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VISUOTINAS STREIKAS ANGLIJOJ BAIGTAS
Lenkijoj sukilo 

kariuomene
Lenkijos kariuomenė 
. pakėlė maištą

Keli regimentai, sudarą Rem- 
bertovo garnizonų, sukilę žy
giuoja į Varšuvą

Amundsenas perskrido 
per žiemių ašigalį

Vokietijoj susekta monarchistų
sąmokslas prieš valdžią

Visuotinas Britą darbinio 
ky streikas baigtas

Streikininkai priėmė tarpininko 
Samuelio pasiūlymus; džiau
gsmas visoj Anglijoj

VARŠUVA, geg. 12. — Rem- 
bertove, dešimt mylių nuo Var
šuvos, kariuomenė pakėlė maiš. 
tą. Keli regimentai, sudarą 
visą Rembertovo garnizoną, žy- 

įgiuoja Varšuvos linkui./>
Kai maištininkai pasiekė 

j Varšuvos priemiestį P ragą, res
publikos prezidentas Voicie- 
chovskis patsai išvyko pasitikti 
įjuos ir prašyti, kad maištinin
kai pasiduotų.

Tuo tarpu Varšuvoj daroma 
visų galimų žingsnių miestui 
ginti nuo sukilėlių įsiveržimo.

Maištas kilo tuojau po to, 
| kai pakviestam premjeru Vi- 
tosui pagaliau pavyko sudary
ti naujas ministerių kabinetas 
iš dešiniųjų ir centro partijų.

Buvusio prezidento, generolo 
Juozo Pilsudskio, šalininkai va
kar vakaią buvo suruošę Var
šuvoj demonstracijas ir bars
tė visur lapelius, kuriuose pa
reiškiama, kad vienintėlis žmo
gus, tinkamas stoti valdžios 
prieky, tai — Pilsudskis. Šį ry
tą įvyko kariuomenės sukili
mas.

iraciiic ana Atlantic rnotoj

Leit. Clarence K. Aiken (Monterey Presidio, Cal.), kuris yra 
įtariamas bandymu apiplėšti teatrą. Jo žmona, kuri sėdi šalę jo, 
irgi yra j tą (Įalyką įmaišyta.

Amalgametų Ru b s tuvių 7as 
Dvimetinis Seimas Montrealy

LONDONAS, geg. 12. — Di
dis visuotinas darbininkų strei
kas Anglijoj šiandie tapo at
šauktas.

Oficialis valdžios 
pranešimas skelbia:

‘IMinisteris pirmininkas, kar
tu su darbo ministerių, minis- 
teriu Indijai, karo ministerių, 
pirmu admiraltijos lordu, svei
katos ministerių ir kasyklų se
kretorium šiandie kaip 12:20 
vai. po pietų priėmė profesi
nių sąjungų kongreso generalėsj 
tarybos narius rūmuose 10» 
Downing Street.

“P. Pugh. kalbėdamas profe
sinių sąjungų kongreso genera- 
lės tarybos vardu, pareiškė, 
kad visuotinas streikas baigia
mas šiandie. Po to profesinių 
sąjungų kongreso sekretorius, 
p. Citrine, padarė šitokį pareiš
kimą:

“ ‘Deryboms iš naujo pradė
ti, profesinių sąjungų kongreso 
generalė taryba nutarė visuoti
ną streiką baigti šiandie. In
strukcijų telegramos jau siun
čiamos visų sąjungų sekreto
riams.

“ ‘ Kol ką darę, nariai betgi 
turi pirma laukti 
atrakcijų iš savo

Herbert Samuel — tarpininkas
Tarpininku dėl visuotino 

streiko baigimo buvo Sir Her
bert Samuel, pirmininkas ka
rališkos komisijos, pateikusios 
Britų anglies pramonės rapor
tą, dėl kurio negalėta susitai
kyti ir, pagaliau, kilo konflik
tas.

i Samuelio memorandumo pun
ktai, kuriuos profesinių sąjun- 

j gų kongreso generalė taryba
... . . |priėmė kaipo pagrindą visuo- 
is eis s įjnam streikui atšaukti ir iš 

naujo deryboms kasyklų ginču 
pradėti, yra šie:

1. Subsidijavimas anglies ka
syklų laikinai vėl atnaujinama, 
kol tatai bus reikalinga.

2. Sukūrimas valstybės algų 
j komisijos, kurion įeina anglia- 
• kasių atstovai, kasyklų* savinin- t
kų atstovai ir neitralųs nariai, ■ j i -j

su nepriklausomu pirmininku, Amundsenas perskrido per 
angliakasių algoms peržiurėti\

3. Jokios pirmykščių algų re
vizijos negali būt, kol nebus 
pakankamos garantijos, kad ’ 
bus įvykintas anglies pramo- jo 
nės reorganizavimas, kaip jį ( 
proponuoja karališkoji komisi-’ 
ja. |

4. \ aidžia turi paskirti tam |{acĮj0 pranešimu, Amundseno- 
tikrą komisiją, kurion įeitų ir Ellsworth'o ekspedicijos diri- 
kasyklų darbininkų atstovai, žablis Norge, kurs vakar 4 va- 
sutaisyti projektus įstatymų ir |an(|a ryt0 išlakė iš Špiėberge- 
reguliacijų, reikalingų visai an
glies pramonei reformuoti.
-Džiaugsmas visoj Anglijoj

Kai tik buvo susitaikyta 
žinios apie

Pilsudskis paėmęs Varšuvą
LONDONAS, geg. 12. Ex- 

change Telegrapho pranešimas 
iš Varšuvos skelbia, kad gene
rolas Pilsudskis jojęs j Lenkijos 1 
sostinę.

žiemių ašigalį

ekspedicijos dirižablis Norge 
keliauja į Nome, Alaskoj

“ ‘Arthnr Pugh 
ley, W. Citrine.’ ’

Komunistai
pralaimėjo SLA 

' rinkimuose

Susekė sąmokslą nuversti 
Vokietijos valdžią

Monarchistai planavo įsteigti 
diktatūrą; streikininkai butų 
baudžiami mirtim

Visi senieji organizacijos
dininkai išrinkti

val-

Praneša K. J. Semaška, Chi-i 
cagos 269 Lokalo delegatas.

Seimo atidarymas
MONTREAL, Kanada, geg. 

10. [Paštu]. — Rubsiuvių or
ganizacijos Amalgamated Cloth- 
ing Workers of America septin
tas dvimetinis seimas prasidėjo 
šiandie kaip 10 vai. ryto didžio
je Piazza viešbučio salėje.

Delegatų, svečių, oficialių ir 
pašalinių, syyiu publikos suda
rė virš tūkstančio.

Seimo rengimo komisijos pir
mininkas J. Goldbloom atidarė 
seimą keliais žodžiais. Sudai
nuota Marsalietę, Tarptautinė, 
Amerikos himnas, palydint or
kestrui. Vėliau Goldbloom pa
vedė vesti seimą L. Marcovitz’- 
ui, manažeriui Montrealio 
Joint Boardo. Pastarasis trum
pais žodžiais sveikino delegatus 
ir svečius ir pakvietė kalbėti 
generalį A. C. W. oi A. prezi
dentą Sidney llilmaną.

Didelės ovacijos
Pakvietus Hilmaną kalbėti, 

kilo karštų aplodismentų iš 
delegatų ir svečiu tarpo. Orkes
trui lydint, publika sudainavo 
trejetą darbininkų himnų if 
dainų.

Hilmano kalbai buvo ilga ir 
įdomi. Jis perbėgo įvykius A. 
C. W. of A. dvejų metų kovos 
su fabrikantais ir sustiprėjimo 
musų organizacijos. Svarbus 
Unijos laimėjimai buvo tai lai
mėjimas International ir J. L. 
Taylor and Co. streikų, ir A. 
Nash Tailoring Co. be kovos 
įtraukimas jų darbininkų j uni
ją ('incinnatije.

Unija turėjo atremti injunc- 
tionus kaip Chicagoje taip ir 
New Yoi'ke. Užpuolimai ir 
kratos unijos ofisų buvo pa
kartojami po kelius kartus, ir 
areštai viršininkų Chicagoje.

Frakcijinė kova musų orga
nizacijoje pasireiškė ne vietoje, 
nes ėjo kova -■* streikas su 
fabrikantais. Jeigu tai grupei 
butų buvę leista eiti kaip ji no
rėjo, tai nežinia, kas butų įvy
kę. šiandie newyorkiečiai yra

viena stipri grupė. (Aplodis
mentai).

Pradėjus kalbėti apie Britani
jos darbininkų dabartinę kovą 
ir pareiškus karštos simpatijos, 
pakilo ovacijų, kurios tęsėsi 
kelias minutes. Sudainuota ir 
darbininkų himnai.

Mes ne tik pareikšime sim
patiją, bet padėsime senu amal- 
gameitų budu. (Aplodismen
tai). Mes neužmiršome darbi
ninkų Rusijoje, Vokietijoje, 
Lenkijoje, Austrijoje ir kitur. 
Mes eisime pirmyn prie galuti
no laimėjimo.

Delegatai ir visa publika su
kėlė vėl ovacijų pabaigus jam 
kalbėti.

L. Marcovitz įteikė Hilma- 
nui pasidabruotą tvarkodaros 
kūjelį, kad Hilmanas sėkmin
gai vestų šį 7-tą dvimetinį sei
mą. ,

Sekamas kalbėtojas turėjo 
būti p. Mederic Martin, Mont
realio miesto majoras, bet dėl 
svarbių priežasčių jis ^negalėjo 
dalyvauti. Martin vrl buvęs 
cigarų dirbėjas ir priklausė 
unijai. Tc<lel majoras savo 
vieton paprašė aldermaną p. J. 
Shuber|ą. Pastarasis pagyrė 
tfftljGrą p. Martiną, kad jis

(Tąsa ant 2-ro pusi.-

Nikaraguos maiš
tininkai sumušti

MANAGUA, Nikaragua geg. 
12. — Valdžios pranešimas* sa
ko, kad revoliucin inkai buvę 
smarkiai sumušti kovoj netoli 
nuo užgesusio Mombacho vul
kano, ties Nikaraguos ežeru. 
Daug maištininkų buvę užmuš
ta ir sužeista.

KĖBLINAS, geg. 12. Pra
eitą naktį policijos buvo susek- 

•tas vokiečių monarchistų są- 
I mokslas nugriauti dabartinę 
konstitucinę valdžią ir įsteigti 
Vokietijoj diktatūrą.

Suimta sąmokslininkų laiškų 
ir dokumentų ir keletas asme
nų areštuota.

Dokumentai parodo, kad bu
vo jau suruošti visi diktatūros 
įsteigimo planai. Monarchistų 
sąmokslininkams pagrobus val
džią, kancleriu tuojau turėjo 
būt paskirtas Liubeko burmis
tras Neuman; finansų ministe- 
riu 
Hugenberg; karo ministerių — 
generolas fon Moel; maisto dik
tatorium Reino prekybos 
rūmų administratorius Luen-! 
nig.

Spaudos ir susirinkimų lais-' 
vė turėjo būt panaikinta, o’ 
streikai ir lokautai butų bau-' 
džiami mirtim. Visų politinių | 
partijų fondai turėjo būt kon-1 
fiskuoti. Visur turėjo būt įs-* 
teigti karo teismai, kurių :

Amerikos lietuvių* komu n i s- 
i tai, kurie šiais Susivienijimo 

NEW YORKAS, geg. 12. Lietuvių Amerikoje centro val
dybos ir kitų jo valdininkų rin
kimais darė visų pastangų tą 
didžiausią musų organizaciją 
pasigrobti į savo rankas, gavo, 
matyt, per nagus. Balsai jau 
komisijos suskaityti, ir vakar 
Naujienas gavo iš Nevv Yorko 
sekamą trumpą telegramą: 

“žemės ka-: 
ekspedicijos' NE\\ YORKAS, geg. 12, 

vadai iš dirižablio numetė trijų 9:12 ryto. — Bolševikai kovą 
nešta visuomenei, visame kraš- valstybių vėliavas — Norvegi

jos, Jungtinių Valstijų ir 
jr Italijos.

Iš žiemių ašigalio dirižablis. 
isteringais Norge skren<|a tiesiai į Nome, gyla dej Francijos fran.

kij fabrikavimo

ir
visuotino streikogalutinų i-rt-

vykdomųjų atšaukimą buvo per radio pra-

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

no į žiemių ašigalį, 
dienos 7 valanda 
skrido per ašigalį.

Irėkiant per tą 
muolio viršūnę”

tos pačios 
vakaro per-

Penki submarinai pasi
rodė Temzoj

LONDONAS, geg. 11. Nuo 
karo laikų dar pirmą kartą 
Temzos upėj pasirodė Britų 
• ubmarinų laivynas. Dabar mat 
pačioj Anglijoj eina karas 
visuotinas darbininkų strei
kas.

industrialistas Alfredas

Susivienijime Lietuvių Ameri
koje pralaimėjo. Išrinkti visi 
senieji organizacijos valdinin
kai. Strimaitis.

John Bronį- te džiaugsmas buvo didžiau- 
jsias. Ix>ndono viešbučiuose 
restoranuose ta didi žinia buvo' 

; pasitikta beveik i 
džiaugsmo šauksmais ir ploji- AlaskOj. Visa dirižablio įgula ( 
,na,s* susideda iš septyniolikos žmo-.

Kiek iš viso darbininkų da- nių.
lyvavo šiame visuotiname Ang- | BUDAPEŠTAS, Vengrija, ge-
lijos darbininkų streike tikrų —gūžės 12. — čia prasidėjo byla
žinių nė valdžios, nė profesinių1 n_i.dėl netikrų hrancijos popieri- 
darbininkų sąjungų kongreso 
niekados nebuvo paduota, bet 

sako, kad

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau-J<a^ kurie žinovai 
j ienose ir skaito klasifikuotų-.Htreike dalyvavę apie 5 milio- 
jų skeli.imu puslapius kasdie- |"a'. darbininkų, tarp jų 1,120 
nę. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa-

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

ieškojimai po 70 centų už colį
j dieną.

Parduokit kas jum* nereika
lingas per paskelbimas Naujie
nose.

000 angliakasiu.

Vokietijos ministerių ka
i . . ■ € vyriausiu kaltininku yrabmetas rezignavo gaikštis Liudvikas 

t disch-Graetz.

nių pinigų fabrikavimo, kurio sprendimai butų vienas iš dvie-1

| BERLINAS, geg. 12.—Reich
stagui 176 balsais prieš 146 
pareiškus nepasitikėjimo kanc
leriu Lutheru, kancleris ir jo 
kabinetas šiandie atsistatydino.! 

| Kabineto kritimą ] 
[kanclerio savavalis dekretas,į 

EDWARDSVILLE, III., geg. kad Vokietijos legacijos ir kon-

Du asmens užmušti 
tramvajui sudau

žius automobili

fon

šSrbsJ
Chicagai ir apielinkei oficia- 

pagimdė, oro biuras ^įaį dienai prana-

kimi-' jų — mirtis, arba visiškas iš-t 
Win- teisinimas. Visoks dalyvavi- , 

mas parlamentinėj darbuotėj 
Ibutų mirtim baudžiamas.

Sąmokslininkai turėjo susi- ( 
žinojimų su kaizeriu Vilhelmu, 
gyvenančik trėmime Doorne, O- 
landijoj.

Prūsijos valdžia pareiškė, | 
kad ji darysianti aštriausių 
žingsnių prieš sąmokslininkus.

12. — Illinois Traction elektri- sulatai užsieniuose sale respub- Iš viso gražu; nedidelė tem-
niam vagonui sudaužius ties likos vėliavos vartotų taipjau peraturos atmaina; vidutinis, 
Center Grove automobilį, buvo ir senąją monarchijos vėliavą, didžiumoj žiernių rytų vėjas, 
užmušti du asmens, vyras ir Respublikininkai ir ypač sočiai-Vakar temperatūra vidutiniš- 
moteriškė. Rasta vyro kišenėj demokratai šito negalėjo pakęs- kai siekė 47° F.
vizitinė kortelė antrašu: J. II. ,ti, ir Luthero valdžia pagaliau1 šiandie sau-lė teka 5:82, lei-
Hankins, Springfield, III. ■ buvo priversta trauktis. i džiasi 8 :OO valandą.

FEZAS, Morokka, geg. 12.— 
Francuzų kariuomenė, žygiuo
dama v priekin prieš riffiečius, 
yra jau dvylikoj mylių nuo 
Temansito, kur Abd-elnKrimas
turi įsteigęs savo stovyklą.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SipSTI PINIGAI

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
\ siuntimo sistemą, kurios pagelba galima iš

mokėti į 4-6 dienas už 50 centų;
2. Naujienos siunčia per Koperacijos 

Banką, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sią ir geriausią patarnavimą;

3. 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. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.



Mariampolč
(Tąsa nuo 1-mo puslp.)

Kūdikis Jusy Namuose

Prakalbos
Su Kuriamais Paveikslais

Druseikai

. • o* rranesimab

SHIELDS SGHOOL
Tel. Willow Springs 23 W

Pašešupių naujienos

OI) R
POCIAUS

PiknikasMariampolė

Pr. Dailidės paskaita

18-tą dieną Gegužio 
8-tą dieną Birželio

KAZ1LŲ HUDĄ
Čia keli gelžkelio

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

- stotis. — 
darbininkai

Amalgameitu Rubsiuviy 
septintas dvimetinis 

seimas Montrealy

masis prekyba
čiamiestyje
bankrutijo.
uošviui ir skolininkams špy
gą. Blogi laikai, ir žmonėm no 
geresni! —S.

koope- 
seima,

PALANKIAUSIAS
KELIAS

Naujas Dangus Ir 
Nauja Žeme

šiuomi pranešu visiems savo draugams, rė
mėjams ir draugystėms, kurie turite reikalus, 
kreipkitės šiuo antrašu:

Ir kas
Naujas dangus ir 

kuriose ne bus

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

■ ma 
drau 

visiems pažįstamiems
— K. J. Semaška.

Pranešame visiems Chieagos lietuviams, kad minėtas Kliubas turės pa
rodą, Pėtnyčioj, Gegužio 14, 7 vai. vakaro. Meldžiame visus lietuvius dalyvauti parodoj su 
mašinom. Susirinkite prie Stasiulio ofiso, 4405 So. Fairfield Avenue.

MhS. Wl*iSLOW’8 
Syrup

Jonas J. Zolp 
stančius yry 
taigi prisidegę prie šitos ekskursijos neturėsite jokio vargo, nes 
jis viską

reikalų minist. de 
direktorius p. Pr 

) d. buv. re

Nausėdžiai, Vabal 
ninky valse.

Pradžia 10 valandą ryto Tikietas 50c ypatai
Bus išdalinta $75 vertės dovanų vyrams, moterims ir vaikams

Kviečiame visus ir nepamirškit atsivesti savo draugus, nes gausite dykai gražių dovanų.
PASTABA

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla 
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, P.eČių, Plaunamų 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
/kop/es fa nitnre (fapani/

Reikalaudami

RAKANDU
GEORGE CHERNAUSKAS

W. 75th Street ir Archer Avenue
jis kažin ko tyl 

persekiojimų už kultū
rinį datba.

Jaunime, pabusk iš tamsaus 
miego ir stok į darbą!

—Kriaušė. 43rd ir Rockwell St.
Pradžia 7:30 v. v.

Įžanga Liuosa
Nėra Kolektos

Rengia ir kviečia T. S. B. S
DAUKŠIAI. Iš kovo 5 į ( 

d. nakčia išplėšta Juo^o Grine
vičiaus krautuvė. Nuostolio pa

Kaimas nemažas, .lame yra 
daug jaunimo. Gaila, kad jis 
neorganizuotas ir jokio veikimo 
nerodo 
diečiams pabusti

Delnickių 
kaimo Jurgis Slavėnas pasisko
linęs apie 40,000 litų versda- 

ir statęs Kap- 
progimnaziją, su- 

Savo turtą aprašė

Išbėrimai
Jei jus turite išbėrimus arba kitą 

kokią odos ligą, nusipirkite bakselj 
Cadum Ointment. Jis prašalina niežė
jimą tuojaus. jis labai gerai gydo ta> 
odos vietas kurios yra užkrėstos liga 
ir yra paraudonavusios Cadum Oint
ment taipgi geras nuo spuogų, šlakų 
pučkų, išbėrimų, suskirdusios odos 
karščio, pilės, slogų išbėrimų, deder- 

\ vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių 
brėžimų. persi pjovimų, nusidrėski- 

mų, skaudėjimų šašų, nudegimų ir tt 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Aver.ue, New York.

KUPRIAI [Jūžintų valsč.].
Vasario 16 d. mokytojų rupes
niu suvaidinta “Dūšelės”, 1-no 
veiksmo juokai, padainuota ir 
t.t. Šiaip Kupriai apitamsis 
kampelis, juose sunku šviesos 
žiburėlį užžiebti. Reikėtų at
kusti ir susiprasti. —V. S.

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

Pirmas Iškilmingas
RENGIA AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIU WAS 12 WARDO 

Nedelioje, Gegužio 16 diena, 1926 
Cernausko darže

Justice Park, III.
(1 blokas į rytus nuo Keane Avė.)

tirai visi išsirašo laikraščių. 
Tarp kitų gaunami beveik visi 
pirmeiviški laikraščiai. Turint 

ver
tėtų ir kitų vietų darbininkams 
pasekti rudiečių darbininkų; pa
vyzdžiu. —Pil.

Neužmirškite atsilankyti j didelį Gegužio mėnesio 
ŠOKĮ

Rengia Lietuvių Raudonos Rožės 
Pašelpinis Kliubas 

Sukatoj, Gegužio 15,1926 
LJETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ 

49th Court ir 1-lth St., Cicero, III.
Pradžia 7:30 vai. vakaro įžanga 75c su rūbų pasid?jimu

Perkant tikietą iš kalno 50c 
Muzika J. F

Del skilvio ir vidurių nesina« 
gumų iš priežasties dantų 
auginio, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Buvęs nžs 
partamento 
Dailidė balandžio 
al. gimnazijos salėje papasako
jo “Kodėl Lietuvoje nėra pini
gų?” Pasakotojas ketverius me
tus buvęs “aukštose sferose”, 
dabar dirbąs Emisijos Banke, 
turėjo progos gerai pažinti mus 
lituko buitį. Gražioj neilgoj 
kalboj jis papasakojo tikrai į- 
domių dalykų.

Prieš karą šiandieniniam Lie
tuvos plote buvę 200 milionų 
rublių (miliardas litų), o dabar 
esą tik apie 80 inilonų litų; 
taigi, pinigų yra dvylika kartų

darytu apie 1(MX> litų. Plėšikai 
nesurasta.

įtaikus jau ir Nausc- 
gilaus mie-

$107
Tiesiog j Klaipėdą

*4.pia

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
18 Gegužio,
17 Liepos 

IRSPECIJALfi EKSKUR
SIJA Į KLAIPĖDĄ 17 

LIETOS LAIVU 
“LITUANIA” 

Užsisakykite vietas šių išplaukimų 
$181 Abi Pusi

Trečia turistinė klesa (bu
vusi antra klesa), tiktai $10 
virš kainos paprastos 3-čios 
Liesos vienpus, $15 abipus. 

Jeigu norit važiuot 
f LIETUVĄ 

Pasiudraukit ir važiuokit 
Baltijos Amerikos Linija 

Sekantis Išplaukimas laivu — 
“Estetus” 
“Lituania
Žiniom kreipkitės į vietos agentus, ar 
stačiai j kompaniją: — 
120 North La Snllo Street. Chicago 
312 Sėtond A Ve. S., Minnąapolis, Mino

Labai daug vedusių porų pageidauja tu
rėti vaikų, tukatanėiai kopijų naujos kny- 
gutės I>r. H. VVill Eldera yra duodama be 
Jokiu iftkaAčiią dol bevaikiu moterų. Bile 
kokia šeimyna, kuri gamtos yra nunkriaus- 
ta ir nesusilaukia kūdikių, privalo reika
lauti tos knygutės dykai šiandien. Joje ap
rodoma paprastas namų gydymas, parem
tas vartojimo Steriltone, puikaus mokslinio 
ton; ko, kur| vartojant yra puikios pasek
mės visoje šalyje dėl sustiprinimo silpnu
mų.

Kiekviena moteris, kuri nori gyventi nor
maliai, linksmų namų gyvenimų su kūdi
kiais aplinkui jų, turi kreipti atydų | jos 
pirmutinę užduotę, kad sužinojus kas yra 
Steriltone ir kodėl jis gali būti didelis pa- 
gelbėtojas dėl jos. Skaitykit Aitų matų kny
gutę, kuri yra prisiunčiama dykai papras
tame konverte. Ji atidaro faktus, kurių dar 
moterims nebuvo itaitkinta pirmiau. Tik
tai atsiųskite vardų Šiandien pas Dr. H. 
WU1 Eiders, 1104 Ballinger Bldg., St. 
Joseph, Mo. ,

HMF. švarios, šviesios, Svei- 
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminki- 

V tinantis, atšviežinantis ir
nekenkiantis.

'ffyL V Jums patiks jisai
Kol ĮiiĄjr Knygutė “Eye Care” arha “Eye 

MurinaCo.,Dpt.H.S.,9B.OhioSt.,Chicago Reauty”. Dykai pareikalavus.

daug padėjęs šiai organizacijai. 
Shubertas kvietė svečius links
mai svečiuotis šiame mieste, 
nes, girdi, ’jųs žinote, kad mes 
visko turime. (Aplodismentai).

Prez. U i Imanas pakvietė kal
bėti generalį sek.-kasierį • Jo- 
sephą Schlossbergą. Jis buvo 
irgi karštai ovacijomis ir him
nais pasveikintas.

Kanada, sakė jis, yra didelis 
kontinentas, nuo Atlantiko iki 
Pacifiko, beveik kaip visa vaka
rinė Europa. Hubežiai tarp 
Jungtinių Valstijų ir Kanados 
nėra kanuolėmis nustatyti, taip 
kaip yra Europos šalyse. Drau
gingumas šių dviejų šalių yra 
artimas.

Jis trumpai palietė musų or
ganizacijos istoriją, t. y. praei
tas konvencijas ir paraleliškai 
parodė stiprėjimą ir augimą 
šios unijos. Mes esame dalys 
vienos didžiosios klasės vienu
tės, todėl musų laimėjimai ar 
kitų unijų laimėjimai prisideda 
prie pastutnėjimo į šviesesnę 
ateitį. Britanijoje pirmiausia 
gimė amatų unija, todėl jie ir 
yra šiandie stipriausi.

Kvietė visus atstovus 
ruoti ir rinitai tęsti šį 
kuris turi Spręsti daug svarbių 
ir įvairių reikalu.

Pirmininkas paskyrė iš sep
tynių delegatų mandatų komi
siją.

Kalbėjo dar generalio sekre
toriaus asistentas J. S. Potofs- 
ky, kurs ilgi buvo pasitiktas 
aplodismentais ir himnais.

Kytoj sesija prasidės 9:30 v. 
ryto, šiandie po pietų 2:30 v. 
bus visi delegatai basais po 
miestą pavažiojami- ir, lankant 
įdomias vietas, paaiškinami.

Seimo atidarymo sesija pasi
baigė 1:30 vai. po pietų.

P. S. — l4ibų dienų nuo A. 
Čepaičio, Jono Bačiuno ir 
nęs visiems unijistams, 
gams ir

Žiemos metu keletas davatkų 
gimnazistų Druseikių kaime 

sutvėrų pavasarininkų kuopą. 
Kadangi kaimo jaunimas gerai 
nežinojo kas tokia pavasarinin
kų organizacija, tai joje prisi
rašė nemaža narių. Davatkėles 
labai džiaugėsi tuo ir svečiai 
susirinkime žadėjo jaugiau ne- 
bėsiporuoti ir pakampiais ne- 
sidaužyti. Buvę tuomet susi
lipkime svečiai užušiliečiai ga
vo pakankamai pasijuokti. Po 
kiek laiko daugelis įsirašiusių 
pamate, kad tai atžagareiviška go ir įsteigti Lietuvos Jaunimo 
organizacija, kad ji nieko ge- S-gą. Nausėdžiuosc yra pradžios 
ra jaunimui nežada duoti, o tik mokykla. Mokytojas galėtų
palaiko dabartinius musų kraš- padėti jaunimui organizuotis,
to šeimininkus, kurie smaugia’bet jis kažin ko tyli, lyg bijo- 
spaudą, tą šviesos spindulį iš dainas
kurio mes šėmiam mokslo ži
nias ir, kad jie ištikrųjų yra 
tiktai kr. d. partijos tarnai,— 
ėmė bėgti nuo jų. Tatai supra
to pavasarininkų vice-pirmiįlin
kas, kartu su kitais pažangiai
siais Druseikų ir Braškių kai
mo januoliais griebėsi tverti L. 
J. S. “Žaibo” skyrių. Dabar jau 
turim savo kuopą su energin
gu pirmininku priešaky. “Žai
bo” steigiamasai susirinkimas 
praėjo gyvai. Valdybon iš
rinkta: pirmininku M. Samu- 
lionis, vice-pirmininku A. Vi
limas, sekretorium J. Vegys, 
iždininku E. Sriužytė ir knygi
ninku -P. Kuginys 
mns nutarė steigti knygynėlį, 
išsirašyti “Biržų Žinias”, o kai 
atsiras lėšų, tai ir daugiau laik
raščių. Susirinkusių tarpe ma
tėsi pasiryžimas dalyvauti rin
kimų kovoj ir padėti juos de
mokratijai laimėti.

—Druseikietis.

Turėdavo Eiti Ant Kriu- 
kly; Dabar Jaučiasi

Puikiai 64 metu
Aria ir Prižiūri 35 Akerių Komų 

Lauką ir Jaučiaai Puikiauain
M r. M. Oxburger ifi Sheffield, III. 

8ako: "RaSau, kad davus jums žinią, 
ką Nuga-Tone yra padaręs dėl ma
nęs. Aš išgulėjau lovoje vieną savai
tę, o po to, kaip atsikčliau turėjau 
vaikščioti ant kriukių. Draugas da
vė man blanką ir liepė pasiųsti dėl 
Nuga-Tone ir jį išmėginti. Man dar 
nesuvartojus nė čielos bonkutėa, aš 
jau pradėjau atlikinėti visus smul
kiuosius namų darbus, arti ir prižiū
rėti 85 akerii) komų lauką, pagelbėti 
šienauti ii jaučiuosi puikiai; amžiaus 
64 metų.”

Šio laikraščio skaitytojai atras Nu
ga-Tone stebėtiną gydytoją panašiuo
se atvejuose. Pabandyk jį. Jis yra 
toks paprastas, malonus ir veiklus, 
jog j keletą dienų pastebėsi!, kaip ge
rai jus jaučiatės. Jis padidins jūsų 
stiprumą ir pajiegą ir pagerins krau
ją, nervus ir kūną labai greitai, jis 
sutelks pailsinantį miegą, stimuliuos 
kepenys ir reguliuos vidurius labai 
puikiai. Jisai yra tikrai garantuoja
mas jog pagelbės jums, ar gražina
mi pinigai. Pastebėk garantiją ant 
pakiuko. Rekomenduojamas, garan
tuojamas ir parduodamas per visas 
aptiekas, ar prisiųsk $1.00 ir gausit 
tiesiog iš National Labaratory, 1014 
So. Wabash Avė., Chicago, UI.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Dar Yra Laiko
Išvažiuosime iš Chicagos 19 d. Gegužės

Jeigu norite vykti Lietuvon, ruoškitės ir prisidėkite 
prie Milžiniškos pavasarinėsčia steigimą, čia uždaroma

1925 m. (rudenį) prie moky
tojų seminarijos buvo įsteigta 
1 kl. pavyzdinga vidurinė mo
kykla. Ji buvo steigiama semi
narijos reikalams, kad baigian
tieji seminariją (4 kursą) auk
lėtiniai turėtų kur praktikuotis. 
Iki šiam laikui asmens baigę 
seminarijos 4 kursus įgydavo 
vyresniojo mokytojo teises, t. 
y. turėjo teisę mokytojauti vi
durinėse mokyklose, o baigę 2 
kursus tik pradžios mokykloj. 
Dabar jaučiant Lietuvoj inte
ligentų jėgų perteklių (tam 
skaičiuj ir mokytojų), teko su
žinoti, jog ateityj projektuoja
ma sutvarkyti taip, kad asmens 
baigę pilną seminarijos kursą 
(t kursus) turės teisę moky
tojauti tik pradžios mokyklose, 
> vidurinėse m-se greičiausia 
galės mokytojauti kaip ir gim
nazijose tik asmens išėję aukš
tąjį mokslą. Aišku, jog1 tada 
prie mokytojų seminarijų vidu
rinės mokyklos nebereikalingos 
ir visoj Lietuvoj jas prisieis pa
naikinti. Taip kad įsteigta 
pareitais metais pavyzdinga vi
durinė mokykla prie Mar. mo
kytojų seminarijos nuo ateinan
čių 1926-7 mokslo metų bus 
greičiausia uždaryta. Kol kas 
joje veikia tik pirmos dvi kla
ses. Nuo ateinačio rudens Ma- 
riampolėį viena mokslo įstaiga 
bus mažiau.—K.

Zolp’o Ekskursijos
Visiems pažįstamas Jonas J. Zolp, važiuoja j Lietuvą ir ypa- 
tibkai ly<IČH ekskursiją iš Chicagoa iki pat Klaipėdos ir Kauno

DIDŽIAUSIU PASAULYJE LAIVU 

UNITED STATES LINE
LEVIATHAN 

iŠ NEW YORKO I SOUTHAMPTONĄ IŠPLAUKS 

Gegužės 22-ra dieną, 1926
as yra patyręs laivakortininkas, per 20 metų tuk- 
isleidęs Ir pergabenęs iš Lietuvos ir į Lietuvi},

sutvarkys kelionėj. Informacijų kreipkitės:

JOHN J. ZOLP
4559 S. Paulina St. Chicago, III
Pašaukite per telefoną Yai’ds 0145. Maloniai .suteiksime infor
macijų, kas reikalinga dėl kelionės. Sutvarkysime Permitus su
grįžimui, Pasus, ir Income Taksus.

JOHN J. ZOLP

Izajošius 65:17 ir Apreiški- j 
mas Jon. 21:10

Bus išaiškinta, kas yra 
šie: “Senas dangus ir sena 
žemė”, kuriose girdėtis ver
ksmas ir dejavimas, kurie 
neužilgio sugaiš 
yra tie 
nauja žemė 
girdimas balshs verksmo, 
nei raudojimo^ bet bus am
žina linksmybė?

Didžiausis įspūdis šių pa
veikslų yra, iš numirusių 
prisikėlimas.

Ketverge, Gegužio 
13 d., 1926 m.

mažiau. Jie turėtų augti, bet 
kaip tik mažta. Kokia tai sko
la nesenai tekę padengti iš lito 
aukso fondo ir dėl to išimta iš 
apyvartos 20 milionų, t. y. ket^ omenyj dabartinę bepinigę 
virta dalis litų, žmonės, kurie 
varė musų finansų politiką mo
kinos iš rusų, ne iš Vakarų, 
rėmė tik pramonę ir pirklius. Iš 
skolintų 78 miilonų litų ūkinin
kams tenka tik 3.200.000 litų, 
visi kiti--pramoninkams ir pirk
liams. Šiandie paaiškėjo net, 
kad žymi dalis skolintų pramo
ninkams'pinigų negrįš, nes pas 
mus pramonei nėra geros dir
vos. Dabar nė ūkininkai ūkio 

< nepagerino, nė laukiami fabri- 
1 kai nedirba ir duoda tik nuo
stolius. Kad pas mus finansi
nis krizis, tai pasako faktas, 
kad musų iltai paremti daugiau 
šiai ne pastovia valiuta, bet dis
konto veks.

Pinigų nesą dėlto, kad nemo
kėta jais verstis ir taupyt. Be
reikalingi paloviai Kaune ir už
sieny mus atstovybėms paėmė 
17 milionų litų. IŠskolinta mi- 
lionai kun. Vailokaičiui, visiems 
privatiems bankams, įmonėms, 
kurie ne lik neduoda pelno, bet 
daro nuostolių. Valdžia vieton 
davus ūkininkams paskolų ir 
toliau remia ant smėlio staty
tus namus—įmones, kurios vis 
tiek žlugs. Kad butų buvus ge
ra valia, butų galima kasmet 
ūkininkams išskolinti apie 2(1 
milionų litų. Dabar daroma 
daug tuščių pinigų švaistymų. 
Paskolos dabar jokiu bodu ne
galima gauti iŠ užsienio.

Baigiant pasakotojas atšaki? 
nėjo į klausimus. Žmonių, norš 
ir buvo bilietai, prisirinko pil
nutėlė salė. Paskaita darė la
bai objektingos kalbos įspū
džio.—Di*i. <
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L.S.S. Pildomasis Komitetas:

lengviaus kovoti už galutiną sa
vo paliuosavimfį. Kad darbinin
kai gaištų sėkmingai ginti savo 
reikalus, jiems reikia turėti tei
sę laisvai organizuotis ir švies
tis, jų protas ir sąžine turi būt 
nevaržomi. Todėl pasiliuosavi- 
mas nuo klerikalizmo pančių yra 
didelis žinksnis pirmyn.

GIAtfOMO matteotti 
PAMINKLAS

NAUJAS PARTIJOS 
SEKRETORIUS.

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

— visi Chicago, III.

LJS^S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

Sekretorius — A. Jusas, 3959 Archer 
Avė., Chicago, III.

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, 111.

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

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

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

Tarptautiniam Fronte
SOCIALISTŲ INTERNACIO

NALAS PRIEŠ MASKVĄ.

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

'Socialistų Darbininkų Inter
nacionalo vykdomasis ‘komite
tas savo atsišaukime, išleis
tam dėl Pirmosios Gegužes 
šventės, ragina visų šalių so
cialistų partijas rinkti aukas 
Giacomo Matteotti paminklo 
pastatymui.

Paminklą nužudytam Italijos 
socialistų atstovui Internacio
nalus nutarė statyti tuo tarpu 
Briuselio Liaudies Name, kad 
paskui jį perkėlus Italijon, kuo
met tenai pasikeis politines są
lygos. Birželio 10 dienų sukaks 
lygiai dveji metai nuo Malteo- 
tti mirties. Per tas sukaktuves 
bus padaryta visame pasaulyje 
pirmoji rinkliava į paminklo 
fondą. L

naujas Pildomasis Komi- 
išrinko partijos sekreto- 
drg. William H. Henry iš 
valstijos. Jisai kartu eis

American Appeal”,

Tuoj po Socialistų Partijos 
konvencijos, kuri įvyko pirmose 
gegužės mėn. dienose Pittsbur- 
gh’e, 
tetas 
rium 
Ohio
laikinai ir 
partijos savaitraščio, adminis
tratoriaus pareigas.

Iki konvencijos sekeretoriaus 
vietą laikinai turėjo drg. George 
Kirkpatrick, kuriam teko pava
duoti dr-gę White, pasitrauku
sią nuo darbo dėl ligos.

STANLEY MANKUS
SIUVĖJAS

Ofiso vai. 9 A. M. iki 5:30 P. M.
Siutai $85 ir aukščiaus

Goddard Bldg., Tel. Central 461

J. SAUDARGS

Socialistų nusistatymas 
pateisintas

yra pakankamai 
ameri- 

kurias iš-

Amerikos 
yra nusi-

Sekantis Socialistų Darbinin
kų Internacionalo kongresas 
Įvyks ateiiiančiais metais, Lon
done. Pakvietimą, kad kongre
sas butų laikomas Londone, In
ternacionalo pildomasis komite
tas gavo iš Britanijos Darbo 
Partijos per jos sekretorių A.

kusius darbininkus ėmė į savo I Hendersoną.
varžą varyti juodoji “darbo fe-j Internacionalo poldomojo ko- 
deracija”; komunistų partija da-|miteto posėdis įvyko balandžio 
rė slaptas konspiracijas prieš I mėn. 11 d. Ciuriche, kur randa- 
valdžią ir traukė į savo sumoks-1 si centralinė Internacionalo raš
ius nepatyrusius jaunuolius iš I tinę. Tame posėdyje buvo taip 
larbininkų klasės to rezulta-jpat svarstomas Britanijos Ne- 
te komunistų partija tapo už-priklausomosios Darbo Partijos 
drausta, o daugybė žmonių pa-1 įasiulymas 
kliuvo į kalėjimą. I konferenciją su Komunistų In-

Ilgainiui ir patys komunistui ternacionalo vadais tikslu iš
vadai pamatė, kad jų neva revo-l diskusuoti 
liucinė taktika veda* į pelkes. I klausimą.
Seimo rinkimų boikotą jiems te-1 rėmė tiktai viena mažiuke orga- 
ko atšaukti. Toliaus, neturėda-1 nizacija visame Internacionale, 
mi teisės savo vardu eiti į rinki-1 Lenkijos Nepriklausomųjų So- 
mus, jie buvo priversti statytipialistų Partija. 247 
bespalvius “darbininkų kuopų“prieš 3 jisai buvo buvo 
sąrašus. Pagaliau, prieš pas-1 tas.
kutinius rinkimus jie turėjo jau j Socialistų Darbininkų 
viešai prisipažinti, kad vieni jie I lacionalo sekretoriatas 
negali nieko pasiekti, ir pasisiu-j pildomojo komiteto posėdžiui se-i 
iė į talką Seimo opozicinėms I kantį pareiškimą, kuris buvo 
partijoms. Bet ir šito žinksnicl priimtas: j
jie nesugebėjo padaryti rimtai, | -Mes esame įsitikinę, kadi 

Rusijoje ateis diena, kuomet' 
pasibaigsrbeprotiška sistema,’ 
kurioje vienui viena partija 
laiko savo rankose išimtiną v 
politinio veikimo monopolį ir ? 
sauvališkais metodais slopina’ 
socialistų partijas.

“Tiktai tuomę^ kai sociali
stų partijos galės legališkai ( 
veiki Sovietų Sąjungoje, lais-j 
vai reikšdamos savo Įsitikini- ( 
mus, kaipo klasiniai susipratę 
darbininkai, be baimės už-, 

ant savęs terorą;, 
tuomet 
pradėt 
gilius

padalyti bendrą

“bendro fronto“
Šitą pasiūlymą pa-

balsais 
atmes-

Inter- 
patiekė

Tol. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS 
REGISTRUOTA AKUŠERE

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arbd ligonbutyje. Pa
tarimus suteikiu veltui. Valandos 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Kitam 
laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Pritaiko 
Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Tel. Blvd. 3138 
M.» WoiLkievic%- 

BAN1S

ArfUfiERKA 
1 u»e km ingai pa- 
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Lietuviai Advokatai

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

J. PIKELIS
3159 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Geriausia ir pigiausia ap- 
redalų krautuve. Vasari
niai apreclalai <Iol vyrų, 
moterų ir vaikų; naujau
sios mados aprėdalai už 
žemiausias kainas.

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo V lėta
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas x
190 No. State S't., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

11
Tel.

3241

Advokatas
S. La Šalie St., Room 2001
Randoiph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearhorn St. Room 1538 
Telephone Randoiph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pana! 
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 7:80 vai. vakare.
t Dienomis: Canal

3110. NaktJ 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

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

z

Telofonai:

Tel. Boulevard 0537

. DR. MARYA 
DOWIAT—S A SS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Jau atėjo trumpa žinia iš Lie
tuvos apie Seimo rinkimų rezul
tatus. Ji sako, kad klerikalai 
rinkimus pralaimėjo. Nors 
smulkmenų, dar nėra, bet pats 
faktas, kad kademai Lietuvoje 
tapo sumušti,
reikšmingas ir svarbus 
kiečiams padaryti kai 
vadas iš jo.

Visi protaujantys 
lietuviai darbininkai
statę prieš Lietuvos klerikalus. 
Klerikalų valdžios nuvertimo 
jie visi geide. Bet kaip ją nu
versti ?

Čia (larbininkų nuomonės sky
rėsi. Socialistai ir kiti demo
kratinio nusistatymo darbinin
kai manė, kad kovą prieš kleri
kalizmą reikia vesti demokraty- taip kad opozicija jų pasiūlymą 
bes pagrindu, dalyvaujant rin- atmetė su panieka. Ir, lyg ty- 
kimuose į Seimą ir į vietinių sa- i A,a tarn< ka(i parodžiiis visą ko- 
vivaldybių įstaigas, ginant žo- munistiško fronto pakrikimą, ži- 
džio ir spaudos laisvę, organi- nomas komunistų vadas Z. An- 
zuojant ir šviečiant mases, ir t.t. garietis oficialiam savo pažemi- 
Jie sakė, kad, nors šitas kovos nės partijos organe “Komunis- 
kelias yra ilgokas, bet jisai yr«jte“, davė obalsį savo “armijai”; 
tikras; anksčiaus ar vėliaus ji- Vesti aštriausią kovą su sočiai- 
sai būtinai turi atvesti prie tik
slo.

Priešingoje pozicijoje stovėjo 
rusiško bolševizmo šalininkai, « 
vadinamieji komunistai. Jie 
stojo prieš demokratybę ir rei
kalavo, kad Lietuvos darbinin
kai, vietoje jos, vartotų slaptu 
sąmokslų ir ginkluotų sukilimų 
taktiką. Demokratiniai kovos 
budai, pasak jų, negalį duoti nie
ko gera. Seimas, visuotinas 
balsavimas ir panašus dalykai 
tai esą tiktai “darbininkų mul
kinimo” iri “revoliucijos truk
dymo“ įrankiai. Darbininkai 
turį šitą nedorą, minias kvaili
nančią politiką mesti į šalį ir 
rengtis prių valdžios nuvertimo 
ir savo diktatūros įsteigimo 
“tiesioginio veikimo” keliu.

Ginčai dėl šitų dviejų nusista
tymų ėjo Amerikos lietuvių dar
bininkuose per visus Lietuvos 
nepriklausomo gyvenimo metus. 
Katroje gi pusėje pasirodė tie
sa?

Jtinia apie Lietuvos Seinu^rin
kimų pasekmes aiškiai sako, 
kad tiesa buvo socialistų pusėje.

Šie rinkimai į Seimą davė kle
rikalizmui Lietuvoje pirmą di
delį smūgį. , Lietuvos darbo 
žmonėms, tiesa, reikėjo laukti 
apie aštuonerius metus, iki tas 
smūgis klerikalizmui atėjo. Bet 
jisai vis tik atėjo; juodosios re
akcijos viešpatavimas tapo su
laužytas. Ir tai padaryta demo
kratinės kovos keliu. O ką gero 
davė Lietuvai bolševikiški me
todai? Nieko!

Kiekvienas žinksnis, kurį da
lis Lietuvos darbininkų darė, 
sekdama paskui komunistus, 
reiškė pralaimėjimą darbo žmo
nėms ir laimėjimą reakcijai. Ko
munistai boikotavo rinkimus į 
Steigiamąjį Seimą — to dėka 
klerikalams pavyko gauti St. 
Seime daugumų; komunistai 
mėgino pavartoti savo anti
konstitucinė:. politikos reika
lams Lietuvos darbininkų profe
sines sąjungas — tuo pasinau
dodama, klerikalų valdžia profe
sines sąjungas suardė, ir pakri- darbininkams vis tik bus daug bendra.

demokratais, nežiūrint, kad ta 
kova gali padėt laimėt rinkimus 
kademams! šitą obalsį jisai pa
leido tuo pačiu laiku, kai komu
nistų partijos centras rašė ofici
ali kvietimą socialdemokratams 
dėl “bendro fronto“'.

Vadinasi, savo “revoliucine” 
taktika komunistai ne tiktai 
žengė nuo pralaimėjimo prie 
pralaimėjimo, bet ir į vis’didesnį 
“visų galų suirimą”. Kaipo po
litinė jėga, jie šiandie Lietuvoje 
jokios reikšmės nebeturi — ne 
bent tiktai tą, kad pūvantis jų 
“partijos” lavonas dar tebegadi- 
.ia orą. Nėra kam jį užkasti!

Gi Lietuvos demokratija, ir 
pirmoje eilėje josios priešakinis 
būrys — darbininkai, vadovau
jami socialistų, — šiandie šven
čia didelę pergalę. Ji nėra neti
kėta. Demokratiniai nusista
čiusių Lietuvos ddrbo žmonių 
jėgos augo nuolatos. Jos suku- ♦
rė kooperacijas; jos paėmė į sa
vo rankas vadovybę kultūros i 
darbo srityje; jos turėjo stam-j 
bių pasisekimų ir politikoje—j 
pav. savivaldybių rinkimuose, fesjnil| sąjungų (unijų) kong-' 
kurie įvyko 1924 m. rudenyje. I resas nutarė nutraukti ryšius 
Bet Seimo užkariavimas vis tik I su “raudonųjų” unijų Interna- 
stambiausias laimėjimas. AŠ-1 cionalu. Kongresas išrinko nau- 
tuonerių metų demokratijos ko-1 jų sąjungų valdybą ir davė jai, 
va nenuėjo niekais. I įsakymų prirengti dirvų prisi-

Mums, Amerikiečiams lietu-1 dėjimui prie Amsterdamo In- 
viams socįalistams, yra malonu | ternacionalo. 
jaustis, kad ir mes esame prie 
to laimėjimo šiek-tiek prisidė
ję. Nors mes ir nepadarėme 
kažin kielę bet visgi sulig savo 
išgale rėmėme Lietuvos social
demokratus, tvirtai tikėdami, 
kad jų principai yra teisingi; ir 
neapsirikome.

Bolševikiški monehiinkai dar 
bar, žinoma, mėgins apdumti 
akis savo pasekėjams, aiškinda
mi, kad klerikalų sumušimas 
rinkimuose j Seimą dar nereiš
kiąs darbininkų išnaudojimo pa
naikinimo. Tatai ir mes žinome 
labai gerai. Kol nebus įsteigta 
socializmo tvarka, darbininkų išr 
naudojimas nepasiliaus. Bet 

jungą nuvertus,

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

J. P. WAITCHES
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; 
Rosolande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi vedu visokius sudus.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišky ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

i I i—— mm
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Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

naudojimas n< 
I klerikalizmo j 
•/tarki ninlzon^r v

ateis lai-, 
diskusijas, 

principų ir.

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI

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

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lubtraukti 

tiktai 
kas 
apie
taktikos, priešingumus dar-, 
bininkų klasėje su vilčia, kad 
jos bus vaisingos.

“Bet tikriausias būdas su
stabdyt neapsakomą darbi
ninkų klasės jėgų eikvojimą, 
pareinantį nuo jos susiskal
dymo, yra nuolatinėse ir ne- 
atlaidžiose pastangose sustip- 
rint ir išaugint Socialistų 
Darbininkų Internacionalą. 
Juo jisai bus stipresnis, tuo ( - 
arčiaus bus valanda, kuomet < 
viso pasaulio darbininkai vėl 
susivienys vienam visą darbi
ninkų judėjimą apimančiam 
Internacionale.“ •

GRAIKUOS DARBININKAI
ATSIMETĖ NUO MASKVOS
Nesenai įvykęs Graikijos pro-1^

Graikijos darbininkų judėji-, 
mas buvo 1920 metais suskal
dytas. Prieš tai Graikijos uni
jos turėjo 170,000 narių. Mask
vos agentams pradėjus vykdy
ti darbininkų masėse “bendrą 
frontą“, unijos neteko dauge
lio narių. Prie reguliarių unijų 
centro paliko tiktai 60,(MM) dar
bininkų, o komunistinis unijų 
centras surinko vos 28,000 
rių. Kiti darbininkai visai 
leido organizacijas.

Pagaliau, tečiaus, tapo 
šauktas naujas profesinių 
jungų kongresas, kad vėl
kurus bendrą ųnijų centrą, šis 
kongresas padarė nutarimą, kad 
su Maskva organizuotieji dar
bininkai negali turėt nieko

na- 
ap-

su- 
są- 
su-

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. WashinCton St.

Cor. Washing'ton & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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

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. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

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.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

Franklin 2460

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

Room 712 Otis Building

10 So. La Šalie St.
Vedu visokius reikalus. Susidėjęs 
su Erickson & Johnson. Ofisas at
daras subatomis po pietų.

1 '"■■■ 1 ■ 11
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DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

f

A. L. Davidonis, M. D.
4643 So.Michigan Avė.
Tel. Kenwood5107

J r j J I nuo 9 akt 11 vai. ryte; 
y aiailaOS^ nuo jy g ya|. vakare

Phone Canal 1713-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St. 
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien*. 
PanedSly ir ketverge nuo 8 iki 8 ▼.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx M M 
M 
M

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

ti, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesj ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojr.ą t * skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau J a. per menesj, kaip kad būna Naujienų laidą. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepn- 
iraami. 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, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

. ............................. ..... J......... Atkirp čia
Data: Gegužis 13, 1926

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Westem Ave«
VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare E
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O.
DR. W.

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na- 
turalis (be gyduolių ir be operaci
jų). ‘ ‘ ‘ 
matizmą, paralyžių, 
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Humboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

Pasekmingai gydome reu- 
izmų, paralyžių, chroniškų ka-

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.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
Chicago, FU.

/
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ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

I .................................................. ■■ H II
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Apžvalga

GERA ŽINIA Iš LIETUVOS

PRALAIMĖJO.

Musų žinią, kad bolševikai 
pralaimėjo SLA. viršininkų rin
kimus, patvirtina p. A. B. Stri
maičio telegrama iš New Yorko, 
kuri skamba taip:

“Bolševikai SLA. tyvą pra
laimėjo. Visi senieji valdi
ninkai išrinkti.”
P. Strimaitis, rodos, yra na

rys komisijos, kuri skaitė bal
sus, taip kad jo pranešimu gali
ma pasitikėti.

ANGLIJOS STREIKAS PASIBAIGĖ 
KOMPROMISU

STREIKAS ESĄS SUTAI
KYTAS.

BET MORALĖ PERGALĖ YRA DARBININKŲ 
PUSĖJE

MONARCHISTŲ SĄMOKSLAS VOKIETIJOJE

Na, tai “Naujienų” pranašavimas išsipildė: Lietu
vos piliečiai rinkimuose į Seimą davė krikščionims demo
kratams “paskutinį patepimą”.

Reikia manyti, kad klerikalizmo viešpatavimas Lie
tuvoje tuo budu baigiasi. Bet visiškai sunaikint klerika
lų pajėgas dar ims laiko. Ar naujasis Seimas galės daug 
padaryti šitoje pakraipoje, priklausys nuo to, kokia bus 
jo sudėtis. Tikimės, kad "Naujienos” galės greitai ir apie 
tai pranešti.

Britanijos darbininkų streikas pasibaigė, kaip ir bu
vo galima tikėtis, kompromisu. Valdžios komisijos virši
ninkas prižadėjo unijoms, kad bus išpildyti tam tikri 
streikininkų reikalavimai, ir tuomet unijos atšaukė strei
ką. Unijos tuo budu dalinai pasiekė savo, tikslo. Antroje 
pusėje nėra visiškai sumušta ir valdžia, nes ji neatiža- 
dėjo savo nusistatymo, jogei į derybas dėl ginčų anglies 
pramonėje ji eisianti, tiktai kuomet busiąs atšauktas 
streikas.

Bet tenka pasakyt, kad valdžiai vis tik teko nusileis
ti labiaus, negu darbininkams. Premjeras Baldwinas pra
džioje buvo pareiškęs, kad streikas turįs būt atšauktas 
be jokių sąlygų. Dabar gi, nors ne jisai pats, be jo įga
liotinis Sir Herbert Samuel, turėjo duoti iš anksto tam 
tikrus pažadėjimus unijų kongresui, pirma negu strei
kas buvo atšauktas.

Vakar apie 10:30 vai. ryto lai
vų kompanija White Star Line 
pranešė “Naujienoms”, kad atė
jusi iš Londono telegrama, jogei 
streikas esąs pabaigtas. Ra
šant šiuos žodžius, sąlygos, ku
riomis buvo prieita prie susitai
kymo, dar nėra žinomos. Aišku 
tiktai tiek, kad darbininkai ne
galėjo pralaimėti, nes streikas 
nėjo silpnyn.

RUSŲ LAIKRAŠTIS KITOSE 
RANKOSE.

Streiko tikslas buvo apginti angliakasius ir priver
sti kasyklų savininkus ir valdžią imti anglies pramonės 
perorganizavimo. Unijų kongresui tatai dabar yra pri
žadėta. f •

Apie kokį nors politinį perversmą streikininkai ir 
nesvajojo. Jie net nereikalavo, kad butų priimtas tam 
tikras konkretiškas anglies pramonės pertvarkymo pla-^ 
nas. Apie tai, kad kasyklos turi būt nacionalizuotos, kal
bėjo tįktai atskiri darbininkų vadai, bet tai nebuvo ofi- 
cialis streiko obalsis.

Po streiko sutaikymo, dabar kiekvienas Britanijos 
gyventojas klaus savęs: Kam gi buvo reikalinga ta baisi 
kova? Kodėl valdžia negalėjo pirmiaus įvykinti tas de
rybas, kurias ji dabar žada pradėti su kasyklų ir darbi
ninkų atstovais anglies pramonės sutvarkymui?

VIS PLETKOS. .

be-

Nėra abejonės, kad kiekvienas sveikai protaująs 
žmogus pripažins, jogei streikas įvyko per valdžios kal
tę. Ji galėjo neduot jam įvykti, o vietoje to ji stačiai jį 
išprovokavo, pastatydama ultimatumą profesinių sąjun
gų susivienymui (kongresui).

Taigi moraliu atžvilgiu valdžia yra pralaimėtoja.
Gi Britanijos darbininkai pakėlė savo autoritetą vi

suomenės akyse ne tiktai tuo, kad jie neišsigando vald
žios grasinimų, bet ir tuo, kad jie visam pasauliui parodė 
nepaprastą savo solidarumą. Tokios darbininkų vieny
bės, tokio sutarimo ir disciplinos dar nėra matęs pasau
lis. Kito tokio mūšio su organizuota darbininkų klase An
glijos kapitalistai bijos labiaus, kaip ugnies

Berline tapo susektas monarchistų sąmokslas prieš 
respubliką. Policija suėmė daug sąmokslo vadų ir suse
kė jų planą padaryt gen. Hindenburgą Vokietijos dikta
torium. Sakoma, kad į sąmokslą esą įvelta visa eilė auk
štų armijos karininkų. x

Ar monarchistų užmačios butų pasisekusios, nežinia. 
Bet tas faktas, kad jie dar vis organizuojasi ir sugeba 
palenkti savo pusėn dalį kariuomenės vadų, rodo, jogei 
pavojus Vokietijos respublikai dar nėra praėjęs. Todėl 
yra svarbu, kad Prūsų valdžioje dalyvauja socialdemo
kratai. Tiesa, socialdemokratams nemalonu būti koalici
joje su buržuazinėmis partijomis, bet jeigu Prūsų vidaus 
reikalų ministeris butų ne socialdemokratas Severingas, 
tai ir šitas monarchistų sąmokslas kas žin, ar butų bu
vęs laiku atidengtas. Visą valdžią atiduot į buržuazijos 
rankas yra pavojingas dalykas.
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Gorilos protas.---- Nu.u-

jasis JEnciclopaedia 
Britannica redakto
rius. — New Yorke 
nuo džiovos miršta 
daugiau vyrų, negu 
moterų

Bet apelsino vis^i ir dabar dar 
negalėjo pasiekti. Jos antakiui 

susitraukė, veidas reiškė susirū
pinimą, nusiminimą. Ant galp, j j 
sumetė kas daryti: atsinešė tre
čią dėžę ir užkėlė ant pirmųjų 
dviejų. Pasilipusi ant tų dėžių, 
ji pasiekė apelsiną.

Prof. Yorkes patiekė gorilai 
ir daugiau galvosūkių, ir kiek
vieną kartą ji didžiausiu pasiry
žimu dirbo, kad laimėjus apelsi
ną arba bananą. Kai jai nesi
sekdavo, ji suraukdavo kaktą, 
kasydavo pakaušį, vienok nepa
liaudavo dirbti. Prof. Yerkes sa
ko:

“Pirmas įspūdis yra toks, kad 
šimpanzė yra protingesnė, negu 
gorila. Bet tai greičiausia parei
na nuo temperementalio skirtu
mo tarp tų dviejų gyvūnų, šim
panzė yra labiau emocinga ir 
impulsyvė; gorila turi daugiau

miau gali kurias nors problemas 
išspręsti. Aš verčiau Congo go
rilą ištisomis valandomis dirbti. 
Ir ji dirbo. Tuo tarpu šimpan
zė labai greit nuvargsta”.

Tai dar tik pradžia. Prof. Yer- 
kes yra pasiryžęs savo tyrimus 
ir toliau tęsti. Tuo būdu trum-

Chicagos laikraštis “Ruskij 
Vestnik”, kurį per dvejetą su 
viršum paskutinių metų kontro- 
iavo adv. K. Gugis, pereina j 
eitas rankas. Vakarykštėje lai
kraščio laidoje įdėta pranešimas, 
kuriame sakoma, kad daugumą 
serų bendrovėje, kuri leidžia 
“Russkij Vestnik”, atpirkusios 
rusų darbininkų profesinės są
jungos ir švietimo organizaci
jos; prisidėję ir keletas privati
nių asmenų, bet jų dalis esanti 
nedidelė.

Kartu pranešama, kad iš New 
Yorko atsikraustęs į Chicagą 
dienraštis “Rassvet”, kirt’is su- 
siliesiąs su “Russkij Vestnik“. 
Nuo šio šeštadienio chicagiškis 
aikraštis todėl eisiąs po vardu: 
“Russkij Vestnik-Rassvet”. Re
dakcija (ir, tur būt, visi darbi
ninkai) busianti pakeista.

Nauji laikraščio vadai bus 
ne anarchistai.

Mokslininkai vis labiau ir la
biau pradeda domėtis žmogbež
džionėmis. Kai kurie jų vyks
ta specialiai į tropikus, kad ten 
galėjus studijuoti gorilas,, šim
panze, gibonus, etc. Gan daug 
toj srįtyj jau nuvekta. Bet daug 
dar reikės pasidarbuoti, kol 
svarbesnės problemos bus tinka
mai išspręstos.

Beždžionių studijavimas yra 
surištas su didelėmis sunkeny
bėmis. Imkime kad ir gorilas. 
Gorila yra nepaprastai opus gy
vūnas. Nelaisvės jis negali, pa- . _
kęsti, štai kodėl iki šiol visos' pasiryžimo, nuovokos ir tinka- 
pastangos nedavė teigiamų re
zultatų. Daug gorilų buvo pa
gauta. Bet bėda su jomis yra 
ta, jog kaip tik jos patenka į ne
laisvę, tuoj ima nykti. Serga, 
jos, niekuo nesidomi, nieko ne
nori. Tokiomis sąlygomis, žino
ma, sunku ką nors patirti apie 
jų proto veikimą. Vienok ačiū poj ateityj bus sukurta nauja 

mokslo šaka — žmogbeždžionių 
psichologija.

9f. ¥ *

Encyclopaedia Britannica turi 
naują redaktorių. Enciklopedi
joms redaguoti paprastai skiria
ma užsitarnavę profesoriai. Bet 
šį kartą padaryta išimtis. Gar- 

Ben Burbridge’o pasidarbavi
mui, mokslininkams dabar yra 
progos tinkamomis sąlygomis 
gorilas studijuoti.

Ben Burbridge yra turtingas 
Floridos biznierius. Prieš porą 
metų jis nutarė, jog turi pakan
kamai pinigų. Likvidavęs savo

Baltrušaitinio “Aido” repor- 
;erė sakosi aplankiusi Sociali
stų Partijos konvenciją Pitts- 
burgh’e, bet ji užtikusi visai ma
žą būrelį žmonių, ir dėlto jai me
lavę, kad tai esąs tiktai žymes
niųjų vadų pasikalbėjimas, bet 
ne tikra konvencija.

Toliaus, ta neva reporterė 
rašo:

“Debsas antrą dieną aplei
do konvenciją; esą, kas ten 
mirė jo šeimynoj.”

Aišku, kad ta ekstra-kairioji 
žmogysta socialistų konvencijos 
visai nematė. Nes Eugene V. 
Debs visai nebuvo atvykęs į kon
venciją. Kaip tiktai jisai pa
grįžo namų iš Bermudus, palikęs 
tenai savo sergančią žmoną, tai 
tuoj aus apsirgo, ir jau pirmą 
konvencijos dieną buvo žinoma, 
kad jisai negalės atvažiuot į 
Pittsburgh’ą. Prakalbose, kur 
Debsas turėjo būt svarbiausiu 
kalbėtoju, jo nebuvo įr jį pava
davo kongresmanas Bergeris.

/

Matyt, Kad Baltrušaičio pa
siųstoji “reporterė” ėjo ne žinių 
rinkt apie konvenciją, bet tiktai 
pletkų — sulig “komunistišku 
principu”, kad apie priešus gali
ma ir pletkas skelbti.

bęs anglų žurnalistas.
Garvin gimė 1868 m. Vos 17 

metų turėdamas, jis pradėjo ra
šyti politinio turinio straipsnius, 
kurie sukūlė daug diskusijų. Po 
to jis dirbo prie j vairių laikraš
čių ir žurnalų, ir šio šimtmečio 
pradžioj jau (buvo žinomas; ne 
tik Anglijoj, bet ir visoj Euro
poj. Dabar jis redaguoja sekma
dienio laikraštį “The Observer”.

James L. Garvin dabar yra 58 
metų amžiaus. Knygas skaityti 
jis pradėjo, kai jam buvo šeši 
metai. Bėgiu 50 metų jis skai
tė įviaraus turinio ' knygas nuo
lat ir sistematiškai. Sakoma, jog 
sunku surasti žmogų, kuris bu; 
tų tiek plačiai apsiskaitęs, kaip 
Garvin.

biznį, jis išvyko į Afriką (belgų sios Britannica enciclopedijos vy 
valdomą Congo). Netoli kalno riausiuoju redaktorium tapo pa- 
Mikeno jis praleido apie dvejetą skirtas James L. Garvin, paskil- 
metų. Ten jam pasisekė pagau
ti vieną paaugusią ir 8 mažas 
gorilas. Jo pastangomis taipgi 
tapo sukurta gorilų prezervaci- 
jos, kur mokslininkai natūrali
nėse aplinkybėse galės studijuo
ti tas žmogbeždžiones.

Praeitą rudenį p. Burbridge 
atgabeno į Ameriką keletą gori
lų. Apart vienos, visos išgaišo. 
Išlikusioj i gorila dabar yra pen
kių metų amžiaus ir gyvena 
Jacksonville, Fla.

Prof. Robert M. Yerkes, pa- 
skilbęs Yale universiteto psicho
logas, praleido šešias savaites 
Jacksonville bestudijuodamas tą 
gorilą. Jis sako, jog gorila yra 
gan protinga, tik mąsto labai 
išlėto.

Gorilos labai mėgsta apelsinus 
(orančius). Tad prof. Yerkes 
pakabino aukštai apelsiną ir ne
toli nuo tos vietos padėjo tris 
dėžes. Gorila ir šiaip ir taip 
bandė apelsiną pasiekti, bet 
niekas iš to neišėjo. Iš pradžių 
ji murmėjo. Kuriam laikui pra
ėjus, ji pastebėjo dėžes ir susi
mąstė. Ji pakasė pakaušį. Stai
ga jos veidas nušvito. Ji pasi- 
tvėrė dėžę ir prisivilko prie tos 
vietos, kur kabojo apelsinas. Už
silipo ant dėžės, bet apelsino dar 
negalėjo pasiekti. Ji vėl susi
mąstė ir atrodė nusiminusi. Pra
ėjo pora minučių. Vėl gorilos 
akys sublizgėjo. Ji atvilko ant
rą dėžę ir užkėlė ant pirmosios,

v.

3,000 Britu emigrantų 
streikų sulaikyti

QTTAWA, Ontario, Kanada, 
geg. 11. — Kanados imigraci
jos departamentas įSvo kabe
liu pranešimą, kad dėl visuoti
no streiko Anglijoje 3,(M)0 Bri
tų emigrantų, kurie buvo jau 
išsiruošę iš namų vykti į Kana
dą, buvo sulaikyti uostuose.

Garvin rengiasi enciclopediją 
padaryti mažiau teoretiška. Jo 
nuomone, enciclopediją turi bū
ti praktiškų žinių šaltinis, ir to
dėl didesniam žmonių skaičiui 
prieinama ir naudinga.

Tuo budu trumpoj ateityj su
silauksime naujos enciclopedijos, 
kuri žymiai žada skirtis nuo se
nesniųjų. 

* * ♦
Mirtingumas nuo džiovos New 

Yorko mieste yra daug didesnis 
tarp vyrų, negu moterų. Svei
katos departamento skaitlinės 
rodo, jog pusė vyrų (nuo 30 iki 
50 metų amžiaus), gurgančių 
džiova, miršta nuo tos ligos. Am
žiuje nuo 85 iki 40 metų du kar
tu daugiau miršta vyrų, negu 
moterų. 60 metų amžiaus vyrų 
nuo džiovos miršta tris kartus 
daugiau, negu moterų to paties 
amžiaus. Iš vįso mirtingumas 
tarp vyrų nuo džiovos yra 50% 
didesnis, negu tarp moterų.

New York Tuberculosis and 
Health Association direktorius, 
Harry L. Hopkins, sako, jog 
pas vyrus didesnis mirtingumas 
pasireiškia kaip tik tuo laiku, 
kuomet jįę daugiausia dirba. To 
amžiaus yyrai tankiausia turi 
šeimas. Kad aprūpinti šeimas, 
jiems sunkiai tenka dirbti. Be 
tOį jie nepaiso apie darbo sąly
gas. Dirba tvankiuose kamba
riuose arba dirbtuvėse. Nuo to 

tris me- jie nusilpnėją fiziškai h1 mažiau 
ui. Bal. 10 d. jis nu- beturi atsparos. O džiova, kaip 

Auroros ligoninėj, turėdą- žinia, greičiau paveikia fiziškai 
mas 61 m. nusilpnėjusius.—K. A,

[Pacific and Atlantic Photo]
Cyrus I. Stark iš Wheatland, 

III., arimo čempionas. Arimo 
čempionatą jis laimėjo tris me
tus paeiliui., Bal. 10 d. jis nu-

Ketvirtadienis, Geg. 13,1926
Jack Londonas

[Verte TincU-Rindi]

(Tęsinys)

—Tai baltojo žmogaus ru
pesnis,— tarė,— Tas neliečia 
sivašų. Mano žmonės jums pa
dės ir tuomet tai bus ir jų ru
pesnis. Kuomet gi kliūtys bal
tųjų ir kliūtys si vašų vienon 
vieton susijungia, yra tai be
galinis sąmišis, kurio negalima 
suprasti ir kuriam nėra galo. 
Mano žmonės nieko blogo ne
daro. Kodėl jiems padėti ir 
užtraukti sau nerimą?..

Tokiu budu Editai Nelsonie- 
nei prisėjo grįžti atgal baisio- 
jon bakužėn ir kaip pirmiau, 
saugoti užmušėją keičiantis kas 

Ir kiekvie
nu atveju netikėtai ji prabudo, 
stvėrėsi šautuvo ir tučtuoj aus 
kreipė akis į galvažudį.

šių nervuotų sujudimų pa
sekmės nepalengvino paaiškėti. 
Taip didelė jos baimė buvo 
prieš galvažudį, kad, net kuo- 

;met ji budėjo, reikėjo tik lo-

lęngėsi. Ankščiau viso pradė
jo jausti kažkokį nemalonų 
akies obuolių virpėjimą ir pa
lengvinimui laiks nuo laiko pri
valėjo užmerkti akis; kiek yč-

Užėjo naktis. Gansas gavo 
roges ir abu lavonai buvo nu
vežti tamsoj ir audroj prie sa
vo lediniuotų kapų.

Laidotuvių procesija nepasi
žymėjo iškilnumu. Bogės gi
liai rėžėsi sniegam kurį vėjas 
pustė ir jas traukti buvo sun
ku. Edita ir Gansas nieko ne
valgę iš vakar dienos nusilpo 
iš bado ir nuovargio. Jiems sti
go jėgų grumtis su vėjujr lai
kotarpiais jo Šuorai išmušė iš 
kojųr Keletą kartų pervirto ro
gės ir jiems prisėjo iš pradžios 
į jas krauti baisus krovinys.
Du kartu jiedu nusirito žemyn keturios valandos, 
kauburio šlaitu traukiami ro
gių sunkumo, ir jo pakojose 
visa sumišo j laukinę betvarkę: 
gyvieji, mirusieji, lynai, rogės...

- Rytoj čia aš pastatysiu su 
jų vardais lenteles, — tarė Gau
sas kai buvo užversti kapai.

Edita verkė. Ji tegalėjo vos 
keletą trukčiojamų frazių iš-'voj sukrebžldėti kaip ji tuo- 
tarti iš maldų, laike laidotuvių jaus pašokdavo ir stverdavosi 
skaitomų ir jos vyrui mažne ginklo.
rankomis teko ją nešti namo. <1 Ji jautė neišlaikysiant ner-

Deninas atsipeikėjo. Jis vo- vams lokio įtempimo ir prie to 
liojosi asloj bergždžiomis pa
stangomis pasiliuosuoti. Jis 
žvalgėsi į Gansą ir Edita, bliz
gančiomis akimis į juos žiūrė
damas, bet nesistengė kalbėti.
Gansas, kaip ir pirma, nenore- liau pasireiškė nerviškas vokų 
jo liesti užmušėjo ir naurai j trūkčiojimas, kurio neįstengė 
žiurėjo kaip Edita jį tenjpė 
grindimis į kambarį, kuris vy
rų miegamuoju buvo. Bet kiek 
nesistengė, ji vis negalėjo jį 
pakelti nuo grindų, kad įkelti 
i gultą.

—Geriau leisk man jį užmuš
ti ir tuomet mes nerimo atsi
kratys im! — paskutinį kartą 
kreipėsi Gansas į ją.

Edita neigiamai linktelėjo 
galvą ir išnaujo stengėsi kelti 
Deniną nuo grindų. Jos nusiste
bėjimu, galvažudos kūnas lyg 
lengvesnis tapo ir ji suprato, 
jog Gansas nusileido ir jai pa
deda. Po šiuo reikėjo ruoštis 
valyti virtuvę. Bet asloj liko 
neišdildomos tragedijos pėdos, 
kol Gansas nenudrožė krauju 
prisisiurbusį lentų paviršių, šio
mis druošlčmis įkūrė ugnį ži-

Gausas at-

Praeidinčjo dienos. Tyla ir 
tamsa trukdėsi tik audros stau
gimu ir bildesiu ant kranto 
šąlančių bangų dužimo. Gan
sas paklausė mažiausių Editos 
įsakymų ir jais iškeltas staigu
mas visai išgaravo. Ji pati 
sprendė kaip pasielgti su gal- 
važuda, o jis leido jai daryti 
visa, ką ji nori.
\Bet užmušėjas jiems sudarė 

riuolatinį grąsinimą. Visuomet 
buvo pavojus, jei jis išsiliuo- 
suotų iš veržančių virvių, ir to
dėl jiedu privalėjo jį dieną ir 
naktį sergėti. Tai Gansas, tai 
Edita sėdėjo greta su užtaisy
tu šautuvu rankose.

Iš pradžių Edita mėgino nu
statyti aštuonių valandų dežiu- 
ravimą, bet pasirodė pernelig 
sunku, ir tuomet jiedu pradė
jo keisti kits kitą kas keturios 
valandos. Kadangi jiedviem rei
kėjo miegoti, o Deniną priva
lėjo ir naktimis saugoti, lai vi- 
f.ą budėjimo laiką praleido taip, 
kad sėdėjo greta jo. Jiemdviem 
vos pakako laiko parengti val
gį ir alnešti malkų.

Po, ne laiku, Neguko vizito 
indiečiai jų vengė ir daugiau 
neužeidinėjo bakūžėm Edita pas 
juos nusiuntė Gansą, kuris pri
valėjo prikalbėti/ nuvežti Deni
ną valčia artimiausion baltųjų 
nausėdijon arba j kurią nors 
prekybos vietą. Bet šis pavedi
mas nepasiekė vaisių.

Tuomet Edita pati mėgina 
nueiti pas Neguką. Jis buvo 
viršaitis mažo indiecių kaime
lio, gerai suprato savo atsako
mybę, ir gudrybė pilnai išsi
reiškė jo žodžiuose.

suvaldyli. Greta viso to nie
kaip ji negalėjo įvykusios tra
gedijos pamiršti. .Ji pergyveno 
tokią laimę, kaip tuo momen
tu, kuomet netikėtas įvykis 
staiga prieš ją stojo ir įsiveržė 
jos gyvenimam Laike kasdie
ninio belaisvio aptarnavimo ji 
tankiai buvo priversta sukąsti 
dantis, kad atsipeikėti, ir viso
mis jėgomis stengėsi užgrūdin
ti sielą ir kūną.

Jos vyran šis nervų įtempi
mas kitokiu budu atsimušė. 
Jame pasireiškė nenukratoma 
idėja, jog jis privalo būtinai 
užmušti. Deniną ir dėlto, kuo
met jis dežuravo arti surištojo 
žmogaus arba jį sergėjo, Edita 
nė minutės nerimo, ir ji kanki
nosi baime, kad 
skleis dar naują kruviną pusla
pį bakūžės istorijon.

Jis visuomet įnirtęs koliojo 
Deniną ir į jį žiauriai kreipėsi. 
Tačiau, vistik, jis stengėsi min
tį apie užmušimą nukreipti nuo 
žmonos, bet norėjosi tarti:

(Bus daugiau)

PIRM NEGU PIRKSI 
PIANĄ

Gul-Pamatyk ir išgirsk 
bransen Rcgistering Pianų, 
pas BUDRIKI.
Vienatinis Pianas katras 
groja Rolles teisingai, be jo
kio mechaniškumo; kainos: 

$290 — $450 — $530
— $615 $700

Ant lengvų išmokėjimų

JOS. F. BUDRIU
3313 So. Halstcd Street

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewrnerj.
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ASTRONOMIJA
Mėnulio duobės ir kainai

Astronomai šiandie menui 
geriau žino, negu geografai Af
rikos ir Australijos kontinen
tus. Ant mėnulio yra daugybė 
duobių ir kalnų. Tos duobės ir 
kalnai tapo išmatuoti ir įvar
dinti įvairiais vardais. Kai ku
rios duobės ir kalnai pavadin
ta tokių garsių senovės astro
nomų vardais kaip Aristotelis, 
Kopernikas, Tycho, Kepler, Pto- 
lemy, Plato, Leihnitz ir t.t. Dar 
prieš teleskopo išradimą astro
nomai sakydavo, kad mėnulyje 
matomos juodos dėmės yra mė
nulio juroą. Dabar tačiau yra 
žinoma, kad tos mėnulio “ju
ros” neturi vandens. Mėnulio 
duobės, yra labai įdomios. Jos 
išrodo kai musų genies vulka
nų gerklės. Didžiausi jų, var
du Clavius, turi 123 mylias 
skersai, o jos apskritoji siena 
yra arti mylios aukščio. Kai ku-. 
rie mėnulio kalnai turi nuo 
26,000 iki 27,000 pėdų aukščio. 
Musų planeta turi aukštesnių 
kalnų, bet kuomet mes atsime
name, kad m ūsų .žemė yra pen
kiasdešimt kartų didesnė už 
mėnulį, tai' mes turime pasa
kyti, kad mėnulio kalnai yra 
labai aukšti. Musų planetos 
kalnus nuolatos naikina atmos
fera, ledas ir vanduo. Visi ži
no, kad vanduo nepaliaujamai 
plauna aukštas vietas ir neša 
žemes upeliais j dideles upes, 
kurios viską suneša į juras. 
Nieko panašaus nesidaro ant 
mėnulio. Mėnulio * kalnai yra 
“amžini kalnai“.

Astronomijos reikalui ski
riamose knygose ir žurnaluose 
galima rasti mėnulio fotografi
jas ir mapas. Bet visos tos fo
tografijos ir mapos teparodo 
mums tik vienų mėnulio pusę. 
Priežastis yra tame, kad mėnu
lis visada yra atkreiptas į že
mę viena ir ta pačia puse. Pa
matyti kitų mėnulio pusę astro
nomams nėra galimybės. Įdo
mu čionai pažymėti, kad mėnu
liui reikia lygiai tiek laiko ap
sisukt; sykį apie savo ašį kaip 
ir apibėgti sykį apie žemę. Jei
gu mėnulis visai apie savo ašį 
nesisuktų, tai mes galėtume 
matyti abi jo puses. Kada jis 
yra vienoje žemės pusėje, mes 
galėtume matyti vieną mėnulio 
pusę, o kada jis yra kitoje že
mės pusėje, tai mes galėtume 
matyti kitų mėnulio pusę. Bėg
damas apie žemę mėnulis visa
da atsuka į žemę vieną ir tų 
pačių pusę. Viena mėnulio die
na susideda iš keturiolikos mū
siškių parų. Tiek pat ilga yra 
ir mėnulio naktis.

Kai kurie žmonės gal būt’ pa
sakys, kad tokiems smulkme
niškiems mėnulio aprašymams 
jie neliki. Nieks juk j mėnulį 
nebuvo nulėkęs ir kaip todėl 
galima išmatuoti mėnulio duo
bes ir kalnus? Pirmiausia mes 
galime pasakyti, kad šiandieni
niai teleskopai mėnulį ant tiek 
pritraukia, kad jis išrodo taip, 
kaip jis mums išrūdytų neap- 
ginkluotom akim žiūrint būda
mas tik už kokių penkiasdešimt 
mylių. Mėnulio duobes ir f kal
nus astronomai išmatavo su 
mikrometfo pagalba. Mikromet
ras yra tam tikras teleskopas, 
su kuriuo astronomai matuoja 
mėnulio kalnų šešėlius. Mėnu

lio kalnų matavimas nėra sma
gus'darbas. Jis reikalauja di
delio patyrimo ir a t ydos. Astro
nomijos mokslas ypatingai gali 
būti dėkingas Schmidt’ui, kurs 
į šešių metų laiką mikrometrą 
nustatė 57,(MM) kartų j skirtin
gas mėnulio vietas.

Kaip ir kokiu budu mėnuly
je pasidarė duobės ir kalnai — 
apie tai astronomai nevienodai 
aiškina. Bet šis klausimas yra 
begalo įdomus ir todėl mes sa
vo skaitytojus su tomis teori
jomis supažindinsime. Visi as
tronomai sutinka, kad mėnulis 
yra sušalęs dangaus kūnas. Bet 
buvo laikas, kada mėnulis buvo 
karštas. Atšalti jis turėjo laips
niškai. Paimkime mėnulį ir pa
lyginkime su saule arba ženie. 
Saulė yra vienas didžiausių sau7 
linės sistemos kūnų, o mėnulis 
yra daug mažesnis už žemę. Pa
šydami apie saulę mes sakėme, 
kad saulėje yra neįmanomai di
delis karštis. Bet saulės karš
tis laipsniškai mažėja. Kada 
mes tyrinėjame žemę ir randa
me, kad jinai yra apsiausta sto
ru akmens shiogsniu ir kad du 
trečdaliai žemės paviršiaus yra 
apsemti vandens, tai išrodo,Jog 
nėra pėdsako, kad žemė kada 
nors galėjo būti karšta. Bet 
mokslininkai senai jau įrodė, 
kad žemė yra buvusi karšta, 
šiandie apie jai jau nieks ne
abejoja. Žemės centras dar ir

>ar tebėra karštas. Jeigu di
delį ir mažą daiktą vienodai 
įkaitinti, tai didesnysis daiktas 
neatšals taip greit kaip mažas 
daiktas. Saulė yra taip didelė, 
kad ji dar neturėjo pakankamai 
laiko atšalti. Žemė yra viduti
niško dydžio ir lodei tik jos pa
viršius teatšalo. Mėnulis /yra 
mažiausia dangaus kūnas ir to
dėl jis sušalo greičiausia.

Astronomas Nasmyth sako, 
kad mėnulio duobės ir kalnai 
pasidarė dėl mėnulio vulkanų 
veikimo. Kada mėnulis pradėjo 
atšalti, tai iš jo išsiverždavo di
deli vulkanai, kurie ir padarė 
mėnulio paviršiaus nelygumą. 
Didžiausis mėpulio vulkanų vei
kimas buvo tuo laiku, kada že
mė dar tebebuvo karšta ir ant 
jos gyvybes negalėjo būti. Pro
fesorius Pickering sako, kad la
bai nežymias permainas . tam 
tikrose mėnulio paviršiaus vie
tose jis gali ir dabar dar paste
bėti. Ne visi astronomai su prof. 
Pickeringo aiškinimais tenori 
sutikti, bet jeigu jo pastebėji
mai yra teisingi, tai tas reiškia, 
kad labai maži vulkanų išsiver
žimai mėnulyje dar ir dabar 
įvyksta.

Mėnulio duobės yra labai žin
geidžios. Jos yra apskritos, su 
aukštomis sienomis aplinkui ir 
dideliu kaupu viduryje. šf reiš
kinį lengvai išaiškina Nasmyth. 
Jis sako, kad tuo laiku, kada 
mėnulio vulkanai smarkiai vei
kė, tai išsiveržusis vulkanas iš 
savo gerklės , purkšdavo įvai
rias medžiagas, kurios nukris
davo aplinkui, sudarydamos ap
link vulkanų apskritų sieną. 
Kada tokio vulkano veikimas 
baigdavos, tai lėtai besiveržian
ti lava sudarė viduryje kaupą. 
Kai kurios mėnulio duobės yra 
labai plačios po septynias
dešimt ir aštuoniasdešimt my
lių skersai — ir lodei Nas- 
myth'ui užduota klausimas: ar 
mėnulio vulkanų veikmė buvo 
taip smarki, kad ji butų galė
jus taip plačiai sužerti duobių

sienas? Jis į tai lengvai atsako, 
nes mėnulio gravitacija (trau
kimo jėga) nėra liek stipri kaip 
musų žemės. Pas mus sverian
tis šešis svarus daiktas ant mė
nulio tesverlų tik vienų svarą. 
Vyras, galintis išmesti 1(M) mas
tų j viršų akmenį nuo žemės, 
tą patį akmenį jis galėtų tuo 
pačiu smarkumu išmesti 600 
mastų į viršų nuo mėnulio.

Kiti astronomai mėnulio pa
viršiaus nelygumų aiškina ki
taip. Vieni jų sako, kad menu
lio duobės pasidarė tada, kada 
mėnulis tebebubo karštas ir 
minkštas. Besiverždainos iš mė
nulio vidaus tam tikros dujos 
išputusios burbulus, kurie vė
liau truko ir paliko duobes. G. 
K. Gilbertas aiškina, kad mėnu
lio duobes pasidariusios nuo 
puolimo j mėnulį meteorų dar 
tuo la’ku, kada mėnulis buvo 
minkštas. Kuri čionai suminėtų 
teorijų yra teisinga — sunku 
pasakyti.

Mėnulio duobės, kalnai ir ly
gumos turi panašumo musų že
melei. Mėnuliui šviečia ta pati 
saulė. Lygiai kaip ir mes, mė
nulis turi dienų ir naktį, tačiau 
mėnulio dienos ir naktys yra la
bai ilgos. Iš visko matyt, kad 
mėnulyje viešpatauja dykuma. 
Mėnulis neturi nei žaliųjų pie
vų, nei augalotų miškų; netu
ri jis nei atmosferos, kuri ga
lėtų palaikyti šilimų.

Kitame “Moksleivių Kelių” 
numeryje pakalbėsime apie įdo
miausi klausimų: ar yra ant 
mėnulio koki nors gyvybe?

Boris Zaicev

SIELOS VALYKLA
Vertė M. J. Šileikis

Uolos. Akmenuota maža tro- 
piška šalis, kriaušiai, slėniai, 
apsupti balsganu ruku. Tarpe 
aukštųjų kalnų tyku. Kartais 
išlindusi saulė iš užu tamsiųjų 
desebų meta savo spindulį ant 
uolų ir apšviečia gležnius awe- 
monus. Arai kajboja aukštoje 
prapultyje.

Prieky pasirodo Angelas-va
dovas, apsirengęs gražiais, bal
tais rūbais. Paskui Angelų gru
pėmis ir pavieniais slenka sielų 
šešėliai ir išsiskirsto. Ant pasi
sukimo, kitoj pusėj, kitas An
gelas veda grupes, prie jo bu
riasi naujos grupės. Susitikus 
viena grupe su kita, nusišypso. 
Mes užgirstame tiktai dviejų 
balsus.

.Pirmasis: Lelijau, tu? Ot, 
kur mudu pasimatėme...

Lelijus (apsikabina jį). -- 
Ant galo taip! Ir kiek laiko aš 
taip klajoju, nežinomais kėliais, 
ruknose tarpe kalnų, ir nieko, 
ir nieko... Svetimi šešėliai, an
gelai amžinai gražus, amžinai 
svetimi, bet nieko čia neradau 
iš tų, kuriuos* aš ant ženišs pa
žinau, ir kurie piane pažino ir 
mylėjo,

Filostratas. — Tu dar atsi
meni žemę, mudviejų gyveni
mų, mane, mano muzikante?

Julijus. — Aš daug atsime
nu — ypatingai tave. Atsimenu 
musų augimo dienas, kelius, 
kuriais mudu vaikščiojova ir 
musų draugavimų, o visados 
tave, tykus dailininke. Atsime
nu rytų švelnumą tavo paveiks
luose, žemeiuginį saulėtekio ra
sos skaistumą, gaištančius ru
kus ir bedugnius ežerus, plau
kiojančius juose laivelius.

M

Filostratas. — Dailė! Tu pir
mas prisiminei apie ją. Neuž
mirštu ir aš skaisčiųjų tavo gar
sų. O kokie jie sidabriniai!... 
Atbudo pavasaris, malones liū
desys užviešpatavo... Dvasia 
maloni. Nužemintai klausėsi ta
vęs, tavo klevituros, fleitos ir 
smuiko.

Lelijus, — ir gyvenimas mu
sų kartu prabėgo. Nuo mažens 
iki senatvės.

Filostratas.— Neperdau g mes 
buvome laimingi. Bet visgi, 
linksmai atsimename gyveni
mą.

Lelijus (nuoširdžiai). — Tu 
buvai plačiai žinomas, daugelis 
tave mylėjo, moterys užsimąs- 
tydavo apie tave. Gyvenimas 
šuoliais prabėgo. Tu lyg užbur
tas mylėjai jų... ir (nusišypso
jo) daug dėl jų atsidavei. Aš 
visuomet tavo širdyje jaučiau 
kokį tai skausmų.

Filostratas. — Aš matau ta
vo švarų gyvenimų, muzikan
te. Gyvenimas jos buvo dvasiš
kas, nors tu ir nejautei to. Bet 
dėl bonkos gero vyno žemiš
koj malonėj, neretai mudu šil
dėmės.

(Lelijus. — Aš visgi atsime
nu kaip čia patekau.

Filostratas. — Aš taipjau at
simenu. Mudu perskyrė lyg pu- 
siaukely, lyg nebaigus žodžio iš
tarti. Dabar aš keliauju po ne
žinomus laukus. Einu, keliauju 
dargi be reikalo. Angelas nesiel
gia šiurkščiau su mumis. Bet 
mane kas tai verčia keliauti, 
slegia liūdesys.

Lelijus. — Per tą laiką aš 
išvaikščiojau tūkstančius* kelių, 
kalnų ir klonių. Visur pustynių 
atmosfera, retai kur pamatysi 
vienuolį, šviesa ir ta tiktai bal- 
sgani rukai ir purvini debesys. 
Betai, lyg atsimindami, saulė 
ar mėnulis, pasirodo pratruku
siuose debesyse, bet tuoj ir vėl 
pasislepia. Tiktai arai džiaug
smingai klegena dausose. Gir
dėjau kartais lyg kokį dainavi
mą. Man sakė, kad dainuoja 
Rojaus valstybėje. O paskui aš 
ir vėl nieko negirdžiu ir vėl 
pasilieka klajoti po nevaisin
gas uolas, po kalnus.

Filostratas. — Kartais ir su 
manim tas pats būna. Užlipu 
ant aukštos uolos ir ten atsi
daro plati toluma, melsva ir 
šviesi svetima jure, mėlynos 
tolumos, vynuogynai, bokštai, 
taip kaip toj šalyje, kurią mu
du mylėjome savo gyvenime. 
Viskas įsivaizduota ir užburta, 
todėl aš taip ir matau, bet pas
kui — ir vėl uolos, rukai, reta 
šviesa ir klajonės.

Lelijus. — Bet čia — yra 
musų kančios — musų bausmė. 
Aš negirdėsiu daugiau muzikos, 
o tu nematysi puikiųjų paveiks
lų...

Filostratas. — Niekados?
Lelijus. — Nežinau. Jeigu ti

kėtis... Jeigu eiti ieškoti, gal 
dasigautum...

Filostratas nieko neatsako. 
Užsimąstė juodu kiek pasilieka 
nuo pasilikusiųjų. Tropiką pa
sisuka. Išeinant iš uolų nusi
karta žydintis kadugis. Aukš
čiau matytis ploni šiaurinių 
pusių stiebai ir žalios viršūnes. 
Tyku. Švelnus mėnulis, užšokęs 
saulei už veido nusišypso. Kve
pia įkaitintas miškas, smala, 
žolėmis ir fijolkomis.

Filostratas. — Sėskime čia, 
pasilsėsime truputį.

Lelijus. — Labai noriai.
Atsisėda juodu ant žolės. 

Saulė savo spinduliais leidžia 
ant jų tolimomis erdvėmis ul- 
tramarinę šviesą.

Filostratas. — Kaip ramu! 
Kaip šilta! Ir vėl žemė prisi- 
rnepa* Fijol|ka stiepėsi. Pusiau 
nutpuktu žievele ąnt pilies 
skrebena vėjo judinama. Ęi|^gį- 
nąi ir tįe išlįmįp. Visi ši|do$į.

Lelijus. — Tu ir ant žemės 
mėgai kas šilta, kas gyva.

Filostratas. —- Ružavi piršte
liai mergaitės, žemčiūgas,. kviet- 
kelis, permatomas obuolio pri- 
pildyihas, auksinis medus. (Pri
glaudžia savd galvą prie uolos). 
Kaip ilgu!

Lelijus. — Palauk... palauk... 
Išrodo, kad čia netoli (apsidai
ro. Klausosi atydžiai, bet nie
ko negalėdamas išgirsti, vėl

Gaidukas

MANO BATAS
PAMAČLYVAS

(Auukauju krikščioniškiems
komendan! .r..,)

Mano batas pamačlyvas, 
Kam lik spirsiu, tas negyvas; čia nėra 
Kai suduosiu į padlagą, 
Priešas lenda pats į ragą.
Mano kumščiu kietai riesta, 
Tepa snukius ligi sviestą, 
Kas jos sykį paragavo, 
Tam mandrybės išgaravo.
Tur žinoti juk mužikai 
Ir bedieviai, cicilikai, 
Kad načalstvos reik klausyti 
Ir gazietų neskaityti.
Kunigėlis Vailokaitis 
Yra musų karalaitis, 
O Purickis viską žino, 
Nes ragavo sacharino.

t

Jų komandai aš tarnauju,
Degtinėlę sau ragauju, 
Eidamas ulyčiom svyruoju 
Ir krikščioniškai dainuoju:
Aš krikščionis demokratas, 
Pamačlyvas mano batas — 
Kam tik smūgį jis suteikia, 
Tam ricinos jau nereikia.

tai matydamas. Lelijus prilaiko ro atsiskyrimo -gestus. Angelas 
jį už rankos). Tolumos, bokš-atrodo ramus, skaistus.
tai ir Ji, gyvenimas su ja; aš
matau tenai pats save ir ją; Po dešinei ir po kairei.
mes jauni, mes laimingi..* (Pri
siglaudžia prie Julijaus. Leli- Angelu eina tiesiai, 
jus jį pusiau apkabinęs prilai- priešais, pasisuka po kairei.
ko). Ir nieko. Nieko daugiau| Lelijus (paduoda Filostratui

takelio. Išlindo ir 
e— klausosi.

nieko. Nieko daug
. Tiktai kančios ir''Sva

jonės.
I Lelijus. — Einam, mano 
drauge. Nėra galo svajonėms. 
Atsimink, — musų “bausmė...

Filostratas. — Na, ir fu pri
siklausei.

Lelijus. — Aš taipjau nestip
rus. Geriau tu paklausyk. (Pra
deda dūdelę groti). Man pasida
rė ramiau ir ant širdies links
miau. Sapnas ir muzika taip ir 
nušvito.

Filostratas. — Ramybė! švie
sa!

Lelijus (vėl paima dūdelę).— 
Štai šitą dainelę Lucija mėgo.

Dūdelė išduoda švelnius, gai
lestingus ir linksmus garsus. 
Paukštelis atskridęs prie jų šo
kinėja ant 
žalsva drięi

Filostratas. — Tu užburi ma
ne kaip Orfėjus. Man net leng
viau pasidarė.

Lelijus. — Orfėjus giliai my
lėjo.

Filostratas. — Na, tai kasgi?
Lelijus. — Aš ne Orfėjus.
Filostratas (paduoda jam bu

kietą anemonų). — Meldžiu 
priimti, mano brangus...

Lelijus. — Man išrodo, kad 
aš dabar geriau suprantu musų 
praeitį ir musų likimą.

Filostratas (pats guodžiasi). 
— Kur gyvenimas, kur triūsas ? 
Dailininkas ir dailininkas... ry
tai, rasa, žemčiūgai ir kilančios 
svajonės.

Lelijus. — Muzikos garsai ir 
meliodijos...

Filostratas. — Taip, taip. Ar
gi tas yra nusidėjimas?

Lelijus. — Jeigu butų nusi
dėjimas, tai mudu degtume am
žinoj ugny, — ugnis mus ap
valytų.

Filostratas. — Lucija — Ug
nis.

Lelijus. - O mudu nė šviesa, 
ne tamsa, nė ugnis ir ne ledas. 
Mes vargstam ir klajojame...

Filostratas. — Sielos pirmiau 
mirusios, pirmiau gyvenusios 
(garsiai). Dvasiškas Erostai, 
tu irgi buvai pas mane, auginau 
gi aš tave?

Lelijus. — 
vo gyvenimo, 
mo.

atsisėda). Nieko nėra, man ir 
vėl tiktai įsivaizdino. >

Filostratas. — Drauge, pasil
sėkime.

įLelijus guli nejudėdamas. 
Saule nesikavoja ir šildo juo
du. Lengvam vėjaliui pučiant, 
atskrenda šviesi Dvasia Arte
lius. '

Artelius.
Miegas sumerks akis ir su

mažins kančias amžiniem ke
liauninkam!

Miegas silpnutę, klajojančių 
siela suramins!

Miegas įpils pasauliui meilės 
į širdį!

Paliepimas išsipildo. Sielos 
užmigo, o jų veidai nušvito, iš
silygino veiduose raukšliukės. 
Artelius pasikelia, orarykštės 
juosta nušvinta ir jis nuskren
da toliau. Ateina keliaujanti 
siela, padeda nendrinę dūdelę 
sale Lelijaūs ir dingsta. Po kiek 
laiko juodu atsibunda.

Filostratas. — Saldus buvo 
miegas. Rodosi, kad dar pirmą 
kartą aš čia taip užmigau.

Lelijus. — Tai malonus mie
gas.

Filostratas. — Aš išnaujo ma
čiau žemę, musų gyvenimų, jos 
užburtų linksmumą, vargus, 
meilę ir paklaidas, mudviejų 
draugingumą, kelionę, siekimus 
— visą tų miglotą kelių, ku
riuos mudu praėjome. Lucija, 
kuri mane mylėjo, sveikino ma
ne. Kokia teisinga ir gera ji 
buvo mano draugė.

Lelijus. — Žinau. Atsimenu. 
Kur dabar ji yra?

Filostratas. — Ar yra 
man su ja susitikti?

Lelijus. — Kodėl?
Folostratas. — Josios siela 

gyvena aukštesnėse valstybėse.
Lelijus. — Taip tai galima. Mano kvėpavimas — tai stip- 

Visa ji degė rus nuodas. O širdis... Aš mylė
jau, bet nepilnai, tą, kurią aš

Aš nejaučiau sa- 
malonaus <gyveni- 

Jaučiau ir aš meilę, bet 
tokią miglotą. Visą savo laiką 
aš atidėjau dėl muzikos, o mo
terys mane mažai temylėdavo. 
Aš kentėjau. Mano liūdesiai 
virsdavo liūdnais muzikos gar
sais. Ir aš svajojau, klajojau, 
kai kada netekdavau ir lygsva
ros... O pats ar kurįau tą mei
lę?

Filostratas. — Moterys ma
ne viliojo, žaidė su
Daugelis jų mylėjo mane. Aš 
buvau nusidėjėlis. Rūkais išga
ravo mano linksmos dienos...

lemta
manim.

Filostratas.
meiles ugnimi.

Lelijus (užsimąstęs). — Mei- kankinau.
lės ugnim!

Filostratas. — Ir kentėjo.
Lelijus. — Matyt, tu jų my-'numo.

Įėjai.
Filostratas. —

reikia, ne taip.. .
Lelijus (šypsodamasis).— Ru- tu matai?...

žavi piršteliai mergaitės, žem-! Filostratas. —- Tai apsireiški- 
čiugas, kvietkelis, permatomas mas. Bet mes nesimeldžiame. 
obuolio pripildymas, auksinis Mums yra skirta klajoti dauge- 
medus. (Pastebi dūdelę). Iš lis dumtų metų, tarpe pusiau 
kur? Pirmų kartą matau čia gerųjų, pusiau blogųjų, pusiau 
(pasilenkęs pasiima). Dūdele atleistųjų ir pusiau kaltųjų, 
iš nendrės... Į Mes gi esame pusiau kalti ir

FfostMgas. -
Įasl (ąpsidairo).

Dangus prašvinta, tarpais pa
sirodo truputis begalinio mėly- 
____  Angelai tyliai plaukia, 

I debesyse lyg gulbės ir meta sa- 
Ne taip kaip vo žvilgsnius į juos.

| Lelijus (patylomis). Ar

(levas ženk- pusiau nekalti, 
žiūrėk, kiek Lelijus. — Mes pasieksime.

Čia ąijenąppų pasirodė, kol mu- Mes užgirsime. Tu pamatysi, 
dų miegpjpme. (Nuraško kele-! Filostratas. — Reikia tikėtis, 
tą kvietkelių). | Pasigirsta triubos garsas.

Lelijus. — Vienok jau laikas. Saulė pasislepia, kriaušiuose 
Reikia krutėti. Vėl j kelionę, migla.
vėl tik mudu vienu. Dabar Lelijus. — Saukia mus. 
mums bus linksmiau, aš tave Pasigirsta skubus žingsniai, 
palinksminsiu. Tuojaus prisijungia grupės sie-

Pradeda groti. Trppina ir vėl lų vedinų dviejų Angelų, 
akmenuota, ir vėl j kalną juodu Angelas (kreipiasi į Lelijų ir 
lipa. Iš vieno kampo Filostra- Filostratą). — Sielos, jus ma
las artinasi prie didelio kriau- žatikės ir liūdnos, 
siaus. mes jūsų laukiame..

Filostratas. — Ak, tai ji, štai Atskiria Filostratą į vieną 
ji,.. (Skubina priekin lyg kų grupę, o Lelijų į antrą. Jie da-

Antras Angelas. — Kelionėn.

Viena sieių-šešėiių grupė su 
, o antra

bukietą anemonų). Pdmk 
juos. Del mano atminties. Aš 
gi, grodamas dūdelę, galėsiu 
atsiminti apie musų linksmą 
gyvenimą, draugavimą ‘ su ta
vim ant žemės, apie tave ir 
Lucijų.

Angelas. — Sielos, užmirški
te žemę. Eikite, var-gkite per 
kalnus ir rukus, silpnos jus 
dvasios — džiaugkitės vilčia, ti
kėkite, kad kalnuotose šalyse 
atgausite jėgos, anksčiau ar vė
liau užsitarnausite palaimą.

Grupė sielų su Lelijum kelia
si lenkta įkalne, o kita grupė 
su Filosbratu, tiesiai eina pa
kraščiu įkalnės. Po truputį pir
moji grupė lipa vis aukščiau ir 
apima visą kalną ir išsiskiria.

Filostratas. — Ir vėl vienata. 
Tolimos viltys. Klajonės, mig
los, uolos ir arai. Jeigu tikėsi
me, tai kada nors pamatysime. 
Lucija, kur tu?...

Viršuje kalno pasigirsta mu
zikanto dūdelės atgarsiai. Daili
ninkas pakelia bukietą anemo
nų ir su ranka pamosuoja į 
juos.

Jis nepamiršo žemės. Ir apie 
mane atsiminė.

Dūdelės garsas vis silpniau 
girdisi ir išnyksta.

SŪNŪS
Mažas berniukas ėjo keliu. 

Tuo tarpu ratai bevažiuojant 
sukliuvo. Vaikas laiku nepasi
traukė iš kelio, ir tekinis jam 
koją sulaužė. Parnešė vargšą 
namo išblyškusį, skausmu ai- 
čiojantį. Jo motina, ligota mo
teriškė, kuo neapalpo iš išgąs
čio. Pamatė ją išsigandus ber
niukas ir liovėsi vaitojęs.

• Atėjo daktaras, ’ -sudėjo su
laužytą koją, suvarstė, aprišo. 
Per visą laiką berniukas, dan
tis sukandęs, tylėjo.

—Ar neskauda? — paklausė 
jį daktaras.

—Oi, ponuli, skauda, labai 
skauda!

—Kodėl gi taip tyli, nevaito
ja

—Nenoriu motutės grauden
ti! — atšovė berniukas.

(Iš "Vargo Mokyklai”)

KUR EISIME “AISKRIMO” 
’ VALGYTI?

prižiūrima “aiskri-

Artinasi vasara. Greitai prar 
dėsime užeidinėti “aiskrimo” 
užvalgyti. Bet “aiskrimas” val
gyti yra tik tuomet sveika, ka
da jis yra pardavėjo švariai ir 
atsargiai prižiūrimas. Priešin
gai vartotojai turi visokių pa
sekmių. Todėl patartina visiems 
apsižiūrėti pas ką einate. Yra 
daug tam tyčia įsteigtų “ais- 
kriminių”, bet kaip retai jose 
tinkamai 
mas”. “Aiskrimo” užvalgęs žmo
gus dažnai suserga ir nežino 
dėl ko susirgo.

Patartina eiti “aiskrimą’’ 
valgyti į vaistines, kuriose dar
bininkai yra išauklėti užlaikyti 
daiktus kuo švariausiai, kad jie. 
butų tinkami naudoti. Vaisti- 
nėse-aptiekose “aiskrimas” yra 
daug higieniškiau užlaikomas, 
mgu šiaip įstaigose, ir todėl 
sveikesnis valgyti.

“Aiskrimas” patartina val
gyti, jeigu jį galima gauti šva
riai užlaikomą. —Studentas.

KUOPOS MITINGAS

Liet. ‘Moksleivių Susiv. Am. 
2 kuopa laikys savo susirinki
mą geg. 15, 7:30 v. v., M. Li
leikio studijoj, 3567 Gottago 
Grove avė., Bm. 6.

Visi kuopos nariai privalo at
vykti j susirinkimą, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarimui.

Kp. Pirmininkas.

laikas jau,
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9 Nuošimčius į Metus

Tai yra Geriausis Investmentas, kokį kada nors 
Amerikos Lietuviai yra Girdėję

už Indelius
200% APSAUGA

Nedaro' skirtumo ar įdėsi $100, $200, $500, $1,000, ar 
$10,000, arba bile kokią sumą, visiems bus mokama 
9 nuošimčiai į metus ir prisiunčiami Jums kas pusė 
metų po 4 ir pusė nuošimčio.

Indėliai priimami ir atmokami Amerikos Doleriais. 
Indeliai grąžinami po vienų metų kiekvienam, kuris 
neduos išanksto pareiškimo, jog nori palikti ant 
ilgiau. Visi indėliai apsaugoti dviguba apsauga — 
200%. Už indėlius Bankas išduoda atatinkamą liu
dijimą.

Apsauga susideda iš Banko turto ir iš turtų visų 
Banko narių. Kiekvienas Banko narys atsako už

Paleiskit jūsų Dolerius i darbą ir pareikalaukit 

INDEDAMI ČIA SAVO PINIGUS PADARYSIT DVIGUBĄ NAUDĄ: SAU IR LIETUVOS ŽMONĖMS.

Lietuvos Koperacijos Bankas
Del platesnių žinių ir indėlių padėjimo kreipkitės j

1739 So. Halsted St Chicago. III

Banke padėtą indėli dviguba atsakomybe. Visų 
Banko narių turtai paėmus j krūvą siekia virš 300 
milionų dolerių ir kiekvenas indėtas doleris momen
taliai padidina turtą ir sykiu apsaugą. Didesnės ap- 
saugos nė negali būt.

Nuošimčiai prasideda nuo tos dienos kai bankas 
gauna pinigus ir praėjus šešiems mėnesiams moka 
nuošimčius už pusmetį, o kitiems šešiems mėne
siams — gražina sumą ir likusius nuošimčius. Pasi
naudojant telegrafo parankumais pinigai gaunami 
Kaune į 4—5 dienas po indėjimui pas musų kores
pondentą — NAUJIENŲ BENDROVĘ.

iš jų gero uždarbio — 9% (nuošimčių).
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Apiplėšė branginenų 
pardavėją

Samuel Brandler, deimantu 
pardavėjas iš Ne\v Yorko, ku
ris lankėsi pas auksorius 1 i ir 
Halsted gatvių apielinkėj, užė
jo pietauti į valgyklų prie 1311 
S. Halsted St. Vos jam spėjus 
atsisėsti prie stalo, Į valgyklų 
įėjo trys plėšikai, privertė vi
sus buvusius valgykloje sugul
ti ant grindų ir atėmė iš Brand
ler krepšį su deimantais, $1 (KL
ODO vertės.

Vėliau detektivų biure iš fo
tografijų jis pažino du plėši
kus, Eugene (Red) McLaugh- 
lin ir Frankie Burke. Abu yra 
pasižymėję Jtrinjinalistai. Mc- 
Caughlin nesenai buvo pagau-

lPacific and Atlantic Photo]
Si r A. Gough Cathorpe, nau

jasis anglų laivyno vyriausias 
admirolas — komendantas.

Didelis gaisras 
♦"1

Vakar ryte kilo gaisras Ap
moti r & Co. klijų dirbtuvėj 
prie 33 ir Benson gatvių ir 
upės. Gaisras buvo didėlis ir 
pridarė nuostolių mažiausia už 
$500,000. Be to pasigendama ir 
vieno tik ką priimto darbinin
ko, kurį kiti žinojo tik kaipo 
“Frank”. Jis buvo penktame 
augšte, bet jis nepabėgo iš dirl)- 
tuvės kartu su kitais darbinin
kai ir gal būt žuvo liepsnose. 
Tečiaus jo lavono griuvėsiuose 
iki šiol nesurasta. r

Rado slaptą bravarą
Policija užpereitų naktį ra

do slaptų bravarų namuose prie 
1140 Lili Avė. Kasta 10 stati
nių alaus, taipjau nemažai jau 
supilto į bonkas ir dar daugiau 
rauginant. Du žmonės tapo 
areštuoti.

tas bandant apiplėšti kitų dei
mantų pardavėja, bet) tapo ph- 
liuosuotas už $50,000 kaucija. 
Bet vos pasiliuosavęs vėl stvė
rėsi už plėšimų.

Valymui gatvių
Miesto tarybos finansų ko

mitetas rekomendavo gatvių 
valymui paskirti dar $500,000, 
sale jau pirmiau paskirtų 
$6,649,014, taip kad šiemet gat
vių ir elių valymui bus viso iš
leista $7,149,011, arba veik du 
syk daugiau m»gu išleista 1919 
m. Bet ir ta suma nesanti už
tektina tinkamam miesto apva
lymui, nes kad išpildžius visus 
aldermanų ir gyventojų reika
lavimu:. reikėtų paskirti dar 
virš $1,000,000.

Kalėjimas už pačios 
mušimą

1 homas Keating, buvęs South 
Park policistas, atsidūrė še-
|įcms mėnesiams kalėjiman už
savo pačios sumušimų. Jis kar

Pakliuvo kalėjimai! už 
piršimąsi dėl pinigą
Walter Marek, 30 m' 1017 

N. Wood St.,-rado visai nepel
ningu darbu pirštis merginoms, 
kad iš jų gavus pinigų. Pinigų, 
tiesa, jis gavo, bet už juos jam 
teks ilgokai pasėdėti kalėjime. 
Teismas j j rado kaltų už pri- 
gaudinėjimų merginų ir jam 
gręsia nuo 1 iki 10 metų kalė
jimo.

Kartu sų juo tapo nuteisti ir 
pagelbininkė Gertrude Stark, 
35 m., 1636 Augusta St., ir 
Adam Bator, 36 m.

Trys merginos liudijo, kad 
Gertrude Stark jas supažindi
no su Marek, kaipo su savo 
broliu. Jis pradėjo joms karš
tai pirštis apsivesti ir paskui 
pasiskolino nuo jų pinigų neva 
namo pirkimui. Tokiu budu 
Mary VVagner, 400 S. Michi- 
gan Avenue, pražudė 2,500 
dolerių, Katie Berca pra
žudė $250 ir Mary Myslina, 
1721 W. 18 PI. — $750.

5 p o r i a s
ŽVIRBLIŠKO NATUKO

I A.

“Kaip tik pasipurčiau”, sako 
Bancevičius, “tai visi čempio
nai, kaip žvirbliai į čiukurus 
pasislėpė, šoko Sarpalius ir ža
dėjo mane į pusantros valan
dos du kartu paguldyti. Bet 
į valandų laiko aš jį tiek prie 
pakaros privariau, jog jis nu- 
kvitino. Tatai, matyti, Požėlai 
įvarė kinkų drebėjimų, nuo 
kurio jis ir iki šiol nepasiliuo- 
savo. Iš Chicagos jis išsidan
gino į Boselanda, tur būti, ma
nydamas, kad aš jį ten nesura
siu. Bereikalo. Jis nepasislėps 
nuo manęs. Aš iškrapštysiu jį 
iš ten, kaip žvirblį iš po pasto
gės.-’

[Pacific and Atlantic Photo]

P-le Paulina Bauitigartnėr 
(Fort Wayne, Ind.), kurios ve
damas High School laikraštukas 
laimėjo pirmų dovanų, Kontes- 
tete dalyvavo 1,500 mokyklų.

Lietuviu Rateliuose.I

Naujiem! ekskursija Lie-, 
tuvon išvažiavo

sų /keturių draugijėlių nariai. 
Bus muzikos, dainų, deklama
cijų ir t. t. Paskui bus šokiai. 
Kiekvienas atsilankęs pamatys 
kokių didelių gabumų slepiasi 
musų jaunuoliuose ir kaip jau
nuoliai yra lavinami draugijė
lėse. įžanga tik 50c. —T.

Iš Birutės
Valdybos posėdis

šį vakarų didžiojoj ’ Mark 
VVhite parko svet. įvyksta pir
mas Birutės naujai išrinktos 
valdybos posėdis, į kurį atvyks 
ir pereitų metų valdyba įteikti 
šių metų valdybai visas kny
gas ir kitus dokumentus. Po
sėdyje prašomi dalyvauti na
riai bei narės ir rėmėjai. Pra
džia punktualiai — kaip 8 v. v.

Birutė.

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo* Odos, ftfctal, 
Venerines ir Chroniška*

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. Beaudette, M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viršui banko
Valar.dor: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

iki 9:80. Nedėlioj nuo 2 iki 4:80 
Phone Canal 0464

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTA3

LIET JT AKIU SPECIALISTAS 
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervyotu- 
mo, skaudamų akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyetę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausia 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 Bnukvard 7589

Saldainiai (Kcndės) iš Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

sių ir geriausių Birutės saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje.

Perkupčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant * daugiau duo
dama nuolaidą.

Krautuvė atdara kasdieną:

V. M. Stulpinas & Co.
3311 S Halsted St. Chicago

JOE UNGURAITIS ATSI
LIEPKITE!

Yra labai svarbus reikalas. 
Atsišaukite.

Edward Totoraitis, 
3808 So. Union Avė.

Chicago, III.

Tel. Yards 6062

Lietuvių Dentistas patar-z 
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuo lame visų savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

tų sumušė savo pačių ir išmu
šė. jai kelis dantis, kurių su- 
tąisymas kainavo Teia-

mas jo pasigailėjo ir vieton 
siųsti kalėjimai! įsakė tik už
mokėti pačiai už sutaisymą 
dantų. Bet jis vieton mokėti 
vėl išmušė kelis dantis, kurių 
sutaisymas vėl kainavo $100. 
Tada smarkusis savo pačios 
dantų daužytojas tapo pasiau
tas kalėjimai).

Suspenduos diiiiftiiiu 
studentų

Tik pabandykit

BOHEMIAN 
APYNIU- 
SKONIS

Reikalaukit nuo 
Bile kokių 

Dardavinėtojų

PuriTan 
Malt

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Oak Park High School pra
dėjo vesti griežtų kovų prieš 
slaptas studentų draugijas, 
daugiausia pavardintas graikų 
raidėmis ir šalina tuos studen
tus, kurie toms draugijoms pri
klausė, nors panašios draugijos 
yra leidžiamos ir pripažintos 
veik visose mokyklose. Jau virš 
50 studentų tapo suspenduota, 
bet jie vistiek neatsižada savo 
draugijų ir bando stoti į kitas 
mokyklas. Dabar mokyklos 
viršininkai paskelbė, kad dar 
apie 100 studentų bus suspen
duota. Bet suspenduotiesiems 
leidžiama gryžti mokyklon, jei 
jie atsisakytų priklausyti prie 
savo draugijų. Tečiaus dar nė 
vienas studentas mokyklon ne- 
gryžo, — reiškia, neatsižada.

Keturi žmonės užmušti
Užvakar automobiliai užmu

šė keturis žmones. Viena mer
gaitė Evanstone tapo užmušta 
elektrikinio troko, kuris, nie
kieno nevaldomas, pats pradėjo 
važiuoti.

AtsiimkU laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Ku

opos. Kam jie priklauso, tegu 
lueina į vyriausįjį paštų (Clarl 
r Adams gatvių) atsiimti. Rei 

kia klausti prie* langelio, kui 
oadėta iškaba “Advertised Win 
low” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa

ūmėta. Laiškus paštas laike 
tik keturiolikų dienų nuo pa- 
skelbimo.

501 Aleknius Morta
504 Berankis Alex
507 Dombrauskos Stela *
511 Garbenis Mrs. J.
513 Giedraitis Zigmas
521 Kiauris Liudvikas
522 Kielui Modejini
526 Levickene Paulina
528 Luzdauskuite Amielija
530 Mateisieni Jenie
532 Motėjunui Jonui
534 Muravckas Jonas
535 Nasuitys Joe
541 Pocius Z.
547 Sakielis Jurgis
559 Wenketis Zope

~ SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Chicago apleido 44 keliaunin
kai. Dearborn stotis buvo pil
na palydovų. Keliauninkų 
ūpas geras.

-------X-— U’v
Vakar iškeliavo Lietuvon di-• Idelis būrys ekskursantų po Nau

jienų vadovybe.<jChicagos mies-j 
tas laikinai sumažėjo 44 dušio-, 
mis. Prie keliauninkų prisidės 
dar didelis būrys iš kitų mies-' 
butŲ, būtent: Omaha, Roclc- 
ford, Oklahoma, Grand Rapids, 

Detroit ir Bingliamton. Iš Det
roito keliauja 1 t asmenų. Viso 
per Naujienų 'patarnavimą ir 
rūpestį iškeliauja 60 asmenų.

l)idžiuma\ ekskursantų ke
liauja apsilankyt ir pasimatyt 
su savo giminėmis Lietuvoje, o' 
keli pasiryžę apsigyventi. Ke
liauninkų ūpas labai geras.

Norinčių keliauti su Naujie
nų ekskursija buvo virš šim
to, bet didžiuma jų negalėjo 
suspėti, o*§kiti negavo reikalin
gų dokumentų, kad užtikrinus 
sau sugrįžimų.

Išlydėti ekskursantus prisi
rinko pilnutėlė Dearborn sto
tis.

Kas ? dėjosi išleistuvių valan-' 
doj, parašysime rytoj.

a+a
MAIKLS DAUNORA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužio 11 dienų, 5:00 valandų 
vakare, 1926 m., sulaukęs 41 
metų amžiaus; gimęs Kauno rė- 
dybos, Raseinių miesto. Ameri
koj išgyveno 19 metų, palikda
mas (jideliame nuliui! ime savo 
mylimuosius ir mylinčius mes 
du broliai Petras ir Stanislovas 
ir dvi brolienės. Kūnas pašar
votas, randasi 1601 Van Buren 
St., Gary, Ind.

Laidotuvės įvyks Gegužio 14 
dienų, 9:00 valandų ryto iš na
mų j šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčių, Gary, Ind., kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Maikio Daunoro 
gimines, draugai ir pažjstaini 
e.sąte nuoširdžiai kviečiami da- 
iyva\iti laidohlvesė ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, *
liroliai

T

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

BILLY’SįUNCLE

Augi..

TO TViV 
AkJVTVA\MC

ONCE
VOU

PfcOBABUV VOM‘T 
KMOU) TVAT TVVe / 

SUCCElSSVUV X 
BOOTL’EGG^

SO MAKTV

feULG'ū'S.
TV\KV —

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
*1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auhurn Avė.. Tel. Blvd. 3201

Dr. Jau J. Smetana
r OPTOMETRISTAS

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

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:80 ryto iki 8:80 
Vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

V.........  /

Prašalinkit savo odos 
niežiejimą

Vaiky vakaras j
---------/T-  į

Ateinantį sekmadienį, geg.
16 d., 6 v. v., Mildos svetainėj 
bus pirmas bendras vaikų drau
gijėlių vakaras. Vakarų rengia 
keturios didelės jaunuolių drau
gijos su labai įvairiu ir turtin
gu programų, kurį išpildys vi-<

į A + A

JUOZAPAS MARTINAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužio 10 dienų, 10 valandų 
vakare, 1926 m., sulaukęs 48 
metų amžiaus; gimęs Kauno 
rėdybos, Telšių apskričio, Tve
rų parapijos, Pubžibių kaimo, 
palikdamas dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
seserį Ainilijų ir švogerj Petrų 
Norgila ir pusseserę Elzbietą 
Bistrienę, pusbrolį Aleksandrų 
Martinavičia. Kūnas pašarvo
tas, randasi 644 W. • 18th St.

Laidotuvės įvyks Gegužio 15 
dienų, 8:30 valandų iš ryto iš 
namų į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingom pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Martina
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
.suteikti jam paskųftinj patarna
vimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Visi Gimines

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriusJ. F. Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

Jei jus kenčiate nuo odos niežieji- 
mo, jus galite lengvai nuo to pasi
gydyti vartojant Severa’s Esko, tai 
yra antiseptiška mostis nuo gydymo 
odos už<le£rirrto, suskirdimų iy- Ritųy 
odos skaudėjimų. Prašalina odos nie- 
žiejimų labai tankiai už pirmo už
dėjimo gyduolių. Jas galima vartoti 
ant delikatnos odos ir ant raukšlė
tos. Su Severa’s Esko yra išsigydę 
labai daug sergančių žmonių ir jos 
bus tikra palaima dėl jūsų. Kodėl 
nenusipirkti bakselj šiandien? Jūsų 
aptiekorius pardavinėja jas. Kaina 
50c. W. F. Severą Co* Cedar Rapids,

Klausyk ir Temyk 
0 Polam

DHBBI

«•

t———-—-———'

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktoria* 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th St., Chicago

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

šis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto- 
jus Naujienoms kasdieną.

IMAG\ME

MAKIK1Gjį
V

PAkST A
POUCSAaAM

U)\T\X

O’ HOOTGVA
TVMĖ.

Darykit tai ir Jus

Štai kiek kuponų gausit uf 
kiekvieną atneštą ar atsiųstą, 
paštu naują skaitytoją:
Už metus ....... 150 ’kuponų
Už pusę metų....... 75 kuponu*
UŽ tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.

Sięskit pinigus per 
NAUJIENAS
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Ar myli savo gimines, sa 
vo draugus Lietuvoje?

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI $100.00?

Atsakymo: $100.00 ant syk P 
$6.0« j metus par visą 

likus) gyvenimą.

Naujienos”
populiarus laikraštis ne

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tani tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiamo 
šį*utą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti de] kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė* 
tumėt juos | banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — painislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt j] 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jn su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

MĖNESINIAI APMO
KAMI KONTRAKTAI

Del Deed
Mokame Gerą Kainą. 

Greitas Veikimas.
Jei jųn gaunate mėnesinius išmo
kėjimus už parduotą savo namą, 
atsineškite savo visus dokumentus 
ir kontraktus dėl deed, mes už
mokėsime geriausią kainą Chica- 
goje už likusią neišmokėtą sumą 
pinigų.

Atdara vakarais 
6:30 iki 8:30

REIKIĄ DARBININKy
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir merginų visam 
arba dalinam laikui, pardavinėto
jų. Malonus darbas, suteikiama ge
ra pagelba darbe, darbas jūsų pa
čių apielinkėj, didėlis komisas, 
100% koperncijos. Rašykit H. F. 
Kraemer, 2300 Michigan Avė. arba 
atsišaukit nuo 4 iki <>:30 vakaro.

1EIKIA DARBĮNINKįT
VYRŲ

AUTOMOBILIAI PAROAVIMUI NAMAI-ZEME

Tūkstančiai Lietuvos žmonių 
akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipiu į “Naujienas“ kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos“. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes 
yra
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas“ per
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos“ eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradaDtbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų“ spauda aiš-. 
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingus, nėra gaubiamos nė 
partijine, ne tikybine skraiste. 
“Naujienos“ yra visuomenės Į 
laikraštis ir jos tai visuomenei ’ tuviams, kurie gyvena tarp J^flin, v. .... x Hovne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa-nuosirdzuu taniau-* ----—-------- -

Teatrališkas Kliubas Lietuva 
kys savo mėnesinį susirinkimą 
gūžio 13 d., 8 vai. xąk., Davis 
Park svetainėj. —H. I. rašt.

lai
gė-

BANKERS’ DISCOUNT 
COMPANY

Suite 405 Otis Building 
10 S. La Šalie Street 

Franklin 4431

teisingai ir 
ja.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 
A. C. W. of A. mėnesinis susirin- 
(imas nėtnyčioj, gegužio 11 (i. ne
vyks. Bet yra nukeltas ant gegu

žio 21, kur parvažiavę delegatai 
tonvencijos išduos raportą.

A. M. Kadsel, rašt.

Mėnesiniai Apmokami Kon
traktai Del Deed

IŠ

Jaunosios Birutės nariams
Visu Jaunoji Birutė prašoma su

sirinkti šiandie vakare į Mark White 
S<|uare svet. svarbiai repeticijai. 
Ateinančiam sekmadieny turėsim 
dalyvauti net dvejose vietose: ben
dram vakarėly Mildos svet. 
ras) ir Meldažia 
Pamoku pradžia v., o dainos 7:30.

(cho- 
svet. (orkestrą), 

muzikai t>:l'» v. 
Nesivėluokit!

Organ.

Mokume gerą kainą. Greitas veiki- 
inas./Jei jus gauhate mėnesinius iš
mokėjimus už parduotą savo namą, 
atsineškite savo visus dokumentus ir 
kontraktus dėl deed, mes užmokėsi
me geriausią kainą Chicagoje už li
kusią neišmokėtą sumą pinigų. Ofi
sas atdaras vakarais.

BANKERS’ DISCOUNT CO.
10 So. 141 Šalie St., Spite 405 

Franklin 4431

VYRŲ ATYDAI
Ar jus norite sunkiai dirbti ir 

užidrbti daug pinigų pardavi
nėjant Real Estate.

Mes turime vietos dėl keleto 
sunkiai dirbančių vyrų, kurie 
gali pardavinėti. Patyrimas 
nereikalingas. Mes jums pa- 
gelbėsim visais atžvilgiais, 
ši vieta reikalauja žmonių, ku
rie kalba lietuviškai ir kiek 
biskį angliškai, dirbti reikės 
tarpe lietuvių. ‘ Pasimatykit su 
Mr. Ilalik, Mgr., kuris išaiš
kins musų pasiūlymų jums.

Mares, White & Company
1825 S. Loomis St.

BEIKI A agcntaviine patyrusio 
žmogaus rinkime “Naujienoms” 
skaitytojų-prenumcratorių. Sąlygos 
geros. Kreipkitės asmeniškai į Nau
jienų Cirkuliacijos Skyrių.

OGDEN AUTO VVRECKING CO., 
3349 Ogden Avė, Kockwell 4994

Brangiai mokame už senus netin
kamus karus.

RAKANDAI
APLEIDŽIU miestą, turiu parduo

ti 5 kambarių rakandus labai pigiai: 
mohair parloro setas, 2 miegruimio 
setai, valgomo kambario setas, kau
rai, liampos, grojiklis pianas kaip 
naujas, parduosiu dalimis. Veikit 
greit. 1611 W. 55th St., 1 fl. netoli 
Ashland Avenue.

PARDAVIMUI
KR AUSTAUS j mažesnį namą, ne

turiu kur pastatyti savo grojikų pia
ną, išrodo kaip naujas, atiduosiu už 
$150 cash, arba mokėkit man po $10 
| mėnesj.

JOE DUBRA
2332 W. Madison St., 1 fl.

TURIU parduoti tuojau iš priežas
ties apleidimo miesto savo $800 ver
tės grojiklj pianą už $150. Yra 75 vo
leliai ir benčius, $50 cash ir no $10 j 
mėnesį.

VIALAITIS
6512 So. Halsted St., Imos lubos

PARDAVIMUI bučernė ir g^oser- 
nė, maišytų tautų apgyventa apie- 
linkė, biznis cash. 5752 S. Racine 
Avė,

10 KAMBARIŲ naujai fųrnišiota 
rooining house, rendų $65 f mėne
sį, turiu parduoti tuojau, 3815 Mi
chigan Avė. Boulevard 7114—7207

PARSIDUODA restaurantaa ir 
soft drink parlorls; tarpe didelių 
dirbtuvių. 2417 W. 43rd St.

STATYK NAMĄ TUOJAU 
NEREIKIA CASH

PARDAVIMUI grosernė, ice cream 
ir visokių smulkių daiktų krautu
vė. Geras biznis, didelis bargenas.

4506 S. Tai man Avė.

PABDAVIMU! barbernė, pigiai, 
nuolat biznis, renda $30, veikit 
greit. 1739 S. Halsted St. Box 755.

PARDAVIMUI bučernė ir daržo
vių krautuvė gera vieta dėl lietu
vio arba lenko bučerio, pigi ren
da, geras lysas. 8352 S. Ashland 
Avė.

Kodėl laikote savo lotą? Dabar 
yra geras laikas dėl statymo namo. 
Mes nastatysime jums narną ant 
jūsų loto be įmokėjimo. Paskiau 
mokėkit kaip rendą. Daleiskite pa
rodyti jums planus ir pastatytus 
namus arba suteikti jums pilną 
aprokavimą. Musų patarnavimas 
yra pilnas.

7923 South Park Avenue 
Phone Triangle 0535

PABS1DUODA ir mainyti galima 
į lotus ar namą. Duonos kepykla, 
senai išdirbta vieta. Biznis veda
mas cash. Norintiems pirkti yra 
geriausi proga. Už teisingą pasiū
lymą galima greitai nupirkti ar iš
mainyti. Norintieji daugiau žinoti 
pašaukit po pietų Pidlman 5114; 
gausit visą infoijinacijj^.

NAMAI-ZEME *

PIRKITE mano vieną gražų lo
tą, pigi kaina. Biskį įmokėti, o ki
tus išmokėjimais. Žemė prirengta 
dėl statymo namo. Beikalingi agen
tai. E. J. Lennartz, 4819 N. Kilbourn 
Tclephone Kildare 5577.

GRAŽI mūrinė cottage ir vana, 
karštu vandeniu šildoma, landrė, 
cementinis skiepas, 2 karų garažas, 
kaina nupiginta 81900, 3313 South 
Leavitt St. Lafayette 0016.

NAMŲ IEŠKOTOJAI

IR INVESTORIAI, mes turime 
Jceleta gerų pirkinių namų, apart- 
otVrdliiių ir biznio namų, geroje 
apielinkėje, galima pradėti veikti 
su įmokėjimu 2 arba 3 tūkstančių 
dolerių. Mr. HoltzhaH,

c/o JI. .1. Coleman X Co., 
5857 S. SI ate St.

Tel. Went*worth 5702

150 — NAMŲ — 150 K 
Dabar budavojamų: 4, 5 ir'*o 

kambarių, medines arba murinos.
KAINOS $3600 iki $6200 

Pirmas {mokėjimas tiktai, $100, ki
tus kaip rendų. šis namų olselio 
pasiūlymas yra doi jūsų pasirinki? 
mo. Galit įsigyti vieną tų puikių 
namų tiesiai nuo savininko, tiktai 
su biskiu įmokėjimo, kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. At
sišaukit šiandien.

SAVVIAK & CO.
7181 W. Grand Avė.

6407 Irving Park blvd.
6537 Irving Park blvd.

4 KAMBARIŲ moderniška cot
tage, furnas Šildoma, skiepas. 2 ka
rų garažas, $4600, cash 81500, li
kusius po $35 į mėnesį. 5929 Bisliop 
St.

PARSIDUODA ice crėam Storas 
su kitokiais daiktais; gausit barge- 
ną. Apleidžiu miestą. 3528 South 
Halsted St.

PARSIDUODA 3 bizniai ir na
mas; ekeris žemės, priešais tautiš
kas Kapines. Tel. Willo\v Springs 
47.

MAINAI
MŪRINIS namas 7 ir 6 kamb. 

ir lotas šalo namo ant biznio arba 
mažesnio namo, arba farmos, neto
li Chicagos.

LABAI gera bučernė, maino ant 
namo ir pinigų pridės, jei reikės.

2 LOTUS prie 54 St. ant Union 
Avė. maino ant biznio, automobi
lio, arba mažo namo, šaukit Lafa- 
yette 6719. 1100 Archer Avė. Leon 
R. Jarusz.

KEIKIA pardavinėtojų su patyri
mu arba be patyrimo, dirbti va
karais arba liuosu laiku, kalban
čių lietuviškai arba kita kokia sve
tima kalba, šaukit Vincennes nuo 
1 iki 6 vakaro, 5037 S. Marshfield 
Avė. Bepublic 4313.

SIUOMI turiu garbS* pranešti vi
siems savo pažįstamiems, kad aš pa
dariau ryšius su Howard E. Walter 
& Co., Real Estate Inv., 3124 West 
63r<l St., Phone Prospect 8820. Visuo
se reikaluose prašau kreiptis viršmi- 

----— „ .j, »etu antrašu arba Prospect 7360. 
minėtame apskrityje aprūpimi lic-d PETER A. SEDEMKA 
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite Že-J 
iniau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas”

Praneši maH Town of Lake lie-

BUČERNR turi būti parduota, vi
sas biznis cash. Parduosiu, nes išva
žiuoju j Europą, 2903 S. Union Avė.

jus mylite savo gi
draugus Lietuvoje j kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau- 
- -- • : Į jienų” išnešiotojas Pranas .Jurenas,

Į 5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

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

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

Tel. Yards 7282
BR.’DGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

REIKALINGAS 
PORTERIS, 

vyras.
PEOPLES RESTAURANT

1628 W. 47 St.

PARSIDUODA grosernė-buČernė, 
geroj biznio vietoj, biznis išdirbtas 
per ilgą laiką, 5 ruimai pagyveni
mui. Pardavimo priežastis — ne
sveikata. Pirmutinis gaus bargeną.

5306 S. Union Avė.
Tel. Yards 1321

PABDAV1MUI 8 kambarių rezi
dencija, garu šildoma, cementuo
tas skiepas, 2 karų mūrinis gara
žas. kaina $6800, išmokėjimais, 
11918 Egglcston Avė. Pullman 0755.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago

■.ISTERINE 
THROAT 
TABLETE

ČMade by

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ir

Prisidėkite j šią draugiją

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia savtšelnos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašelpos sergantiems na
riams: 86, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 15 metų. Iki gruodžio 
12 d„ 1926 metų yra pritinamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai bloy 
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagoa Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Boosevelt 8.500.

Pavieniai nariai norinti įstoti j 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės į ‘Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti aplikaciją į Chi- 
cagos Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokiti sykį 
j savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve- 
'anti pažymėtame zone, o <la. neap- 
(upinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Rotilevard 9663).

REIKIA pagelbininkų prie structu- 
re plieno darbo. Holmeli Pyott & Co„ 
159 N. Jefferson $t.

KAS norit gero biznio, atvažiuo
kit pažiūrėti. Arba priimsiu pusi
ninką. 1063 Van Buren St.

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

7 KAMBARIŲ namas, pardavimui 
arba, rendon, 8718 Indiana Avė. 
stucco. furnas šildomas, miegojimui 
oorčiai, lotas 30x162, 3 blokai iki 
karų, $9500, išmokėjimais po $65 į 
mėnesį.

WISEMAN, 
Tel. Superior 1131

ASMENŲ JIESK0JIMA1
PAIEŠKAI- brolio Vincento 

Vaicekausko, vadino save “Wi- 
lemas VVaicb” ir švogerio Ka
zimiero Beišino; abudu paeina 
iš Dargių kaimo, Viekšnių va1- 
sčiaus, Mažeikių apskr. Su bro
liu sykiu nuvykom Argentinon 
ir tenai gyvenom. Bet 1919 m. 
persiskyrėm ir nuo to laiko ne
bežinau kur jis randasi, švoge-1 
ris 10 metų atgal gyveno Bock- 
fordi III., o dabar nežinau. Yra 
svarbi žinia iš Lietuvos. Mel 
džiu atsišaukti arba žinantieji 
man praneŠkit, už ką busiu 
dėkingas.
Valstijas 1922 m. Kazimieras 
Vaičekauskas, 4527 S. Fairfield 
Avė., Chicago.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted S’t.

Tel. res. Yds 3408—Blv<| 7G67 office

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phcr.e Lawndalc 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Deiikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheima, 1912 So State St.

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programus, plakatus, tikietus ir 

Aš sugrįžau i SUV. f visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
j musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 33rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751JIESKO PARTNERIU

REIKIA partnerio 
biznio. Gali būti 
be patyrimo. Mane galima 
nuo 8 ryto iki 12 dieną.

Kreipkitės:
A. P. K. 

2212 S. Leavitt St.

prie eroplanų 
su patyrimu arba 

matyt

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI Storas, gera vieta bar

berini, nes arti panašaus biznio 
nėra. 2834 So. Union Avė.

ĮVAIRUS skelbimai
PIRKIT PLUMBINGĄ PAS BfUS 

IR SUTAUPYKIT 35% 
Mes parduodame visiems olselio 

kainomis
Levinthal Plumbing Sapply Co^ 

1637 West Division SU 
netoli Marshfield

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

BARGENAS

Grand
4 
valan-

DR. ALVIN V. COLE
Perkėlė savo ofisą iš 4653 

Boulevartl j 
232 West 63rd St., Suite

Tel. Wentworth 8397. Ofiso
dos nuo 10:30 iki 11:30, 3:30 iki 5 
1r nuo 7 iki 8 vakaro. Nedėlioj nuo 
11 iki 12. Res.: 7421 Crandon Avė. 
Phone Saginaw 2333.

REIKIA DARBININKy
MOTERŲ

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo ir kad mokė
tų milžti karves. 5630 So. Narra- 
gansett Avė. Tel. Prospect 0611.

REIKIA patyrusios dresių siuvė
jos, turi kalbėti lietuviškai ir len
kiškai. Mrs. C. Marcinkenas, 4603 
S. Marshifcld Avė.

MEDINIŲ KARŲ STATYTOJŲ
Tiktai patyrusių vyrų prie kelių 

refrigerator kariif Darbas nuo štu- 
kų.

Atsišaukite
AMERICAN CAR AND 

FQUNDRY CO.
2310 So. Paulina St.

PARDUODU kriaučių storą, va
lymo ir dažymo biznis; einu į kitą 
biznį. \

J; BAKTYS
3249 So.wHhlšted St.

NEMOKĖK rendos, už $300 įmo
kėjus nupirksi modernišką bungalow, 
40 pėdų lotas, gražiame Melrose 
Parke, taipgi parinktų keletas lotų 
pigiai. Blumfield Tuber & Co. room 
934 11 S. La Šalie St. State 1719 or 
1720.

REIKIA gero draiverio prie pieno 
vežimo, South Sidę, turi kalbėti lietu
viškai ir lenkiškai.

2720 So. Ridgeway Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir ken
džių storas. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Pardavimo priežastį 
natirsit ant vietos. 3602 South 
Einerald Avė.

DEL mirties vyro, našlė parduoda 
2 augštų mūrinį namą, 6-7 kambarių 
flatai, karštu vandeniu šildomas, ran
dasi ant Ada Street, bargenas grei
tam pirkėjui.

MILLER BROS.
6624 So. Halsted Street 

Tel. Wentworth 4576

3 FLATŲ namas, netoli Ashland 
ir 79 St., 5—5—5 kambarių, 1’/a 
melų senumo, kaina tiktai $25,000, 
cash reikia apie $5000. Geriausis 
bargenas šioj apielinkėi.

1738 VV. 79 St.
Tel. Triangle 3252

MORTCECIAI-PASKOLOS

REIKALINGAS darbininkas ant 
fanuos dirbti. Norintis eiti ant 
formos dirbti atsišaukit tuojaus.

• F. G. LUGAS & CO. 
4108 Archer Avė. 

Phone Lafayette 5107.

EXTRA
PARDAVIMUI kriaučių šapa, nau

jai įtaisyta, gera vieta, pigi renda. 
Didelis bargenas. 2011 So. Halsted 
St.

2 FLATŲ mūrinis $9000. Randasi 
geroje vietoje dėl biznio. Parduosiu 
pigiai. Cash reikia $800 ar dau
giau. Mr. Cornell Tel. Central 2462

ANTRI MORGlčIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiui 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzie Ave^ 

Lafaye'tte 6738
> I . ......................

AUTOMOBILIŲ mechanikų, $40 į 
savaitę. Automobilių plovėjų, $35 į 
savaitę. Karpenteriu į dirbtuvę, 
75c. į valandą. Inžinierių sargų, 
$40 į savaitę. Drill press operato
rių, 60c. į valandą. Vaikinų į dirb
tuvę, $18 į savaitę, vyrų prie na
mų. $80 į mėnesį kambarys ir val
gis. .Janitorių 8 vai. darbo, $24 į 
savaitę. Peinterių, 80c. į valandą. 
Mašinistų. 85c. į valandą. Langų 
plovėjų, $120 į mėnesį.
South Park Employment Agency 

4191 S. Halsted St. 2 fl. 
kampas 42 St.

REIKIA janltoriaus ir abelno na
mų taisytojo, smarkaus ir teisingo 
darbininko, be valgio ir kambario, 
12 valandų į dieną. Telefonuokit, 
rašvkit arba, atsišaukit iš ryto.

1867 N. Robey St.
Brunswick 1680

AUTOMOBILIAI

SIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebakcr 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu
si m

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai
FORDAI ; ęoupek touringai, seda- 

1IU1, i i/aunvv* 1UI. x *v- , nuii.l yra

perdirbti ir turi pridėčkus. Kai ku
rie

LOVŲ taisytojų, $15 į savaitę. K*ai. 
Virėjų, $35 į savaitę. Indų plovė- - 
jų, $17 į savaitę. Merginų į dirbtu- 
vę, $17 į savaiię. Moterų prie na- 3 
mų, $1.6 į savaitę kambarys ir vai- * . 
gis. Vcitcrkų, $18 į savaitę. Mergi- /vni 
nų prie steam stalo. $15 į savaitę, dan 
Moterų valytojų, $60 j mėnesj.
South Park Employment Agency 

4191 S. Halsted St. 2 fl. 
kampas 42 St.

BEI KALINGA mergina prie na
mų darbo. Maža šeimyna, nereikia FORDAI; coupe, touringai, j 
skalbti. Su ar be kambario. J. Ma- nai, roadsteriai. Tie visi karai
siliauskas, 3356 S. Halsted St.

1725 D. DIVISION ST.

FORD 1925, coupe, $275. 
išmokėjimo. 1 Chrysler 
.$775.

J. J. Bagdonas, 
404 S. Western Avė. 
Tel. Lafayette 9030

4404

se-

PARDAVIMUI grosernė, turiu 
parduoti iš priežasties ligos pigiai. 
4157 So. Albany Avė.

PARSIDUODA latviškos duo- 
nos kepykla. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų, 2 nauji tre
kai, pardavimo priežastis labai 
svarbi. Telefonuokit Boulevard 
9641.

PARSIDUODA dry goods štoras, 
geroj vietoj, renda pigi, parduosiu 
)igiai arba mainysiu ant namo, lo
to. Turiu parduoti iš priežasties ki
to biznio.
• 2545 W. 69 St.

A, Michalo

PASINAUDOKITE iš mano 
svarbių reikalų; parduosiu savo 
dalį fomičių storo, darome la
bai gerų pelnų; arba mainysiu 
ant gero namo, apie tryliką, ar 
keturiolikų tūkstančių dolerių 
vertes. Svarbus dalykas mane 
priverčia tą padaryti. Užinte- 
resuotų meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: 4559 South Paulina S L 
John J. 'Zolp. Yards 0145.

TOWN OF LAKE
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė už pusę kainos.
4758 So. Loomis St.
Phone Lafayette 9117

PARSIDUODA kendžių štorns ir 
mokyklos reikmenų krautuvė. Ren
da $25; 2 kambariai pagyvenimui. 
530 W. 26 St.

BARGENAS, BARGENAS
PARDAVIMUI krautuvė notion, 

mokyklos reikmenų, saldainių, ci
garų, žurnalų, ice cream. Užpaka
ly krautuvės 5 kambariai gyveni
mui, pertaisyti, renda pigi. Tony 
J a sulis, 5613 S. Racine Avė. Tel. 
Wentworth 4082.

BARGENAS
PARSIDUODA bučernė ir gro

sernė, biznis išdirbtas per daug me-' 
tų, lietuvių apgyvęntoj kolonijoj; 
parduosiu už prieinamą kainą, su 
namu ar be namo. i

1325 S. 50 Ct., Cicero. *

NAUJAS moderniškas 2 flatų mū
rinis namas, 5—5 kambarių, randa
si, 4119 S. Montgomery St. Bus par
duotas labai pigiai šią savaitę. Kar
štu vandeniu šildomas, aržuolo tri
mingai, 4—4 kambarių, geroje vie
toje, gerame padėjime. Dabar yra 
laikas pirkti.

HENRY KOPLEWSKI 
3992 Archer Avė.

Tel. lafayette 9305 arba 
Republic 8915

TEIKIAM GREIT PASKOLAS 
$1,000 ir daugiau, 2J/a nuošimčio 

be komiso.
Lincoln Loan Association 
1931 Milwaukee Avenue 

Netoli Western Avė.

NAUJAS mūrinis namas, 2 flatai 
po 6 kambarius, karštu vandeniu Šil
domas. Naujos mados įtaisymai. Mai
nysiu ant mažo namo už miesto. Na
mas randasi Brighton Parke.

2837 W. 39th Street

PARDAVIMUI tuojau prie 1306 N. 
Kedzie Blvd., frontas prie Humboldt 
Parko, 2 apartmentai, 3 karų mūri
nis garažas, alyva šildomas, lotas 
32x175, rendų $2,850; kaina $19,500. 

HOULBERG 
Humboldt 0790

FARMŲ žtemė, Fox River 
Valley, gatava dėl subdivision 
56 akrai. Geri budinkai, su što
ku ir mašinerijomis, už $19000.

PARDAVIMUI arba mainy
mui į išmokėtų namą, 194 ak
rų farma, 41 mylia į vakarus 
nuo Chicagos, 20 akrų girios, 
kita žemė dirbama, geri budin
kai, $160 už akrų.

P. W. Adrick, 
GENEVA, ILL.

160 AKERIŲ FARMA

RANDASI Michigan valstijoje, 
prie pat ežero kranto, su gyvuliais, 
trobomis ir mašinomis, kas tik rei
kalinga ant farmos. Savininkas mai
nys ant namo, loto arba biznio. Ga
lima pirkti su mažai pinigų.

C. P. SUROMSKIS & CO., 
3352 S. Halsted St.
Boulevard 9641

PARDAVIMUI kampinis moder
niškas namas, 8 apt., 2—5. 6—4 
kambarių apt. furnas ir nečiais šil
domas, yra gnsiniai pečiai, aisbak- 
siai, geras investmentas, tikras bar
genas.

1635 W. 57tli St.
Prospect 3922

$250.000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260 
_____________________________________________ )

MOKYKLOS
Specialės 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 šis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

> ........... .......................... O. ✓

LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $30 į 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 va
karais ir jus galite uždirbti kol 
mokinatės. Musų išmokinimas pri
rengs jums darbą arba patys ga
lėsite eiti į biznį. Atsišaukit arba 
rašykit

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

CHICAGO. ILL.


