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valdžia rezignavo
Mosčioki esąs “šiaudinis” 

Lenkijos prezidentas
Kinų atstovas Genevoj reika

lauja panaikint neteisingus 
traktatus

Senoji Lietuvos valdžia 
pasitraukė

KAUNAS (Elta). — Naujam 
Seimui susirenkant birželio ant
rą. Ministerių Kabinetas atsi
statydino gegužės trisdešimt 
pirmą.

IJetuvos Pasiuntinybė 
Amerikai.

VVashington, D. C. 
1926 m. geg. mėn. 31 d.

Trys darbininkai užberti 
vario kasytose

BUTTE, Mont., birž. 2. — 
West C.olusa vario kasyklose, 
priklausančiose Anaconda Cop- 
per kompanijai, viršui įgriuvos, 
urve, 1,900 pėdų po žeme, buvo 
užberti trys darbininkai.

Nelaimė atsitiko vakar vaka
rą. Gelbėtojai, dėdami pastangų 
atkasti griuvėsius, išgirdo vieno 
užbertųjų, Henry Lettalos, bal
są. Lettala sakos, kad jis esąs 
rąstų prislėgtas ir negalįs pasi
judinti, l*‘t tie ląstai išgelbėję 
jo gyvastį. Apie kitus du už
bertuosius jis nieko nežinąs. 
Manoma, kad abudu jie yra už
mušti.

Prancūzai nužudę 30 
banditų Damaske

PARYŽIUS, birž. 2. Ha- 
vas pranenimas iš Damasko, Si
rijos, skelbia, kad franeuzų ka
riuomenė, valydama miestą 
nuo banditų, užmušus apie tris
dešimt asmenų, įtartų dėl plė
šimo.

AR NORI g PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai-
na 50c. Vienas colis (apie 30 tarptautinę Pusantrašimtameti- atstačius priešintis Pilsudskio , Chicagai ir apielinkei oficia- 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau- nę parodą, per pirmą dieną ją reikalavimui, kad tam tikru lis oro biuras šiai dienai pra- 
giau sykių pigiau; asmenų pa- atlankė 125,000 žmonių. konstitucijos papildymu prezi- našauja:
ieškojimai po 70 centų už colj ---------- ------- dentui butų suteikti! daug dau-| Aplamai gražu; maža atmai-
į dieną. [ DECATOR, III:, birž. 2. giau galios, ne kad dabar kon- nos temperatūroj; stiprokas,

šuniui apvertus luoteU, Lake stitūcija jam duoda. Manoma, didžiumoj žięmių vėjas.
Decatur ežere vakar prigėrė kad dėl tokio socialistų priešin- • Vakar temperatūra vidutiniš- 

• vietos pilietis Rudolphas Potra- gumo Pilsudskis turės nemaža kai siekė 63° F. >
ka, buvęs gatvių superintenden- keblumų ir, gal būt, bandys du- j Šiandie saulė teka 5:16, Įei
tas. ryti antrą coup d’ėtat . džiasi 8:19 valandą.

Parduokit kas jums nereiks* 
liūgas per paskelbimus Naajie* 
nose. 9

Socialistinė Švedijos • 
valdžia rezignavo

LONDONAS, birž. 2. — Ex- 
change Telegrapho agentūros 
telegrama, gauta per Kopenha
gą, Daniją, praneša, kad socia
listinė Švedijos valdžia atsista
tydinus.

[Associated Press praneši
mas iš Stockholmo, Švedijos, 
sako, kad socialistinis premje
ro Sandlero kabinetas nutaręs 
kaip šiandie, birž. 2, rezignuoti 
dėl to, kad abudu parlamento 
butai priėmė biudžeto komisijos 
rekomendacijas bedarbių šelpi
mo klausimu, o socialistai bu
vo toms rekomendacijoms prie
šingi. Biudžeto komisijos re
komendacija buvo tokia, kad 
bedarbiams nebūtų duodama 
valdžios pašalpa, j

Prašo įstatymais leisti 
ligoniy žudymą

GENEVA, Šveicarija, birž. 2.
Vienas sunkiai sergąs Ciu

richo gyventojas pasiuntė vy
riausybei prašymą, melsdamas 
leisti kuriam nors daktarui, 
kad jį numarintų, įšmirkščiant 
tam tikrų vaistų po oda, ir tuo 
budu padarytų galą jo kentėji
mams.

Be to ligonis pasiuntė prašy
mą valstybes tarybai, kad butų 
priimtas tam tikras įstatymas, 
kuriuo daktarai butų autorizuo
ti vejkti greitai ir žmoniškai 
tokiais atsitikimais, kur žmo
gus tik kankinasi, bet vilties 
pas veikti jam nebėra. , 

šitoks ligonio prašymas da
bar šveicaiuose sukėlė karštų 
diskusijų už ir prieš.

Du kareiviai žuvo aero
planui nukritus

I.EAVENVVOHTH, Kas., birž.
2. — Trys Fort Leave^nvvortho 
kareiviai, aeroplanų mechani
kai, vakar pasiėmę vieną aero
planą išlėkė paskraidyti. Atsiti
ko nelaimė — jų aeroplanas nu
krito į Mississippi upę ir du jų 
prigėrė. Trečiam pavyko išplau
kti krantam

PHILADELPH1A, Pa., birž.
2.— Užvakar oficialiai atidarius

teoscicki - “šiaudinis”
Lenkijos prezidentas

Tiktasis Lenkijos valdovas 
esąs Pilsudskis; politinė-cko- 
nominė betvarkė didėja

’ VARŠUVA, birž. 2. — Išrin 
kimas menkai težinomo profe
soriaus Moccickio Lenkijos pre
zidentu pastūmė klasto politi
nę, ekonominę ir finansinę si
tuaciją j dar didesnę maišalie- 
nę, ne kad buvo prieš gegužės 
12, kai maršalas Pilsudskis 
smurtu paėmė Varšuvą.

Mosčioki—Pilsudskio įnagis
Tos maišalienės priežastis 

yra ta, kad naujai išrinktasis 
, prezidentu prof. Moscickis lai
komas “šiaudiniu” žmogum, be 

I jokios galios ir balso. Jis esąs 
įtik Pilsudskio, kaip diktato
riaus, įnagis. Tik rasai valdovas 
pasiliekąs pats Pilsudskis.

Niekas Lenkijoj, dagi nė ar- 
tinfiausi jo draugai, nežino, 
koks yra Pilsudskio progra
mas arba planai. Niekas Lenki
joj nežino, iš kur laukti įsaky
mų ar instrukcijų; niekas neži
no, kurlink valstybės vairas 
kreipiamas. Policija ir valsty
bės tarnyba ima demoralizuotis.

Karininkų žvalgyba
Užsienio ministerijos valdi

ninkai staiga pamato, kad šalia 
jų stovi karininkai ir genero
lai, taip kad iš tikrųjų niekas 
jų neturi autoriteto. Pašte vi
siškas sumišimas. 'Telegramos, 
kurias užsieniu ministerija 
siunčia, kariškių sulaikomos.

Inauguracijos atidėjimas
Varšuva buvo begalo nuste

bus tuo, kad Pilsudskis, priver
tęs seimą prezidentu išrinkti 
prof. Moscickį, staiga jo prisai- 
kinimą, kurs einant konsti
tucija turėjo įvykti tuojau po 
išrinkimo,- atidėjo į penktadie
nį. Del tokio Pilsudskio elge
sio Varšuvoj dabar spėliojamd, 
kad diktatorius norįs dalykus 
taip sutaisyti, kad naujasis res
publikos prezidentas butų inau
guruotas be priesaikos ginti 
krašto konstituciją. Pat
sai gi Moscickis inauguiacijos 
atidėjimą ajškina tuo, kad tai 
ceremonijai jis neturėjęs tin
kame rūbų Varšuvoj, dagi nė 
švarių marškinių.

Seimininkai — nelaisviai

Tuo tarpu krašto seimininkai, 
senatoriai ir atstovai, laikomi 
Varšuvoj kaip kaliniai. Po mie
stą jie gali 'vaikščioti kiek tin
kami, sargybos dabojami, bet 
sostinę apleisti jie negali.

Prezidento rinkimų ’dieną ir 
po išrinkimo visokios manifes
tacijos mieste buvo užgintos. 
Vaišu vos gatvės buvo per nak
tį patroliuojamos kareivių 
su plierro kepurėmis ir durtu
vais.

• • ».• y

Socialistų nusistatymas
Lenkų socialistų partija nu-

Kiny atstovas Genevoj 
smerkia Britaniją

Reikalauja, kad svetimos vals
tybės panaikintų neteisingus 
su Kinais traktatus

, GENEVA, Šveicarija, birž. p. 
— Kinų ministeris Italijai, Čao 
činču, užgautas Britų atstovo 
opiumo komisijoj, Malcolmo De- 
levigne, davė žinot Tautų Są
jungai ir visam pasauliui, kad 
neužilgio Kinija sudraskysianti 
neteisingus traktatus, kuriuos 
svetimos valstybės atsisako pa
naikinti.

Kinų diplomatas buvo įtūžęs 
dėl Britų atstovo pasakymo, 

'kad Kinų valdžia esanti supu
vus ir kad valdininkai leidę im
portuoti 220 svarų morfino ta
riamoms vaistų firmoms, kurių 
visai nebuvę.

Čao činču atsakė, kad tai 
esąs Kinų valdžios užgavimas. 
Anglija, pasakė jis, per opiu
mo karą sugebėju. priveis 
kiniečius vaitoti opiumą, bet 
dabar jai tatai nepavyksią.

“Kinai mokėjo rūpintis, savi
mi per 4,000 metų, mokės rū
pintis savim ir dabar,” pasakė 
Čao činču. “šiandie aš turiu 
drąsos viešai pasmerkti svetimų 
valstybių maišymąsi į viduri
nius Kinijos dalykus. Aš parei
škiu komisijai, kad artinas die
na, kada Kinija nebepakęs il
giau jokio svetimšalių maišy- 
mos į savo reikalus,”

'TOKIO, Japonija, birž. 1. 
Danijos aviatorius įeit. Botved, 
skridęs iš Kopenhagos į Japo
niją, šiandie laimingai atskrido 
į Tokio.

i ROMA, Italija,* ’ birž. 2. — 
Italija ir čechoslovakija pasira
šė prekybos sutartį.

tl’acific ar.d Atlantic Photo]
A!exander Riley Hodjęes su savo motina. Dabar jis New 

Yorke yra teisiamas už plėšimus. Jis baigė Kansas universitetą, 
kur buvo labai populiarus kaipo atletas.

^Mokslininkai priešinasi 
•_ mokyklų kareivinimui

BOSTONAS, birž. 2. - [vai
rių Massachusetts valstijos au
kštųjų mokyklų prezidentai ir 
profesoriai, taipjau kai kurie 
aukšti kunigai, juristai b< 
šiaip žymus piliečiai reikalauja, 
kad iš tos. valstijos mokyklų 

Į ir kolegijų butų pašalintas pri- 
I verstinas kareivybės lavinimas.

Savo pranešime jie sako, kad 
karo departamentas, matyt, 
norįs į mokyklas, vieną po ki
tos, įvesti kareivybės lavinimą, 
iki pagaliau visi berniukai nuo 
14 metų amžiaus, lanką švieti
mo įstaigas, bus priverstinai la
vinami kariauti.

Pranešimą pasirašę: Smith 
kolegijos prezidentas Neilson; 
Harvardo teisių mokyklos de
kanas Pound; Metodistų episk. 
bažnyčios vyskupas Anderson; 

i Mount Nolyoke kolegijos pre
zidentė Mary Woolley; J. V. 
Aspkrities apeliacijų teismo 
teisėjas George Anderson; 
Harvardo teisių mokyklos prof. 
Sayre; Harvardo medicinos mo
kyklos dekanas Edsall; Mas
sachusetts 'Technologijos Insti
tuto narys ir žymus rašytojas 
James P. Munroe; rabinas Ilar- 
ry Levy ir septyniolika kitų įžy
mių piliečių.

Apie 4,000 žmonių žuvę 
dėl ciklono Burmoj

RANGUNAS, Burma, birž. 2. 
— Arakano apskrities komisio- 
nierius savo pranešime sako, 
kad dėl ciklono, kurs andais at
lankė Burmą ir pagimdė tvaną, 
žuvusių žmonių skaičius siekia 
jau 2,8(M), bet dar daug pasi
gendama, ir todėl bijoma, kad 

iškaičius aukų nesiektų galų ga
le 4,000. Daugiausiai žmonių 
žuvę Maungdave ir jo kaimyni
joj, kur Naaf upės vanduo, iš
ėjęs iš krantų, užliejo apielin- 
kes per kelioliką mylių.

DU STUDENTAI PRIGĖRfi

MADISON, Wis. birž. 2. — 
Jų laiveliui apvirtus^ Mendota 
ežere šiandie prig&rė du Wis- 
consino universiteto .studentai, 
Walter Haden iš Akron, Ohio, 
ir Albert Nash iš Cleburne, 
Texas.

Ilerriol sutrukdęs “išgel
bėt!” franką

Buvęs Francijps premjeras at
metęs vyriausybės priimtas 
anglų-amerikiečių paskolos 
sąlygas

LONDONAS, birž. 2. — Vie
nas stambiausių Londono finan
sininkų papasakojo Chicagos 
Tribūne korespondentui šitokią 
istoriją:

Visuotino streiko metu į Lon
doną buvęs atvykęs Francijos 
finansinis ekspertas, Jean Pai- 
mentier, prašyti Benjamino 
Strongo, New Yorko federalinio 
rezervus banko valdytojo, dide
lės paskolos Franci j ai. Strong 
atsisakęs priimti jį vieną, bet 
paprašęs, kad pasitarime butų 
ir Montagu Norman, Anglijos 
Banko valdytojas.

Visi trys jie surašė ant po- 
pierio šitokius Anglijos-Ameri- 
kos finansininkų reikalavimus:

1. Finansinei Francijos re
konstrukcijai" planas turi būt 
ekspertų komisijos sutaisytas.

2. Tasai planas turi būt dar
biausių Francijos politinių par
tijų vadų priimtas ir pasirašy
tas.

3. Siūlomas kaipo garantija 
auksas turi būt eksportuotas.

4. Franci j a turi priimti įsta
tymus, kuriais turto nuosavy
bės butų garantuotos nuo socia
listų puolimo.

Su šitokiu reikalavimų sąra- 
šu Permenticr sugrįžęs į Pary- tepti degutu, 
žiu. Frankas tuomet buvo pa- kad degutas
siekęs žemiausio kritimo laips
nio. Valdžia buvus panikoj. Ji 
sutikus sų reikalavimais ir pa
siuntus juos Herriotui, buvu
siam premjerui ir socialistų 
[liberalinių demokratų! 
kurs irgi sutikęs priimti.

Bet kai valdžia piadėjus
kampaniją frankui kelti, irj Policijoje yra sustatyta keli 
Herriot pamatęs dalykus gere- protokolai dėl plėšimo valst. 
jant, jis apsimąstė ir atsisakęs liaudininkų plakatų.
sąlygas pasirašyti. | . . _. . , , .

Francija jau esanti išleidus' Męrkineje pagautas draskant 
daugiau kaip 30 milionų dolerių valst »aud ats.šaukrmus nuo 
frankui remti, l>et frankas v®) K'sk'a. bet pohe.ja
krintąs. ir Londonas įspėjęs: atslsakė su«“»tyti protokolą. 
Paryžių, kad jei nebusią urnai' Taip pat iš po nakties rasta 
padaryta griežtų reformų, tai išteptos sienos namo, kur ran- 
Francija susilauksianti kata- dusi Alytaus Smulkaus Kredito
strofos.

KODĖL PER NAUJIENAS . ]
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

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

2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Banką, kuris duoda ir gali duoti greičiau- * 
šią ir geriausią 'patarnavimą;

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

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

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

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini- j
1 gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus

ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. ! 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Lietuvos žinios.
KLERIKALŲ “FAŠISTŲ”

ŽYGDARBIAI PRIEŠ
RINKIMUS | SEIMĄ

BI RIUOSE, Vilkijos vai., ge
gužės 8 d. pagautas fašistų at
sišaukimų platintojas Jurgis 
Šatunas. Jį, belipinant atsišau
kimus, pagavo seniūnas Juozas 
Pranaitis, kuris pranešė nuov. 
viršin. padėjėjui, reikalaudamas 
padaryti atatinkamus žygius, 
bet policininkas atsisakė, girdi, 
paaiškės po rinkimų.

Jurgis šatunas, seniūno pri
spirtas, prisipažino proklanlaci- 
jas gavęs iš Vilkijos gyventojo 
Vaičiulio, krikščionių demokra
tų valdybos tarybos nario ir 
žinomo kademų agitatoriaus, 
kuris labai artimuose santy
kiuose esąs su Vilkijos klebonu.

Alytuj naktį iš 5 į 6 gegužės 
pasirodė išlypdytos ir išmėtytos 
krikščioniškos “fašistų” prokla
macijos. Nežiūrint, kad iš va
karo policijai buvo pranešta, 
kad jos bus mėtomos, policija 
nieko nesusekė, nors prieš poli
cijos duris buvo prilipdyta. Po
licijoje yra sustatytas protoko- 
ląs, iš kurio matosi, kad sklei
dime kalbamų proklamacijų yra 
įtariamas vietinės gimnazijos 
mokytojas Slavėnas, krikščionių 
demokratų kandidatas į Seimą.

Naktį iš 6 į 7 gegužės vaisi, 
liaudininkų ir kitų išli|>dyti pla
katai ir atfcišabkimai buvo iš-

Pėdsakai liudija, 
neštas iš kleboni

jos. Degutavime pastebėti gim
nazistui, vietinės klebonijos pe- 
nukšliai. Vadovavime įtaria
mas p. Kardišauskas, garsusis
federantas ir kumštininkas. Tą 

vadui, | naktį policijos vadas Lesniaus- 
; kas žmones varinėjęs iš gatvių 
namo gulti. Ką tai reiškia?

Bankas. [LŽ.]

I



NAUJIENOS, Chicago, UI

Pranešimas

uždarykit biz

Tikras Parodymas

ir visi atvažiuokit

Antra Naujienų Ekskursija ir jus issiju

LIEPOS 1926

ir iš ,visd gražiai pasidabin

Palydovas

J. Jankus
Leviathanaivų

kui* sausite geriausių patarimų

NAUJIENOS
Halsted St Naujienų Kvieslys

fiasipuoškit, pasidabinkit. 
sigykit naujus čeverykus, 
šilko pančiakaites ružavas; 

galvutes bangomis papuoš

vys yra 
menkas

isge-
kuris
orga-

bet už menesio viepo, 
garsiojo Černausko darže, 
Mūris tik ką atidarė

Susirinkę visi j krūvą 
pažaisim, pajuokausim, 
susitiksim, pasimatysim 
senai nematytus draugus

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

atatinkamai padėkit į šalį 
ir visi atvažiuokit.

kur ten prie Tautiškų Ka 
x pinių.

Reikalaudami

RAKANDU

Apie Senus Dalykus 
Nauju Laiku

O jus panelės ir ponios 
pasidabinkit gražių gražiau

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

didžiausias pasauly, 
HOMERIC, LAPLAND, 

, PENNLAND-(ex- 
ZEELAND, ARABIC 
kelionę j Cherbourg, 

Daug laivų

Kelione j abi puses iš New Yorko Klaipedo 
$180.00; į vieną pusę $107.00

So. Halsted Street
Prieš 19th t*Iacę

83 Archer Ąvenue 
mpan Rfchmond Gt.

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

Bus aiškinta lietuvių kalboje 
Įžanga Liuosa Nora Kolektų

Rengia T. B. S. S.

Ketverge, Birželio 3,1926 
Gunsaulus School Hali 

Ant 44-tos ir Whipple St. 
Chicago, III.

Pradžia 7:30 vai. vakare

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

niui
pribūti ir dalyvauti.

BRIGHTONPARK
Linksma Naujiena Brighton 

I’arkiečiams! t

šešiasdešimtoji ini- 
yra toks pa lygi na- 
laiko tarpas, jog 

gyvenime nieko ne- 
Ne taip senai žmonės

IPacific and Atlantic Photo]
Čelesta J. Miller (New York) 

80 metų amžiaus. Ji 31 karti 
apkeliavo aplink pasaulį, pada 
rydama 900,000 mylių.

Daktarai apžiūrėkite ligo 
nius:

suteikit užtektinai vaistų, 
aptvarstykit žaizdas sužeis

Bus rodomi kintami paveiks
lai, dar lietuviams nematyti, 
naujoj publikos mokykloj. Kele
tą savaičių atgal turėjom pa
veikslus, senojoj mokykloj, bet 
pasirodė permaža, nors sėdynių 
yra apie 600, bet žmonių buvo 
(langiaus. Todėl matydami žmo
nių norą ir palinkimą mokintis 
iš paveikslų, nutarėm paimti di
delę, gražią vietą, kur gali su
tilpti apie 1000 ypatų.

ir rodysime per keturis Ket- 
vergus ištisai.’ Kiekvieną sykį 
skirtingus paveikslus. Prasidės

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

kad dar nepraėjo nė 
sekundės dailės.

Stiklas lėtai leidosi. Paleidę 
stiklą asmuo apvėdė ranka aj 
link stiklą kelis ratus.

RENGKITES TUOJAUS, nepiliečiai, gaukit iš Lietuvos savdlgimitno metrikus, Lietuvos 
Pasą, Perimtą sugrįžimui ir kitus reikalingus dokumentus; piliečiai gaukite Amerikos 
užsienio pašą. Visais reikalais kreipkitės į Naujienas 
ir patarnavimą.

Ir jus darbininkai broliai 
palikit overauzes šapose, 
šventadienio rūbais pasi

puošę
nusišveitę batus, 
kalnierius baltus užsidėję 
visi atvažiuokit.

Iš pasakyto aiškėja, kad vie
na tūkstantinė sekundės — be 
gdld trninpas Iriikotfifpis, ta
čiau jis mokslo reikalams nėra 
tHunp'rtš. Nūdienis mokslas ži-1 
no daug trumpesnį laikotarpį, 
šio amžiaus pradžioje trum
piausias laikotarpis buvo de
šimt tūkstantinė dalis sekun
dės, o dabar yra prietaisų, ku
riais galima išmatuoti ir de
šimt milioninė sekundės dalis.

(“T.’?]

nori pasirinkti 
savo pramogoms, 

atsiliepia tuojaus.

M, A. Mddažis
2244 W. 23rc! l’lace

Tel. ( anai 1068
užsiganfdinimo gyvenimu yra grei
tus jiefikojimas atsakančių gyduolių 
koomet susergat kokiomis menkes
nėmis ligomis, kol dar 
stė į didesnį pavojų.

ilpnas, vidurių virškinimas 
- nusipirkit Severą’s ” 

kA ir vartokit jas pagal nurot 
Jos- veiks kaip laxative, išdirbs 
giau virškinimui syvų, pataisys 
kinimą ir suteiks sveiką apetitą, taip 
kad jus lauksite prisiartinant seka
mo valgio. Nusipirkit butelį šiandien 
nuo savo vaistininko, kaina $1.50 ir 
75c. W. F. Severą Co., Cedar Rapią.s; 
Iowa.

Dabar Laikas Pasirinkti
Sau Salę Vakarams

Draugijos kurios 
sau. patogų laiką — 
tegui

Prieš mus ore kabojo bitė; 
ji Irtai plesdendama sparnais 
vos įmatomai lėtai slinko.

Kaž koks žmogus sustingo 
tuo metu, kai sukaupęs ' visas 
jėgas stengėsi sulenkti ■ vėjo 
plėšiamą laikraštį. Tačiau mes 
to vėjo.. . nejutom.

Visa tai pasakyta, apgal
vota ir padaryta per lokį laiko
tarpį. kuris kitiems žmon&ns ir 
visam pasauliui atrodė viena 
akimirka. /

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves

Chicagoje, 
‘ THE PEOPLES 
I FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės
'fapeoples futBifare (ouipam/

f e.- - -

planu 
sis pralenktų 
vėtrą. Aiškiau 

N rimulis žmogaus judčjihnas, to greitumas, 
palyginus, labai kuklu 
gyvijų tvarinių. Paprasčiau
sias ir vaizdžiai aiškus judėji
mas ėjimas. Miklus keleivis 
pier vieną sekundą praeina ligi 

metrų atstumų. Dar greites
nis šios rūšies judėjimas — bė
gimas. Gerai išsilavinęs žmo
gus per tiek pat laiko prabėga 
6 metrų atstumą. Tuo tarpu,

Nahjos nupigintos kainos tėn ir tat- 
Sul 8 klesoj iki Kauno ir atgal $203 

d $216, j Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA^ Ndū|ai S. V. 
Įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
Ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, 
OLYMPIC, 
BELGENLANl), 
PitUburgh), • 
siūlo greitų 
Southampton, Antwerp, 
išplaukiu kas savaitė.

Visi musų 8-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkite prie mus vietinių agen
tų arba

white star line 
RED STAR LINE

127 SO. Štate Chicago. III.

W. J. STANKŪNAS 
fotografas

Vestuvių, Gru- 
pių ir Šeimynų 
31 ūsų Speciali- 

škumas.
3315 South ^Br|p 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 Tj W JĮ 

Res. Tel.
Beverly 2300

Advokatai
dinkit 

bent kartą! palikit ofisus 
tuščius, divorsų keisus, 
atsakymus ir skundus, 
moi^gičius, abstraktus ir dy

VALET

AutoStrop 
Razor

o, Pasiga-
landa
pats

l(M> metrų. Paskuti ny- 
ir smarkiausią 
suprasti, koks 

bus aišku iš to, 
tarpe jog iš visų jėgų mestas akmuo 

pirmą sekundę nulekia tik 15 
metrų, o sekančias šis greitu
mas mažėja.

Sekundė, 
liūtės dalis, 
mai mažas 
praktiškam 
reiškia 
laikė ir minulę tokiu pat mažti 

kai kurie naminiai gyvuliai kur^ laiko tarpu, ot dar seniau žmo- 
kas greitesni. Taip: geras ark
lai* laike sekundės prabėga 
li-ties metrų atstumą, šuva 
per tiek pat laiko — 20 metrų. 

Tik panaudojęs kai kuriuos 
prietaisus, žmogus savo grei
tumą pakėlė. Palyginamai to
kia paprasta priemonė, kaip 
pačiūžos, kuriomis per sekun
dę galima nučiuožti 10 metrų,\ 
toli pralenkia patį trumpiausią 
musų senelių įsivaizdavimą 
greitumo atžvilgiu — vėją. Gir
di, tiek greitas: prašvilpė kaip 
vejas. Vidutiniško didumo vė
jas juda 6—8 metrų greitumu 
per sekundę.

Kiti žmogaus pabūklai duoda' 
jam galimumo būti kur kas' 
greitesniu. ' Taip, dviračiu per 
sekundę jis nuvažiuoja 22 met
ras, dar greičiau: motocikliu 
2,5 mtr., traukiniu — 50 metr., 
automobiliu — 55 mtr., o aero-

Aš pažvelgiau pro langų. 
Kaž koks dviratininkas, sustin
gęs vietoje kartu su užpakaly 
stovinčiu dulkių debesiu vijo
si kaž kokį vežimą, kuris taip 
pat nejudėjo nė ant santimetro.

Musų - dėmesį atkreipė visiš
kai sustingęs omnibusas (ark
liais traukiamas keleivinis ve
žimas). Batai, arklių kojos, bo
tagas ir apatinė vežėjo žiauna 
(jis tik pradėjo žiovauti) 
nors ir labai lėtai, bet vis tik 
judėjo, o visa kita, gramozdiš
kam vežime visiškai sustingo. 
Sėdį jame žmonės buvo kaip 
akmenines statulos.

Biznieriai
nius 

tą dieną, aprupinkit 
savo karus naujais tajerais, 
numazgokit, nušveiskit 
ir visi atvažiuokit.

nes 
valandą laikė trumpu laiko tar
pu. Ir lik praėjusiojo amžiaus 
pradžioje, kai gyvenimas pasi
darė skubesnis ir sudėtingesnis, 
pradėta dirbti laikrodžius ir su 
sekundžių rodikliais.

Jei praktiškam gyvenime pa
sitenkinama sekundės mastu, 
tai mokslo tikslams tokio mas
to nepakanka. Laboratorijoje, 
kur daromi moksliški tyrimai, 
yra laikrodžiai rodą tūkstanti
nes sekundės dalis. Tai neabe
jotinai labai mažas laiko mas
telis. Kad butų jis supranta
mesnis, pabandysim jį praktiš
kai aiškinti, kas, būtent, gali 

’ įvykti per vieną tūkstantinę 
(1 1000) sekundės dalį. Vis tik 
daug kas. Keleivinio traukinio 
ratas nuriedėtų ligi 2 santimet- 
ių, aeroplanas pasistūmėtų 10 

jsantimetrų, garsas — 30 san- 
Į timetrų, o žemės kamuolys, 
I skriedamas aplink saulę, per 
| vieną tūkstantinę sekundes da- 
I lį paslinktų 30 metrų; šviesa 
I per tiek pat laiko nulėktų 300 
I kilometrų.

Kai kuriems smulkiems vabz
džiams tas laikotarpis žymiai 
jaučiamas, l odąs, pavyzdžiui, 
per sekundę suplesdena spar
nais ligi 000 kartų, o naminė 
musė dar dažniau plesdena. 
Bloškia ji per 1/1000 sekundės 
dalį suspėja pakeltizar nuleisti 
sparnus, naudojant tam veiks
mui ištisą raumenų sistemą.

Žmogus nepajėgia judinti to
kiu greitumu nė viena mikliau
sia kūno dalimi. Greičiausias 
žmogaus judesys laikomas aki
mirka, tai yra užmerkimas ir; 
ątmerkiinas akies. Tačiau ir šis 
judėjimas labai/tolimas I 1000 

I sekundės. Anri apskaičiavimu, 
pati greičiausia akimirka trun
ka dvi penktąsias arba 100 
tūkstantinių sekundės dalių.

Jei žmogus staiga pradėtų 
suvokti Inos įspūdžius, kurie 
tęsias tik 1 1000 sekundės, jis j 
butų apkvaršintas, nepažinęs! 
apsupančios jį aplinkumos, ku
ri atrodytų visiškai pasikeitu
sia. Kaip ji atrodytų, sunku! 
nusakyti, ją gali įsivaizduoti i 
tik išmiklintos ir lakios vaiz
duotes žmonės.

Žinomas * moksliškai fantas
tiškų kurinių rašytojas, anglas 
II. G. Wells, vienam savo kūri
ny “Greitumo eleksyras”,\vaiz- 
duoja tą būklę ir piešia tuos; 
vaizdus, kuriuos pastebėtų žmo
nis, jei jie staiga pradėtų su
vokti tai, kas įvyksta per pati 
mažiausią sekundės laikotarpį. 
Apsakymas įdomus, mažai kam 
žinomas ir be to duos supran
tamą vaizdą kalbamu klausimu, 
štai jo trumpas turinys.

Du prietikių ieškotojai 
re tam tikro skystimo, 
veikia j nervus ir jutimo 
nūs tokiu budu, kad išgėręs 
pradeda suvokti visus reiški
nius, kurie įvyksta per pačią 
mažiausią sekundes dalį.

-Ar tamsta lij<i šiol matei 

kur, kad lango uždanga taip 
butų prie stiklo prišlijus? * — 
sako pirmasis.

Aš pažvelgiau i uždangą ir 
pamačiau ją, lyg butų sustin
gusi, kamputis, kaip buvo vė
jo užlenktas, taip ir pasiliko.

—Niekumet nemačiau,*— at
sakė antrasis. Kas per keiste
nybė?

—O čia kas? — tą pasakęs 
pirmasis išskėtė pirštus ir pa
leido kristi stiklą. ’

Aš laukiau, kad stiklas tėk
štels j grindis ir suduš, bet jis 
nė nepajudėjo; jis pakibęs ka
bojo ore nekrustelėdamas.

—Tamsta, tur būt, žinai, kad 
krintąs daiktas per pirmą se
kundę nukrinta 16 pėdų, šis 
stiklas dabar krinta tas 16 pė
dų, — bet ar Tamsta supranti,

liga neišsivy 
lei jūsų skil

Esor- 
itynią 

dau-
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įvairios Naujienos, iš 
Klaipėdos Padangės

Rašo Sapos Darbininkas

Balandžio 28 d. šaulių Name 
įvyko Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sujungus politinės rin
kimų prakalbos. Kalbėtojom 
buvo pakviestas buvęs ministe- 
ris pirmininkas Šleževičius. Kai
po juristas, tai ir iškalbą turi 
gerų.O antra, jau ir gerai-pa
tyręs politikas ir inteligentas 
kalbėtojas^ Šleževičius savo tu
riningoj kalboj nušvietė Lietu
vos klerikalų darbus Seime ir 
visą kunigų politiką. Visus kvie
tė, kad balsuotų, žinoma, už 
valstiečius liaudininkus. Po pra
kalbos buvo liuosos diskusijos. 
Kalbėjo Seimelio atstovas Bruo- 
žaitis, kuris nušvietė visą Klai
pėdos Seimelio bosų “Einheit- 
frontlerių“ darbus ir jų politi
ką. .Jis nurodinėjo, kaip tame 
Seimelyje atstovai vokiečiai nei
gia lietuvių kalbą ir kaip laužo 
Klaipėdos Konvencijos nutari
mus, eikvodami valstybės turtą. 
Buvusi Borkerto Direkcija yra 
pastačiusi netoli gelžkelio sto
ties didelius pusantro ameriko
niško bloko ilgio trijų aukštų 
moderniškai įrengtus namus 
dėl sutalpinimo Krašto Direk-

Macys turįs Berlyne di
namas, kuriuos jam nu- 
irgi vokiškos propagan- 

užrubežinis fondas

(kuriam čia nedavė kalbėti) 
gaunąs iš Vokietijos tam tikrų 
įstaigų vokiškumo politikos va
rymui ir propagandai bei lietu
vių kirsinimui prieš Lietuvos 
valstybę dideles sumas pinigų. O 
taip pat, kad socialdemokratų 
vadas 
dūlius

NAUJIENOS, Chicago, III.

Klaipėdos Krašto 
nepaisydama šio

ir Klai-

palietė

tai bu-

rektorijos įstaigų. Bet dabarti
nė naujai išrinktoji iš# vokiškų
jų patriotų 
direktorija, 
krašto nė ekonominės, nė poli
tinės gerovės, darbuojasi “fa- 
terlandui“. Direktorija vietoj, 
kad perkraustyti savo raštinę i 
nuosavą namą, kur nereikėtų 
nuomos už raštinę mokėti, su
manė paremti savo seną vokiš
ką patriotą “einheisfrontlerį“ 
Meiyerhofferį, nusamdydama iš 
jo Krašto Direktorijai aštuo- 
nių aukštų namą. Kadangi tas 
namas dabartiniu krizio laiku 
nedavė Meiyerhofferiui naudos, 
tai jo kolegos. Direktorijos na
riai, sumanė ji palaikyti biz
nyje, nusamdydami ant kebų 
metų iš jo namą, mokėdami už 
pertaisymus ir nuomos dideles 
sumas pinigų. O tuos pinigus 
juk surenka iš visų piliečių. Bet 
vokiški Seimelio ir Direktorijos 
gaspadoriai šeimininkauja, kaip 
jiems patinka, Lietuvos 
pėdos nenaudai.

Kadangi Bruožai lis 
savo kalboje ir nekuriu 
mėlio atstovų vardus,
vęs vienas tame laike Seimtdio 
atstovas Bogge pasiryžo atsa
kyti Uruožaičiui. Pirmininkas 
davė Boggei’žodį. Bet juristas 
Bogge, pradėdamas kalbėti, pa
sisakė, kad jis nemokąs lietu
vių kalbos ir kalbėsiąs vokiš
kai. Iš publikos pakilo di
džiausias trukšmas; girdi, ne- 
reik mums vokiškos kalbos, nes 
Seimelyje lietuviams neduoda
te lietuviškai kall>ėti ir juokia
tės iš lietuvių kalbos, vadinda
mi juos žemaičiais ir utėlėmis.

Pirfnininkas skambinimu ii 
žodžiais stabdė publiką, kad bu
tų demokratiška ir leistų Rog- 
gei kalbėti. Šleževičius irgi 
prašė publikos, kad netrukdy
tų. Bet veltui. Publika vokiš
kai ir lietuviškai šaukė, kad 
“Einheitafrorttleriai” nedemo- 
kartiški žmonės, o mes su savo 
demokratiškumu jų nepataisysi
me. Jei nemoka lietuviškai,'tai 
lai ir vokiškai nekalba. čia Lie
tuva ir tegul mokinasi lietuviš
kai.

Antras diskusijose dalyvavo 
pilietis Juozupaitis (kurį Klai
pėdos gubernatorius buvo išsta- 
tęs į Klaipėdos Krašto Direk
torijos prezidento vietą, bet 
“einheitsfrontleHai” jo nepri
ėmė. Juozupaitis nors ir esąs 
klaipėdiškis memelenderis, ale 
didžlietuvių papirktas, ir per
daug atsidavęs už didžlietuvius, 
o ne ui memelendčrius).

Juozupaitis nurodė, kaip vo
kiečiai, šio Seimelio šeiminin
kai, turi po du pasus ir tan
kiai važiuoja į savo “faterlan- 
dą“ Lietuvai ir Klaipėdos Kraš
tui nenaudingais-išdavikiškate 
tikslais. Jis sakė, kad turįs j- 
rodymų, jog juristas Rogge

dos
■ už tai, kad jis Klaipėdos Kraš

te kaipo įtekmingas darbininkų 
socialdemokratų vadas palaiky
tų šiame krašte darbininkišką 
politiką Vokietijos naudai, ir 
kad socialdemokratų laikraštis, 
einantis Klaipėdoje, palaikomas 
Vokietijos užrubežinės vokiš
kumo propagandos ir politikos 
fondo pinigais. Po visų disku
sijų kalbėtojas Sležėvičius at
sakinėjo į kalbėtojų bei disku- 
santų kalbas. Tuo tas susirin
kimas ir užsibaigė.
Kaip Klaipėda šventė Gegužės 

Pirmą
Gegužės pirmąją dieną Klai

pėdos padangė buvo debesiuo- 
ta, bet protarpiais pasirodydavo 
ir saulutė. Iš ryto biskį pali
jo, bet vėliau sustojo. Lietuvo
je pirmoji gegužės yra visų

1 valdiškų įstaigų švenčiama.
Apie dešimtą valandą ryto 

vokiškų šaulių svetainės S(xle 
Įvyko Kalipėdos darbininkų 
profesinių sąjungų susivieniji
mo, Komunistų Arbeiter Par- 
'ei, Anarchistų Sindikalistų ir 
šaip žingeidaujančių ir užjau
čiančių piliečių susirinkimas ir 
viso pasaulio darbininkų šven
tės apvaikščiojimas. Nuo pro
fesinių organizacijų kalbėjo so- 
ialdemokratas Panars, nuo 

komunistų— Jonelaitis, nuo 
anarchosindikalistų — Buožaitis. 
Ir kadangi Klaipėda turi dides
nę laisvę negu klerikalinė Di
džioji Lietuva, tai čia buvo su
rengtas gatvėmis darbininkų 
maršavimas su raudonomis vė
liavomis, dainomis ir šauksmais. 
Demonstracija užsibaigė apie 
pirmą valandą, o nuo trečios 
valandos prasidėjo svetainėse 
♦aip vadinamoji linksmoji šven
tės dalis: muzika ir šokiai. Sve
tainėse seni ir jauni linksmi
nosi, kiti gerokai valstybinės į- 
kaušė strapinėjo. Mat, kad 
šventė, tai ir vietos kareiviai 1 
vai. gatve eilėmis maršavo į ki- 
uo-teatrą, krutumus paveiks- 
his. Tai taip Klaipėdos abi- 
vatcliai šventė darbo žmonių 
gegužinę šventę.

“Aukuro Draugijos Tautos Kul
tūrai Kelti“ meno vakarėlis ir 

knygyno atidarymas
Gegužės 1 dieną “Byto“ vieš

bučio salėje sena Mažosios Lie
tuvos lietuvių “Aukuro Drau
gija Tautos Kulturai Kelti“ su
rengė meno vakarėlį. Apie de
vintą valandą, kuomet publikos 
buvo pilna svetainė, draugijos 
pirmininkas Stikliorius atidarė 

su trumpa 
dainavo 

veda-

vakaro programų 
prakalba. Pirmiausia 
Konservatorijos choras, 
mas J. Bertulio. Konservatorijos 
profesorius Prielgauskas pa
skambino pianu; profesorius Fr. 
Gasparo sugriežė smuiku. Pub
likai taip patiko, kad profeso
rius buvo aplodismentais pub
likos kelis kartus iššauktas. 
Tautos teatro narių buvo su
vaidinta “Katras iš mudviejų 
turi apsivesti“. Tai buvo pajuo
kimas “Einheitsfronto” narių 
darbo ir jų politikos. Panašus 
Vilkolakio teatro jhmorui.

Trečia programo dalis buvo 
Aukuro knygyno atidarymas^ 
Mat, dabar Lietuvių Kliubas iš 
Liepų gatvės persikėlė į Vieš
bučio “Rytas“ bendrovės namą 
ir čia tampa kaip ir didžiausias 
lietuvių kultūros, draugiškumo 
ir apšvietus centras. Knygyną 
atidarant, pirmiausia pil. Stik- 
liorius* pasakė prakalbą, paskui 
gubernatoriaus padėjėjas vice- 
gubernatorius, mokytojas šla- 
ža, pasakė agitacinę prakalbą,

(Pacific and Atlantic Photo J
Dr. Bessie Atherton (Peoria, 

III.) tapo areštuota ir apkaltin
ta ryšyj su “baby mill”, 
būdavę kūdikiai priimami 
ginti, o vėliau siunčiami 
Abraomą.

kur 
au- 
pas

ragindamas lietuvius palaikyti 
tą knygyną, nes jis bus priei
namas visiems. Ten bus viso
kių knygų ir laikraščių. Bagino 
lietuvius šviestis, mokytis ir 
būti kultūringais žmonėmis. 
Knygynas buvo išpuoštas gėlė
mis. Knygyną atrakino su ce
remonijomis ponia Lensbergie- 
nė. Po visų apeigų abiejose sa
lėse prasidėjo linksmoji pro
gramo dalis,—šokiai, muzika. 
Pianais griežė konservatorijos 
mokiniai, šokiai tęsėsi iki 4 
valandai rvto.

viai amerikiečiai paaukavo di
delį gėlių vainikų žuvusioms 
kovotojams už Lietuvos laisvę. 
Visiems imt kapų nuėjus ame
rikiečių fotografas nufotografa
vo. šimulis pasakė karštą kalbą, 
karinis orkestras sugriežė lai
dojimo maršą ir tautišką him
ną. Tuo ir užsibaigė tas ame
rikiečių priėmimo laikas. Dalis 
amerikiečių vakarop išvažiavo, 
o dalis pasiliko nakvoti “Byto“ 
iešbutyje, kad apžiurėjus 
Klaipėdos miestą. Kiek teko 
girdėti, tai amerikiečiai anglia
kasiai ir rubsiuviai nusiskundė, 
kad dabar Amerikoje ekonomi
nis darbininkų gyvenimas daug 
pablogėjo.

Dabar į Klaipėdą parvažiavo 
iš rytinių. Amerikos valstijų 
kunigas •Petkus, kuris čia Klai
pėdoje turi nusipirkęs kelioli
ka namų. .Jis parvažiuodamas 
kartu parsivežė sau iš Amerkos 
puikų automobilių, ir mano da
bar sau gyventi iš nuomų, ku
rių gaus 2,(MM) litų į mėnesį.

Tai tiek apie visus Klaipėdos 
įvykius. Laukiame ‘'Naujienų“ 
ekskursijos, kurią irgi gerai pa
sitiksime.

BOHEMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS

Amerikos lietuvių eks- 
priėmimas Klaipėdoj

pa- 
lai-
sa-
ku-'

Malonus 
kur«ijos

Pirmadienį, gegužės 10 d. 
apie šeštą valandą ryto įplau
kė į Klaipėdos uostą Lietuvos 
vėliava pasipuošęs Buitie Ame
rikos linijos garlaivis “Litua- 
nia“, 12,(MM) tonų įtalpos, pir
mą kartą tiesiai iš New Yorko 
į Klaipėdą. Kelionėj buvo 121 
dienų. Tik lyg tyčia tą dieną1 
labai šaltas vėjas 4)ujė ir liję. 
Daugeliui lietsargMk ’ vėjas su
laužė. Tas didžiulis laivas apsi
stojo toli nuo krašto. įLaivo pa
sitikti prisirinko daug publikos. 
Dabartinis gubernatorius ir 
buvusia, daugybė rinktinės pub
likos ir milicijos dūdų orkes-’ 
tras. Laivas lietuviškomis 
liavomis ir gėlių bukietais 
sipuošęs plaukė pas didžiulį 
vą susitikti, kaip paprastai 
koma, brolius amerikiečius,
rių parvažiavo 49 asmenys po j 
vadovystę šimučio. Iš pirmo 
pažiūrėjimo anatosi, kad tie' 
visi amerikiečiai daugumoje ka-j 
talikiško auklėjimo, nes ant 
kaklaraikščių pas daugumą ma
tėsi auksiniai kryželiai. Visai 
lietuviškai valdininkijai ant lai
vo kompanja suteikė skaniną 
pietus. Griežė laivo komandos 
orkestras ir lietuvių milicijos 
orkestras. /O čia ant kranto 
preplaukos, amerikiečius laivu- 
kais privežant, griežė karinis 
orkestras. Kuomet viskas buvo 
suvežta ant kranto— pasažie- 
riai ir kroviniai (laivas atvežė 
20 tonų krovinių), tai-priėmus 
muitinėj keleivių daiktus, visi ke
leiviai automobiliais buvo nu
vežti į lietuvių “Ryto“ viešbutį, 
kur buvo amerikiečiams apie 
dvyliktą valandą prirengti ska-' 
nųs pietus. įtaikė pietų griežė 
kareivių orkestras ir buvo de-l 
klamacijų bei kalbų. Karštai 
kalbėjo uosto pirmininkas Na
ruševičius, profesorius Pakštas, 
gubernatorius Žilius ir kiti. Vi
si labai džiaugėsi, kad Ameri
kos1 lietuviai važiuoja Lietuvon. 
Ragino kalbėtojai, kad Ameri
kos lietuviai apsigyventų kaipo 
daugiaus svieto matę ir gyvenę 
kultūringoje Amerikoje, to
kiems ir pritinka apsigyventi 
Klaipėdos mieste ir ant ūkių, 
nes čia nors tokių didelių pato
gumų, kaip Amerikoj 
bet vistik Klaipėdos 
kultūringai įrengtas; 
žacija, elektra, gasas, 
gatvekariai prie jurų,
dar ir namai įsigijimui pigesni, 
o kokiems metams praėjus, 
viskas pabrangs. Ūkiai ir na
mai bus neįperkami. Po pietų,

ir nėra, 
miestas 
kanali- 

elektros 
Dabar

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

DR. HERZMAN ^

vV 
v\V

URflAli
Malt

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Tik pabandykit 
JI .

Reikalaukit nuo 
blle kokių 

pardavinėtojų

Tel. Blvd. 3138 
M. Woi(kie»i<w 

BAN1S
AXUfiERKA

1 lsėkmingai pa- 
arnauja mot*- 

riiriB prie ęim- 
lymo, patarimai 
lykai moterim* 

merginoms. 
3113 South 
Halsted St.

Pritaiko
Akinius

Kleivas Akis
Ištaiso

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 Ąve., Chicago, III.

Lietuviai Advokatai
K. G U GIS I

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Koom 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 4x30 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

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.

Advokatas *
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randoiph 1084—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedčlio ir 

Pčtnyčios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
. Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VV. VVashinfton St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Te!.: Hyde Park 8895 
*

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randoiph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietų 

Valandos nuo 2 iki 8 valandai 
vakare, kasdien.

Nedėliomis uždaryta.
1140 So. Ashland Blvd.

Kampas 12-tos Gatvės 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

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

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

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

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
( Dienomis: Canal 

3110. Naktį
Drexel 0950 

Bouleųprd 4136
3235 So. Halsted-St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonai:

DR. G. SERNER 
Optometrist

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

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted St. 

Ant 2 lubų

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

y

Look.
to your health. Epsorp 
Salts is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

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 4100

J. P. WAITCHES
, ADVOKATAS 

Roselando Ofisas: 
TeJ. Pullman 5950 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

* 29 So. La Saite St., Room 530 
Tel. Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legali škas popieras.

EP$OM
TABLETS

A t yoar druggūt, 25c
The Knight Laboratortca. Chieeąo

Tel. Boulevard 0587

DR.MARYA , 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tb St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
G iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2- vai. po pietų.
1 11 ■ i

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Te). Bouleyard 5913

DR. A. J. BERT ASU
3464 So. Halsted St.

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

Telefonas Boulevard 1939
DR, S. A. BRENDA

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

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

A. MONTVID, M. D,
1579 Milwaukee Avė., Room 2t9 

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

Namų telefonas Spadlding 8688 
UltraviolStinS iviesa ir diathermia

—--------------

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
ISkirpk 6j kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar i sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta i tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojri t t skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.^bk. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri- ,Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų n 
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavarde ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paltą, 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

. ...... m.-........... Atkirp čia
Data: Birželis 3, 1926

A. I. Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel; Kenwood 5107

1 J - 5 nuo 9 iki 11 vai. ryte; K alanaoa į nuį 5 jU q ya|. yaįare

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 198®. pfiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelrs

LIETUVIS' DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Naujienų Spaustuve 
yra Unijinė Spaustuvė.

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

R. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR ' CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

-Specialistas Moteriškų, Vyriškų. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 Ir BĮ ne 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 ild 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
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 lal>ai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
b.Į . H.I b... I I i m I »nil



NAUJIENOS, CHIcago, IU. Ketvirtadienis, Birž. 3, 1926

► NAUJIENOS
ihe IZthu'uian Daily Neirs 

Publiabed Daily Except Sunday

, Bditor -P. GRIGAITIS

1789 Soath Malated 8tr«et 
Chicafo, III.

Tahphana Roo—vdt 8580
Subscription Katėsi 

88.00 per year in Canada. 
87.Q0 per year ouUide et Chfcago. 
88.09 per year in Chica<o.

8c. per copy.
Entered aa Second Claea Matter 

. March 7th, 1914, et tha Poat Office 
of Chicago, Ilk, under the act pf 
March 8rd 1879.

ti diktatoriškas priemones, kad valdžia jai neišsprūstų iš 
rankų.

Tai nėra parlamentarizmo krizis, kaip sako buržua
zinė ir komunistinė spauda, bet krizis pačioje buržuazi
jos klasėje.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
•ekmadeinius. Leidiia Naujienų Ben- 
drori, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas t Rooserait 8600.

ginti Dievo galybe ir peklos ug
nimi, leido ir toleravo tokias 
knygutes: “Mazgotė užkietėja- 
šio griešninko snukiui nušluo
styt”. “Pištalietas mirtinam grie 
kui nušauti”, “Tundal arba Bau
gus paskutinis triubos balsas”. 
Turinys brošiūrų maždaug ben
dras: Dievas susiraukęs piktas, 
baudžia peklos ugnimi; amžinos 
kančios verdančiuose smalos 
puoduose; kambariai, kuriuose 
grindys adatomis susmaigytos 
taip, kad kaip tik žengi, tai de- 
sėtkas adatų lenda j padą; Ji- 
džiausis karštis, o vandens nei 
lašelio; danguj angelų choras 
amžinai koncertuoja, šilta, pa
vėsių daug, netrūksta nei val
gyt, nei gert ir t. t.

Vienu žodžiu, stengtasi pri
versti žmones bijoti Dievo ir būt 
didžiausiais jėzuitų tarnais. Be 
to, brošiurkose reformatai lai
komi velniais, bedieviais ir t. t.

Be to, dar papiktinantis apsi
reiškimas, kad nuo 1600 m. jė
zuitai turėjo užtvirtintą ir Au
gusto III užgirtą privilegiją sa
vo aptiekose pardavinėti by ko
kiam kieky degtinę ir spiritą. Iš' 
to jie per metus turėdavo 30000 
auksinų pelno, kurs ėjo jų turto 
krovimui, bet ne krašto gerovės 
kėlimui.

Vėliau tėvai jėzuitai kibo prie 
Rytų Bažnyčios apeigų išpaži
nėjų. Bet čia jie nedaug tepe- 
šė, nes valdžia ir papa Klemen
sas XII savo bulėj iš 3, VI, 1633 
m. griežtai uždraudė persekioti 
kitatikius. Uždraudimas nieko 
negelbėjo tol, kol Klemensas 
}ęiV 1773 m. visai'nepanaikino 
jėzuitų ordeno.

Jėzuitai lietuvių kalbės nemo
kėjo ir nesistengė išmokti. Ir 
Įdomu, kad per tuos 200 x metų 
su virš jėzuitų gyvenimo Lietu
voj nei vienas jėzuitas nemokė
jo kalbėt lietuviškai.

Tiesa, buvo du lietuviai jėzui
tai, bet juodu tuoj buvo išguiti 
iš Lietuvos, nors Lietuvai butų 
buvę daug naudigesni (? Red.), 
nei lenkai. Iš tų dviejų jėzuitu 
Sirvydas buvo iškeltas iš Vil
niaus į Viėhą. ’Rudomina, kun 
užraše jėzuitams čia pat Lietu
voj esančias tėviškes — Gele
žius ir Rastiriūnus — buvo iš
keltas Į Rymą, o toliau su misija 
j Kiniją.

Dvasiškas seminarijas vedė 
jėzuitai. Seminarijos skurdo 
dėl per mažo klerikalų skai
čiaus. Mat “chlopų” Į seminari
jas nepriimdavo, o bajorai ne
leido vaikų, kad juos kankintų. 
Klebonijos iš visų Lietuvos kam
pų reikalavo kunigų.

Seminarija išlęido kunigų dau- 
giau, nei buvo klerikų. Galime 
spręsti, koki tai buvo ganytojai 
— kunigai, kokia pas juos buvo 
moralė, kaip jię reiškė Kristaus 
valią. Ot, by tik geras lenkas 
esi, išmokai mišias “ex machi- 
na” laikyt, (ir tai ne giedotines, 
o tik skaitytines), iš sakyklos 
garsiai šaukti, tai ir — kunigas. 
Tikybos dalykų jie gal mažiau 
išmanė už dabartinį antros kle- 
sos gimnazistą.

Didžiausis- kunigų autoritete 
nupuolimas buvo prie lenkų pra
loto vyskupo Pancerzynskio. 
(1724-1730), kurs panaikinę 
Vilniaus bažnyčiose lietuvių kal
bą. Prieš tai Pancerzynskis, bū
damas Kražių klebonu, labai su- 
gabiai naudojosi lietuvių žem
dirbių triūso ir prakaito vai
siais. Iš to nemaža susikrovė 
sau'turto. Mikalojus Daukša, 
Žemaičių kanauninkas, matė tą i 
dvasiški jos autoriteto ir doros 
puolimą ir “Pastillos” ’ iš Vaiko 
vertimo pakalbo j’ sako: “O, Die
ve, duok, kad apsižiūrėtum ii*»iš
to nupuolimo kada nors pakil
tum”. Už tuos žodžius geras ir 
doras lietuvis kanauninkas turė
jo iškentėt daug labai nemalo
nios ir skaudžios kritikos iš jė
zuitų.

Taigi tenka aiškiai pripažinti, 
kad jėzuitai buvo viena iš ‘ di
džiausių priemonių lenkinti Lie
tuvą per bažnyčią. Bažnyčią 
jėzuitai pavertė polenizmo len
kiškumo židiniu Lietuvoje.

. — Br. Radzevičius.
Kaunas.

Chlcngoje —- paltu:
Metams ....................................   88.00

Užsimokijimo kainai
Pusei metų -------- —....._....._ 4.00
Trims mėnesiams --------  82.90
Dviem minėdama ______   1.50
Vienam minesiui —__________ .76

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija —..... -...... 8c
Savaitei .....—__ 18c
Minesiui ——.... 75c

Suveinytose Valstijose, ne chicagoje, I se užima šioje valandoje, taip sakant, “neutralę” pozici
ją. Jie yra, žinoma, daugiaus linkę prie radikalės, negu 
prie atžagareiviškos buržuazijos. Jeigu Pilsudskio vado
vaujamieji buržuaziniai Lenkijos radikalai turėtų drąsos 
pravesti griežtą žemės reformą ir išpildyti keletą kitų 
pamatinių darbininkų reikalavimų, tai darbininkai juos 
remtų, ir tuomet atžagareiviams nebūtų jokios progos 
atsigriebti.

Bet tokios drąsos iš Lenkijos radikalų vargiai galima 
tikėtis. Be darbininkų paramos gi jiems sunku bus ilgai 
laikytis prieš atžagareivius. Tuomet, nenorėdamas pasi
duoti, Pilsudskis gal ir griebsis smurto — kaip Leninas 
Rusijoje arba Mussolini Italijoje.

Darbininkai tose dviejų buržuazinių grupių imtynė-

Apie Įvairius Dalykus. =
zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxzxxzxii

paštu i 
Metams ------------
Pusei metų-------
Trims minesiams 
Dviem rfifinesiam 
Vienam minesiui

Lietuvos ir

$7.00 
. 840 
. 1.76 
. 1.25 
... .76

Lietuvon ir kitur utaieniuoaei 
(Atpiginta)

Metama ............——------------- - 88.09
Pusei metų —.................. 4.00
Trims mėnesiams ----------------- 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su atsakymu.

KADEMŲ VALDŽIA PASITRAUKĖ

NAUJAS LENKIJOS PREZIDENTAS

NEDIDELĖ DAUGUMA PILSUDSKIO PUSĖJE

KOVA TARPE DVIEJŲ BURŽUAZIJOS GRUPIŲ

darbininkai NEPASITIKI VIENA IR ANTRA

Jėzuitai Lietuvoj
Jėzuitus Lietuvon pirmiau

siai iš Lenkijos pakvietė vysku
pas Protasevičius 1569 mt.

Vyskupas Protasevičius, ne
labai gabus dvasiškosios Lietu
vos valdyme, negalėjo atremti 
ir užgniaužti besiveržiančią 
Lietuvon reformacijos idėją, 
Liuterio ir Kalvino mokslo švie- 

liaudies pareikštai valiai, bet kariuomene nėra jos puse-Įsą. Kadangi jėzuitai buvo smar- 
je. Aklai remia kunigus tiktai davatkos, katalikiški mok-Į kiausi tų laikų kovotojai su ere- 
sleiviai, kurie gauna stipendijas ifr “krikščioniškų” iždų, Įzij°mis, tai ir Lietuvoj jų buvo 
ir policija. Bet koki tai kovotojai? Tų elementų drąsos Ina\inti J^ormatus’ f et 
pakakdavo užpulti,koki beginkli žmogų ir pašauti arba eihs jezuity siekimas Uetuvoj. 
sumušti jį;‘ išrpėtyt šlykščias proklamacijas arba nakty- Aukščiausis gi tikslas jų buvo 
je degutu išmozoti žydų krautuvių iškabas. Bet atvirai lenkinti Lietuvą. Vyskupo Pro- 
stoti prieš pasiryžusias kovon minias jie niekuomet ne-I tasevičiaus, matyt, norėta per 
drįstų. Ginkluoto “putšo” planus todėl klerikalai turėjo bažnyčią visai sulenkinti u.tu- 
atidėti j šalį. ' ' ■> • ’ vą tai ir jėzuitu atkeldamas

Į į Lietuvą, turėjo aukščiausi tik
slą — lenkinimą.

Jėzuitai turėjo šiuos- svar
biausius principus: 1. sielų ga
nymas ir jaunuomenes auklėji
mas, 2. Evangelijos skelbimas 
stabmeldžiams, ir 3. gynimas 
Katalikų Bažnyčios nuo erezijų. 
Pažiurėjus giliau kyla mintis: 
kodėl tokia kilni draugija atme
ta tautos reikalus? Nejaugi jie 
nežino, kad susipratusiam ar 
prispaustam jungo žmogui mie- 
liausis dalykas tai laisvė ir tė
vynės žemė, duona ir reikalai? 
Kodėl tokia kilni draugija, 
stengdamasi ganyti dūšias ir 
auklėti jaunimą, neduoda žmo
nėms tautiškai susiprasti, apsi
šviesti, ieškot tiesos, bet, prie
šingai, monija akis tamsių žmo
nių įvairiais gąsdinimais Dievo 
rūstybės ir peklos kančių ir 

Į skandina prietarų tamsybėse ? 
— Atsakau. — Ugi dėl to, kad 
tėvams jėzuitams, kilniausiam 
katalikų bažnyčios elementui, 
visai nerūpėjo Lietuvos žmonių 
gerovė, dora, santaika, apsišvie
timas, ieškojimas tiesos mok- 
sle. Rūpėjo tik juoda klasta, 

despotiškumas su priešais (nors 
kovoja už artimo meilūs idėją) 
įr kuo didesnis Lietuvos sulen- 
kinimas.

Jėzuitai gerai suprato, kad 
gerai lenkinimo darbus atliks, 
kai ims savotiškai auklėti jau
nimą. Tam tikslui steigia gim
nazijas ir kolegijas. Bet didelę 
klaidą jie daro, kad į savo mo
kyklas nepriėmė ūkininkų vai
kų. Mat, jėzuitai buvo įsitikinę, 
kad Lietuvos liaudis gali būt 
bemokslė, tamsi, ritys visvien tu
rės lenkams vergauti ir būt len
kų aklu jrankiu. Lietuvių kal
bos savo mokyklose nedėstė, nes 
lietuvių kalba esanti “mowa 
poganska”, ja negalima gražiai 
kalbėti, minčių reikšti ir turės 
ji išnykti. Bajorų vaikai, pate
kę Į tokias mokyklas, pasidary
davo tikrais jėzuitų Įrankiais 
kovai su reformatais. Keli pa
vyzdžiai.

Batavo laikais jėzuitų moki
niai užpuolė Kalvinų spaustu
vę Vilniuj, iją išardė jr sunaiki
no. Zigmanto III laikais 1611 
metais Vilniuj jėzuitų mokiniai 
užpuolė Kalvinų sueigą. Kalvinų 
pastorių Baltazarą 'gyvą išme
tė pro langą, o bažnyčią ir kny
gynus sudegino.

Lietuvos klerikalinis ministerių kabinetas atsistaty
dino gegužės mėn. 31 d., prieš susirenkant naujam Sei
mui. Tuo budu pasibaigia visi gandai apie tai, kad Lietu
vos “krikščionys” geruoju nepaleisią valdžios iš savo ran- 
kM- ' ' . ii, i Į

Kunigų partija gal ir butų mėginusi jėga priešintis

Reikia manyt, kad pasitraukę iš valdžios, “krikščio
nys” vėl stengsis į ją patekti kokiu nors budu. Veikiau
sia jie gerinsis valstiečiams liaudininkams ir darys už
kulisines kombinacijas su smetoniniais tautininkais.

Kad tautininkai susidėtų su klerikalais, tai butų vi
sai praprastas dalykas, nes jie, vieni ir antri, yra atža
gareiviai. Bet liailflininkai, eidami į koaliciją su kunigų 
partija, padaryti/ stambią klaidą. Balsuotojai jaustųsi la-

Kaip jau buvo “Naujienose” pranešta vakar, Lenki
jos prezidentu tapo išrinktas prof. Ig. Moscicki. Pilsud
skis atsisakė būt prezidentu, kadangi krašto konstitucija 
neduodanti prezidentui pakankamai galios.

Prof. Moscicki yra maršalo pasiūlytas kandidatas ir 
tur-but bus paklusnus jo įrankis. Bet pažymėtina, kad 
už tų kandidatą balsavo tiktai nedidelė nacionalo susi
rinkimo (t. y. seimo ir senato) dauguma — 281 baigas 
prieš 201 balsą, paduotą už kitus asmenis, ir 63 balsus 
tuščius. Dešiniųjų partijų kandidatas surinko 200 balsų. 
Iš to yla aišku, J<ad tos partijos nebuvo jau taip baisiai 
Pilsudskio “nugąsdintos”, kaip skėlbė Amerikos laikraš
čių korespondentai.

Susilaikiusieji nuo balsavimo 63 atstovai veikiausia 
bus socialistai. Vienas socialistų atstovas balsavo už Ma- 
reką (socialistą). Taigi Lenkijos socialistai viešai paro
dė, kad jie Pilsudskio valdžios neremia. Ją remia buržua
ziniai radikalai ir tautinės mažumos. Prieš ją eina kle
rikalai, dvarininkai ir nacionalistai.

Vladislavo IV laikuos 1633 
mt., kada jau kalvinai turėjo 
autonomiją, jėzuitų mokiniai 
užpuolė Vilniuj Kalvinų bažny
čią, ją sudegino ir apiplėšė. Bu
tų ir fiaugiau ką barbariška pa
darę, bet kariuomenė juos iš
vaikė. Visą savo žvėriškumą no
rėjo išlieti ant Kalvinų kolegi
jos rektoriaus Hartlibo, kurį su
gavę jėzuitu i mokiniai nuvedė 
pas VileikąJr būt jau su cere
monijomis, cimbolais ir kryžiu
mi priešaky paskandinę, bet 
kariuomene ir čia juos išvaikė- 
Žiauriausia jėzuitų darbas buvo 
Lobieskio laikais, kada į dvi die
ni jėzuitai sunaikino reformatų 
bažnyčias/ špitoles, mokyklas fr 
barbarizavo kapinėse, daužyda
mi paminklus ir išjuokdami mi
rusius. Tai tokiu budu “ganė 
sielas” tėvai jėzuitai ir kovojo 
su savo priešais.

Švietimo žvilgsniu Lietuvoj 
jėzuitų gyvenimas neištrinamai 
juodas. Savo mokyklose doros, 
artimo meįlės, auklėjimo moki
niams jie ntdavė pažinti. Lietu
viškumo mokyklose nebuvo nei 
už centą, nes kalbėti lietuviškai 
uždrausta, lietuvių kalbos nedė
stė ir t. t. Ypatingai švietimo 
srity jėzuitai “pasižymėjo”, kai 
gavo į savo rankas cenzūrą. 
Nu, tada ant visų esančių kny
gų jie ponai.
po reformatų didikų knygynus, 
bažnyčias ir
petomįs versta knygos į kiemus 
ir deginta. Ak, kiek tai žuvo 
brangios istorinės medžiagos, 
kuri šių dienų neaiškius istori
nius įvykius senai jau gal būt 
išsprendus. Neturėtum dabar 
tiek bėdos dėl Įvairių istorinių 
faktų, dėl sėhovės lietuvių gy
venimo, budo, papročių. Ne jė
zuitų leistaš knygas į liaudį 
konfiskuodavo ir degindavo. 
Ir kad žmones kuo daugiau bau-

Daryta revizijos

didžiausiomis ku-

Šitie faktai rodo, kad diktatūros Lenkijoje dar, bent 
kolkas, nėra. Diktatūra reiškiasi visų-pirma tame, kad 
valdžia nepakenčia opozicijos. Visus, kas jai viešai pasi
priešina, ji sukiša į kalėjimą, sušaudo arba tiesiog užmu
ša (kaip Rusijoje arba Italijoje). Lenkijos parlamente 
opozicija valdžiai dar neišnyko.

Labai galima daiktas, kad toliaus tenai išsivystys ir 
diktatūra. Tą pavojų, matyt, numato Lenkijos socialis- 

• tai, todėl jie ir atsisako remti Pilsudskio valdžią. Antra 
vertus, jie negali remti ir atžagareivių, kurie kovoja prieš 
jį. Jie bijo, kad, atžagareiviams paėmus viršų ant mar
šalo, butų įsteigta fašistinė diktatūra. Taigi socialistams 
nieko kita ir nepaliko, kaip susilaikyt nuo balsavimo.

Vadinasi, pasaka apie tai, kad socialistai einą išvien 
su Pilsudskiu prie diktatūros įsteigimo, yra nieku nepa
remta. .

Tikrenybėje dabar Lenkijoje eina kova tarp*dviejų 
buržuazijos grupių — atžagareiviškos ir radikališkos. 
Nė viena jų nėra pakankamai stipri valdyt kraštų. Ka
dangi jų dviejų pajėgos yra beveik lygios, tai vienam 
momente paima viršų viena grupė, kitam momente kita. 
Prie šitokių aplinkybių yra visai natūralu, kad kiekvie
noje tų grupių yra palinkimas prie diktatūros. Ta grupė, 
į kurios rankas laikinai pakliųva valdžia, nori pavarto

Signc Kolthoff, švedų “Sarah 
Bernhardt”. Pranašaujama, 
jog ji busianti geriausia artistė 
pasaulyj.

Philadelphijos Sesqui-
Centennial paroda. — 

. Atletikos įtaka ilgam 
amžiui. — Lincolno 
muzėjus.
Prcliminarė Sesųui-Centennial 

paroda Philadelphijoj prasidėjo 
birželio 1 d. Tačiau oficialiai 
paroda bus atidaryta liepos 4 
*d. ir tęsis iki gruodžio 1 d. Pą- 
rodą rengiama ryšyj su 150 me 
tų sukaktuvėms nuo to laiko, 
kai Amerika pasiroše. Nepri
klausomybės 'Deklaraciją.

Parpda turės internacionalį 
pobūdį, nes joje dalyvaus apie 
20 įvairių tautų. .los surengi
mas Amerikai atsieis apie $24,- 
000,000. Prirengiamasis darbas 
eina visu smarkumu. Dirba trys 
darbininkų pakaitos. Įvairus 
pavilionai ir palociai dygsta, 
kaip grybai po lietaus. Prieš 

'porą metų niekas nemanė, kad 
tokiu spartumų butų galima 
statyti.

Vienas įdomiausių dalykų pa
rodoj bus Laisvės Varpas, tu
rintis 26,(XX) elektros žibintu
vėlių. Varpas yra 70 pėdų au
kščio ir 50 pėdų pločio. Sveria 
jis 42 tonu. Kabo jis dvide
šimts dviejų pėdų aukštumoj. 
Nakties laiku jis bus matomas 
šimto mylių suviršum atstume, j

Trobesiai bus milžiniški. Ma
šinų, transportacijos, • kasyklų 
ir metalurgijos palocius užims 
lll/i akrų, agrikulturos ir mais
to palocius akrų, ' laisvo 
meno eksponatų ir išdirbinių 
palocius TšVį akrų. 'Priegtam 
dar bus apšvietus ir socialūs 
ekonomijos palocius bei $1, 
500,000 vertės madų palocius.

Oficialiai ar neoficialiai pa
rodoj dalyvaus 20 tanių suvir 
šunį. Anp’ų ir airiu ekspona
tams laisvo meno palociuj bus 
užleista 50,(XX) ketvirtainių pū
dų.

Japonų valdžia paskyrė $600,- 
000, o iš biznierių ir fabriki- 
ninkų tapo surinkta $400,(MK) 
parodos icikalams. Įvairios rū
šies šilkai, spausdiniai, seno
vės ginklai, paveikslai ir šiaip 
meno kuriniai bus atgabenti iš 
Japonijos Į parodą.

150 vokiškų Urmų lodys savo 
išdirbinius, kaip tai: tekstili- 

.nius produktus, mašinas ir 
.chemikalus. Austrijos valdžia 
itezervavo 11,000 ketvirtainių 
pėdų savo eksponatams. Pran
cūzų skyriui] bus galima pama
tyti įvairiausių perfumų ir vė
liausios mados drabužių.

Ispanų 'pav'Jonas pasižymės 
savo romantingumu. Ten bus 
galima pamatyti reprodukciją 
paskilbusio Torre dėl Oro 
(Aukso bokšto), kuris randasi 
Seville.

Rumanija turės tipingą savo 
kaimo vaizdą, o taipgi rodys 
savo industrijos dirbinius. Per
sija turės kolekciją įvairiausių 
senovės daiktų ir raštų. Rus re
prezentuojama Švedija, Brazi
lija, Haiti, Panama, Kuba, Ar
gentina, etc. Argentina parodos 
reikalams paskyrė $420,000.

Parodą finansuoja vyriausia 
Pliiladelphijos miestas, kuris 
iki šiol jau yra tam tikslui pa
skyręs 8,720,000. Kongresas
pąrodai paskyrė $2,186,500. 
'frys milionai dolerių buvo su
dėta privačių asmenų bėgiu 
dešimties dienų. Atskiros vals
tijos, kurios' dalyvaus parodoj 
ir turės savo pavilionus, yra pa- 
skyrusios’nuo $50,000 iki $500,- 
OOO. Sakysime, I?h>rida paro
dai skiria pusę miliono dolerių, 
()klahomaH $350,000^ Illinois 
—$150,00, Ncw Jerscy $150,- 
000, etc.

Paroda turi tikslo atvaizdinti 
tą progresą, kurį Amerika yra 
padariusi begiu 150 savo gyva
vimo metų, t. y. nuo paskelbimo 
nepriklausomybės. Bet atvaiz
dinti visa tai, kas buvo pada
ryta bėgiu to laikotarpio įvab 
riose srityse, žinoma, yra nej- 
manomai sunkus dalykas. Už
tat Sesipii-C.entennial paroda 
savo grandioziškumu žada pra

lenkti xvisas iki šiol buvusias 
parodas.

* * *
Kas ilgiau gyvena atletai 

ar mokslo žmonės? Kitais žo
džiais sakant, ar fizinis kūno 
lavinimas prisideda prie am
žiaus pailginimo?

Šis klausimas lyg ir keistokai 
skamba. Kam nėra žinoma, 
kad fiziški pratimai sveikatai 
yra reikalingi?

Bet štai prieš kiek laiko l)r. 
Thomas W. Harvey sumanė tin
kamai tą klausimą ištirti. 1875 
m. Princetono universitetą bai
gė 120 žmonių. Iš jų šiandien 
dar tebegyvena 30. Vidutiniš
kai imant, kiekvienas jų yra 
maž-daug 71 metų senumo. Ty
rinėjimai parodė, jog tarpe tų 
senių buvo tik vienas atletas, 
kuris universitete būdamas ir 
vėliau užsiiminėjo fiziniu spor
tu. Tuo pačiu laiku senių tar
pe buvo penki žmonės, kurie 
beveik visą savo gyvenimą jo
kiu fiziniu sportu neužsiiminė- 
jo, o studentavimo laiku pasižy
mėjo savo mokslingumu.

Tyrinėjimai kitų universitetų 
studentų ir-gi davė, maž-daug 
tokius pat rezultatus. Akivaiz
doj tų faktų, l>r. Harvey ir 
ke’.ia klausimą— ar tik Ameri
kos mokyklos nekreipia per
daug domės Į • atletiką, į spor
to reikalus? Ar nevertėtų 
Amerikos studentams labiau su- 
kidomėti intelektualiais daly
kais?

Tačiau tuo pačiu laiku Dr. 
Harvey ragina tą klausimą—- 
atletikos Įtaką ilgam amžiui— 
toliau tyrinėti. Ir jeigu pasi
rodytų, kad jo išvados yra tei
singos, tai tąsyk reikalinga, sa
ko jis, tikrą teisybę apie atleti
ką pasakyti.

I

♦ ♦ *
Osbom H. Oldroyd pašventė 

66 metus rinkimui Lincolno 
biografijų, autografuotų laiš
kų, fotografijų, karikaturų, etc. 
Jam pasisekė, surinkti 3,000 tų 
daiktų. Kolekcijoj randasi pas
kutinis prezidento Lincolno raš
telis, rašytas dvi valandi prieš 
nušovimą.

Per daugelį metų Oldroyd ra
gino valdžią Įsteigti Lincolno 
muzėjų. Ant galo, jo noras iš
sipildė. Valdžia nupirko Pe
tersono namus (516 North 
Tenth St.), kur numirė Lin- 
colnas. Tuose namuosė bus su
dėti Oldroydo surinkti daiktai. 
Oldroydas už savo kolekciją 
nuo valdžios «gaus $50,000. Ko
lekciją jis pardavė valdžiai, ne
žiūrint Į tai, kad privatiniai as
menys siūlė jam du kart dau
giau. #

Tuo budu trumpoj ateityj 
Washingtone atsidarys Lincol
no m užėjus, kur publika galės 
pamatyti daug įdomių dalykų.

; ' — K. A.

FIRE SALE!
FIRE SALE!

Columbia, Victor, Bruns- 
wick Rekordai po

10c — 25c — 49c

Rollčs dėl Grojiklių Pianų 
vėliausios, su žodžiais, 
Lietuviškos ir Angliškos
po

39c, _ 49c — 79c

Freshman Radios, Pho- 
nografai ir Pianai už pu
sę kaihos.

JOS. F. BUDRIU
3343 So. Halsted St.

< *
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Lietuvos Socialdemokratu 
Partijos įsikūrimas
t (Tęsinys)

demokratinio susitvarkymo. Tos 
kalbos ypač pasikartodavo šven
čiant gegužės pirmą dieną. )

(Dar bus) •

L.S.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Cepoąis, 4138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1789 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

LJ8.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

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

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, III.

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

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

Nariai •— Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

2. L. S.-D. Partijos pirmieji 
Į veikėjai.

1891 metais persikėle Vi’niun 
gyventi daktaras.A. Domaševi
čius. Dar visai jaunas, bet jau 
pasižymėjęs nepaprastais gydy
tojo gabumais, kuriam atviras 
buvo kelias moksliškai karjerai 
padaryti. A. Domaševičius me
tė Peterburgu, apsigyveno Vil
niuje ir pradėjo dirbti socialde
mokratų darbų Vilniaus darbi
ninkų tarpe.->

Tarptautiniam Fronte
NUMIRĖ SERRATI

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

Smūgis Lietuvos Klerikalams
Pastarųjų rinkimų į Seimų 

rezultatai buvo tiek netikėtini 
klerikalams, kad jie ir šiandienę 

dar nėra atsipeikėję ir vaikščio
ja nosis nuleidę. Kademai bu
vo įsitikinę Seimo rinkimus lai
mėsią. Buvo įsitikinę todėl, kad 
jų rankose valdžios aparatas, 
bažnyčios organizacijos, iždas ir 
tūkstančiai apmokamų agitato
rių. Jų rankose buvo ištikima 
jiems priemonė šmeižti, gązdin- 
ti diktatūromis, žadėti ir mur
zinti opozicijų. Vienok visos ši
tos priemonės nepadėjo ir kade
mai prakišo rinkimus. Nepadė
jo gudriai sugalvoti planai pada
ryti perversmų, išžudyti opozi
cijos lyderius ir šiaip nepasi
dalijamus žmones, — sako, kad 
ir pastarosios rųšies planų butą.

Jei opozicijos partijos butų i 
turėjusios bent vienų šimtųjų 
dalį tų lėšų ir lengvatų rinkimų 
kampanijai einant, aš esu tik
ras, kad rinkimų rezultatai ka- 
demams butų buvę dar liūdnes
ni. Kas gi, klausite, atsitiko?

Atsitiko paprastas dalykas: 
įkyrėjo visiems iki gyvo kaulo 
kademų ciniškas smurtas, dary
mas asmeninio biznio iš valsty
bės reikalų; įkyrėjo melas, ty
čiojimąsi iš visko. Bet tai ne 
vienintėlė kademų pralaimėjimo 
priežastis.

Esu jau kartų dar prieš rinki
mus rašęs, kad viena svarbiau
sių kademų pralaimėjimo prie
žasčių bus atbudusi klasinė są
monė ūkininko ir darbininko. 
Kraštas pajuto ir praregėjo, kad 
kademiškasai blokas nepatenki
na nei ūkininkų, nei tuo dau
giau darbininkų reikalų, štai 
kodėl socialdemokratai per pu
sę sugriovė krikščioniškąją dar
bo federacijų, atimdami iš jos 
daugiau nei pusę jos atstovų ir 
tiek pat balsų. Soc. dem- apta
šė ir tautinių mažumų blokų, 
atimdami joms darbininkus žy- 
dus, lenkus, rusus, vokiečius. 
Štai kode! socialdemokratijos at
stovų skaičius padidėjo kone 
visu šimtu nuošimčių.

Kademai neišlaikė savo Įtako
je ir dalies ūkininkų, šiandie
na jau faktas, kad krikščioniš
koji ūkininkų sąjunga nustojo 
3-4-5 vietų, užleizdama jas tau
tininkams, ūkininkų partijai ir 
liaudininkams. Jei klerikalinė 
ukihinkų sąjunga dar šiaip bei 
taip išsilaikė nuo katastrofos, 
tai čionai ppdėjo šlykštus smur
tas prieš liberaliniai — buržua
zinius ūkininkų sąrašus ir gau
siai patiektieji prieš rinkimus 
“krikščioniškieji zuperiai” ir ki
tos malonės iš ištuštėjusio val
stybės iždo, šiandien, po rin
kimų, nekurie blaivesnieji kade
mai atvirai sako, kad didžiausia 
jų klaida buvusi tame, kad jie 
nemokėję susitarti su reakci
niais savo politikoje tautininkais 
(Smetonos grupe).

Kaip ten nebūtų, aišku vie-
- - t l

na: šių rinkimų pi'asmė yra tfc- 
me, kad socialės (klasinės) gru
pės išeina iš įtakos klerikalų. 
Klerikalai pasiliks klerikalais, 
bet darbininkai ir ūkininkai bė
ga nuo jų į savo klasines atsto
vybes (patrijas), palikdami

krikščionis demokratus prie da
vatkų ir tikinčiųjų balsų. Juo 
greičiau šitos klasines grupSs 

atsišauks, tuo greičiau bus nu
lemta klerikalizmo ateitis Lietu
voje. Šitaip pastačius klausi
mą, darosi aiškios tolimesnės 
kovų perspektyvos . Lietuvoje. 
Klerikalai (krikš. dem.) viso
mis priemonėmis bandys atsta
tyti darbo federacija ir ūkinin
kų sąjungą, nes be šitų flangų' 
neįmanoma tolimesnė kademų 
ekzistencija. Kova bus arši ir 
sunki, nes kademai bandys at
statyti savo galybę ir laimėti se
kančiuose rinkimuose buvusiąją 
dauguma su federantais ir ūki
ninkų sąjungą. Šito neužmirš
kite, amerikiečiai, jei norite, kad 
Lietuvos klerikalizmo karstas 
neatsivožtų!

Savo keliu ūkininkai — ar tai 
per reakcinius tautininkus, ar 
per liberalią ūkininkų partiją, 
ar galop per radikalius valstie
čius liaudininkus — bandys su
daryti nepriklausomą nuo kle
rikalų savo atstovybę. Kaip 
vystysis kova tarp šių grupių 
dėl ūkininkų vadovavimo, be 
abejonės, bus labai ir labai svar
bu ir įdomu. .

Lieka socialdemokratija. Jos 
uždaviniai be galo dideli ir svar
bus Lietuvos darbininkų ir de
mokratijos vystymosi ateity. 
Klerikalai iš savo pusės padarė 
viską, kad sudaryti ir likviduoti 
darbininkų masines organizaci
jas (profes. sąjungos). Jos rei
kės atsteigti.

Teks sustiprinti pačią s.-d. 
partiją ir ją disciplinuoti visais 
žvilksniais. Klasiniai darbinin
kų reikalai turės iškilti visoj 
plotmėj; žodžiu, sudarymas 
tvirto, organizuoto fronto iš 
Lietuvos darbininkų, darbo in
teligentijos, mažažemių yra vie
nas svarbiausių s.-d. uždavinių. 
'Šitoji kova bus labai sunki,, nes 
joje mes turėsime susidurti sų 
buržuazijos provokacijomis ir 
su ardomuoju darbu iš ekstra 
kairiųjų pusės. Mes labai norė
tumėme, kad šitie dalykai pa
aiškėtų musų draugams iš L. S. 
S. ir visiems tiems, kurie mus 
remia, nes ateity tos paramos 
busime reikalingi daug dau
giau, nei iki šiol, kadangi kovos 
laukas bus kur kas platesnis ir 
tose kovose dalyvaus ne atski
ros socialdemokratijos kuopos, 
bet darbininkų masės. Butų la
bai gera, kad klausimai, iškilu
sieji sąryšyje su nauju visuome
ninių jėgų persigrupavimu Lie
tuvoje, butų išdiskusuoti ir ap
tarti L. S. S. sferose ir tinka
mos iš to išvados sektų formoje 
tam tikro uždavinior kurį turėtų 
atlikti musų užjūrio draugai ii 
rėmėjai.

Prie klausimo dar teks ne- 
,kartą mums grįžti,' nes čionai 
patiekiu tik kelias mintis. Rin
kimų rezultatai ir kademų su
smukimas reiškia ne ką kitą, 
kaip naujų kovų etapą Lietuvon 
gyvenime ir Seime. Taigi, be
sidžiaugdami laimėjimais, ruoš
kimės prie galutino, lemiančio 
mūšio, kurs bus artimoj ateity.

Kaunas, 14/V-26 m.

Dviese su jau minėtu socializ
mo pionierium Lietuvoje jie visą 
eilę metų augino ir organizavo 
darbininkų judėjimą ne tik Vil
niuje ir artimoj Vileikoj, bet ir 
plačiau, kurdami sulig galimybės 
organizacijas ten, kur judeji- 
jimas natūraliu keliu persimes
davo, 

t 
Energingas, nepaprastai veik- 

lus, išsimokinęs lietuvių kalbos, 
daktaras A. Domaševičius daug 
ką padarė darbininkų judėjimui 
išvystyti, kuris beaugdamas 
persimetė Kaunan ir į kitus Lie
tuvos miestus. Dar daugiau tam 
padėjo jau minėti pirmieji dar- 
bininkai-agitatoriai, kurių da
lis baigė socialdemokratinį ap
sišvietimą dr. A. D. vedami. Iš 
tų Lietuvos darbininkų socialde
mokratinio judėjimo patriarchų 
galima paminėti dar ir dabar 
tebegyvus Petrą SuknoleviČių, 
Aleksandrą Birinėiką, kurpių 
Joną Janulevičių,- Praną Karč- 
marek, Valiukevičių su dviem 
broliais, kurpių Vaclovą Balce- 
vičių, jau mirusį Vilniuje kur
pių Grigalių Malevskį ir visą ei
lę kitų.

Ypatingas tų visų veikėjų 
nuopelnas buvo tame, kad jie — 
patys amatninkai — įtraukė 
darbininkų judėjimai! fabrikų 
darbininkus ir moteris-darbi- 
ninkes. Sumanus / konspirato- 
riai, veiklus agitatoriai, karštai 
atsidėję darbininkų reikalams, 
jie mokėjo reikale aukoti savo 
laisvę ir gyvybę, bet patys buvo 
atsargus ir rūpestingai saugojo 
jau išjudintas darbininkų mi
nias nuo neapgalvotų žygių ii 
bereikalingo žandarų puolimo.

1891 metais Vilniuje, Vileikoj, 
dalinai Kaune, Šiauliuose ir ko 
tur organizuotų darbininkų ir 
darbininkių skaičius siekė 2 — 
3 šimtus. Švietimo darbas buvo 
vedamas dalinai ir lietuvių kal
ba. To viso darbo priešaky sto
vėjo slapta organizacija iš poros 
dešimčių darbininkų ir inteli
gentų, kuri pasivadino save Lie
tuvos socialdemokratija.

Be politinės organizacijos jau 
buvo susikurusios kelios profe
sinės darbininką grupes, kurios 
vedė slaptas profesines kasas, 
rengė ir vadovavo streikais, kū
rė švietimosi kuopas. Tose kuo
pose dirbo bendrą švietimo dar
bą ir propagavo socializmą ke
letas atsidavusių darbininkų rei
kalams jaunų žmonių, kurie prie 
politinės organizacijos nebuvo 
bet gi prileisti.

Savo pamatuose tas judėji
mas turėjo to paties pabudžio, 
kaip ir vykęs žydų darbįninkų 
tarpe; jis turėjo tikslo sustip
rinti masinį darbininkų judėji
mą ekonominiais pagrindais ir 
duoti darbininkams klasinį su
sipratimą. Bet Lietuvos social
demokratai kartais vedė ir poli
tinę agitaciją prieš despotinį ca
ro rėžimą, už sudarymą demo
kratinės Lietuvos. Agitacija 
buvo vedama atsargiai, kad ne
duoti žandarams progos pulti 
jaunutes darbininkų organiza
cijas ir nubaidyti darbininkus 
nuo profesinio ir kultūrinio ju
dėjimo.

Jau ir tuomet kartais vyko 
skaitlingesni darbininkų susi
rinkimai už miesto, paslėptuose 
šlaituose ar miškuose, kur bu
vo kalbama ir politiniais klausi
mais prieš esamą politinę pries
paudą, už reikalą siekti laisvo

Buvęs per ilgus metus Itali
jos socialistų vyriausiojo orga
no “Avanti” redaktorius, Ser
ganti. numirė šiomis dienomis 
širdies liga. Su jo mirtim ap
leidžia Italijos darbininkų ju
dėjimą vienas seniausiųjų ir 
labiausia pagarsėjusių to judė
jimo vadų.

Serrati vardas pasidarė žino
mas ypatingai po karo. Jisai 
atstovavo socialistų partiją de
rybose dėl jos prisidėjimo prie 
vadavimo “trečiojo internacio
nalo ir paskui konferencijose,

kuriose buvo mėginama suvie
nyti įvairius internacionalus. 
Jo įtakos dėka, Italijos socialis
tai pirmiaus už kitų šalių so
cialistus pakrypo Maskvos pu
sėn. Nuo bolševikų internacio
nalo Italijos socialistai atsime
tė, kuomet Grišą Zinovjev pa
reikalavo, kad iš partijos butų 
pašalinti “reformistai”. Po to 
Serrati dar ilgai svyravo, mė
gindamas laikytis vidurio po
zicijos, už ką Maskva jį piktai 
smerkė, kaipo aršiausią pasau
lyje “centristą“. Bet pagaliau 
jisai vėl sugrįžo prie komunis
tų internacionalo.

O Italijos socialistų partija, 
kuri prieš tai buvo didelė ir ga
linga, tuo tarpu subyrėjo į ske
veldras, kas davė progos iškil
ti fašizmui. Senio Serrati svy
ravimas ir nesugebėjimas tvir
tai ginti socializmo principus 
daug prisidėjo prie to, kad šian
die Italiją valdo kruvinoji Mu
solinio gauja.

SOCIALDEMOKRATŲ LAIMĖ
JIMAI ŠVEICARIJOJE

Šveicarijos kantonų rinki
muose, kurie įvyko įvairiose 
vietose šį pavasarį, socialdemo
kratų partija turėjo gerą pasi
sekimą. Berno kantone, kur 
kova buvo karščiausia, social
demokratai išlaikė savo 63 vie
tas prieš 161 vietą, tekusią vi
soms buržuazinėms partijoms. 
Berno miesto socialdemokratų 
balsai persvėrė visų buržuazi
nių partijų 1/alsus.

Kantono Ciuricho , rinkimuo
se socialdemokratai padidino 
savo atstovybę nuo 75 iki 84 
narių, nežiūrint to fakto, kad 
kantono taryba tapo sumažin
ta nuo 257 iki 220 narių. Ko
munistai neteko 6 atstovų iš 
10. Ciuricho mieste socialdemo
kratų atstovų išrinkta 36 vie
toje 32, nors miesto taryba ta
po sumažinta nuo 90 narių 
iki 78.

Tik Bušelyje socialdemokra

tai prakišo 6 vietas, pravesda- 
mi 39 atstovus vieton 45.

Bet kantone Tliurgau social
demokratai išrinko vietoje 18 
atstovų 25. Visa kantono tary
ba susideda iš 130 narių.

LSS VIII Rajono 
konferencija

Ateinantį sekmadienį, birže
lio 6 d., 12 vai., Naujienų name 
bus LSS VIII Rajono konferen
cija. Visos kuopos prašomos 
prisiųsti delegatų. Taipjau pra
šomos prisiųsti savo delegatus 
ir draugingos organizacijos —< 
LDLD Cbicagos Rajonas, LSJ. 
Lyga ir LSD. Rėmimo Fondas. 
Labai pageidaujamas dalyvavi
mas I^SS Pild. K-to atstovo.

Konferencijos svarbiausias 
tikslas — nustatyti darbuotę 
šią vasarą ir ateinantį rudenį, 
taipjau išklausyti raportus iš 
pareitos žiemos darbuotės. Yra 
ir kitų svarbių reikalų.

Valdyba.

Jos. F. nudrik Pianu Krautuves
3343 So. Halsted St. CHICAGO 3327 So. Halsted St.

Po Gaisro Išpardavimas
(FIRE INSURANCE SALE)

Apdraudos kompanija (Insurance) dabar apkainavo visus daiktus musų krautuvėje ir pa- 
jUS nuostolius mums apmokėjo. Iki šioliai nebuvo galima viską prirengti ir sulig ap- 

nn°S kompanijos nusprendimą turi būti viskas išparduota už pusę kainos.
$7o,000 vertės ta voro, susidedančio iš 50 naujų grojiklių pianų, kaip: Gulbransen, Kimball, 
Straube, Artonian ir Waltham; 40 phonografų: Brunswick, Victor, Columbia, Brunswick 
radiolas; 35 Radio setų: Freshman, R.C.A., De Forest, Thomson; 20 tūkstančių lietuviškų 

ir angliškų rekordų po 25 ir 49 centus; 10 tūkstančių piano rolių su žodžiais po 39 ir 49 centus

.M
t i

Šitas Baby Grand 
Gulbransen pianas, 
kaip ant paveikslo 

? kainavo $900, už
S450

Brackman grojiklis 
pianas. Vertės $700, 
už

$350
Gulbransen rankinis 
pianas, labai augštos 
rųšies, už

$290

W a 11 h a m grojiklis 
pianas, storom kojom. 
Vertės $900, už

$575
Bernare], reproducer Baby 
Lrrand su elektriką ir su 
rankomis groja visokias 
roles. Vertės $1200, už 
______ S625
Aitonia grojiklis pianas, 
v ororn kojom, gražio rie-\ 
šuto medžio. Vertės $900, U Z
____ S476

Chase Baby Grand pia
nas. Vertės $1200, už

S550
Bernard 
gražaus 
$650, už

grojiklis pianas, 
medžio. Vertės

S325
Kimball grojiklis pianas.
Vertės $500, už

$185

Kimball grojiklis' pianas.
Vertės $800, pž ■

$400
Straube grojiklis Impe* 
rial. Vertės $800, už

$400
Adam Schaff upright pia
nas. Vertės $550, už 

$290 .

uuibranMO Trade Mark

Gulbransen registering 
grojiklis pianas. Vertės 
$600, už

\ $350
Gulbransen. Vertės $900,

vuz
$450

Už Cash
Ir Ant

Išmokėjimų
S-pH^^'Badiola Phonografas 

■i«. k£svip 1"v“k’ 
________$Į40________

Brunswick Phonogra- be Radio. Vertės $125, už

\ $49
P°rbable, 6 tūbų Super- hotrodine. Vertės $250, už

$wo
Gražus Phonografas. Vertės $40

S12

Muzikos 
Mylėtojams 

Yra Gera Proga

Brunswick Panotrope, naujas 
elektrikinis muzikališkas instru
mentas, groja rekordus. Kaina 
$500, už

$292
• t

Brunswick Panotrope ir Radiola. 
Vertės $900, už

$575
Didelis pasirinkimas Deimantų, 

Laikrodėlių ir žiedų 
už žejną kainą.

-
Elektrikinės Liampos 

už pusę kainos

^TlKHEcį
Mattel «-F-3

*»69m

Radio setas kaip ant paveikslo už
$46

De Forest Radio setas, 4 tūbų už
$39

pe Forest 5 tūbų, nereikia nė 
aerial. Vertės $200, už

$79
Work-Rite Neutrodine, 5 tūbų.
Tikra kaina $125, už

$32
Rankinis Phonografas. Vertės

S15

JOS. F. BUDRIK, 3343 South Halsted St
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Sugrįžo
Lietaus nebuvo nuo pat anks

tyvo pavasario. Javai, negau
dami drėgmės, išdžiuvo, bulvės 
nugelto dar nespėjusius pražy- 

jjyrviiJiai vaikščiojo po 
laukus pusgyviai negaudami 
žolės nė vandens. Tarp ištroš- 
kusios žemės ir milaŠirdingo 
(dangaus užsidėjo koki tai sto
ra uždanga, neduodama nupulti 
nė vienam vandens lašeliui. 

Upelis, prie kurio stovėjo ma
lūnas, išdžiuvo visiškai: didelis 
malūno ratas išdžiuvo ir suby
rėjo i dalis. Ežero vanduo kas 
kart vis toliau traukėsi gilu
mom' tarytum, ieškodamas te
nai prieglaudos nuo nemilašir- 
dingos saulės kaitros. \ aikai 

.šimtais mirė nuo kruvinosios, 
o laukai buvo pripildyti dulkė
mis, tarytum, čia ėjo žiauri 
žūtbūtinė kova. Taip, čia bu
vo ne kas kita, kaip baisus ka
ro laukas, kur ūkininko turtas 
buvo nemilaširdingai naikina
mas, o pastarasis nešė mirtiną 
smūgį visam kraštui...

'tie sunkus metai ypatingai 
sunkiai atsiliepė į Kalio šeimy
nų, kurį žmones paprastai va
dino “Miško Kalis“, nes jo men
kutė <;rįtelė buvo pačioje gilu
moje didelio pušyno, apie kurių 
matėsi nedidelis plotas pilko 
smėlyno, kuris dargi derlingais 
metais vargais negalais atneš
davo menkutį derlių. Tokiais 
metais, kuomet per ištisų vasa
rų lija, iš viso to lauko buvo 
galima gauti apie pusantro 
centnerio maišytų javų, avižų 
ir rugių, o šiais metais jis nie
ko negavo, taip kad atrodytų 
lyg Kalio šeimyna turi mirti 
badu, neturėdama kuomi prasi-, 
maitinti. Ne, tokie žmonės, 
kaip Kalis ir jo žmona Juzė, 
niekuomet negali mirti badu.

Blogiausia buvo tas, kad jis 
privalėjo nekuriam laikui išva
žiuoti iš namų, kad uždirbti 
duonos dėl žmonos ir .vaikų. 
Kitais metais jis būdavo eina | 
kaimus pas ūkininkus kultų, 
arba darbų dirbti, o šiais me
tais ir patys ūkininkai neturi 
ko kultų. Jis taip pat eidavo 
stogų dengti, šįmet ir tų nėra, 
kadangi šiaudai reikalingi pa
šarui. Be to jis geras mūrinin
kas, ir dirbdavo prie mūrinių 
namų statymo, bet šįmet jų 
niekas nestato, kadangi žmonės 
ir patys vos-vos gali prasimai
tinti.

Kur tai toli toli į šiaurę už 
kelių šimtų kilometrų buvo sta
tomas naujas geležinkelis. Vie
nas iš jo draugų patarė jam 
važiuoti sakydamas: “Toks mū
rininkas kaip tu, tai be abejo 
gausi tenai darbo ir gerai už
dirbsi’’. Draugas taip pat ren
gėsi lenai važiuoti, nes jam bu
vo pasiūlyta nedidelios darbi
ninkų partijos viršininko vieta.

Kadangi nebuvo kitos išeities, 
tai norom nenorom reikėjo va
žiuoti ir nieko nelaukdamas Ka
lis pradeda rengtis į kelionę. 
Susiranda geriausį savo švarkų, 
žmona suranda varvalio, ištepa 
sudžiuvusius senus jo ba
tus, kas reikia pataiso, įdeda šį 
tų į kelionės krepšiukų ir išlei
džia.

Kaip sunku persiskirti to
kiam ilgam laikiįj. Jau pen
kiolikę metų kaip jiedu gyvena 
drauge, turi keturis sūnūs ir 
dvi dukterį, per visus tuos pen
kiolikę metų nėprisėjo jiem
dviem skirtis bent kuriam 'il
gesniam laikui, nebent tokiais 
atsitikimais, kuomet Kalis gau
davo darbo kur nors toliau nuo 
namų, bet ir tuomet ne ilgiau 
kaip savaitei. Dabar gi jis iš
važiuoja visiems metams... Jis 
siuntinės namo pihigų tiek, 
kad Juzei ir vaikams neprisei- 
tų badauti—viskas bus gerai. x

Atsisveikinant nei žmonos 
nei vyra veiduose nematyti 
jokio susijudinimo, jokio nera
mumo, nematyti jų akyse nė 
vienos ašaros.

Kalis klausiančiu Žvilgsniu 
pažiurėjo j žmoną, kuri dabar 
stovėjo priešais jį ir apžiurėjo

jo švarkų, ko jis nedarė tur būt 
bėgyje penkių metų.

“Vargšė mano Juzė, paseno, 
suliesėjo nuo vaikų ir sunkių 
kasdieninių darbų“, tarė jis.

Toks pastebėjimas, iš šalies 
žiūrint, ne tik kad nešvelnus, 
bet dargi užgaulingas, o jeigu 
neužgaulingas, tai ir nieko ne
reiškiantis. Bet įkaitęs Juzės 
veidas pasidarė^ linksmes
nis, kadangi ji' puikiai žinojo, 

kad čia jis norėjo pasakyti ką 
tai švelnaus.

“Te^ul laimina lavc Dievas. 
Valgyk tenai iki busi sotus, o 
nebadaug ir, saugok Dieve, 
saugokis degtinės, o ypač dina
mito, tenai yra daugybė įvai
riausių jiavojų, kurie gali tave 
pražudyti“.

Kalis įsmeigė peilį į paskutinę 
bulvę ir, mąstydamas, ją kram
tė.

“Pasisaugosiu”,—tarė jis kel
damos! nuo stalo. Po to jis pa
siėmė savo kelionės krepšiuką 
ir išėjo. Išėjo toli toli, kad 
uždirbus namiškiams duonos 
kąsnį. Niekas jo* išeinant ne- 
paguodė, neramino, netarė ra
minančio žodžio. Kas žino gal 
ir pas vieną ir pas kitų smar
kiai plakė širdis, bet nei vienas 
nei kitas nenorėjo to parodyti. 
Pravirko tik jauniausieji vai
kai Andrius ir Lina. Juzė il
gai ilgai stovėjo tarpduryje ir 
prisidengusi rankomis akis nuo 
saulės spindulių žiurėjo į besi
tolinantį vyrą...

Sugrįžusi į kambarį metė 
pasuolėn jo senus “medpil
džius“.

“Juk jie negreit bus reika
lingi?“.

Atsidarė duris ir tarpduryje 
pasirodė Kalis.

“Juk tu. Juze, beturėjai lik
tai tris silkes, o man įdėjai 
dvi”.

“Taip tris“.
“štai imk vieną atgal, man 

pakaks vienos. Sudiev”.
“Pasilaikyk kely ji bus tau 

reikalinga”.
‘‘O ne, tegu suvalgo vaikai... 

Sudiev”.
Jis sunkiais lėtais žingsniais 

išėjo į vieškelį, kuris lyg si- 
dabrinis žaltys raitėsi per tan
kų miškų...

Po mėnesio laiko jis pradėjo 
siuntinėti namo pinigų. Kartu 
su pinigais gaudavo ir laiškų, 
kuriuos vyresnioji duktė, kuri 
lankė pradedamųjų mokyklų, 
skaitydavo bent po kelis kar
tus, kol galų gale jį neišmok
davo atmintinai. Laiškai pa
prastai buvo gana trumpi, ku
riuose būdavo paminėti tie lai
kai, kuomet jis buvo dar kava
lierius, o ji panelė ir tarnavo 
kaimyniniame valsčiuje pas 
vienų ūkininką už tarnaitę, 
Laiškai paprastai prasidėdavo 
žodžiu “Brangioji“. Pašydavo, 
kad jis yra sveikas ir nori, kad 
jo laiškas rastų ir juoš taip pat 
sveikus, kad viršininkai geri 
tik valgis labai ir labai tenai 
esąs brangus, miegoti prisieina 
miške, kadangi arti nėra kai
mų.

I. Pacific and Atlantic Photo]
Catherine Moylan, kuri lai

mėjo gražumo kon testą Gal- 
veston, Tex., gaudama $2,(KM) 
prizą.

“Sveika, Juze“.
“Dieve brangus, tai tu, Kali, 

čia“—sušuko nustebusi Juzė.
Ji numetė malkas į pašalį, 

krosnėje dar 
t rūstis

kaip ir

apie

atsi- 
mei-

pažiurėjo ar yra 
malkų ir pradėjo 
vakarienę.

Dabar taip pat,
sveikinant, nebuvo jokių 
laviruosi, jokių glamonėj imąsis, 
tarytum, kad jiedu senai jau 
knip matosi it- tarytum, Icjid 
nieko tokio ir nebuvo įvykę. 

Nors Juzė paprastai pasidarė 
šiek tiek linksmesnė, vikresnė, 
vaikščiojd daug greičiau, negu 
paprastai. Kalis sėdėjo nesi-

eidama į kambarį ir pamačiusi, 
kad jis tebesėdi toje pačioje 
vieloje.

Jis nesijudino iš vietos.
“Gal atnešti čia ant suolo”.
čia Kalis staiga pasikėlė, bet 

prie pirmo žingsnio kaip ’ tai 
susirietė, o prie antro pasigirdo 
bildesys, tarsi butų kas su laz
da sudavęs į grindis. Jis šlu
buodamas priėjo prie stalo. Ant 
veido Įjnsiioclū stambus, prakai
to lašai.

kiekvienas savo vietoje, nuži- 
nodami, kas darosi. Juzė laip 
persigando, kad vos-vos galėjo 
susilaikyti ant kojų ir bijodama 
išgriūti nusitvėrė lovos galo.

“Dieve brangus... Kalį... kas 
su tavo koja?“

Jis pasilėnkė ant stalo, parė
mė galvų 
komis ir

savo pūslėtomis 
tarė:

ran-

taip, rodosi, ir suakmenėjo

ir kaip 
nebuvo., 
kuomet

Juzė buvo begalo taupi ir 
Įniks nuo laiko sutaupydavo po 
dvylika šilingų, be kurių kaip* 
nekaip ‘buvo j 
Ii. Prie kiekvienos galimybės' 
gauti kur nors darbo ji nežiop-;• 
sojo ir galų gale jai pasisekė 
išausti gelumbės dėl Kalio 
dėl vaikų. Jai pačiai nieko 
reikėjo.

Ir štai kodėl tai gana 
laiką, kaip nebėra laiško, 
beveik kas diena 
stotį bent ką sužinojus apie* 
Kalį, .bet veltui— jokios žinios.1 
Praėjo mėnuo, praėjo antras ir 

o žinios, kaip nėra taip 
Ji su didžiausiu nekan

kęs. Be abejo iš kelionės.
Jisai buvo labai nuvargęs, 

nes nuo stotieš iki namų visi 
dvidešimtis penki kilometrai 
kelio.

Juzė klausinėjo apie įvairius 
dalykus, kaip jam sekėsi tenai 
toli prie to geležnkelio ir t.^ 1

Į jos klausimus jis atsikinėjo 
trumpai ir užsimąsčiusiai, jis 
klausinėjo apie vaikus 
jie gyveno, kuomet jo

Buvo jau gana vėlu, 
Juzė padavė vakarienę.

“Eik valgyti, Kali“, — tarė 
Juzė, dėdama ant stalo bulvie
nę.

Jis tarytum ir negirdėjo jos 
žodžių, nusišluostęs z rankove 
prakaituotų kaktų jis sunkiai 
atsiduso. Taip, jis buvo labai 
nuvargęs...

Juzė paėmė- kibirų ir išėjo 
vandens. Putė, šiltas pavasario 
vėjas. Vakaras buvo begalo gra- 

| žus. Tūkstančiai sparnuotų 
.- giesmininkų linksminosi ir galima apsei- ,x. - . x.;....... I džiaugėsi gražiu pavasario va-
3| karu. Su jais kartu džiaugėsi 
/ ir Juzės širdis. Sunkus metai, 

. i jau pasibaigė, jos Kalis jau vėl 
> į namuose drauge su ja, jiedu P-

. į vėl drauge dirbs ir džiaugsis 
aimingu, lamingu, nes

ilgų

Naujas Smagumas Dėl 
Nuvargusiu Persidirbu
siu, Nervuotu Žmonių

Nuga-Tone Atlieka Darbų ir 
Atlieka Jj Greitai

Nuga-Tone sugražina gyvumą, 
veiklumą ir pajiegą nusidėvėjusiems 
jų nervams ir muskulams. Budavoja 
raudonąją kraują, stiprius, pastovius 
nervus ir stebėtinai padidina jų iš
tvermę. Suteikia gaivinantį miegą, 
gerą apetitą, puikų žlebčiojimą, tin
kamą vidurių veikimą, daugiau entu
ziazmo ir ambicijos. Jei Jus nesijau- 

kaip reikiant tai patu dėl savo 
labo turit ifibandyt jj. Jus negalit 
prarasti. Jums nieko nekainuos, jei 
nepagelbėtų. Jis yra malonus imti ir 
Jus tuojaus pradėsit jaustis geriau. 
Jei Jūsų gydytojas dar nėra užrašęs 
jo dėl Jūsų, tai nueikit pas Jūsų ap- 
tiekorių ir nusipirkit bonkutę Nuga- 
Tone. Nepriimkit įkaito. Imkit jį per 
keletą dienų ir jei Jus ncsijausit ge
riau, neatrodysit geriau, nunešk li
kusią pakiuko dalį pas aptiekorių ir 
jis sugražins Jums Jūsų pinigus. Iš
dirbėjai Nuga-Tone įsako visiems ap- 
tlekoriams garantuoti jį ar sugra
žinti Jūsų pinigus jei Jus būtumėt 
neužganėdintas. Rekomenduojamas, 
garantuojamas ir parduodamas per 
visus aptiekorius.

tai...“Mano 
ji... guli

metrų į šinurę nuo Samarkan
do, palei statomąjį geležinkeli...’

. ? .Juzyte, 
yno, šimtą.

SPEC1ALIS IŠPARDAVIMAS 
TIESIOG IŠ FABRIKO

Kam 
už žemas 
setus ir kitus reikalingus namų rakandus.

Čia yra pirmutinė lietuvių išdirbystė 
Korporacija. Mes išdirbame aukštos rųšies, 
Setus ir Grindines Lempas. Turime didžiausį pasi
rinkimą gatavų ir darome ant orderio; kainos yra 
žemiausios.

Ateikite ir persitikrinkite. Teisingas ir greitąs 
patarnavimas. Musų kainos yra ant Pkrlor Setų 
nuo $79.00 ir aukščiau.

Musų krautuvė atdara vakarais iki 9-tai Va
landai vakare.

mokėti aukštas kainas, kad galite pirkti 
kainas namų rakandus, kaip tai: Parlor

Parlor
Parlor

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia 

Bile Kokioje Sumoje
Musų kainos yra 5% iki 15% pi
gesnės 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 Roanoke Bldg., Central 4757

H 
H 
M 
h WESTERN OPHOLSTERING FORNITURE 00. (1 ne.) .

540 East 63rd St. Chicago, III.
Tel. Hyde Park 3392

Saldainiai (Kendės) iš Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

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

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

Krautuvė atdara kasdieną:

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

Tel. Yards 6062

Ar myli savo gimines, sa
vo draugus Lietuvoje?¥V. . . nepriseis eiti taip toli uždar- I .valkiojo, 1)iau(i i

Ji prisisėmę pilnų kibirų ty- S 
’ ro šalto vandens, išgėrė porų " 

• gurkšnių ir pamažu nuėjo na
mų link. Koks lengvas buvo 

! .tas kibiras,'.. kokie greiti jos 
žingsniai. Ji’ buvo lx*galo lin
ksma, koki ji nebuvo nuo to 
laiko, kuomet jiedu kartu su 

f Kaliu grįžo iš šokių ir ėjo per 
■ gražią pilnų žydinčių gėlių pie- 
I vų, o ten toli, toli ošė tamsus 
miškas...

“Kali, eik valgyti, o tai at
šals vakarienė“,— tarė Juzė į-

Sumažino dienos porci- 
silkę padalindavo į šešias 

pasitikėdama rytojui ir

nėra, 
trumu laukė bent kokios nors 
žinios.

.te 
dalis,
savo brangiam Kaliui.

Atėjo laukiamoji diena. Ka
lis sugrįžo.

Karlą besiartinant linksmam 
pavasariui, kuomet žmona kaip 
tik buvo išėjusi į miškų pasi
rinkti žabų malkom, o vaikai 
taip pat vaikščiojo kur tai po 
miškų, jis parėjo ir įėjęs į ka
marų atsisėdo kampe ant suolo. 
Kambary buvo tamsu, kadangi 
jau buvo vėlus vakaras. Netru
kus grįžo ir Juzė su malkomis, 
o paskui jų ir vaikai, kurie ne
šėsi po kelias nedideles kar- 
čiukes, nuo kurių nulupdavo 
Žievę ir parduodavo, kad nusi
pirkti druskos arba degtukų.

Kalis sėdėjo patamsėję taip, 
kad Juzė įėjusi į kambarį jo ’t 
nepatėmijo.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
55567—Uršulei Bemotavi- 

čienei
22859—Juozapui Pūkeliui
22860—Vincui Slivkai
55570—Julijonai Kaulakienei
22439—Stanislovai Kazlauskie

nei
6657—Onai Baličienei
6481—Justinai Stulpeliutei
6607—Antoninai Raudonienei
6631—Vincentui Rupšiui

12302—Agotai Bronkienei
6644—Barborai Norgilienei

21297—Elenai Majauskienei
6630—Juozapui Bagdonavičiui

22872—Zaziui Radišauskui • ,
929—Juozui Gogeliui

22444—Antanui Narbutui ,
21313—Julijonai Giniotienei
6694—Jievai Prielgauskienei ■ 

21314—Antaninai Valuntienei 
21316—Onai Vaičienei 
22875—Jaruslavui Jonikui 
22876—Anuprui Radomskiui 
22886—Stafanijai Kolesnikienei 
21822 Juozui Sebastijonui 
24282—Juozui Urbeliui
6716—Elzbietai Leškauskienei 

21320—Mitiejui Kvietkauskui 
12323—Juzei Andriušaitytei

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Komievclt R< 
Arti St. I.ouis Avė.

CHICAGO, ILL.

jį r sL*?
:• V HK<S H • '■ ■$!

Į DR. A. WARCHALOWSKI 
OPTOMETRISTAS

Egzaminuoja jikis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xčlowskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuu 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki
9 vakare. Nedelloj nuo 11 iki 12 dieną

Išpardavimas Ketverge, Petnyčioj ir Subatoj

Štai Yra Tikra
Proga Orėsiu

Pirkime
150 Dresiv specialiai apkainuotų — Vėliau
sių Stylių ir Pasirinkimo ir dar Sutaupymas. 
Mierų ir stylių dėl moterų ir merginų. Dide
lis pasirinkimas tavorų ir spalvų šiame išpar
davime. šiomis žemomis kainomis taupios mo
terys nusipirks dvi arba tris dreses. Materio- 
Jas tinkantis dėl visokių vasarinių išeigų. Su 
kišenėmis arba imitacijomis kišenių. Dauge
lis kalnierių ir rankovių yra gražiai užbaig
ti kitokio materiolo ir gražiai' trimuotos. Pa
skirstytos į dvi speciales, kainas. Voilės, En- 
glish prints ir daug kitų išdirbinių. Mažos, / 
vidutinės, didelės ir ekstra didelių mierų, po

$2.16 ir $2.66

TheLarkm Store
(Where Money Buys More) t

South Ashland Avė. at 47th Streel

Tukstančiai Lietuvos žmonių 
akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas“ kasmet 
prašydami, kad jlėms nors ke
lis “Naujienų“ pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos“. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos“' 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas“ per- 
taL kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos“ eida- 
mps kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų“ spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos“ yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja.

Todėl jei jus ntylite 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 ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas“. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų“ kaina metams į Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų“ agentus, “Nau
jienų“ skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago.
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Lietuvių Rateliuose
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Po Chicagą Besižvalgant

Du nušauti kabarete
Vienas vyras ir moteris tapo 

nušauti 
pašauta

ir kita moteris tapo 
nežinomų puolikų Deų- 

by Inn kabarete, prie 175 
gatvių, netoli Chiiago

ir
Halsted 
Heights.

Nušauti James Lamberto, 
brangmenų pardavėjas ir Mrs. 
Crystal Barrier, pašauta Mrs. 
Violet Bass, visi iš Chicago 
Heights.

Visi trys, taipjau dar viena 
mergina ir Philip Piazza, savi
ninkas Derby Inn, buvo suren
gę “party” Milano Cafe, kurios 
savininku taipjau yra Piazza. 
Apie vidurnaktį visi jie, o taip
jau dar vienas vyras ir mergi
na, išvyko apžiūrėti Derby 
Inn, kuris yra pertaisomas be
laukiant atsidarymo gretimo 
lenktynių lauko. Kabarete nie
ko nebuvo, nes j iš iki bus pa
baigtas taisyti, stovi uždary
tas. Kiek pabuvus kabarete, 
vienas vyrų ir mergina išvažia
vo. Rengėsi važiuoti ir visi ki
ti. Lamberto, Mrs. Barrier ir 
Mrs. Bass išėjo pirmieji, Piaz
za ir mergina dar kelioms mi
nutėms pasiliko viduje. Ūmai 
pasigirdo šūviai ir kada Piazza 
su mergina išbėgo pažiūrėti kas 
atsitiko/ tai Lamberto ir Mrs. 
Barrett gulėjo prie kelio negy
vi, o Mrs. Bass stovėjo sužeis
ta, suvarstyti biaurjomis dum- 
dum kulkomis, kurios sudras
ko kūnų, taip kad nors Mrs. 
Bass yra pašauta į rankų, bet 
tiek pavojingai, kad gal reikės 
nuplauti visų rankų.

Policija areštavo Joseph Ga- 
i žino, kuris buk 

liu sekęs paskui 
Derby kabaretų, 
mo užsigina.

kitu automobi- 
važiuojančius j 
bet jis kaltini-

Rado “Keros degtinės” 
dirbtuvę

vakarProhibicijos agentai 
užklupo didelę ‘‘geros degtinės” 
dirbtuvę prie 18 ir ('anai gat
vių, kur rado daug alkohohlio 
ir visokių ekstraktų, kurių pa- 
gelba alkoholį paverčia į “gerų 
degtinę”, priklijuodamo be to 
iš Kanados atgabentus lęibe- 
lius. Taip, “Scotch” degtinė bu
vo padaroma iš alkoholio ir ek
straktų, o šampanas iš vyno. 
Bet prohibicijos agentams vis- 
tiek nepasisekė sužinoti dirbi
mo būdų, nes munšaineriai tai 
labai slepia.

Plasteruotojas VVilliam Gar- 
ty, 40 m., 7333 So. Racine Avė., 
tapo .pašautas ir gal mirtinai 
sužeistas kito plasteruotojo, 
kuris yra žinomas tik kaipo 
“Sam”. Jie abu dirbo prie bu- 
davojamos mokyklos ties Semi- 
nole ir McVickers gatvių, šovi- 
kas pabėgo.

Evanstono miesto taryba pri
ėmė patvarkymų, kad kiekvie
nas sugautas vaišinant kitus t X
degtine turi įrodyti, jog ta de
gtinė yra įgyta legaliu keliu. 
Jei to įrodyti - negali, tai bus 
baudžiamas pinigine pabauda ir 
kalėjimu.

--------T7 
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Mano įgimtas būdas tiktai 
kitų ydas saikuoti, o tiesą pa
sakius, apie savuosius truku
mus man nė gu-gu. Tai mano 
blogiausia yda, — nemyliu kal
bėti savų ydų. šitokia yra ser
gu netiktai aš vienas, serga— 
1)9 nuoš. chicagiečių. Visi me$ 
mylim duoti nurodymus ki
tiems, visi pastebim trukumus 
kitų, bet, deja, ~ tegul nieks 
neužsimena musų ydų. fcita ne- 
laboja yda nelenkė nė kuni
go, nė daktaro, nė advokato, 
nė mokytojo, žodžiu sakant, ši
ta yda, tai visų yda; serga ja 
kaip profesionalai, taip ir visi 
kiti.

Laikraštis, tai savo rųšies^ X- 
Ray mašina. Kaip gydytojai 
per X-Ray mašiną mato savo 
paciento bile pažeistą kaulelį, 
vėliau Žino kaip reikia gydyti, 
taip ir laikraštyje, budriai ke
liant gimstančias musų gyveni
me- ydas, lengvini galima pa
stebėti savus paviršutihumus, 
kuriuos būtinai reikia aptašyti. 
Mes iš ydų balos neišbrisime 
visai, tačiau kiekvienas savyje 
ydų 
kad 
mo,

musų mokytojai. Knyga yra 
maistas gajam musų protui, 
knyga yra medžiaga mųsliam 
žmogui budavojime kiltų daik
tų. Kiekviena mokslo šaka iš
sivystė dabartiniame savo to
bulume ačiū knygai. Įvairių am
žių mokslo žmonės neliko ge
nijais be skaitymo knygų, be 
laivinimosi iš knygų. Tiktai 
semdami žinias per melų eiles 
iš knygų, darydami santrauką 
rasto patyrimo pirmiau jų gy
venusių žmonių, sudėjus sųVo 
ir kitų gudrybes, kurios -buvo 
patyrusios amžiais, sutvėrė tų 
ką mes nūnai vadinam— mo
kslas. Pertat lietuviams verta 
įsigyti knygų, kurios gaivintų 
musų protų, teiktų
penų smegenynui. Pas mus ge
rų knygų nėra stoka.
tikit tam — nueikit į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. 
hasit daugiau 15 šimtų knygų' 
skirtingais pavadinimais. Verta 
lietuviams pasipirkti, verta pa- 
sipirkus iš jų lavintis.

—Nemunas.

NAUJIENOS, UKIcagO, UI . .......... - * "F" *
ruoju laiku pradėjo ag/ntauti. 
Vaigšto po stubas ir biznius 
rinkdamas Naujienoms prenu
meratorius ir apskelbimus. Bę 
to jis pardavinėja ir muzika
lius instrumentus —- pianus, 
smuikus, saksofonus, kornetus, 
klarnetus ir t. t. — kas tik ko
kių nori. Kadangi jis yra paty
ręs muzikantas ir jau senai 
moklha kitus, tai jam ypač se
kasi pritaikinti vaikams tinka
mus instrumentus, sulig jų pa
linkimo ir gabumo.

Kiapo Reporteris.

dvasiškų “Revoliucija su muzika”

X

balą Rali tiek išdžiovinti, 
pėduotų daugiau drėgnu- 

negu čebato padas siektų.

Prof. Bunges mokinių 
koncertas

Gegužės 30 d., Pulaskio sve
tainėje, Nortli Side, buvo prof. 
('ari Bungės mokinių koncertas. 
Programe dalyvavo apie 50 jo 
muzikos mokinių. Žymiausias 
roles programe, galima sakyti, 
atliko lietuviai smuiko 
niai.

moki-

Valerija Čiaplnskaitė, stebė
tinai gražiai sugrojo “Gypsy 
A irs” taip, kad
reiškė didžiausį 
sigėrėjimą jaunai 
kei

publika 
savo pa- 

smuikinin- 
Yra stiprios vilties, kad

''ūmukaitė netolimoje ateityje 
bus muzikalė žvaigždė Chicagos 
lietuviuose.

Vytautas Gialskis, smuiku 
“Scenes de Ballėt”, akompa
nuojant jo sesutei Aldonai Gals- 
kiutel, grojino pagirtinai ge
rai; jam daugiau prisispaudus 
šiam darbe iš jo išeitų geras 
smuikorius, io yra galima lauk-

pasitikėtina, 
bus pašalin-

kad orches-

Mariutė Šliauteraitė, smuiku 
“Legende” pasirodė kiek silp- 
niau, bet ateityje 
kad tos silpnybės 
tos.

Reikia • priminti,
tras, kuris susidarė taipgi iš 
prof. Bunges mokinių, stebėti- 
ani gerai griežė, tarytum grupė 
senų muzikantų. Buvo ir dau
giau pamarginimų, kaip tai su
lų piano, korneto ir t.t. Įspūdis 
iš šio koncerto susirinkusiai 
publikai buvo kuogeriausias.

Dar reikia priminti, kad prof. 
Runge yra senas patyręs mo
kytojas, lodei dauguma North- 
sidės lietuvių, savo vaikus mo
kytis leidžia į prof. Bunges mo
kyklų, kuri randasi 
name,

Jei ne-

Bridgeport
■ f

Tarp biznierių ir profesionalų

Bridgeport F^rnitufre Co. tur 
būt gerinusį biznį darb, nes 
veik kiekvienas yra pirkęs teu 
rakandus. Tur būt žmonėms pa
tinka leng-vos išmokėjimo są.ly- 
gos it mandagus sankrovos sa
vininkų patarnavimas. Tas- ir 
daro biznį sėkmingą.

—Mrs. Mason, mandagi lie
tuvė skrybelninkė, irgi daro 
gerą biznį, nes gerai žino ma
das, kas čia 'nugusioms labai

—P-ia Rimkienė turi daug 
senų kostumierių ir skrybėlė
mis verčiasi irgi neblogai.

—Petras Conrad’as, fotogra
fas, savo studijos langus gra
žiai išpuošęs pa veikslais, irgi 
sakosi darbo tu rys įvalias. Jo 
jauna pačiutė gerai jam gelbs
ti, nes ji, taip sakant, “tinka 
ir prie pečio ir prie svečio” ir 
yra labai populiarė moteris. Aš 
manau, kad ar kas liko paten
kintas p. Vaičkaus buvimu Chi- 
cagoje, ar ne, bet p. Conrad yra 
tikrai patenkintas. Juk jei ne 
Vaičkus, gal Mariutė Chicagos 
nebūtų mačiusi, o Petras — 
Mariutės. .

Dr. Naikelis ir Dr. Zimon- 
tas, matyt, pacientų irgi turi 
Užtektinai. Teko Užeiti jų-ofi
sai), tai radau tiek daug be
laukiančių pacientų, kad nuta
riau negaišinti jų savo vizitu it 
išėjau.

—J. F. Budrikas savo biznį 
plačiai garsina, todėl jam ir 
biznis gerai sekasi. O kadangi 
šalę to jis duoda ir gerą patar
navimų ir savo biznį teisingai 
veda, tai ir turėjusieji su juo 
reikalų žmonės yra labai pa
tenkinti. Tik gaila, kad jį bu
vo užpuolusi sunki liga ir ki
tos nelaimės, kurios jam daug t
žalos ir nesmagumo pridarė.

P. Stočkus, kuris laiko ne-' 
brangių smuikų sankrovų, ma
no jų parduoti nors pusdykiai 
ir išvažiuoti iš miesto kur į ty
resnį orą.

kenti mą svetimos nuomonės. 
Jisai sakė, kad kunigas kur 
nors užu krūmo stovėdamas 
džiaugiasi, kai jo užpiudyti kle
bonijos auklėtiniai kelia triukš
mą. Baskui jis išgyrė komunis
tų jaunimą ir pasakė, jog pa
matysite skirtumą, kai musų 
jaunimas, taigi Ateities žiedo 
dr-lė, pradės savo programą.

Ateities žiedo draugijėles vai
kai, tiesa, kai kurie pralavinti, 
bet lauke silpnutis vaiko bal
selis včjb pagautas nueina su 
vėju. Vaikučiai padfeklamavo at
skiromis, choras nedainavo. |

Reikia pastebėti, kad ir ko- 
{nhnistai mokfiia savo vaikus 
antagonizmo, kaip kad ir kata
likai. Komunistų vaikučiai iš
mokyti deklamacijų apie Gri-1 
gaitį, Jurgelionį ir tam pana
šių nešąmohių. Galima sakyt, 
kad komunistai ir katalikai, tai 
abu toki: vieni ėdė komunistus,1 
o antri — socialistus. I

Komunistai gal supras, kad 
yra negražu ardyti kitų mitin
gus. (j vienok kitados tame pa
čiame Jcffersone ir komunis
tai draskydavo socialistams 
akis, kada jie laikydavo saVO iš
važiavimus.

K&talikai, rodos, neturėjo jo
kio proghimo. A 4 z

Kada sutemo, tai prasidėjo 
. geriausi; “programų da-| 
—Don Pilotas.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė. 
r 

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki lč. Neda

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA: 

2226 Marehall Blvd.
‘TELEFONAS CRAWF0$D 1480 

TELEFONAS CANAL 0464

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LI AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudijimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tolireąystę, 
Prirengs teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atvda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1546 West 47th Street
Pohnt Boulevard 7589

> A.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

'traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garatituojame visą savo darbą, ir 
Žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47tn Street 
Netoli Ashland Avė.

revoliucija su mu-

pamokytas, katalikų 
atsinešė gramofonų,

Praeitų Sekmadienį, geg. 30 
dieną, į Jeffersono mišką atpiš- 
kėjo du diližanai —» Ateities 
žiedo vaikų draugijėlė ir kata
likų šv. Miko parapija, vadina
si, North Sides kaimynai.

Kaip vieni, taip antri apsi
stojo ant “lietuviško kalnelio” 
ir arti vieni antrų. Vieni turė
jo vežimų su “provijantalš” ir 
antri. Spėjęs nuvažiuoti j miš
kų tuoj pamačiau kaip kunigas 
iš užu krūmo žiurėjo j Vienų 
susirinkusių apie vežimų žrfu^ 
nių būrį. Pasiteiravęs sužibė
jau, kad kunigas'žiurėjo j ko
munistus. Komunistų'buvo mat 
žiau, negu katalikų. Katalikų 
išvažiavimas buvo gana skait
lingas jaunimu.

Apie penktų valandą prasi
dėjo programas. Pirmas kalbė
jo Dr. Palevičius. Jisai kalbė
jo apie Anglijos darbininkų 
streiką, apie Meksikos darbinin
kų valdžią ir Amerikos kapita
listus, kurie siekiasi pasigrobti 
Meksikos turtus. Katalikų jis 
nekliudė. Jam bekalbant ir pra
sidėjo, taip sakąnt, “dzyvų džy- 
vai”, taigi 
zika”.

Tur būt 
jaunimas
pasistatė jį visai arti prie kal
bėtojo ir klausančios publikos, 
užsukę, na, ir paleido džiazą. 
Vieni šoka Charlestoną, kiti 
džikų ir taip tęsės “kačių kon
certas”. Ką kalbėtojas sakė, 
nieko nebuvo galima girdėt. 
Andriulis pasikėlęs prašė juos, 
kad sustotų tai darę, bet kas 
tau, jie dar aršiau kiršino ko
munistus. Komunistų moterė
lės, su bonkomis, dantis sukan- 
dusios sukinėjosi. Vyrai jas 
draudė nesikišti. Komitetas vęl 
kreipėsi prie neprašytų svečių, 
kad neštus tų gramofoną kur 
į krūmus, bet ir taš prašymas 
nieko nepadėjo. Pirmininkas at
siprašė publikų dėl “tokio ne
malonumo”. Kalbėtojas per
traukė savo kalbą. Andriulis 
pradėjo juos sarmatinti, tai jie 
atsakė jam, kad, girdi, čia esą 
“free county” ir be to dar jie 
esą katalikai. Pagalios jie nusi
nešė gramofona toliau, bet už
tat susirinkęs didelis būrys už
giedojo “Lietuva tevyhė musų”. 
Kalbėtojas vėl pradėjo savo 
kalbą tęsti. Vienas tų “choris
tų” priėjęs af&au prie kalbė
tojo “.tęstino” balsų. Kada “cho
ras” ne gana garsiai giedąs, 
tai jis šaukė: “louder, louder”... 
Kada nusibodo jiems ergelį kel
ti, o čia, mato, kad komunistai 
neina prieš juos su kumščiomis, 
tai ir pasiliovė.

Paskui kalbėjo Andriulis. 
Bet jo kalbai susidarė speciali 
tema iš šito nuotikio. Jis ištar- 
kavo katalikus už jų drąsius ir 
“kiauliškus” žygdarbius ir ne-

pati 
lis”.

GIMTO
Lietuvių Improvement Kliu- 

bas yra nutaręs rengti išvažia
vimą į miškus. Vieta parinkta 
graži—Riverside, Shuts Gro- 
ve. Tą vietą —prie 22 gt. ir 
Desplaines, visi žino. Išvažiavi
mas bus birželio 6 d.

Kiek teko pastebėti, tai ko
misija deda visas pastangas, 
kad išvažiavimas butų kuošau- 
niausias ir nėra abejonės, kad 
jis viršiš pernykštį išvadavi
mą. Pernai išvažiaimas uuvo 
geras, nors tai buvo tik pirmas 
bandymas; šiemet' Viskas bus 
dar geriau, todėl visi ir laukia 
to išvažiavimo.

Kurie , gi namų j savininkų 
dar nesate nariai šio kliubo, tai 
pasiskubinkite įstoti į jį, nes 
bendrai veikdami galėsime 
daug daugiau nuveikti. .

JUOZAPAS SVELNIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Antradienj, Birželio 1 dieną, 
5:00 valandą po pietų, 1926 m., 
plaukes 17 metų amžiaus. 
Apiž. Juožapas glfnė Liepos 16, 
1908 Suvalkų rėdyboj, Šakių 
apskričio, Slavičių parapijoj, 
Pąnavio kaime, palikdamas di
dėliame nuliūdime motiną An
taniną, po tėvais Išgainatė, se- 
serj Kazimierą, broli Justiną ir. 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 5514 So. Kildare Avė.

Laidotuvės įvyks Penktadieni, 
Birželio 4 dieną, 9:00 vai. ry
te iš namų j Tautiškas kapinės.

Visi A. A. Juozapo Švelnio 
Riminės, draugai ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
•jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

• 1Nuliūdę liekame,
Motina, Sesuo, Brolis 

ir gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius EudeikiSj^Tel. Yds 1741.
» rt 4 ' * j t k, ,* -l
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jonAS braunas
Mir6 Birželio 2 d., 1926 m., 

3:30 vai. ryte, 50 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno rfid., Ra
seinių apskr., Vadžgiriu parap., 
Kniečių kaimo. Išgyveno Ame- 
i’ikoj 25 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
/tanus: Aritaną, Joną ir Petrą, 
duktę Petronėlę ir tris seseris, 
dvi Amerikoje, o vieną Lietu
voj.

Kūnas pašarvotas, randasi 
3156 So. Canal St. Laidotuvės 
įvyks Subatoj, Birželio 5, 1926, 
iš namų 8 vai. ryte bus atly
dėtas j Šv. Jurgio bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą.

Po. pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose.

Nuliūdę liekame,
Sūnus, Duktė ir Seserys

" Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139

Simpatiškas - 
Mandagu01 — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi-

r mas.

Einikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hėtihitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenae, 
Tel. Lafayette 0727 • 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Aubiirn Avė., Tel. Blvd. 3201 

ii ils II ■■ I II.

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių. » '

3307 Aubūrn Avė.
Chicago, 111.

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
M u' •

Graborius ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. I6th St, Chicago
.................................  4.I..H—..I,

1 ■ -T"’

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
1 ' padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirtnin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui.' O 

• tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios stirado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinio pagalios tapo iš
rištas. t

Didelė tūba. Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

xxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxx

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

>

Prospcct
Ashland ir Di Vision St. bas, siūlydamas pirkti pianus.

—Gerai visiems žinomas mu
zikantas Juozas L. Grušas, ku
ris jau šešti metai kaip moki- 

gerilna Jaunuolių Orkestrą, pasta-

Knygos

Geros knygos — geri musų 
draugai; geros knygos

/

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

švlfešos Ir dratų suvedimas, 
d ir elektros reikmen 
W. 2Žnd St., Chicago 
Phone Canal 2501

—

šis musų prieteįis dirba ii 
širdies ir neša naujus skaityto
jas Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą, 
paštu naują skaitytoją:
UŽ metus ___ j 150 kuponų
Už pusę metų ....... 75 kuponus
Už tris mėnesius.... 85 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3
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Kazoky choro laiškas
Gerbiamas Redaktoriau:

Leiskite jūsų gerb. laikrašty 
išreikšti varde Kubaniaus Ka
zokų Dailės Choro savo giliau
sią padėką rengėjams chorui 
koncerto gegužės 25 d., Lietu
vių Auditorijoj, asmenyse p-ios 
M. JurgeMonienės ir p. K. M. 
Augustinavičiaus, o taipjau vi
siems laikraščio bendradar
biams veikliai dalyvavusiems 
to koncerto organizavime, kas 
pagelbėjo jo medžiaginiam ir 
artistiniam pasisekimui ir 
visai lietuvių kolonijai Chica- 
goj, taip skaitlingai atsilankiu
siai į koncertą ir taip prielan
kiai pasitikusiai chorą ir apdo
vanojusiai mus gausiais aplodis
mentais. Malonu buvo jausti, 
kad klausytojai supranta ir 
persiima kiekvienu garsu ir su^ 
prasti, kad musų dainavimas 
pasiekia klausytojų širdis.

Apleisdami Chicago mes išsi- 
vežahi atsiminimą apie lietuvių 
kolonijoj praleistą vakarą, kai
po apie vakarą praleistą tarpe 
vienos iš labiausiai muzikalin- 
ges, labiausiai kultūringos ir 
branginančios dailę publikos.

—Sergei Sokolov, 
Kubaniaus Kazokų Dailės Choro 

direktorius.

Svarbus pranešimas Roselando, PulI- 
mano, Kensingtono ir West PuĮl- i 

mano lietuviams
Nuo gegužės 31 dienos, palengvi

nimui viršuj paminėtų kolonijų lie
tuviams gavime “Naujienų” pavie? 
ninis numeriais, atidaromo “Nau
jienų” pardavinėjimą imt sekamų 
kumpų: « ' ‘ ;

ROSEU-ND: 
Avė. ir 103 St. 
Avė ir 105 St. 
Avc. ir 
Avė. ir 
Avė. ir 
Avė ir

Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan

St.
St.
St.
St.

108 
111 
113 
115

WEST PULLMAN
Michigan Avę. ir 119 St. •

♦ KENS1NGTON.
115 St. ir Front St. 

PULLMAN:
111 St. ir Cottage Grove Avė.

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

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

TO\VN OF LAKE: 
Benošiau* Aptieka, 1616 W. 47 

DIDMIESTYJE:
Vnn Buren St. ir State St.

Jeigu yin numatomos kur tinka
mos ir reikaii 
tys i _ 
miesto Chicagos arba ir Chicagos 
priemiesčiuose, malonėkite apie tai 
pranešti “Nauilenų” cirkuliacijos 
skyriui. Tą galite padaryti telefo
nu bei laišku. Kiekvienas toks pra
nešimas boi reikalavimas įsteigti 
"Naujienų” pardavinėjimo stotį bus 
tinkamai išrištas Ir radus tinkamas 
sąlygas įsteigimui tokios stoties, 
stotis bus įsteigta.

“N-nų” Cirkuliaeijoa Skyrių*.

St.

igu yin numatomos Kur tinita- 
ir reikalingos “Naujienų” sto- 

įsteigimui bile kurioje dalyje

Klaipėdos krašto atstovy 
prakalbos

Mažosios Lietuvos atstovų, 
M. Jankaus ir A. Brako, įvyks 
šiose vietose:

Birž. 3 d. (ketverge) Rose- 
lande — Parapijos svetainėje, 
10806 Wabash Avė.

Birž. 4 d. (pėtnyčioj) West 
Pullman Bajorūno svetainėje, 
120 Street ir Halsted St.

Birž. 8 d. (utarninke) North 
Sidėj — Šv. Mikolo parapijos 
svetainėje, 1850 Wabansia Av£

Visur prakalbos prasidės 8 
vai. vakaro.

Laiškai Atėję Naujieny
Ofisan

Prašome kuogreičiausia atsiim
ti. Priversti busime grąžinti

Krason.

Bartušienė Urtė 
Gimbutas Stelbi 
G raišas Juozapas 
Juras A. 4 
IJonas Juozas 
Untikiče T. * 
Ix)ucks Thomas 
Lelingis Juozas 
Mickavvicz Alex 
Oden Alex 
Petrauskas Felix 
Pulokas Jonas 
Puznecki Juozas 
Puceta Jos. 
Petrauskas Felix 2 
Rushevvski 
Ssaucunas 
Sony Paul 
Vasilius J. 
Vainauskas P. 
Vilkas S. 
Vingis Louis 
Yuknis T. ar J. 
Venslav Justin.

Anton
Jim

Pranešimai

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

ar kviečia.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemtock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

MalovojAm ir poiiieruojam. Už- x 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

REIKIA DARBININKŲ
" T " VYRŲ

GERAI SUORGANIZUOTA 
ATSAKANTI FIRMA

IR

PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAhlEME

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
I/)ng distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3288 So. Hnlsted SI.

Tel. res. Yda 3408—Blvd 7667 office

Turi vietos dėl keleto atsa
kančių vyrų, kurie gali atlikti 
savo darbų.

Patyrimas nereikalingas

Mums reikia keletą s vyrų, 
kurie yra teisingi ir gerui iš
rodanti.

PARDAVIMUI barber shop, gera 
proga kas nedirba, tai gali nusi
pirkti sau darbą; gera vieta, tik 
viena ( Lietuviška barbernė šitame 
mieste. Turiu apleisi! miestų; kas 
pirmesnis, tas geresnis.

320 E. 14th Street 
Chicago Heights, III. 

šventadieniais nesikreipkit.

PARDUODU ice creani parlor, 
arti prie teatro, pigiai, 3528 South 
Halsted St.

PARSIDUODA pigiai cigarų, ken- 
džių štoras, labai geroj vietoj; kas 
pirks, nesigailės, nes galima 
gerų gyvenimų. Pardavimo 
žastj sužinosit ant vietos.

ADAM BALSIS' 
1401 — 20th St. 
DETROIT, MJCH.

, 150 _ NAMŲ — 150
Dabar budavojamų: 4, 5 ir 6 

kambarių, medines arba murinos 
KAINUS $3600 iki $6200

Pirmas įmokčjimas tiktai $100, ki
tus kaip rendą. šis namų obelio 
pasiūlymas yra dėl Jūsų pasirinki
mo. Galit įsigyti vieną tų puikiu 
namų tiesiai nuo savininko, tiktai 
su biskiu įmokėjinio, kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais, 
sišaukit šiandien. •

SAWIAK & CO.
7181 W, Grand Avc.

6407 Irving Park blvd.
6537 Irving Park bivd.

At-

daryt 
prie-

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų praklurimuH užtaisomas 
ir garantuojamus už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicngoj Ir 
apiellnkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Cbicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi, I. J. 
Dunne Roo/ing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phci.e Lirwnaalc 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČEKIAI 
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate- 
8 šen, Reatau ran
tų, Kendžių, Be- 
kemių. M u,i ų

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 Sb State St.

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spauzdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci- 
BirUtės choro visi nariai į prak* jas, programus, plakatus, tikietus ir 

tikas privalo susirinkti šį vakaro,1 r1--*--’— .... —u—
Mark White parko svetainėj, 8 vai. padarome greit ir gražiai. 
Visi dainininkai ir dainininkės bu-1 - — .
kit praktikuose. —Valdyba.

RRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas“ pradedama išnešioti 

nuo 3-Čioa valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan Iki Wallace h 
nuo 35-tos Iki 31-roos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms“ gana anksti. 
Už "Naujienas“ galima mokėti sykį 
| savaitę arbą sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
(upinami ankstyvomis "Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas. 3210 So. Hahted St. (Tel. į 
Boulevard 9663)

visokias blankas. Spaudos darbus
Reikale 

spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
i musų spaustuvę.

BR1DGEPOKTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

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

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes pardundame visiems oi sėlio 
kainomis 

Leviuthal Plumbing Snpply Co., 
1637 We»t Divieton SU 

netoli Marshfield

Mes dar iki šiol

neąi naudojome apgarsi n imais, 
bet musų biznis taip pakilo, 
kad mums reikia ekstra dar
bininkų AUSTOS RŲŠIES.

PARDAVIMUI saldainių ir gro- 
serio krautuve, 4601 S. Ilcrmitage 
Avc. Iš užpakalio.

PARSIDUODA pigiai Šiaučiaus 
įrankiai ir mašinos. Galima matyti 
4 vai. po piet. 2012 Slring St.

Mes mokėsime jums labai 
gerą algą, jei jus tiksite tam 
darbui.

PARDAVIMUI arba mainymui 
bučernė ir grosernė ant namo ar
ba namo su bizniu. Duosiu ir mor- 
gičių. Box 768, 1739 S. Halsted SI.

3 NAMAI mainui, rendos neša 
$350 j mėnesi — mainysiu j didelį 
apartamentavą namą arba į visai ma
žą ir pigi} namą. Ifi 3-ją namų vie
nas yra kampinis biznio namas, ki
tas yra irgi biznio namas su 5 rui
mais gyvenimo, o trečias namas — 
4 flatai po 4 ruimus, šitie visi na
mai randasi lietuvių kolonijoje, va
dinamame Vienuolyno apielinkėje.

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

ŠVELNIS ir MANKUS 
1443 N. Paulina Street 

Tel. Armitage 6411

PARSIDUODA kampas 
tinkama dėl ROA D HOUSE 
su 10 akrų žemės ir 6 kam
barių medinis namas į PA
LOS PARK, galima pirkti 
žemės ir mažiau.' Puiki ir 
gera vieta, visiems gerai ži
noma, ant dvigubo vieškelio 
(State Highway) priešais 
Forest Preserve. Didžiau
sias suvažiavimas žmonių 
prie tos vietos. Taipogi tin
kamas kampas dėl gasolino 
ir “sandwich” stoties. Ne
praleiskite šitos progos, ku
rie interesuojatės, neatbūti
nai pamatykite, retai pasi
taiko tokių progų. Del pla
tesnių informacijų kreipki
tės prie:

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Westem Avė.

Tik parašykit savo vardą 
adresą ant sklypo popiero 
atsiųskite į

NAUJIENAS, 
17J9 S. Halsted St. 

Box 769 
CHICAGO, ILL.

— * T

ir
ir

PAPSI DUODA bučernė ir gro- 
semė. Geras biznis. 562 W. 18 St.

PABDAVIMUI bekernė; įmeluo
siu arba mainysiu į namų. Tel. 
Yards 4095.

NAMAI-2EME

ROCKFORD, Illinois. Pardavimui 
naujas moderniškas bungalow, stu- 
cco, 5 kambarių, vana, hmdrė, fur- 
nas, vietos dėl 2 kambarių viršuj, 
didelis lotas, ]>rie Pond St.. Išmo
kėjimais. N. D. Tnylor, Realtor, 
410 Mead Bldg., M. 2104, Res. M. 
6312.

Prospeet 2102
PARDAVIMUI 2 augštų 

mas, su murino cottage iš 
pakulio, $1000 cash, kitus 
mokėjimais su renda.

959 W. 35 PI.

na- 
už-

Pranešima* Town of l4»ke lle- z 
tuviams, kurie gyvena turp l4jflin, 
loyne ir 43-čior ir 56-tos. Viršna-t 

minėtame apskrityje aprūpinti lie
tuvius “Naujlenomiš”, pertat kurie 
negaunat "Naujieną’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai. atnešiu jums "Naujienas”, 
kiekvieną dieną anksti rytą. "Nau
jienų” išnešiotojas. Pranas Jurėnas, 
5118 So. Pauliną St. Tel. Prospeet 
iM7. -i: f

TgsaMMĮBCTVMtfVni. . III. IU I

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAU1$KAU tos brangios mote

ries, kuri buvo atsiliepus ant ma- 
n--' pirmo paieškojimo. Ir buvo at
silankiusi i mano naunūs serędoj, 
36-to Mojaųs. Meldžiu dar Vieną 
kartą ąUiląakyti. Tiiriti Ipbaj svflr-

AUTOMOBILIAI

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 įmokėjimai 
Dabar yra geriausi proga nusipirk
ti čia lotą ar tai dėl budavojimo, ar 
investmento tikslais, iš ko greitu 
laiku bus galima gerai ir gausiai 
pasipelnyti. Kreipkitės asmeniškai, 
ar laišku j Naujienas, 1739 South 
Halsted St. Box 76«.

NAMŲ STATYTOJAS
TURI parduoti pigiai dcl sukėlimo 

5 kambarius, prie 
gerus

pinigų, 4 apt. po 
parko, moderniškas. Paimsiu 
Jotus kaipo dalį įinokėjimo.

JACK ROBINOVITZ, 
8436 W. 67 St. 

Republic 5380..

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
namas, 2 po G kamb., 2 po 4 kam
barius, mūrinis garažas 2 maši
nom. Viskas gerai įrengta; cemen
tuotas beismentas, arti šv. Jurgio 
bažnyčios.

3227 S. Auburn Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. .
CHICAGO

REIKIA DARBININKŲ
7'MOTERŲ

L. .Ia. . . . .  REIKIA— -bų dalyką pranešti, JOnas Ambroaa,
3t3U St., Cbkięo, IU. MERGINŲ

Prie operavimo 
CHIEAD ROLLERS. 
GERA ALGA.

JLU'ILF

APSIVEDIMAI
, J E AKA U draugės margiuos arba 
našlės. Turi būt ląUvų pažiūrų, 
jaunesnė ‘ 26 m. "ir ną aauetmČ 96 
metų. Aš esu uašlye * turiu 2 vai
kus, 7^4 • ua., o kRas 10*4 metų. 
Mano moteris mirė 10 mėnesių at- 

Neieškau labai gražios, 
^os, tik mylinčioj vesti 

-JS gyvenimą.
ADAM BALSIS 
2806 Porter St., 

DETROIT, MICH. -7 L

ATSIGAUKIT i

kua, 7*4 ’ua., . A. __
gal.
furtinge
mynišk

nei 
šei-

JOSLYN MANUFACTURING 
COMPANY

3700 So. Morgan Street

REIKALINGA aenyva moteris dėl 
pridabojimo 3 vaikų. Valgia, ruimas, 
o su mokesčiu suBitaikysim.

4369 So. Campbell Avė.

IŠRENDAVOJIMUI REIKIA moterų prie apvaly
mo namų, darbas naktinis, 5 va
landos, $15 į savaitę. Ateikite šian- 

' dien darban. Employment Agency, 
L22Z___ 2____J__ . 2 fl. Kampas

Elston Avė.

RENDON Atoras, tinkamas dėl'
’abai gCr°J vietoJ- a73g 833U M'i7waukee A*vėT

. 38 St. • < • . '

RENDON 6 kambarių fialas, 
karštu vandeniu apšildomas, kam
bariai įtaisyti pagal vėliausios ma
dos. Galima pasirendavoti advoka
tui. Flatus randasi 

4146 ARCHER AVĖ. ’ 
Tel. Ufayette 7674

ANT RENDOS 3 ruimų fintas, 
gražioj vietoj ir pigi renda. Mel
džiu atsišaukt 5744 So. Union Avė.

JIESKO UMBARiy
REIKAIJNGAS kambarh dėl vai

kino. Northwcst Sldc apiclinkėj, 
prie pastovių žmonių. Su valgio 
ur be valgio; vienam ar prįe kito.

Kreipkitės}
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Rox 776
North Side. — A. L. T. Sanda

ros 23-čios kuopos nepaprastas su
sirinkimas įvyks penktadieny, bir
želio 4 d., 7 vai. vakare, p. K, Ru
gio kambariuose, 1614 N. Winches-( 
ter Avė., arti North Avc. .. Gerb.t 
sandariečiai malonėkite visi kaip merginai. 4
vienas būti; turime svarbių reika- Tel. Heinlock 4774. Vakarais., 
lų, k. t. Centro Valdybos balsavi
mas, Sandaros Seimas arti, prie to 
dalyvaus 4-to apskričio valdyba, 
kuri duos svarbius pranešimus. Bu
kite laiku. *

K. J. Semaška, kp. sekr.

SHIUMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rehdai, vaikinui ' arba 

7136 So. Artesian Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA patyrusių langų plo
vėjų. Nuolat darbas, gera mo
kestis.

Room 21
62 W. Washington St.

REIKALINGAS singelis kriaučius 
kaipo partuerys arba darbininkas, 
gera ir pelninga vieta. 3008 W. 
Pershing Rd. Lafayette 2119.

REIKALINGAS antrarąnkis pie- 
korius, darbas pastovus. 738 W. 
3t St. ;. ■ .

REIKALINGAS mokantis kriau
čius prie naujų ii* senų vyriškų 
drapanų. 3342 Š. Halsted St.
— ............ . ...-y > ■■■ - ............. ..

REIKALINGAS jaunas bučeris, 
mokantis savo darbą ir kalbantis 
keliomis kalbomis. 3559 S. Wallace 
Street.

Rosel*nd. — a. žvaigždės L. P. 
P. K) i ubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks' pėtnyčioj, birželio 4 d., 7:30 
vai. vakare, K. Strumilo svet. Visi 
nariai dalyvaukit susirinkime.

J. Kirkus, sekr.

REIKALINGAS antrarankis be- 
kprls, žinantis savo darbų. 3357 S. 
Auburn Ąve.

Studebaker automobi
liai yra vieni iŠ tvirčiausių 
Ir kainos prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga
mina. Tokiu budu Stud^-

baker ir yra uŽvadlntas “one profit 
car”. Niekas kilo pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

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

4130 W. 21st Placer 
II augštas

Dabar Laikas Statyt 
Namus

REDLIN — HERMAN
Namų Statytę jai

2343 W. Armitage Avė.
"(arti Western Avė.)
Tel. Brunswick 7020 

atdara vakarais
Jei turite savo lotą mes pasta

tysime namą ir paskolinsime pi
nigų. Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių. Perkame ir par
duodame bonus ir morgičius.

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ava, 

Lafayette 6788

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

■ U . .. >. ..................... ,

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilankykit pas 

WEST AUTO WRECKERS 
1220 Sd. Ashland Avė. Koosevelt 2794

Vartotų karų dalys visokių išdir- 
jysčių. Tajerai, tūbai, radiatoriai, 
baterijos ir t. t. Karai parduodami, 
perkami, mainomi.
♦♦ - *• '• u,**..

PARSIDUODA automobilius Paige, 
5 pasaŽierių, touring sport rnodel, 
geram stovy; apleidžiu miestą. 
Gitas. Darbutas, 4634 So. Rock\vell 
St. Tel. Lafayette 2713
uig'.jižggjrrrf ■įįbl.m.lji ,i ■mnai ĮjLJjii^ae

RAKANDAI

D.

KAS NORI ĮSTOTI I AUTO
MOBILIŲ BIZNĮ

Naujas garadžius, 50x1’42, su vi
sais vėliausios mados įtaisymais. Ran-> 
dasi 5833-55 So. Western Avė. Gali
ma rendavoti, pirkti arba 
aut namo. Perkant reikia 
$6,000. . ,

C. P. SUROMSKIS &
3352 So. Halsted Street 

Boulevard 9641

mainyti 
įmokėti

CO.

• PARSIDUODA 2 flatų namas, 
prieš naujį parką, Cicero. 6 ir 6 
kambarių, ąžuolo išbaigimai, mie
gojimui porčiai, 2 šiltu vandeniu 
šildomi boileriai. Viskas gražiai 
ištaisytu. Beismentas 7 pėdų ir 6 
colių aukščio; Tuoj galima apsigy
venti. ('ash ar išmokėjimais.

SAVININKAS
$8'11' S. 51st PI. Cicero. 

Tel. Cicero 212^-R.

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

4938 Wentwortb Avė.

2 flatg mūriniai - be cash 
arlm tik biskį įmokėti, pasta
tysime ant jūsų išmokėto loto 
už $10^000 ir augščiau — bun- 
galow, $6,000, 8 flatų, $16,000. 
30 metų patyrę namų statyto
jai. Teisingas patarnavimas. 
STERNFELD <fc CO., 4106 N. 
Hamlin Avė. Phone Irving 8608

Cash Už Jūsų Namų 
Įplaukas Ir-Lotus

Už bile išmokėtų namų, 24 va
landų patarnavimas.

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

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757
i i ■ 1 '

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260 
............ -"r”- ............... ...........—

MOKYKLOS
PARDAVIMUI REAL ESTATE 

OFISO RAKANDAI
Parsiduoda 3 deskos, 5 krėslai, ra

šoma mašinėlė, ofiso baras ir didelis 
sefas, taipgi ir kiti smulkus daik- 
ai. Parduosiu viską sykiu pigiausia 
Kaina — ųž ketvirtadalį klek daik- 
ai yra verti. Galima pirkti sykju vi

sus daiktus ir čia pat varyti biznį 
arba nupirktus daiktus vežtis į kita 
vietą. Vieta randasi Roselande, arti 
prie Michigan Avė. Jeigu kuris pirks 
viską sykiu atiduosiu už $350.00. Kam 
reikalingi pirktis ofiso fikčeriai, ne
praleiskite progos. Kreipkitės “NAV

IENOS”, 1789 So. Halsted Street, 
Jox 763,

APLEIDŽIU miestų, turiu par
duoti 5 kambarių rakandus labai 
pigiai; mohair parloro setas, 2 
miegvuiniip setai, valgymo kamba
rio .setas,'kaurai, Įtampos. Parduo
siu* dalimis. Veikit greit. 161,1 W. 
55th St., 1 fl. netoli Ashland Avė.

PARDAVIMUI
.TURIU parduoti savo $700 ver

tės grojiklj pianą su benčiumi, ka
binetu ir 50 rolių už $130, cash 
$80, kitus ,po $10 į mėnesį. Mr. 
KESSLER, 2332 W. Madison St., 
1 fi.

NĄUJAS garažas pardavimui ar
ba rėndavojimui. A. KARN, 

2226—30 So. Leavitt St.

PARDAVIMUI barbernė, graži vie- 
ta, garu Šildoma.

6305 So. Richmond St.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
semė, visa arba pusiau. Biznis ei
na gerai. 3935 S. Galifornia Avc,

PARSIDUODA ice cream parlo- 
ris, kendžių, cigarų, cigaretų k 
notion krautuvė. 1437 S. 49 CtM 

CICERO^ ILL.

' REIKIA virėjo dėl lietuviškų vai-J 
gių virimo. 4915 W. 14 St. Cicero, 
Illineis.

I BUČERNE ir gro&ernė parslduo- 
' da, geroj biznio vietoj. Pardavimo 
įjprježastls turiu grįžti į ūkę. 
m Kreipkitės:

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 S. Halsted St.

No. 51

FARMOS Michigan, Wisconsin ir 
Indiana valstijose pardavimui arba, 
mainymui i Chicagos įrengtas sa
vastis. Visos fanuos v ra su gyvu
liais ir padargais. John Gibbons, 
& Bros., 11415 Michigan Avė. Tel. 
Pullman 0500. Klausk Paul Scsnaus- 
ki. •

KANKAKEE UPfi

Pasirinkimui dideli lotai, pigios 
kainos, lengvais išmokėjimais, Žale 
yra gerab jrengtas kliubaa. Musų pa
siūlymą nieks negali viršyti. Illiana 
Heights Land Co., 1504 Strauss Bldg. 
Wabash 0736-6737.

PARSIDUODA 4 kambarių me
dinė cottage. Elektra, amudynė. 
Kaina $3100. 4319 So. Talman Avė.

PARSIDUODA 6 apartmentų na
mas po 5 kambarius. Prekė $34,000, 
apie $10,000 cash. 7721—23 Peoria 
Street.

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

SAVININKAS parduoda 2 flatų 
narua, muro namų, 5 ir 5 kamba
rių, karštu vandeniu Šildomas, ar
ti vienuolyno; parduosiu pigiai.

Kreipkitės:
2462 Blue Island Avė.
Phone Canal 7473.

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas arti 59 Ir Robey. Namas 
tinka 
shop ar grosernę.’ 
įnešti reikia $2000,

bizniui, galima uždėti barber 
Kaina $4500,

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 lis pasiūlymas nebus at
šauk tas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

—I .IMIH..I. ,!■ .. ................ .....................

Klausti P. Scdcinka 
3124 W. 63rd 9t.

PARDAVIMUI Road House ir 10 
akrų žemės, 9588 Hillside In, pigiai 
už cash arba mainysiu į namą Chi- 
cagoj. Taipgi 4 akrai žemės ir biz
nio kampas i Justice Purk, cash 
labai pigiai.

Kreipkitės:
F. BLINSTRUP, 

5026 S. Western Avė. 
CHICAGO, ILL.

DIDEIJS BARGENAS. Bizniavas 
lotas, mainau į mašiną. Skubinkit 
greitai, tas bargenas ilgai nebus.

827 W. 84th Place
. 2-roe lubos užpakalyj 

Vakarais matykite

cash EXTRA
Pardavimui 5 kambarį

Cottage, 
elektra, 
skiepas, frontas 50 pėdų. Namas me
džiais apaugęs. Parduosiu greit, nes 
einu j bizni. Savininkas ' 

7331 So. Oakley Avė.

imui 5 kambarių medinė 
arba rendon. Yra gasas, 

maudynė, pečium šildoma,

PUIKUS 2 flatų medinis namas, 
4—4 kambarių, kaina $6250, gėla
me stovyje, 4617 Union Avė. Savi
ninkas ant 1 augšto. Yards 5468.

BUNGAL0W 6 kambarių mu
ro namas ir medinis 4 kamb.; 
garažas 2 masinom. Parduo
siu ar mainysiu aht bizniavo 
loto. 5335 So. Millard Avė., La
fayette 656L

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

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

* , <

VYRAI, BARBERYSTB 
' APSIMOKA

Mes mokinamo dienomis ir 
karais ir jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų ižmokinimas 
rengs jums darbą arba patys 
lėsite eiti į biznį, 
raškykit

International Barber College
672 and 651 W. Madison St.

CHICAGO, ILR

va- 
kol 

pri-

Atsišaukit arba

PARDUODU 2 aukštų luurinj na
mą Bridveporto apie|inkėj; mainy
siu 1 bučernę, grosernę arfa kito
kį kokį biznį.

Kreipkitės:
2418 W. Marmietts Rd. 

Tek Prospeet 8678

PARSIDUODA 5 kambarių bun-* 
galow. Elektra, guzas ir smokej 
nouse. 40V133 pėdų lotas. 5608 S, 
Mangle Avc.

Per x Vasary

PARSIDUODA 'geriausi f ar m a 
Wisconsin valstijoj, 120 akrų že
mės, registruoti gyvuliai. Mainysiu 
ant 2—3-—4 pagyvenimų "namo. No-1 
rinti fanuos, kreipkitės tuojau, nes 
retai toki rarma pasitaiko parda-. 
vimui arba mainymui. 2418 W. 
Marąuette Rd. Tel. Prospeet 8678;

Beethoveno Konservatori
joje eis specialės muzikoje 
pamokos.

3259 So. Hajsted Street 
Chicago

4847 W. 14th Street 
Cicero 

Boulevard 9244

. HI


