
..... —————*
The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Nkws

PUBL1SHED BY ‘BU LITHUANIAN NEWS PUBL1SH1NG CO.. INC.
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

Tclephonc Rootevclt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuviu Dienraštis Amerikoj •
------------------ .... — . -------------

INI A UJIIE INO S
The Lithuanian Daily News

Entered m secoud CIam Mattor March 7, 1914, at the Port Offlca ot Chicifo, III., 
under the Act of March S, 1879.

VOL. XIII Kaina 3c Chicago, I1L Trečiadienis, Gegužis-May 5 d., 1926 No. 106

Socialistai a t m e t 
komunistų “vienybę

Visuotinas Anglijos dar 
bininkų streikas

1 _ ____ ,

Visuotinas streikas para 
ližavo visa Angliją

Organizuoti pasaulio darbinin
kai remia britų streikininkus

LONDONAS, geg. 1. — Dar- 
bininkų vadai šiandie vakare 
paskelbė, kad atsišaukimas pra
dėti visuotiną streiką kasyklų 
darbininkų streikui paremti da
vęs geresnių rezultatų, ne kad 

'laukta, ir transportacijos kom
panijų bendros pastangos ope
ruoti su neorganizuotų darbi
ninkų pagalba turi labai mažo 
pasisekimo.

Jvairios Londono transportą-j 
’cijos organizacijos, tarp jų Gę-

Septyni asmens žuvo na* Krikščioniy-dem. smurto 
my gaisre; 2 sužeisti

: ■ - 'y"

[Pacific and Atlantic Photo]
Kinijos prezidentas Tuan Chi-jui, kuris balandžio 10 d.

BELLEVILLE, III., geg. 4.— 
'John Haas, 45 metų, ir šeši jo 
{vaikai žuvo praeitą naktį ugny, 
kuri sunaikino jų namus. Haaso 
žmonai su trijų mėnesių kūdi
kiu rankose dar pavyko pabėg
ti iš liepsnų, bet moteriškė ir 
kūdikis buvo skaudžiai apde- 

l ginti.

Pertraktacijos dėl tai
kos Morokkoj

žygiai Lietuvoje
Atentatas prieš D-rą 

Zarasuose. Sužeista 
jas Valiukonis.

mokyto-

[Lž]. - 
10 valan-

ZARASAI, bal. 17. 
į Balandžio 15 d., apie 
dą vakaro j D-ro J. Buzelio Lu
tą, valgomąjį kambarį, vakarie
niaujant, piktadariai trenkė per 
langą akmenį. Sužeistas tapo 
mokytojų kursų mokytojas p. 
Valiukonis, kuris pas D-rą Ba
zelį gyvena. Pats D-ras Baze
lis išliko sveikas. Išmušti du/ 
langai.

Kreipiantis į policijos vado ir 
apskrities viršininko įstaigas, 
nieko net nerasta. Policiją pa
sisekė Jšaukti tik iš nuovadijos.

Dieną mieste buvo pastebė
tas didelis “krikščionių” bruz
dėjimas: matėsi didelis kademų 
šulas Salako viršaitis ir varga- 
mistra Stasiūnas, vakare labai 
apšviesta visa klebonija ir t. t. 
Be to, stebėtinas pasirodė ad
ministracijos įstaigų ištušsėji- 
mas, kai teko šauktis pagalbos.

UDžDA, Francuzų Morokka, 
geg. 4. — Derybos dėl įsteigi

amo taikos Morokkoj nelabai se- 
; kasi. Francijos ir Ispanijos at
stovai vakar per riffiečių dele
gatus taikos konferencijoje pra
nešė Abd-el-Krimui, kad jeigu 
iki gegužės 6 dienos vakaro 
Iliffo vadas neduosiąs palan
kaus atsakymo, tai) gegužės 7 
rytą francuzų ir ispanų kariuo
menės pradėsiančios žygius iš 
naujo. \

Omni bus kompanija ir 
požeminių elektrinių trau- 
sistemos pagalba radi o 

treiklaužių,
budu sulaužyti 

darbininkų

neral
visos
kinių
šaukiasi savanorių

somis darbininkų organizacijo- norądamos tuo 
Imis. Mes stojome už jungtinį transportacijos _____

! frontą dar pirmiau, ne kaip ko- streiką, bet kol kas tie atsišau-
Nacionalės socialistų konvenci- munistų internacionalas prade- kimai bergždi.

jos rezoliucijos ir atsakymas jo visame pasauly draskyti dar-1
VVorkers partijai

Socialistai atmetė komu 
nisty piršlybas

visados buvome ir esa
me už “jungtinį frontą” su vi-

pilniausias. Vi-

t PITTSBI RGH, Pa., geg. 4.
Amerikos socialistų partija 

nereikalauja, kad prohibicijos 
įstatymas butų panaikintas, bet 
ji reikalauja, kad valdžia ^rati 
gamintų ir pardavinėtų alkoho
linius gėrimus.

Prohibicijos klausimas buvo 
iškeltas vakarykščioj naciotialės 
socialistų partijos konvencijos 
sesijoje, rezoliucijų komisijai į- 
nešus savo 'raportą. Komisija, 
ilgai svarsčius tą klausimą, ga
lų gale mitai ė, kad prohibici
jos klausimu socialistų partija 
turi užimti tam tikrą pozicijų 
ir pasiūlyti savo vaistą prohi
bicijos piktui pašnlinji.

Komisijos pasiūlyta tuo da
lyku rezoliucija sukėlė karštų 
debatų, bet galų gale buvo pri
imta. Rezoliucijoj nurodoma, 
kad prohibicijos įstatymo vyk
dymas aiškinusiai parodė, kad 

•jis neįvykdomas; siūloma todėl, 
kad, pati valdžia gamintų ir par
davinėtų svaigiuosius gėrimus 
—taip, kaip tatai yra įvesta 
Švedijoje.

Kitos rezoliucijos
Rezoliucijų komisija pasiūlė 

keletą kitų svarbių rezoliucijų, 
kurios buvo konvencijos priim
tos. Tarp jų pioresto rezoliu
cija dėl suteikimo galvažudiš
kai Italijos fašistų valdžiai be
galo palankių ir lengvų skolos 
Amerikai mokėjimo sąlygų; už
uojautos rezoliucija streikuo
jantiems miegamųjų vagonų 
porteriams; rezoliucija prieš 
linčo teismus; rezoliucija, kuria 
raginama socialistų vietų ir 
valstijų organizacijos kiek ga
lint kooperuoti su kiekvienu 
rimtu darbininkų nepriklauso- < 
mo politinio veikimo bandymu 
ir, pagaliau, rezoliucija dėl 
“vienybės” su komunistais.
Komunistų VVorkers partija" 

kviečia socialistus

Streikas yra
jsoks judėjimas sustojęs, paraji- 
zuotas. Londone dagi nė vie-

• nas laikraštis šiandie nebeišėjo, 
ofichdinis I Iki Si°l niekur jokių neramu-

bininkų organizacijas.
“Dagi dabar, kai jus siunčia

te mums šį savo pakvietimą į 
“jungtinį frontą”, <...... ....... ~ _
komunistų VVorkers partijos or- nepasneis e. . 
gana. nepaliauja drabstą pur-l Nuostolių kraštas tun nulz!- 
vais ir šmeižes socialistus, tiek*, s. l,’± . , 
atskirus asmenis, tiel/kolektv- a’V a f _UV° va / 1 i kraštas turėjo __  ____

•apie 30 milionų dolerių nuosto
lių; šiandie gi jie, 
yra dvigubai didesni.

Apskaičiuojama kad strei-i 
kuojančių darbininkų skaičius 
dabar siekia 4.000,000 žmonių.

“\Vorkcrs partijos tikslas yra 
“gręžti iš vidaus” kiekvieną or
ganizaciją, kuri Cik rodo jai 
palankumo, pasalomis oi gani- 
zuoti savo klikas ir skaldyti, 
melais ir intrigomis skleisti į- 
tarimus ir neapykantą ir tuo 
budu tarnauti darbininkų kla
sės priešams.

“šitokiose 
pasisiūlymas negali būt 
tas.

aplinkybėse Jūsų 
priim-

“Mes nerandame jokio 
to tikėti, kad šis jūsų 
mas butų bent kiek rimtesnis, 
ne kaip panašus jūsų kvieti
mai praeity.

“VVorkers partija, per savo 
skaldymo draskymo taktiką, at
siskyrė nuo Amerikos darbinin
kų judėjimo, ir nusipelnė, kad 
ji pasiliktų nuo to judėjimo at
skirta. Kooperuoti su ja reik
štų nutolti nuo Amerikos dar
bininkų, o ne labiau susiartinti 
su jais.
ja geli privesti prie nelaimės, 
piie pragaišties.

“Jungtinis judėjimas 
būt įvykintas tik tada, kai ko
munistų VVorkers partija bus 
visai ignoruojama.”

pama- 
kvieti-

Bendradarbiavimas su

galės

tapo
Per 1921 metų streiką, nuverstas ir pasislėpė japonų pasiuntinybėj, 

apskaičiuota,1  „ _______ -.-r-.- ___
kas diena po

, e abejo, Caikovsky, rūsy soc. revo- 
'°: liucinmkŲ vadas, mirė

Amerikos turistai Anglijoj 
* bėga į Francį

LONDONAS, geg. 4. 
row’e, Anglijoj 

....... . Čaikovsky,Europos darbininkai remia Rusijos i
Į i i- a kll vadl1-I Anglijos streiką

------ :—_ į Nikolai 
Visuotinas Anglijos darbiniu- įtakingas 

kų stieikas rado stipraus atbal
sio kitų kraštų organizuotuose 
darbininkuose. Visur jie pasi
žada britų streikininkus remti 
ir jiems padėti. x

Amsterdamas, Olandija.
Tarptautinis Profesinių ’ Sąjun- 
klauso dvidešimt trijų' valsty- 
gų Susivienijimas, kuriam pri- j03 motinėle”, buvo atvykęs į 
bių profesinės sąjungos, paskel- Jungtines Valstijas, bet pasilik 
be. kad jis stipriai rems Angli- tik trumpą laiką. Jis buvo 
josjprofesinių/sąjung'ų kongresą) garsaus rusų kompozltorio Pet

ro Iljičo Čaikovskio giminaitis.

Anglijos streiką

mirė N i kolai 
vienas žymiausių 

socialistų revoliucini n- 
Mirė pi neitą penkta-

LONDONAS, geg.’ 4. 
suotinam streikui 
Amerikos turistai 
ėmė bėgti laukan, kaip paukš
čiai prieš audrą, šiandie kiek
vienas aeroplanas, kurių tik i

Meksikos Miesto telefo
nistės laimėjo streiką
MEKSI KOS~M IEŠT A S, geg.

4. Sostinėj vakar buvo kilęs 
i mergaičių telefonisčių streikas, 
i kuri jos per tris valandas lai- 
jmėjo. Aįiie pietus visos jos 
■metė darbą, reikalaudamos

. ,‘jdaugiau algos. Derybos bema- 
piasidčjus, tant įvyko, mergaičių reikala

vimas buvo išpildytas, ir trečią 
valandą po pietų jos jau 
buvo prie telefonų jungių.

čaikovsky buvo labai 
asmuo rusų revoliuci

niame judėjime ir turėjo d,aug: 
pritarėjų. Kadangi jis neprita- 
16 bolševikų valdžiai, grįžti į 
Rusiją jis negalėjo, ir per pas
taruosius keletą metų gyveno 
Anglijoj.

1918 metais jis, kartu su 
Breškovskaja, “Rusų revoliuci-

Nepaprasti smurto įvykiai 
Tauragės valsčiuje

Policija suėmė 11 vyrų ir 2 
moteris. Vienas ūkininkas su
badytas.

vėl

rados, buvo pilnas pasažierių į; 3 užmušti, 10 sužeistų 
Paryžių, kiekvienos vežėčios^ tral|kinio katastrofoj 
pilnos amerikiečių turistų, 0
braukiančių į kanalo uostus,' KNOXVILLE, Tenn.. geg. 4.

. kad iš ten kaip nors paniekus — Vienai lokomotyvai įlėkus į

Anglijos komunistų 
das Saklatvala 

areštuotas
LONDONAS, geg. 4.

einančia 
upe Šu- 
yra lie
pi rkliai 

Ūki-

Olandijos transporto darbi
ninkų sąjunga Roterdame išlei-! 
do atsišaukimą į uosto darbi-} 
niūkus, prašydamas, kad jie 
neleistų gabenti anglies į Ąng-

Bulgarijos partizaną įsi 
veržimas Jugoslavijon

netikrus bėgius ir trenkus į 
stovėjusį ten darbinį traukinį, 
trys darbininkai buvo užmušti, 

d j o dešimt kitų pavojingai sužeis
ti. Darbininkai miegojo dvie
juose vagonuose, kai nelaimė 

. atsitiko.
Sha-

' purji Saklatvala, vienintelis An- Kademitl provokatorius 
glijos komunistų parlamento | 
narys buvo šiandie areštuotas. 
Jį kaltina, kad kalbėdamas pra
eitą sekmadienį Hyde Parke A* PanemlĮnčs,

1 ietuvos žinios rašo:
Mums praneša, kad rajone už

TAURAGE, bal. 12. 
Kelios dienos atgal, 
per Tauragės valsčių 
nija, kuri įstatymais 
plukdoma, nežinomi
pradėjo plukdyti mišką, 
įlinkai, kurių žemė prie tos u- 
pėš prieina, pareikalavo iš pirk
lių atlyginimo. Vietoj to pirk
liai pasikvietė iš Tauragės po
liciją, kuri 6 kilometrai nūn 
Tauragės suėmė 11 ūkininkų 
vyrų ir 2 moteris. Vienas ūki
ninkas subadytas. Visi suimtie
ji pristatyti Tauragės kalėj i- 
man.

Ba’, 12 Tauragės turguje gy
ventojų ūpas buvo labai pakilęs, 
visi kalbėjosi apie suėmimą 
ūkininkų ir nesuprantamą poli
cijos užsistojimą už pirklius.

reikalavo su-

Pastaroji rezoliucija -----
priimta kaipo atsakymas ko
munistų VVorkers partijai, iš 
kurios buvo gautas pasisiūly
mas eiti su socialistais į “vie
nybę”, j “bendrą frontą” ir 
ateinančiais kongreso rinkimais 
statyti bendrus kandidatus.

Socialistų partija, žinodama 
gerai, kad tas save diskredita
vusių komunistų pasisiūlymas 
yra tik klasta, daugiau niekas, 
nutarė jo nepriimti ir duoti jai 
šitokį atsakymą:

Atsakymas komunistams
“Socialistų partijos .naciona- 

lė konvenęija gavo iš [komu
nistų} VVorkers partijos laišką, 
kuriuo socialistų partiją kvie
čia dėtis su VVorkers partija ir 
sudaryti su ja taip jos vadina
mą “jungtinį frontą” ateinan
tiems kongreso ir valstijų rin
kimams, kurie įvyks šiemet.

Rezoliucija dėl visuotino Angli
jos darbininkų streiko

Socialistų konvencija priėmė 
taipjau rezoliuciją dėl visuotino 
Anglijos darbininkų streiko. 
Rezoliucijoj pareiškiama sim
patijos britų darbininkams ir 
laginnma Amerikos d^rrbininkai 

t galimos 
Didžiosios Bri

stam jos draugai darbininkai sėk
mingai ir kuogreičiausiai savo 
didžią kovą laimėtų.

vieny ben” teikti jiems visokios 
pagalbos, idant Didz i buvo j....•

BEBL1NAS, Vokietija. Ge- . 
neralė Profesinių Sąjungų Fe- Mestų bombų du žmonės buvo 
deracija šaukia rytoj savo vyk-, užmušti, septyniolika sužeisti 
domojo komiteto susirinkimą' 
apsvarstyti, kokių daryti žing-i LONDONAS, geg. 4. — Reu- 
snių. Tarptautinės Darbiniu-' tero telegrama iš Belgrado pra- 
kų Pagalbos organizacija pra-’neš.a, kad per stačiatikių Vely- 
dėjo rinkti aukas britų streiki- ]<as į strumicą, Jugoslavijoj, 
ninkama remti. ibtivo įsivėržęs Bulgarijos parti-

Vokiečių Kasyklų Darbinin- zanų būrys. Puolikų mestų 
kų Sąjunga Essene išleido ma- bombų du asmens buvę užmuš* 
nifestą, sakydama, kad ji dary- ti, o septyniolika sužeisti.
mitinti žing-snių neleisti gabenti I ___
anglies iš Vokietijos į Angliją.

PARYŽIUS, Francija. Fran- Mirė žinomas filantropas Oscar 
cijos angliakasių, geležinkelie- Solomon Straus, buvęs ambasa- 
čių ir uostų darbininkų vadai dorins Turkijai, 
šaukia bendrą susirinkimą, ku- ____ 
riame bus nutarta pavartoti vi
sų galimų priemonių nekeisti 
anglies eksporto j Angliją.

BRIUSELIS, Belgija, 
gijos kasyklų darbininkai lai
kys ateinantį ketvirtadienį kon
ferenciją nutarti, ką ir kaip da
ryti.

TOKIO, Japonija. — Japoni-

NEVY YOHKA8, geg.

BRIUSELIS, Belgija, geg. 3. 
Šiandie čia mirė Viktoras 

' Nepoleonas, bonapartistų pre- 
—Bei- tendentas į Francijos sostą.

Išrinkta nacionaiis partijos ko
mitetas

■» Konvencija pasibaigė vakar 
kaip šeštą valandą vakaro, prieš 
tai išrinkus • partijos nacionalį 
vykdomąjį komitetą.

Internacionaliu sekretoiium
išrinkta Morris Hillųuit, o par- jos Darbo Federacija pasiuntė 
tijos nacionaliu pirmininku 
Eugene V. Debs. Vykdomojo 
komiteto nariais išrinkta: kon- 
gresmanas Victor L. Berger J 
Milvvaukee; Morris Ilillųuit 
New Yorko; Joseph Sharts į 
Daytono, Ohio; Dr. VVm. . 
Van Essen iš Pittsburgho, Pa 
Mrs. Emma Henry iš Indiana 
polio, Ind.; VVm. R. Snow 
Chicagos ir James 
New Yorko.

iŠ 
iš 
iš

Chicagai ii 
lis oro biuras 
Sauja:

ir apieliųkei olicia-
šiai dienai prana-

Dalinai apsiniaukę; 
stiprokas, didžiumoj

šilčiau; 
pietų vė-

iš
O’Neal iš

streikuojantiems Anglijos dar
bininkams užuojautos kablegra- 
mą, pasižadėdama remti juos 
kiek pajėgdama.

VVASIIINGTONAS, geg. 4.
Amerikos Darbo Federacijos
prezidentas Wm. Green paša- jas.
ks•1kad Anglijog kasyklų darbi- j Vakar tem ratura 
ninku reikalavimas didesnes ai- oro• . . . • i i liiniuiii <>>) 9gos visai pateisinamas, ir kad.
jų skundai turi but tuojau iš- šiandie saulė teka

.klausyti. Idžiasi 7:52 valandą.

siekė
maksimum 5J.°

mi-

lei-

apie Pajavonį, (Grupė ūkininkų 
žmones prieš vai- ikaž-koks kademų agitatorius imtuosius paleisti, tačiau veltui.

pasivadinęs Sei-iTada žmonės įgaliojo vieną iš 
tarpo asmenį, kuris visų 
eidamas mušė vidaus rei- 
ministeriui telegramą, nu-

džia. Vėliaus jis buvo paleistas provokatorius, |
po kaucija. mo naidu Sugintu, valstiečių savo

liaudininkų sąjungos vardu ne- valia 
va daro pranešimus, kuriuose kalų 

• bjauriai šmeižia valstybę, reika- šviesdamas įvykį ir visą reika
si rytą čia buvo jaustas stiprus jauja griauti bažnyčias, keikia lą. Rezultatai 
žemės drebėjimas, bet žalos j)jevaf šventenybes ir tt. 
nepadaryta.

VENTURA, Cal., geg. 3.

------- .. --------------------- !

—Iš RIVIEROS telegramos 
skelbia,, kad ten damos savo 
sėjomis dar truputį aukščiau

IR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas k\ 
turit parduoti, n pirkėjų atra 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmedų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika 
liūgas per paskelbimus Naujie 
nose. •*

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

nežinomi.

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SIĮISTI PINIGAI

telegramos dar

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

2.. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Banką, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sią ir geriausią patarnavimą ;v

& Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu savo turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00;

4. Naujienos išsiunčia pinigus kas an
trą dieną iki vienam centui;

5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka
rais, ir geriausia patarnauja.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. HSth Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, 111.
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Rašo Dr. A. Mcntvidas

RODYKLĖ No. 30

PUDINGAS
prašyk vardu

klom

ATMINKIT

KUPONAS
DYKAI

rijų)

Vardan

LlthuanianAdresą*

Amerikos Pavyzdinis

KIMBALL
rnnilh

yra

LARGt

Naujienosersinkities

IMPERFECT IN ORIGINAL

nu 
ma’ 
unMena 

Košelė* 
Pajai

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

eanut sviestas sudžiu- 
J/a itin ant dubeltavam 

Reikalingai alyvų alie- 
naudot svieiįty vietoj

Pradžia 7:30 valandą vakare 
PO KONCERTUI ŠOKIAI

Pudingai 
Šonai 
Sriubos

kalbama 
spraga, 

palaiky-

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avemio

Bepročiai, kurie 
kurstančiomis

NEGALIT JO VIRŠYTI
Parduodamus visose krautuvėse

Kiekvieną sykį kai perki pieną
Vardas daug ką turi su produktu, net daugiau negu 
jus manot.

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Prlichigan 0342

šviežia^ maistingas pienas
Borden’s
Borden’s Evaporated Pienu

Kad 
vus 
nai

ir riešutais, 
pamatysi kai

UNSWEETENEO

vaporated

Proto silpnumų ir ligų 
paveldėjimas.

Borden’s Evaporated Pienas yra žinomas per visą 
šalį. Jis garsinamas jums kadangi jis yra tyras, 

. Jeigu jus nežinot 
jau l>eveik laikas apsipažinti su

Todėl, kad ji 
stiklini paviršj 
permainų, 
nedaleidži 
leisti 
priež.

LIETUVIŲ AUDITORIUM
3131-33-35 So. Halsted Street

Borden’s Evaporated Pienas yra tyras, šviežias ūki# 
pienas su dalimi vandenio išimta ir su palikta jame 
smetona. Jis galima naudoti visiems valgių gami
nimo tikslams kaipo šviežias pienas. Jis yra ekono
miškas naudojimui. Jeigu jus mėgstat smetonuotas 
morkas arba žirnius bandykit čia spausdinamą re
ceptą. Tai bus pavaišinimas jūsų šeimynai. Nau- 
dokit jį savo kavoje. Jūsų šeimyna pamėgs tą nau
ją skonį.

ir rupiau- 
keturkampiai* 

sumai* 
puodukais žir- 

u turi būti iA- 
užpllk smetonini 

pagal recepto

liuosų. Nepavojingieji bepro
čiai, puspročiai ir protiški išgve
rėliui vaikščioja liuosi. šitokių 
žmonių labai daug. Ir tai todėl, 
kad protiniams ir nerviniams li
goniams leidžiama veistis. Be 
prievartos daugelis jų sisilaiky- 
tų nuo veisimosi, jei jie žinotų, 
kad protinius ir nervų silpnumus

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phone Canal 2591

SMETONUOTOS
MORKOS IR SMETO 

NUOTI ŽIRNIAISakyk Borden’s Kuomet 
Perki Pienąt, po ušmizgojimul 

muilo putas vietoj 
vandeni. Daryk tų pakar- 
i drapana ateis į savo tikrų

KONCERTAS
Koncerte dalyvaus ir akompanuos Babravičiui 

J. Byanskas

m ynoj 
linksma.
kas turtingas, o tas, kuris 
vilties. Melas pažadėjimų 
pildyme ir faktų kraipyme 
būti vengiamas. Vaikas

Tikietii kainos: $1.00 ir $1.50 perkant 
ksto pas:

UNIVERSAL STATE BANK 
“NAUJIENŲ” OFISE 

“AUŠROS” KNYGYNE
ELTA COMMERCE CO., Raštinėje 

J. A. URMAN, Drug Store

Viską sutaisome kas tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Ii- 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, New York

t.*' ■

Tel. Yards 3850
A. J. KAREIVA

& SON 
HARDWARE 

!537 So. Wood St

paveldės jų vaikai.
Nuo veisimosi turėtų susilai

kyti visi tie, kas turi nuomarą, 
arba h isteriją, arba neurasteni
ją, arba generalį parezą, ir tie, 
kas turi bile kokią proto ligą. 
Sifilis yra viena ligų, kuri kar
tais padaro ligonį bepročiu ir 
yra dideles galimybės, kad jo 
vaikai paveldės sifilį arba proto 
ir nervų pairimus. Sifilitikai 
neprivalo vesti; išėmus tuos at
sitikimus, kada po ilgo gydymo 
gydytojas atranda, jog nėra pa
vojaus. Girtuoklių vaikai irgi 
gana tankiai paveldėja proto ir 
nervų silpnumus. Ypač dabar, 
kada nuodingąjį “munšainą” 
geria vyrai ir moters, jie turėtų 
susilaikyti nuo veisimosi. Net 
ir chroniškos organinės ligos, 
tokios kaip džiova, inkstų įdegi
mas, širdies ligos, reumatizmas, 
šlapligė ir kitos, jeigu jomis ser
ga tėvas arba, motina, neretai 
atsiliepia i vaikų protą ir ner
vus. Ligoti ir liguisti žmonės 
neturėtų veistis.

M ES REKOM EN D UOJ A M E 
i jums reikia pieno dėl padary- 
mdingo, sriubų, keksų ir t.t. tik- 
artokit Bordens Evaporated Pie- 
les jis yra geriausias pavaduoto- 
lapaslo pieno ir Smetonos.

virti. 
»OSQ, 
Borden’* Smetoninių 8o«ų

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

$400, $495, $650, 
' $750, $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

tai vis
kas. Kas jo rėkimo nemėgsta, 
neprivalo turėti vaikų. Stengtis 
kūdikį numalšinti nešiojimu, su
pimu, mušimu, netaiku maisto 
davimu yra jo tvirkinimas ir 
sveikatai kenkimas. Visokios 
bobučių arbatos ir vaistai kūdi
kio rėkimo stabdymui ir migdi- 
nimui yra nuodas jo protui, ner
vams ir sveikatai. Kūdikį rei
kia maitinti tinkamu maistu, 
tinkamais protarpiais, leisti jam 
reguliariai mankštintis, duoti 
oro ir saulės šviesos, žiūrėti 
švarumo, maudyti reguliariai, 
leisti miegoti, gana, neleisti, kad 
kas jį paikintų vienaip ar kitaip. 
J kūdikį reikia kalbėti nedar
kant kalbos, negi kraipant fak-

šeimininkėms kelrodis 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui Jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei- 
nunintfi* ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus jodomus kožnai IJetuvei šeimininkei

SEKANČIUS PRODUKTUS:
Valgyk mažiausiai du stalavus 

šaukštus Kellogg’a Bran > kasdien, su 
bile kokiu valgiu. Jums patiks jų 
skonis ir prašalins vidurių užkietėji-

Borden’s Evaporated Pie
nas yra diisyk riebesnis 
negu paprastas pienas. 
Jus turite naudot pusę 
vandens ir pusę Borden’s 
Evaporated Pieno jeigu 
norit naudoti jj kaip pa
prastą pieną. Jeigu turit 
savo receptą, kuris reika
lauja Smetonos, naudokit 
tiek Borden’s Evaporated 
Pieno kiek reikalauja 
Smetonos.

% Puoduko Bordėn’* 
Evaporated 

% puoduko
2 šaukštai 
2 iaukAtai 
2 puodukai 
2 puodukai 

Druskos 
skonio

Numazgok, nuskusk 
styk morkas 
šmotukai). Persunk 
syk su dviem 
nių, kurie jai 

Ant to i 
padarytų

ų šluota ilgiau laikys jei pamir 
retkarčiais į šiltą muiluotą van 
nes tas padaro šiaudus mikles 

Patartina pirkt šluotą pla

_ MW*W**V<W*O _
EVAPORATED

M ILK

Grofės Patarimai
Šrodyti jauna ir turėti ruža- 

veidus, .skaisčias akis ir būti pil- 
gyva, bandyk įtekančius patai-i- 

: Gerk maslionkas, nes tai yra 
puikus valytojas sistemos. Nevalgyk 
daug jeigu esi nervingas. Žiūrėk kad 
gerai miegi ir pasilsi ir kad gauni 
užtektinai miego. Valgyk mažiau
sia po šaukštą sėlenų kasdien. Val
gyk daug daržovių virtų ir nevirtų 
ir vaisių. Negyvenk susivaržius, bet 
ganėtinai mankštinkis. Nereiks gy
dytojo patarimų apie sveikatą jeigu 
prisitaikysi tų patarimų. Jie yra pa- 
p. ir lengvai išpildyti.

Borden’s da
romas dviejų 
dydžių— 
gitas (16 
cijų) ir

turi dailų ir 
ir nebijo oro 

tamprumas 
supleišėti ir 

drėgmės, kuri 
liini puvimo.

Kad proto ir nervų silpnumus 
ir ligas gali vaikai paveldėti nuo 
tėvų, tai netoli visiems žinomas 
faktas. Tai nereiškia, kad kū
dikis Turės tokia pat ligą, kaip 
tėvas arba motina. Pav., moti
na turi h isteriją ir jos liga pe
reina į kūdikį, ir reiškiasi 
nuomaru, arba neurastenija, ar
ba psichasterija arba kitaip. Tė
vas gali turėti gene ralį parezą, 
gi jo duktė arba^nmus gauna tą 
pačią ligą arba kitokius proto ir 
nervų suirimus. Trumpai se
kant, jei tėvas arba motina turi 
kokį proto arba nervų išgveri- 
mą, vaikas irgi turės tokį pat 
ar kitokį išgverimą. Kokia gi iš
vada? Nesveiki protu ir ner
vais žmonės neprivalo turėti vai
kų. Geriausiai jiems gyventi 
pavieniais, nes protu ir nervais 
nesveiki žmonės tvarkos šeimi- 
niniame gyvenime neturės, bet 
jei ir susituokia, turi pasisau
goti, kad vaikų neturėtų, nes jų 
vaikams gyvenimas bus sunke
nybė ir visuomenė jais nesi
džiaugs.

Imant domėn, kad sveiki pro
tu ir nervais žmonės turi geres
nio pasisekimo gyvenime ir tik 
mažuma arba retkarčiais įpuola 
į skurdą, gi silpnesnieji protu ir 
nervais nuolatos susiduria su 
nepasisekimais ir vargu, taipgi 
žinant faktą, kad biednuomenė 
ir silpnesnio proto ir nervų žmo-i 
nes sparčiau veisiasi, reikia ma
nyti, kad didžiuma žmonių turi 
paveldėtus proto ir nervų pairi
mus. žmogaus su visai tobulu 
protu ir nervų veiksmu nereikia 
ieškoti, bet maži pakrypimai pa-1 
vojaus nedaro 
serga ligomi;
blogą daryti, talpinami į tinka 
mas įstaigas. Nemaža jų ii

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujleinu kablegrainu

Ypatiškai Sveikata
Ar jūsų miegas yra naudingas kaip 

privalėtu būti? No klausimas kiek 
miegi, bet kaip ,miegi, svarbiausia, 
šioje šalyje žmonės mažai kreipia do
mės j miegą. Rcguliaris miego pa
plotis yra svarbu kaip ir valgymas. 
Jeigu negauni gana miego kūnas yra 
alkanas kaip ir be valgio. Miegant 
gyslos atsigaivin ir atsilnidavoia ener
gija, kurią išaikvoji dienos laiku. Del 
stokos miego visas kunAs užmoka. 
Reikta kas naktis miegoti nemažiau 
aštuonių valandų atilsingu miegu.

Jeigo turi-, pūs
lės slogą arba 
skausmingą nu- 
siŠlapinimą mė
gink 

SANTAL
MIDY 

Parduodama vi
sose vaistiny- 
čiose. Greitai 
palengvina 
skausmą.

čiaųsią kiek galima gauti. Patogiau
sia yra 12 ar 14 colių pločio. Ge
riausia po šlavimo pakabint šluotą.

Naminiai Pasigelbėjimui
Valymui veidrodžių, padaryk skys

timą šaltos arbatos dadėjus kreidos. 
I irmiausia trink stiklą su biskiu šil
tos arbatos, nušluostyk, paskui ap- 
trnk su skystimu ir paskui nuvalyk 
plona švaria popiet a.

Jeigu jūsų vilnoniai susitraukė, at
gavimui jų mieros 
pamerk i čystas i.
merkti 
tutinai 
mierą.

Virimo Receptas
Ryžiai yra labai maistingi, lengvai 

virškinami ir jeigu gerai pagaminti 
yra skanus. Yra dviejų rūšių ryžių: 
su lukštais ir be lukštų. Veik visi 
balti ryžiai yra lukštuose, kuomet 
čieli arba rudi ryžiai yra be lukštų. 
Ryžių pudingas buvo populiariškiau- 
sias valgis daugely namų, bet dau
gelis šeimininkių nemoka prirengti 
pudingo su razinkom 
Pa l andyk šj receptą ir 
visi šeimynoje;norės ir
SMETONINIS RYŽIŲ

2 puodukai pieno
U švykšto druskos
2 šaukštai ryžių
.' puodukas besėklių

ruzinkų
puoduko cukraus 

šaukštukas vaniles
] ųmasgok ryžius gerai ir nusunk;

k j sviestuotą puding skarvadą 
r pilk pieną. Kepk lėtame pečiu

je pie 1’ - valanlos. nuolat pamal
ta’. da hk likusius dalykus ir kepk 
>u Iki valandos daugiau. Nemai

šyk Jaugiau kada viską sudėsi, tiktai 
ei vi. tai paruduoti.

Virtuvės Reikaluose
rant tešlą pyragui geriau plakti 

ią ir toj maišyti. Plakimas įleidžia 
t ą orą, o maišymas tiktai labiau

Proto sveikumas yra nemažes
nės reikšmės, kaip ir fizinis žmo
gaus sveikumas. Sveikas protas 
gali išmokti ir patvarkyti daly
kus taip, kad fiziniai nesveiku
mai visai sumažėtų. Nors ir sa
koma, kad sveikame kune tegali 
būti sveikas protas, vienok tik 
sveikas protas tegali išauklėti 
sveiką kūną.

Nemaža rašoma apie tai, kaip 
palaikyti sveikatoj plaučius, 
inkstus, skrandį, liaukas ir ki
tus organus, kaip nusikratyti 
tūlų širdies, žarnų, plaučių ir ki
tų organų ir viso kūno ligų, vie
nok apie proto sveikatą ir jo pa
krikimus rašoma ir 
mažai. Tai yra didelė 
O apie proto sveikume 
mą ir jo pakrikimus galima pa
sakyti nemažiau, kaip ir apie fi
zinę, kimo sveikatą.

Protu išgverę žmonės daro 
suirutes . mųsų organizacijose, 
sėja kerštą, trukdo rimtą kultū
rinį darbą, erzina asmenis ir pa
tys neturi smagumo gyvenime, 
šioj mokslo ir protavimo gady
nėj silpno ir išgverusio proto 
žmogui kliūčių begales. Puspro
čiai ir bepročiai yra didelė sun
kenybė visuomenei ir atsako- 
mingiems asmenims.

Yra reikalas mokinti publiką 
proto sveikatos. Mokykla šitoje 
linkmėj atlieka didelę dalį už
duoties, bet ją ne visi lanko ir j 
ją ateina nemaža mokinių, jau 
turinčių nesveiką protą, be to gi 
žmogus ne visą amžių mokyklą 
lanko, o proto sveikata reikia 
rūpintis visą amžių; net prieš 
kūdikio gimimą tėvai turi būti 
apsvarstę, ar jis nepaveldės ko
kių protinių silpnumų.

šiame straipsnelyj paliesiu 
tik vieną-kitą dalykėlį.

Apart saugojimo nuo ligų, rei
kia žiūrėti, kad kūdikis nesusi- 
žeistų. Ypač kada jis pradeda 
vaikščioti ir da tinkamai nemo
ka, tankiai jis puola. Kartais 
krinta iš lovos bei lopšio. Iš 
šitokių puolimų neretai seka gal
vos kaulo įdubimas arba smege
nų plėvių lokalis įdegimas ii’ pa- 
storėjimas, kas slegia smegenis 
— ir seka kokis nors proto bei 
nervų pairimas.

įpratinimas vaiko prie regu
liarumo. sistematingumo, atsa
komybės jautimo iš pat mažens 
yra svarbus dalykas. Gimęs 
kūdikis jokią įpročių ir palinki
mų neturi. Jis rėkia

turi būti optimistiška, 
, nes ne tas laimingas, 

turi

100,000 moterų nuolatos pri- 
aiunčiu mum* nauju* receptu* 
»u Borden’s Evaporated Pienu. 
Jeigu jų* norit žinoti kaip 
pasidaryt tuos įvairiu* recep
tu* *u Borden’s 'žpildykit ku
ponų pažymėdami!* kokių re
ceptų jums reikia, ir prisiųs- 
kit mums.

k K CHRYSLER 
Automobiliai 
Parsiduoda 
daugiausia

Nes yra stipriausi ir 
gražiai subudavoti.

4 cylinderių sėdim ............... $995
6 cylinderių ........................... $1,695
Inšiuriname dykai ant metų. Pri
imame senus karus ir duodame 
ant lengvų išmokėjimų.

JOHN J. BAGDONAS 
4404 ?h>. Western Avė.

Tel. Lafayette 9030

Nuo pat mažens veiką reikia 
mokinti sistematingumo. Jo 
žaislai, aptėdalai ir kiti daiktai 
neturi būti n\įomi. Jis pats 
turi įprasti juos Wm4ų4,i ir sau
goti. Jis neturi liesti nieko, kas 
jam nepriklauso. Suaugusieji 
neturi bartis, argumentuoti, pe
štis ir nepadoriai elgtis vaiko 

jakįvaizdoj. Nereikia jo lepinti 
pataikavimais ir visokių užgai
dų pildymu. Nereikia jo erzin
ti ir be priežasties iš jo tyčiotis. 
Nereikia bausti už jo klaidas, o 
pamokinti.. Nusižengimu skai
tosi tik tokis jo elgęsis, ko jis 
buvo išmokintas jau vienaip, o 
nžsi&pyrimo arba pasinaudojimo 
tikslu daro kitaip. Gązdinimai 
ir mušimas negelbsti. Reikia 
palyginimais įrodyti, kad jis yra 
atsakomingas, kad kitas žmogus 
nėra jo vergas, — tik sukalba
mas draugas. Atmosfera šei-

turi 
turi 

būti mokinamas save gerbti, bet 
ir.kito neįžeisti, kalboj ir elge- 
syj būti atsargus, šalintis pras
to išauklėjimo draugų. Tėvai 
turi atsakyti į jo klausimus ar- 
bą prisipažinti, .kad jie nežino 
to ar kito dalyko ir turės pasi
teirauti. Paaugėjusiam vaikui 
reikia duoti įkvėpimo pasakoji
mais apie pasižymėjusius žmo
nės; reikia juos pratinti prie tin
kamų žaisrpių ir gimnastikos, 
sukurti jiems žaismių, muzikos 
ir’ kitokias draugijėles, kur ne 
tik jie lavinsis, o ir atsakomybes 
dalį ims.

Apie vaikų auklėjimą yra pa
rašytos storos knygos. Medžia
gos tiek daug ir metodos tokios 
įvairios, kad straipsnelyj neužsi
moka ir kalbos užvesti apie tai. 
Svarbu tik yra žinoti, kad žmo
gaus protas turi būti auklėja
mas. Nors ir sveikas pradžioj, 
jis bus neliogingas ir pakrypęs, 
jei negaus tinkamo auklėjimo.

Galbjgf
UkSiaus
skystimas neišbėgs jeigu vir- 

j:luta bus palenkta po apatine 
ižiant peil:u.
nt mėsai aplaistyt skystimą 
jdėt žiupsneij druskos sumai- 
ii miltais pirm pilant vandenf. 
laikys sosą nuo susidarymo į

Kad stalo lininiai tiesalai turėtų 
švelnų satino viršų, reikia pirmiausia 
prosyt 
pusės.

IŠ SENĮ! AUTOMOBILIU) 
PADAROME NAUJUS

Pieno , 
vandens 
*vie*to 
miltų 

morkų 
žirnių 
ir pipirų pagal

Nors ir sveiku protu gimęs 
kūdikis turi būti auklėjamas 
taip, kad tas protas nesugestų, 
kad jis tobulintus. Protas ir 
nervų veikimas gali sugesti nuo 
tūlų ligų, ypač nuo kaulų mlnk- 
štejimo, nesveikų adenoidų, ton- 
silų, choruos ir kitų. Reikia 
saugoti, kad kūdikis neapsirgtų, 
apsirgus gi šaukti’ patikėtino 
gydytojo pagelbos. Kaulų su
minkštėjimo, konvulsijų, abelno 
susilpnėjimo priežastim yra ne
geras maistas nereguliaris penė
jimas, oro ir saulės šviesos sto-

mnonsiBs*
tu#

__ _ _ i’Aji ‘



' ‘ •■' y' HPv' • '■ ■••
r *

Trečiadienis, Geg. 5, 1926' NAUJIENOS, Chicago, III. 3

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Nenusisekęs bolševiku 
mitingas

KAUNAS. Besiartinant Sei
mo rinkimams, neatsilikdami 
nuo kitų legalizuotų politinių 
organizacijų, subruzdo ir nele
galus Lietuvos bolševikai ir deda 
visas pastangas, kiek galint dau
giau pravest savo atstovų Į Sei
mą. Jie neturėdami galimybes 
rinkimų, kampanijoj daly vau t 
savo tikruoju pasivadinimu, ei
na į liaudį apgauli keliais pasi
gadindami save kairiaisiais-dar
bininkais, kaimo biednuomene 
ir t.* p. .

Tokiais ir panašiais pavadini
mais Lietuviškieji bolševikai iš
statė savo kandidatų i Seimą 
sąrašus, tveria partijas, rengia

landčio, daugiausia darbininkais

apgyventam Katino priemiesty,| 
Šančiuose, kinematografo “Iliu-I 
zijos” salėje, jie surengė darbi-1 
binkų mitingą. Paminėtąją | 
dieną iš pat ryto Kauno miestol 
ir priemiesčių ^įtvėse ant stul- j 
pų, tvorų ir sienų pasirodė di
doki spausdinti apgarsinimai su | 
užrašais: “Darbininkai į 
tingų”, rengia darbininkų 
tijos Šančiuose “Iliuzijos“

mi-
par-

Ali-

Susirinkus piliečiams į 
susirinkusiems mitingo 
viams darė keistą įspūdį, 
dariusieji mitingą kalbėtojai,
nepasisakydami kokios grupės 
vardu jie kalba, aštriai smerkė 
visas esamąsias Lietuvos parti
jas, o .ypatingai socialdemokra-

lė susirinkusiems tėbalsuoti tik 
už du sąrašus No. 5 ir No. 22, 
nes anot j u, tik tie du sąrašai 
tesą tikrų darbininkų.

Darant mitingo rengėjams 
tokias komedijas, iš publikos 
pusės buvo patiekti užklausi
mai : kokios partijos ar organi
zacijos vardu jie kalba ir duoda

Iparaginimus tebalsuot tik už du 
I numerius. į tokius užklausimus 
| mitingo šeimininkai nedavė aiš
kaus atsakymo, o tik nenoroms 

| pusiau lupų burbtelėję, kad esą 
neva tikri kairieji darbininkai, 
kiek pajėgdami dergė savo opo-: 
nentus. Ant socialdemokratų1 
jie tiek daug plūdo ir begėdiškai , 

įmelavo, kad stačiai koktu buvo 
jų pliauškimų ir klausyti. Anot 
demogogiškųjų kalbėtojų, soci
aldemokratai esą vis viena ką 
ir krikščionys demokratai, ir jie 
darbininkams netiktai kad ne
darą nieko gero, bet dargi jiems 
daug kenkia. Girdi, socialde
mokratai bijo darbininkų susi
pratimo ir jų vienybės ir dėlto 
jie nedaro jokių darbininkų mi
tingų, pasistengę likviduot Ben
drą Darbininkų Profesinę Są
jungą ir tt., ir t't.

styt. Išvarius iš salės mitingo 
dalyvius, policija surašė proto
kolą, kad dėl kūlimo triukšmo 
mitingas buvo uždarytas.

Taigi, kaip matome, kad kau
niškiu bolševikų surengtasis pa-

žvejojimui sau balsų mitingas 
dėl jų pačių kvailumo ir pasį- 
reiškusio berybio nachališkumo 
visai nepavyko ir nepasiekė jo
kio tikslo. Reikia pažymėti, kad, 
nežiūrint j tai, jog aprašytame

mitinge dalyvavo, galima saky
ti, visos Maskvos internacionalo 
jėgos, nes be lietuvių buvo ma
tyti nemažai žydukų ir žydeikai- 

šalininkų visgi 
puses susisuku-'

Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

^Gražus veidas, bet o, kokia galvai"

Ar kuomet nugirdote ka nors taip sa- 
kant apie jus? •

Naganui palitura, pudra,’ lupoms 
veidams d .'ai... visa tai ramia vieta 
jūsų r įsidabinimo stalelio. O kaip su

____  ir
visa tai randa vietų ant

Pleiskanų mirtinas priešas
Jtt nešvaru veidą, kaip ir nešvaria galvos 

oda. todėl kad pleisk uio.- ncMsicpia.
RuCCic paRvISės jum. atsikratyti pleiskanų j savaite ar dešimti dienu 

laiko. l’amČHinkitc jį.
65c. vaistinėse, arba pridųskite 75c. tiesiai j laboratoriją.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY * SO. 5th STS. BROOKLYN. N. Y.

9 Nuošimč ai i Metus
už Indelius

200% APSAUGA
Tai yra geriausis jnvestmentas, kokį 
kada*nors Amerikos lietuviai yra girdėję 
Nedaro skirtumo ar indėsi $100, $200, $500, 
$1,000 ar $10,000 arba bi e kokią sumą, visiems 
bus mokama 0 nuošimčiai į metus ir prisiun
čiami Jums kas pusė metų po 4 ir pusė 
simeio.

nuo-

Indėliai priimami ir atmokami Amerikos 
riais. Indėliai grąžinami po vienų metų 
vienam, kuris neduos : 
nori palikti ant ilgiau, 
dviguba apsaga — 200' <. 
išduoda atatinkamą liudijimą.
Apsauga susideda iš Banko turto ir iš turtų vi
sų Banko narių. Kiekvienas Banko narys at
sako už Banke padėtą indėlį dviguba atsako
mybe. Visų Banko narių turtai paėmus į krū
vą siekia virš 300 milionų dolerių ir kiekvienas 
indėtas doleris momentaliai padidina turtą ir 
sykiu apsaugą. Didesnės apsaugos nė negali būt. 
Nuošimčiai prasideda nuo tos dienos kai bankas 
gauna pinigus.ir praėjus šešiems mėnesiams 
moka nuošimčius už pusmetį, o kitiems šešiems 
mėnesiam — grąžina sumą ir likusius nuošim
čius. Pasinaudojant telegrafo paraukiamais 

' pinigai gaunami Kaune į 4—5 dienas po indėji- 
mui pas musų korespondentą — NAUJIENŲ 
BENDROVĘ.
Paleiski! Jūsų Dolerius i darbą ir pareikalau- 
kit iš jų gero uždarbio

kiek- 
mksto pareiškimo, jog 
Visi indėliai apsaugoti 

Už indėlius Bankas

šiai iš laboratorijos.

Antra Valanda Ryte ..
Gilliai miegant ramiu mie

gu... gaptiuojant malonius 
sapnui. Ir štai I — kūdikis 
pradeda verkti...

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bainbino.
Ti« maži diegianti mėšlun

giai tuojau* pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

viduriu suirimus -palengvina 
vidurių užkietėjimą.

Kūdikiai mėgsta jj f Net 
prašo daugiau !

35c. artimiausioic vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie-

ant pareikalavimo.

BERRY & SO. 5th

Pasiunčiamo pavyzd)

F. AD RICHTER & CO.
STS. BROOKLYN. N. Y.

i r.—

čių, vienok jų 
nepasirodė nei 
šių dalyvių.

Tel. Blvd. 3138 
Woitkievic»- 
BANIS

AKI ŠERKA 
‘nsekmingai pa- 
irnauja 
ims 
'vmo, 
! v kai 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

/...................
Lalayette 0994

E. V. KRUKAS
REGISTRUOTA AKUARRP.

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Pa
tarimus suteikiu veltui. Valandos 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Kitam 
laike pagal šutai' i j.

4120 So. Richmond Streėt

Kauniškiai bolševikai, kad 
Į tam savo mitingui pridavus di- 
I desnę reikšmę, pasikvietė i pa- 
gelbą ir tūlą savo sėbrą klaipė
dietį. kuris visai blogai ir vos 
suprantamai temokėdamas lie- ’ 
tuviškai, visą savo gana ilgą 
prakalbą, nukreipė prieš sočiai-j 
demokratus, įvardindamas ne
tik lietuvius, bet ir kitų šalių 
įžymesniuosius socialdemokra- ■ 
tijos vadus.

Išsiplepėjus keliems jų kalbė- • 
tojams, buvo davę balsą ir so- J 
ialdemokratų frakcijos Seimui 

nariui pil. Galiniui, bet kuomet 
jis kiek pakalbėjęs išreiškė abe- ( 
jojimą apie tuos jų peršamuo- 
dus du sąrašu, tai buvusieji. 
. alėje tų sąrašų šalininkai, pa
kėlė baisiausi triukšmą i)’ savo 
nežmoniškais šauksmais, švilpi
mais ir trypimais kojomis, nebe
leido Galiniui daugiau kalbėti, 
nežiūrint i tai, k<yi mitingo 
dalyvių girdėjosi aaug balsų tę-

Pažymėtina, kad p. Galiniui 
kalbant laike kilusio triukšmo, 
mitingo vedėjas pareiškė, jog 
jis mitingą uždarąs, tačiau jam 
pas i šalimi s uua ost rados tavo ra
čius vedėjas saviškiams leidi 
kalbėti, bet be pasekmių. Pra-j 
dėjus vėl jiems kalbėti ir dergt 
ocialdcinokratus, iš priešingos 

mitingo rengėjams puses pasi
girdo Šauksmai: “Paaiškinkit 
kas p: r vieni tie jūsų du sąra
šai”. ' >

Triukšmui nesiliaujant (rėkė 
visokiais balsais vieni prieš ki
tus ir daugiausia rėksmais ir 
dergimais stengėsi nukonku- 
ruot mitingo rengėjų šalmiukai.

vusieji už durų policistai ir pa
reikalavo susirinkusius išsiskir-

Lietuviai Advokatai
STANLEY MANIUS

SIUVĖJAS
Ofiso vai. 9 A. M. iki 5:30 P. M.

Siutai $85 ir aukščiaus
Goddard Bldg., Tel. Central 4615

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo V i eta
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną '„akarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
A D V O K A T A S 

M lesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais jiuo 6 iki 8 vai. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel, Yards 0U1
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

11
Tel.

3211

Advokatas •
S. La Salio St., Room 2001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakaris
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart I’anedėlio ir 
PStnyčios.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St? Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namą Telefonas Repuhlic 9600

Geriausia ir pigiausia ap- 
rėdalų krautuve. Vasari
niai aprčdalai dėl vyrų, 
moterų ir vaikų; naujau
sios mados aprčdalai už 
žemiausias kainas.

J, P. VVAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. PuKinan 5950
10756 S. Michigan A v.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavo ji me 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS , 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted Si., Chicago
Tel. Yards 4681

mote- 
prie gim- 
patarimai 
moterim*

i»wXR »\\W

l’ritaiko 
Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

DR. G. SERNER
Optometrist

Lietuvis Akių Specialistas 
Vai.: Nuo 1 iki 8:30 vakare 

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted St.

Ant 2 lubų

J. SAUDARGS
J. PIKELIS

3159 So. Halsted St. 
Chicago, III.

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be
f

Operacijos
Gvarantuojame išgydymą ant vi

sados be operacijos, skausmo, plo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugeli išgydeme vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

Išeg7.aniinaviiuaH ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE 
505 S’o. State St. 

Kampas Congress St., 2 fl.
Valandos: Panedčly, Seredoj

\Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

ir

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų panai 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.
.Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS; Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7.30 vai. vakare.
i Dienomis: Canal 

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryt#, nuo 2 iki 
4 vai. po piet if nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto i«i 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

Z

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

. Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.Tel. Dearborn 9057

Room 712 Otis Building

10 So. La Šalie St.

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ne.d. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

........... 1 1 1

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Franklin 2460

Dr. A. A. Roth

Data: Gegužis 5, (926

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

nuo 
nuo

lu visokius reikalus. Susidėjęs 
Erickson & Johhsnn. Ofisas at

daras subatomis po pietų.

9/r (nuošimčių)
TTITTrXnTTXXXXYXIXXXXTYTT

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS

4454 So. Western Avė. 
VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare

>19AO*i saiąeg
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LIEIUVOS KOPERACIJOS BANKAS
Kaunas, Lietuva

Del platesnių žinių ir indėlių padėjimo 
Kreipkitės j

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

C1I1CAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington A Clark

Namų ’t’el.: Įlydė Purk 3395

TEN IR Iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų tri.iu šriubų laivų 
Resolute, Reliance, Albert

Bailiu, Deutschland 
Hanihurg

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

Cleveland, Westphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 So. Wood St, 
Telephone Lafayette 7617 

Res.: 12046 So. La Šalie St. 
Telephone Pullman 8868

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

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

8 ’ki 2 vai. po pietų.

new yor- /■! iK() IKI KAU‘ LUU\0 IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai 
__________________________ / 
Savaitiniai išplaukimai 

Del. permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Harritnan Line) Joint Service with 

Hamburg American line 
177 N. Mkhigan Avenue 

Chicago, III.

dmu$ 
•tMOTSNĮ^ *SHJg

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 pą pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4(U>3.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

-........... J

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i sto- 

tj, arba savo išnešiotojui sykj i mSnesj ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoj; 1 i t skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau. ,:G. per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Už metus—150, už pusę metų—75, ui tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

Atkirp čia

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

Optametrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S‘. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENT1STAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Phone Canal 1713-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso va), nuo 2 iki 4 kasdieną.
Panedoly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
Chicago, III.

Plumbing, Heating* 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuopeiiausiai.
M. Yuška, 

3228 W. 38th Street, Chicago, III.

nj.ru
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosovelt 8500.

Chicagoje — paštu:
Metama .................................... $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ...................
Trims mėnesiams ........
Dviem mėnesiams ......
Vienam mėnesiui ........

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 8c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ..................-......... ........  76c

t

Su velny tose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .........-.......................- $7.00
Pusei metų ........ .;...................... 8.50
Trims mėnesiams ..........    1.75
Dviem mėnesiam....................... 1.25
Vienam mėnesiui .... ..................... 76

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................._ $8.0®
Pusei metų ................................  4.00
Trims mėnesiams ....................  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
1.60

ARGI BENDROJI NUOSAVY
BĖ KALTA?

laiks 
prieš

VISUOTINAS STREIKAS ANGLIJOJE

NE TIK EKONOMINĖ, BET IR POLITINĖ KOVA

VALDŽIA REMIA KAPITALISTUS

SVARBUS ANGLIJOS ISTORIJOJE MOMENTAS

Brooklyno “Vienybė“ 
nuo laiko išeina kovoti 
bendrąją nuosavybę, ir tuo tik
slu ji .dažniausia ima pavyzdžius 
iš Rusijos. Vienam paskutinių 
savo numerių, sakysime, ji kar
toja komisaro Dzeržinskio žo
džius apie Rusijos suvalstybin
tąsias įmones, kuriose, girdi, 
šimtai tūkstančių tarnąutojif 
veltui ima algas, nieko nedirb
dami, taip kad išeina, jogei te
nai “vienas dirba, b septyni val
go”.

Privati.škai vedamose įstaigo
se šitokių dalykų, pasak “Vieny
bės”, nėra (?). Jei darbininkas 
neuždirba savo algos arba yra 
visai bereikalingas, tai privatiš- 
kos įstaigos salininkas jį atlei
džia.

Anglijojė prasidėjo milžiniška kova tarpe darbinin- 
'kų ir kapitalistų. Gegužės 1 d. išėjo į streiką 1,200,000 an
gliakasių, o 12 vai. nakties pirmadienyje prie jų prisidė
jo dar milionas su viršum darbininkų kitose pramonės 
šakose. Kai sustreikuos visi darbininkai, kuriuos iššau
kė į streiką darbo unijų kongresas, tai streikininkų skai
čius sieks mažiausia šešių milionų.

Jau vakar buvo pranešta, kad Anglijoje sustojo be
veik visas judėjimas — ne tiktai anglių kasyklose, bet taip 
pat ir geležinkeliuose, dirbtuvėse, laikraščių spaustuvė
se ir daugelyje prekybos Įstaigų. Už keleto dienų strei
kas veikiausia bus suparaližiavęs visą krašto gyvenimą.

Rusijoje“, rašo 
laikraščio redakto- 
pasirodė, kad tas 
šlubuoją kaip tik

-Anglijos valdžios galva, premjeras Baldwinas, sako, 
kad tas streikas reiškiąs jau nebe kovą dėl ekonominių 
darbininkų reikalų, bet kovą prieš pačią valstybės tvar
ką, prieš krašto konstituciją. Šitie Baldwino žodžiai yra 
dalinai teisingi, — teisingi tuo žvilksniu, kad dabartinis 
Anglijos darbininkų streikas yra politinio pobūdžio. 

-^Kiekvienas generalis streikas yra politinis streikas, nes 
jisai kreipiasi ne prieš vieną kurią grupę kapitalistų, bet 
prieš visus kapitalistus ir prieš valdžią, kurią kapitalis
tai kontroliuoja.

Kiek mums žinoma, istorijoje buvo tiktai vienas at
sitikimas, kur generalis streikas įvyko ne prieš valdžią, 
bet valdžios parėmimui. Tai buvo Vokietijoje Kapp’o su
kilimo metu (rodos, 1921 m.), kuomet respublikos prezi
dentas Ebertas atsišaukė į darbininkus, ragindama juos 
streiku padėt valdžiai atremti monarchistų ataką.

“Bendra nuosavybė įvairių 
daiktų plačiausiu užsimojimu 
buvo pritaikyta musų gady
nėje tik 
Brooklyno 
rius. “Ir 
principas
ten, kur kritikai senai numa
tė, kad bus paklypęs. Iškly- 
pimą tą puikiai nurodė baisu
sis Dzeržinskas, buvęs čekoš 
galva. Jis, kalbėdamas re
daktoriams sovietinių laikraš
čių, nurodė, kad Rusijos su
valstybintą pramonę ėdą biu
rokratizmo kirminas. Fabri
kų vedime viešpatauja pinigų 
ir medžiagos aikvojimas, tin
giniavimas, negabumas ir vi- 
soki kitokį budai ‘parazitiškų 
darbų’. Jis nurodė, kad Ru
sijos kooperatyvų krautuvėse 
dirba 400,000 žmonių,
niančių kasmet po 90 milionų 
ru 
sa

pai-

bliu algomis. Dzeržinskas 
ko, kad tas skaičius perdi- 

deįis ir taip darant negalima 
sucializmo budavoti.”

aip rašydamas, “Vieny- 
redaktorius, matyt, visai 

negalvojo. Iš tų pačių pavyz 
kuriuos suminėjo savo kal- 
kruvinasis Dzeržinskis, ga-

nuosavybės nebūtų kooperaci
jos, o butų privatinis biznis.

Skirtumas tarp rusiškų ir ki
tų kooperacijų yra tame, kad 
pirmąsias kontroliuoja valdžia, 
o antrosios yra laisvos, pačių 
žmonių sukurtos ir vedamos or
ganizacijos. Rusiškų koopera* 
cijų tarnautojai yra valstybės 
tarnautojai ir įeina, kaipo dale
lė, į bendrą valstybinės biuro
kratijos mašineriją. Jos yra 
biurokratų rankose, ir todėl jos 
serga visomis biurokratizmo li
gomis. 

y

IMe to dar reikia atsiminti, 
kad rusiška biurokratija yra be
ne tik blogiausia visame pasau
lyje. Ji tarnauja diktatoriškai 
valdžiai, kuri valdo šalį smurto 
ir teroro priemonėmis. Bolševi
kiškos valstybės biurokratai ga
li visiškai nepaisyti žmonių in
teresų, ir žmonės neturi jokios 
teisės kritikuoti juos žodžiu ar
ba spaudoje, štai delko niekur 
pasaulyje nėra valstybinėse 
įstaigose tiek korupcijos va
gysčių, suktybių, kyšių ėmimo, 
valstybinio turtd pasisavimryp 
ir t. t., kiek sovietų Rusijoje. 
Nė mirties bausmėmis valdžia 
neįstengia tos korupcijos išnai
kinti.

Na, ir ve šita supuvusi bolše
vikų biurokratija mėgina vesti 
kooperatyvus, Suprantama, kad 
iš. to negali nieko gera išeiti. 
Bet yra nesąmonė kaltinti dėl to 
kooperacijas — tą nuosavybės 
formą, ant kurios stovi koopera
cija. Del ydų Rusijos koopera
cijose reikia kaltinti kooperaci
jų vedėjus, biurokratus, ir tą 
valstybės tvarką, kuri tuos biu
rokratus tvirkina.

Kad tai yra taip, galima su
prasti ir iš paties Dzeržinskio 
žodžių, kuriuos kartoja “Vieny
be“. Juk jisai, anot jos, pareiš
kė, kad Rusijos suvalstybintą 
pramonę (taigi, ir suvalstybin
tas kooperacijas) “ėda biurokra
tizmo kirminas.“

Pati “Vienybė“ šituos Dzer
žinskio žodžiU.š paduoda, o betgi 
ji verčia bėdą ant bendrosios 
nuosavybės! Vadinasi, nesiži- 
no ka rašo.

apie koperacija. Net valdžios 
sferos susirūpino šiuo klausimu. 
Prekybos ir Pramonės M miste
ris p. Šimkus rado vienintelį iš
ėjimą iš susidariusios padėties: 
tik pačių žmonių iniciatyva su
tverti koperatyvai galės įstatyti 
prekybą j tinkamas vėžes. Ra
šydamas apie koperacijos tiks
lus ir uždavinius, jis sako:
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P. čiučelis

TIBURCIJUS
(Tęsinys)

Anglijos darbininkai dabar kovoja ne tiktai prieš 
kapitalistus, bet ir prieš valdžią. Bet jie stojo j kovą prieš 
valdžią dėl to, kad valdžia remia kapitalistų pusę.

Konservatorių kabinetas per devynis mėnesius tei-

iždui kainavo apie 110 milionų dolerių. Jeigu kompani
jos naudojosi valstybės pinigais, tai jos neteko teisės ve
sti savo biznį kaip tinkamos; jos turėjo sutikti, kad an
glių kasimo pramonėje butų padarytos tam tikros refor
mos, kurios patenkintų visuomenę ir darbininkus, dirban
čius toje pramonėje. Pačios valdžios paskirtoji tyrinėji
mo komisija pripažino, kad anglių kasimo pramonė turi 
būt perorganizuota. Kompanijos, tečiaus, vietoje to, pa
reikalavo, kad angliakasiai dirbtų už mažesnes algas, ir 
kai jie šitą reikalavimą atmetė, tai jos uždarė kasyk- 
las- , .,

() ką veikė valdžia? Ji nesudraudė kompanijų nuo to 
. žinksnio, bet pareiškė kovosianti prieš streiką.

Kuornet organizuotieji Anglijos darbininkai paskui 
nutarė eiti pagalbon angliakasiams, išmestiems iš dar
bo, tai Baldwino kabinetas vėl stojo prieš darbininkus. Ji
sai įteikė darbo unijų kongresui ultimatumą, kad butų 
atšauktas visuotino streiko paskelbimas, — kitaip jisai 
neisiąs į jokias derybas su darbininkų atstovais. Betai
sai nestatė jokio ultimatumo kasyklų savininkams, kurie 
pašalino iš darbo angliakasius.

Valdžios vienpusiškumas tuo budu yra aiškus. Sto
vėdama už kapitalistų nugaros ir mobilizuodama visas 
valstybės jėgas neva visuomenės apgynimui, o ištiesų ka
pitalistų paramai, ji nori priversti darbininkus nusilenk
ti darbdavių valiai. Šitokiose aplinkybėse darbininkams 
nieko kita nebepalieka, kaip tiktai kovot sutartinai, kad 
atsispyrus prieš susivienijusį kapitalą.

i ' -------------------------------------- - ---------------------------- ■

Darbininkų pusėje šis visuotinas streikas yra apsi
gynimo kova. Jo tikslas yra pirmiausia apginti anglia
kasius nuo kasyklų kompanijų pasikėsinimo numušti 
jiems algas; antra, jo tikslas yra priversti valdžią, kad 
ji tarnautų ne darbdavių interesams, bet visuomenei.

Katra pusė laimės, šioje valandoje dar sunku atspė
ti. Jeigu streikas nepasibaigs kompromisu, tai jisai su
vaidins nulemiančią rolę Anglijos ateičiai.

boję 
Įima 
gum 
ne t 
vydž.s, bet visai kitur.

Buvęs Čekos galva sako, kad 
Rus jos
bai išsivystęs parazitizmas. Ge
rai bet argi tik viena Rusija 
turi kooperacijas? Ne; koope
racijų yra visame pasaulyje, ir 
daugelyje šalių jos yra įsigyve- 
nusios daug labiaus, negu Rusi
joje. Anglijos kooperacijos yra 
nepalyginamai .senesnes už ru
siškas; Danijoje į kooperacijas 
yra susiorganizavę daugiaus, 
kaip pusė gyventojų; Suomijo
je, Švedijoje, Šveicarijoje koope
racijos taip pat vaidina milžiniš
ką rolę ekonominiame tų kraš
tų gyvenime. Kodėl gi šitose 
šalyse negirdėt tokių nusiskun
dimų dėl “parazitizmo” koope
racijose, kaip Rusijoje?

Jeigu anglų, danų, suomių, 
Švedų ir šveicarų kooperacijose, 
viešpatautų “pinigų ir medžia
gos aikvojimas, tinginiavimas 
ir negabumas“, tai jos visai ne
galėtų atsilaikyti prieš privatinį 
.biznį, kuris šitose šalyse yra ge
rai išsivystęs, vartoja milžiniš
kus kapitalus ir nėra valdžios 
varžomas, kaip sovietų Rusijo
je. Tuo gi tarpu kooperacijos 
tenai ne tiktai atsilaiko, bet 
nuolatos vis labiaus auga ir už
kariauja vis naujas sritis. Mes 
žinome, kad net ir Lietuvoje per 
trumpą laiką kooperacijos jau 
sugebėjo giliai įleisti šaknis ir 
ima, bent kai kuriose srityse 
(pav. kredito srityje), privatinį 
biznį pralenkti.

Taigi aišku, kad Rusijos ko
operacijų nelaimės priežastis 
randasi ne nuosavybės formoje. 
Kooperacijos — tiek rusiškos, 
tiek daniškos, tiek angliškos — 
vjsos stovi ant bendrosios nuo
savybes pamato; be bendros

io priežasčių reikia ieškoti 
en, kur jas “randa“ p. šir-

Lietuvos
Koperacija
Vartotojų Bendrovės.

kooperacijose esąs la- Antroji koperacijos rųšis yra 
vartotojų koperacija, kuri prieš 
karą buvo pradėjus smarkiai 
vystytis. Tam vystymuisi labai 
pakenkė rusų įstatymai, uždrau- 
džiantieji vartotojų bendro
vėms dėtis į sąjungas. Toks už
draudimas nedavė progos toms 
draugijoms sustiprėti, nes at
skira bendrovė negalėjo išlai
kyti konkurencijos iš pusės ge
rai susiorganizavusių svetim
taučių — krautuvininkų, kurių 
šioje srityje praktika siekia net 
14-15 amžiaus.

Užėjus Pasąulionio Karo vė- 
šulai, daug draugijų neteko sa
vo prekių, kurios buvo okupaci
nės valdžios rekvizuotos, kitos 
gi draugijos pačios uždarė savo 
duris.

Nežiūrint viso to, koperacijos 
sėkla buvo gęrai prigijusi ir-ne
spėjo okupantai apleisti sunai
kintą ir suvargintą Lietuvą, 
kaip mes 191’9 m. sausio mėn. 1 
d. randame jau 953 veikiančios 
bendrovės, kurių skaičius 1922 
m. pasiekė iki 410.

Kokios gi priežastys spyrė 
žmones burtis į koperacijos or
ganizacijas? Reikia atsiminti, 
kad išėjus okupantams, Lietuva 
liko ekonominiai labai nusilpnin
ta. Ne tik ūkininkai, bet ir pir
kliai prarado savo turtus, ir kaip 
tik slegianti ranka buvo nuimta, 
pirkliai ir krautuvininkai pra
dėjo savo spekuliacijos darbą — 
reikėjo skubiai, pakol Lietuva 
neatsistojo ant kojų ir neuždė
jo jiems apynasrio, pasinaudot 
proga ir papildyti savo sumažin
tus turtus.
išnaudojamuose sluogsniuose ki
lo reakcija ir žmonės atsiminė

“Ministerija mano, jog ta 
koperacijos rųšis (vartotojų 
koperacija) prirengs tinkamą 
aparatą rinkoje prekėms iš
skirstyti ir pašalins kai kurių 
pirklių spekuliaciją, kurie 
dirbtinu budu kelia kainas 
slepiant prekes ir neleidžiant 
jų j rinką“ ir tt.

Tokiu budu “šalin spekuliaci
ja!“ tapo pirmu koperacijos 
obalsiu ir nepraėjo keletas me
tų, kaip vartotojų koperacija 
užėmė tinkamą jai vietą rin
koje. Tas greitas vartotojų 
bendrovių skaičiaus augimas ir 
atskirų bendrovių stiprėjimas 
buvo galimas" tik todėl, kad bu
vo joms leista burtis į sąjungas, 
kurios padėjo atskiroms ben
drovėms savo uždavinius vyk
dyti, kaip pastarosios pagelbėjo 
atskiram bejėgiam pirkėjui — 
vartotojui kovoti su tų dienų 
spekuliacija.

Oficialiai vartotojų bendrovių 
tikslas taip skamba:

“Bendrovė turi tikslo: 1 
statyti savo nariams įvairių 
vartojamų daiktų ir narių 
amatui ar ūkini reikalingos 
medžiagos’ 2 padėti nariams 
susitaupyti, ir 3 pagelbėti ki
tais budais dvasinei ir me
džiaginei savo narių gerovei.“ 
(įstatų 1 §).

.Išpradžių vartotojų bendro
vės būrėsi į rajonines sąjungas. 
Tokių sąjungų susitvėrė 5, bet 
Pirmas Koperacijos Kongresas, 
įvykęs 1920 m. kovo men. 23 <1., 
priėmė rezoliuciją, kad visas ra
joninės sąjungos susilietų į vie
ną centralinę sąjungą, kuri rū
pintųsi visos Lietuvos teritori
jos bendrovių reikalais.

Tais pačiais metais visos ra
joninės sąjungos susiliejo į vie
ną sąjungą — Lietuvos Kope
racijos Bendrovių Sąjungą (L. 
K. B. S.) ir tik viena rajoninė 
Sąjunga, būtent, Šiaulių Srities 
Vartotojų Bendrovių Sąjunga 
liko autonominga, bet dirbo ar
timame kontakte su L. K. B. S. 
Ir yra jos narys. Tačiaus pas
kutiniu laiku yra principialiai 
nutarta toms sąjungoms galuti
nai susilieti ir dabar eina priren
giamas tam darbas.

Vartotojų bendrovių išsivys
tymo tempą galima aiškiai ma
tyti iš jų kapitalų ir apyvartos 
augimo:

'n

£D O
S. ’ji

spekuliaciją

’19
’20
’21

2,875 
112,612 
247,307 
221,208

“Neturėjo šiltų pilių, minkš
tų patalinių, už tai daug kovo
jo ir mąstė. .Jų mintys tuomet 
ir arus pralenkdavo. Nebijojo 
jie gyvenimo, nežinojo baimės 
grumiantis su milijoną kartų 
žiauresniu likimu negu dabar, 
bet ir su milžinais žvėrimis, su 
audromis, vėjais ir kitais gam
tos neprielankumais. Tik jie 
tiesė tą amžių vieškelį, kuriuo 
ir mes dabar einam atgal. Taip 
atgal,1 su savo karais, veneri
nėmis ligomis, išsigimimu, suk
tybėmis ir kitais užmigusios 
sielos daviniais. Jei butų siela, 
jei žmogus skirtųsi nup gyvu
lio nebūtų to.”

“Gal būt, ot tu ir pašakok 
ką nors, užteks malti,“ pri
duria kasžin kas iš mūsiškių.

“Gerai“, atsako jis neati
traukdamas savo akių nuo to
limos dangaus mėlynės milijo
nais įstabiai mirksenčių žibu
rėlių nusagstytos. Senis dabar 
nutilo žiūrėdamas tenai, kur 
saulės žarai jau senai dingo ir 
sunki tamsa prislėgė mišką. 
Neardydamas ramumo vargo 
sapnams, dabar tyliai klajoja 
Šiltps, švelnutis vasaros vėje
lis, gardžiai kvepia rasatas do
bilų laukas ir pasilgęs Baltijos 
supančių alngų laisvės, senelis 
Nemunas nesulaikomai eina 
pirmyn atvėsusių vilnių ran
komis glostydamas savo žaliuo
sius krantus. Tylim ir mes 
laukdarhi, kol senis pradės kal
bėti. Darbą senai baigėm, ta
čiau nė vienas nesiskubinom 
namo. Kasžin kodėl netraukė į 
miestą. Gal ne dėl to, kad te
nai sunkus dulkių oras, kad te
nai to pati smuklių, bažnyčių 
ir kalėjimų melancholija, ne, 
nes mes prie to senai pripra
tom. Toji nelaiminga dvasios 
vergiją giliai įsiėdus į musų 
kaulus, protą ir kraują. Mes 
nesiskubinom gal todėl, kad 
šiandien musų partijoj prie iš
krovimo cemento dirbo senis 
Tiburcijus, apie kurį iš drau
gų jau buvom girdėję, kad jis 
moka gražiai pasakoti savotiš
kas" pasakas. Jo kalbėjimui, 
kartais labai aiškiam, kartais 
nesuprantamam niekuomet nė
ra pabaigos. Jis ir risdamas 
cemente statinėles per įlinkusią 
lentą vagonan, visas dulkinas 
ir prakaituotas vis kalba ir 
kalba dažnai nusičiaudėdamas. 
Dabar jau antra valanda gu
lim mes apie jį aukštieninki ir 
jam tylint žiūrim tai į Nemu
nų, ką tai sutingusiai burble
nantį, tai į žvaigždėtą padangę, 
į kurią kiekvienas žiūrėdamas 
klausia: “Kas yr tenai, kodėl 
tos žvaigždės tokios tyros, taip 
gražiai reiptanciai šviečia?” Ir 
jaučią tuomet žmogus, kad vis
kas tai jam, jo laimei dega, 
kad jis yra be pradžios ir pa
baigos, kad žmogui reikalinga 
visuomet siekti žvaigždžių, ko
voti, o tik tuomet jis liks tin
kamu vardui žihogaus visko 
valdovas.

Toli gilumoj užmigusio tam
saus miško tarsi gailėdama nu
trauktos senio kalbos verkian
čia suksi palėda. Girdis, kaip 
ji vienodai ir šiurbiai klykia 
tartum žmonių vargus prisimi
nus, klykia nubudusiai, ilgesio 
pagauta. Gal jai baisu ryto, 
kuomet patekėjus saulė apipils 
žemę šviesos spinduliais. Gal 
dėlto? Kas žin kodėl klykia. 
Tiburcijus guli visai prie kran
to. Jo viena koja visai pasi
slėpus kranto maldose, kita tru
putį sulenkta. Jis sunkiai pa
kelia savo gyslotą, braškančią 
ranką, su ja paremia savo į- 
bliukusį, raukšlėtą veidą ir 
pradeda sakyti neskubėdamas 
tartum bijodamas apsirikti ar 
sumeluoti. “Nežinojo ribų sa
vo turtams ir galybei aukštai
čių valdovas Kokis, o vienok 
jaunikaitis vargų išaugintas, 
kuris turėjo prakilnią širdį, 
švarias mintis ir savimi pasiti
kėjimą, jį taip sunaikino, kad 
va tik pasaka apie tą valdovą

belika. Perdidus ir žiaurus val
dovas buvo. Kitų žmonėmis 
nenorėjo skaityti,. o kas kitų 
nesupranta visuomet gėdoj 
žūsti Ateina laikas ir pasako, 
kad nėpa pasigailėjimo tam, ku
ris žemino ir mindė žmogų. 
Apie tokį paskui lyg apie tą 
slieką, kuris tamsiame žemės 
urve praleidžia savo dienas, 
niekas nenori prisiminti,' jei 
kartais ir prisimena tai kolio- 
jimni ir padengimui ko nors. * 
Kad ne tas jaunikaitis valdovo 
Roki,o» niekas nebūtų atsiminę. 
Niekas jo ir į knygas neįrašė, 
nors jis valde, kariavo, žudė ir 
kraujuose maudės, kaip ir visi 
žiaurus despotai tų laikų. O 
kaip daug, gal ežerai prisipildy
tų ašarų, kurias jis ištraukė iš 
vargšų akių, keiksmai ir vai
tojimai audras perviršytų.^ 
Žiaurus piktas ir kartu turtin
gas buvo. Dideli plotai tam
siųjų girių niūksojo. Ienai gy
veno daugybė lokių, briedžių, 
taurų, vilkų ir kitokių šiandie 
pražuvusių arba jau nykstan
čių ' gyvulių. Vandeninguose 
ežeruose ir upėse tūkstančio 
rūšių žuvys veisės, o gausus 
javai tartum tūba iš dirvų vir
to. Netik jo pily, bet visur to
limoj apylinkėj skambėjo dai
nos, putojo midaus taurės. Ko
kis nežinojo, kasVai yra var
gas, ašaros, jis tik kiauras nak
tis ir dienas ūžė apsvaigęs nuo 
midaus būry savo didžiūnų. Jo 
aukšti, žmonių mėsomis aplipę 
rūmai bestatant, tarsi koki pasa
ko dunksojo nepereinamose gi
riose, kur buvo sodai, prūdai, 
šventovės, medžioklių vietos ir 
kitokį išmislai. Ką tik pasau
lis tuomet turėjo išradęs tas ir 
Kokio pily buvo, lokiuose tat 
rūmuose, tarp marių turto, 
tarp linginio priplėštų patogu
mų gyveno valdovas Kokis su 
savo žmona iKalvyde ir sesele 
Paviene, kuri jau keli metai sun
kiai sirgo. Nors didi ir gausus 
turtai, pasakingi rūmai, greiti 
žirgai ir narsus kareiviai, nors 
jo pily lyg žydri ryto aušrinė 
puikiai švietė skaisčioji Kal- 
vydė, tačiau nelaimingas buvo 
valdovas Kokis. Viena jo my
limoji seselė sunkiai sirgo, gu
lėdama lovoj pritrauktomis 
rankomis ir kojomis. Jos dailus 
šonai buvo prakiurę nuo ilgo 
gulėjimo ir joki kerėtojai nė 
burtininkai nebegalėjo išgydy
ti, o antra jis neturėjo vaikų, 
kuriem paliktų savo garbę ir 
turtus. Baisu mirti tokiam, 
kuris žino, kad lyg durnas iš
nyks iš šios žemės, kad jo nie
kas neatsimins, niekas n; gai
lės.

c JT

ta
3 
o
Vi

2,847,948
5,938,452
8,515,699
8,316,224

13,323,476

(Bus daugiau)

181,560
844,348 
458,379 
585,842 
779,399 466,052 325,326 
811,450 497,602 450,128 17,450,220 

ši lentelė aiškiai parodo, koks 
buvo žmonių sūsiinteresavimas 
koperacija, jei narių kapitalai 
per šešis metus padidėjo nuo 
181,000 litų iki 811 tūkstančių. 
Tuo pačiu laiku vartotojų ben
drovės * tiesioginiai sutaupino 
žmonėms vįrš milijono lity (at
sargos ir kiti kapitalai sudaryti 
iš pelnų), nekalbant jau apie tai, 
kad desčtkai kartų daugiau su- 
taupinta tų bendrovių spaudimu 
j rinkos išpustas kainas. Par
duotų prekių suma išaugo iki 
gan gražios skaitlinės 17 su 
viršum milijonų litų per metus.

A. Vaitkevičius.

2,175 
101,545 
262,026 
204,902

*24

PIRM NEGU PIRKSI 
PIANĄ

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Pamatyk ir išgirsk Gul- 
bransen Registering Pianą, 
pas BUDRIKĄ.
Vienatinis Pianas katras 
groja Rolles teisingai, be jo
kio mechaniškumo; kainos: 

$290 — $150 — $530
— $615 — $700

Ant lengvų išmokėjimų

JOS. F. SUDRIK
3343 So: Halsted Street
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WE ARE NOT
“WET”, BŪT-

-----------f
Lašt vveek vve read vvhere R. 

H. Hannah, instructor in chem- 
istry in the Sessler tovvnship 
high >chodl vvas ousted by the

Education in the 
United States

For Our Members! Short Story Contest

of Our WrltersMost
Savants are New England

and
Men

Education in the West Took 
Firm Hold After Civil War

lt vvas i n about the year 1637 
that the first public school vvas 
founded in America. Our fore- 
fathers fully recoghized its 
importance, and it is interest- 
ing to uote the important role

There vvill be a ineeting 
of the iL-ithuanian Studentą’ 
Association of America 
Sunday, May 9th, 1926 a t 
McKinley Park Hali, 80th 

xand Western Avė. at 2:00 
I£ M. This vvill be an import
ant meeting for every mem-j 
be r and vvill ‘be for members 
only. It is absolutely essential 
that all members be present, 
and ' please be punctual. 
Stucįents • graduating this 
June are especially asked to

■fc.u I ,1,11111,1 
"T- >

Vladas Jurgelonis. .

The Jewel Of Namaisevar

T—

bchool direetors for c.mducting| the schools-have played in the
an experiment in fermentation.

The experiment vvas perform- 
ed vvithout an unlaUful motive, 
merely 
a text 
found. 
vvheat
vvater and heal and 

alcohol—and a 
L

NEWS AND 
NONSENSE 
________________________>

Headers! Here is a chance 
f6r you to shovv your ability 
in vvritin# stories. The 
Students’ Corner is startinę 
a short story contest. You 
don’t have to he a member 
to be eligible to enter this 
contest Any interested 
reader of this “CoriRi” may 
enter.

The story may be of love, 
mystery, adventure — any- 
thing the auihor chooses, 
būt it mušt be original and 
mušt not have been published 
before in any publication. 
The story mušt not exceed 
2000 vvords.

So, readers, don’t delay a 
minute, būt vvrite and send 
it to the editor, Julius 
Kakstis, 4435 S. Washtenaw 
Avė. The contest eloses 
June lOth. Hustle up! Do 
your best.

By Wm. Mack, Jr.

has been observed thatIt 
summer usually follovvs spring 
and so do vveddings. If that 
“little bird” told me the truth 
then one of our students is go- 
ing to have the parson tie 
the nuptial knot.

» ♦ ♦
That member vvill soon 

promise to

Leve, Honor and
obey.

of a donkey that vve found 
! vvhat we did.”

So Georgės descril^ed hovv the 
l donkeys fore legs sauk into the 

ground and vvhcn
Bamsay attempled to pull the 
donk out bovv the ground caved 
in disclosing a passage six fect 
deep. He also told how they 
found the tomb uind upon 
opening the sarcophagus found 
the ring and the papyrus vvith 
the eurious vvriting. V

“And if this 
asked the professor, 
the ring vvith the blood 
stone and the papyrus?”

“This is the ring, and 
papyrus,” said Georgės as 
displayed the treasures.

“One minute! Did the vvall 
you broke thru shovv signs of 
having been broken thru 
before? I ask this beeause 
the yEgyptians and Greeks fix 
up/such tombs for the purposc

, Also 
/did any donkey boy direct you 
to the spot?

“No uncle the vvall vvas 
soundly built vvith apparently 
the original seal. We did not 
have any donkey boys vvith 
us. We found the pl^icc pūrely 
by accident.” y

“Good,” s'aid the professor, 
“novv let me see the papyrus”.

He exaniined it carefully vvith 
knitted brovvs.

“Strange”, he said, “quite 
strange. I expected Hiero- 
glyphics or even Coptic, būt 
early Arabic! If this is genuine 
it has every appearance of 
being an important find, būt 
this thing rcųuires elose study”.

“As far as I can see the 
characters are Arabic probably 
about 300 A. D. I mušt trans- 
late it, my boy, I mušt trans- 
late it if it takes the ręst of my 
Ii fe. You leaye it vvith me and 
1’11 see if I can deciphpr it and 
if I don’t, 1 don’t know vvho 
can. 1’11 take the greatest care 
of it and vvhen I find out vvhat 
it is about 1’11 send you a line 
and you and your friend Mr. 
Gilleran, if hc vvill, shall tome 
and hear vvhat I make of it.”

“Yes uncle, that vvill be 
dellgbtful vve shall sūrely be 
kere. And the ring, do you 
think it is a ruby?”

“Yes, most probably, and it 
sūrely is a beautiful stone.”

So after a fevv pipe fulls the 
young men left, leavjng the ring 
and papyrus in the care of 
Professor Leslie. They vvere 
already vvondering anxjously 
when they vvill htfi’e from the 
professor.

lt vvas three imtbe miornin^ 
before the old gentleman vvent 
to bed and the lašt vvords he 
said vvere, “Most extra- 
ordinaryl”

(To be continued)

Synopsis

Ramsay Gilleran and Georgės 
Alcoke, two Oxford atųdents took a 
trip to Egypt. While at Lady Susan’a 
home they visited some restored 
Egyptians temples. By accident they 
came aeross an unknown tomb in 
vvhich they discovered a mummy. On 
the body they found a ring vvith a 
vvonderful inscribed jevvel together 
vvith a scroll of papers vvith eurious 
vvriting. This they could not read so 
they decided to take it to Georgės 
uncle vvho 
ology and

Novv on

he and

LITHUANIAprogress of our country since 
that time. Ry merely revievv- 
ing superficially the progress 
of educational institutions in 
different sections of the 
country, vve can easily perccive 
the important part that 
jUayed.

The Nevv Ęngland' 
nies, ovving to their 
centralized and less diffused 
population, had made much 
more progress in the spread 
of learning and the es- 
tablishment of educational 
institutions than had the South. 
NevV England in comparison 
vvith the South had produced 
by far a greater number of 
literary vvriters and men of 
learning vvhose much needed 
leadership added tremendously 
to the ūse and development 
our nation.

More Illiterates in East?

is an authority on Egypt- 
have it deciphered. 
with the story.

Chapter III.
Pcter Leslie vvas a n 

minded man as *all old prof
essors usually are. Once he 
vvould get started studying and 
pondering over Ii i s hobby and 
practically his life vvork, he 
vvould forget all, even sleeping 
and eating. If it vvasn’t for 
the faithful care his old house- 
keeper-gave him he vvould be 
long ago buried in his home 
vvith his studies.

Lithuania is a regioji in 
, Western Europe which in the 

Middle Ages constituted an in- 
depenclent realm and whose 
histoty is losely connected with 
that of Poland, in whose dis- 
membtjrment it passed mainly 
to Ruošia. Lithuania had dif
ferent boundaries at different 
periods. At the elose of the 
eightečnth century it extended 
an area for about 100,000 
square miles. A great part of 
th*is region was covered with 
forests and marshes, and the 
soil wąs very unproduetive. As 
the Lithuanians had no for- 
tified towns to be captured, and 
as the woods and marshes were 
almost impassible, the country 
remaiped practically independ-1 
ent.

The people were little 
advanced in civilization and had 

' no centrai government until the 
latter part of the Middle Ages. 
They clung to their pagan be- 
liefs and practices, and ii was 
only about the begining of the 
fifteenth century that Chris- 
tianity was established, the 
nation accepted the Roman 
Catholic faith. Early in the 
thirteenth century one of the 
chiefs, named Ryngold, is re- 
ported as having instituted a 
centrai government; the first 
clearly historical character, 
however, is his son, Mendowg, 
who reigned from 1251 to 1263. 
From about 1486 Lithuania and 
Poland had separate rulers, a 
loose political union existing 
betvveen the two countries. 
From 1501 they had a common 
sovereign, and i n 1569 the Diet Į 
of Lublin decreed the permanent 
union of Poland and Lithuania 
into one common-wealth, to be 
governed by an eleetive king. Į

Their chief 
Kriveyto (the 
judges) under 
seventeen classes of priests and 
elders, worshiped in the forests; 
the Waidelots brougth their 
offerings to the divinities at 
the foot of oaks; even now, the 
veneration of great oaks is a 
widely spread custom ‘ in the 
viliūges of the Lithuanians, and 
even of the Letts.

foUowing the outiine of 
book. No stills were 

Just a few grains of 
in a small jar. a little 

the result 
professor

t h esc
direetors should

books that have

absent

narrovv

alCohol is 
and that

In that 
teach 
ethyl 
T. N.
is trinilro-

case
that
hy-

vvas 
minus a job.

Henceforth 
minded school 
ūse text
nothing on fermentation. Don’t 
teach pupils all. 
schools mušt not 
grain 
dro'ide
dangerous e*plosive 
loluene and is made by nitrat- 
ing toluene. It’s had for the 
studentu after acquiring this 
knovvledge they might choose 
to become “safe blowevs”! 
Students mušt not know that 
“arsenic” used by pretty wives 
to dispose of their husbands is 
arsenous acid or arsenic tri- 
oxide. To teach this is extreme!y 
dangerous as it might lead to 
criminal mot i ves i n the future.

Opium! I>ope! Professors 
should ban that book that telis 
us that ooium, codeine and 
other nareofies are obtained 
Irom poppygį Bevvare! or 
have a genefation 
heads”.

lt is a pi|y that 
some old foggys
bigoted and narrovv minded 
to prevent the teaching of 
that is knovvn to tcience.

Finding fault vvith the exper- 
iment in fermentation is as 
much as to say that the teach
ing of fermentation and other 
scientific processes that lead 
to the manufacture of poi- 
sonous and dangerous substan- 
ces should be prohibited. Well, 
vvhy not abolish chemistry? If 
this keeps up our State vvill be 
as bad as Tennessee.

of
we’U
“hop

vve štili 
vvho are

have
80 
as 
ai)

HONESTY

well worn saying 
puoted, “Honesty 
policy”. The more

the 
the 

exper-

it has

Colo- 
more

of

after the term- 
great conflict, 
the extension 
of our present 
education bėga n 

hold in the 
and the

At the present

Just a short period before 
the Revolution and continuing 
after it, the Middle States 
s emed to have become infect- 
ed by the contagious educa
tional spirit of Nevv England.

Lip until the Civil War, 
education both primary and 
advanced vvas confined to these 
sections of the country, and it 
vvas not until 
ination of this 
and after 
and formation 
boundries that 
to take a firm
West, Southlvvest, 
Ncrthvvest. 
time it cannot be said that 
their system and facilities of 
education are inferior to those 
of other sections of the country. 
Illiteracy among the Western- 
ers is far lesa than among the 
Easterners. lt is also interest- 
ing to note, that partly as a 
result of this fact, they have 
a much firmer control over 
their governmental funetion- 
aries than have the Eastern
ers.

is 
is

this say-

virtue to 
hard one 
s tart off

one 
best 
ience a person has, the more he 
tealizes the truth of 
ing.

Honesty is an easy 
lose and soinetimes a 
to keep. You may
the path of honesty by deceiv- 
ing others on minor things or 
by commiting other minor 
criminal offenses. vvith apparent 
success. The tempo ra ry suc
cess will prompt you to enter 
.the field of svvindling or 
thievery on a larger scale, only 
to be caught at the end.

Būt once a person vvith good 
character squeezes out of 
trouble into the straight and 
narrovv path of honesty he 
fully realizes that honesty is 
more than ever the best policy.

Couise in Canoeing

The University of Missouri 
offers a course in canoeing, 
probably so that the student 
vili learn to paddle his ovvn.

Success of Government Depends 
on Education

Sūrely the success of our 
form of government depends 
iminensely, if not basiely, upon 
the cfraciency and adequacy of 
our educational system. It 
furnishes the means for devcl- 
oping the capacity of a people; 
•and conseųuently, the greater 
the means the greater the pos- 
sibilities for developing to the 
utmost the capacities of a 
people and ultimately the capa
city of the nation.

Novv that our educational 
system is l'airly vvell established 
over the country and perform- 
ing a most vilai funetion in its 
existance, let us not be con- 
tented, and deceived into think- 
ing that it needs no further 
improvement and modification; 
būt let us rather Vyork inces- 
santly and diligently tovvard 
perfecting it to such fineness as 
\vill make it the most incomar- 
able system of education that 
\vas ever knovvn to mankind.

—A. Dubibke.

is all true”, 
vvhere i s 

red

the 
he

Students vs. Professors
Duot

5Ve wondered vvhy Jay looked 
so different till vve noticed that 
he had more than his hair clip- 
ped when he lašt visited the 
barber. Bet he fell asleep in 
the chair. Būt summer is here 
and his lip needs no more pro- • 
teetion from the cold.

lt vvas this particular cveningl^ humbuging tourists. 
at professor Leslie was aid nnv dnnkev hnv dire

priest, Krive- 
judge of the 

vvhom vvere

The Lithuanians are vvell 
built; the face is mostly elong- 
ated, the feature fine. The very 
fair hair, blue eyes and delicate 
skin distinguiąh thern from the 
Poles and Russians. Their dress 
is usually plain.- Their chief 
occupatįon is agriculture. Ali 
the Lithuanians are known for 
their skili in cattle breeding. 
The men are largely husband- 
men, vvagępers, and woodsmen.

—H. Tumavich.

Self Irusi i$ the first secret 
to success.

Thought is the vvind, know- 
ledge the sail, and mankind the 
vessel.

that professor 
reminded of the visit of his 
nephevv' Georgės and another 
young man. Marthą said that 
they had promised to return 
at seven.

“Um, um, Georgės Alcoke, 
eh?” he murinured as hc retired 
in the deep comfortable arnis 
of his favorite Morris chair 
and lounged in front of the fire 
place smoking drovvsily and 
avvaiting the arrival of his
nephevv and friend. About the 
seventh puff there came a 
knock at the front door fol- 
lovved by footsteps in the hall, 
then a tap at the door. “Mastei 

Į George and friend to see you 
sir,” introduced Martha.

VHovv do you do my boy? 
Come in. Come in.”

“l’m all right, thanks uncle; 
and you?”

“Oh, l’m as fit as a fiddle 
- rather an old fiddle though.” 

“That’s good uncle. Būt, l’m 
forgetting this is my friend 
Ramsay Gilleran, vvho has 
been vvith me to Egypt”.

“What the 
Wiltshire? Yes? Why I knovv 
your father vvell. Šit dovvn, both 
of you, and make yourselves 
comfortable. There i s 
tobacco; fili your pipes”.

“Well how did you 
Rameses? I suppose you 
the regulai’ tourists 
pyramids, sphinx, 
tombs, and believed every thing 
the guides told you.”

“Oh, no uncle on the contrary 
vve investigated all by ourselves 
and vve certainly came aeross 
an adventure, vvhich |s partly 
tlie reason we are here now.” 

“Adventure eh? Don’t tell 
me you vvere throvvn off one 
of your donkeys.”

“No, vve vvere not throvvn būt 
I vvill say that it vvas on account

The professors and students 
of the New York university 
are having a duel of ųuestion- 
naires'. The professors claim 
that all students should know 
the answers to the follovving:

“What is the pyramid of 
Gizeh?

t * v
Anybody vvant this job? Yes. 

Spring Fever.

EDITORS NOTE:
If you saw Bills lips you’d 

say it’s more than spring fever. 
He claims that those blisters 
are “cold
“vvind” būt 1’11 bet he called on 
his Manistee giri friends whiie 
in Michigan lašt

sores” caused by

Gillerans oi

somc

leave 
went 

route, 
temples,

MANIACS!
Jn this vvorld there are all 

kipds of maniacs, buh mąy I 
never become likę this:

lt is tvvelve o’cjock at night. 
My eyes are tired and my budy 
i s even more so. Yet, I cau- 
not go to sleep until about two 
Q*ę|ock in the. morning.

Next d«y in the afternoon, my 
friends invite me to go to a 
movie with them. Ah! būt I 
mustn’t, I mušt go home and 
šit some more, far into the 
night. And every day and night 
liko this! *•

Nbvv you should study and 
study much. Hmvever, vvlien 
it comcs to study, alone, and 
nothing tise, thpn the person’s 
a maume.

Partake of everytjung that 
Ii fe holds out to you, and not 
just toilsome hard study, alone. 
Seek just a little fup and be 
vvise and happy. Don’t be a 
maniac!

—Frances. S.

Laziness grows on people; it 
begins in cofrvvebs, and ends in 
iron chains.

“How many bath tubs are 
there in New York?

“What is the difference, ii 
any, betvveen an economic 
crisis and a panic?

“Does a vvoman button cloth- 
ing left or right, or vice versa?

“Wliich end of the cow gets 
up first?”

The students i n rėpi y ask 
the professors the follovving: 
, “How high 
skirta be?

“Name the 
ments.

“Why did
Montreal before 1919?

“Who was Vice President 
the United States i n 1835 ?

“Define and gi ve the origin 
of moral turpitude?

“What is the derivation of 
the Charleston?

“How many kinds of cock- 
tails are there?

“Whal do you know about 
love?”

vveek.

Rakštis had
Novv wacha

And Josephine 
her hair bobbed. 
tinka dat ? Did the barber find 
it necessary to administer chlo- 
roform Jo?

sliould a co-ed’s

Ten (’ommand-

people go to

PALS

of

♦ ♦ ♦

Ist Stud. “Did you see that 
good looking vvaitress in that 
“Hash House?”

2nd ditto: “That reminds 
me that I vvant a coffee and. 
Let’s go back.

♦ ♦ ♦

Jevvel Lee Karvelėlis is 
It’s a

At tvvo vve shared each quart 
of milk,

At six pur tops and toys;
At ten vve shared our roller 

skates,
The best of plays as boys. 

« » * I
I loved that kid vvith all my 

, heart,
Hc loved me too I learned, 

i eighteen—svvore vve’d never 
' part,
. Till “Red Hot Mamas” burned.

* ♦ <«

As time. flevv on our 
inereased,

For him l’d gladly die, 
yVe sjvvore that nothing on Ibis 

earth
Could break our friendly tie. 

<< ♦ ♦
Our lives ran smoothly till lašt 

vveek,
De left me in the lurch, 

l’m looking for him everyvvhere,
And vvon’l gi ve up the search.

♦ * ♦
I’|l |iaye to fipd him very soon,

My brain is in a vvdiirl, 
PU make him die a thousand 

deaths,
JHE DAMPHOOL STOLE 

MY GIHL.

No
not a pet name for covv. 
covv doll (Karve-lelis).

♦ ♦ ♦

J. C. and A. K. vvere once not 
only bossom friends būt hip 
friends as well. Nove they’re 
both trying to get 3337 RX. 
Which do you prefer Helen, 
brains or beauty?

¥ * ¥ .
Tom: “Wacha laffin at? 

Ain’t ‘Perculator’ the right 
name for the movin’ stairs?”

Diek: “No ya sap its ‘Esti- 
mator’

Harry: “Both you dumbells 
are vvrong. It’s ‘Excavator’ ”.

love

As Ęver.

The best thing to siip on after 
a bath is the soap on the bath- 
room floor. 

♦ * «
Just a word to memind you tę 

remember not to forget to 
remember your best giri. The 
one who said she loves you and 
has proved it a million times. 
The one who 'has sacrificed 
much and vvould gladly die for 
you if necessary. She’s the 
“best little giri” in the vvorld, 
an angel on earth, the one you 
vvould have married if your dad 
had not beat you to it. Sunday 
is Mother’s Day and the least 
you can do is REMEMBER her, 
the ONE pal you can depend on 
when the ręst of the vvorld don’t 
vvant you and the best of your 
friends turn you <lown. Remem- 
bęr Moth(U'.

Hpvv vaiiJ is learning unless 
intelligcųce go vvith it!
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Moksleiviu Keliai
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Eina kartą savaitėje.

PO TALKOS
Mergos miega nebijokit, 
Tykiai, vyrai, nekvatokit! 
Visos basos pakutenkim,
Tiktai drąsiai visi šokim!

Kas ant Šieno, kas šiauduose, 
Viens su Ona, kits- Autuose 
Glamonėjas išsijuosę, 
Kaip gi tu čia nesijuoksi! 

šiene kapstos kojos, kasos, 
Kur pakliūva, ten tąsos. 
Petras, Jonas ir Pilypas 
Prie armonikos prilypo.

Kai atėjo senis Pošius, 
Buvo piktas kaip Judošius. i 
Degutu kai užmozojo,

REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1739 k\outh Halsted St., Chicago, III.
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ASTRONOMIJA
MĖNULIS

Kada mes palyginame menui 
prie saulės, tai mėnulis tereiš
kia mažytį taškelį prieš milži
nišką saulės^ kamuolį. Bet mė
nulis prie žemės yra tuip arti, 
kad abu tuodu dangaus kūnai 
mums išrodo vienokio dydžio. 
Paprastai mėnulis esti tokiame 
atstume nuo musų, kad jis ne 
mažiau, ne daugiau gali užsto
ti mums saulę. Bet per metų 
metus tyrinėjant saulės užte
mimas. buvo pastebėta, kad 
būna atsitikimų, jog visiškam 
saulės užtemime mėnulis nepa-

sitaiko, kad saulės pa k ra š- 
Bet būna ir 
kad mėnulis

čia! yra matomi, 
tokių atsitikimų, 
gali užstoti biskį daugiau negu 
visą saulės šviesą. Tokiame at
sitikime mes turime visišką sau
lės užtemimą. Tas parodo, kad 
kaip mėnulio, laip ir saulės at
stumas nuo žemės įvairuoja.

Mėnulio užtemimas, kaip mes 
jau pirmiau sakėme, atsitinka 
tada, kada saulė-, žemė ir mė
nulis yra tiesioje linijoje. Ka
da saulės yra iš viepos pusės, 
mėnulis iš kitos, o žėmė tarpe, 
tai žemė užstoja mėnuliui sau
lės šviesą ir mėnulis aptemsta. 
Mes neabejojame, kad kiek
vienas skaitytojas mėnulio už- 

matęs. Jeigu mė- 
įviesos neturi ir jis

įeina Į žemės šešėlį, tai išrodo,

temimą vi 
nulis savo

aisti. Bet kiekvienas 
užtemimo tėmytojasmėnulio

žino, kad to neatsitinka. Kada 
mėnulis 
nors ir m
matoma ir jo užtemdytoji dalis. 
Iš kur tat mėnulis tą šviesą 
gauna? Neapsipažinusiems su 
astronomija žmonėms toks reiš
kinys gali išrūdyti keistas, bet 
astronomams daug apie tai gal
voti neprisieina, ii aike visiško 
mėnulio užtemimo jis yra nov^ 
ir ne aiškiai matomas todėl, 

Zkad< žemės atmosfera įlenkia 
saulės šviesą į žemės šešėlį. Kas 
yra tėmijęs mėnulio užtemimą, 
tas žino, kad mėnulio užtemdy
toji dalis nėra balta, bet parau
donavusi, kas labai prilygsta 
vario spalvai. Taip yra todėl, 
kad ta šviesa, kurią laike savo 
ultemhino mėnid-s gauna 
saulės, yra perėjusi 
paprastai storą žemės 
ra. Tokį reiškinį gali 

skaitytojas 
žemės. Seatsižv

pradeda uŽtemti, tai 
‘ .taip aiškiai, bet yra

nuo
per ne- 

atmos te
pastebėti 
čia patkiekvienas 

ant
tai, ar saulė teka, ar leidžiasi, 
ar esti virš musų galvų, jinai 
nuolatos šviečia vienokiu skais
tumu. Bet juk kiekvienas žino, 
kad saulei tekant arba nusilei
džiant jinai pasidaro raudona. 
Tas atsitinka ne todėl, kad sau
lėje butų įvykę permainų, bet 
todėl, kad jai tekant arba nu
sileidžiant saulės šviesa turi 
pereiti kur kas storesnį atmos
feros sluoksnį negu vidurdie
nį, kada jinai yra virš musų 
galvų. Prie tam tikro atmosfe
ros stovio rytą arba vakąrą 
saulė padaro tokį puikų regi
nį, kad mes jokiu budu negali
me atsidžiaugti. Kiekvienam iš 
musų yra žinoma, kad auštant, 
kada saulė horizonte dar nėra 
pasirodžius, tai tiesioginės sau
lės šviesos mes negauname, o 
betgi šviesos jau mes turime. 
Astronomai turi ypatingo sma-

J. LAZDAUSKIS, Pirm*., 11256 So. Bishop St., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rast., 1884 VVabansia Avė., Chicago
J. URBONAS, Ižd., 5806 SO. Peoria St., Chicago

gumo tyrinėti saulės šviesą su 
spektroskopu tada, kada saulė 
yra arti prie horizonto (ryte 
arba vakare). Saulės spektroje 
jie pastebėti žymias permainas, 
kurias padaro šaltos dujos ar
ba žemės atmosfera. Nereikia 
oa miršti, kad laike mėnulio už
temimo saulės šviesa turi per
eiti du syk storesnę atmosferą, 
degu mes ją gauname ryte arba 
vakare.

Kalendoriai paprastai visiems 
metams iš anksto paduoda die
ną. valandą ir minutę A kada 
mėnulis užtems. Tokiems 
vimams galima pasitikę 
astronomai
jau per keletą šimtmeėi 
tronomai šiandie gali pi 
ne tik praeituosius menu 
temimus, bet taipjau gal
kyti kur. kada ir kiek ipėnulis 
užtems prieš daugelį metų atei
ty. Kol matematikos mokslas 
dar nebuvo pakankamai išsito
bulinęs, tai senovės astronomai 
tuiėjo daug vargo nužymėjimui 
mėnulio užtemimų ateity. Bet 
kada pradėta daryti užrašai vi
sų praėjusių mėnulio užtemi
mų, tai pastebėta, kad tam tik
rais laikotarpiais įvyksta visai 
panašus mėnulio užtemimai. 
Reikia pasakyti, kad šiemet 

ne- 
mė- 
me- 
už-

pada- 
i, nes 

mėnulį studijuoja

io už-
pasa-

įvykęs mėnulio užtemimas 
turi panašumo su įvykusiu 
nulio užtemimu pereitais 
tais, ir Įvykstantis mėnulio
temimas sekamais metais netu
rės panašumo su'Įpykusiu mė
nulio užtemimu šiais metais. 
Veik panašus mėnulio užtemi
mai pasikartoja kas (j,5X51/j 
dienos (kiškį daugiau ne IX 
metą). Puikus mėnulio užte
mimas įvyko 18X1 metais. Jei
gu atskaityti (>,5X5% dienas 
arba IX metų, taį mes ateiname 
prie 1863 metų. Jeigu jūs pa
imsite tų metų kalendorių, tai 
surasite, kad tais metais įvyko 
toks 
kaip w • •ciais 
turi 
mai.
netų
ba 18 melų, tai jis gaus 1899 
metus, čia vėl užtenka pažiū
rėti į tų metų kalendorių, idant 
įsitikinus, jog tais metais bu
vo visai panašus keturi mėnu
lio užtemimai. Tokiu tat budu 
senovės astronomai nuspėdavo 
mėnulio užtemimus, šiandieni
niai astronomui tokio mėnulio 
užtemimo aprokavimo daryta 
netenka, kadangi jis tam tiks
lui pavartoja 
mokslą, kurs yra 
gesnis ir kuriam 
gali pasitikėti.

Keletas šimtų metų atgal, kol 
dar inžinierijos mokslas nebu
vo ištobulintas, mėnulis lošė 
nepaprastai svarbią rolę juri-

pat mėnulio užtemimas 
ir 18X1 metais. Tais pa
motais (18X1) Įvyko ke- 

skirlingi mėnulio užtemi- 
Jeigu skaitytojas prie tą 
pridės (>,5X5 dienas ar-

matematikos 
daug teisin- 
astronomas

nus jurininkai yra priversti 
praleisti keletą savaičių arba 
net ištisus mėnesius, kame jie 
nieko daugiau nemato kaip tik 
be jokio pėdsako vandenyną ir 
dangų. Tais laikais mėnulis ju
rininkams tarnavo kaipo kel
rodis ir kaipo laikrodis. Tais 
laikais mėnulio kelionę tarp 
tam tikrų žvaigždynų jurinin
kai taip gerai žinojo, kad jie 
žiūrėdami į mėnulį galėdavo 
pasakyti visai teisingą laiką. 
Šiandie mechaniškoji inžinieri- 
ja yra ant tiek išvystyta, kad 
jurininkai vaduojasi mašinų 
Jagalba. <

(Biis daugiau) 1

KLIUDŽIAU

buvo nedidelė balta

Net be kelnių išveju j o. , .
M. Šileikis.

V. K. Račkauskas

KALVIS

ka- 
k li

nelis visas drebėjo nuo šalčio ir 
baimės; jos plaukai, nuo lie
taus sušlapę ir purvais apskre
tę, visi kabėjo sustyrę ir pasi
šiaušę. Badau aš ją lauke, pa
tvoryje pritūpusią, susirietusią, 
nelaimingą. Mane pamačiusi, ji 
taip gailestingu balsu sukniau
kė ir pažiurėjo akimis, kuriose 
švietė ir baimė ir viltis. Ji lai- 
vo dar visai visai jaunule, bet 
tokia sudžiūvusi. Gal ją atėmė 
jos motinai žmonės; gal jie pir- 

I ma norėjo ją įdėti maišiukai) 
ir nunešę į upę įmesti vande
nin, bet paskum nunešė lau- 

i kan, pametę patvoriu, kad ji 
neberastų namų ir nudvėstų 
kur hadu (tarp žmonių jau ne
bebuvo jai vietos); gal 
be pirma diena ji čia 
ir sušalusi tupi.. .

Bet kas man darbo! 
nickiim nereikalinga../.

h apsidžiaugiau, kaip apsi
džiaugia pamatęs kiškį medžiok
lis. O aš juk juo buvau apsitai
sęs. Ant pečių turėjau persidė
jęs lanką, rankoje nešiau strė
les: tariausi esąs tikras Ame
rikos tyrlaukių gyventojas, Kri
pei io aprašytas. Nors buvau tik 
antrosios klasės mokinys, ta
čiau jaučiausi milžinas esąs, 
kurs, rodės, ir vilkų gaują su-

[Fantazija]

kalvis gelžj-plieną, 
naktį, kala dieną.

jau ne- 
išalkusi

Juk ji

Kala 
kala 
ir bekaldamas dainuoja, 
dumples mindamas rymuoja, 
kad bu t’ kalviu yr’ gerai 
kalvis sau gyvena ramiai.

Bum-dan-dan! 
Blizga žaizdros kiaurą dieną, 
kailiu’ galžj,#kaitin’ plieną... 
Dumplės pučias’, yl koks ponas 
tuoj ir plienas bus raudonas — 
kalvis kai iš jo kardus, 

‘mat, imtynės veikiai bus!
Bum-dan-dan!

Bjauriai elgės’ jo tėtušis 
baudžiavos jis kaustė, “dūšias“, 
bet šis taiso tėvo klaidą 
ir jo giesmės poną baido, 
nes jis kardui tik dainuoj’, 
bedainuodamas dunduoj’:

Bum-dan-dan!
O vis ponai nesiliauna 
ir mužikui kailį mauna! 
Išnaudoja jie vargdienį, 
kad tik kaulai liekas’ vieni... 
Ir kankin* jį 
baisus laikai

visados 
baudžiavos!

Bum-dan-dan! 
sau kalvelis: 
bus kardelis 
plieninė, 

sidabrinė,

O čia buvo lik maža slidžiu- 
vusi katytė.. .

Atmatavęs dešimtį žingsnių, 
atsistojau, nusiėmiau nuo pečių 
lanką,’ įtempiau strėlę ir pra- 

I dėjau taikinti. Skurdžiomis aki
mis žiurėjo j mane nelaimingas 
gyvūnėlis, tarsi klausdamas, ką 
aš darau.. ., ir laukė.

Strėlė sudzimbė ore, ir pa
mačiau, kaip katytė staiga per
virto kūlio, skaudžiai skaudžiai 
sukniaukė ir pradėjo styrenti 
kojytėmis...

Kliudžiau. Kaip tikras me
džioklis, ' prilėkiau artyn, bet 
ūmai pajutau širdyje šaltį ir 
apsistojau nustebęs: katytes- 
veidas buvo neapsakomo skaus
mo pervertas, akys primerktos; 
ji iš visos dar likusios galios 
pasistengė atsistoti ant pirmu
tinių kojyčių ir pradėjo šliauž
ti, vilkdama žeme savo kūnelį; 
kartu vilkosi įlindusi jos krūti
nėn strėlė, o iš žaizdos dideliais 
juosvais lašais lašėjo ant smė
lio sukrekėjęs kraujas.

Nusiminęs, nebežinodamas 
kas daryti, atžagaria ranka nu-, 
mečiau lanką ir strėles ir ne
atsigręždamas parlėkiau namo, 
širdyje jaučiau skausmą ir sun
kumą: tarsi didelė didelė našta 
slėgė krūtinę.

Tik trečią dieną drįsau išei
ti laukan: katytė gulėjo aukšti
ninka, nebegyva. Čia pat prie 
jos buvo numesti lankas ir strė
lės. Nutvėręs nuo žemės lanką Jau tik kelios dienos liko 
ir strėles sulaužiau į šipulius prisirengti, nes iki 8 d. Ge- 
ir toli išmėčiau po lauką, lik gūžio turi viskas būt pri- 
nedrįsau išimti strėlės, kuri bu- rengfa ir laivakortes pri- 
vo Įsisiurbusi katytes, krūtinėn juofos Laivų Kompanijai, 
i •• dnlno- n fsi L i <<i ki • !• • jKitaip gali pritrukti vietų 

ant laivo. Todėl nesivėlinkit

Tad dainuoja 
“Dailus mano 
ašmenėlė bus 
rankenėlė 
puikiai mano kardas kirs, 
daugel poną nuo jo mirs!

Bum-dan-dan!
Gana jiems jau viešpatauti, 
musu spėką sau tik krauti, 
daužyt’ galvas darbininko, 
ir penėtis sau už dyką! 
Kardas galą 
visus ponuš

padarys 
išžudys!

Bum-dan-dan! 
nor’ gyvuoti 

žinoti,
() jei ponas 
t u r’ vargeli pažinoti, 
te ein duoną sau gaminti: 
rugius pinuti, linus-minti, 
te papučia jis anglis, 
te pagaudo kibirkštis.

Bum-dan-dan!
O dabar kas per dagynė?! 
Ponia vaikšto sau šilkinė, 
ponas pučias, pilvą stato, 
kas po kojų, neprimato, 
vargšui užlip ant kulnų, 
tartum spitras, be akių!

Bum-dan-dan!
Ei, kardeli, balandėli, 
mano darbe, prakaitėli, 
dykaduoniams kirsk per sprandą, 
kirsk per kaktą, k#rsk per žandą, 
te lenk’ galvą\ prieš darbus, 
kel* kepurę prieš vargus!” 

Bum-dan-dan!
Kala kalvis gelžį-plieną, 
blizga žaizdrus kiaurą dieną — 
dumplės pučias, it koks ponas, 
tuoj’ ir plienas bus raudonas, 
iš jo kalvis kai’ kardus, 
mat, imtynės veikiai bus!

Bum-dan-dan!

Naujieny Ekskursija

ir dabar stypsojo atsikišusi.
Tatai buvo vienatinis mano

, • • . . • • % • 1 * 4-1 v * • ’ su užsakymais kambarių.as j| ir ligi šiolei tebenešioju pirmutinčs progos at-savo krūtinėje... 1
J. Biliūnas.

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

silankykite į Naujienų ofi
sų, kuris yra atdaras nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vak.

NAUJIENOS
(GALAS)

DABAR JUS

Schoenhofen Company

Proidcnt, ScUoouhofen Company

W' KURI JUS
LABAI MĖGOTE SENIAU

Mes žinome, kad musų draugai atvažiavę iš 
kitu šalių labai pageidauja alaus nuo to lai
ko kaip ši šalis įstatymais uždraudė parda
vinėti jį septyni metai atgal ir padarė 
negalimu mums išdirbinėti jį.

Jus galite greitai pažinti 
Naujų EDELVVEISS' su 
Raudona Kepuraite ant 
butelio. Pirkite nuo savo 
proseni in ko arha delika- 
tessen, arba pašaukite 
('anai 21)00. — Dėžė Nau
jo EDELVVEISS yra vi
suomet gatava dėl jūsų.

gerti stiklą šia Naujo 
EDELVVEISS Alaus ir juoktis iš džiaugsmo, 
nes jis turi skonį tikro alaus ir tas pačias 
putas, kaip ir Senas Alus būdavo turi.

Jis yra kaip įtiktai tikras alus tik be alko 
holiaus jame.

Mes bandėm per visus tuos metus padaryti 
alų kurio skonis butų taip geras ir užganė
dintų kaip senas alus, ir dabar mes žinome, 
kad šis Naujas Alus yra visais atžvilgiais 
taip geras, kaip Senas Alus buvo.
Jus galite

Kas veikiama musu 
kuopoj

Literatinis vakarėlis
Iš šalies žiūrint lyg ir nepa- 

stebiama Lietuvių Moksleivių 
Susivienijimo Amerikoje veiki
mo, neskaitant organo, kuris 
reguliariai' išeina.’ Vienok mu
sų moksleiviai -veikia. Jie jau 
daug dirbo rengdami viešas 
paskaitas, diskusijas ir savo 
niisirinkimuose visada ne ma-

JODINA
[Tincture of lodinę]

Jodina yra visiems gerai ži
nomas vaistas, kuris yra var-

žiau kai po pusę valandos tu- vaistas išrastas * -w . • •
rėjo paskaitas.

Balandžio 24 
studijoj įvyko 
pos milingas, 
tingo buvo 
Centro Valdybos mitingas, ku
ris tarp kito ko nutarė pa
skelbti LMSA. Seimą rugsėjo 
mėnesio pabaigoje.

d., M. šileikio
LMSA. 2 kuo- 
Be kuopos mi- 

atlaikytas dar ir

tojamas nuo mažų sužeidimų. 
Bet kaip ir iš ko tas vaistas pa
darytas, tai mažai kas težino. 
Gal būt, kad iš to mano raši
nėlio skaitytojai truputį dau
giau susipažins su tuo taip 
svarbiu vaistu.

Jodina yra vienas iš svar
biausių vaistų medicinoj. Tas

i apie 1811 m. 
Jį gaminama iš jūrių augalų, 

'' kurie randasi Škotijos ir Ire- 
landijos pakraščiuose. Jūrių au
galai arba maurai išgriebiami 
iš vandenio, sudžiovinami ir 
deginami. Tų augalų pelenuose 
randasi jodina. Tuos pelenus 
chemišku budu sujungia su 

, manganese dio*idu ir sierine 
I rūgščia (sulphuric ac)d). At- [Pacific and Atlantic Photo]

Kuopos mitingas irgi buvo skiria iš pelenų ir gauna che-
skaitlingas. Tarimų raštiniu- mišką formulą I2. Čia paduodu 
kas nealsilankė. Jau kelinta kaip chemišku budu jungiant 
savaitė kaip jis serga. Tarp elementus gaunama jodina: 
kita ko buvo nutarta'surengti 2K1 -j- Mn()2 4- IPSO4 - K2SO4-f- 
literatinį vakarėlį, šį pavasarį MnSO14-2H2O-j-l2. Tą mišinį sub- 
musų kuopoj nebus narių, ku- limuoja arba paverčia į garus, 
rie baigs profesijos mokslą, ta-1 Ataušus jodina kristalizuojasi 
tai nebus nė taip vadinamo į juodai raudonus kristalus. Iš
“Graduation bankieto”. Bet; 
turėsime viešą literatinį vaka
rėlį gegužės mėnesyje, kada vi
si studentai bus atleidžiami iš p* 
mokyklų vasaros atostogoms. 
Literatinio vakarėlio progra
mą išpildys patys studentai. 
Programas bus dabai įvairus, 
nes užsiregistravo net aštuoni 
studentai, kurie darys trumpus 
pranešimus iš įvairių sričių li
teratūros,/) taigi: meno, gam
tos, poezijos ir kitų. .

Tapo nutarta vasaros* laiku 
surengti išvažiavimą giriose ir 
turėti “open forum”. Baporta- 
vo kuopos valdyba, kad neužil- 
gio bus surengta draugiška va
karienė namuose.*- Vakarienėj 
galės dalyvauti studentai ir jų 
draugai. Paskaitų komisijos 
raportai parodė, kad abejos pa
skaitos buvo sėkmingos. At
einantį rudenį kuopa mano 
rengti daugiau paskaitų, negu 
ji rengė šią žiemą. ;—Narys.

tų kristalų daroma visokį la- 
I bai naudingi vaistai ir ištarpa 
arba tinktūra jodinos.

Jodinos tinktūra padaroma 
ištarpinant jodiną I2 7% su 
kolio jodina, KI2 5%, alkoholio 
83% ir vandens 5%.

Jodina paprastai yra raudo
mis skystimas; tą skystimą už
tepus ant odos pasilieka ruda 
spalva. Jodiną galima padaryti 
l/espalve, įdedant į ją mažą da
lį sodium hyposulphite drus
kos. Ta druska sunaikina tą 
raudoną spalvą ir jodina būna 
bespalve. Bespalvė jodina turi 
tą pačią medikališką vertę kaip 
ir raudona. Bęspalvė jodina 
kartais yųa patogesnė vartoti, 
kadangi ji nepadaro ant odos 
rudos spalvos.

Jodina yra geras vaistas nuo 
suputimų (sutinimų). Tiktai 
jodinos užtepus ant suputimų 
nereikia apvinioti tas vietas, 
kur jodinos užtepama. Apvinio-

Prof. Albion W. Small, buvęs 
Chicagos universiteto sociologi
jos departamento ’ dekanas, nu
mirė nuo širdies ligos kovo 24 
d. Jis buvo gimęs 1854 m. 
Buckfield, Me.

j imas arba aprišimas po užte- 
pimui jodinos padaro dideles 
žaizdas, kurios išrodo lyg butų 
nuplikyta su verdančiu vande
niu, ir žaizdos tada ilgai negy
ja. Jodina taipgi yra pavojin
ga vartoti dėl didelių žaizdų. 
Ant didelių žaizdų nereikia dė
ti jodino, bet reikia greitai 
kreiptis pas gydytoj j; jis žino 
ką daryti su žaizda.

x Jodina yra geras namuose 
vaistas, bet kartu yra labai pa
vojingas. Beikia jodiną laikyti 
labai saugioj vietoj, kad kas 
per klaidą jos neišgertų. Jodi
na yra dideli nuodai, jei ją kas 
paima į vidurius. Jei kas per 
klaidą paima jodino, tai nieko 
nelaukus, (ąi ypatai reikia duo
ti gerti krakmolą sumaišius su 
vandeniu ir tuo jaus šaukti dak
tarą; taip darant galima žino 
gaus gyvastį išgelbėti. Su jo
dina reikia but i visada atsar 
giam. - šakotas.
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• 1 Jme, taipgi atsiveskite naujų na- praeit negAlimtn 
rių; jei žinote, kurie nori prisi
rašyti, o negali dalyvauti susi

junkime, tai priduokite jų ad- 
■ rėsus organizatoriui, kuris nu
eis pas juos ir prirašys. 139 
kp. organiz. A. Narbutas.

o žiema Ir 
trošku. Reikėtų didesnio teatro, 
o kas jį budavos, jei ne kliubie- 
čiai?

Linkiu kliubui ir jo darbuo
tojams ir ant toliau darbuotis 
vietos lietuvių naudai.

—Velykų Avinėlis.

draugijoms ir visiems biznie
riams, bankams ir pavieniems 
asmenims, 
rikonams. 
ture C.o.

Septyni žmonės užmušti 
automobilių

Magikas J. Čekanavi 
čius Chicagoje Vieša Padėka

lietuviams ir ame- 
Ačiu Peoples Furni- 

už paaukavimą savo 
kurie buvo va r toj a- 
parodos; ačiū lielu- 

kurios pašoko tautiš-

Vakar į Chicago trumpam 
laikui atvyko pasižymėjęs ma- 

mobiliais liko užmušti septyni i gikas J. CeHanavičius, “stebuk- 
žmonės. larp užmuštųjų yraĮlų darytojas”. Jis ketina duoti 
ir Fnink \Veiglas, 35 m., kuris’čia vieną ar daugiau savo ne- 
ties 2340 W. 19 St., nukrito paprastų magiškų vakarų, o pa- 
nuo troko ir 
nuo kraujo n u bėgimo. George 
Jaciuk, 8 m., 2300 W. Culler- 
ton SI., bevažiuojant t roku su 
savo levu, liko išmestas ' per 
priekinį stiklą. Stiklai perplovė 
kaklo gyslą ir vaikas neužilgo 
pasimirė

Užvakar ir vakar rytą auto
mobiliai ir nelaimėse su auto-

19 St., 
vėliaus pasimirė’skui 

kitas
vyks toliau gastroliuoti į 
lietuvių kolonijas.

Cicero
ligoninėj.

Du deportuojami
tapo išgabenti į Ncw 

Yorką deportavimui c. 
VVincenzD Finizio ir 
Comforo, kurie

Vakar

DR. VAITUSH
OPTOMETR1STAS

LIETU V18 AKIŲ SPECIALISTAS 
) Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
•svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyptę, 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atvda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street 
Pohne Boulevard 7589

vakaras bus Mildos svetainėj. 
Bus lurlingas, įvairus ir gra
žus programas, o po programų 
bus smagus šokiai, griežiant 
dideliam, iš gerų muzikantų,j 
orkestrui. Beje, jaunuoliams 
yra pasižadėjęs K. Augustina- 
vičius duoti paskaitą. Butų ge- 
i‘ai, kad minėta paskaita įvyk
tų gegužės mėnesy, nes vėliaus 
atšils. Mums paskaitai geriau
sia hutų 19 d. gegužės.

Jaunuolių Draugas.

PRANCŪZIŠKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligai) kryti j o, Odoa, Redai, 
Veneriniu ir Chroniškai

VYRŲ IR MOTERŲ
VftIJAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violel, X-Ray 
v ir Elektrą

r. J. W. UfisiidcttBf M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viršui banko
Valandom nuo 2Mki 4:80 ir nuo 7 

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:80 
Phone (.'anai 0464

m i laike 
vai tems, 
kus šokius ir padainavo lietu
viškas dainas (Šimkaus kom
pozicijos). Ačiū p. M. Jozavitui 
už akompanavimą šokiuose ir 
dainose; Naujienų 
už straipsnių-
visiems, kurie ir kurios prisi
dėjo, dalyvavo darbe bei atsi

eisi . komitetai taria 
į ačiū, ačiū, ačiū.

Finansinė atskaita bus pa
skelbta vėliau. Sąrašas aukų ir 
aukotojų vardai bus paskelbti 
bendrai su atskaita. —Valdyba.

Redakeijai 
patalpinimų; ir

Moterų Rankdarbių Paroda 
užsidarė šeštadieny, balandžio 
24 d., 10:30 vai. vakare. Lietu
vių skyrius buvo vienas iš gra
žiausių, jei ne gražiausias įš vi
sų kitų skyrių parodoj, jei 
spręsti iš apturėtų komplimen
tų ir iš didelio būrio žmonių, 
kurie visuomet buvo apstoję 
lietuvių kampelį. •

Buvo išstatyta parodoj daug 
dailių audinių ir, abrusų, vie
nas kitam panašus 
mai gražiausi; iš 
tiški išdirbiniai.. rankų tepliojimai; 
tas paveikslas ir 
rėmais papuoštas; o juostų įvai
rumas ir visokių kitų dailių 
darbų! Bet vienas darbas pasi
rodė geriausias už visus; su
lig komplimentų tai buvo lo
vos uždangalas “tilar” darlx), 
iš Uetuvos atgabentas, šiaudų 
skrynelė taipgi traukė dauge
lio domę. Rengėjų padirbtos 
gėlės labai papuošė išdirbinius. 
Taipgi Lietuvos gintarai grožy
bės pridavė. Didelė lėlė, kurią 
ponia Katkevičiene taip gražiai 
aprengė tautiškais rūbais, la
bai pagražino ir pridavė tautiš
ką išvaizdą visata lietuvių sky
riui. Ačiū iai.

lankė

Komp. A. Vanagai 
tis darbuojas

Naujienose buvo rašyta, kaip
Vanagaitis su p. Sarpalium 

pienuoja kų lokio musų publi
kai patiekti. Dabar teko nu-

P-

(Tąsa ant 8-to pusi.)

J. W. McCormack Kompa
nija Stato Nuosavą Gatve-

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Nesenai liko paskelbtu, kad ,1. 
W. McCormack, Prezidentas J. W, 
MeCcrmack Kompanijos, Chicago 
Heal’ors nusavino 230 akrų Cice
ro}, kur yra rubežiai 56 ir 60 
Avenues, Pcrshing Road ir Illinois 
Central geležinkelį.

Planai prailginimo 52 Avė. ir 
\Vest }i5 81., ir išcemcntavimas Aus- 
lin bulvaro nuo Ogden Avė. ir Per- 
shing Road, dabar yra jau dirba
ma. Tai. bus labai gera komunika
cija su Central Mamifacturing Dis- 
t riktu,

Mr. McCormick sako, 
gražus vaizdai i 
Pcrshing kelią, jau ir dabar 
i 
žmonių gyvenimui ir graži 
dėl rezidencijų.

Jis numato, kad Cicero yra pili? 
ki viela ir tas miestas augs taip 
greitai, kaip jokis kitas apielinkės 
miestas negalės su juo susilyginti 
() visiems gerai yra 
Mr. McCormick yra 
žinovhs Bcal Estate, 
tas tikrai ir įvyksta, 
kaipo industrijos centras labai grei
tai auga. t

(Skelbimas)

abrusų, 
; išsiuvineji- 
inolio artis- 
ir ant indų 
taipgi pieš

inukų darbo

šis 
visoj 
viai nepasiduoda 
liems miestams 
darbais, o kai-kada net ir pra

du italai lankia. Pav., jie pasibudavojo 
(;ar|o puikią Lietuvių Liuosybės sve- 

, negu tai 
įstengė padaryti patys chica- 
giečiai. Tai yra todėl, kad čia 

lyra darbščių žmonių, kurie ne- 
i tingi veikti ir nelaukia kad*kas 

20 žmo- l;ltas padarytų, bet patys vei- 
Ikia, triusiasi kiek |/ajėgdami, 

'ir jų veikimo pasekmės vi- 
(sados būna geros.

Visi darbstesriieji 
priklauso prie laet. 
Rožės Kliubo. Kad ir 
be keletas tinginių, bet ir juos 
stengiamasi įtraukti į bendrą 
darbą. Tas kliubas yra pasiren- 

iųęs dirbti visų vietos lietuvių 
naudai ir nors yra keletas bol
ševikų, kurie norėtų dirbti tik 
savo partijos naudai, bet jie 

j jokios reikšmės kliubo veikime 
į neturi.

šis kliubas dabar yra sunia-

miestelis yra pagarsėjęs 
Amerikoj. Vietos lietu- 

net ir d i dū
savo kilniais

+•

T eatras- 
Muzika

atvyko į Jungt. tain§ dai,g pirmiau, 
Valstijas nelegaliai prieš porą !sj . . _ .
metų. Nužiūrėta, kad 
sigabeno Genna šaika 
ną dirbti.

Juos įskaitant, jau 
nių deportuota iš Chicagos per į 
kelis pastaruosius mėnesius už 
turėjimą ryšių ar prisidėjimą 
prie kriminalistų.

juos at- 
munšai-

Jaunuolių Orkestro 
darbuotė

Atsiimkit raiškus iš Pašto
lietuviai

Raudonos 
yra kliu-

Win-

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu 
lueina į vyriausįjį paštą (Clad 
r Adams gatvių) atsiimti. Kei 
kia klausti prie langelioK kur 
ladėta iškaba “Advertised
low” lobėj nuo Adams gat 

. /ės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa-}11?3 budavoti nuosavą namą- 

Laiškus paštas laike ) “dubhouse’’, kuris kainuos 
• ••• ’• /apie $50,000. Visi Cicero lietu

viai '.dabar tik ir kalba apie tą 
namą. Pasibudavoti tokį na
rna butu labai didelis darbas ir 
chicagiečiams, bet ciceriečiai 
vistiek mano savo pasiekti ir 
ateinantį rudenį turėti jau pa

rbaigtą namą. Ir tai veikiausia 
bus pasiekta, nes ką kliubas ir 

. jo nariai pradeda, tai jie ir at
siekia, nežiūrint kiek darbo bu-I 

Itų reikalinga lindėti, štai keli 
i metai atgal kliubas sumanė 
ibudavoti svetainę, nariai dirbo 
'dieną ir naktį ir neužilgo Ci
cero lietuviai įsigijo puikią 
Į.iuosybės svetainę. tas pats 
bus ir su “clubhouse”, tik jos 

(bolševikai negalės užvaldyti, 
K tnes ji priklausys pačiam kliu- 

ibui.
| ' Kaipo senas vietos gyvento- 
i jas, aš norėčiau ' betgi duoti 
• kliubiečiams vieną patarimą ir 
į tikiuos, kad kliubiečiai atkreips 
t kiek domės į mano pastabėlę, 

kliubiečiams, 
kad ant tos žemės, kurią, kliu- 

Liuosybės

iymėta. 1
tik keturiolika dienu nuo 
skelbimo.

901
916

931
941
915

958
960
962
967
969

974

Asmowaite Elzbietai 
Gaižauskas J 
Jurkiene Rozalija 
Kak te n e Teklei 
Mascinkui Aleksander 
Raudis Maik 
Riskai Juozapui ' 
Rugini Anton 
Šapranauskas Maika 
Šapranauskas Maika 
Slivkai Johan 
Šatui Longinui 
Suvaizdis Peter 
Trakas Kazimieras

pa

Lieiuvio Ratelinosa
Roseland

r SLA. 139 kp. nariams

Ketvergo vakare, gegužės 6, Į Aš gi patarčiau
SLA. 139 kp. laikys mėnesini
susirinkimą Strumilo salėj. Vi- bas turi šalę Liet.
si nariai dalyvaukite susirinki- svetainės, kliubas ne savo na- 
---------------------------------------- -  mą—clubhouse budavotų, bet

• kad pabudavotų gražų teatrą. 
•Ta vieta labai tinka teatrui, o 
geresnio teatro čia nėra. Tiesa, 
čia yra tėatrėlis, bet mažytis ir 
lietuviams neatsako, nes lietu
viai mėgsta .Įvarius ir gražius 
teatrus; iš šio gi teatro parėjęs 
jautiesi tikras ligonis, sėdynės 
mažos ir sukimštos, taip kad nė

šiirdii’^.j ačiū tariame vi
soms, kurios prisidėjote prie 
parodos su rankdarbiais ir su 
darbu. Ačiū visiems komite
tams už jų nenuilstantį triūsą. 
Ačiū visoms narėms draugijų, 
kurios patarnavo laike paro
dos. Ačiū panelei L. Gaižaitei 
už puikiai
kalboj, gražiai papuoštą bro
šiūrėlę apie Lietuvos. moteris.

surengtą angliškoj

lTž) visos parodos sutvarky
mą labai ačiū visam parodos 
komitetui, kuriu įėjo p-lės M.

' I • i — • v r i r » •

i

i
Į

MARIJONA RUPŠIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužio 3 dieną, 11 valandą iš 
ryto, 1926 m., sulaukusi 51 me
tų amžiaus; gimusi Kauno rė- 
dybos, Raseinių apskričio, Kvie- 
dainos miestelio, Lembu sod
žiaus, palikdama dideliame nu
liūdimą savo mylimuosius ir 
mylinčius vyrą Petrą ir 4 sū
nūs: Steponą, Bronislovą, Joną 
ir Juozapą, vieną dukterį Juo- 
zefą ir marte Oną. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1824 South 
Peoria Street.

Laidotuvės įvyks Gegužio G 
dieną, 8:30 valandą ryto iš na
mų j Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Rupšie
nės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai ir Marte

Laidotuvėse patarnauja gra
verius J. F. Rudžius, Telefonas 
Canal 6174.

atrems roGTAiMuias

kad labai 
ajiielinkės pagal 

. ____ r ... . L pasi-l
rodo, kad tai bus labai gera vieta Į 

vieta

žinoma, kad 
labai geras 

k;| jis sako, 
nes Cicero,

25
Akinių Pritaikymo Mano
METŲ PRITYRIMO

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Gnnhorius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS:
GG8 W. 18th St.
Tel. Canal G174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 40G3

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius »— šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OrrOMETRISTAS

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

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

.............. ........................................

SERGANTI ŽMONES!
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūslės, Chroniškomis 

ir Privatiškomis
Ligomis

PrivatiŠkos ligos yra pavojingos 
gyvenime ir reikalauja inteligen
tiško ir teisingo gydymo. Tūkstan
čiai yrd nustoję savo sveikatos ant 
visadys ir statė'j pavojų savo gy
vybę bandydami be vertės gydymą, 
kurie prižadėjo greit išgydyti. Per 
trisdešimtį metų praktikavimo. Dr.

Ross yra išgydęs 
tūkstančius, ku
rie turėjo tas li
gas.
Serganti yra už

siprašomi atsilan
kyti ir gauti tą 

& patį gydymą, su 
pagelba kurio gy
dytojas yra atga
vęs sveikatą tūk
stančiams kitų.

■. , k * r.,.. .< h ,
1 FADeKAVONe

A. A. Petras Kanąšauskas, 
kuris mirė Pėtnyčioj, Balandžio 
3(1 dieną, J 926 ir palaidotas ta- 

I po Gegužio 3, 1926, o dabar il- 
Į sis Tautiškose kapinėse, amži

nai nutilęs ir negalėdamas at- 
I sidčkavol tiems, kurie suteikė 

jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį Į tą neišvengiamą 
amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams, ir grabnešiams; 
dėkavojame grabeliui Eudeikiųi 
kurs savu geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo 
jj j amžinastj, o mums paleng
vino perkošti nuliūdimą ir rū
pesčius, ir pagalios dėkavoja- 
me 'visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau mu-- 
su mylimas broli sakome: ilsė
kis šaltoj žemėje.

Kaij) mirtis ynųJUauri ir ne
gailestinga, ateme^iš manęs 
brolį meilingą; paguldė kapuo
se šaltoj žemelėj, tenai kur jis 
tni^R'a amžinai. Tejęul būna 
lengva jums teini gulėt, o ma
no širdis nubudime nesustos 
1 iudet.

Brolis Andriejus

I Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Chicagos Lietuvių Jaunuo
lių Orkestras, kuriame yra daug
iau gerai prasilavinusių muzi- 
kantų-čių, laiko savo pamokas 
kiekvieną seredos vakarą, Mark 
White Sq. Parko svet. Turi 40 
muzikantų, grojančių ant įvai
rių instrumentų — smuikų, 
klarnetų, kornetų, saksafonų, 
vtolončelių, trambonų, string 
baso, pianų, bubnų, zelefono; 
dar trūksta lleitisto, vįolisto,' 
oboe ir basono. Nežiūrint to, 
kad iš Jaunuolių Orkestro mu
zikantai yra viliojami kilų or
ganizacijų, ir viens kitas nuei
na kitur arba dėl kokių prie
žasčių ir visai nustoja lavinęsis 
muzikos, bet iš jų daugelis su-1 
grįžta ii\ daug nočiau *ir dides
ne energija sugrįžę lavinasi. 
Tas verčia manyti, kad kitur 
nėra geriaus ir' tiek nėra gali-* 
imt prasilaVint/ kaip pas jau
nuolius. Jaunuolių (Orkestras;
kaip jau daug kam yra žinoma,’■ 
yra suorganizuotas ir vedamas 
p. J. L. Grušo, gerai tame dar
be patyrusio niuzikanto, kurio 
svarbiausia tikslas yra, viena,' j iduoti progos jaunuoliams no
rintiems prasilavinti bent ko
kio muzikalio instrumento, an
tra, supažindinti, užinteresuoti 
tų jaunuolių tėvus ir šiaip lie
tuvius muzika, trečia, kad lie
tuvių jaunimas turėtų orogos' 
nevaržomas jokios politikos 
bent kartą savaitėj suseiti ir 
savo tėvų priežiūrai pasilavinę 
muzikos, pažaisti, pasilinksmin-' 
ti ir Lt/

* / < I

Jaunuolių Orkestras nuo pat 
jo .siisiorganizavjmo, i: 
tarpio kasmet išsirenka 
bą, kuri tėvams prižiūrint ve
da orkestro reikalus. Stebėtina 
ir kartu yra malonu žiūrėti 
kaip jaunuoliai žingeidauja ir 
noriai lanko savo susirinkimus-- 
-mitingus ir juose gražiai tvar-’ 
kosi.

Jaunuolių Orkestras yra 
kviestas 12 d. gegužes groti 
Paul’s llospilal, 828 W. 
Place, o 16 d. gegužės Jaunuo
lių Orkestras dalyvaus jaunuo
lių susipažinimo; vakare, kurį 
rengia Jaunuomenės draugijų 
Jungtinis Komitetas. Minėtas

Baravicz, Martinkus ir M. Ža- 
deikienč. Poniai M. Žadeikienei, 
Lietuvos konsulo žmonai^ pri
klauso garbės vardas, nes ji, 
galima šaky Ii, viena daugiausia 
pasišventė parodos reikale, nuo 
pat pradžios iki paskutinei už
sidarymo valandai. Ji dalyva
vo visuose komitetuose, dėjo 
visas pastangas parodos pasise
kimui ir lodei taip puikiai pa
roda ir pavyko. Ji prisidėjo 
daugiausia prie surinkimo rank
darbių, jų sutvarkymo ir pa
statymo parodoje. Visas dar
bas prieš ir laike parodos ant 
jos pečių gulėjo. Ir ji iš visų 
daugiausia yra užsitarnavusi 
Hfurbės vardo. Visa garbe, ku
lią jai duodame, yra tik vienas, 
bet nuoširdus žodelis ačiū.
J)abar padekavojame visiems, 

kurie darbavosi pardavinėjime 
tikietų ir rinkim,e aukų. Finan- 
>ų komitetas gražia; pasidarba
vo ir aukų todėl užteko pa
dengti visus parodos iškaščms. 
Ačiū širdingai visiems gerašir
džiams, kurie aukavo pinigais, 
lietuvių moterų draugijoms, pa
vienėms lietuviams ir vvrų

savy-1
valdv-!

Mbsų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikalo, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skylių.

3307 A ubu r n Avė
Chicago, III.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborjus 

ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III, 
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 
ir 2199

1271

J

BILLY'S UNCLE

dieną ar naktį 
St., Chicago

Grahoriiib ir Pagiaby d i rėk t orias 
Automobiliu pitfarnavimas viso
kiems reikalam

1646 W. 46t

u z
St

mano
užga_

Phone Boulevard 5208
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 

' NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

DR. ROSS turi dalei- 
dirną praktikuoti Medi
ciną ir Chiruririjų JIH- 
no h valstijoj, certifika- 
to numeris 5585, Hdųo- 
tas Illinois State Board 
of Health. Huvvs Svei- 
kuto* Komialjonicrius 
antro didžiau^ so mieM- 
to Illinois vastijoj. Yra 
baigęs didžimuią Medi
cinos Kolev- ią ir turi 
patyrimą virfl tr.'ndeSim- 
t| metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatiškų E gų.

Del
Nusil
pusių 

ir
Visai

Bejėgių 
Vyrų

z Specialia gydymas vartoja
mas, kad pagelbėjus atgaAti vik
rumą ir vyrišką stiprumą. Jos sti
muliuoja giles, išvalo kraują, apya- 
Jo sistemą nuo nuodų ir sustiprina 
nervų celes. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nės turi prašalinti iš savęs .silp
numą ir ligas. Grynus kraujas 
suteikią sveikatą ir stiprumą; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
mirtį.

Nieko Nekainuoja Pasita
rimas su Dr. Ross.

Didžiausiu slaptybė yrA užlaiko
ma. Atsišaukite dėl kraujo ir pil
no išegzaminavimo.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St.

Kampas Monroe SL, Crilly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki 5 augšto. 
Vyrų priėmimo kambarys 50G.— 
Moterų priėmimo kambarys 508. 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryto ikr 5 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po 
pietų. Panedėly, seredoj ir suka
toj nuo 10 ryto iki <8 vakare.

Siųskit Naujienas
* Lietuvon — t;. ’ bus 
brangi dovana.rn tiįjį
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PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKU AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME
VYRŲ

ka žadąs 
Vanagaičiu prie Birutės. .v

( Northaidės Draugijų Sąryšio de- 
•' 7-l(» pusi.) i legatų mėnesinis susirinkimas bus
 servdoL gegužės 5 d., 8 vai. vak. 
itvvko< Pil Pas Smaleli, 2047 N. Onkley Avė.it \ ui tįstas Iii delegatai būtinai pribuki! i
darbuotis kartu su susirinkimą dėl galutino sužinoji

mo savo vielos susirinkimams ir 
užbaigimo šio sezono. —V’aldyba.

jęs veiklesnius lietuvių darbuo-| Susivienijimas Lietuvių Namų Sa- 
tojus bei muzikantus atvykti i vinlnkų ant Bridgeporto hiiky’s sa-

1 , . . . . ‘ , I vo mėnesini susirinkimą trvčiadie-
Birutes choro susirinkimą, ku- nj, gegužio 5 d., Lietuvių, Auditori- 
i is įvyks ketverge vakare, ge
gužės (i d., Haymond Chapel. 
Ką gi tas, reiškia? 
Vanagaitis darbuojas 
dirbti. O jeigu žmogus • nori j s, A 3# kuopo, mėnCTini„ 
dirbti, ar yra reikalas jam to rinkimus įvyks gegužės 5 
užvvdėt? Žinoma, kad ne. Prie- ’ ( aK°s Lietuvių Auditorijoj, 8 vai.

- Į vakare. Nariai ir narės malonėkite
i. Atsiveskite ir naujų na-.

rių prirašyti prie SLA 36 kp. .
A. Marcijonaitė, sekr.

joj. 3133 S. Halsted St. Susirinki
mas prasidės kaip 7:30 vai. vaka
ro. Visi nariai malonėkit pribūti 

Reiškia, laiku, nes randasi svarbių dalykų 
. dėl aptarimo. —D. Gulbinas, rnšt. ir norį 

nori i susi- 
<1., Chi-,

Atrokavimas
Pigiausios kainos mėnesi
nių apmokamų kontraktų 

Chicagoj 
Mokėsimo Pinigais

šingai, jį galimu tfk pasveikint, dalyvauti 
Taipgi reikia pasveikint ir Dr. 
A. Karalių už jo drąsų išsireiš
kimą kuslink A. Vanagaičio. 
Juk mes skaldytojų turime net 
perdaug, o į vienybę traukian
čių kaip ir neturime. Taigi, p. 
Vanagaiti, pradėjęs kilnų vie
nijimo darbą, 
dirbęs, jeigu ir 
tų. jūsų liksiąs pilnai 
lai visgi jūsų triūsas,' jūsų ge
ri norai, 
įvertinti.
vienijimo darbe 
jums padėsiu. -

nesustok 
nepasisek- 

atsiekti,

manau, daugelio bus 
Iš savo pusės, jūsų 

kiek galėsiu 
Muzikantas.

Šiandie paskutinis dzim- 
džių vaidinimas

šiandie Lietuvių Auditorijoj 
įvyks paskutinis Dzimdzi-Drim- 
dzi artistų vaidinimas.

Tai bus atsisveikinimas su 
chicagiečiais. Po to dzimdziai 
aplankys kitas lietuvių koloni
jas, o bitželio pradžioj art. Di
neika grįš j Lietuvą. Tuo budu 
dzimdzių trupė — kaip mes ją 
pažinome bus lyg ir likviduo-

v Atsisveikinimas paprastai nė
ra linksmas. Artimi žmonės, 
kai jiems tenka skirtis, 
vieną kitą ašarą pralieja. 
dzimdziai kitokios politikos 
kosi. Jie ir atsisveikinti 
mumis žada linksmai, t. y.
linksminti mus. Sakoma, juo
kią ir visas pasaulis juoksis su 
tavim; verk ir tu veiksi vienas, 
štiii kodėl dzimdziai yra nusi
tarę juokinti mus ir 

ktis.
šiandien dzimdzių

bus labai įdomi.:
dainos, juokinga komedija,
kiai, etc.

l'ad susirinkime skaitlingai 
atsisveikinti su dzimdziais ir 
kartu su jais pasilinksminti. N.

net 
Bet 
lai- 
su 

pa-

programa 
šiupinys”, 

šo-

Babravičiaus koncertas

gegužės 9 d.,
Bridgepoi/te

krautuvės ir

Prieš musų dainiaus koncer
tą, kutis įvyks 
nedėlios vakare, 
gražiai pasipuošė.

Visos didesnės
bankas išpuošė savo langus; ar
tisto dideli paveikslai apipuošti 
gyvomis gėlėmis, su parašais, 
koncertą gaišinančiais. Visose 
tose krautuvėse, kur tik yra 
artisto Babrio papuošti paveik
slai, parsiduoda ir tikietai į 
koncertą.

Kadangi konceito programas 
žada būti labai įdomus sų dau
geliu naujų dainelių, o po kon
certo gražus šokiai ir su artis
tu pasisvečiavimas, tai tikietai 
iš kalno greitai parsidavinėja.

Budriko muzikalė krautuvė, 
Stankūno studio, Universal 
Bankas, Kujio vaistinės. Elta 
Commerce Co., Auditorius Var
kalį, Briįgeport Furniture Co., 
Auditorium Tea Koom, visi čia 
turi gražiai savo langus išpuo
šę, artisto Babrio paveikslus 
padabinę gyvomis gėlėmis. Vi
sos tos ktautuvės parduoda ir 
tikietus artisto Babrio koncer
tui. —T.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis su
sirinkimas įvyks gegužės 5 d., Mark 
VVhite St|. parko svet. Nariai ir jų- 
levai malonėkit pribūti. Taipgi atei
kite ir nauji nariai norintis įstoti I 
Jaunuolių Orkestrui). — Komitetas.(

Birutės visų narių metinis susi
rinkimas įvyks gegužės 6*d., ket-’ 
virladienio vakare, 8 vai., Ray- 
mond Chapel. 831 \V. 31 St. Biru-( 
tiečiai ir rėmėjai visi privalote bu-1 
ti susirinkime, nes turim išrinkti 
valdybą ir aptarti tolimesnę Bi
rutes darbuotę. —Valdyba.

Del išrenduotų namų, iki 
morgičių.
Atsineškite kontraktus, 
abstraktus fr t. t. su 
vinį.

Atdara vakarais 
6:30 iki 8:30

BANKERS’ DISCOUNT 
COMPANY

Suite 405 Otis Building 
10 S. La Šalie Street 

Franklin 4431

REIKIA 2-jų darbininkų už- 
rašinčjimui bei rinkimui skaity
tojų “Naujienoms”. Uždarbis 
geras, darbas Chicagoje ir arti
mose apielinkėse. Mokėsime al
gą ir duosime komisą nuo pada
ryto biznio. “Naujienų” Cirku
liacijos Skyrius, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicago* 
visuomenei, kad turim naujų 5au- 
tomohilių agentūrą, Sludebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka-

Bargenai! Bargenai!
Ciceroj

• • ‘ r t / ; i NAMAI!

ša PALIŠIUOTOJŲ

Keikia patyrusių palyšiuotojų 
prie “bąli bearing races”. Pa
geidaujama operatorių kurie tu
ri patyrimą dirbti ant 
Norman mašinos.

AIJLBEBG BEAIUNG 
317 E. 29th St.

rus. Standart Six ir Studebaker 
yča 27 arklių jėgos 11. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes 
Pašaukit bile 
siin

MILDA
3121 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

G ir 6 kambarių mūrinis 
ir lotas šule, viskas pagal 
sios mados. Kainu $12500.

namas 
vėliau-

8 FLATŲ namas, (i Ilidai po 4 
kambarius, 2 Datai po 6 kamba
rius, 2 mašinų garažas, 66 St. ir 
Maplexvood Avė. Kaina $58,000.

Van

CO.,

gaunam ant mainų, 
kada, o mes pribu*

AUTO SALES

A’RECKING CO 
Kockvvell 4994

OGDEN AUTO 
3319 Ogden Avė.

Brangiai mokame už senus netin
kamus karus.

5 ir 5 kambarių medinis 
elektriku, vanos ir 
mai. Kaina $7400.

namas, 
visi paranku-

5 ir 6 kambarių mūrinis namas, 
su visais įtaisymais $11500.

PARSIDUODA 10 flatų apartmen- 
tinis namas, naujas, 
nauios mados, taipgi galima 
i mainus 
ant lotų.

viskas pagal 
imti 

ant mažesnio namo arba

šu visais
kambarių medinis namas, 
parankumais. Kainu $1900

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAI’ savo brolio .Felikso 

(odelio, du metai, atgal gyveno Ke- 
nosh.i, VVisconsin, turiu labai svar
bų reikalą: jis pats ar kas kilau 
prašau pranešti sekančiai: Elzbie
ta .lonušonienė, 324 North Pleasanl 
SI., Kenosha, AVisconsin.

įvairus skelbimai
1’el. Yards 7282

BR’DGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prei.

Už

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. (staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo jstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos, darbininkui samdomi. L .1. 
Dunne Roofing Co.. 3411-1 ■< Ogden 
Avė. Phcr.e l.awndalc 0U4.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduotame visiems o! sėli o 
kainomis

Lerinthal Plumbing Supply Co„ 
1637 West f M vislon SU 

netoli Marshfield

BAGDONAS BROS.
MOV1NG, E.KPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3236 So. HalHted S’t.

Tel. res. Yds 3408—Blvd 7667 office

Te!. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

Tel. Yards 6062
V. M. STULPINAS
Parsiduoda 2 flatų, 6 kambarių 

mūrinis namas, Parkholme-Cicero, 
vandeniu šildomas,- arti elevator, 
rendos geros, už $14,800. Inmokė- 
ti reikia $6,000. Likusius kai ren- 
dą. Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

3311 Sc Pulsted Street

MAŽESNIS-^ČTROKAVIMAS

Mes sumažinsime bile kokį mėne
sinių mokėjimų kontraktą tokia kai
na kokia jus busit užganėdintas. Atsi
neškite su savim savo kontraktą. Ofi
sas atdaras vakarais.

BANKERS’ DISCOUNT CO.
10 So. La Šalie St., Suite 405 

Franklin 4431

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bur 
Černių, Dellkate- 

UcttP’V ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

fcf-^^specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

ŠIUOMI turiu garbės pranešti vi
siems savo pažįstamiems, kad aš pa
dariau ryšius su Howard E. Wa!ter 
& Co., Real Estate Inv., 3124 West 
63rd St., Phone Prospect 8820. Visuo
se reikaluose prašau kreiptis viršmi- 
nėtu antrašu arba Prospect 7360.

PETER A. SEDEMKA

Tol. Lafayette 8324
JOHN VILIMAS 

GENERAL CONTHACTOR 
Statau namus sulyg užsakymo ir 
parduodu naujus, jau padarytus.

Taipgi parduodu senus namus.
4201 So. Campbell Avė., 

CHICAGO, ILL.

PRANEŠIMAS

J. Liepos Valgykla parėjo į 
naujo savininko rankas, kur vi
sados bus gaminama gardus 
valgiai ir mandagus patarnavi
mas.

Savininkas vra

KAZIMIERAS EISINAS

3206 So. Halsted Street

STATYK NAMĄ TUOJAU 
NEREIKIA (’ASH

Kodel laikote savo kitą? Dabar 
yra geras laikas dėl statymo namo. 
Mes pastatysime jums 
jūsų loto be 
mokėkit kaip 
rodyti jums 
namus arba 
aprokavimą. 

pilnas.
7923 South Park Avenue 

Phone Triangle 6535

8 FLATAI ir 2 Storai, 6 fintai 
po 3 kambarius, 2 fialai po 5 kam
barius, kaina $60,000; ant abiejų 
namu yra po $25,000 pirmo mor- 
gičio, 67 St. iV \Veslern Avė.

J. WILICHKO
6631 So. Maplewood Avė.

2 FLATŲ namas po 6 kam
barius, karštu vandeniu šildo
mas, tikras bargenas tam, kas 
nori gero namo, 65 ir Rockwcll 
St. Triangle 0535.

VYRŲ automobilių plovėjų, $35 j 
savaitę. Karpenterių j dirbtuvę, 75c 
į valandų. Malevotojų, $125 j mėne
sį. 2 pasiuntinėjimui vyrų, 60c į va
landą. Virėjų, $30 j savaitę, 6 dienos 
j savaitę, nereikia dirbti nedėlioms. 
Prie namų, $85 j mėnesį, kambarys 
ir valgis. 2 geležinkelio poiieistų, $165 
j mėnosj. I dirbtuvę vaikinų, $15 
savaitę. Vyrų prie virtuvės, $20 į sa
vaitę. Paprastų darbininkų,. 50c į va
landą. Prie bačkų, 75c j valandą. Prie 
siuntinių pakavimo, 55c j valandą. In
žinierių, $40 j savaitę. Taipgi turime 
dabar ir daugiau darbu.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. Halsted Street 
2 fl.; kampas 42nd St.

AUKSINIU DOVANŲ 
KAMPANIJA

LABAI MALONUS 
PRANEŠIMAS

Vyrai kurie gali atlikti 
pereigas kaipo sales mana- 
geriai.'

Vyrai kurio gali būti kai
po pardavinėtojai.

Vyrai kurie tikrai nori už

namą ant 
jmokėjimo. Paskiau 
rendą. Daleiskitc pa- 
planus ir pastatytus . » k
suteikti jums pilną dirbti pinigų ir kurie pasi 

Mu^ų patarnavimas; tiki savo gabumams dėl ąt- 
likimo labai paprasto dar
bo.

Atsišaūkite N. W. Kam
pas Clark St. ir Archer A v., 
žemutinės lubos.

Tel. Mičhtgan 2162

Reikia Pardavinėtoju Auksiniiį Dovaiię
Kampanijoj

Reikia 10 Vyrų prie par
davinėjimo labai plačiai iš
garsintos mieste apgarsini
mų kompanijos.

Nereikia jokių parašų ar
ba resycių gauti.

Jus pakalbėsite 2 minutes 
apie pardavimą, paliksite 
savo parašą ir pakelį. Pa
darysite 35 pardavimus į 
dieną ir jūsų įplaukos bus 
nuo $8 iki $14 į dieną.

Naujas planas dėl vyrų 
vaitę. Merginų prie institucijų, $40 į ■ kurie nenori paimti reziden- 
mėnesj, kambarys, butas ir apskal- ! •• • rlnrhn
bimas. Lovų taisytojų, $65 j mėnesį eijų j savo uaruą.

yru

JIESKO PARBO
PAIEŠKAI' darbo prie namų, esu 

našlė, turiu 2 metų mergaitę.
Kreipkitės.

9824 Avenue I.. 2n<1 floor 
'l'el. Suuionvv

SO. CIIICACO

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA 2-jų darbininkių už- 
rašinčjimui bei rinkiniui skaity
tojų “Naujienoms”. Uždarbis 
geras, darbas Chicagoje ir arsi
mose apielinkėse. Mokėsime al
gą ir duosime komisą nuo pada
ryto biznio. “Naujienų” Cirku
liacijos Skyrius, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

MOTERŲ indų plovėjų, $17 j sa-

ir valgis. Merginų j dirbtuves, $16 
j savaitę. Veiteikų, $18 į savaitę. Ja- 
nitorkų. trumpos valandos, $65 j me
nes}. Virėjų, $25 j savaitę. 'Taipgi 
dabar turime ir daugiau gerų vic-

PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

So. Halsted Street

tų.
SOUTH

4191
2 fl., kampas 42nd St.

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo. Geras mo
kestis, valgis ir kambaris. Atsišau- 
kit 1730 Halsted St. '

keikia patyrusių 6 moterų dei 
sortavimo skudurų. Gera alga, nuo
lat darbas. HARRY DRAY, 1447 
Blue Island Avenue.

REIKAL1NGA veiterka i restau- 
rantą dirbti. K. EISINAS, 3206 So. 
Halsted Street.

REIKIA moterų indu plovėjų x6 
vakarus į savaitę. 4169 S. Halsted 
Street. •

REIKIA DARBININKį)
VYRŲ

REIKALINGAS, pirmurankis duon
kepis; prie kopimo juodos duonos; 
darbas naktimis.

i 2424 W. 69th Street

KEIKIA patyrusiu skudurų boile
rių ant elektrinio beilinimo preso, ge- 

mokestis, nuolat darbas.
Atsišaukite:

D lt Y & CO.
347 No. Sheldon St.

ra

PARSIDUODA Lexington 7 pa- 
sažierių automobilius, gerame sto
vyje. Parduosiu pigiai. Nėra kam 
važinėti. Piusiuuodn anglinis ir ga* 
ainis pečius.

5915 So. Whipple SI.
Tel. Hemlock 1165

PARSIDUODA automobilius, se- 
dan Caddiloek. Parduosiu pigiai, 
kaina $350; mašina randasi geram 
stovy. 4512 S. Heripitage Avė.

Tel. Yards 1183

PARDAVIMUI
CR0WN « GROJIKUS PIANAS, 

atsilankyki! šiandien ir pamatykit 
šj bargeną, kainavo $750, kurį aš 
parduosiu už $120, dabar įmokėti 
$30 ir po $10 į mėnesį, jei jūsų pa
liudymas geras. Aš užmokėsiu (la
št at vmą

MR. RISER,
2332 W. Madison St., 1 fl. '

PARDAVIMUI krautuvė žuvies ir 
ir delikatesen, biznis gerai išdirb
tas. Turiu parduoti greit, nes sa
vininkas išvažiuoja iš miesto, ren
da $50, 3417 \V. 63 St. Prospect 
7590.

PARDAVIMUI bekernė, priežas
tis — noriu pasilsėti, South Side 
Baking Co., 4743 S. Wood St.

PARDAVIMUI barbernė, yra 3 krė
slai. Renda $25.

9849 So. Wood Street

PARDAVIMUI Beauty Shon ir 
Millenerv, išdirbtoj geroj vietoj. 
3216 S. Halsted St. Tel. Yards 0403

TURIU sukelti pinigų, parduosiu 
grojikiį pianą, vartotas tiktai bis- 
kį, $100. prie to roleliai ir benčitis 

Kreipkitės.
6512 So. Halsted' St. 

Lst Floor
> Mr. Kaluvaitis

ice cream, mokykloms reikmenų ir 
Šiaip visokių smulkmenų, vieta labai 
senai išdirbta. Nebrangiai.

2857 So. Union Avė.

ANT pardavimo pekarnė ir gro- 
sernė su namu ir visais rakandais; 
tarp lietuvių ir lenkų apgyvento, 
vietoj, biznis gerai išdirbtas. Pro
ga geram lietuviui pasinaudoti. Sa
vininką galite rasti namie bile die
na. Anton Kewer. 335 E. 14 St., 
Chieago Heights, III.

PARDAVIMUI dvi kriaučių šapos. 
Savininką galit matyt iki pietų.

» 749 W. 31st Street

VISI šie bargenai randasi Ciee- 
roj, gražioj apylinkė’. Reikale 
kreipkitės:

L. SHVEGZDA
4917 W. 14th St., Cicero, I1U

Phone Cicero 3734

MES PASTATYSIM jums ant ju 
sų loto bungalow, 2 fialų. arba 3 
fialų be (mokėjimo. Atsišaukite ar
ba rašykite dėl kainų, planų ir mi

Žeinon Construction (’ompany
11 S. La Šalie, Rin. 533.

Central 8157.

PARDUOSIU pigiai iš priežasties 
ligos savo didelį lotą, geriausioje vie
toje Westchester, netoli elevatorio, 
mokyklų ir bažnyčių ir krautuvių, 
tiktai oiskį įmokėti.

NAUJIENOS .
1739 So. Halsted St.

’ Bos 744

x TURIU parduoti savo puikų rezi
dencijos lotą, proga dėl didelio pel- ' 
no, cash $275. Naujienos, 1739 South ' 
Halsted St., Box 743.

EKSTRA didelis lotas, 450x250/ 
North Sbore, geroj apielinkėj, ge-, 
riausis pasiūlymas (Jiicagoj, biskj 
įmokėti, Naujienos, Box 750.

PARDAV1MUI pigiai namas, 2 pa
gyvenimų po 5 kambarius, yra elek
tra, gasas; utsišaukit greit.

12135 Emerald Avė.
West Pullman, 111.

NAUJAS 2 AUGŠTŲ MŪRINIS
REZIDENCIJA, 5437 S. May St., 

2 vanos, miegojimui porčiai, turiu 
parduoti tuojau, pasimatykit su 
savininku ant vietos subatoj po 
pietų arba nedėlioj, arba pašaukit ■ 
Tel; South Shore 7147. ■ z

PARSIDUODA 2-jų pagyvenimų 
medinis namas 5-5 kambariai, arba 
mainvsiu ant farmos.

r. J. SZEMET

150 NAMŲ - ISO
Dabar budavojamų: 4, 5 ir 6 

kambarių, medinės1 arba murinės.
KAINOS $3600 iki $6200 

Pirmas įįnokėjimas tiktai $100, ki-t 
tus kaip rendą. šis namų olselio 
pasiūlymas yru dėl jūsų ii“:"""’" 
mo. Galit įsigyti viena tu 
namų tiesiai nuo savininko^ 
su biskiu jurikėjimo, kitus 
vais mėnesiniais išmokėjimais, 
sišaukit šiandien. ■ 

SAWIAK & CO. 
7181 W. Grand Avė.

6407 frving Park blvd. 
6537 Irving Park blvd.

lasirinkir 
ų puikių 

ktai 
t*ng- 
At-

Pradekite tuojau. N. W. 
Kampas Clark St. ir Archer 
Avė., Tel. Michigan 2162 dėl 
nurodymų. Nesuteikiafne 
smulkmenų telefonu.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, biznis eina gerai, nes išdirbtas 
per 10 metų. Parduosiu visą arba 
priimsiu partnerį. Negaliu apsidirbti; 
turiu du bizniu.

A. B. PETRONIS
1631 So. Main St.

Rockford, 111.

FARMA pradėta gyventi, 160 ak
ru, yra ir budinkų, lietuvių kolo
nijoj. MęNaughton, Wis. Parduosiu 
ant lengvų išlygų arba mainysiu 
ant mažo namo ar loto Chicagoj, 
savininkes B. Puishis. 2915 E. 91 
St. Te!. So. Chicago 1171.

SALESMENAMS PROGA

ALGA - GERAS KOMISAS

Reikia trijų arba keturių 
gerai išrodančių pardavinė
tojų nuo 25 iki 45 metų am
žiaus, patyrusių arba nepa
tyrusių. Jus turėsit darbą 
prie greitai augančios Chi
cagoj organizacijos. Klaus
kite MR. ALEXANDER, 
Room 1016 State-Lake Bldg. 
nuo 10 iki 12 dieną.

CEMENTO maišymui mašina, ke
letas vartotų cemento maišyklių 
H35 ir augščiau dėl greito pardavi
mo, taipgi visokių kontruktorišRų 
prirengimu. DRAVO EQUIPMENT 
CO., 611 Fulton St. Phone Monroe 
7360.

VIENAS akras žemės, proga kai
nų kilinhii, turiu parduoti greit,’ 
Naujienos, 1739 S. Halsted St. Box 
748.

PARDAVIMUI valgykla 
Brighton Parke, biznis 
rai išdirbtas, pigiai.

J. RAULIS 
3955 Archer Avė.

PUIKI pusė akro žemės, prie di
delio kelio, augštame distrikte, $600 
įmokėti, kitus išmokėjimais, Nau
jienos, \739 S. Halsted St. Rox 710.

NEGIRDfiTA PROGA

ge-
MAINYSIU 24 flatų namą, 

parko, rendų i metus $24,000, 
ga visam gyvenimui dėl tikrų 
nių. Dabar yra laikas veikti, 
tas ilgai nesitęs.

Kreipkitės:
7923 South Park Avenue 

Triangle 0535

prie 
pro- 
žm:i-

nes

Kas nori įsigyti labai gerą 
restaurantą, tegul tuojau ap
žiūri šį puikiai įtaišytą biznį. 
Priverstas greitai parduoti, nes 
yra’ svarbi priežastis. Savinin-

TURIU parduoti savo 5 kamba
rių bungulovv Ciceroj, furnas šildo-i 
mas. aržuolo trimingai, netoli mo-j 
kyklų ir bažnyčių, tik $7500, mai-. 
nysiu j lotą, Naujienos, Box 751.

REIKIA vyrų į geležies utkerpų ^a8» 3103 S. Halsted SI.
jardą. Atsišaukite. Warshawsky & 
Co., 1915 S. State St. PARSIDEDA cigarų, cigaretų 

ir visokių smulkmenų ir gėrimų 
; krautuvė. Yra laisnis ir lysas. •>

MODEhNlSKAS namas, paimsiu 
lotą už pirmą (mokėjimu arba cash 
$750, kitus kaip rendą. kaina $6750 
MR. WESTERIIOFF, Pullman 7500

MAINYSIU krautuvę ir 5 
flatų namą kampinį, su lotu 
prie šalies, netoli 55 bulvaro, 
rendų $28(1 j mėnesį.

7923 South Park Avenue 
Phone Triangle 0535.

PARDAVIMUI 2 augštų marinis 
namas, 1—5 ir 2—4 kambarių fia
lai ir krautuvė, garu šildoma, ren- 
<hj $225 į menesj.

Atsišaukiu* I fialas frontas. 
1738 W. 35 St.

'Triangle 5664

BARGENAS. Pardavimui per sa 
vininką nauia krautuvė ir 6 fla 
lai ant viršaus, augštos klesos lie 
tuvių apielinkčj. TeleTonuokite:

Prospect 9875

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiui 

ir kontraktuš.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
?804 South Kedzie Ate., 

Lafayette 6738

TEIKIAM GREIT PASKOLAS 
$1,000 ir daugiau, 2’i nuošimčio 
komiso.
Lincoln Loan Association 
1931 Mihvaukee Avenue 

Netoli \Vestcrn Avė.

be

MOKYKLOS
Speciales Kainos

Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol žis pasiūlymas nebus at- 
Šauktas.

Valentine Dressmaking 
College

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFiL’Z, Manager

LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $30 j savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
j dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 9 vakare.

Illinois Plumbing Works
514 N. La Šalie St.

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

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

International Barber College, 
672 and 651 W. Madison St., 

CHICAGO, ILL.

va- 
kol 

pri- 
«a-

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiurėjiiną 
jųsų išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

I Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

REIKIA 20 darbininkų j geležies į n,«umw. ..<• .i
įkarpų jardą, nuolat darbas. At- kambariai pagyvenimui. Parduosiu

sišaukite 3647 S. Homan Avė.
------- į-----------------------------------------------------------------

REIKALINGAS jaunas vyras, kat- 
I 
nudevoti ir popieriui lipvti. Atsi- šatikil ypatiškni ar per laišką, ar
ba telefor.uokit Indiana Ilarbor, 
1178—J.

PRANAS RUDIS
3419 1-ir St., Indiana Ilarbor, Ind.

už pirmą teisingą pasiūlymą. Par
davimo priežastis — du bizniai.

_____  2491 Archer Avė._______  nr.iivinyi.mupus vymr». “1,,~ mą ~_______________ir
1 ’-’s, kiek moka arba nori mokintis TURIU parduoti grosernfs irę 
....... ....i ir popierius lipyti. Atsi- box, šėpa indanls. 551 W. 14th PI.

PARSIDUODA paprasti pianai ir 
grojikliai pianai; parduosiu pigini, 
o taipgi ir kitokių namų rakandų. 
'Tel. Drex. 1109. Janitoris 5220 So. 
Calumet Avė.

PARDUOSIU grosernę ir bučer- 
nę, gera vieta, biznis išdirbtas, ar-

NAŠI.R parduoda 5 kambarių 
cottage, 5522 Justine St. Kaina 
$3750, eash $1500, atsišaukite. Mr. 
Wendt, 5535 Justine St.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų me
dinis įminąs, -i t kambariai, arba 
mainysiu ant farinos.

Kreipkitės.
,1. M. G. savininkns

2923 S. Emerald Avė., Chieago • 
ist fl. rear po 6 vai. vakare.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Vulst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, cątimalogijos, ora
torystes, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LIRAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S.: Isduoųdame paliudijimus2 l’I^ATŲ mūrinis namas, 4 ir 4

* b

REIK A [INGA 5 įdarbini nkų dėl 
Lietuvių Tautiškų Kapinių. Su mo
kesčiu susitarsite ant vietos. Atsi-


