKALINGAS virėjas j restaura- 
Pastovus darbas. Gera mokes- 
Atsišaukite tuojau.

11955 So. Halsted St.

REIKIA piekoriaus dėl kepimo 
keksų, duonos ir bisketų. 125 So 18th 
Avė., Maywood, III.

For Rent
RENDAI Storas. 2646 W. 63 St. 

šaukit Plaza 0657.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI verdamas pečius, 
gasu ir anglimis kūrenamas, pilkai 
malevotas, library stalas ir, taiprai- 
teris (typevvriter). Vfską pigiai nu- 
pirksit, 2 lubos, 3608 S. Union Avė.

Musical Instruments
MuzikoaIngtrĮlĮttęątai

$800 VERTfiS gdojiklis pianas už 
$95, benčius, roleliai ir cabinet, 

6136 So. Halsted St. 1 fl.

Business Chandes
_________Pardavimui Bizniai_________

PARDAVIMUI grosefnė ir saldai
nių krautuvė, biznis randasi tarpe 2 
mokyklų, parduodamas iš priežasties 
ligros. E. Kramer, 2741 W. 38 Place,

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šupa, su visoms mašinoms, renda 
nebrangi, 3 kambariai dėl pagyveni
mo, biznis išdirbtas per 8 metus, par
duosiu nebrangiai.

L. BINKIS, 
1443 So. 49th Avė., Cicero, III.

Grosemė,EXTRA BARGENAS.
didelis biznis, iš priežasties ligos mai
nysiu bile j ką: j lotų, automobilių, 
mažų namų. Veikit greit.

2608 West 47 St.

PARDAVIMUI Dry Good Krautu; 
ves fixtures. Pigiai. Turiu parduoti 
į trumpą laikų. 2000 — 14th Avenue, 
Maywood, Iii.

BUNGALOW, 5 kambarių parduo
siu, nebrangiai. Geriausias Šios die
nos bargenas.

5435 So. Homan Avė.

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
BRIDGEPORTE

$5000 cash, o kitus kaip rendą nu-1 
pirkaite, biznio kampų, 2 krautuves, 
ofisai ir 13 apartmentų, garu šildo
ma, rendų $8400 j metus. Arba mai
nysiu j mažesnj namų arba j farmų. 
Atsišaukite rytoj.

JOSEPH SINDELAR, 
744 W. 26 St., 

1 fl.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas su bizniu, arba mainysiu j ma
žą namą arba biznj. Randasi 50 my
lių nuo Chicagos. 
kambariai užpakalyj. ......... —
telyj; tinkama vieta senyviems žmo
nėms arba dideliai šeimynai.

J. STAUGAITIS, 
1445 So. 50 Avė., Cicero, 111.

Tel. Cicero 3677-J

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

ižganSdlnimų. (vedam elektros dra
us, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
VV. P. Stephan Electric Co., (not Ine.) 
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikėm 
malevą, popierų, stiklus ir t. t.

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIA)
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, Žemo* 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St

STOGD^NGYSTE
Tusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, treki) patarnavimas Chicagoj h 

i upielinkėj. (steigta 34 metų senu- 
v • k ,n0‘ Didžiausia ir geriausia stogų
Yr>< *ras 0 dengimo įstaiga Chicagoj. Tik naty-

Mazam mies- unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogden Avė..
Phone Lawndale 0114

Fanns For Sale
Ūkiai Pardavimui

TURIU 160 akerių žemės, jau 
pradėta gyventi, lietuviais apgyven
ta kolonija, McNaughton, Wiscon- 
sin. Parduosiu’ pigiai arba mainy
siu a«t namo ar loto. Norinti atsi
gaukit. R. Puishis, 2915 E. 91 St., 
Chicago, III.

2^ mylios nuo Rhųielander, vi
duryj resortų distrikto,r 79 akrai 

budinkai, 
kaina

išdirbtos 
svarbi 
$5000.

žemės, geri 
priežastis pardavimo,

HILDA LUJ4DBERG, 
Route 

Rhinelander, Wis.

Financial
Finansai-Paskoioa

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraKtus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzię Avė. 
Tel. Lafayette 6^38-6716

Tiktai 3’/j% nuošimčių 
Be Komiso...

PARDAVIMUI Gents Fumishing
Storo ir Tnilore Shop, 3 ruimai gy
venimui. Vieta gera; sergu, pigiai. I valandų.

Phone Steward 2997

KEKSUKŲ “route” pardavimui ne
brangiai. Turiu parduoti tuojau. In
formacijų gausit pas savininkų. • 

3859 North Lawndale Avė.

rę

□oi Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In 

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

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

Tel. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette ?705—8700

Chicago
Elektros Kontratkorius 
(vedam dratus j senujs ir naujus na
mus, 
ir

Taisom. RADIO parduodam 
taisom. Geras patarnavimas ir 

nebrangiai.
Wallin & Cserep 

1435 W. 106th PI. 
Tel. Beverly 9794

Educational
MokyklosI f

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

1 nternutional Barber College
651—B72 W. Madison Si.

arba 109 S. Wells ai.MOKINAME
\nglų kalbos, lietuvių kalbos, arit- 

• netikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

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

AR JUS NORITE
lidesnj užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electrič 

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir Mechanikos ir Baterijos Amato. 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim- Praktiškos pamokos ant kostumerių 
čių už morgičius ar kitiems privati 'carų duos jums galę greičiaus ir ge
niams reikalams. Pinigai paskolinami • >aus išmokti to amato ir greitu lai

ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
, tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 Industnal Loan Service mokame besimokinant. Irgi mokiną- 

1726 W. Chicago Avė. dTugSSu I"»tn,kcljo8 »16.OO Ir 

kampas Hermitage AVe. FEDERAL AUTO ENGINEERING
Atdara vakarais, iki 9 vai. apart se- i SCŪOCL

rėdos ir pėtnyčios. imj v. Madim StraM


