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Lenkijos prezidentu 
išrinkta Mocicki

Britų parlamentas apie 
sovietų valdžią

600 pasažierių išgelbėta nuo 
skęstančio Hudsone laivo

Mosčioki - naujas Lenkų 
respub. prezidentas

MacDonald smerkia prem 
jero Baldwino veiksmą

įPacific and Atlantic Photo] 

Aeroplanas Norge prieš išlėkimą iš Spitzbergeno į'šiaurių polių.

Sovietų valdžia - gryniau 
šia autokrtftija

Sako Britų parlamento nariai, 
konservatoriai, sugrįžę iš ke
lionės sovietijon •

Seimo išrinktas 281 balsu prieš 
200: bus inauguruotas atei
nantį penktadienį

Buvęs darbiečių premjeras sa
ko, kad Baldwin lošiąs kasy
klų savininkų lošį

Rado $200,000, užkasius 
per pilietinį karą

VARŠUVA, birž. 1. Mar
šalui Pilsudskiui atsisakius, 
I^enkų krašto seimas respubli
kos prezidentu šiandie išrinko 

~prof. Igną Moscickį. Jis gavo 
281 balsą, tuo tarpu kai jo opo
nentas Bninski, dešiniųjų parti
jų kandidatas, gavo 200 balsų, 
o socialistų kandidatas Marek 
vieną, Sešiosdešimt trys balsai 
buvo tušti, o septyni seimo na
riai nedalyvavo sesijoj.

Einąs prezidento 
Rataj sekamą krašto 
sirinkimą paskyrė 
penktadienį; tą dieną
jai išrinktas prezidentas prisai- 
ki ntas. Po to seimas, veikiau
siai išsiskirstys iki ateinančio 
rudens.

Seimo kuluaruose kalbama, 
kad Moscickio prezidentūra įei
sianti tik laikina. Kai tik kraš
to konstitucija busianti patai
syta taip, kad / prezidentui bu
sią suteikta daugiau galios, 
Moscickis, jų manymu, rezig
nuosiąs, 
užleidus 

Prof. 
metais.
Rygoj ir Ix>ndone ir kurį laiką 
buvo elektro-chemijos ir elek-

seimo be
ateinantį 
bus nau-

U INI MINAS, birž. 1.^-Prem
jeras Baldwin šiandie pareiškė 
parlamente, kad anglies kasyk
lų streiko dalykais valdžia pa
silaikanti sau pilną veikimo lai
svę, kadangi visi jos pasiūly
mai, tarp, jų ir pasiūlymas 15 
milionų dolerių subsidijos kasy
kloms, neradę jokio pritarimo 
nė kasyklų savininkuose, nė ka
syklų darbininkuose. V A

Darbiečių vadas, ouvęs prem- 
reiškė, kad ka valdžia darius, 
reiškg, kad ką valdžia darius, 
ką nedarius anglies situacijoj, 
ji lošus tik kasyklų savininkų 
lošį. MacDonald ragino valdžią 
daryti pagaliau žingsnį ir žiū
rėti, argi nesą iš tikro galimy
bės prieiti prie susitaikymo.

Laivas paskendo; 600 pa 
sažierių išgelbėta

daugiau 
jų manymu, 

idant prezidento vietą 
Pilsudskiui.

Moscicki gimęs 1867 
Jis studijavo chemiją

Bomba liudininkui prieš 
Sacco ir Vanzetti

BRIDGEWATER, Mass., 
Nežinia kieno padėta

NEW YOB1KAS, birž. 1. — 
Hudsono upėj, ties Hobokenu, 
šiandie paskendo didelis pasa- 
žierinis laivas, Washington Ir- 
Ving, plaukiojus taip *New Yor- 
ko ir Albany, šiuo tarpu plau
kęs į Albany su 600 pasažie
rių.

Washington Irving laivui 
plaukiant Hudsono upe, staiga 
trenkė į jį iš tirštos miglos iš
lindęs kažin koksl tankinįs lai
vas, kurs pramušęs VVashing- 
ton Irving laivo šone didelę 
skylę, nuplaukė savais keliais, 
nepažintas. Vanduo pradėjo 
veržtis laivan, ir pasažieriuose 
kilo panika. Pagalbos šauks- 
man betgi tuojau atplaukė ke
letas botų ir visi kelęiviai buvo 
laimingai paimti nuo skęstančio 
laivo. Netrukus po to Washing- 
ton Irving nuėjo dugnan.

rijos universitetuose. Pastarai
siais laikais jis buvo profeso
rium Lvovo universitete.

šeši Leavenwortho ka
liniai pabėgo

želio 1. Nuveikę sargybą, iš' 
federalinio kalėjimo disciplina
rinių barakų šiandie' pabėgo še
ši nusikaltėliai. Su savim išsi- 
gabenot jie ir atimtus iš sargų 
šautuvus.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose. •

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

w. : 
birž. 1. 
bomba sprogdama šį rytą su
draskė Samuelio Johnsono na
mus. Johnsonų šeimyna, suside
danti iš septynių asmenų, išliko 
sveika, nė vienas jų nebuvo su
žeistas. Sprogimas buvo girdėt 
per kelias mylias aplinkui.

Samuel Johnson buvo proku
ratūros “star vvitness 
biausias liudininkas byloje prieš 
Nicola Sacco 
Vanzetti, du 
kurie buvo kaltinami def užmu-jjr jos sužieduotinį

svar-

DEMOPOLIS, Ala., birž. 1.— 
Naudodamasis senais, jo tėvo 
paliktais dokumetitais, Gayus 
Whitfield iš Middleboro h.y 
savo farmoj netoli nuo Demopo- 
lio vakar surado užkastą turtą 
—20C tukstnnjų dolerių auk
su.

VVhitfield tik dabar rado tarp 
senų popierių planą, parodantį, 
kur tas turtas užkastas, ir su 
negrų darbininkų pagalba jis 
kasinėjo per visą savaitę, ligi 
galų gale surado. Tą turtą

LONDONAS, birž. 1. — Ke- 
turi Britų konservatorių parti
jos parlamento nariai, kurie bu
vo nuvykę j Rusiją dalykų pa
dėčiai sovietijoj ištirti, dabar, 
grįžę iš Maskvos, paskelbė savo 
pranešimą. Nors jie tik dvi sa
vaites tebuvo Rusijoj, ir visą 
tą laiką praleido Maskvoj, kon
servatorių parlamentini ūkai sa
kosi esą įsitikinę, 
sovietijoj rutulojas 
kryptim ir kad finansiniai 
džios dalykai stovį tvirtai.

Parlamentininkai ragina 
džiosios Britanijos valdžią, 
ji tuojau darytų su Rusija dip
lomatinius ir prekybos susitari
mus, kurie butų abiem pusėm 
patenkinami, ir nurodo į jau 
padarytas Rusi jos-Vokieti jos 
sutartis?

Savo pranešime jie sako, kad 
Anglija, jei ji ilgiau atidėlio
sianti atsteigimą normalių san
tykių su Rusiia, daug dėl to 
nužudysianti, kadangi Rusijoj 
įsigalėsią Anglijos konkurentai. 

U)NIX)NAS, birž. 1. — Gird Parlamentininkai savo prane- 
dėt, kad šiomis dienomis įvyks sako, kad dabartinė val- 
liberalų partijos parlamento na-,(^*a esanti įsitvirtinus
rių mitingas apsvarstyti par-j’r laikysiantis. larp sovietų 
lamentinės 'liberalų grupės va-iva^žios ir trečiojo (komunis- 
do, Lloyd Georgeo, poziciją ry- tų) internacionalo darąsis vis 
šy su kilusiais tarp jo ir 
liberalų partijos vadų 
Oxfordo ir Asųuitho 
čais.

Apie tuos kivirčus vaikščioja " r , - - -
dabar visokių girdų. Be'kita* ^aa sa^0: 
girdėt, kad jaunesnieji liberalai! “Esamoji sovietų valdžia yra 
žadą reikalauti, kad abudu, 
tiek Lloyd George, tiek lordas 
Oxford, pasitrauktų šalin, ka
dangi po pastarųjų nesutikimų 
nė vienas jų nebesugebėsiąs va
dovauti partijai ir išlaikyti joje 
vienybę. Jų vietoj turįs stoti 
naujas vadas, kuris galėsiąs iš
gelbėti partiją nuo žlugimo.
Lloyd George’ui vieta — politi

nis sąšlavynas
Kadangi ėmė vaikščioti gan

dų, busią Lloyd George kreipę
sis į Darbo partiją tikslu susi
artinti su darbiečiais, darbiečių 
organas Daily Herald šiandie 
įdėjo vedamąjį straipsnį, kuris 

Del auto mestos vinies aiškiai parodo, kaip Darbo par- 
žmogus neteko akies

L

Porlugalijcs prezidentas 
atsistatydino

Anglijos liberalų partijos 
vadų kivirčai

kad sąlygos VVhitfieldo tėvas buvo paslėpęs 
tinkama 

val-
užkasdamas žemėj, per pilietinį 
karą. Rasti aukso pinigai buvo 
mušti 1850 metais ir anksčiau.

Di- 
kad

Revoiiucininkai sakosi norį su
daryti naujų krašto valdžią iš 
ne partijų žmonių

Partijai gelbėti nuo žllgimo jau
nesnieji liberalai ieško naujų 
jai vadų *

Perkūnija užmušė tris 
žmones Indianoj

INDIANAPOLJŠ^ Ind., birž. 
1. — Vakar Indianos valstiją 
atlankė smarki audra su perkū
nijomis, padariusi nemaža ža
los. Perkūnijos buvo trys žmo
nės užmušti, vienas Greenbur- 
ge, antras Terre Haute ir tre
čias netoli nuo Lintono. Mario- 
ne ir kitur audra n u vartė kele
tą stogų.

LISABONAS, Portugalija, 
birž. 1. — Respublikos prezi
dentas Bernardino Machado at
sistatydino.

Septynios kariuomenės divizi
jos, šiaurės revoliucinių jėgų 
vadui, generolui Gomezui da 
Costa vadovaujant, vyksta į 
Lisaboną.

Kol atvyks gen. da Costa, 
krašto valdžia bus rankose ko- 
mandoriaus Mendeso Cabeca- 
daso, vieno revoliucininkų vado, 
kurs praeitą šeštadienį nuvertė 
premjero da Silvos valdžią ir, 
prezidento Machado pakviestas, 
pats pasiėmė valdžią į savo ran
kas.

Vakar revoiiucininkai prane
šė prezidentui, kad jie norį su-

« U* • I ii • daryti naują valdžią visai iš ne-jOinbininkns klnnifitis nu-p°iitinii) partiją atst°vi1- 

teistas visam amžiui

Meksikos gen. Flores 
buvęs nunuodytas

birž. 1. 
konsta- 

vadas

MUSKEGpN, Mich., 
— Blue Lake valsčiaus 
belis, ku-kUix-klaniečių 
Asą K. -Bartlett, kuyio andai 
Išsiųsta paštu bomba sprogfa- 

Augustą
Janetą 

VVilliamą

i Darbo konfederacija ruošiasi 
priešintis bet kūnam bandymui 
įsteigti karinę diktatūrą.

i Torres Novase revoliucini li
kai areštavo senatorių Pereina 
Osorio ir atstovą Aivaro ("astro, 
respublikos partijos vadą atsto
vų bute.

ir Bartolomeo ma užmušė pilietį 
italų radikalus, Krubaechą, jo dukterį

---- - -----  -----------  — ------ I ii jus sužieduotinį K U11ČU1K} 
Šimo vieno kasininko 1920 me- Franką, šiandie Aspkrities teis
tais ir kuriuos teismas, remda- mo.tapo pasmerktas kalėjimui 
masis vyriausiai Johnsono liti- Įkį gyvos galvos 
dijimu, pasmerkė mirties baus-Į Paskelbdamas savo nuospren- kelėj prakiurusį 
me*---------------------------------------dį teisėjas Vandervverp pareiš-

----------------- f eg^ gajia> kad

MICHIGAN CITY, Ind., birž.
1. — Julius Miller taisėsi 

taierą’\ 
šalį lėkė kitas automobilis, 
rio paskutinis ratas, užėjęs

Pro 
ku- 

...... . „ . .... ...................... , ant
Kinų “keliaują parla- ^valstijos įstatymai neleidžią pa- didelės vinies, sviedė ją su to- 

n ...i gmwkumu> kad vinis, patai
kius, Milleriui sulindo į smilki
nį. .Milleris neteko akies.

mentus” greit susi 
rinksiąs

PEKINAS, Kinai, birž, 1. — 
šio mėnesio 20 dieną žada susi
rinkti taip vadinamas “keliau
jąs Kinų parlamentas”, išrink
tas 1913 metais J r 
nių” generolo Feng 
išvaikytas 1924 m.
mento buvo 1923 • metais prezi
dentu išrinktas Tsao Kliu.

“krikščio- 
Juhsiano 

To parla-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS MON
TANOS VALSTIJOJ

BU'ITE, Mont., biiž. 1.
Pietų vakarų Montanos daly va
kar buvo jaustas žemės drebėji
mas. žalos tečiau niekur nepa
daryta.

Mirė 109 metų negrė

CAIRO, III., birž. 1. —Mound
City vakar mirė 
grė, vadinama 
King. Ji buvo 
žiaus.

viena seifą ne- 
“teta” Becky 

109 metų am-

skirti Bartlettui mirties baus
mės už tokių biaurią piktadary-

Didžiausias Rumunijoj 
. naftos šulinys dega v

Vyras ir dvi mergaites
prigėrė kanale

• kitų didesnis atšalimas. Finansinė 
lordo situacija anaiptol nesanti pavo- 

kivir- iuJe >r valdžia esanti toli nuo 
bankroto.

Apie sovietų valdžią praneši-

tija žiuri į Lloyd Georgeą ir 
kaip ji jo pasipiršimą priimtų.

Laikraštis tiesiai pašiepia 
mintį, kad Darbo partija galėtų 
priimti j savo eiles tą “diskre
dituotą, nusmukusį politinį 
avantiūristą”, ir pareiškia, kad 
vienintelė jam belikus- vieta 
esąs “politir’f sąšlavynas.”

užmušti, 10 sužeistų
autų kolizijoj

CJULIACAN, Meksika, birž. 1. 
— Miręs andais generolas A il
gei Flores, kurs 1924 metais 
kandidatavo į ■ Meksikos prezi
dento vietą, buvęs nunuodytas. 
Del jo nunuodijimo įtariami 
vienąs Man tie 1 Camarigo ir mo
teriškė Blanca Rechy, franciizė, 
kurie yra • pasislėpę ir kurių 
policija dabar ieško.grynių gryniausia autokratija, 

laikantis tik smurtu. Taip va- j 
dinama ‘proletariato diktatūra’ Išdegė kiniečių gyvena- 
yra niekas daugiau, kaip dikta- j . f j r
turą proletariatui. Teisingumas
sovietijos teismuose iki šiol bu-1 ISLETON > Cal birž 1 
vo tik farsas, nes pagrįstas vien j)e| aliejaus krosnies sprogimo 
politika. Urminiai areštai, trė- ^j|ęs vakar gaisras nušlavė be- 
mimai ir sušaudymai be jokio veik visą Isietono kiniečių ir 
teismo politinių nusikaltėlių te- japoniečių gyvenamą miesto da- 
beeina savo ruožtu. ų, vjso blokus triobų.

Sovietų valdžia painformavus gimtai kiniečių šeimynų liko be 
britų parlamentininkus, kad ji pastogės.
esanti pasiruošus tuojau prade- __ _________
ti ‘pertraktacijas dėl padarymo 
prekybos ir kitų sutarčių su 
Anglija.

BRIUSELIS, Belgija, birž. 1. 
— Tarptautinėse oro balonų 
lenktynėse laimėjo Jungtinių 
Valstijų armijos balonas S-16.

Žuvo automobilių reisuose
DENVER, Colo., birž. 1. — 

Vakar automobilių reisuose 
Overlando parke, jos automobi
liui apvirtus, užsimušė reisų 
dalininkė Mrs. Walker iš Den- 

f 

vero.

KODĖL PER NAUJIENAS
YR* GERIAU SipSTI PINIGAI

PLOESCl, Rumunija, birž. 1. 
— Per smarkią lietaus audrą 
perkūnija uždegė vieną didžiau
sių Rumunijoj naftos šulinių, 
esantį Cepturoj ir* priklausantį 
Steava Rumania Aliejaus kom-, 
panijai. Bijoma, kad gaisras 
neprasitęstų keletą savaičių.1 
Del gaisro, visi kiti naftos su-! 
liniai Cepturoj turėjo paliauti 
dirbę.

MODESTO, Cal., birž. 
Dviems mergaitėms, 12 
metų, įkritus į irigacijos 
lą, vienas darbininkas, S. But-
cher, šoko vandenių jų gelbėti, 
ir visi trys prigėrė.

ir 10 
kana-

SAL1SBURY, Md., birž.' 1.— 
Netoli nuo Ocean City šį rytą 
trijų automobilių kolizijoj buvo 
užmušti du jazz band’o muziki-; 
ninkai, o kiti dešimt sužeisti, 
šeši jų pavojingai. Jazzininkai 
važiavo dviejuose automobiliuo- • 
se, jr vienas antrą lenkdami 
susimušė s j ?'.tl>ėg.isiu iš prie
šingos pusės trečiu.

Ghicaaai ir apielmkei oiicia- 
Geltonojo drugio epide- lis oro biuras, šiai dienai pra- 

> našauja:
| Gražu; nedidelė temperatu- 

PORT ARTHUR, Texas, birž. ros atmaina; vidutinis mainąsis 
1. — Del gautų Žinių, kad Bra- vėjas. , 
zilijoj kilo geltonojo drugio epi-1 Vakar temperatūra siekė 
demija, visi laivai, atplaukiau- nimum 58°, maksimum 76Q 
tieji iš Brazilijos, bus laikomi) šiandie saulė teka 5:17, 
karantinoj per šešias dienas. džiasi 8:19 valandą.

mija Brazilijoje

Tarptautinis Moterų 
Susivienijimas nepri-; 

ėmė amerikiečių

mi-

lei-

PARYŽIUS, Francija, birž. 
1. — Tarptautinis Moterų 
Balso Susivienijimas, kuris da
bar laiko čia savo kongresą, 123 
balsais prieš 49 atsisakė priimti 
Nacionalę Amerikos Moterų 
partiją to susivienijimo nariu. t

1. Naujienos tniri 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. Naujienoj 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 j 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
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Pranešimas

RODYKI, fi

MILTINIAI BLYNAI

uždarykit biz
ATMINKIT

DYKAI
cijų)

ir jus issiju

Bridgeport, Conn

Krutami Paveikslai

mums

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

New Brihiin, Coąn

Parduodamos visur

Naujienų Kvieslys

Naujienose

3514-16 Roogevelt Rd 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, 1LL.

pasipuoškit, pasidabinkit. 
Jsigykit naujus čeverykus, 
šilko pančiakaites ružavas; 
galvutes bangomis papuoš

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

priimkite ir atsiprašau 
“poniietės” silpnumą... 
(Bus daugiau)

‘nųsipik- 
Kubilius 

užfundino

Susirinkę visi į krūvų 
pažaisim, pajuokausim, 
susitiksim, pasimatysim 
senai nematytus draugus

atatinkamai padėkit į šalį 
ir visi atvažiuokit.

Tai bus ne ryt, ne po ryt, 
bet už mėnesio vieno, 
garsiojo Oernausko darže, 
kuris tik ką atidarė

Bordea’s 
romas 
dydžių—- 
gžtgs (16 
cijų) ir

Ncw Haven, Conn

kur ten prie Tautiški} Ka 
pinių.

Baso A. Vanagaitis

Lnvo “pa- 
progrrsa£! 

hrooklvnie- 
Mes

UNSWEETENeO

VAPORATED
MILK

mes turim < 
iingais — i 
kytis Siame 
f ei tfu esam 
progų palikti protingi — 
rai atbukina musų protą 
j metuj< išsiegzaminavus 
ją, nematomos 
tirti ir išgydyti 
mu visad turėsim 
kymui kūno 
kol reikia 
tfius. 
daržovė; 
tai turi 
dieno

Apie Senus Dalykus 
Nauju Laiku

Kviečiame visus atsilankyti, o bukite užtikrin
ti, kad daug svarbių dalykų pamatysite ir busite 
linksmi.
Jžanga Liuosa

Broliai tautiečiai, 
panelės, ponios, 
draugai ir draugės — 
visi garbingi lietuviai, 
Štai pranešame jums 
jog artinasi diena, 
(visiems dar naujiena) 
tai yra birželio 27-ta, 
kaip jau priimta, 
Naujienų piknikas bus

Ncw Havcne prisiėjo vaidinti 
po pietų. Publikos gal apie 
120 asabų. Musų “teatrui” lyg 
ir mažai, bet buvo iš gana toli 
svečių. Klebonas labai simpa
tingas žmogus. Susidarė trys 
automobiliai, kurie mus nuve
žė į Waterbury, Conn. Padėk0- 
čiaupui nuvežimą,-bet neatsi
menu pavardės. Tai buvo du 
broliai, “Naujienų” skaitytojai. 
Žinau, kkd vienas jų, tai Cicę- 
ros Lauraičio švogeris.

Ačiū 
už savo

GUNSAULUS SGHOOL HALI
Ant 44-tos ir VVhipple St., Chicago, III

Nėra Kolekt 
Rengia T. B. S. S.

Ir jus darbininkai broliai 
palikit overauzes šapose, 
šventadienio rūbais pasi

puošę
nusišveitę batus, 
kalnierius baltus užsidėję 
visi atvažiuokit.

O jus panelės ir ponios 
pasidabinkit gražių gražiau 

šiai:
puikioms suknelėms 
su karoliukais, — 
su kvietkoms išsiuvinėtoms
baltoms, mėlynoms, 
žalioms, raudonoms 
ar kas kokią gražiausią tu

Ir taip pasidabinusiuos 
kai kvietkos, kai angelai 
skaistumo pilnos 
visos atvažiuokit.

Nudėk piėni) 
dadėk riebalu#, 
tini, ir {plak 
HiimaiėytUH pirm to 
(Apiak miMn| vorai 
kaip paprastai ant 
juotoa geležim, nrba 
aliejuotos alumino 
mena plytos, 
sai plonų blynų 
šaukštu 
vandens,

Sudiev, gerbiamieji Scranto 
niečiai, daugiau dzimdzių ne 
matysite.

New Britainas mus. maloniai 
priėmė ir duyė puikias pasek
mes. Ačiū rengėjams!

nes juos 
riečiai, 
kaimynai, 
vo daug pittstoniečių.

Scrantono lietuviai savo veik
lumu skiriasi iš kitų Pennsyl- 
vanijos lietuvių tarpo* Musų va
karo rengėjas p. Kantakevičius 
ir kitų sykių rengėjai: Klinga, 
Meškunas, na, o prieteliai su 
Kudirka, Kačinsku, Kubilium ir 
kitais, šį kartą daug pagelbė
jo, nes mes už pirmąjį neapsi- 
lankymą, galėjom gaut “laz-

Gegužčs 22 lauke musų New 
Britainas. Daug ko nesitikėjo
me, bet publikos buvo netikėtai 
daug. Progranhą suvėlinom, 
nes turėjom netikėtą eiseną, 
pekštutę su “baksais” nuo sto
ties. ’

Taigi, bukit tikros kada perkat pieną kad butą 
Borden’s Evaporated Pienas. Borden’s yra žinomas 
visame pasaulyje kaipo didžiausias išdirbėjus pieno 
produktų, ši reputacija teisingai užtarnauta, bes 
ji buvo atsiek ta tik duodant Amerikos žmonėms ge
riausi ką galima pieno gauti, už ekonomiškas lėšas 
nėr virš 68 metus.

Nakvynėn priglaudė musų 
prieteliai gerb. Soloveičikai? Tu
rėjom gražius laikus, nes gerb. 
Soloveičikų šeimyna labai sim
patinga. Svečiavomes per du

Į tą iškilmę didžią 
kviečiame lietuvius visus, 
su draugais, su šeimynoms, 
būriais susitarus ir pavie

niui
pribūti ir dalyvauti.

...Graži tavo gimta šalis, 
O tu ją užmiršai suvis.- 
Išsižadėjai jos' kalbos... 
Vaikučius mokai svetimos

Scrantono publika 
daugiausiai simpatizavo, 
mose gastrolėse sumušė

dviejų 
au- 
un- 
ma-
un-

I'orden’H Evaporated Pie
nas yra dusyk riebesnis 
•negu paprastas pienas. 
Jtjs turite naudot pusę 
vandens ir pusę Borden’s 
'Evaporated Pieno jeigu 
norit naudoti jj kaip pa
prastų pienų. Jeigu turit 
savo receptų, kuris reika
lauja Smetonos, naudokit 
tiek Borden’s Evaporated 
Pieno kiek reikalauja 
smetonos.

šeimininkėms kelrodis
• Rašo ISABELLE KAY

Lietuvi* Šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti* patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei- 
grininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei Seimininkei

Kada panašias eiles lydi kan
klių garsai ir jos dainuoja 
dzimdziai, tuomet nenoroms tur 
atbusti las užkietėjęs išgama, 
kuris garbina svetimus dievus 
ir svajoja apie kokį tai rojų 
po raudona

6 HUPM0BILE 8
Perkant karą, priimsime Jūsų seną karą. Mainai. 

Lengvi išmokėjimai
VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ BARGENAS

Rickenbacker, Willys Eight, Ford, Dodge Bross - ir# Essex.
Visi karai gerame padėjime. Pardosime už teisingą Jūsų pasiūlytą kaina
Galima matyt kasdien nuo 8 ryto iki 10 vai. vakare. Ateikite pasižiūrėt

MID-WEST MOTOR SALES
ANTON MARGIS, Prop.

Telephone Lafayette 2082 4028-32 Archer Avė.

apsi- 
kleboną

Daktarai apžiūrėkite ligo 
nius:

suteikit užtektinai vaistų, 
aptvarstykit žajzdas sužeis

tųjų
ir visi atvažiuokit.

100,000 moterų nuolatos pri- 
aiunčia mums naujus receptus 
su Borden’H Evaporated Pienu. 
J ei ir u jų« norit žinoti kaip 
pasidaryt tuos {vairius recep
tus su Borden’H, išpildykit ku
ponų pažymėdamas kokių re
ceptų jums reikia, ir prislųs- 
kit mums.

puodukuH ' Borden’s 
EVaporated Pieno.

puodukas vandens
šaukštą# tarpyto sviesto 

nrba sviesto pavaduotojo
kiaušinis, 
puodukai 
šaukštukas 
šaukštukai 

derio

metaninius pyragaičius, 
no imbiero kad jų 

liktų aitrus.
alotų kulias gali- 

valgio; kaip tai, 
po mėsos salotos

Bus parodyta: Tvėrimas, Tvanas, Juozapo gy
venimas, Išėjimas iš Egypto nelaisvės ir Jėzaus gy
venimas, Jo mirtis ir Išnumirusių prisikėlimas ir tt. 
Šie paveikslai bus rodomi per keturis Ketvergus, 
kiekvieną sykį skirtingi. Prasidės

Ir čia publika gausiai 
lankė. Paviešėję pas 
grįžome į Scranton, 
apleidom ‘ pakeliui iš Amster- 
dam, N. Y... Padarytą klaidą, 
reikėjo atitaisyti, todėl >geg. 21 
mes riedėjom Pennsylvani jos 
tarpukalniais Scrantono

gerai nuplaktas 
baltų miltų 

druakoH 
kepamu pau

ra! žiūrėkit kad vaitotumėt Borden’s 
Evaporatel Pienų, nes Bordens yra 
gryniausis faunų pienas su palikta 
jame smetona. Reikalaukit nuo gro- 
serninko Bordens ir 'neimkit kito.

nebūtų, o dzim- 
užbrėžtą tikslą at- 
Amerikos Lietuvių 

įjoj užims atatinkamą vic- 
l’žteks apie tai, nes jau lai- 
važiuoti į Bridgeportą.

Ta Paslaptis Priklauso 
Borden’s 

Evaporated Pienui
J' ■ w * 1 , . . ’ % J

Kada syki paragausit Miltinius Blynus padarytus 
su Borden’s Evaporated Pienu tik tada pradėsit 
suprasti ką Borden’s Evaporated Pienas reiškią &>- 
ram %rpcen titi.

. Chicagos Bridgeportas primi
nė mums Conn. Bridgeportą 
Gaila tik, kad tiek daug 
viu čia nesama.

Brooklynas šįmet “subytino” 
visas kolonijas, įskaitant ir 
Chicagą. Publikos huvo daug, 
net malonu vaidinti, dainuoti, 
dzimdziŠkus juokus krėsti. Mes 
nustebome nes pi tinas apsilan
kymas mums nedavė nei pCr 
pusę tokią prtsekmiy. Brook- 
lyniečiai visgi išsipagiriojo iŠ 
“rimtojo meno” s 
riuo anais metais 
sigčrę”... Vis-gi 
Dzimdzifj istorijoj 
čiai užims pirmąją vietą, 
čia daug vargo turėjom 
įtikinom, kad dzimdzių 
nas”—lietuviškas menas
padaryti daug daugiau naudos, 
•negu kitas koks nors speku
liuojamos. Mysų pačių sugal
voti juokai, parašytos dainos ir 
vaidinimai, davė daug daugiau 
naudos, negu kokios ten dege
neruotos klasiškos dainos ar 
kiti veikalai, kurių išeiviai ga
li matyti amerikiečių teatruose. 
Musų lietuviams reikalinga lie
tuvystės dvasios vaidinimai, ku
riuose jie galėtų bent valandė
lei užsimiršti kur esą. Juk 
dzimdzius sako:

Naminiai Pasigelbfjimai
Leisdama elektriškam prosui per- 

tankiai perkaist pamatysi kad vidu
rinės jo dalia greitai susigadys.

Sausas skarulis padažytas gąsdi
nę prašalins dulkių pletmus nuo dra
panų.

PraŠalininmi gurno plėtiny, pamir
kyk plėtmą j kerosinų ir trink pa
lengva.

Muštardos p lėtinus lengvai galima 
prašalint pamirkant juos verdančiam 
vandenyje kuliamo ištarpyta šaukš
tukas skalbiamos sodos j kvortų van
denio.

Numazgojimui gazinio pečiaus ga
lima naudoti vandenį dadėjus viskį 
ammonijos.

Grožės Patarimai

Valgykit Kellogg’s All-Bran regu
liariai. Garantuojama, kad prašalins 
užkietėjimų arba groserninkas sugrą
žins atgal pinigus.

Kuomet vartojai pienų dėl darymo 
pudingų, pajų, sosų arba sriubų, tik-

cukrų krūvon, 
cukrų, ir kiau- 
saukus dalykus 

{ krūvą, 
ir ^krpk 

biskj alie- 
ant ne

arta ak- 
Jcijru norima vi- 

dadėk dar du 
evaporated pieno ir

palydėjo į stotį, kur 
činom” atminčiai.
“bejuokaudamas”, 
man “tikietą”. Ačiū!

’E-RU-NA
Mra. Altart Huet, 100 Proepect St., So. 

Mancheater. Conn., leitikinuei, kad ilgelbc-

Musų prielelius p. Meškunas 
su M. Kudirkos “karu” (V. 
Kudirkos broliu) laukė musų 
stoty. Atsivežė pas save, 
jau mus “išklynijo” ir 
“dulkes nuplaut”...

Po vaidinimo turėjom 
džią vakarienę su “šmalcuo- 
koms”. Geg. 22 visi prietelit

1 puodukas evaporated pieno
1 šaukštukas imbiero
1 kiaušinis, gerai suplaktas
2 šaukštai moliasų
1 šaukštas acto
1 šaukštukas sodos
H puoduko sviesto pavaduotojo
1 puodukas cukraus
2 podukai miltų

Į šaukštuko maltų cinamonų ir 
tiek pat gvazdikų.

Sumaišyk į krūvų visus sausus da
lykus ir padėk į šalį puodukų, atsa
inus apibarstyt ant pyragaičių kada 
sviestas bus įmaišytas. Suplak puo
delyje kiaušinį, dadėk pieną, molia
vus, sodų ii* actų ir sudėk į likusius 
sausus dalykus. Išmaišyk gerai, su
dėk į taukuotas formukes vidutinio 
didumo, ir užbarstyk ant viršaus pa
likusį sausų mišinį. Kepk apie 30 
minutų vidutiniame karštyje. Iš ši
to mišinio išeis aštuoni pyragaičiai.

Virtuvės reikaluose

rekor
dą. 'lai buvo pirmoj eilėj. An
trose — “subytino” Amslerdam, 
N. Y., o šįmet kol-kas Brook- 
lynas. 'Liko dar Bostonas, ku
ris gali sumušt visas kolonijas. 

Scrantono žmonių buvo apie 
300. Scrantoniečiams vertėtų 
įsigyti nuosava svetainė. Ger
biamieji, jus pagalvokite apie 
tai! Gražios ir simpatingos 
publikos Scranton u i netrūksta, 

aplanko Wilkės-Ba- 
pittstonicčiai ir kiti 

Musų vaidinime bu-

Bcrden’s Evaporated Pienius yra puikiausias iš rie
baus ūkio pieno su išimtu vandeniu ir palikta Smeto
na. Jis atsako visais atžvilgiais kaip šviežias pie
nas. Jus patirsit kad jis yra geresnis daugeliu at
žvilgiu kepimo ir virimo tikslams kur tik reikalinga 
pienas7. Kavai jis turi nesulyginamą riebumą.

Advokatai
dinkit 

bent kartą! palikit ofisus 
tuščius, divorsų keisus, 
atsakymus ir skundus, 
morgičius, abstraktus ir dy

Virimo Receptas
Imbieras (ginger) yra vienas tų 

vaisių kuris auga tik šiltuose kraš
tuose. Daug yra imbiero rušiŲ. Jų 
vantai paeina nuo vietų kur jie au
ginama. Indijos imbieras yra baltas. 
Afrikos — tarsokas; Chinija gamina 
labai daug imbiero. Imbierą galima 
naudoti daugeliui tikslų, kaip tai da
rymui imbiero alaus, imbiero arbatos 
ir virimo tikslams. Sekantis recep
tas visiems patinka. Visi valgo im- 
bieo pyragaičius.

IMBIERO PYRAGAIČIAI

* Nuvalymui mėsos kapotojo lengvai 
po malimo riebių laukų, įdėk kelis 
Šmotus džiovintos t duonos. Duona 
išvarys visus lipšnius riebalus iš vi
daus kapotojo.

Ix»monai laikys ilgų laikų nesusi
gadinę jeigu sudėsi juos į dėžę su 
pielavinais.

Kepant 
dadėk biskj gelt 
skoni

Yra daug ryšių si 
ma pasigaminti prie 
salotos kurios eina 
kurios y ra visas va,, 
ve. Salotos yra žinomas daugeliu 
skirtingų vardų, kurių net nevisos 
geros šeimininkės žino ir ne visas 
daro.

Lupos yra beveik pamatas grož« 
burnos ir veido. Jos taipgi parodo 
charakterį ir žmogaus ypatiškumą. 
Kas visada mano apie gražius gyve
nimo dalykus, gyvena tyrai ir teisin
gai, turės gražiai ir gerai sudėtas 
lupas. Lupas galima tinkamai nu
dirbti prisilaikant sekančių paprastų 
mankštymų. Pučiant įsivaizdintą žva
kę, švilpaujant arba putinėjani po 
kambarį kų lengvo, kaip plunksnų. 
Jeigu suglausi lupas krūvon, pasi
darys daug nereguliarių bruęžų, li
nijų, raukų ir suga'dys burnos iš
vaizdą.

Ypatlška Sveikata
Mes visi norim būti sveiki turtin

ai ir protingi. Jeigu esam sveiki, 
Jaugiau progų pastot tur- 
ics reikalinga tvirtai lai-, 
moderniniame pasaulyje, 
sveiki, turim daugiau 

nes liga tik- 
Nors sykį 

pas gydylo- 
negerovėa galima iš- 

Higienišku gyveni- 
sveikatų. Užlai- 

mašinerijos geroj tvar- 
algyt reguliuojančius val

ioki© valgiai kaip vaisiai, 
i, čielų grudų ir sėlenų mais- 

neiti į musų kūnų kožnos 
bėgiu.

Biznieriai
nius

tą dieną, aprūpinki t ( 
savo karus naujais tajerais, 
numazgokit, nušveiskit 
ir visi atvažiuokit.

: p*; turėjau skilvio katarą, žarnų ir ka-
r * penu. Ai vis turėjau gulėti lovoj. Varto* 

,au P«'ru-na ir Man-aJin ir šiandien jau 
‘V a^*u turiu gerą skilvi ir gera ape-

***«. Mano yra tvirtas įsitikinimas i 
M Pe-ru-na, kaipo gyvasties iigelbefojas. Ai

kasdien patariu savo draugams vaitoti 
Po-ru-na ir daugeliui joa pagelbėjo”.

Pe-ru-na yra paremta liudymais dvieju gentkarčiu, 
viri penkiasdešimtis metu gero pasisekimo.

Tabletai arba skystimas.

EVAPORATfl)
M ILK

J KUPONAS
Duona Misa Pudingai
Saldainiai Košelės Bosai
Žuvis Pajai Sriubos
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KIMBALL ii.as Dedasi
letnvoj

Grojikliai Pianai

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

/TVOt**“-"

mtrrmOML,

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

ir
laivai,

Cleveland, SVestphalia, 
1 huringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

Pastebėk 
“M i d y”, 

vi- 
vaistiny- 

i iose.

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų šriubų laivų
Resciute, Reliance, Albert 

Bailiu, Deutschland 
Hamburg

šono14 nkvv yok- i */■■ 4 KO IKI KAU
LIJU NO IR ATGAL

Plūs. T. S. Revenue taksai

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

United American lines 
(Harriman Line) Jcint Service with 

Hamburg American line 
177 N. Michigan Avenue 

Chicairo. III.

SANTAI. MIDY 
Persitikrink kad 
jauni tikrą vai
stą. 
Žodį 
Parsiduoda

IS SENP AUTOMOBIUp)
PADAROME NAUJUS 1
Viską sutaisome kas tik prie au

tomobiliams reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdiibysčių automobilių, iš 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

Tel. Brunsvvick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North Ave^ Chicago, III.

Tel. Imfayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

Naują Seimą išrinkus
Kaunas.—N au jasi s 

Seimas po didžiausios 
skandalingų trukšmų 
jau tapo išrinktas ir beveik ga
lutinai yra paaiškėjęs jo sąsta
tas. Kaip jau iš anksto buvo 
galima tikėti, rinkimus laimė
jo kairieji ir daugiausia atsto
vų (23 atstovus) pravedė vals
tiečiai liaudininkai, kurie buvu
siame Seime turėjo 16 atstovų.

didžiau- 
socialde- 

vienam

Lietuvos 
audros ir

I vai. dienos Žaliąjam / Kalne
atlikta kariuomenes paroda.

Po parodos dalyvavusios iš
kilmėse organizacijos' iš Žalio
jo Kalno atvyko prie Karo mu- 
zėjaus, kame buvo pasakyta 
prakalbų ir ant žuvusiųjų už 
laisvę kovotojų paminklo už
dėjo vainikus.

Vakare miestas buvo ilimi- 
nuotas, o Vytauto Kalne leido 
rakietus.—Liet, darbininkas.

Įvairenybės
Pavyzdingas taupumas

Dažnai pas mus taupius žmo
nes pajuokia, vadina šykštuo
liais. Iš tikrųjų gi taupumas 
yra labai svarbus dalykas ne 
tik atskirų žmonių gyvenime, 
bet ir valstybės gyvenime. Jei 
taupus, darbštus gyventojai — 
valstybė ekonominiai stipri, ir 
priešingai. Taupyti reikia vi
sada, klaidingai mano tie, ku
rie mažai uždirbdami nieko 
netaupi), galvodami, kad }x> 
mažai pasidėdami pinigų atei
čiai vistiek didelių turtų nesu

gavo mirtiną smūgi I taupys. Vienas matematikas, 
visai susibankrutijo amerikonas Juozas Maklen iš-

šiuose rinkimuose 
Jais laimėtojais išėjo 
nokratai, kurie tik 
Kaune surinko beveik
ančių L-alsų (10,935 balsus) ii 

Seiman pravedė beveik dvigu
bai daugiau atstovų, 
turėjo senajam Seinų

negu jie 
nes vie- 

atstovų, dabar

krašto, padėties

pat metu jis yra pasižymėjęs 
ir kaip specialistas ekspertas 
daugelyje darbo sričių. Jis, kaip 
ir garsusis Landru, turi suža
dėtinių sąrašą.

Delormel yra artistas, brai
žytojas, kalvis, kompozitorius, 
muzikas, poetas, žurnalistas ir 
be to gerai kalba keturiomis 
kalbomis. Jo kambary surasta 
du geri smuikai, įrankiai du
rims, langams ir spintoms ati
darinėti, daug geriausių rašy
tojų knygų, medalių ir anar
chistinių eilių knygą. • Iš raštų 
tam kambary jo asmens doku
mentų pasirodė, kad jis yra gi
męs beveik kiekviename dides
niame Prancūzijos mieste.

>Paryžiaus policijai jį suėmus, 
paaiškėjo, kad jo ieško dange-1 
lio Prancūzijos miestų policija.

Gi šių dienų 
seimininkai, tr 
iių blokas, šiuose Seimo rinki- 

i nuošė gavo mirtiną smūgį | taupys. 
Ypatingai
’ederantai, turėjusieji buvusiam I skaičiavo, kad jei prieš 2500 
Seime 12 atstovų, šiuose rinki- metus Kartogėnos valstybės 
nuošė bepravedę vos 4 atsto- vaikiukas butų pasidėjęs į ban- 
’us. Lietuvos liaudis visai tin- ką 6 centus penkiais nuošim- 
<aniai įvertino kunigų ir jų čiais ir tuos pinigus pavedęs 
dapčiukų darbus ir su pasi- savo ainiams, tai musų laikais 
riaurėjimu nuo jų nusikratė, to berniuko įpėdinis už tuos 6 
Nieko nepagelbėjo nei kunigų centus gautų milžinišką pinigų 
reikimai socialistus, nei gar-(sumą, butent: 3,()0(>,(MM),0(M),0(M),- 
ųs vyskupų atsišaukimai, nei 
ašistų vardu plačiai paskleisti 
>ogromini:li grūmojimai ugni
ni ir kardu išnaikinti visus 
uos, kas išdrįs balsuoti už pa

tingiu jų sąrašus. Balsuotojai 
tuos visus reakcininkų niek-

iškus žygius nekreipė nei ma- Nusikaltėlių nuotykiai kar
inusio dėmesio ir visi dores- tais labiau stebina žmones, ne- 
ieji ir labiau susipratusioj i pi-|gu kurio nors žymaus vyro 

naudingi visuomenei darbai.
balsus už I Nusikaltėliai savo darbams kar- 

grupių kandi-1 taię panaudoja tokias gudrybes, 
kurias išaiškinti daug liuko ten
ka skirti rimtoms, ir mokslin
goms galvoms.

Ką tik Paryžiuje suimtas pa
garsėjęs nusikaltėlis Delormel. 
Kaž kokiu, dar nežinomu bildu, 
jis pakeitė savo veido išvaizdą 
apie 1(M) kartų—kartu su savo 
pavarde.

Policija dar ir dabar nežino, 
koks yra jo tikras vardas. De
lormel yra padaręs daug ir la
bai sunkių nusikaltimų, bet tuo

iečiai. ažuot balsavęs tiž kleri
kalus, atidavė savo 
’emok ratiškųjų 
'alų sąrašus.

Laimėjus demokratijai Tinki
nus, pažangiosios visuomenės 
ipas labai pakilęs ir džiaugs- 
ningas. Labiausia yra paten
kinti šiais rinkimais darbinin
kai, pravedę į Seimą net 15 at
stovų, tikrų savo reikalų gynė

ti. Dėmi k ra t i jos laimėjimas
kibai didelis ir turįs didelę rei
kšmę Lietuvos ekonominiam ir 
oolitiniam gyvenime. Mes esa- 
nė kupini tikros vilties, kad 
nušalinus nuo valstybės vairo 
klerikalus ir šmugelninkus, ša- 
yje bus daugiau teisybės ir 
eisėtumo, o darbininkams ir 

biednuomenei bus laisvesnės du- 
•ys prie visokių valdininkų ir 

bus' dedama 
žmonių

atgausime Vil-
įastangų sumažini 
skurdą, greičiau 
nių ir 1.1.

Prisimenant ką tiktai atsibu
vusius Seimo rinkimus, prisei- 
na konstatuoti, kad šiuose rin
kimuose gana ryškiai pasireiš
kė piliečių didelis sąmoningu
mas ir jų blaivus protavimas. 
Mes matome, kad didelė liau
dies dalis, atsimotus nuo fede- 
nantų ir kitokių kuniginių^ ne
pasidavė glėbin kitokio plauko 
’okių pat reakcininkų ir smur
tininkų komunistų. Nesgi, ne
žiūrint į tai, kad per šiuos rin
kimus jie veikė labai intensin- 
gai, būtent: paskleidė daugybę 
visokio turinio atsišaukimų, 
Kaune surengė bent tris mitin
gus, kandidatų sąrašus statė 
Kairiųjų darbininkų, Darbo 
valstiečių, ir Darbininkų ir Kai
mo biednuomenės pavadinimais, 
vienok lietuviškieji Maskvos in
ternacionalo agentai Seiman 
nepravedė nei vieno savo at
stovo. Iš ko labai aišku, kad 
bolševikai Lietuvos liaudyje ne
turi nei mažiausios įtakos.

—Lietuvos darbininkas.

NEPRIK LA USOM Y BftS P A-
MENĖJIMUI IšKILMfiS

Kaunas.—šeštadienį, gegužės 
15 8 metų (Lietuvos nepriklau
somybes 
iškilmės. 10 vai. ryto Bazilikoj 
laikyta iškilmingos pamaldos.

paminėjimui įvyko

(MM),(MM),(MM),000,0(M),(MM),000,000 

(M)0,000,000,000,000,(MM),(MM),000.

Nuostabiausias nu- . 
sikaltėlis

ixrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyT

Klausyk ir Temyk 
0 Polam

.1
Blvd. 3LW

Woit kievicA- 
BAN1S

*«• DR. HERZMAN-®*

———* I 1 UI.............. ..  1 ———»■

Jūsų buvęs senas
-PrieteliH Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naujų vietų 

Valandos nuo 2 iki 8 va 
vakare, kasdien.

Nedėliomis uždaryta.
1140 So. Ashland Blvd.

Kampas 12-tos Gatvės 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyių ir moterų 
drabužius.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.\ 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

■—MIIIIIIlMIilH IHT*

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

Ttl. 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 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — 
straktai. — Ingaliojimai. —_ 
kola pinigų 1 ir

12

Ab-
Pas- 

mor^ičiams.

JOHN KUGHINSKAS
LAWYEK

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

—11 1 ■1 ■

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidunniestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
n W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Te!.: Hyde Park 3395

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

3241

Advokatas
S. La Šalie St., Room 2001
Rando! ph 1034—Vai. nuo 9-G 

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

y

IžiUšKRKA
! įtekmingai pa- 
amauja mote
rims prie ^im- 
lymo, patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

.3113 South 
Halsted St.

Pritaiko 
Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

DR. G. SERNER
< Iptoniet rišt

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

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted St. 

Ant 2 lubų

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunus Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Košeiando Ofisas: 

- Tel. 1'ullman 5950 
10756 S. Michigan A v 

I ,
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pajai 
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 G iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal 
J 3110. Naktį
) Drexel 0950
’ Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be
Operacijos

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermituge 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.

Franklin 2460

LEUN S. MIKELONS
ADVOKATAS

Gvarantuojarne išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, pio- 
vimo, ar išlikimo iš darbo.-

Daugel} išgydeme vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

1 ISegzaminavimas k patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE

' 505 So. State St.
Kampas Congress St., 2 fl. 

Valandos: Panedely, Seredoj
Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne- 
dėlio.j nuo 9 iki 12 dieną.

ir

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
jiietų ir G 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.Room 712 Otjs Building

10 So. La Šalie St.
Vedu visokius reikalus. Susidėjęs 
su Erickson & Johnson. Ofisas at
daras suimtomis po pietų.' A. L. Davidonis, M. D.

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

rz r ' J j nuo 9 ikt II vai. ryte; 
V atari (los j :lj y va|. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
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

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.
7

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

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

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

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

Sis musų prietelis dirba B 
širdies ir neša naujus skaityto 
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jys
Štai kiek kuponų gausit r* 

kiekvieną atneštą ar atsiust* 
paštu naują skaitytoją: 
Už metus ___  150 kuponų
UŽ pusę metų 75 kuponui
Už tris mėnesius.... 85 kuponui

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausi? 
dovaną. v
TTTXIXXZXXXXIXXXXXXXXXXXX1

SIUSKITFER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
I

To prašo Lietuvos žmonėsr 
tšp pataria Lietuvos bankai

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

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

Vienas skaitytoje > t v skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.J-jfc. per mėnesj, kaip kad bunh Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. • Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo. . '

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

Ui metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

^4..................    Atkirp čia

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė švidka ir diathermia

Data: Birželis 2, 1926

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 193®. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir bo operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
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, 

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

............  . ■■■! ■—....... . ■/
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Are., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

DR. P. zZ. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL.
Chicago, III.

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. Yuszkievvicz, 

1407 Mihvaukee Avė., 2 fl. |
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(Pabaiga)

Kunigas

Klerikalu rinkimų pasekmes
Niekas

DVARŲ TROBOS IR PLECIAI FEDERANTAMS

bes

siūle s-d.'narį; Telšiuose įvyko areštai ii

SOC IALDEMOKRATAI REIKALAUJA, KAI) 
SEIMAS PADARYTŲ TYRINeJIMĄ

TIKROS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS 
SLOPINAMOS

Pranas Vainius, 
Jurgis Dubickgs, 
Vincas Duhinski, 

Henry Anfonovitz,

kai
ašaro-

JUODAŠIMTIŠKAS “KRIKŠČIONIŲ” 
ATSIŠAUKIMAS

vis:
gei

NAUJIENOS
I he L.’.hu ’uian Daily News

P ..bli.Jied 1 Lhdiy Ex<*ept Sunday 
by tho Liihuanlan Oady News PuA 
Cu. Ine.

pagrindo manyti,

Edi to r P. GRIGAITIS 
1739 South Halsted Street 

Chicago, iii.
Telephone Rooaevelt 8500

Subscription Ratesi 
$8.00 per year in’Canada. 
Š7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year ia Chicago.

3c. per copy.

Entered as Second Cla«s Matter 
M a re h 7th, 1914, at tha Po»t Office 
of Chicago, III., undar tha act of 
March 3rd 1879.

1 — ' ..... . ■ -»■■■■■■■■■■■■
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadeinius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas) Roosevalt 8500.

Chicagoje — paltu: 
Metams ...........................  $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ...................................  4.00
Trims mėnesiams ......    $2.*0
Driom mėnesiams ..................... 1.60
Vicnaiu mineaiui ........................ 7 h

Chicago je per ne Uoto jusi 
Viena kopija .. -....................... 8c
SaVaitei ............    _.».___  18c
Mėnesiui __ ________ ____ ____  75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Motame .....................................  $7.00
Pusei metų ...............  3.50
Trims mėnesiams ...........    1.75
Dviem mėnesiam........................  1.25
Vienam mėnesiui .........  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................. —.............  $8.01
Pusei metų .................     4.00
Trims mėnesiams ...................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Lietuvos laikraščiuose randame tokių žinių: 
“Kunigo Krupavičiaus (Žemės Ūkio ministerio) įsa

kymu iš š. m. kovo mėnesio atiduota Darbo Federacijai 
Paežerių dvaro (Vilk. ap.J mūrinis kumetynas, kuriame 
iki šiam laikui gyvena 7 dvaro senų darbininkų ir našlių 
šeimynos, būtent: Viktažentienė 60 m., Šneiderienė 59 
m., Raulynienė — našlė su 3 vaikais, Steponaitienė 60 me
tų, Valantienė apie 60 metų, Pakierskis, netekęs sveika
tos, Rėderis 63 m. su žmona.

Girdėti, kad darbo federacija ketina iš jų nuo Jur
ginių nuomą imti, o rudenį visai iš butų išmesti. Daržo 
jiems taip pat neduoda. Žada jame Įsitaisyti salę susirin
kimams. Senukai bėdavoja, kad dabar blogiau, kaip prie 
dvarininkų”. i tiijĮŠ.fi'

“Kunigas Krupavičius atidavė darbo federacijai į 
nuosavybę Kisiniškių dvaro plečiu, ant kurio? Vilk. ap. 
savivaldybė turėjo pasistačius ligoninę. Kad išsipirkti 
nuo darbo federacijos Vilk. ap. savivaldybė buvo priver
sta sumokėti darbo federacijai apie 15,000 litų ir atsisa
kyti nuo dalies Kisiniškių dvaro centro, kurią, kaip gir
dėt, Krupavičius perdavė ar žada perduoti ūkininkų są
jungai“.

žinios pasirodė spaudoje jau po rinkimų, kuomet 
sumušti. Todėl nėra 
priešrinkiminė agita-
j,-. . .

nusavintomis dvarų 
ministeris kun. Kru-

Vadinasi, šitaip šeimyninkavo 
žemėmis “krikščioniškos” valdžios 
pavičius. Dvarų žemes ir trobas jisai atiminėjo iš betur
čių ir savivaldybių ir dalino klerikalinio bloko organiza
cijoms. Kaip Rusijos bolševikai užlaiko valstybės pini
gais komunistų partiją ir komunistų kontroliuojamas 
“profesines sąjungas”, taip Lietuvos klerikalai šelpė val
stybes turtu savo partiją ir tos partijos uodegas.

O tuo tarpu tikras darbininkų ir ūkininkų organiza
cijas ji kaip įmanydama persekiojo. Štai, pav. klerikalų 
valdžios 'agentas Vilkaviškio apskrities viršininkas An
tanas Kubilius buvo uždaręs Bendrąją Darbininkų Pro
fesinę Sąjungą (nežiūrint to, kad ji yra teisėta, valdžios 
įregistruota organizacija!). .Profesinė Sąjunga turėjo 
kreiptis į teismą atsiginti nuo to viršininko smurto. Ma- 
riampolės Apygardos Teismas gegužės m. 6 d. išnagrinė
jo bylą ir nutarė Bendrosios Darbininkų Profesinės Są
jungos uždarymą pripažinti neteisėtu ir panaikinti.

Jeigu Lietuvos juodvarniai-butų ilgesnį laiką dar tu
rėję visą galią savo naguose, tai jie butų laipsniškai pa
keitę ir teismų sąstatą, išmesdami iš jų visus padores
niuosius teisėjus ir įstatydami į jų vietas savo pakalikus. 
Kame tuomet Lietuvos žmonės butų galėję surasti teisy
bę prieš klerikališkus ministerius, apskričių viršininkus, 
karo komendantus ir panašius savo prispaudėjus?

Ve dėl ko turi be galo didelės reikšmės tas faktas, 
kad “krikščionys” pralaimėjo rinkimus* • Ragai klerika
linei kiaulei tapo nulaužti pirmiau, negu jie suspėjo už
augti !

Kokių šlykščių priemonių Lietuvos klerikalai (“do
ros mokytojai!”) griebėsi, kad savo pusėn pakreipus rin
kimus į Seimą, aprašo musų bendradarbis Kunigas. Be
ne purviniausias tarpe visų jų kovos įrankių buvo juo
dašimtiškas lapelis, išleistas prieš pat rinkimus.

Tame lapelyje buvo grumojama piliečiams, kurie 
balsuos už socialistus, ugnim ir žudymais. Kadangi jį pla
tino kunigai, ateitininkai ir -kitoki klerikalų “armijos” 
elementai, tai nėra jokios abejonės, jogei jį yra išleidę 
“krikščionių” vadai. Sakoma net, kad jo autoriai esą kai 
kurie klerikalų centro nariai.

Visai teisingai Kauno “Socialdemokratas” kelia rei
kalavimą, kad naujasis Seimas, kaip tiktai susirinks, im-
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tusi ištirti tą skandalingą dalyką ir patrauktų kaltifiin- 
kus atsakomybėn. Jeigu tikrai pasirodys, kad tą juoda
šimtišką atsišaukimą yra parašę krikščionių demokratų 
lyderiai, tai apie jų dalyvavimą* valdžioje daugiaus nebe
galės būt nė kalbos. Jiems vieta bus ne ministerių kabi
nete, bet kalėjime!

Kad laimėti rinkimus, kleri
kalai ėmėsi įvairiausių priemo
nių. štai jos:

Politine policija (žvalgyba) 
kiekvienoj rinkimų apygardoj 
pristatė visą eilę spekuliatyvių 
neva komunistinių sąrašų, už
vardintų “biednuomenės ir dar
bininkų” vardais, šitas daly
kas iškilo aikštėn ir sudarė di
delį, negirdėtą skandalą, bet ka- 
demai nieko nepadarė, kad nu
bausti kaltininkus. Sudaryda
ma šituos sąrašus, politinė po
licija turėjo už juos agituoti 
t. y. pati griauti esamos val
džios autoritetą už valstybinius 
pinigus.

Seniau kademai persekiodavo 
tikruosius komunistus, gi šiais 
rinkimais blokas komunistų su 
kademais buvo visai aiškus. Po
litinė policija išleido Šiauliuose 
laikraštį “Pagelbos Žodį”. lai
kraščio tonas grynai komunisti
nis. Jame nebuvo nei vieno

šmeižiami sicialdemokratai, ne
va komunistų vardu. Šis dar
bas — gryna ir šlykšti provo
kacija apmokėta valstybės lėšo
mis.

Klerikalai buvo sumanę ir ki
tą socialdemokratijos provoka
vimo būda- Komunistai ir, ži- 
nima, žvalgybininkai
“bendra frontą” rinkimuose. 
Mes turime žinių, kad priėmus 
s.-d-ams šitą, pasiūlymą, pati 
valdžia antrą rinkimų dieną bu
tų likvidavusi ir komunistų ir 
socialdemokratų sąrašus.

Kada šitas manevras nepavy
ko kademams, * liko vienintėlis 
kelias remti komunistus, kad su
skaldžius1 darbininku balsus. 
“Skaldyk ir valdyk” — štai ka- 
dėmų valdžios obalsis.

Patys klerikalai, kad tik ap
skaldyti opoziciją, ■ fabrikavo 
įvairių gražiais vardais pakrikš
tytų sąrašų ir juos rėmė, bet jų 
nelaimei tie sąrašai gaudavo po
rą tuzinų balsų. Sumanymas 
susmuko.

Kad apsaugojus ūkininkų są
jungą, kademai visu griežtumu 
taikė įstatymus arba juos apei
davo kas liečia ūkininkų sąjun
gos konkurentus, šlykšti ir 
bjauri priemonė.

Gegužės 2 d., savaitė prieš 
rinkimus, kademai sugalvojo 
“tautos dieną”. Provincijon me
tė kelis šimtus agitatorių, bet 
iš “tiutos dienos” išėjo “piš”, ši
toji diena iščiužėjo. Viena, tą 
dieną smarkiai lijo lietus visoj 
Lietuvoj (Dievo bausmė!); ant
ra, jon susirinko tik davatkos 
ir vaikai.

Tą pačią dieną visoj Lietuvoj 
išplatintas fašistų atsišaukimas, 
grasinąs visiems, kas tik, bal
suos už socialdemokratus,' ugni
mi, gaisrais ir mirtimi., Atsi
šaukimą platino viešai, bet poli
cija to visai nematė. Atsišauki
mas esąs; anot gandų,, parašy
tas Kademų Centro Komiteto 
nekuriu narių ir, kaip kalba 
žinovai, jų likę neišplatinta apie 
5 pūdai.

Prieš rinkimus sumanyta 
šventinti dalis naujųjų vyskupų* 
Bet šitos šventės praėjo Žmonių 
nepastebėtos. Arkivyskupo 
Skvirecko šventinimas atidėta 
tuojau po rinkimų; bet apie tai 
nieks net nežinojo ir nesidoma- 
vo. Vyskupai išleido proklama
ciją j rinkikus, bet ir tai nieko 
negelbėję. \

Pastaruoju momentu galvota 
apie diktatūra. Buvęs slaptas 
posėdis. Visi vienbalsiai nuta
rė imtis perversmo, bet kuomet 
teko pasisakyti realiai, kurio
mis jėgomis teks remtis, tų jė
gų neatsirado. Pamatai išslydo 
iš po kojų.

Maksim Gorki j. Naktį aš skaičiau Judinui 
apysakų apie tai, kaip dora mo
teris paliko netikusį vyrų, kaip 
ji pasišventė visuomenei, 
skaičiau ir maniau.

Sumanyta visų rinkimų apie- 
linkių pirmininkais pastatyti ka- 
demųs. Sumanymą įvykdė, kad 
pripilti laike rinkimų balsų į 
urnas, bet opizicija visur, kur 
tik galėjo, pasiuntė savo atsto
vus ir šitą sumanymą sutrukdė.

Policija vietose kiek įmanyda- 
ra trukdė opozicijos mitingus ir 
susirinkimus. Policijos atstovai 
patys eidavo į diskusijas, jei 
opozicijos mitinge neatsirasda
vo kademų gynėjo.

Dalis valdininkų paleista ato
stogoms ir pasiųsta į rinkimus. 
Sunku apskaityti, bet kademų 
blokas metę j ronkimus ne ma
žiau, kaip 600—800 apmokamų 
žmonių. |

z Literatūros, atsišaukimų pri
gaminta vagonais. Niekados 
Lietuva nematė tiek gausiai pla
katų ir atsišaukimų, kaip pasta
raisiais rinkimais.

Prieš pat rinkimus atsirado 
ir paskolų ir pašalpų naujaku
riams. židžiu, pakišta darban 
visos priemonės.
, Draskymas atsišaukimų, 
smurtas iš policijos pusės prieš 
tuos, kurie juos kabindavo pa^ 
liudyta faktais; Pilviškiuose po
licija nušovė mokinį Batisą; 
Garliavoj sumušė s-d. partijos

suėmimai.
Tai tik stambesnieji faktai. 

Visuomenės susidomėjimas rin
kimais buvo tiek didelis, kad se
kančią po rinkimų dieną iš visų 
pusių jau ėjo žinia po žinios apie 
opozicijos laimėjimą. Gegužės 
m. 11 dieną Vakare plačiųjų 
sluoksnių ūpas buvo tiek paki
lęs, kad kademams teko nuleisti 
nosis ir bėgti iš kovos lauko. 
Seniau apie rinkimų rezultatus 
gaudavome žinių tik po 1 savai
tės; šiemet kas kita. Apytikris 
atstovų skaičius buvo žinomas 
antrą po rinkimų dieną.

Gal kademai ir buvo ką nors 
sumanę, bet plačiųjų rpmių ūpas 
buvo tiek griežtas ir aiškus, kad 
bandyti ką nors daryti buvo bai
su- Klerikalų buterbrotininkai 
pakriko, pajutę valią ir griežtą 
minių nusistatymą.

Vietomis įvyko ekscesai prieš 
klerikalus. Sumuštas atvyko 
federantas Kašakaitis. Dubaus
kas, Raulinaitis, Draugelis ir 
Šmulkštys esą gavę bėgti. Pats 
Krupavičius kokioj tai vietoj 
vos spėjęs išnešti kailį, žiną- 
masai federantas Ambroząitis 
iš minios susilaukęs tokių repli
kų, kurios - kvalifikavo jį kaipo 
arkliavagi ir panašiai. Federan- 
tą Kardišauską, sumušusi Sei
me \atst. Sugintą, Dauguose mi
nia apkūlė ir pasakė už ką tai 
padariusi. Gaivalinis minios 
ūpas nekenčia mėlo ir šmeižto, 
ir visi tie, kurie gavo pipirų, ga
vo jie už viešą melą ir demago
giją. žodžiu, Akademiškos prie
monės susilahkė antrojo savo 
kru^tutihumo.

Tai tiek iš buvusių rinkimų 
kovos lauko.

15/V.

Nušovė moterj ir 
pats nusišovė^

George Johnson, 53 m., naš
lys įsimylėjo į jauną ir gražią 
Luella Ware Gulick, 28 m, Bet 
ji ir daugikli kavalierių turėjo 
ir su senu Johnsonu nė nemana 
vestis. Johnson deki to tiek su
sikrimto, kad negalėdamas pats 
j os ( gauti' nuąįifeB ■ nė f kitam 
jos neatiduoti, tad nuėjęs į jos 
namus 5733 Prairie Avė., nušo
vė ją ir paskui pats nusišovė.

Naujienų Spaustuve 
yra Unijinė Spaustuvė.

— Aš išsirūpinau, aš pirma
sis ir skaitysiu, o jus — vėliau!
— piktai pridūrė Koltunovas.

Ir aš užsigavau: anksčiau vi
si kartu garsiai skaitydavome, 
arba skaitydavo tas, kuris tu
rėjo laisvą valandą. Knyga vi
sados būdavo visų 'žinioje, daž
niausia telegrafo kambary.

— Tu ko ožiuojies? — pa
klausė Judinas, o Koltunovas 
dar pikčiau atsakė:

— Atsitrauk! Aš norėdamas 
pasilsėti skaitau, o jus tik gin
čams kelti ir niekams plepėti. 
Skaityt reikia tyliai, o jus nuo
lat svarstot; kodėl taip, kodėl 
ne taip! Nusibodo man visa tai. 
Aš noriu Vienas skaityti — ir 
eikit jus velniop!

Jis užrakino *savo stalčiuje 
knygą ir dežuravimo metu su 
mumis nekalbėjo; jis piktai, 
lyg ko išgąsdintas, aplinkui 
žvalgės. Kada jis, baigęs darbą, 
ruošės namo, Judinas jam ta
rė:

— Eidamas gulti padėk kny
gą aiškioje vietoje, aš užeisiu 
paimti.

Jis nieko neatsakė, tik nusi
šypsojo.

Vidurnakty Judinas pasiūlė 
man:

Eik paimk knygą, jis, tur 
būt, jau kirmija.

Dieną, pusantros valandos be 
perstogės pliekė žemę, gausus 
lietus, paskui vėl išmaudytam 
danguje atsirado karšta saulė 
ir gerokai įkaitino žemę, — da
bar Stepuose buvo tamsu ir tro
šku, kaip pirtyje. Tarp tamsių 
debesų, giliose mėlynose duobė
se žibėjo auksinės žvaigždės,
— šią naktį jos visos rodos ge
so. Priešais mane, lyg rodyda
ma kelią, šokinėjo varlė; tolu
moje ūžė traukinys; vanden
trauky skambėjo tyli žydo — 
pečkurio daina; jis buvo žvai
ras, jo lupos nuolat liudnai šyp
sojos; rodos, niekas negalėtų 
nutrinti tos šypsenos nuo jo 
smailo pajuodusio veido.

Iš Koltunovo buto lango ver
žės gelsva šviesa, ji apšvietė 
žemės rėželį, skersinių kruvą ir 
laibą tuopio liemenį. Per sky
stą lango uždangą aš mačiau 
Koltunovą; jis vienais apati
niais, susikūprinęs, įvėlęs pir
štus į rudus plaukus, sėdėjo

I
prie stalo. Jo smailas neskus
tas smakras konvulsingai dre
bėjo ir ant knygoš, kuri gulėjo 
tarp alkūnių, krito ašaros, — 
lempos šviesoje aiškiai matėsi, 
kaip jos viena po kitos krenta,
— man pasirodė jog aš girdė
jau kaip jos laša.

Negera matyti žmogui, kada 
jis verkia....

Ant stalo stovi lempa, tik 
pradėtis degtinės butelis ir lėk
štę su rūginto agurko gabalu- 
Pintam krėsle riestainiu susi
rietus miegojo ihergaitė; jos vi
są veidelį apdengė garbanos, 
matėsi. tarytum nustebę atvi
ros lupos. Kambario gilumoje 
taip pat tamsy, kaip ir Stepuo
se, o apšviesta dalis kambario 
primena urvą' tamsiame kalne.

Koltunovas atsistojo, pažiurė
jo į langą. Jo nežymus veidas 
lyg aptirpo nuo ašarų ir atro
dė dar mažesnis ir nežymesnis. 
Štai jis pakelė knygą ir pradė
jo lempa džiovinti ašaras: pa
džiovinęs ir palietęs pirštais 
puslapį, jis vėl vertė knygą virš 
ugnies, o iš akių vis rieda aša
ros ir dingsta u&uose.

Aš nuėjau sutikti traukinio 
ir pamatęs Judiną tariau:

— Nemiega, vis dar skaL 
to.... '

— Bestija — stuksėdamas 
telegramą bambėjo telegrafis
tas. — Bičiulis- Mės visi bičiu
liai, kol iiepagaunam gardaus 
kąsnio. Tyčiojas.

Priešaušry aš vėl . stovėjau 
ties langu ir nemaloniai žvel- 
giaus per užuolaidą į mažą ru
dą žmogų. Jis, tur būt, miego-

jo galva nusviro ant krutinės, 
bejėgės rankos padėtos ant ke
lių. Lempa užgesinta, bet dega 
varinėje žvakidėje žvakė, auk
sinis ugnies ietis dukart atsi
spindi butelyje, — degtinė nu- 
mažėjo. Kambaryje dar tam
siau, negu buvo, mergaitės ne-, 
bėra krėsle, o uždengta knyga 
guli kampe stalo, prie pat lan
go.

Aš tyliai praskleidžiau užuo
laidą, įkišau ranką. Koltuno
vas pašoko, nutvėrė žvakidę, 
užsimojo ir suriko baisiu balsu:

— Šalin! Užmušiu.
Žvakė užgeso, bet aš vis dėlto 

mačiau nepažįstamą, perkreip
tą veidą, kuris tuojau dingo 
tamsoje.

Po minutės jis ramiai ir šiurk
ščiai paklausė. * \

— Kas čia?
Aš. Knygos atėjau.

— Neduosiu.
Aš pastovėjau keletą minučių 

prie lango, pažiurėjau j stopų 
rytus. Ten iš už debesų kilo 
saulė: gelsvos aušros dėmėje ai
škėjo mažutis juodas raitelis;

aviųpaskui jį šliaužė didžiulė 
banda.

Tai visa pažįstama, tai 
jau buvau matęs. Kaip
žiūrėti į knygą ir matyt kitoniš
ką gyvenimą!...

Ketvirtą dieną Koltinovas 
mus erzino knyga: atsineša ją | 
stotį ir skaito vienas, o kada 
mes paprašom — tyčiojas:

— Atsiklaupkit — duosiu!
Judinas jį gėdino:.
— Kvaily, atsimink kiek kny

gų mes tau davėm!
— Na, tai kas iš to?
— Tu gi skaitei kartu su mu

mis ?
— Klaupkis!
Jis buvo biaurus ir niekingas, 

turbut, jis pats tai jautė ir, sau 
prieštaraudamas, vis atkakliau 
mus erzino. Skaito jis ir daž
nai surinka:

— Oq! Juokai! Štai kaip!
Tie žodeliai dar pikčiau mu^ 

erzino, kėlė norą pamatyt - šią 
knygą^ Mes pradėjom taiji jo 
neapkęsti, jog net santykius su 
jo dukrele tai paveikė. įr kada 
ji, mylima, pribėgdavo prie mu
sų, mes šaltai ją atstumdavome; 
nors tokiu budu tikėjomės tėvui 
atkeršysią.

Aš ligi šiai dienai atsimenu, 
kaip nustebo ji ir kaip jjnane ir 
į Judiną žiurėjo tamsios mer
gaitės akys, kaip skaudžiai pra
sišiepusios jos rausvos panašios 
į gėlę lupytės drebėjo.

Ir Koltunovas tai matė. Be^ 
jis tik šaipė ir nervingai truk
čiojo savo usus.'

— Norėtumėt paskaityt, vai- 
kesai ? — slėpdamas knygą * į 
stalčių klausė jis. — O aš ne
duosiu.

■— Primušiu aš jį, — užAis- 
damas išbalęs ketino Judinas.— 
žinai ką, neimkim šios knygoj, 
kad ir duotų, — neimkim! Ge
rai-

Aš sutikau :
— Gerai.
— Duodi žodį?
— Duodu.
Juokinga apie tai dabar atsi

minti, bet tuo metu aš nuošir
džiai kentėjau ir kažko gimdavo' 
toks kerštingas jausmas, jog 
nuo jo galva sukėsi ir akyse 
mirgėjo raudoni rituliai.

Visa stotis matė, jog mes vi
si, trys draugai, susipykome, 
visi girdėjo kaip Koltunovas ty
čiojos iš musų, visi kažko laukė 
ir kažką tyliai, klausiamais 
žvilgnįais, pašaipomis . mums 
stengėsi įdiegti.

Tai visa labai paparastai pa
sibaigė: ryto Koltunovas atėjo 
dežuruoti, numetė Judinui žur
nalą ir tarė:

— Te, skaityk!
Judinas^pagavo metamą kny

gą ir tuojau tylom įbedė savo 
didelę nosį į antraštę.

Ar šitą vietą skaitydamas 
verkė Koltunovas?

Staiga jis įsiveržė j kambarį 
ir atsirėmęs suriko:

— N — neskaitykit!
Jo kojos linko, jis buvo vi

siškai girtas ir beproti.* 
vartė savo pasruvusias, 
tas akis-

— N neskaitykit!... 
nesupranta nieko... ir tie, kurie 
rašo ir visi...

Susmuko jis i aslą, 
mus rankas ir rėkavo:

— Tylėkit!... Neskaitykit!
O duryse už jo nugaros, sto

vėjo maža mergaitė — Viela, ji 
buvo basa, atsegtais drabužė
liais, kurie, krito nuo pečių, su
taršytais plaukais, — jos rudos 
garbanos kaip liepsna kilo vir
šun, — ji stovėjo ir prislėptu 
balsu klausė:

— Kam jus jį skriaudžiat?
Verte Br—i

ATVIRAS LAIŠKAS BALTIKO- 
AMERIKOS LINIJAI

S. S. Lituania, 1926 m. gegužės 
7 dienų.

Mes, žemiau pasirašiusieji A. L. 
R. K. Federacijos ekskursijos Lie
tuvon dalyviai, baigdami kelionę 
Klaipčdon, reiškiame pasitenkini
mą šauniu virš minėtos kompani- 
: s laivo Lituania štabo patarnavi- 

labai geru maistu ir viskuo, 
.as kelionę padarė malone, links
ma ir patogia. Taipgi turime gar- 

reikšti padėkos Lituanijos lai
vo savininkams ir jo kapitonui už 
leidimą laivo iš New Yorko tie
siog Klaipčdon be jokio persėdimo, 
kas sumažino mums išlaidas ir 
vargą. Džiaugiamės tuo įvykiu, kad 
mums pirmutiniams teko garbės 
būti dalininkais tiesioginio susisie
kimo tarp Amerikos ir Lietuvos. 
Neabejojame, kad Baltiko-Amcrikos 
Linija nuo šio laiko nuolat leis 
laivus Klaipčdon, kas Nepriklauso
mos Lietuvos uostą padarys daug 
reikšmingesniu. Savo sesutėms ir 
broliams nuoširdžiai patariame va
žiuoti šios linijos laivais, kurie 
plauks iš Ncw Yorko tiesiog Klai
pčdon arba iš Klaipėdos New Yor- 
kan.

Pasirišo:
t L. Šimutis, A. Simutienė, Leonar
das šimutis Jr., Valdemaras Šimu
tis, Aldona šimutis,. Juozapas Va- 
lickas, Emilė B^ravik, Teofilė Ku- 
bulienė, Marijona Bužinskienė, ( Jo- 
sephine Leonaitė, Barbora Gapšįu- 
te, Uršulė Gapšienė, Kazys Vainis, 
Antanas Žaliaduonis, Jonas Driza, 
James Delnicki, Peter Delnicki, 
Mary De'.nicki, Mr. and Mrs. Del
nicki, Ona > Sturulienė, Barbora 
Darnbauskaitė, Levon Staulen, Char. 
ten Druker, Jeraslavas Greblevvckas, 
Magdė Jekuliavičienė, Mary Del
nicki. J. Aleksiejus, J. Kairevičie- 
nė, J. Zamaris, M. Leikis, T. Lei- 
kis, M. Katukevičius, Peter Bog- 
dan, Ona Vainiutė, Julė Vainiutė, 
Karusė Vainienė, 
Fel. Aleksiejus, 
Ignas Gudulis, 
Juoz. Vaičius, ]
Petras Tamašauskas, jtfnas Šeputis, 
Agota Pratasevičienė, Kazimieras 
Kudis. Paulina Kuprytė, Henry An- 
tanovič, Louis Antonovič. Fem, 
Druker.

(Paskelbimas)

B. Kanne s Fair 
HARDVVARE IR NAMU PAPUO

ŠIMO REIKMENYS
Gaso fitingai, Maleva, Alyva ir ' 

r ~.......
Nusipirkite geriausios 

malevos
Calcimine 

rui ...... 
Blakinės 

svarui .
3345-49 Sd. Halsted St
Phonc Boulevard

Langų Stiklai.
maišytos

galionui ......   $1.85
visokių spalvų sva-

..................................  6/ic 
buteliams kepuraitės 
........................................... 19c

7022
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The Fantasia of Fourth Dimension SHORT STORY CONTEST U. OF I. COMMENCEMENT

HONESTY IN BUSINESS

such questions 
solid; vvhat is 

vvriting on; 
reality?“ Novv, 
k all these

“Business is one of the big- 
gest things in the vvoild. And 
honesty 
thinir in
Gary

is sūrely the biggest 
business”. — E. H

S. Steel Corp.

secret of business pro-The 
gress and achievment lies main- 

namely, 
i can be 

it no- 
many 

to-day 
fortunes

attribute, 
it much 
vvithout
enough 

business

ly in one 
honesty. With 
accomplished, 
thing. True 
scoundrels in
have accumalated 
through dishonest. This is not 
success, if so, it is only tem- 
porary success. Dishonest • in 
business vvill not inerease the 
elientele, būt vvill in time de- 
crease and consequently lead 
to failu re.

Sometimes some people begin 
to doubt everything they per- 
ceive; they ask 

| as, V vvhat is a 
tins tablo I am 
vvhat are vve in 
i f vve are to ai
(fucstions vve vvould soon come 
to such a chaos that vve vvould 
not knovv vvhether to believe 
our ovvn voices, vvhether or not 
to bclieve that vve actually 
stand on firm ground and not 
on top of a billovv.

llovvover, much of tins kind 
of ųuestioning has broadened 
our point of vievv, has some
times brought to us nevv ideas. 
1 helio ve that 
this sort oi 
gavę us the 
dimension.

it mušt have lieen 
(juestioning that 

idea of fourth

Regardless of vvhat occupa
tion or business a man has, 
vvith honesty, personality and a 
fevv other necessary assets, suc
cess is invariably assured.

From a recent tai k b y Judge 
Gary, delivered to studentą at 
Nevv York University, the 
follovving (pialities vvere em- 
phasized as the most essential 
i n business:

1. Be clean and healthy, mor- 
ally, physically and mentally.

2. Don’t talk too much. Speak 
vvhen necessary. Be a good 
listener, vveigh every vvord 
uttered and study the man vvhile

There are tvvo main concep- 
tions of the fourth dimension. 
The first one is that of order. 
This perhaps is the more ūse- 
fui of the tvvo. The second is 
that there exists a fourth 
dimension or direction perpen- 
(licular to the three directions 
we usually speak of, namely, 
right and left, forvvard and 
hackvvard, and up and dovvn.

The first concept is more 
useful to us than th‘e second I 
one, hut in its explanation the 
latter is by far the more fascin- 
ating, more humorous, more 
interesting and more human 
than the former. The analogy 
by vvhich the properties of a 
being of the four dimensions 
are arrived at is very beautiful 
and, in many cases might serve 
ps a very delightful recreation 
(for people that enjoy mental

3. Be diligent; never negli- 
gent. Keep all appointments 
punctually and fulfill all pro- 
mises.

4. Stiek to one occupation. 
Don’t change unless there is a

Let us supposc that vve are 
beings of one dimension, in 
other vvords, that vve are living 
i n a slraight line. We vvould 

vve could 
direction

5. Be up to date in every
thing concerning your occupa
tion. Be vvell informed on the 
best and latest development.

6. Be fair, reasonable and 
patient.

making enemies.
8. Above all, I

The eye that sees all things 
else, sees not itself.

* x "
your appoint-

♦ ♦

Strive to keep 
raents.

♦
long persever- 
grander than

♦ *
Failu re after 

ance is much 
never to have a striving good
enough to be called a failure.

* *
Study vvisdom, 

reap pleasure. 
* *

♦ 
and you vvill

♦
If we do not plaut knovv ledge 

vvhen young, it vvill give us no 
shade vvhen vve are old.

♦
mos t perfect

too many, and

♦ *
Silence is the 

herald of joy.
* ♦

z* One enemy is
a hundred friends too fevv.

♦ ♦ ♦

He is truly great vvho is little 
in himself, and vvho makes no 
account 
honors.

of any height oi

* « * 
faith is lošt,When

honor dies, the man is
vvhen 

dead.

wrongLove all, t rust fevv, do 
to none.

To be good i s to be happy.

Seeming good is not being 
good- . <• „ v

indecd be Ii mite d 
not travcl i n a: 
unless our deighbors obey the 
“golden rule“, they do just the 
opposite vvhat vve vvould .want 
them to do, therefore vve act
ually vvould not get very f ar 
in either direction, and vve 
could not po around them for 
llieii xve svould assume a second 
dimension vvhich vvould con- 
tradiet our first proposition.

Novv,, in order to make our 
lives more varied and less de- 

•pendent on our nėighbors’ vims 
let us deliberately assume vve 
are tvvo dimensional beings liv
ing in tvvo dimensional world 

-— in other vvords, a plane. Her 
vvater vvould^spread all ove5’ (if 
force of gravity vvould štili act 
as it does on earth). It vvould 
fili all space as air filis all our 
space. In this vvorld vve vvould 
not be ’so dependent on our 
nėighbors for vve could alvvays 
do around them, būt if they 
vvere to build their fences all 
around us vve certainly vvould 
be their prisoners.

Let us examine some pro- 
perties of tvvo dimensional ob- 
jects in tvvo dimensional vvorld. 
The rotation vvould alvvays take 
place about a point. A knot in 
a tvvo dimensional rope on a 
tvvo dimensional vvorld vvould 
simply be a kink as in the gar
den hose, a mere loop, būt could 
not be untied vvithout moving 
the ends, for lifting over of the 
kink vvould be impossible, since 
that vvould eontradiet our as- 
sumption of tvvo dirpensions. „

Let us compare this tvvo di
mensional vvorld vvith our three 
dimensional one. If our neigh- 
jor puts a fence all around us 
vve štili have hope to get out 
for vve alvvays can find a vvay

of elimbing, over it, or digging 
under it (that is vvhy they have 
stone floors and ceiling in prison 
cells) vve are unite independent 
of our nėighbors. The kink in 
a garden hose does not make it 
necessary to movė the ends in 
order to remove the kink, vve 
simply lift the loop up, give a 
tvvist ond our “knot” is untied, 
būt vve cannot do this vvith a 
real knot. We cannot possibly 
tum a circle in the tvvo di
mensional vvorld in side out, būt 
vve can do it in our three di
mensional space. Hovvever, if 
vve come to a sphere vve cannot 
turn it inside out vvithout break- 
ing as vve did vvith a circle, būt 
i f vve vvere to add one more di
mension to our space, namely 
making it four dimensional vve 

I vvould be able to do it as vve did 
vvith a circle by adding one more 
dimension. In four dimensional 
space, it can be shovvn, that a 
glove can be turned inside out 
so that it fits the šame hand 
again (left or right). In fact 
all pairs of similar solids can 
be made to coincide vvith one 
another. This property of four 
dimensional space makes it 
possible to untie ordinary knots 
vvithout moving the ends. The 
lašt stated phenomenon is act
ually performed by Iloudini. 
Tvvo dimensional things rotate 
about a point (a dimensionless 
object), three dimensional ob- 
jects rotate about a line (a one 
dimensional object), therefore 

|a four dimensional object mušt 
rotate about a plane or a tvvo 
dimensional object Novv vve see 
that a four dimensional being 
vvould be able to do all kinds 
of trieks (to us impossible) 
vvith our common things and 
vvould be able to fool us just as 
much as it vvished. As vve can 
lift out of a plane va figure, in 
the plane into the 
sion, thus making 
to inhabitants of 
so could of four 
being rotate things into the 
fourth dimension ąnd thus make 
things so disposed of invisible

I to us.
The dimensionality of order 

is a certain property of an Or
dered class. If vve say that all 
matter is composed of atoms. 
Novv let all the atoms in a cer
tain cell body be put into linear 
order, so that they vvill be or- 
dered in a certain series. This 
is one dimensional ordered 
class. Novv if vve order all the 
cell bodies inr certain animals 
vve have there an ordered class 
of tvvo dimensions. By animals 
I mean the insects, fishes, qua- 
drapeds, reptiles, etc. If novv 
vve vvould put into linear order, 
according to their vveight all the 
lizards, or mosquitoes, or flies 
vve vvould have a three dimen
sional class. Novv let us take all 
our three dimensional classes 
as mosquitoes, bugs, fishes, etc. 
and order them according to 
size in linear order vve have a 
four dimensional class, namely 
all the living things on earth. 
Thus vve can order points, or 
men or things or anything into 
biggei’ and bigger classes until 
vve have gone through three or 
four stages and then vve have 
either three or four 
sional class.

This idea xof order 
usefyl in mathęmatics, 
fact nearly all the nevv theories 
of mathęmatics are based on 
the order of points, that is di
mensionality.

— John V. Kurtinaitis
U. of L, Champaign, III.

—-----------
I^ast call for short stoties! 

Contest eloses next week. A 
vvorthy prize, vvhich will be an- 
nounced at the elose of the con
test, is offered to the author of 
the best story. We vvill endeavor 
to publish all storiem submitted. 
The rules are as follovvs:

1. Story may be of love, my- 
stery, adventine or anything 
the author chooses.

2. Story mušt not exceed 2000 
vvords,

3. It mušt be original and 
mušt not have been published 
in any other publication.

4. Manuscripts mušt 
ten or typevvrittin on 
of paper onfy.

5. Non-members as
members of the association are 
eligible.

6. Members on the staff of 
The Studentą’ Corner may sub- 
mit stories, būt vvill not be eli
gible to receive the prize.

. 7. Judges vvill be composed of 
persons not affiliated vvith the 
association.

8. Name and address of 
author mušt be submitted vvith 
the story on a separate sheet 
of paper, so that the identity 
of author vvill not be 
judges.

9. All manuscripts 
in the hands of the 
or before June lOth.

10. Mąil manuscripts to the 
editor, Julius Rakštis, 4435 So. 
VVashtenavv Avė., Chicago, III.

be writ- 
one aide

well as

known

mušt 
editor

to

be 
on

thrid dimen- 
it invisible 

plane vvorld 
dimensional

dimen-

and in

. The conferring of degrees in 
medicine, pharmacy and dentist- 
ry at the Chicago departments 
of University of Illinois vvill take 
place on Friday, June llth, at 
10z30 a. m., at Ashland Boule- 
vard Auditorium. Dr. William 
Allen Pusey, formerly professor 
of Medicine in the university’s 
collegjp, vvill be the speaker of 
the occasįon.

The annual commencement of 
the colleges,at Urbana-Cham- 
paing vvill be held Monday 
morning, June 14th. The address 
vvill probably be given by Dr. 
David Kinlcy, president of the 
university.

U. OF C. SENIORS TO WEAR 
CAPS AND GOWNS FOR 

WEEK

Seniors at the University of 
Chicago vvill don their caps and 
govvns June 8th and vvill wear 
them until thei end of the school 
term. This custom of putting on 
the motarboards and robes was 
established lašt year by the 
senior class.

INTERESTING FACTS

Thirty-one tovvns named 
Franklih are found in the United 
States.

•» * * *

95 per cent of the vvorld’s 
automobiles are produced in the 
United States.

— Vladas Jurgelonis

THE JEVVEL OF NAIMAISEVAR
Synopsis

Tvvo Oxford studente, Ramsey Gilleran and Georgės Alcoke, vvhile 
touring Egypt, discovered a hidderi tomb in vvhich they found a mummy. 
From this mummy’s body they took an inscribed ring and a papyrus, vvhich 
they took to Georgės’ uncle vvho is an autohority of . Egyptology. He 
translated the papyrus, vvhich gavę the location of certain hidden jevvels 
belonging to an Egyptian queen. These jevvels are claimed to be the most 
precious jevvels possessed on earth. The professor and the tvvo young men, 
very enthused over thel idea of the jevvels, decide to go in search of them 
and leave foi' a restored ruin of an Egyptian city called Palminia.

CHAPTER V
The city of Palminia, as this certain 

place in Egypt is called, is not at all 
a city. It is inhabitecl by only a few 
nutives who <lo nothinp; all <l*Vy long 
būt sleep. In fact the natives hve 
only on the edge of theVity, since 
Palminia is nothing būt a complete 
ruin vvith just a piliai- standing here 
and there. It vvas this\ place that 
Professor Leslie, Ramsay Gilleran 
ant Georgės Alcoke were bound for 
vvith theii’ coolie boys, camels, and 
high hopes.

Since they could not proeure a 
guide to shovv them the locotion of 
the Temple of the Winds in Palminia 
they depended on obtaining the neces
sary Information from the natives. 
So the first thing the professor did 
in Palminia vvas to inquire about the 
location of the old Temple of the 
Winds. This the natives apparently 
did pot knovv ų thing about or perhaps 
it vvas that they vvere too lazy to 
explain.

To our hopeful searchers this 
seemed to be the finėl break since 
there vvas so much to Palminia they 
could not hope to look at every one 
of the. thousands of pillars for the 
inscription that marked the spot of 
Naimaisevar’s jevvels. Štili didn’t 
one of the natives say that there vvas 
an old vvhitc man living on the other 
side of Palminia vvho may knovv the 
location of the Temple of the Winds?

It vvas. one thing to find this man 
būt it vvas štili anothei’ to get him to 
understand their ųuestions, since he 
vvas very deaf from old age. Only 
after much yelling and motioning did 
the three searchers put over their 
purpose. Yes, The old man thought 
he, did knovv the location of ithat par- 
ticular temple būt he said it vvas no 
uge to seo it as it vvas all covered 
vvith sand.

The temple the old man shovvod 
them had perhaps one or tvvo half 
pillars standing, vvithf the rust laying 
dovvn, some of vvhich vvere completely 
buried. The temple had about 80 
pilj£rs- 1 1 ; r J i,

Fijofessor Lpdie suggeįtcd that 
they start a syštematlc scarch taking 
the pillars ono by one so that they 
vvouldn’t misa the inscription on the 
pillar they vvere looking for. This 
they did būt none of the pillars had 
any inscription of any sort on them. 
Could tho papyrus have lied or didn’t 
the old man knovv ,which vvas the, 
Temple of the Winds?

a

“Say!’ exclaimed Georgės, “Maybe 
the' inscription vve’re looking for is on 
the foundation stone.’ ,

“Not a ba<l idea my boy.” returned 
the professor, “We may as vvell find 
it and see. Now let me see, the 
temple oilginally faces South, vve’re 
on the left hand/.side. -It should be 
on the south east corner. Let us look 
there.” ' i

“Well, there’s nothing here.” 
“Maybe Ųot, būt I think df vve dig 
little vve vvill find it.”
With pick antį shovel the three

vvorked for fully an hour vvhen 
finally Georgės struck a hard surface 
vvhich vvhen urieailhed proved to be 
a large vvHite stone block.

“Ali! And there’s the inscription”, 
exclaimed Professor Leslie upon 
clearing avvay a little more saiul. 
“identical vvith the one on the ring.”

PQuite true uncle, būt vvhat is that 
v'iiting just below the inscription.”

“Oh, įny boy, my boy, let me 
translate it. I fear someting is not 
so.”

After some time of deciphering and 
iiguring the *professor translated1 the 
vvriting as follovvs: »

Fearing that the Roman hosts, vvho 
on this day are attacking us, may 
find my most precious jevvels in the 
Temple of the Winds, 1, Queen 
Naimaisevar am taking all vvith me 
to eternity except the most. beautiful 
diamond crovvn vvhich is left some- 
vvhere betvveen heavtn and earth būt 
the location of vvhich no enemy vvill 
ever knovv. NAMAISEVAR.

* ♦ *

So returning to London vvith noth
ing būt the ruby ring, vvhich is 
enough in itself, the young men very 
much discouraged vvere nevertheless 
taught a good lesson b> the expe- 
rience. The professor did (not lose 
anything because he learned much 
abouth a tribe of people not known 
of before. THE END,

Do noble things, not dream 
about thėm all day long.

What stronger breast-plate 
than a hcart untainted?

Evil falls upon him who goes 
to seek it.

NEWS AND
NONSENSE

/ By Wm. Mack, Jr.
No wonder the nėighbors are 

moving. A brother bachelor 
practices on his brothers comet. 
Too bad h e has no sax appeal.

* * *
Jaysee: “Do you štili love me 

likę you uscd too?“
She: “Yes — likę I used too“.

* ♦ ♦

Stravv hat season is open and 
J. Aurylla i s sorry novv that he 
fed his old lid to that hungry 
looking horse lašt year.

Number 11

•
*A,..

Pleiskanų mirtinas pri/ias tuo
jau apvalys jus nuo t6 įkyraus 
ir naikinančio parazito.

Pamėginkite bonką per sa
vaite ar dešimti dienų, o busite 
nustebinti.

65c. vaistinėse arba 75c. per 
paštų tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. f

I . Berry and So. Sth Sta.
Brookjyn, N. Y. Į

Ruffles ir 
“Charlestono' 
Šokis, 
šok ir gtrtpsėk ir galva kraipyk! 
Bet naugoki* neprikrėsk savo 
šokčjui akis pleiskanom.

Ištikro yra apgailėtina, kuo* 
met žmogus apsileidžia pleiska
nom.

should 
We’re 

did he
“OREMUS"

Veebee smelled the cork from 
a bottle of some “real stuff“ 
imported from Egypt būt she 
claims it did not make her feel 
likę an Egyptian mummy.

« ♦ ♦
“Little B.it“ lives through 

another smash-up in vvhich the 
automobile, wraps itself around 
a safety island and' she only 
suffers a seratehed Ii p caused 
by a stiff stravv hat. Whose 
hat vvas it “Little Bit?“

* * ♦
(EDITORS NOTE:

It’s funny that Bill 
ask vvhose hat it vvas. 
not suspicious, būt vvhy
discard his stiff hat and buy a 
panama yesterday).

♦ ♦ ♦

A SHORT SHORT STORY
He vvas in the micldle of the lake 

In the middle of a rovvboat įn the 
middle of the night dnd a daili, hot 
and dreary night it vvas. It vvas so 
dark hę was afraid to open his 
mouth for fear of the darkness rush- 
ing in and jehoking him. He icoukl 
not see the end of his oar and he 
wondered vvhy he had not started 
for shore long ago. The air vvas 
full of humidity, atmosphere and 
silence, and he could hear his ovvn 
heart beat (in the bottom of his shoe 
it seemed). He had that spooky 
feeling that he vvas not alone yet he 
knevv there vvas no living thing vvith- 
in two miles of him except the gote 
fish. To assure himself thaU he vvas 
alone heMooked everyvvhere to see 
what he could see, būt as far as he 
could see, he could see that he could 
see nothing. Yet in spite of this 
confidence he felt that he had, or 
sooir vvould have uniyelcome company 
— and he did. Tvvo minutes later he 
was surrounded by a swarm of 
mosųuitos.

He vvas rovving for shore double 
quick vvhen he noticed a hand i n the 
bottom of the boat. It was too dark 
for him to see this foot yet this hand, 
a full foot avvay from his foot was 
plainly visible, illuminated vvith a 
pale ghastly greenish light. It had 
no • fingers, yet it was pointing at 
him. NO. Our hero did not jump 
out and swim as he left his vvater 
wings at home. He reached over and 
picked up the hand, placed it in his 
pocket, and the next day vvent to the 
jevveler to have it put back on h.’s 
Radiolite vvateh. -

* * ♦

Won’t somebody please teil 
A. P. vvho this notorious Gen
eral Strike of England is? 1 
htfven’t made his acquaintance 
yet.

NONSENSE FROM MISS 
NUISANCE

(Contrib. by A. P )
A freshman from the Amazon 
Put nighties of his Gramazon;

The reason’s that
He vvas tOQ fat • *• • 

To get his ovvn Pajamazon.
* ♦ ♦

How doth the busy sophomore 
Improve each shining minute?

By seratehing knovvledge OFF 
his head

t Because there’s nothing IN 
it. <•

Chemical Laboratory
Šitoj Laboratorijoj yra išdir
bamos garsios gyduoles, ku
rios greitai ir labai pasekmin
gai gydo sekamas ligas, kaip 
ve: 1) “Oremus“ garsi gyduo
lė nuo sumišimo proto, nuo 
nuomario ir nuo išgąščio. 2) 
Garsios gyduolės nuo reuma
tizmo. “Oremus” ( Liniment 
ir geriamas į vidų, kurios 
greitai ir pasekmingai praša
lina iš kūno ir sąnarių skaus
mus. Šie vaistai yra išdirbami

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

GRYNAS TIKRAS 
GERUMAS

Geras senas 
Blatz — Milwaukee 

Parsiduoda visose krautuvėse

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia 

Bile Kokioje Sumoje
Musų kainos yra 5% iki 15% pi
gesnes negu kitur Chicagoje. At- 
sineŠkit abstraktus ir kontraktus 
gatavai dėl užbaigimo deal. Atda
ra kas vakaras.

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Koanoke 3ldg., Central.4757

♦. * *
’ ’ 1The dog stood on the burning 
deck

The flames reached up around 
his neck— Hot Dog!

♦ * *

Student — May I raiše my 
hand?

Professor — What for?
Student >— I vvant to ask a 

ąuestiou.

fUT
Išnaikina 

Kandis, Tarako
nus, Blakes, 

Muses
hAMDAMD <JO.CO.( KSWjrtMKT)
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Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 
Eina kartą savaitėje.

J. LAZDAUSK1S, Pirą?., 1 IG8 V/. 114th PI., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rast., 1834 Wabansia Avė., Chicago 
J. URBONAS, Ižd., 5800 So. Peoria St., Chicago

REDAKTORIUS:

' J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.

TUOJ PARVAŽIAVUS

aš valgau, miegu ir 
nieko. Miegu dvylika,

Dabar 
daugiau 
keturiolika valandų. Noriu at
simiegoti visą žiemą. Galvon 
jokia mintis neina. Ir taip ge
ra, jog galiu negalvoti, šne
kuos vien su mamute. Ji vis 
apsakinėja, kaip pasiilgusi ma-* 
nęs, 
nęs

kaip nerimavusi dėl ma- 
visų žiemų.
Kartų sapnavau, kad tu Ii* 
į aukštų, aukštų medį. Jli- 
paČion viršūnei! ir medis

Evoliucija ASTRONOMIJA
Čodis evoliucija imta iš loty

nų kalbos. Romėnų knygos bu
vo rašomos ant pergaminų, ku
rie buvo suvyniojami ant me
džio ar kaulo lazdelių. Senovės 
romėnų ant pergaminų rašytos

GRAVITACIJA

dabartiniai musų žemėlapiai. 
Kada reikėdavo skaityti, lai 
re menai turėdavo savo knygą 
išiutulioti arba išvynioti. Tokį 
išrutuiiavimą jie vadindavo evo
liucija. Septynioliktam šimt
mety anglai pradėjo vartoti šį 
žodį suradimui istorinių doku
mentų ai ha užrašų. Nuo to lai
ko evoliucija įgavo skirtingą 
prasmę. Po žodžiu evoliucija | n_‘ 
anglai suprato procesą arba 
darbą suradimui kokio nors 
įvykio pradžios. Nuo to laiko, 
kaip žodis evoliucija įėjo į ang
lų kalbą, jo prasmė nedaug te
pasikeitė. Po žodžiu evoliucija 
mes dabar suprantame tam tik
rą mokslą. l'ačiau to mokslo 
užduotis yra išaiškinti kokio
nors
procesą. sis mokslas aiškina, 
kaip ir iš kur kokie nors daly
kai atsirado, kaip jie augo, to-

Kada 1X59 metais pasirodė 
Darvino veikalas “Origin of 
Species”, tai mokslininkai evo
liucijos mokslą pradėjo vadin
ti raktu, su kuriuo galima at-

žemės 
akmuo grįžta ir atgal puola ant 

r
žemės. Su tuo reiškiniu mes- 
esame taip apsipratę, kad ne-Į 
kreipiame į tai jokios domės, j 
Mes labiau esame pratę stebė
tis matydami magnetą trau
kiant prie savęs vines arba ma
žus geležies gabalėlius. Bet že
mės traukimo jėga mums yra 
labiau verta susidomėti, negu 
magneto. Kaip magnetas trau
kia prie savęs geležį, taip žemė 

i traukia akmenį ir kiekvieną 
i kitą daiktą. Magneto traukimo 
' jėga yra kur kas menkesnės 
ksvarbos, kuomet mes lyginame 
prie gravitacijos jėgos, 1 
traukia kiekvieną daiktą ir ku
ri viešpatauja visoje visatoje.

Jeigu paimti į ranką šmotelį 
švino ir iš tam tikro aukšto 
leisti jam kristi ant žemės, tai 
iki švinas pasieks žemę jis už
truks tam tikrą laiką. Jeigu 
tokį (bandymą nuolat pakartoti, 
tai bus pastebėta, kad švinas, 
iš vienokio aukštumo paleistas, j 
visada užtruks tiek pat laiko 
nupuolimui ant žemės. Jeigu 
dabar paimti į vieną ranką di
delį švino gabalą, o į kitą ran
ką mažą ir iš vienodo aukštu

vi rsŲ nuo

kelti į orą ir tenai pastebėti, 
jog žemės gravitacija yra silp
nesnė, bet visai iš žemės trau
kimo jėgos ištrukti nėra gali
ma. Su geriausiu orlaiviu žmo
gus negali nuo žemės paviršiaus 
pasikelti daugiau ne penkias ar 
šešias mylias, 'l'ačiau mums 
įdomu butų žinoti kas atsitik
tų, jeigu mes galėtume pasiek
ti nuo žemės bent 500 ar 5,000 
mylių į erdves. Daleiskime, kad 
žmogus kokiu nors pasakišku 
budu pasikėlė nuo žemės ket
virtadalį miliono mylių į erd
ves. Yni aišku, kad jis nebe
matytų nei musų didžiųjų mies
tų, nei sodžių, nei kitų dalykų. 
Žemė pavirstų j nedidelį ka
muolį. Sakysime, kad tas žmo
gus užsimanė ištirti, ar žemes 

----- traukimo jėga vis dar tebevei- 
kuri kia. Jis todėl paleidžia iš ran

kos metalo gabalėlį. Mes ma
nome, kad ne bet kas skubinsis 
pasakyti kas su tuo metalo 
šmoteliu atsitiktų. Ncvvtonas 
tačiau pasakė, kad ir iš tokio 
didelio tolumo daiktas kristų 
ant žemės. Iš tokio tolumo pa
leistas daiktas iš karto lyg ir 
abejotų į kurią pusę lėkti. Bet 
ilgai nelaukus jis prftdėtų iš 
lėto skristi žemės link, nuoal- 
tos vis su didesniu ir didesniu 
smarkumu.

ir nubu- 
laiku buvo 
nieko nera- 
kad tau kas

man pikta 
Aš pikta nebijau. Ma- 

sap-

pai 
pai 
pradėjo svyruoti linkti. Paskum 
ėmė virsti iš pat šaknų. Nusi
gandau, norėjau paremti, bet 
medis triokšterėjo... 
dau. Kaip tik tuo 
tavo egzaminai. Tu 
šei ir mes manėm, 
pikta.

—Nieko, mama, 
nebuvo.
ma, tu daug nerimauji ir 
nuoji baisius sapnus.

—Kur čia bėrimai, tu 
nas.. .— sako ji gailiu balsu, ir 
tuoj, rodosi, sužvilgs ašara jos 
akyse. •

Kad nebūtų taip graudu, ji 
nukreipia, kitur kalbą.

— Duok, Karolėli, 
ti sviesto užtepsiu.

Aš duodu.
-Kad man gal,

vie-

T ii gerk

mama, ne-

—Valgyk, pasitaisysi grei-
Aš dar turiu keletą rub-čia u. 

lių....

kaįa

saulę. Pietų sugrįžk 
gardžiau valgyt pa

ilgai dėlto nebūk,

Einu 
nuo miesto, 
plačiuosius,

gamta gali- 
vien klausytis

nuo žmonių Lu-

kaip

‘\oliiicijos mokslas tapo 
šviesa, kuri nušvietė tam- 
ir žmonėms nematomus 
ais. Kaip visoki amatinin-

įrankius padarymui kokių nors 
dalykų, taip mokslininkai •evo
liucijos mokslą pavertė proto 
įrankiu išaiškinimui iki šiol 
žmonijai nesuprantamų dalykų. 
Nereikia tačiau suprasti, J<ad 
evoliucija yra mokslas tiktai 

Evoliucijos 
skirstomas 
Dabar kal- 
reikia pir- 

kikio daly- 
nes evoliu-

mokslas yra labai platus

mokslas šiandie

bant apie evoliuciją 
ma pasisakyti apie

gelio klausimų rišimui.
Mokslas, kurs aiškina kaip 

atsirado saulė, žvaigždės, pla
netos ir satelitai, vadinama vi
satos evoliucija. Kada mes kal
bame apie žemės evoliuiiją, mes 
turime omeny mokslą, kurs 
aiškina kaip musų žemė atsi
rado, kaip jos sąlygos keitėsi, 
kol ji pasidarė toki, koki yra 
dabar. Šiandie rašoma ir kal
bama apie žmogaus evohurijų{ 
apie industrijos evoliuciją, apie 
kalbos evoliuciją, apie socialę 
evoliuciją, apie augmenų evo
liuciją, apie civilizacijos evo
liuciją, apie žmonijos papročių 
evoliuciją, apie religijos evoliu
ciją ir t.t.

Organiška evoliucija mokina, 
kad dabartis yra kudikis pra
eities ir tėvas ateities. Ji aiš
kina, kad šiandieninė žemės gy
vybė yra daugelio milionų me
tų besivystymo pasekmė. Ki
tais žodžiais tariant, evoliuci
jos mokslas yra gavęs natūra
linės istorijos prasmę. Jis nu
rodo, kad iš karto atsiradusi 
gyvybė, buvo labai paprasta, la-

kris kartu. Nežinantiems fizi
kos mokslo žmonėms tatai yra 
sunku įtikinti. Jie mano, kad 
sunkus daiktas ant žemes grei
čiau puola, negu lengvas daik-j 
tas. Bet kiekvienas gali išban
dyti ir patirti, jog visi daiktai 
ant žemės puola vienokiu grei
tumu. Plunksna arba popiera, 
žinoma, nenukris taip greit, 
kaip švino gabalas, bet čia rei
kia kaltinti ne žemės traukimo 
jėgą, bet orą, kurs pluksnai ar
ba popierai trukdo kristi. Jeigu 
orą butų galima pašalinti, tai 
plunksna, popiera ir švinas 
kris ant žemės vienokiu greitu-

Panašius bandymus da- 
tapo patirta, kad visi daik- 

dideli ar maži, sunkus 
užima vieną se-

mu, 
ra n t 
tai 
ar lengvus 
kandą nukritimui iš šešiolikos
pėdų aukščio. Nesvarbu kur 
būdamas tokius eksperimentus 
darysi: ant juros ar sausžemio, 
ant ekvatoriaus ar polio, Kau
ne ar Chicagoje — visokio dy
džio ir visokios medžiagos daik
tai krenta vienokiu greitumu 
visose žemės dalyse. Del visko 
galime, čionai priminti, kad 
yra priežasčių, kurios skirtin
gose žemės vietose daro mažą 
įvairavimą, bet toks įvairavi- 
mas yra mažai žymus ir todėl 
mes čionai j tai nesigilinsime.
' Tyrinėjimai parodė, kad kuo 
aukščiau nuo žemes paviršiaus 
pasikelsi, tuo silpnesnis darosi 
žemės traukimas. Jeigu užlipti 
ant aukšto kalno viršūnės ir 
tenai daryti bandymus, tai bus 
pastebėta, kad ant aukštų kal
nų viršūnių daiktai puola bis- 
kį lėčiau, negu kalnų apačioje. 
Galima užlipti ant aukštų kal
nų arba orlaiviu aukštai išsi

bai žemos rųšies, kad sąlygoms 
besikeičiant gyvybė taikėsi prie 
aplinkybių, keitėsi, tobulinosi 
irz vystėsi.

Toki tat yra evoliucijos moks
lo plačioji prasmė. Apie šiame 
straipsnyje* paliestus klausimus 
pakalbėsime kitų kartų.

Musų čionai atvaizduoto ban
dymo, žinoma, nieks negalėjo 
padaryti. Bet savo mokslo tei- 

įrodyti Neiwtonas pa-; 
pagalbą mėnulį. Me- 
arti ketvirtadalio mi- 

atstu nuo žemės,
kad jis savo orbitų

žemę ? 
žemės

labiau

singumui 
sišaukė į 
nulis yra 
liono mylių 
Visi žino,
bėga apie žemę. Kodėl mėnulis 
nenubėga kur nors kitur, o tam 
tikru ratu bėga apie 
Nesvtonas pasakė, kad 
traukimo jėga palaiko jį prie 
savęs. ,

Žemės traukimo jėga mums 
prisimena šviesą. Kuo
nuo saulės tolinsią, tuo jos švie
sa darysis silpnesnė. Tas pats 
yra ir su gravitacija. Mėnulio 
pagalba mokslininkai apskait- 
liavo, kad už 239,000 mylių 
atstu nuo ženičs į vieną minu
tę laiko daiktas tenupultų link 
žemės 16 pėdų ilgio tarpų, kuo
met iš šešiolikos pėdų nuo že
mės paviršiaus tas daiktas pa
siektų žemę į vieną sekundą.

aš valgau. Dar gardžiau, 
ji paragina.

Tuoj va išeisiu miestan, o 
tu eik į kalnus. Palakstyk, pa
būk prieš 

aš tau 
gaminsiu, 
nepavark.

Ir aš klausau mamos, 
į kalnus, einp toli 
Nueisiu parugei), Į 
bekraščius laukus.

Einu vienas. Su 
ma vien tylėti,
jos slėpiningų balsų. Ir būti vie
nam, kad niekas nei matytų, 
nei girdėtų.

Einu lipu per kalnus, žings- 
jiiuoju iš lėto, atsargiai. Koks 
aš nusilpęs! Einu ir bijau ne
įlipsiąs Į kalnų. Man baugu, 
kad nesu treškėtų šakele, po ko
jų. Nusimenu, kada sušlama 
medžių šakose koks paukštis. 
Sustoju ir žiūriu ton vieton, ar 
iš tiesų čia paukštis sušlamėjo, 
ar gal kas kitas.

ir bus drąsesnės.v
laiko nematyti sau- 
susilenkus ant kny- 
tokiam įtemptam

busiu riebesnis, akys įgaus ki
tos šviesos

Juk tiek 
lės, išsėdėti 
gų, išbūti 
ūžesy!..'.

Bet vįs dėlto kur aš einu? 
Niekumet šilan kraštan nevaik
ščiodavau! Visumet mane trauk
davo į vakarus, o dabar šit į 
pačią šiaurę. Negaliu suprasti!

Sustojau ir mąstau.
O kodėl aš vaikščiodavau į 

vakarus?.. . Tenai, tam kraš
te, ji gyveno. Dabar ji šiaurėje 
gyvena...

Ten saulele jlaug šviesesne, 
Ten šalelė daug gražesnė...
Nuslinko nuo ipanęs šešėlis 

apsunkusiojo ūpo. Rodos, nei 
aš toks silpnas, nei toks išvar
gęs. Atsirado gyvybės, pajėgų. 
Risčia įbėgau prieš kalną. Iš
sinėręs iš krūmų, išlėkiau į 
platųjį, tolimąjį lauką. Užpa- 

Gaisras negesomas išsiplečia.! kalyj, duobėj, visas miestas

Liežuvis kūnų daužo. — Lie
tuvis pikta mėsa. — Liežuvis, 
tas mažas mėsos gabalėlis, žmo
gų pakaria, sue*da ir paleidžia. 
— Liežuviui dveji vartai: kad 
ųeužčiaupi su lūpomis, užkąsk 
su dantimis. — Liežuvio sau
so niekas neklauso. 

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

SENOVĖS DAINA
Maironis

Eina garsas nuo pat Vilniaus: žirgų reiks balnuoti; 
Daug Kryžeivių nuo Malburgb rengias mus kapoti. 
Pasilik, sesute, sveika! Nuramink širdelę!
Gal pagrįšiu, nepražuvęs, į tėvų šalelę!

£>augel turto tur Kryžeiviai nuo senos gadynės;
Auksu žiba mięsto bokštai, šilko pilnos skryties. 
Aš parnešiu sau iš Prūsų, plieno kardų kietų, 
Tau, sesyte, šilko skarų, diržų aukso lietą.

Jau pavasaris išaušo, gieda vėverselis!
Nebegrįžta nuo Malburgo mielai bernužėlis: < 
Saulė leidos, buvo kova, kraujo daug tekėjo; 
Mylimasis už tėvynę galvų ten padėjo.

Mano draugės linksmos ir šilkais dabinas, 
0 man ašaros tik žiba, ir kapai vaidinas! — 
Nekalbėsi, bernužėli, man meilių žodelių, 

Neužmausi aukso žiedo ant baltų rankelių.

dingo. Bematyti vien stora ru
dinė dūmų, ties juo bekybančių.

..Ten šalelė daug gražesne...
Skamba vis ausyse tos dai

nos gaida.
Einu šiaurės keleliu vis to

lyn, vis gilyn į laukus.
Iš kairės pusės bėga banguo

damas rugių laukas. Matau, 
kaip žalios greitos bangos čia 
v iena n k ra Man. kita kitą ge
na, čia staiga puola, lyg ką su
sitikę savo kelyje, kitan, čia 
verpetu susiduria tarp savęs, 
čia atšoksta nuo viena kitos ir 
pasklysta plačioj dirvoj. Va jos 
visos į kalną ritas, šoka per 
viena kitą. Griūva ir vėl sku
ba kelias, kad tik greičiau už
lėktų. O ten nuo kalnelio nu- 
drožė kiek tik įkabindamos į 
pakalnę. Ąžuolai, kur stovi ban
gų sūkury, tarytum klauso jų 
bylos ir kraipo pamažu, iš reto 
sunkiomis šakomis.

Dešinėje pusėje dreba, krūp
čioja, lyg ko išsigandę, žirniai. 
Virpa, ,virpa vis iš vieno, nie
kur nebėga. •

'Poliau dobilai, net ligi pa
čios pamiškės, linguoja susimąs
tę raudonomis galvomis vienan, 
kitan šonan.

Debesų pilnas dangus pri
plaukęs. Vaikščioja, rėplioja 
per dangų, nieko nebodami. 
Juodi drąsesni, net į patį paže
mį nusilenkia. Nė nugriūti ne
bijo.

Žvilgters saulės spindulys pro 
debesų plyšį ir gena šešėlius 
tamsiau miškan. Pralekia spin
dulys, dingsta, jie ir vėl išsitie
sia padirviais; sulenda rugiuos- 
na ir bematant vėl visą lauką 
savim užtiesia.

Aš vis einu ir einu tolyn. Vis 
į tą kraštą, į šiaurę. Noriu, ta
rytum, prieiti net tenai, kur 
gal ji viena'vaikščioja po lau
ką, skina rugigeles ir dainelę 
niūniuoja. —Ignas šeinius. )

(Iš “Vargo Mokyklai”)

Prohibicija
[ Pel jetonelis]

Pilietis Užtupas triusėsi skie
pe prie katiliuko, kuriame kun- 
kuliaVo išraugtas munšaino 
raugas. Jis virė munšahio ne
daug — tiktai šimtą galonų ir 
tiktai “savo šeimynai”.

Užlupąs žmogus praktiškas: 
jis .visą savo amželį praleido 
skiepuose pečius kūrendamas ir 
ką nors virdamas. Taigi, prie 
virimo jis buvo specialistas. 
Laikui bėgant jis taip priprato 
virti, kad be to negalėjo ir ap
sieiti.

Laikui bėgant pilietis TTžtu- 
pas taip pagarsėjo, kad visos 
kūmutės ir kūmai apie jį tik
tai ir. kalbėdavo. Vieni ateina 
pas jį pasiskolint munšaino, o 
kiti. paragaut. Nespėjo Užtupąs 
išvirti šimtą galonų, ant ryto
jaus jam vėl reikia virti. Visa 
apielinkė šnekėjo, kad Užtupo 
munšainas geriausias. .Skonis 
jo munšaino buvo labai “aro
matiškas”: kvepėjo visokiais 
prismokais./ Kada gardus gė
rimas buvo, tai kiekvienam jį 
uživdjančiam buvo įdomu žino 
ti, iš ko ta skanybė yra pada
ryta, ypač įdomu tiems, kurie 
patys bandė munšaino pasida
ryti. Pats Užtupas savo paslap? 
čių niekam neišpasakoja. Jei
gu ne 10 metų mergaitė, tai ir 
iki šiol niekas nežinotu, iš ko 
geras munšainas pasidaro. •

—Dukrele, paskolink , man 
galoną to gardaus munšaino, — 
atbėgusi Juzienė prašė mer
gaitę. ’ • \

—Negaliu, ciocyte. Papa sa
kė, kad niekam neskolinčia, nes 
atneša blogą munšainą. Reikia 
užmokėti.

—Nagi, pasakyk tu man, 
dukryte, iš ko papa daro mun
šainą, tai ir aš padarysiu ge
rą ir tada jums sugrąžinsiu, — 
prašė Juzienė.

—Ciocyte, munšainą galima 
is visko padaryti. Kuo daugiau 
visokių daiktų įdedi j jį, tuo 
daugiąu sunkos ir gardumo. 
Mes surenkam ėlėse* išmatų

kad pasidarytų geras koleris. 
Viską sudedam, kas tiktai pa
daro gerą užrugimą. O pridė
jus truputį* muilo, dar geriau 
—'slidesnis ir minkštesnis pa
sidaro.

Juzienė pusiau nugertą sklė- 
nyčią atitraukė nuo lupų ir nu- 
sispiove į kampą. *

— Kodėl spjaudai, ciocyte? 
Argi negardu? — užklausė Už- 
tupo mergaitė.

—Aha! Aš dabar žinau, ko
dėl Smarvickas su Džiolu Die
vui dūšią atidavė!... *

—Dievui dūšią atidavė? — 
pertrauke mergaite. — Tai ge
rai, ciocyte; gerk ir tu, kad 
dūšią Dievas paimtų. Smarvic
kas ir Džiolas visada girdavo 
musų munšainą: sakė, kad la
bai gardus ir maenas...

Todėl gardus, kad nebuvo 
geresnio. Ne tie laikai, kada 
būdavo atsineši iš saliuno kvor
tą arielkos ir bačkutę byro. 
Prisipili su putomis... Pamis- 
lyk, su putomis!.... Prie to dar
džiovintos dešros užsikandi!... 
Ah! koks skanumėlis! Dabar 
gi geri, o tau gerklę kai su 
pinklu piauna... Ne tie laikai, 
dukrele, ne tie laikai!... Duok, 
Dieve, kad sugrįžtų senieji lai
kai, duok, Dieve!...

Nugirdusi Užtupienė apie ką 
eina kalba, atėjo ir ji.

—Ką čia, kūmute, ir bekal
bėti apie munšaino gardumą 
ar negardumą. Žinai, jeigu mes 
virtum arielką, tai greit ir bė
don galėtum pakliūti. O kada 
išsiverdam “tiktai sau”; tai tik 
tokio, kurs nėra arielka, bet 
munšainas.

—-Gerai tu sakai, kūmute. 
Bet...— stenėjo Juzienė.

—iAndai atėjo du prohibici- 
jos agentai, paragavo ir pasa
kė: “Tai nėra munšainas, bet 
pamazgos” ir liepė virti.

— Gal ateis tie laikai, kada 
žmones gers kerosiną, o su 
žvake užsikąs, „vietoje džiovin
tos dešros?!... Visko gali būti, 
jeigu prohibicija ilgiau bus.

— Na, kūmute, gerk dar vie
ną! — ragino Užtupienė.

—Na gi ir tu gerk, — atsa
kė Juzienė.

—Aš pati turiu dusulį, vy
ras nuo garų prisvaigsta, o 
mergaitės dar bloznos, negeria. 
Menki iš musų gėrikai. Mes 
tiktai svečiam ir burdingieriam 
pačėdinam. Jeigu kas paprašo 
liekarstai, tai parduodam. Nagi 
dar stikliuką, kūmute!

—Dievui dėkui, kūmute. Aš 
jau prigėriau, net po krutinę 
negerai darosi... Aš irgi pa
likau namie katiliukij ant Tig- 
nies. Pamiršau, gal jau spro
go? Bėgu greičiau. Sudiev!

M. Šileikis.

Vilniaus įkūrimas
■ ■■ ■ ■ — t

Senai, labai senai, kada lie
tuviai tebeturėjo karalius, ar
ba kunigaikščius, Lietuvos ku
nigaikštis buvo Gediminas. Jis 
buvo labai narsus, turėjo daug 
kareivių, daug visokių turtų. 
Kas tik puolė mūsų tėvynę, no
rėdamas pasigauti sau žemės 
gabalą, ar vokietis, ar rusas, ar 
lenkas, tą Gediminas tuojau nu
veikdavo, neleisdamas plėšti 
krašto. Užtat visi priešininkai 
bijojo jo iš tolo. Tada lietuviai 
tebebuvo nekrikščionys.

Vieną sykį kunigaikštis Ge
diminas su savo tarnais ir dau
gybe visokių ponų išjojo me
džioti/ Ponai jojo ant gražių 
arklių, jų balnai buvo auksu 
ir sidabru išsiūti, prie šonų tu
rėjo prisikabinę aštrius kalavi
jus, už juostų užkištus smai
lius peilius, rankose turėjo ra
gus. šautuvų tada nė žinote ne
žinojo, nes nemokėjo dar dirbti 
parako; priešininkus Ir žvėris 
mušė kalavijais ir šaudė strelo- 
mis. Tarnai vedė šunų daugybę.

Taip visi nujojo į girią. Per 
kiaurą dieną medžiojo braškė
dami po mišką, net visa giria 
skambėjo.

Atėjus vakarui, visi medžio
tojai, pavargę, išalkę, susirin-

tyti negalima: 'briedžių, ilgais, 
lyg medžio šakos, ragais, vil
kų, gauruotų lokių... Tada dar 
buvo Lietuvos miškuose ir 
stumbrų, labai didelių žvėrių, 
panašių į jaučius, lokiais pat 
ragats. Kunigaikštis Gediminas 
pats užmušė didžiausią stumb
rą. Visi ponai stebėjosi, veiz
dėdami į tą baisų žvėrį: nieka
dos dar nebuvo matę tokio di
dumo.

Tuo tarpu tarnai sukūrė ug
nį, pastatė palapinę ir paruošė 
vakarienės.

Pavalgę ir pagėrę, kunigaikš
tis su ponais panorėjo miego. 
Namo grįžti toli, o naktis tokia 
šilta ir tyli, l/e jokio vėjo, jog 
Gediminas sumanė čia pat per 
nakvoti. Vieta ta jam labai pa
tiko: kalnas buvo apaugęs se
nais ąžuolais ir baltais beržais, 
o pakalnėje plaukė sau rimtai 
Neries upė.

Kaip čia bus gražu nakvo
ti! — tarė kunigaikštis. Pa
sitaisykite tuojau patalą!

Tarnai, sunešę lokių kailių, 
pataisė iš jų patalą, ir netru
kus visi medžiokliai atsigulė ir 
saldžiai užmigo, ąžuolų ūžimo 
supami.

Ryto metą kunigaikštis tarė:
—Nuostabų sapną aš sapna

vau šią naktį! Rodėsi man, jog 
ant to kalno stovėjo didelis di
delis geležinis vilkas. Taip bai
siai jis kaukė, lyg kad viduje jo 
šimtas kitų vilkų sėdėtų. Ka
žin, ką tas sapnas galėtų reikš
ti/

Niekas negalėjo įspėti. Bet 
kunigaikštis būtinai norėjo ži
noti, ką reiškia tas nuostabus 
sApnas.

Netoli nuo kalno, miške, sto
vėjo Perkūno žinynas. Prie to 
žinyno gyveno vyriausias lie
tuvių kunigas, krivių krivė. 
Lietuviai labai jį gerbė — ką 
jis pasakė, tat buvo laikoma 
šventa. Ir kunigaikštis Gedimi
nas sumanė nujoti jo prašyti, 
kad išaiškintų sapną.

Krivių krivė, išklausęs pagal
vojo valandėlę, paskui taip pa
sakė:

-----Švjc&iausias kunigaikšti! 
Tavo sapnas štai ką reiškia: 
tas geležinis vilkas tai yra mie
stas, kurį tu turi pastatydinti 
ant to kalno; miestas tas bus 
taip tvirtas, kaip geležis; nors 
musų priešininkai užpuldinės jį, 

. norėdami sugriauti ir suardyti, 
bet nieko nepadarys; Jis visa
dos stovės ir atgins musų tė
vynę nuo priešininkų. O tie vil
kai, kurie kaukė to vilko vidu
je, tai yra galingi vyrai tame 
mieste. Garsas apie jų protą ir 
galią skambės plačiai po visą 
pasaulį, kaip tų vilkų kaukimas.

Gediminui labai patiko toks 
sapno išaiškinimas. Jisai pa
klausė krivės žodžių ir pastatė 
pilį ant to kalno, kur nakvojo, 

: pavadinęs ją Vilnium. Paskui 
i pats persikėlė čionai gyventi, 
ir nuo to laiko visi Lietuvos 

(kuriigaikščiai Vilniuje gyveno. 
Ir viskas taip buvo, kaip sakė 
krivių krivė. Miestas didėjo, 
augte augo, buvo tvirtas ir tur
tingas, daug garsingų vyrų iš 
jo išėjo.

Ir dabar, nors jau senai ne
bėra Lietuvos kunigaikščių, Vil
nius tebestovi gražus. Toje vie
toje, kur stovėjo Perkūno žiny
nas, dabar stovi puikiausia ka
tedros bažnyčia, ir po didžiuoju 
altoriumi galima pamatyti au
kuras, kur senovės lietuviai de
gino ugnį Perkūnui. Tyčiomis 
ta vieta laikoma, kad kiekvie
nas galėtų pamatyti, kaip mel
dėsi musų tėvų tėvai ir kokius 
žinynus turėjo. Šatrijos Ragana.

“kenuose” lemąnus, obuoliu lie
kanas, bananų lupynas, cibu
lius, kaulus ir k. Nuo gatvių 
kampų surenkam .cigarų galus,

ko į būrį kalnelyje. Tarnai su
vilko visus užmuštuosius žvė
ris. Kas ten jų buvo! Ne zui
kių ir lapių, bet visokių didžiu
lių, kurių jau dabar nė pama

Gerai atsakė
Yra sakoma, kad kiek metų 

atgal vienas franeuzas atvyko 
Amerikon. Pabuvęs čionai tūlą 
laiką, su buriu amerikiečių jis 
grįžo į savo gimtąjį kraštą. Iš 
prieplaukos jiems plaukiant, 
neaiškiai migloje matėsi laisvės 
stovyla. Franeuzas amerikiečių 
užklausė, kas tenai yra. Ame
rikiečiai išdidžiai pasakė, kad 
tai esanti laisvės stovyla.

—Ak, taip, -— tyliai atsiliepė 
franeuzas, — mano tėviškėje 
paminklai statoma mirusiųjų 
atminčiai.
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
6540 - Samparijonai Zekienei 

21271—Liudvikai Jaugelienei 
6551—Kazimirai Aleliunaitei 
6557—Pranui Šarkiui 
6512—Teklei Bahitienei 

21260—Anelei Dirdienei
6569—Marijonai Jurgaitienei 
6572—Sofijai Sungailienei

Ž2818—Veronikai Pateckienet 
22819—Jokūbui Paleckiui 
22823—Uršulei Varnavičienei 
55536—Uršulei Užkaliįienei 
22827—Petrui Butkui 
22835— Vladui Urbetis 
55554—Vincui Šulcui 
55555—Petronėlei Beržienei 
12291—Pranui Anužaičiui 
12290—Ignui Basčiui
6586—Pijušui Mickevičiui 
6590 Vladislovui Jovaišai 
6596—Mari jonai Račkauskie

nei 
66O(> Jonui ržiin skc. i li i

21282—Zofijai Misiūnienei 

24275- Pranciškui Jurgelevičiui 
6601—Pr. Mejerui
6602—Juozapui Turauskiui 

21281—Grasei Dagilienei
6608—Kaziui Zenonui 
6619—Julijonai Krigelienei

11286—Viktorijai Turskienei 
6615 Karolinai Kurauskienei

24716—Onai Lykienei 
6611—Monikai Jasutienei 
6624—Simonui Braziui 

12298—Jonui Janulioniui 
22853—J u ze i Vai t keviči u tei-Z i- 

liauskienei
55552—S t a n islo va i Šimkienei 
55561 —V i ne u i Trinkai

(>631 Antanui Buivydui 
21292—Liukštienei Šėlom i j ai 
2129 1—Antoninai Šemežienei 
12301—Juozui Vitkui
6629 Mečislovui Vaičiulevičiai 
66 12—Leonorai Jakaitienei 
6615—Karoliui Minski
6636—Rozalijai Petrauskienei 

21293—Julytei TekoraiUi 
22871—Petrui Ivanauskiui 
22874—Elzbietai Lapinskienei
6663—Jonui Petkui 
6659—Barborai Bernotienei 
6650—Juozapui Liepai 
6662—Barborai Lazutkienvi 
6667—Onai Truncienei 
6649—Agnieškai Gulbinienei 
6687—Mykolui Krupeliui 
6675—Juozapatai Kunienei 
6680 Onai Jasulaitei 
6681—Ignui Kamarauskui

21308—Jonui Majauskui 
21306—Barborai Mikalauskie

nei
6669 - Juozui Tamašauskui 

21310—Pranciškui Urbeliui 
2131 f—Jonui Eitmantis 
21312—Uršulei Miksiunienci

6709— Steponui Dariui
6710— Antanui Vosyliui 

21317—E. Taborui
6331—Elzbietai Janulienei 

12219—Juozapui -Sprindži u nui
6362—Jevai Pečukienei 
6398—Stanislovai Blinstrubai- 

tei
6484—Zigmui Strikuliui

i
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6303—Antanui Ladukui ir 
M. Grabauskui 

21246—Onai žičkienei 
22433—Vilhelminai Šmitienei 
6489—Alenai Peleckienei 

21245—Petrui Pukui 
21241—Barborai ttaidumavi- 

čienei
6496—Mataušui Sktipui 

12259—Marijonai Sukockienei 
21292—Liudvikai Junevič 
95901 Benigdai Atutienei 
12294—Adelei Čiulkinaitei 
21284—Barborai Šatienei 
21285 Marijonai Kinderienei 
55564—Magdei Kaminskienei 
55568 Adelei Sadauskiutei 
21291—Agotai Marozienei

6632—Viktorui Baltrošiunui 
6643—Julijonui Eišmontui 
6628—Domicėlei Juzaitienei 

22857—Stanislovai Lipskaitei 
22858-----Magdalenai JuAkevi-

čienei

22861—Jonui Janušauskui 
22867—Kotrinai Meidžienei

122873—Jevai Gulbinienei 
9o904—Vincentai Tautkevi- 

čaitei
6656—Jonui Erominskiui
6634—Onai Taupienei

21300—Marijonai Lazauskaitei 
22438—Onai Višniauskienei

6651—Marijonai Gauriš- 
kienei

6665 Jonui Gumauskiui 
21301—Onai Janutienei 
>4718 Rozalijai Budrienei 
21298—Julei Gasiunaitęi 
12308 Kaziui Vaišvilai 
21299—Juozui Urbonui 
21302—Adoniui Skukauskui 

668 i—Antanui Kundrotui
6671— Kazimierui Kazilai
6672— Rapolui Misevičiui 
6685—Petrui Petrauskui 
6670—Marijonai Petkevi

čienei
6683—Motiejui Murauskui 
6679—Antanui Gurskiui 

12315—Aleksui Augenui 
24280—Antanui Kitriui
6690—Marei jonai Nausėdaitei
6702— Antoninai Vitkutei 
6689—Petronėlei Paulauskie

nei
6703— Liudvikui GlinskiuiI

21315—Julijonai Bučienei 
6729 - Mortai Grebolienei 

12316 Jadvigai Česnauskaitei 
6714—Liudvikui Butkui 
6708— Pranciškui Andriuliu^ 
6713—Onai' Savickienei

22880—Antanui Velavičiui 
22881—Jurgiui Kudžmai 
22882—Ignacui Švažui
6736—Razolijai Vėžytei 
6731—Onai Petraitienei 

22883—Marei Mejerienei
6730—Annai Jurkūnas
6723—Domicėlei Skinderienei 
6185—Aleksandrui Liškai 
6506—Elzbietai Kamzienei 
6480—Konstancijai Stulpeliu- 

tei
922—Bronislavai šašytei 

95899—Onai Raubienei

CH1CAG0S 
ŽINIOS

Mirė lietuvis
Nežinoma jo giminiu

Aleksandras Navakas mirė 
geg. 29 d. U. S. Government 
ligonbuty, Dwight, III. Bus lai
dotas ketvirtadienį, birž. 3 d. 
2 vai. po pietų iš Hursen Under- 
taking Parlors, Madison and 
Western Avė., į Arlington Ce- 
metery ant Wcst Lake St. Pa
žystami ar giminės yra prašomi 
atsiliepti pas Joną Senauską, 
1944 Oakley Avė., Ilumboldt 
3026. Velionis paėjo iš Taura
gės apskr. Lietuvoje. — S.

Suėmė policistą 
gabenant alų

Cicero policijai pasisekė su
imti Chicagos policijos leitenan
tą Albert Winge. Jį suėmė prie 
galiūno ties 5713 W. Roosevelt 
Rd., į kur jis buk pristatęs ke
letą statinių alaus.

Leit. Winge yra. apkaltintas 
ir federalinio teismo už šmuge
lį alum. Jis ’ buvo Trving Bark 
stoty, bet pastaruoju laiku bu
vo laikinai paliuosuotas nuo 
ėjimo pareigų laukiant kuo už- 
sibaigs jo byla lederaliniame 

' teisme.
J minėtą saliuną buvo prista-1 

tytas visas trokas alaus, o Įeit. 
Winge buvo to troko sargas. 
Pamatęs Cicero policiją jis ban
dė pabėgti, bet nepasisekė.

Durkin byla prasidėjo

Vakar kriminaliame teisme 
prasidėjo nagrinėjimas bylos 
paskilbusio automobilių vagilio 
Martin Durkin, kuris nušovė fe- 
deralinį agentą, o paskui ir 
Chicagos policistą, bet ilgą laiką 
įstengė slapstytis, apvažinėjo vi 
są šalį ir tik negreit tapo pa-1 

įgautas. Valstija reikalausianti 
jam mirties bausmės. Dabar ei
na rinkimas jury. -Vakar visą 
dieną rinkta, bet dar neišrink
ta nė vieno. Durkiim gina teis
mo paskirtieji advokatai, ka
dangi jis neturi/iš ko pasisam
dyti savo advokatas, nes visus 
vogimų įgytus pinigus praleido 
su moterimis ir besitrankyda
mas po visą šalį.

Nušovė savo draugą 
ir moterį

Derino Lažai, 10 m., 808 
Cambridge Avė., nušovė savo 
draugą Pete Abrakams ir nepa
žystamą moterį ir paskui nuėjo 
policijos stotin ir pasidavė poli
cijai. \

Parėjęs namo Lažai radęs sa
vo kambary savo draugą ir tą 
moterį. Bijodamasis, kad kas 
nepaleistų nepalankių gandų, 
jis paprašė savo draugą, kad 
išvalytų tą moterį, bet tasis 
nesutiko. Lažai po to išėjo. Bet 
kada sugryžęs vėl rado tą j mo
terį tebesančią su jo draugu, 
tai tarp jų iškilo barnis ir jis 
išsitraukęs revolverį paleido ke
lis šuvius, nuo kurių krito ir jo 
draugas, ir moteris, nors jis 
moteries buk nenorėjęs nušauti.

(.Pacific and Atlantic Photo]
Mohamniedas VI, buvęs Tur

kijos sultanas, geg. 16 d. numi
rė mieste San Renio (Italijoj).

Nušovė du žmones
Andrevv George, 40 m., 4307 

Indiana Avė. ir, manoma, Niek 
Hoeb, partneriai batų valymo 
šapelėj, 1168 E. 53 St., tapo nu
šauti elėj prie 810 E. 53 Si,,, 
kada jie ėjo namo su Costanti
nę Siabelis, 5150 Calumet Avė. 
Pasak mačiusių, samdytu auto- 
mol>iliu privnži avo prie ju du 
vyrai ir tarp visų jų prasidėjo 
barnis. Atvažiavusieji išsitrau
kė reolverius ir George ir Hoeb 
nušovė, o Siąbelis tapo pašautas 
į ausį. x

Policija areštavo John Kalios, 
kuris kartu su George gyveno. 
Kalios užsigina kaltinimo, bet 
policija vistiek ieško jo draugo.

lieliMiĮ Rateliuosa.
Po Chicagų Besižvalgant

Komunistai išsigandę
“Naujienose” skelbiamos ži 

nios, kad SLA Seime komunis
tų bus mažuma, įvarė labai 
daug išgąsčio komunistiškųjų 
kuopų delegatams. Kai kurių 
kuopų delegatai, mat, važiuoja 
savo lėšomis, pasitikėdami, kad 
laimėjus seime, jiems jų orga
nizacijos nuostolius padengs. 
Bet jei bus prakusta, dievai ži
no, kas gal ąlsitikti su grąžini
mu jiems išlaidų. Yra žinių, 
kad paskelbus “Naujienose” 
apie komunistų prakišinią rin
kime delegatų i busiantį seimą, 
komunistai Chicagos apskričio 
turėjo konferenciją; buvę tar
ta, kad nebsiųsti tų kuopų de
legatų, kuriems kuopa negali 
padengti kelionės išlaidų. Te- 
čiau po ilgų ir*karštų diskusi
jų rasta reikalinga, kad neatsi
žvelgti į “Naujienų” skelbimus 
apie komunistų prakišimus de
legatų rinkime į ateinantį sei
mą, nes sulig kai kurių lyde
rių nuomone, “Naujienos” no
rinčios tyčia suklaidini i jų se
kėjus ir tuomi atitraukti dalį 
delegatų, tapo panaujintas ta
rimus, kad neatsižvelgiant į jo
kias “Naujienų” “provokacijas” 
laikytis pirmesnių tarimų. Vie
nas iš “Vilnies” štabo tikrinęs, 
kad tikras apskailliavimas bu
siančio SLA Seimo sąstato ro
dąs, kad komunistiško nusista
tymo delegatų busią 148, taip

kad apie 10 komunistų delega
tų busią daugiau, negu tauti
ninkų ir socialistų.

Jonas Jankus
Sekama “Naujienų” ekskur

sija bus liepos 28 d., tai yra tą 
dieną išvažiuojama iš Chicagos. 
Palydovu bus Jonas Jankus, 
senas cliicagiečių pažįstamas, 
žymus darbuotojas, ypačiai lo
šimo srityje. Kadangi p. Jan
kus yra gana linksimus budo 
žmogus, sumanus ir turįs ga
na patyrimo kelionių reikaluo
se, pertat galima iš anksto tik
rinti, kad ekskursantai turės
smūgių kelionę Lietuvon. TELEFONAS CANAL 0464

Chicagos Lietuvių Draugija
Chicagos Lietuvių Draugija 

Savitarpinės Pašelpos. yra vie
na iš didžiausių ir turtingiausių 
savišelpos draugijų Chicago jc. 
Jos nepaprastai greitus augi-

(Tąsa ant 8-to pusi.)
—— . ; ....... . ...=.

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

akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame- 

rikoje negauna tiek daug nuo
latinių mąldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose x Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, neg.u kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja.

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Si., Chicago.

Kraujo, odos, chroniškas /

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Or. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE

• BANKO

1800 So. Ashland Avė.
i Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1C. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA:
222G MarshalI Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480

J, F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

OFISAS: 
668 W. 18th St. 
Te!. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvdi 4063

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius •..

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidą užlaikymu slcyriig. ,

: 3307 Auburn Avė.
Chicago, III. ,

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

ir * Balzamuotoms 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 ‘ 
ir 2199

Phone Boulevard 5203 
s Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagraby direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th SL, Chicago
... — I................. I...........................................>

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP 1

• Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

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

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

Town of 
Lake

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
161G 47th Street

DR. VAITUSH,
OPTOMETRISTAS

Palengviną akių jtempimą, kurii 
esti priefcastimi galvon ukaudčjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
niO, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tolirejrystę. 
I’rirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar- 
\ naus geriau.
Traukimas * dantų be skausmo. 

Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Gararituoįame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų tusų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

SERGANTI ŽMONES! '
DR. ROSS gydo žmoyes kasdien, 

kurie serjra *

Kraujo, Odos, Inkstų,
< Pūslės, Chroniškomis 

ir Privatiškomis
Ligomis »

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

Ross yra išgydęs 
tūkstančius, ku
rie turėjo tas li
gas.
Serganti yra už
prašomi atsilan
kyti ir gauti tą 
patį gydymą, su 
pagelba kurio gy
dytojas yra atga
vęs sveikatą tūk
stančiams kitų.

DR. ROSS turi dalei- 
dimą praktikuoti Medi
ciną ir Chirurgiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tas Illinois State lloard 
ot Health. Buvęs Svei
katos Komisijonierius 
antro didžiautro mies
to Illinois valstijoj. Yra 
baigęs didžiausią Medi
cinos Kolegija ir turi 
patyrimu virš trisdešim
ti metų gydyme Sočia- lių. Kraujo, . Chroniškų 
ir Privatiftkų Biru.

Del 
Nusil
pusių 

ir 
Visai 

Bejėgių 
Vyrų

Specialis gydymas yra vartoja
mas, kad pagelbėjus atgauti vik
rumą ir vyrišką stiprupią. Jos sti
muliuoja giles, išvalo in-aują, apva
lo sistemą nuo nuodų ir sustiprina 
nervų celes. Del prailginimo gyve
nimo h' besidžiaugimu juo, žmo
nės turi prašalinti iš savęs silp
numą ir ligas. Grynas kraujas 
suteikia sveikatą ir stiprumą; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
mirtį.

Nieko Nekainuoja Pasita
rimas su Dr. Ross.

Didžiausia slaptybė yra užlaiko
ma. Atsišaukite dėl kraujo ir pil
no išegzaminavimo.

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

Kampas Monroe St., Crilly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki 5 augšto.
Vyrų priėmimo kambarys 506.— 
Moterų priėmimo kambarys 508. 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po 
pietų. Panedėly, seredoj ir suba- 
toj nuo 10 ryto iki 8 vakare.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.
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ir pianų, jauniausis su-, 
smuikų ir pianų. Pats' 

yra geras kornelistas ir 
valdo smuikų. Tuo bu-

PRANEŠIMAI
NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, Birž. 2, 1926

ĮVAIRUS SKELBIMAI I REIKIA OARBININKĮI NAMAI-ZEME NAMAI-2EME

mas nariais paskubino ieškotis 
naujos vietos susirinkimams 
laikyti, nes senoji vieta pasi
darė perankšta. Sekamas susi
rinkimas, kuris įvyks birželio 
13 d. š. m., bus Masonič Temple 
svetainėje, 1547 N. įLeavitt St., 
kampas North Avė. šita svetai
nė yra viena iš patogiausių ir 
gražiausių svetainių Northsidė-i 
je.

drums 
nūs • 
tėvas 
mikliai
du Grušų šeimynų sudaro ga
na šaunių orkestrą. Jeigu p

150 — NAMŲ — 150
Dabar budavojainų: 4, 5 ir 6 

kambarių, medines arba murinės 
KAINOS $3600 iki $6200

Pirmas įinokėjimas tiktai $100, ki
tus kaip rendą. šis namų olseiio 
pasiūlymas yra dėl *jusų pasirinki
mo. Galit įsigyti vieną tų puikiu 
namų tiesiai nuo savininko, tiktai 
su biskiu įmokėjimo, kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais, 
sišaukit šiandien.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grond Avė.

6407 Irving Park blvd."
6537 irving Park blvd.

BUNGALOW 6 kambarių mu
ro namas ir medinis 4 kamb.; 
garadžius 2 mašinoms. Parduo
siu ar mainysiu ant bizniavo 
loto. 5335 So. Millard Avė., La
fayette 6568.

\ YRUPrisidėkite i šią draugiją
Chicagos Lietuviu Draugija S. P. 

yra didžiausia savišalpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 

* inls 
-------------------------- ra trys 

l skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moteris 
nuo 16 iki 45 metu. Iki gruodžio 
12 d„ 1926 metų yra prieinamos ir 
čiclos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

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

Naujienos, 1739 So. Ilalsted St.

na šaunių uikc.suu, jeigu p. vyry Ir nioterŲt Draugijos pinigi 
Grušai butų turtingi žmonės,, turtas siekia arti $15,000. Yra ti
nėra .abejonės, jie savo vai
kams keiktų gilesnį muzikos 
mokslą, o iš to butų didelė nau
da lietuviškam muzikaliam pa
sauliui, bet darbininkų tėvų 
vaikams sunkiai pasiekiamas 
kelias į bile vieną mokslo ša
ką. Bet yra vilties, kad darbš- 
ti Grušų šeimyna bandys apga
lėti visas gyvenimo sunkenybių 
kliūtis įsikopimui į aukštą mu
zikali pasaulį. Lietuvių visuo
menė privalėtų suprasti kiltus 
Grušų, kaipo tėvų, siekius. Mu
sų lietuviškų vakarų rengėjai 
gali labai daug pagelbėti p.
Grušui ir jo pastangoms lavin- „ , , - x ,... , . »• , | Halsted gatvių. Visi Jaunuoliai-es at-

vaikus muzikoje, kviečiant .vykit su tėvais. Tie nauji nariai no- 
pritarę išrinkimui SLA iždinin- n. Grušo orkestrą p lietuviškus rint prįsirašyti ir ztąip pat atvykit. 
ku. Man teko tuo reikalu kai- vakarus. Tai bus geriausia jam 
betis ne tiktai su SLA nariais parama iš lietuviškos visuome- 
Cbicagoje, bet ir kitose koloni- nes 
jose, kad baimė, idant tai svar
biai vietai i 
komunistas Kišonis privertė 
SLA narius balsuoti už senąjį

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

speclalumas Geras patar. 
navimas, žemos kainos.

SoHthelms, 1912 So State St.

REIKALINGAS singelis kriaučius 
kailio parVhorys arba darbininkas, 
gera ir pelninga viela. 3008 W. 
Pershing Rd. Lafayette 2119.

AUTOMOBILIAI

Adv.

Dalis 
rie yra

Kazimieras P. (ingis

nariąis SLA, .nepaten
kinti. kad adv. K. Gugis nebu
vo išrinktas į SLA iždininkus. 
Dauguma Chicagos lietuvių, 
kurie yra nariais SLA pilnai ti

Jaunuolių Orkestro mėnesinis su
sirinkimas įvyks Seredoje, Birželio 
2 d., 1926 m., Mark White Sųuaie 
Svetainėje (Library Room) 29th ir

Mitingas prasidės 8:30 vai. vak.
— A. fchultz,' Rašt.

ir tokios paramos iš Chica
gos lietuvių visuomenės p. Gru- 

neliktų, iždininkas $as vra pilnai užsitarnavęs. 
Nemunas.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks 'Seredoj, Birželio 2 d., 
8 vai. vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. Visi nariai kviečiami atsi
lankyti ir naujų narių atsiveskite 
prirašyti prie S. L. A. 36 kp.

—• A. Mardjonaitė, Rašt.

Vilnis” bus dienraščiu?
Klaipėdos krašto atstovų 

prakalbos>Pora dienų atgal, susitikęs 
savo senų pažįstamų, šapus dar
bininkų Jonų P. žingeidumo dė
lei paklausiau — ar jis girdė-, , . -
jo, kad komunistai žada leisti.^ose v^ose: 
savo laikraštį “Vilnį” kasdien,' Ril‘ž. 2 d. (seredoj) Town of 
nes buk sulig jų skelbimų, Chi-^^^7”_^v* Krysiaus paiapijos 
ragus lietuviai darbininkai to svetainėje.
pageidauja, kad “Vilnis” išei-1 8 d. (ketverge) Kosė
tų dienraščiu. Mano senas pa-(^an^e Parapijos svetainėje, 
žistamas smagiai nusijuokęs t0806 Wabash Avė.
tarė: “Komunistai gal leisti1 Birž- 4 d* (Pėtnyčioj) West 
laikraščiiK<iek jie nori, Chica-;Pu,,man Bajorūno svetainėje, 
gos lietuviai darbininkai jų Ii- 120 Street ir Halsted St.
teiatura nėra užinteresuoti;' Bi^* 8 d. (utaminke) North 
darbininkų judėjime jų reikš- Sldij. ~ P^raP*ios
mė lyginasi nuliui. I 
kriaučių lokolas, 
klauso apie 1,500 lietuvių dar
bininkų, jie sudaro tiktai apie 
3 nuošimčius, tas pats yra ir 
su jų literatūra bei laikraščiais. 
Jeigu tamsta netiki man, dėl 
žingeidumo gali pasiteirauti 
bile stoties užlaikytojo, kuris 
pardavinėja 
jums tų pati 
“N’tiiij ienų’’ 
e^zemplio ru, 
laikraščio išeina 
egzemplioriai, 
darbininkams 
šalta nuo 
čių išleis 
mums yra 
keturkojui

Mažosios Lietuvos atstovų, 
M. Jankaus ir A. Brako, įvyks

20-to Wardo Lietuvių PolitikoH ir 
Pašeipo« Kliubo susirinkimas atsibus 
Seredoj, Birželio 2-rą dieną, 7:30 vai. 
vakare, Parapijos Svetainėj, prie 
18-tos gatvės ir Union Avė. Kliubo 
nariai bukite laiku, nes daug svar
bių dalykų turime aptarti ir naujų 
narių atsiveskit.

— K liūlio Valdyba

Rytinės žvaigždės Pašelpoe ir Pa
silinksminimo Kliubas laikys susirin
kimą Birželio 3 dieną, 1926 m., Kliu- 
be, 1652 N. Robey St., 8 vai. vakare. 
Draugai, malonėkite atsilankyti ant 
susirinkimo, nes yra daug svarbių 
reikalų.

— M. Chepul, Rašt.

Seredoje, Birželio 2 d., Ul>erty 
Svetainėje Ciceroje, įvyks Beethove- 
no Konservatorijos mokinių koncer
tas. Programe dalyvaus pianistai,, 
smuikininkai ir Orkestrą; bus virš 
trisdešimt solistų.

Lietuviu svetainėje, 1850 Wabansia Avė, 
kuriam ori-1 Visur prakalbos prasidės 8 

vai. vakaro.

Pranešimai
laikraščius;

parduodama 100 
i komunistiško 

ne daugiau 5 
Pertat, mums 

nėra nė šilta nė
to, kiek jie laikraš- 

nes jų laikraščiai 
tiek reikalingi, kiek 

penktoji. Jeigu 
pusbadžiai gyvenan

čių savo piliečių gali nors kiek 
iščiulpti syvų, tai Chicagos lie
tuviški syvsiulpiai galės sužle- 
penti.” Ištiktųjų pamaniau sau, 
kad Jonas kalba teisybę. Nie
ko neatsakęs nukiutinau namo.

Muzikalė Grušų šeimyna
Dauguma Bridgeporto lietu

vių pažįsta muzikantų Grušą,

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

ar kviečia.

BRIDGEPOUTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo JJ-Čids valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami "Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
tupinąmi ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

KIEK PRA

LIETUVIŲ SPAUSTUVfi
Spauzdinam įvairius spaudoą dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programus, plakatus, tikielus ir 
visokias blankas. Spaudos' darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 

musų spaustuvę.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 

SPAUSTUVE
710 W. 38rd St., Chicago, III.

Tel. Yards 6751 »

i

PRANEŠAM 
knd turim 

agentūrą,/ i 
kuri dirbu tvirtus ka- 

Standart Six

At-

I Chicagos 
naujų- au- 

Sl udebakers

PIRKIT PLUMB1NG4 PAS MUS 
IR SUTAUPYKTT 35% 

Mes nardundanio visiems olseiio 
kainomis

Levinthpl Plumbing Supply Co., 
1637 We»t Divislon SU 

netoli Marshfield

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

Tel. Prospect 7960
.9

Alias Fuel Company
Prezidentas V. Gapszewicz.

Anglys, Čeke ir Ledas
Olseiio ir Retail Anglių Jardas 
Pirkite anglis dabar, nes yra 

pigesnės

4913-19 So. Paulina St.
Netoli 49th Street

REIKIA ŪARBININKĮJ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ ir moterų į dirbtuves, res- 
taurantus, hotellus. Darbas dienomis 
r naktimis. GRAHAM’S AGENCY 

833 Milvvaukee Avė. f

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

ŠIUOMI 
visuomenei, 
totnnbiliu 
kompanija, 
rus. 
yra 27 arklių jėgos II. P 
nai aprengtas I durių sodan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu
si m

Studchakcr 
ir pil-

I).

MILDA AUTO SALES / 
3121 So. Halsted St. 
Tol. Boulevard 1685 

Kuraitis ir A. Kasu lis, vedėjai

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilankykit pas 

WEST AUTO VVRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Roosevelt 2794

Vartotų karų dalys visokių išdir- 
bysčių. Tajerai)- tūbai, ''radiatoriai, 
baterijos ir t. t. Karai parduodami, 
perkami, mainomi.

3 NAMAI mainui, rendos neša 
$350 į mėnesį — mainysiu j didelį 
apurtamentavų namą arba į visai ma
žą ir pigų namą. Iš 3-jų namų vie
nas yra kampinis tyiznio namas, ki
tas yra irgi biznio namas su 5 rui
mais gyvenimo, o trečias namas — 
4 fintai po 4 ruimus, šitie visi na
mai randasi lietuvių kolonijoje, va
dinamame Vienuolyno apielinkėje.

NAUJAS namas, 1 metų* senas, 
North West Shlėje 2 po 5, garu ap
šildomi, lotas 40x125, taipgi 2 karam 
garadžius. Gražiausioje vietoje ant 
North Sidčs. Mainysiu ant biznio ar
ba mažo namuko South Sidėje. Pri
imsime “Mortgečių” kaip “cash”.

ŠVELNIS ir MANKUS 
1443 N. Paulina Street 

Te|. Armitage 6411

EXTRA nepaprastas pigumas na
mų, pažiūrėkite Šituos namus ant 
Maplevvood Avė. Mūrinis namas, 2 
flatų po 5 kambarius, bungalovv 
stogas, kaina $13,500.

ANT Artesian Avė. 2 flatų po 4 
kambarius, Raina $11,000.

ANT Campbell Avė. 2 flatų po 
6 kambarius, kuiną $t5,300.

ANT Campbell Avė. 2 flatų po G 
kambarius, kaina $16,500.

NAMUS galite matyti vakarais su- 
balomis ir nedaliomis visą dieną.

Savininkas .John G. Mezlaiskis 
7018 S. Campbell Avė.

Te). Republic 45.37

PARSIDUODA 2 augščių mūrinis 
namas po 5 kambarius. Garadžius 2 
karams. Atsišaukite po 5 vakaro, ne- 
dėidieniais iš ryto.

4130 W. 21st Place
11 augštas

PARSIDUODA Shevrolet karas, 
5 sėdinių, gerame stovyje, tiktai 
$55. Veikit greit. J. Shusho, 10929 
S. State St. ,

ROCKFOR1), Illinois. Pardavimui 
naujas moderniškas bungalow, stu- 
cco, 5 kambarių, vana, landrė, fur- 
nas, vietos de.l 2 kambarių viršuj, 
didelis lotas, prie Pond St.. išmo
kėjimais. N. I). Taylor, Realtor, 
410 Mead Bldgj, M. 2104, Res. M. 
6312.

DEL labai svarbios priežasties esu 
priverstas parduoti savo 3 florų mū
rinį namą labai gerame stovyje, 1-6, 
2-7 ir skiepe 4 kambariai gyvenimui; 
2 karam garažas naujai pastatytas. 
Atiduosiu labai pigiai arba mainysiu 
bile ant ko; atsišaukit greit, laimė
siu 1-mos lubos.

616 W. Garfield Blvd.

RAKANDAI
PARDAVIMUI pianai ir kitokių 

rakandų, daiktai visi geri. Parduo
siu pigiai. 3655 So. Emerald Avė., 
2-ros lubos.

NAMŲ STATYTOJAS
TURI parduoti pigiai dėl sukėlimo 
pinigų, 4 apt. po 5 kambarius, prie 
parko, moderniškas. Paimsiu gerus 
lotus kaipo dalį įmokėjimo.

JACK ROBINOVITZ, 
3436 W. 67 St.

Republic 5380.

MORTGECIAI-PASKOIOS

PARDAVIMUI
TURIU parduoti savo $600 vertės 

grojiklį pianą, kenčiu, kabinet ir 
150 rolelių, išmokėjimais, kiek aš 
esu skolingos piano kompanijai. 
,10E. I)EMBROWSKI, 2332 West 
Madison St. 1 fl. front,

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, gera vieta, biznis gerai eina. 
Renda pigi. Lysas ilgas. Priežastį 
jardavimo patirsit ant vietos, norin
gi gerą biznį, atsišaukit greitu lai
tu.

MIKE PAUKŠTIS
4511 So. Wood St.

PARDUODU savo grojiklį 
su 125 rolelių ir benČiuml, 
už $140, Gšrantuotas pirrhos 
stovyje. Main^siti bile į kų 
)irnią įmokėjiiną.

MR. KRENZ, 
6512 S. Halsted St.

pianą 
viskas 
rųšies 
kaipo

Dabar Laikas Statyt 
Namus

REDLIN — HERMAN
Namų Statytojai

2343 W. Armitage Avė.
(arti Western Avė.)

Tel. Brunswick 7020 
atdara vakarais

Jei t u rito savo lotą mes pasta
tysime namą ir paskolinsime pi
nigų. Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių. Perkame ir par
duodame bonus ir moigičius.

L —

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis na
mas po 5 kambarius. Naujos mados 
įtaisymai, steam heat. Vienų metų 
senas. Išvažiuoju kitan miestan. 
Namas randasi gražioj vietoj ant 
80tos ir Paulina . Klauskite Lunch 
Room.

4938 Wentworth Avė.

Cash Už Jūsų Namų 
{plaukas Ir Lotus

Už bile išmokėtą namą, 24 va
landų patarnavimas.

Atsineškit savo deeds ir ab
straktus prirengtus dėl biznio. 
Mes suteiksime tuojau gerą pasiū
lymą. Atdara kas vakaras.

National Property Co.
11 So. La S'alle Street 

501 Roanoke Bidg., Central 4757

$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

KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.907 

Atsakymas: $100.00 ant syk ir 
$6.00 į metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas .dole

ris sudaro nematomą Juostą cen
tų Ir kiekvienas centas atlieka 
am tikrą darbą. Praleisdami cen

tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
ii*utą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada Jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, klek 
tie pinigai uždirbtų jums Jei psdO- 
tumėt juos į banką ar apulką?

Naujienų. Spulka. uždirba 
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk kiek Jūsų 
šimtas uždirbtų Jei laikytumėt j] 
čia per 20 metu?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
17M Halsteg gt.

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams. kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
minCtame apskrityje aprūpinu lie- 
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

ASMENŲ OMMAI
PAIEŠKAU tos brangios mote

ries, kuri buvo atsiliepus ant ma- 
n-' pirmo paieškojimo. Ir buvo at
silankiusi į mano namus seredoj, 

“ “ Meldžiu dar vieną 
kartą atsilankyti. Turiu labai svar
bų dalyką pranešti. Jonas Ambroza, 
3136 Congress St., Chicago, III.

KIC* JUIĮĮi l H <i»uilunL

SIŪLYMAI KAMBARIU

REIKIA-
MERGINŲ ‘
PRIE OPERAVIMO
CHIEAD ROLLPTRS.
GERA ALGA.

ATSIŠAUKIT:
JOSLYN MANUFACTURING 

COMPANY
3700 So. Morgan Street

PARDAVIMUI grosemė ir deli- 
cattessen, yrio didelių paikių ir 
mokyklų; kito tokio biznio nėra 
per du bloku, renda pigi, 7 kamba
riai <lel pagyvenimo. Del svarbios 
priežasties parduosiu greit už tei
singą pasiūlymą, 1413 E. 58 St. Tel. 
Fairiax 2619.

NAUJAS garažas pardavimui ar 
>a rendavojimui. A. KARN, 

2226—30 So. Leavitt St.

BAJtBER SHOP 4 krėslų, parduo
siu arba priimsiu partnerius. Prie
žastis — pinigų reikia.

5857 So. Kedzie Avė.

2 flaty mūriniai - be cash 
arba tik biskj įmokėti, pasta
tysime ant jūsų išmokėto loto 
už $10,000 ir augščiau — bun
galovv, $6,000, 8 flatų, $16,000. 
30 metų patyrę namų statyto
jai- Teisingas patarnavimus. 
STERl^FELD & CO., 4106 N. 
Hamlin Avė. Phone Irving“ 8608

KANKAKEE UP£
k

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 Dresšmaking 
College

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

M. E. HUTFILZ, Manager

rių jaunuolių draugijėlėse, pa
žangiose organizacijose ir kai
po gerų muzikantą, kuris daly
vauja su savo orkestru lietu
vių vakaruose. Grušas, būda
mas pats didelis muzikos my
lėtojas, šiam darbui atsidavęs 
su visa savo siela iš pat jaunų 
dienų, pertai ir savo šeimynai 
mokėjo muzikos meilės giliai 
įskiepyti. Taipgi p. Grušienė, 
kuri yra ištikima draugė savo 
vyro, yra pamylėjusi muzikų 
ir yra geriausia vyro rėmėja 
muzikos darbo srityje, kad 
augančiųjų savo šeimynėlę iš
auklėti muzikaliam pasauliui 
atsidavusius žmones.

Jeigu kam teko būt p. Gru
šo namuose, tas negali užmirš
ti gauto įspūdžio. Įspūdis gilus 
ir stebėtinantis, kad darbinin
kas žmogus, sunkiai dirbdamas 
dirbtuves darbų, gali taip pa
vyzdingai išauklėti savo vai
kus. Keturi vaikai: dvi dukte
rys ir du sunai — visi gražiai 
kalba lietuvių kalba, visi dide
li muzikos mylėtojai. Vyriausio
ji duktė Aldona gražiai groja 
kornetų, smuiką ir pianą, Euge
nija—pianą ir smuiką, vy- sąlygas Įsteigi
riauąis sūnūs Edvardas — bus ^8,e *

PASIRENDAVOJA kambarys vie- 
vaikinam, be val- 

, maudvnč, tele
fonas. PILKIS, 731 W. 18th St., 3rd 
fl. front. •

KEIKIA merginų virš 16 me
tų amžiaus darbui j rakandų 
dirbtuvę, patyrimas nereikalin
gas. Galima uždirbti gerą algą 
tuomet pramoksit darbą. Dar- 
)as nuolat per visą metą.

A. L. KANDALL CO.
525 W. 76th St.

PARDAVIMUI' grosemė, ir 
šviežios mėsos įstaiga. Gera 
vieta, apgyventa lietuvių ir 
enkų.

Atsišaukite:
4511 So. Hermitage Avė.

o
Pasirinkimui dideli lotai, 

kainos, lengvais išmokėjimais, šalę 
yra gerai įrengtas kliubas. Musų pa- 
sųilymą nieks negali viršyti. Illiana 
Heights I^and Co., -1504 Strauss Bidg. 
Wabash 6736-6737.

pigios

LIETUVIAI VYRAI

Svarbus pranešimas Roselando, Pull- ar ('Y'e.,n V1 
mano, Kensingtono ir West Pull- I 

mano lietuviams
Nuo gegužės 31 dienos, palengvi

nimui viršuj paminėtų kolonijų lie
tuviams gavime “Naujienų” pavie
niais numeriais, ' atidarome “Nau
jienų” pardavinėjimą ant sekamų 
kampų:

• ROSELAND: 
Avė. ir 103 St. 
Avė ir 105 St. 
Avė. 
Avė 
Avė. 
Avė

ĮVAIRĮIS SKELBIMAI
REIKALINGA senyva moteris dėl 

pridabojimo 3 vaikų. Valgis, ruimas, 
o su mokesčiu susitaikysim.

4359 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA grosernės ir saliu- 
no barai. Pigiai. Turiu j dvi dienas 
parduoti. Atsišaukite nuo 8—9 
kare.

4644 So. Marshfield Avė. 
I lubos užpakalyj 

Tel. Blvd. 2815

va-

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

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas arti 59 ir Robey. 
tinka bizniui, galima uždėti 
shop ' ar grosernę. Kaina 
įnešti reikia $2000.

Klausti P. Sedemka
f 3124 W. 63rd St.

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

Namas 
barber 
$4500,

Illinois Phimbing Works
514 N. La Šalie St.

Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan

VYRAI, BARBERYSTfc 
APSIMOKA

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

International Barber College
672 and 651 W. Madison St.

CHICAGO, ILL.

va- 
kol 
pri- 
K«-

PARDUOSIU standą priešais Lie
tuviškų Tautiškų kapinių, su visu sta- 
ku už $150.00, rendos mokėti nerei
kės, aš užmokėjau už visą sezoną. 
Gera proga gyvent ant šviežio oro 
ir padaryt pinigų per vasarą. Atsi
šaukit greit.

616 W. Garfield Blvd.

DIDELIS BARGENAS. Bizniavus 
lotas, mainau į mašiną. Skubinkit 
greitai, tas bargenas ilgai nebus.

827 W. 34th Place 
2-ros lubos užpąkalyj 

Vakarais matykite

REIKIA DARBININKU
J—u'*--'*-■—J'** —~ ~ ** *-■ **

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO. 
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikont malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

108
111
113

115

ir 
ir 
ir 
ir

VYRŲ

BAGDONAS BROS. ,
MOVING, \ EXPRESSING & ČOAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling 

Turhne daug metų patyrimą 
8238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd 7667 Office

St. '
St. 
St. 
St.

WEST PULLMAN:
Michigan Avė. ir 119 St.

KENSINGTON. x ' 
115 St. ir Front St. . 

PULLMAN:
111 St. ir Cottage Grove Avė.

čia visose paminėtose vietose 
“Naujienos”** gaunamos anksti iš 
pat ryto kasdien.
NAUJOS STOTYS CHICAGOJE:

Halsted St. ir 63 St.
State St. ir 63 St.

T0WN OF 1.AKE: 
Renošiaus Aptieka, 1616 W. 47 

DIDMIESTYJE:
Van Buren St. ir State St,

Jeigu yta numatomos kur tinka- įįmo “fstaiga Čhicagoj? Tlk° patyrę 
mos ir reikalingos “Naujienų” sto- unijos darbininkai samdomi. J. J. 
tys įsteigimui bile kurioje dalyje Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
miesto Chicagos arba ir Chicagos Avė. Phcne Lawndalc 0114. 
priemiesčiuose, malonėkite anie tai < 
pranešti “Naujienų” cirkuliacijos 
skyriui. Tą galite padaryti telefo
nu bei laišku. Kiekvienas toks pra
nešimas bei reikalavimas įsteigti 
“Naujienų” pardavinėjimo stotį bus 
tinkamai išrištas ir radus tinkamas

* *Jmui tokios stoties, 
stųtis bus įsteigta.

“N-nų” Cirkuliacijoa Skyrius. I

st.

\ STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas , užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi- 

I lių trokų patarnavimas Chicago) ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo.

I Didžiausia ir geriausia stogų den-

šiuomi skelbiame formališką atida
rymą Highlands Subdivision

Nedėlioj, gegužio 30. Randasi 
prie 87 St. ir Central Avė.

Mums reikia sales 'managerių ir 
salesmcmj. 'Patyrimas nereikalin
gas, didelis komišinas.

Automobilių keltas: jv pietus 
Western Avė. iki 95 St., i vakarus 
95 St. iki Central Avė., į šiaurę 
Central Avė. ‘iki 87 St. Del infor
macijų rašykit.

PIONEER REALTY CO.
128 N. Wells St., VVells Bidg.

Tel. Franklin 4070 
CHICAGO

PARDAVIMUI bUrbernė, graži vie
ta, garu šildoma.

6305 So. Richmond St.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, visą arba pusiau. Biznis ei
na gerai. 3935 S. California Avė.

$500 įmokėjus nupjrksite 8 kam
barių modernišką cottage, yra elek
tra, vana, kitus lengvais išmokėji
mais. Turit pamatyti, kad įvertinus. 
Tinkanti dėl didelės šeimynos.

I. S. BERKMAN 
Room 702 

105 W. Monroe St.
PARSIDUODA ice cream parlo-, 

ris, kendžių, cigarų, cigaretų ir 
notion krautuvė. 1437 S. 49 Ct., 

CICERO, ILL.

NAMAI-ZEME
REIKIA patyrusių langų plo

vėjų. Nuolat darbas, gera mo
kestis.

Tel. PuRman 1418
JOHN TENINGA

Namų Statytojas ir peneralis 
Kontraktorius

32 West lllth Place
' Chicago, III.

Room 21
62 W. Washington St.

REIKALINGAS bučeris, patyręs, 
Kreipkitės: 3425 So. Halsted St.

REIKALINGAS antrarankis be- 
keris, žinantis savo darbą. 3357 

* Auburn Avė. s

LOTAI! LOTAI!
Del rezidencijų ir biznių. Di

džiausias pasirinkimas. Viena iš 
puikiausių vietų prie Chicagos. Prie 
centro didelių dirbtuvių, kuriose 
dirba apie 250,000 • žmonių. Kainos 
pigios ir visai maži jmokėjimai 
Dabar yra geriausi proga nusipirk
ti čia lotą ar tai dėl budavojimo, ar 
investmento tikslais, iš ko greitu 
laiku bus galima gerai 
pasipelnyti. Kreipkitės 
ar laišku į Naujienas, 
Halsted St. Box 766.

EXTRA
Pardavimui 5 kambarių medinė 

Cottage, arba rendon. Yra gasas, 
elektra, maudynė, pečium šildoma, 
skiepas, frontas 50 pėdų. Namas me
džiais apaugęs. Parduosiu greit, nes 
einu į biznį. Savininkas

7331 So. Oąkley Avė.

Jaunuoliams Pamokos
Su ateinančiu Liepos mėnesiu 

prasidės lietuvių kalbos pamokos. 
Mokslas tęsis kasdien po penkias 
valandas per dešimts savaičių. Tė
vai, kurie norite kad jūsų vaikai 
išmoktų lietuvių kalbos, rašybos, 
ir susipažintų su Lietuvos istori
ja, teikitės įrašyti berniukus ir 
mergaites ligi Liepos pirmai die
nai.

Amerikos Lietuvių Mokykla 
J. P. Olekus, Mokytojas 

3106 S'. Halsted St., Chicago, III.

ir gausiai 
asmeniškai 

1739 South

ANT pardavimo 4 kambarių mū
rinis namas, randasi arti 2-jų gat- 
vekarių. Kaina $4,000, įmokėti -r- 
$2,000, Del tolimesnių informaci
jų kreipkitės.

Ilovvard E. Walter & Co. 
3124 W. 63 St.

——>" )■■—■■■............... '
PARSIDUODA 5 kambarių bun

galovv. Elektra, guzas ir smokei

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

. Dienomis ir vakarais klesos.

me- 
pasi- 

naują

I house. 40yl33 pėdų lotas. 5608 S. FEDEKAL AUTO ENG1NEER1NG
1 Mangle Avė. I 1507 West Madison St.

\


