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Privatinis kapitalas 
Rusijoj įsišali
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Minkštosios anglies kasy
klų streikas prasidėjo

Amerika rengiasi siųsti į Ki
nus dar 1,500 kareivių

Privatinio kapitalo augi
mas Rusijoj

{atgauta, ir tai esanti priežastis, 
dėl ko tokia daugybe asmenų
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iau šiandie 450,000,000 aukso 
rublių daro privatinį biznį; 
pavojus bolševikiškam reži
mui

ta į Sibiru, tuo tarpu kai jų 
šeimos palyginti turtingai ir 
prabangoj gyvenančios mažes
niuose Rusijos miestuose.

Buvę atsitikimų, kur vyrai 
per keletą metų kyšiais etc.

i Pncific and Atlantic Photo]
George S. Seeber’o (Hubbard, O.) karvė ir jos keturi veršiai, kiekvienas kurių sveria po 

svarų. Karvė sveria 800 svarų ir duoda apie 28 kvortas pieno j dieną.
50

RYGA, bal. 1. [Chicago Tri
būne kabi.]. — Pasak komisa
ro Larino, vieno vyriausių so
vietų ekonomistų, visas privati-

prisilupę tiek, kad jų šeimos bu-( 
šią per daugelį metų aprūpin
tos, kaltininkai gi patys mielai 
priėmę dagi mirties bausmę, 
bet tik jų šeimoms nebereikės

150,000 angliakasiu 
metė darbą

J. V. sjys į Kinus dar
1,500 kareiviy

I Kiek kas Amerikoj gauna 
algos per minutę

vargti.
Komisas iš abiejų galų

Antras privatinio kapitalo

Streikas apima visas minkšto
sios anglies sritis — Illinois;
Indiana, Ohio ir vakarinę 
Pennsylvaniją

Ką kandidatai j Chicagos 
majorus vienas apie antrą 

sako
Ir ką apie pirmuojudu pako trečias kandidatas į tą pačią vietą

Buvęs senatorius James Ha- 
milton I/ewis kalbėdamas vie
name demokratų mitinge ir 

j agituodamas už kandidatą į ma- 
I yorus Deverį, apie republiko- 
nų kandidatą Thompsoną taip 

1 pasakė:
“Thompsono žmonės žada į- 

vesti gembleriavimo namus, iš
tvirkimo ir palaistuvavimo na
mus, o jei policininkas pultų 
palaistuvybės namus ir norėtų 

'gelbėti jūsų dukterį nuo suve
džiotojo, policininkas tuojau 

į bus nubaustas.’’

Kitame mitinge kalba Thom- 
psonas, ir apie Deverį jis va 
ką sako:

“Chicagos miestas niekados

dar neturėjo savo mayoru to
kio didelio melagio, kaip kad 
Deveris. Vienas didžiausių 
baltųjų vergių pirkliautojų dir
ba Deveriui. Deveris sakos, 
kad jis stojas už Chicagos ho- 
me-rule (savivaldybę). Jis yra 
melagis!“

Bet va ateina trecias kandi
datas, John Dili RobertsontL 
nepriklausomas, ir sako:

“Nė Thompsonas, nė Deveris 
netikę būt Chicagos mayoru. 
Abudu jie parduos piliečius ir 
abudu nieko nedarys piktada
rybėms ir palaistuvybės na
mams išnaikinti Chicagoj. Ir 
Thompsonas ir Deveris — abu
du yra parsidavę tramvajų 
magnatams.“

nis kapitalas, kuris šiandie da
rąs biznį Rusijoj, siekiąs ben
drai 450 milionų rublių.

Maskvos Pravda sako, kad j
Larinas nesenai laikęs komu-j didėjimo šaltinis, pasak komi-
nistų akademijoj Maskvoj kai- saro Larino, buvęs priešvalsty- 
bą apie privatinio kapitalo gu-‘binis darbas tokių1 privatinių 
limybę dalyvauti ekonominiame 
krašto gyvenime. Komisaras 
pasakęs, kad nors privatiniai 
pirkliai šiandie dą^ą biznį po 
stipria valdžios kontrole, vis tik 
kiekis kapitalo jų rankose kas 
metai didėjąs.

Kai 1920 metais Leninas 
panaikinęs karingąjį komuniz
mą, tuomet, pasak Larino, pri
vatinėse rankose buvę likę ma
žiau kaip 100 milionų aukso 
rubliu. 

I

Spekuliantai gerai pelnėsi
“Maišininkų“ 

yra per didelio 
kai žmonės maišais gabenę mai
stą iš kaimo į miestą ir čia 
pardavinėję 
kainomis, spekuliantai tą savo 
kapitalą padidinę 50 nuoš. Nuo 
1921 iki 1924 metų tuo budu, 
pasak Larino, į privatinių ver* 
alininkų kišenes sugarmėję kiti 
300 milionų aukso rublių.

Larinas aiškino du vyriausiu 
šiandie pelnymosi budu Rusi
joj, kurių vienas esąs sovietų 
valdininkų ir tarnautojų kyšių 
ėmimas, papirkimu.

1923 ir 1924 metų bylos tu
rėjusios reikalo daugiausiai su 
asmenimis, kurie sugebėję pasi
glemžti į savo rankas valstybės į 
turto vertės daugiau kaip 54 j 
milionus aukso rublių. Maža tik 1'7 • 111
dalelė to buvus, pasak Larino,

laikais, tai 
bado metus,

brangiausiomis

elementų, kurie veikę kaip mek- 
leriai tarp valdžios pramonių 
prekybos įstaigų ir ėmę komi
są iš abiejų galų.

Kaip pavyzdį, Larinas nurodė 
vieną Leningrade studentą, 
kurs, visai teisėtu budu, pirkęs 
iš vieno sovietų koncerno aštuo-1 
nis krovinių gabenamus 
vus ir viena valka ir tuo 
patapęs vftmus didžiausių 
savininkų sovietų Rusijoj.
Privatinis kapitalas Rusijoj gal 

vėl a t gausiąs .savo senas 
pozicijas

Baigdamas, komisaras Lari
nas teisino valdžios kontrolę 
privatinei prekybai, sakydamas, 
kad jeigu tokios kontrolės, ne
būtų, tai galų gale privačia* 
pirkliai valdžią paimtų į savo

lai- 
budu 
laivų

Darbir.’nkas l’/j cento; prezi
dentas: Coolidge 50c., o Gloria 
Swnnson $7.40

eina

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

“Naujienų“ Kontestas
Apie Šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkėse ir po visą 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę. dirba 
kaipo kontestantai, kelime *‘Nau- 

jieny” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.

“Naujienos“ ragina visus sa-

VVASH1NGTONAS, bal. 1.— 
Laivyno sekretorius Wilbiu 
davė įsakymą koncentruoti i 
San Diego, Gal., dar 1,500 
vyno kareivių, matyt tam,

Minkštosios anglies kasyklų'Čia butų prirengti greitam 
darbininkų streikas prasidėjo .siuntimui į gintis, 
vakar, kai su paskutine kovo 
mėnesio diena pasibaigė senasis 
kasyklų savininkų su angliaka
sių unija algų kontraktas, taip 
vad. Jacksonvillės sutartis, ku- 
ri buvo padaryta prieš ketve
rius metus. Darbą mete bendrai 
apie 150,000 angliakasių.

Bandymai susitarti dėl n J .įjo’ 
kontrakto nepavyko, kadangi 
kasyklų savininkai spyrėsi nu
skelti dabartines algas darbi
ninkams, motyvuodami tuo. kad 
jie negalį išlaikyti konkurenci
jos su neunijinėmis kasyklomis, 
kur algos angliakasiams moka
mos daug mažesnės.

Jacksonvillės
apėmė Illinois, Indianos, Ohio 
ir vakarinės 
minkštosios anglies sritis, 
nimum kasyklų darbininko al- 

diena ga ^uvo numa^Xta $7.50 dięnai, 
tuo tarpu kai neunijinėse Kem

sutartim, kuri

dagi ir esamomis sąlygomis 
gali atsitikti, kad vieną < 
privatinis kapitalas Rusijoj at 
gaus savo senąsias pozicijas.

Pennsyvanijos
mi-

Katastrofa jūrėse
Dviems garlaiviams susiduruc 

žuvo, turbut, 18 žmonių; vie
nas laivas paskendo

LONDONAS, bal. 1. 
j Gibraltaro praneša, kad 
i nias mylias nuo
šiandie per tirštą rūką susimu
šęs Anglijos garlaivis Author 
su Ispanijos garlaiviu Yacinto. 
Pastarasis paskendęs. Pusė jo 
įgulos žmonių buvę išgraibyta 
iš vandens, o aštuoniolikos ki
tų pasigendama. Britų garlai
vis taipjau sužalotas ir, kiek 
pajėgdamas stengiąsis pasiekti 
Gibraltarą.

— Iš 
aštuo- 

Gibraltaro

ITALIJOS VICEKONSULAS

NEW IIAVEN, Conn., bal. 
1. Konsulate vakar buvo pa
vojingai pašautas Italijos vice
konsulas Pasquale Decicco. Už- 

vo skaitytojus, visus draugus i'jpuoifl<a8 pabėgo. 
r»r>ifot-Zina inil/ii vi snlrnvinmi nu.'pritarėjus, teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų” 
kontestantams, kad jiems sek
tųsi už jų įdėtą triūsą labui 
“Naujienų” laimėti kuodidžiau- 
sias dovanas.

Philadelphietis Warner S
lai- 
kad 
pa- Ilays, Amerikos laikrodžių fab- 

rikininkų asociacijos sekreto- 
’rius, kalbėdamas pramoninkų

Halarrtlija nedalyvausianti S

i tamisMjoj priež Jo apskaičiavimais panrflštflfi 
VĮniiA darbininkas, bendrai imant,
RiilUu gaunąs algos li/> cento minu-

----------- įei Prezidentas Coolidge gau- 
AMSTERDAiMAS, Holandija, ^iąs 50 centų minutei [metinė

jo alga yra $75,000], tuo tar
pu kai krutamųjų paveikslų ak
torė Gloria Swanson gaunanti 
$7.40 minutei, taikant astuonių 
valandų darbo dieną. Geležin
kelių kompanijų prezidentai, 
apdraudos kompanijų ir didžiu
lių bankų galvos, 
imant, gauną nuo 
centų minutei. Kai 
rikos darbo žmonių
gaištanti tik vieną sekundą, pa
sidarą $9,980 nuostolių, 
siems dirbant darbą,

bal., 1. —• Holandijos apsaugos 
ministeris pareiškė, kad Rolan
dų kreiseris, kurs nesenai buvo 
pasiųstas į .Šanchajų tik pada
ryti mandagumo vizitą, dabar 
pasiliksiąs ten saviškiams , gel
bėti, jei butų reikalo, tečiau 
nedalyvausiąs jokioj nepalan
kioj demonstracijoj prieš Kinus.

Rolandų Rytų Indijose gyve
ną kinai nutarė prašyti Kinų 
valdžios, kad ji darytų reikia
mų žingsnių, idant nelygybės 
sutartys tarp Holandijos ir Ki
nijos butų peržiūrėtos ir panai- jų uždarbis siekiąs 
kintos ekstrateritorines ir kito- per minutę arba 35 
kios privilegijos.tucky, Tennessee, Alabamos ii 

West Virginijos kasyklose, pa-^ 
sak samdytojų, angliakasiai 
gaudavę nuo 
nai.

angliakasiai 
$4.40 iki $5 die-

darbininkų vadai 
angliakasiai jokiu 

mažesnės, ne

Kasyklų 
pareiškė, kad 
budu nepriimsią 
kad iki šiol buvo mokama, al
gos, nors dėl to tektų streikuos 
ti mėnesis, šeši mėnesiai at 
dagi metai.

Japonijos laivų virėjų ir 
tarnautojų streikas

TOKIO, Japonija, bal. 1. — 
Japonijoj kilo laivų virėjų ir 
tarnautojų streikas. Streikuoja 
viso apie 2,000 žmonių. Laivų 
kompanijos stengiasi streikinin- 

j kų vietas užpildyti kiniečiais, 
mokėdami pastariems dagi 
brangiau, ne kad streikininkai 
reikalauja.

i,a:s«ii.bŽs sardinijos
BANDITŲ VADAS UŽMUŠTAS

bendrai 
50 iki 60 
visa Amo- 

masė su-.

Vėl stiprus žemės drėbė 
jimas Japonijoj

TOKIO, Japonija, bal. 1 
vakarinėj Japonijoj 

buvo jaustas stiprus 
Supurtytos

sritys, kurios 
per k a tas t ro

žių metų ko-

že-

dolerių per valandą.

drebejimas. 
tos pačios

Visoj 
rytą 
mes 
buvo
baisiai nukentėjo 
fingą drebėjimą 
vo 7 dieną. Ar žmonių kits nu
kentėjo ir kiek kur žalos pada
ryta, žinių nėra.

Išsiskirstė atostogoms
SPR1NGF1ELD, III., bal. 1. 

— Abudu valstijos legislaturos 
butai vakar išsiskirstė ato- 
stogomMki balandžio 12 dienos.

1 Chicagai ir apielinkei federa- 
Italija, linis oro biuras Šiai dienai pra- 
karabi- 
paskil- 
vadas 

karabi- 
HAVANA, Kuba, bal. 1. — nierius buvo taipjau užmuštas.

Iš Guatanamo praneša, 
gaisras sunaikinęs keliatą 
virtainių mylių Los Canos

SASSARI, Sardinija, 
|bal. 1. — Kovoje su 
inieriais buvo nukautas 

Cukraus plantacijų gaisras ^ar^nii°’ banditų 
Omato Sueco. Vienas

kad 
ket- 
cuk-

Sako, kad per penkioliką metų 
savo plėšikiškos darbuotės Suc-

Vi- 
bendrac 

$550,000 
milionus

Rumunijos karalius
Ferdinandas miręs

VIENNA, Austrija, bal. 1.—' 
Čia pasklido girdai, kad Rumu
nijos karalius Ferdinandas 
šiandie miręs. Jis buvo 62 metų 
amžiaus.

[Kiek ankstivesnė telegrama 
iš Bucharesto, Rumunijos sos
tinės, skelbė, kad Ferdinando 
liga žymiai pablogėjus.]

LAIVYNO AVIATORIUS 
ŽUVO

WASHINGTONAS, bal. 1. 
— Laivyno departamentas ga
vo žinią, kad laivyno aeroplanui 
nukritus į Karibų vandenis Žu
vęs komandorius Rob. W. Ca- 
baniss. Nelaimė atsitikus ma
nevrų laiku.

Vilkai Rusijoj platina
hidrofobiją

LENINGRADAS, bal. 1. — 
našauja: Pasteuro instituto skaitmenimis

Daigiausiai apsiniaukę ir ne- per praeitus metus Rusijoj bu- 
nusistojęs oras; vėsu; stiprus vo arti 350,000 susirgimų hid- 
žiemių ir žiemių vakarų vėjks. rofobija (pasiutimo liga), taip 

Vakar temperatūros buvo 
tarp 34° ir 37° F.

šiandie saule teka 5:32, lei 
co užmušęs nemažiau kaip Še- džiasi 6:15 valandą, 
šias dešimtis žmonių.

r •

Mėnuo 
leidžiasi 7:04 valandą vakaro.

kad nė pusės susirgusių žmo
nių institutas negalėjo aprūpin
ti. Tą ilgą išplatinę vilkai, ku
rių apie puse miliono bastosi 
po Rusiją.

Lenkai vėl ėmė pulti 
Lietuvos sargybą

KAUNAS, kovo 12. (Elta).— 
Kovo 9 d. 7:2(1 vai. vakaro len
kų pasienio apsaugos 3 kuopos 
būrys, stovįs prie demarkacijos 
linijos Pablindžių kaime, Lietu
vos pusėj apšaudė Porų kaimą, 
l'kmerg. aps. ir 1 kilometro 
plotą nuo Porų kaimo į rytus 
link Avižonių kaimo. Lietuvos 
sargybiniai turėjo prisidengti 
Iš viso lenkų išleista 79—1(M) 
šūvių ir šaudyta dažnai.

Kovo 10 d. to pat kaimo ra
jone miškely pastebėta nemaža 
kariškų arklių ir lenkų kariuo
menės judėjimas nedideliais 
būriais.

Charekteringą, kad kiek vė
liau į demarkacijos liniją atvy
ko 21 lenkų bataliono III kuo
pos vadas ir iššaukęs Lietuvos 
sargybos vadą pareiškė, kad < 
jis sutraukęs į tą vietą dau-( 
giau kariuomenės tuo tikslu, 
kad kovo 9 d. Lietuvos sargy
ba neva apšaudžiusi lenkų sar
gybas.

Australija neduoda ko
munistų vadams užsie

nio pasportų

SYDNEY, Australija, bal. 1. 
— Australijos vyriausybė atsi
sakė duoti pasportus James, 
Gardenui, komunistų vadui, ir 
trims, kitiems jo kolegoms iš
vykti į Kantoną, Kinijoj, daly
vauti Pan Pacifiko Unijos kon
grese. šitoks vyriausybės elgę
sis sukėlė aštrių darbininkų 
protestų.

Smurtininkas Grigaliūnas- 
Glovackis išteisintas

Kauno “Lietuva” praneša, 
kad kovo 14 d., Kauno apy
gardos teismas apeliacijos in
stancijoje tardė gen. Įeit. Gri- 
galiuno-Glovackio bylą, kurią 
iškėlė dar prie senosios valdžios 
buvęs krašto apsaugos ministe
ris Papečkys ir vyriausiojo šta
bo viršininkas pulk. lt. škirp- 
ka. kaltindami jį dėl įžeidirr/) 
spaudoje (“Ryto“ 219 ir 222 
pr.). Teismas, peržiųrėjęs šią 
bylą neradęs nusikalstamojo 
darbo ir Grigaliuną-Glovackį iš
teisino.

Potvyniai pietų vakarų 
valstijose; 6 žmones 

žuvo

KANSAkS CITY, Mo., bal. 1. 
— Del smarkių lietų Missouri, 
šiaurinėj Oklabomoj ir pietų 
rytų Kansas valstijose kilo po
tvyniai, darydami didelės žalos 
slėnesniųjų vietų ūkiams. Kiek 
žinia, per potvynius šeši asme
nys neteko gyvybių.

I

Tornadas Missouri pa 
darė daug žalos

N0RW001), Mo., bal. I. — 
Siautęs čia vakar po pietų tor
nadas padarė daug žalos. Daug 
namų sugriovė, daugelio kitų 
namų stogus nuvartė. šimtai 
didelių medžių buvo su šakni
mis išrauti, žmonių betgi nie
kas nenukentėjo. ,

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

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

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

/ miestų
3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunėia- 

mue pinipriist, kad bus įmokėti adresatui ar crr^Žinti atarai 
Jei adresantas nel>viti{ Hurnatas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted SL 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.



Tautiška Draugystė Lietuvos Dukterų rengia

IŠKILMINGĄ VAGILIŲ SOKJ 
Subatoj, Balandžio-April 2 d., 1927 m. 
Lietuvių Auditorijos Mažojoje svet., 

31.SS So. H ai h te U St.

Pradžia 7:30 vai. vakare 
Geibiama publika, malonėkite kuoskaitlingiausiai atsilankyti, ne.s

site užganėdinti. Galėsite linksmai laiką praleisti prie geros muzikos. įžan
ga 50c. Kviečia

T. D. L. D. KOMITETAS

bu-

“GENAVAITE”
Nedalioj, Balandžio-April 3,1927

HONGARIAN HALE
Jefferson Avė., Aurora, III.

Durys atsidarys 5 valandą, teatras prasidės lygiai 6 vai. vak. 
Suaugusiems įžanga 75c ir $1.00, vaikams 10c

Vaidins Lietuvių Teatro Grupė iš Chicago, UI. vadovaujant ar
tistei M. Dundulienei. Vaidinime dalyvauja šie artistai: Petronėlė 
PetraviČiutė-Milier, B. Liutkevičius, M. Kasparaitis. V. Preikšą, P. 
Daugėla, J. Auryhi, Olga Kasparaičiutė. J. RadišausKas, W. Vaitkus, 
S. Liutkevičiui, Jr., J. Herman, A. Daukša ir M. Dundulienė.

Visus kviečiame atsilankyti.
ARTISTAI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
M

J. Vaitiekūnas.
ūpas:

I>ėk mintie skaisti—maloni— 
Apskabink ją...
Lėk, sparnais laisvūno aro 
Padangėmis šviesaus baro 
Balta j a gulbe.
Nūn krūtinė mano plienas 
Plak karšta širdie, 
Glūdumoje aš nevienas 
Tęsiu sau saulėtas dienas... 
O jausmužiai tie.

* f.i 
Vis sparnais laisvūno aro 
Baltąją gulbe 
Lėkit į lelijos širdį. 
Kai nakties tyla negirdi 
Apskabinti ją...

J. Vaitiekūnas.
SAKALĖLIAI

įdėkit, lėkit sakalėliai 
Per girias, jūreles, 
Kur mergelė gailiai verkia 
Ijaiatydama 
Nuraminki!
Pači u Įbėk i t
Apie josios
Apie laisvas dieneles.
Teneliusta jauna sesė — 
Jei aplink vargai, kerštai 
Jei ne meile dega širdys 
Ir brolybe spind veidai.

ruteles.
jauną sesę, 

daineles 
dalužėlę, »
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PERKAM, parduodam ir

veikimas su

PRAKALBOS 
Nedėlioj, Balandžio 3 d 

1927 m., 
11145 So. Michigan Avė., 

Roseland, III.
Pradžia 3 vai. po pietų.
Kalbės J. Gramontas.

Antros prakalbos
Č. S. P. S. Svetainėj, 

48 ir Honore St., Chicago. 
Pradžia 6 vai. vakare. 

Kalbės J. Petraitis.
Įžanga liuosa, nebus kolektų 
Rengia ir kviečia. T.B.S.S.
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C. P. SUROMSKIS & CO.

Grojikliai Pianai 
PEOPITS KRAUTUVĖSE

UĮI

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti geriausj pianą už teisingą 
kainą.
Kimbull pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
manketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
prituikinam kiekvienam.

ruaNrrURf

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKKOŠ1S, Vedėjas

4177-83 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjas

XXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Užkvietimas
Visus kostumerlus, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai kviečia

me apsilankyti pas mus Subatoj, Balandžio 2 dieną, ant atidarymo 
ofiso, šiandien mes perkėlom savo raštinę iš namo po No. 901 W. 
33rd St. į naują vietą po antrašu 5097 Archer Avė.

AUidarėm ofisą naujoj vietoj, storosimės su dviguba energija 
duoti visiems kuogeriausj ir greičiausi patarnavimą pirkime, parda
vime ir mainyme namų, lotų ir biznių, nepaisant apielinkės Chicago- 
je, o taipgi ir kituose miestuose, miesteliuose ir nftdnose. Inšiurina- 
me geriausiose kompanijose viską kas yra reikalinga. Padarome nau
jus morgičius, lengvomis sąlygomis. Rašome kontraktus ir peržiū
ri™ popieriui pigia* ir gerai. Musų advokatui duos suvis uždyką pa
tarimus Real Estatc tlalykose. Taigi reikale atėjus, prašome kreip
tis pas mus ypatiškai, laišku ar per telefoną, o tas bus jums ant 
naudos.

STANIO and NESTOK
5097 Archer Avė., Lafayette 0036

! NEJUDINAMO TURTO 
IR AUTOMOBILIŲ 

FIRMA
N Al JAS ADDITION

Oliver Salingei* & Co., First Na- } 
tional Bank Bldg., viena Chicagos i 
seniausių ir atsakančiausių firmų, į 
atidarė naują addition prie 51 St. i -
ir Springfield Avė. Balandžio 3 dic-: maiIlGm namUS, lotUS, far- 
ną bus didelis išpai davimas. Si ze- , j v. vmrikmu hiznillM mė randasi tik vienas blokas į pie- I V 1bOK1US_ DLJ11US.
(us nuo Archer Avė. ir du blokai j PARDAVINĖJAM VISO-

t<><m linijas į hill išdirbysčių automobi-: 
transportacijos.

Naujas Ferdinaiid Peck Pųbliš- 
ka mokykla, kuri atsidarė pereitą 
rudenį, randasi tiktai I blokai at
stume nuo šios žemės. Yra taipgi 
dar dvi mokyklos netoli. Netoli 
bažnyčios ir krautuvės. Namus bu- 
davoja čia labai greit. Kainos $995 
už didelius lotus. Yra suros ir Ša- 
lytakiai ir apmokėti. Kainos pa
kils po šio atidarymo išpardavimo. 
Tą žemę galite nupirkti išmokėji
mais; jmokčti $250 ir pp $10 į mė- i 
tiesį. |

Jius, priimam j mainus se
nus automobilius arba lo
tus; turim daug vartotų au-! 
tomobilių, galima pirkti la-1 
bai pigiai. Atdara NedėlioJ 
mis visą dieną. Kas negali' 
atvažiuoti, patelefonuokit, 
mes atvažiuosim j namus.

i
Reikalinga agentų.

C. P. SUROMSKIS & CO?
5833-35 So. Westcrn Avc.

Tel. Hemlock 6151

DENNIS 
BACIUS

WM. E
MUSŲ MAJORAS

VER

LIETUVIAI
NEPASIDUOKITE!

Magiškos arba ženklintos kazy
ros, kurias vartoja geriausi magikai 
arba kazirninkai. Jos ‘turi sekretnus 
ženklelius ant užpakalio ir lengvai 
galėsite pasakyt kokia kazyra tik 
pažiūrėję į užpakali. Tai yra ge
riausios ženklintos kazyros, kokios 
tik buvo kada nors padarytos, ge
resnių niekur nerasite.

No. 1. Geirausios rųsies ženklin
tos kazyros, visa kaladė su paaiš
kinimais tik už $2.25. Ui tris ka
lades $6.00.

| No. 2. Geros rųšies ženklintos 
kazyros, visa kaladė su paaiškini
mais tik $1.50. Už tris kalades $3.50.

Užsisakant šitas kazyras, mel- 
1 tižiame prisiųsti 35c. i>ersiuntimo 
lėšoms ir pažymėkite, katro nume
ri > kazyrų norite, taipgi kiek ka
ladžių. Už kazyras jus užmokėsite, 
kaip aplaikysite jas savo namuose. 
Pasitenkinimas guraiituotas arba pi
nigai bus sugrąžinti. Adresas:

Practical Sales Co., 
1219 N. Irving Avė., IJept. 210 

Chicago, III.

Augštos r ų 
lies siuvėjas 
Siutai daromi 
i n t orderio.

Valome, 
Dažome, 

Prosinamo
2005

3analport Av.
Phone

Roosevelt 2061

Lietuvis Kontraktorms
Suvedant šviesas ir 
elektros jiegą i nau
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liarn- 
pas į senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

‘Trys Sesutės Munšainiutės”
DŽ1AZIŠKA OPERA

Šventadieny, Balandžio-April 3 dieną, 1927 
Lietuvių Auditorijoj, 

3133 So. Halsted St.
Pradžia lygiai 7 vai. vakare

. < f

“Trys Sesutės Munšainiutės” yra linksmas, gražus scenai pritaikytas 
gružių dainų melodijomis parašytos Komp. A. Vanagaičio.

Antra dalis programo susidės iš “Birutės” Choro dainų, po vadovyste Komp. A. 
Vanagaičio. .. .

Po programo šokiai. Kviečia visus “BIRUTE:”

Stokite kaip vienas prieš ku-kluksus, kurie neken
čia jūsų ir visų ateivių.

Stokite už savo tiesą atsikviesti savo gimines iš 
Lietuvos vietoj* nigerių.

Nestumkite savęs, savo brolių, savo vaiku ir visos 
Chicagos j pražūty.

Neklausykite rėksmų ir Inelų, kuriuos skleidžia ku- 
kluksų kandidato šalininkai. Tai yra vilkai avies 
kailyje.

Bukite drąsus ir paduokit savo balsą už savo prie- 
telių, už sanžiningą, išmintingą rimtą žmogų darbinin
ką, kuriuo yra dabartinis majoras WM. E. DEVER.

Savo balsais mes laimėsime kovą už savo gerovę, už 
savo teises ir laisvę — Balandžio 5 d

Visi kaip vienas už Deverj!

LIETUVIŲ DEVERIO KOMITETAS.
Just. Antanavich
Frank Balčunas
K. Beiinski
C. A. Bičiūnas
Dr. S. Biežis

Pcter Czesna
Dr. A. L. Davidonis

P-nia Barbara Gilason 
John P. Gregg 
Adv. J. Grigai 
Adv. K. Jurgelionis 
Dr. A. J. Karalius 
Dr. K. Kasputis 
B. J. Lidikevicz 
J. M. Locaitis

J, A. Mickeiiunas 
Adv. L. S. Mikelonis 
St. Mikšys 
Gust. W. Miller 
Jos. T. Miklius 
V. Nausieda 
A. Nausieda

, F. Palonis
M. Z. Palonis
Dr. A. K. Rutkauskas 
Adv. V. W. Rutkauskas 
Th. Shamis
Adv. J. C. Sobol 
T. A. Stencel 
Adv. J. P. Waitches 
Adv. C. S. Wiczas

ADV. K. JURGELIONIS, vedėjas.
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PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS 
SEKLYČIOMS SETĮI DIRBTUVE

Pirkite Seklyčiai Setą

IŠ PEOPLES FURNITURE CO.
SETŲ DIRBTUVES

Užtikrintai geresnio padarymo už daug 
žemesnę kainą!

Už pinigus arba lengvais išmokėjimais.

3-jų šmotų Seklyčios Setas (.aip kaip paveikslas parodo), 
romai padaryti iš kieto medžio; dailiai išpiaustyti ir nu
baigti. Apačia ir nugara pripildyti springsais. Visas vidu
rini* iškimšimas geriausios medžiagos —liuosos apverčia
mos paduškaitčs. Apdengti su parinkčiausios rųšies ir spal
vos Jacquard. šis setas yra vertas $225.00, bet Jus pirk
dami iš Peoples nuo setų išd ’rbėjų ir didžiausių Lietuvių 
Krautuvių Amerikoje, dėl didumo pirklybos, šią savaitę pas 
Peoples Įgysite šį Setą, visus 3 šmotus $138.00 
už •

Tie patys romai apdengti su Chaso Mohair arba. Linų 
Freze. Geriausio padarymo, $195.00
3 šmotai uz i w

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Amerikos lietuvius, butų vienas 
iš sėkmingiausių.

Su pagiirba,
Dr. Geo. J. Serner,

3205 So. Halsted St.
Chicago, III.

Tik pamanstykite apie sučėdijimą!

Kontesto llunoratų Komisija: 
ANTANAS OLSEVSKIS, 
SOPIU E KKASAUSKIENfi, 
DR. STEPONAS BIEŽ1S.

Kontesto N u mer storius:
ANTANAS RIPKEVIčiUS

Kontesto Vigilijų*:
JONAS JANKUS.

Kontesto Pradžia Vasario I, 1927BIZNIO DVYNIAI
Girdėtis, kad greitu laiku ai-

sidarys dar, vienas lietuviškas 
biznis “Stanko-Neslor Real 
Estate“,’ name p > n r. 5(197 Ar
cher* %Ave. Vedėjai šito biznio 
yra J. Stankovvicz ir J. Nostor, 
abudu brightonparkieėiai, kurie 
ikišiol darbavosi sykiu su Paul 
P. Baltutis.

Įdomu pažymėti praeitį šitų 
jaunų biznierių, kurie yra darb
štus. nežiūrint kur jie butų, 
darbuojanties jie daug gali nu
veikti ir susilaukti pasisekimo.

Kontesto Baiga Balandžio 30, 1927.

nystę nebenorėjo gryžti prie 
žagrės ir išvažiavo į Ameriką 
1913 metais.

Veikite tuojaus, matykite šiandieną abejose musų krautu
vėse arba setų dirbtuvėje.

Lengvins išmokėjimu ; suteikiam visiems

4177-83 Archer Avė., 1922-32 So. Halsted St
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROSIS, Vedėjas

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxx

GAUK ŽINIAS IR MUZIKĄ IS GRU DYKAI 
IR KADA TIKTAI NORI

Šitas naujas Fresh- 
man 6 tūbų, vienu 
kontrolių, kaip ant 
paveikslo, r a d i o 
už ....... $49.50

A. B. C. Electric Power 
tinka prie kožnos radio, 
nebereikia baterijų; vi
sados išduoda gražų, 
aiškų balsą, už $49.50

Pas Budriką visos geriausios radios parsiduoda: 
Brunswick Panatropes, R. C. A. Radiolas, Atwater 
Kent. Ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIK
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

Phone Cicero 3901—J-H
DR. A. P. GURSKIS 

DENTISTAS
1340 So. 48th Ct, Cicero, III.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Apart neddldienių ir Seredų

1 .1. Stankovvicz gimė 1889 me
tais, Švėkšnos miestelyje, kur 
jo tėvas buvo vargonininku. 
Nors tėvai buvo neturtingi ir 
turėjo penkis sūnūs, bet maty
dami vyresniojo sunaus palan
kumą prie mokslo, atidavė j j į 
Palangos progimnaziją, kurią ir 
pabaigė į keturius metus.

1906 metais pabaigęs moks
lą Palangoj ir neturėdamas 
kaštų mokytis tolinus, privers
tas buvo ieškoti darbo. Tais 
laikais Lietuvoje buvo sunku 
gauti darbo, tai išvažiavo į 
Rusiją, kur pastojo pašto valdi
ninku. 1913 metais jau gavo 
vietą viršininko pašto ir gerai 
sekės. Bet iškilus revoliucijai 

•1917 metais, viskas susimaišė 
Prikentėjęs bado ir pamatęs, 

(visokių baisenybių, palikęs sa- 
I vo namą, ir viską, ką-turėjo, 
priverstas buvo apleisti Rusi
ją ir liepos I d. 1921 metais at
važiavo į Ameriką su savo 
moteria ir 4 metų mergaite.

Vos tik atvažiavo Amerikon, 
nežiūrint, kad nustojo viso sa
vo turto ir visokiais budais pri
vargintas, susirado sau darbo 
dienomis, o vakarais pradėjo 
lankyti vakarinę mokyklą. Iš 
pradžios mokinosi p. Leveskio 

j mokykloje, o paskui lankė vie
šąją mokyklą, kurioje pabaigė 

j visus aštuonis skyrius į vieną 
žiemą ir gavo diplomą.

1923 metais susipažinęs su 
Paul P. Baltučiu, su jo pagel- 

)ba pradėjo Real Estate biznį. 
Būdamas linksimus budo, prie
lankus prie žmonių, inteligen
tas ir netinginys prie darbo, 
greitu laiku įsigijo užsitikėji- 
mą daugumo žmonių, o tada 
pradėjo geriaus sektis biznis 
ir jau įsigijo net porą savo 
praperčių. Dabar remiamas 
daugumo kostumerių, atsidaro 
su partneriu savo ofisą.

Antras partneris šitos kom
panijos yra daugumui lietuvių 
žinomas senas biznierius, J. 
Nestor. Gimęs Šiaulių parapi
joje Letuvoje, iš neturtingos 
ūkininko šeimos. Nors būdamas 
gabus iš jaunystės, bet neturė
damas lėšų pasiliko nelankęs 
mokyklų ir sunkiai dirbo ant 
tėvo ūkio iki įstojimo į Rusijos 
kariuomenę. Pastojęs kariuome
nėn pamatė, kad pasaulis yra 
didesnis už Šiaulių parapiją, 
ir kad žmogus gali gyventi ge
riau ne tik kad žemę ardamas. 
Taigi pradėjo lavintis. Prasila
vinęs turėjo gerą pasisekimą 
kariuomenėje, o pabaigęs tar-

Kada kiti jo draugai nuėjo 
dirbti į šapas už pinigus, o jisai 
žinodamas, kad amatas atneša 
daugiau pelno, pastojo dirbti į 
bučernę už dyka, — tik už 
duoną, bile mokintis. Nors ir 
buvo apjuokiamas savo draugų 
už toki pasielgimą, bet kantriai 
kentėjo ir mokinosi.

Vasara 1914 metais, tik sep- 
tynius mėnesius išgyvenęs A- 
merikoje, nemokėdamas dar ge
rai susikalbėti, atsidarė bučer
nę ant savęs, su pagelba vierio 
draugo, kuris paskolino jam 
pinigų. Pora kartų bankrutijo, 
bet nenusiminė ir vėl kabinos 
už to paties biznio, pakol- nepa
sidarė daugiau pažinties, o su 
tuo ir pasisekimo.

Po kelių metų, sutvirtėjęs 
finansiniai, apsivedė; nusipir
ko vieną namą, tą pardavęs ir 
uždirbęs, nusipirko kitą. Maty
damas, kad pirkime ir parda
vime namų yra dauginus pini
gų kaip bučemėje, 1920 metais 
pastojo į real estate biznį. Bū
damas taipgi darbštus ir pilnas 
energijos, nenusimindamas, jei 
kur prisieina susitikti su nepa
sisekimu. Patrotijęs ant vieno, 
bet uždirbęs ant kito, tad dabar 
jau turi net penkias prapertes 
ir gražiai sau gyvena.

Pp. p. Stanko ir Nestor pada- ( 
rė daug gero Naujienų kon- 
testui. Jiedu nupirko nuo p. 
P. Millerio 30 Naujienų pagar
sinimų kartu. Šie darbštus biz
nieriai yra geros širdies žmo
nės, tad, anot jų, reikia pagel
bėti, kad p. Miller laimėtų 
puikųjį Paige autą.

Kontestantas p. Miller džiau
giasi laimėjęs 3750 balsų. Jis 
sako: “Aš linkiu p. Stanko ir 
p. Nestor geriausio pasisekimo 
jų real estate biznyje.”

Stanko ir Nestor, real estate 
randavimo paskolos, Insurance 
ir notaro raštinė randasi da
bar 5097 Archer Avė., Chicago.

“N-nų“ Kontesto Vedėjui
Gerbiamasis:

Tūlas laikas atgal mačiau 
“Naujienose” aprašymą apie 
Bridgeporto kontestantą ir 
“Naujienų” platintoją P. Vai
tekūną, kad jis darbštus “Nau
jienų” platintojas, bet gamtos 
nuskriaustas regėjimu akių 
silpnumu.

Aš kaipo tos šakos daktaras 
norėčiau pagelbėti jaunam Pet
rui jo akis padaryti sveikes
nėmis. Todėl gi malonėkite 
pranešti jam, kad jis ateitų pas 
mane dėl egzaminacijos, kas 
bus galima, sugrąžinimui jo 
akių šviesumo, bandyti n tą vis
ką padaryti be jokio atlygini- ■ 
mo — veltui, kaipo nuoširdžiam * 
“Naujienų” platintojui. j

Vėlinu Petrui geriausio pa
sisekimo jo dirbamame darme 
— “Naujieifų” kontesto, taipgi į 
“Naujienoms”, kad šitas kon
testas, kuris suinteresavo visos

Žodis “Naujienų” 
Draugams

' “Naujienų“ kontestas eina 
dirba, ■ veikia musų kontestan- 
tai. .Jų darbas sunkus, dirba
mas daugiausia vakarais, kada 
tamsa, oras tankiai pasitaiko 
nemalonus: ar tai lija, šlapia ir 
L. I. Bet kontestantas nepaisy
damas nieko eina tarsi amžinas 
žydas iš vieno namo į kitą, 
nuo vieno žmogaus pas kito, 
aiškindamas kiekvienam savo 
misijos reikšmę: “užsirašyk 
Naujienas, pirk Naujienų skel
bimų kortas, pirk Naujienų 
knygų kortas ir tt. ir tt.“

Vieni “Naujienų” draugai su
pranta kontestanto misiją, su
pranta jo sunkų darbą, supran
ta bei moka įkainuoti kontes
tanto dirbamą darbą. Padaro 
biznio kontestantui, duoda dar 
nurodymus kur daugiau gali 
laimėti biznio, 'lokio naujienie- 
ciai yra tikros jausmo širdies 
linkui “Naujienų” ir sykiu vei
kiančio kontestanto.

Bet yra ir lokių, kurie- rodo
si Naujienų skaitytojai, Nau
jienų žmones, bet kontestantas 
juose neranda mažiausio prita
rimo, mažiausio noro, kad vei
kiančiam kontestantui pagelbė
ti ar tai bizniu, ar tai draugiš
kais patarimais bei nurodymais, 
kad jo darbuotei kiek nors pri- 
gelbėjus. šitokie naujieniečiai 
neparodo tikro širdingumo ne 
tiktai kontestantui, bet ir pa
čioms “Naujienoms” jie nė
ra širdingi naujieniečiai.

“Naujienų” draugai privalo 
suprasti, kad “Naujienų’’ kon- 
tr-staniai yra tikri “Naujienų“ 
draugai, kurie turi kilčiausios 
norus labui “Naujienų”. Taipgi 
privalo suprasti, kad tos gau
namos dovanos kontesto, tai 
menkutis atlyginimas už tą mil
žinišką darbą, kurį įdeda kon
testantas. Tas dovanas, kurias

laimės musų darbštus kontes- 
tantai, jie pilnai jų užsitarnaus 
už savo sunkų darbą. Tos do
vanos negali būt niekam pavy
dėtinos.

Pertat kiekvieno naujieniečio 
yra būtina pareiga remti kon- 
testantus jų dirbamame darbe. 
Duoti jiems nurodymus, drau
giškus patarimus, kur jiems nu
eiti, ką matyti, kam užrašyti 
“Naujienas“, parduoti knygų 

kortų, parduoti skelbimų kor
tų ir t. I. Kiekvienas “Naujie
nų” draugas turi atsiminti, kad 
ko/.nas kontestantas yru nuo
širdus “Naujienų“ draugas -- 
remdami musų kontestaiitus, 
remsite pačias “Naujienas“.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutarti).

4120 So. Richmond Street

Yards 4951
Mis. Anielia Jarusz-KaushiP.as 

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

Viršuje Univorsal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

S vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomia nuo

8 iki 2 vai. po pietų

Kės. Phone Fairfax 9258 
Central 8213—8214

Forest Garfield Smith
ADVOKATAS

1008 North American Building
36 So. State St., Chicago

Lietuviai Advokatai

A. VIOIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvėn 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika* 
vusi PennsyP 
vanijos ligon* 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare. 
Nedėliomia nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
*Tel. Boulevard 7679

Phone Pullman 0621
Ką tik grjžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedėlioj 10 iki 1

DR. J. F KORECKI
Gydytojas, Chirurgas, Akušėras 

1574 Milwaukee Av., kamp. Robey 
Ofiso valandos: 10-11, 2-4 ir 7-8

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 diė- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomia nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 8200

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
8323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.jURGEUOHIS
A D V O K A I A Q 

Miesto Ofisas 
190 No. State S t., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

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

Tel. Yardą 0141
B/los visuose teismuose. — Ab
straktui. — Ingai lojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 588
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St, Chicago
Tel. Yards 4681

Ii , i i n , .... .. ■ , — ■
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A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395
Vi ■ —

■^DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviam! žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojai, 
chirurgas ir akuieris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas Ir Laboratorija: 1021 W. 
18th SU netoli Morgan St.

VALANDOS1 Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

. Dienomis: Canal 
Telefonai: J 8110*

j South ' hore 2288
* Boulevard 4186

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

b 1. ■■■■.. i —n.. ■■JOHN B. BORDEH
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Kandolph 5357

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

Namą Telefonas Republic 9601

^DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Otisas
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 8:88 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2011
Te. Randolph 1134—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedtlio ir 
Pitnyčioa.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

JOHN T. ZURIS
Advokatas

105 W. Monroe St.
Rooin 1414

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare
Tel. Kandolph 4242

Res. 4624 So. Francisco Are
Tel. Lafayetto 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tai. Falrfai 6853.. ..........J
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KAIP NAMIE

Vakar vienoje telegramoje buvo pranešta, kad Jung
tinių Valstijų admirolas Julius Latimer ir generolas Lo- 
gan Feland laikė konferenciją ir nutarė išleisti proklama
ciją tam tikros teritorijos gyventojams, kad jie paskirtu 
laiku suneštų visus ginklus ir atiduotų karinei vyriausy
bei.

Gal jus manote, kad ta proklamacija yra rengiama 
Herrin, III., gyventojams ar kuriai kitai vietai Jungtinė
se Valstijose, kur dažnai įvyksta riaušių ir ginkluotų su
sirėmimų ?

Jeigu taip, tai klystate. Čia eina kalba ne apie Jung
tinių Valstijų gyventojus, bet apie — Nicaraguą!

Ji yra ne šteitas Jungtinėse Valstijose ir ne Jungti
nių Valstijų kolionija, bet visai atskira, nepriklausoma 
respublika. Tečiaus Amerikos kariuomenės ir laivyno vir
šininkai rašo jos piliečiams proklamaciją ir rengiasi juos 
nuginkluoti! "

Šeimininkauja, kaip namie, ir gana. Ir ką tu tiems 
generolams padarysi!

Prezidentas Coolidge kviečia Europos valstybes į nu
siginklavimo konferenciją, o jo generolai vykina Nica- 
raguoje “nusiginklavimą”, be jokių konferencijų su tos 
šalies gyventojais. *

L. ŽINIOS” TEBEINA

Nors fašistiniai piktadariai išsprogdino Kaune “Lie
tuvos Žinių” spaustuvę ir sugriovė redakcijos namą, bet 
liaudininkų laikraštis eina, kaip ėjęs. Jisai dabar yra 
spausdinamas kitoje spaustuvėje.

Ant rytojaus po sprogimo “L. Žinios” išėjo tik dvie
jų puslapių, kuriame paduota pluoštas žinių apie įvyku
sią piktadarybę. Sekantis numeris jau yra keturių pus
lapių. Laikraštis reikalauja, kad valdžia vestų stropų tar
dymą ir stengtųsi sugauti piktadarius. Jisai nurodo į tai, 
kad premjeras Voldemaras savo kalboje, pasakytoje Sei
me kovo 8 d., grasino opo zicijai, todėl jo moralė pareiga 
yra žiūrėti, kad smurto kaltininkai butų surasti ir nu
bausti.

UBAGŲ UNIJA

United Press korespondentas, Victor W. Knauth, pra
neša iš Maskvos, kad tenai paskutiniu laiku susiorganiza
vo elgetos. Susiorganizavę jie, girdi, pastatė savo profe
siją ant geresnio, bizniškesnio pamato.

Viena, jie paskirstė miestą į distriktus, kad kiekvie
nas ubagas žinotų, kurioje vietoje jam veikti, ir kad jie 
nedarytų kits kitam konkurencijos. Antra, susiorganiza
vę ubagai pamokina kits kitą, kaip sėkmingiau kaulyti 
išmaldas iš mielaširdingų žmonių, •u

Be to, susiorganizavimas padidino ir elgetų drąsą. 
Pasak korespondento, jie dabar nesidrovi landžioti j res
toranus ir kitur, kur sueina daugiaus pasiturinčios pub
likos, ir išrankioja po. dešimtuką nuo kiekvieno, kas tik 
nėra pakanamai griežtas pasipriešinti graudiems elgetos 
maldavimams.

Vargšas, kuriam tenka gyventi išmaldomis, yra, žino
ma, vertas pasigailėjimo, ir pavydėti jam “biznio” pasi
sekimo nėra ko. Bet vis tik keista, kad sostinėje valstybė^, 
kuri turi pretenzijų vadintis “socialistiška”, randasi tiek 
elgetų gatvėse, kad jiems net reikia kurti savo “unją”.

Prie caro valdžios Rusijoje ubagų buvo begalės. Daug 
jų yra ir tokioje kultūriniai atsilikusioje ir kunigų apsė
stoje šalyje, kaip Lietuva. Bet pažangiosiose šalyse pa
vargėlių likimu rūpinasi visuomenė ir vietinių savivaldy
bių įstaigos. Kas negali dirbti ir neturi kuo gyventi, tam 
privalo būt vieta tam tikruose pavargėlių namuose, o ne 
gatvėje.

Visuomenei, kuri net šito uždavinio nesugeba išrišti 
kulturingu budu, yra dar taip toli iki socializmo, kaip nuo 
žemės iki mėnulio. I
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KITAS KOM-HUMBUGAS

Preš dvejetą savaičių “Nau
jienose” L.S.S. Žiniose tilpo 
straipsnelis (perspausdintas iš 
“Socialdemokrato’’) apie Indi
jos “komunistu8-nacionalistusv. 
Tenai rašoma apie jsikurimą 
Indijoje “Nacionalės komunistų 
partijos”, kurion jeina nariais 
nacionalistai ir komunistai.

šitai keistai partijai pati 
Maskva per savo organą “Prav- 
dą” davė savo palaminimą.

Minėtame straipsnelyje delei 
to išreiškiama nusistebėjimas 
ir sakoma:

“Kaip suprasti tokią dar
bininkų partiją? Sunku įsi
vaizdinti, kokia gali būti nuo
seklaus marksisto kalba su 
nacionalistais, tiesiog nesu
prantamas dalykas. Kiekvie
nas nacionalistas yra tuo 
pačiu klasinis ir idėjinis dar
bininkų priešas*, šis faktas 
rodo, kad komunistinis judė
jimas galutinai išsiflimsta.”
Del šitų pastebėjimų tame 

straipsnelyje Brooklyno “Lais
vės” perkeliai jau du kartu rė
žė storus pamokslus “Naujie
noms” ir jų redaktoriui.

Aiškus dalykas, kad Maskvos 
gizeliai turi ginti tai, ką užgi
riu Maskva. Bet ir iš komunis
tinių davatkų galima reikalaut, 
kad jos laikytųsi tam tikrų 
laikraštinio padorumo taisyklių.

Pirmutinė taisyklė tai — ne- 
kraipyt savo oponento minties. 
Kas jos nesilaiko, tas elgiasi 
ne kaip laikraštininkas, bet 
kaip bunibugierius.

“Laisvės’’ gi rašytojai kaip 
tik šitaip ir elgiasi. Savo edi- 
toriale iš kovo 23 d. ji ve kaip 
“aiškina” aukščiaus minėtojo 
straipsnio mintį:

‘ ‘ K om u 11 ista i ‘išs ig ims ta’ 
todėl, kad palaiko Indijos ko
vą prieš Anglijos imperialis
tus arba Chinijos revoliuci
ją prieš savo militaristinius 
banditus, prieš feodai ištinę 
tvarką, prieš Anglijos, Fran
ci jos, Japonijos ir Amerikos 
plėšikus!”
Kiekvienas mato, kad šita vi

sa pasaka tai gryniausia falsi
fikacija to, kas buvo parašyta 
kalbamame straipsnelyje. Apie 
Anglijos imperialistus, apie 
Francijos, Japonijos ir Ameri
kos plėšikus ir apie feodalisti- 
nę tvarką tenai nebuvo visai nė 
užsiminta. O apie Chinijos rer 
voliuciją tenai nė kalbėti nebu
vo progos, nes straipsnelio au
torius rašė visai apie kitą ša- 
į _ Indiją!

Kuriuo tad biriu “Laisvė” 
galėjo padaryti lokių “išvadų”, 
kad tas autorius smerkęs Chi- 
nijos revoliucijos palaikymą ir 
panašius 'dalykus?

Straipsnelyje buvo rašyta ne 
apie tai, geras ar blogas daly
tas yra kovoti prieš imperia- 
izmų, banditus ir t. t., lx?t tik
tai — gerai elgiasi komunis
tai, kurdami nacionalistiniai- 
komunistinę partiją, kurion ra
sosi kartu ir komunistai ir na
cionalistai. Bet “laiisvė” šito 
Jausimo visai neliečia - ka
dangi nežino, kaip čia pateisiu- 

i Maskvos taktiką, pritarian
čią tokios absurdiškos partijos 
steigimui. Vietoje to, ji mėgi
na apdumti savo skaitytojų 
akis riksmu apie “imperializ
mą’’, “banditus” ir kitus stroš- 
nus dalykus.

Jeigu ji žiūrėtų į savo skai
tytojus, kaip į protaujančius 
žmones, tai ji turėtų pamėgin- 
;i išrišti klausimą: ar naciona- 
istų idėjos ir principai yra dar

bininkiški? Tiktai tuomet, kuo- 
ipet ji įrodys, kad tiflp, tai ji 
sumuš išvedžiojimus to straips
nio, kuriame buvo kritikuoja
mi komunistai dėl tos partijos 
steigimo. O be to įrodymo vi
sas Brooklyno komisarų riks- 
nas yra humbugas.

NAUJIENOS, Cfileago, m.

Iš PRAEITIES

Nesenai vienas sandariečių 
veikėjas “Naujienose” rašė, kad 
p. Paulauskas, dabartinis A. L. 
'I'. Sandaros sekretorius, rėmęs 
fašistinės Neo-Litlmanijos stu
dentus, Maržiulionj ir Banaitį. 
Jį suklaidinę Brooklyno “libe
ralai”, t. y. Sirvydas su kompa
nija.

Bet p. Paulauskas laišku Re
dakcijai (telpa kitoje* vietoje) 
'užginčija to kaltinimo teisin
gumą ir sakosi niekuomet fa
šistinių studentų nęremęs. Mes 
galime prie to pridurti, kad A. 
L. T. Sandaros sekretorius sa
vo laiku prisiuntė mums gautą 
iš Lietuvos vai. liaudininkų te
legramą apie Neo-Lituanijos 
misionierius, kurią mes paskel
bėme “Naujienose” ir tuo ga
lėjome įspėti visuomenę nūo 
Marčiulionio ir Banaičio. Senis 
Sirvydas tuomet kuone plyšo 
iš piktumo, kad p. Paulauskas 
los telegramos nepaslėpė.

Laiškas Redakcijai
DEL AIŠKUMO

“Naujienų” Nr. 73, iš kovo 
28 d. š. m. tūlas “Senas tau
tietis” savo straipsnyje “San
dara ir Taktika” padaro didelį 
netaktą. Ten pasakyta, kad 1924 
metais, atvažiavus iš Lietuvos 
Neolitluianijos studentams Mar- 
čiulioniui ir Banaičiui, buk aš 
buvęs įtikintas, kad tie du fa
šistinio pobūdžio vyrukai buvę 
liaudininkai ir tuomi suteikęs 
jiems progos pasipinigauti. Tai 
yra neteisybė.

Turiu pasakyti, kad nei tais 
metais, nei dabar, neturėjau jo
kios- linkmes link fašistų ir ne
turėsiu. Kada tie du studentai 
atvažiavo, tai Sandaros Cent
ras gavo pranešimą telegramų, 
nurodantį, kas jie tokie yra. 
Tada aš to telegramo kopijas 
pasiunti nejau -visiems Amerikos 
lietuvių laikraščiams, neišski
riant nei “Naujienų’’. Užtai, 
kad “Naujienoms” pranešiau 
kas jie tokie įyra ir viską vie
šumon išRėliSi,1 tai p. K. S. 
Karpavičiaus vedama “Dirva” 
viešai pareikalavo, kad aš rezig- 
nočiau iš Sandaros Sekretoriaus 
vietos. Bet aš tokio pareikala
vimo neklausiau ir su tuolaiki
niu “Sandaros“ redaktorium p. 
V, J. slinkiu stovėjome visą 
laiką prieš tų studentų rėmi
mą.

Kądųngi tų studentų misijos 
remifoui buvo sudarytas komi
tetas, į kurį įėjo kai kurie san- 
dariečiai, kurie vadinasi deši
niaisiais liberalais, tai už ma
no viešai iškeltus faktus, pra
dėjo daryti man kaltinimus. 
Kadangi tame nesijaučiau kal
tas, tai tais metais, nors buvau 
nominuotas Sandaros C. Sek
retoriaus vieton', bet kandida
tūros nepalaikiau ir buvo iš
rinktas p. Sidabras. Įvykusia
me Sandaros Seime, VVorches- 
ter, Mass. p. Sidabras buvo at
mestas ir tapo išrinktas p. V. 
M. Čekanauskas.

Būnant Sandaros Seime, ka
da jau buvau išėjęs iš C. Val
dybos, tai daugiausiai iš p. J. 
(). Sirvydo pusės buvau kalti
namas už telegramo pasiunti- 
nėjiiną. Bet patsai Seimas ma
nęs už tai neapkaltino.

Atsižvelgiant į atiminėtus 
faktus, prašau geri). “Naujie
nų” Redakcijos šiuos kelis ma
no žodžius paskelbti, kad to 
laikraščio skaitytojai nebūtų su
klaidinti ir nepamanytų, jog 
man būnant prie Sandaros Cen
tro butų kada kvepėjęs fašiz
mas. Visuomet buvau pažan
gios dvasios demokratas, Jokiu 
esu ir busiu. Visuomet man 
liaudies demokratiniai reikalai 
buvo arčiausiai prie širdies, jie, 
yra ir bus. Kas norėjo, galėjo 
tą suprasti iš mano vedamos 
“Sandaros”. —K. J. Paulauskas.

Garsinkite Naojteose

KORESPONDENCIJOS

So. Omaha, Nebr.
Kunigo vargai

Kunigas Mikulskis susirgo 
uždegimu akių ir dabar randas 
labai kritingoj padėty, žmonės, 
kurie jį lanko, sako, kad kun. 
Mikulskis sunkiai serga ir sun
ku yra pasakyti, kad išgytų, o 
kad ir išgys, bet silpnas bus 
jo regėjimas.

Dabar pas mus lankos kun. 
J. Jonaitis, kuris- ir laiko vieti
niams parapijonams pamaldas.

Apart kit ko, kun. J. Jonaitis 
per savo pamokslą prašė para
pijom), kad jie nebijotų, nebi
jotų ir da nebijotų, kad jis 
jiems dalina su kaire ranka 
komuniją ir žegnoja.

Kun. J. Jonaitis sakosi, kad 
jis greitai važiuosiąs paviešėti 
i Lietuva. » l —

Lietuviai kareiviai laikė savo 
susirinkimą. Apart -visko, vie
nas garsus fašistas atistojęs ir 
sako: “'Turiu už garbę prista
tyti svetį kun. J. Junaitį ir pa
sakyti, kad mes katalikai ne
it uodam raudoniesiems bolševi
kams ir kitiems nė išsižioti ir da 
?same priėmę viešai prezidentui 
Smetonai užuojautos laišką”.

Ret kun. J. Junaitis kalba 
visai kitaipi Jis sako: mes, ka
reiviai, kada buvome kare, tai 
tada nebuvo tarp musų skirtu
mo, lai kodėl šiandie jus sutan- 
Jate bolševikus, soVialistus ir 
katalikus? O gi dėlto, kad jus 
neskaitote laikraščių, taip, kaip 
aš skaitau—Naujienas, Keleivį, 
Šakę, Laisvę, Draugą ir kitus. 
Ir aš noriu susieit ir kalbėti su 
tokiu žmogum, kuris skaito 
laikraščius ir knygas, tai su 
juomi da gali pasikalbėti, ne 
taip, kaip su kokiu mulkiu. 
Kaslink laiško, kuri išnešėte 
vii šai A' Smetonai, lai turiu pa
sakyti, kad jūsų darbas yra 
kvailas. Jus žinote, kad Lie
tuvos žmonės buvo išsirinkę 
valdžią, o dabar ją nuvertė ir 
priešaky atsistojo Smetona; 
šiandie gi ir vėl eina gandai, 
kad reikia versti ir Smetoną. 
Savaimi suprantama, kad tokis 
vertimas valdžią reiškia anar
chiją ir kvailas darbas,

Didžiuma pritaria rankų plo
jimu, o fašistams ausys raudo
nuoja. ♦ Proletaras.

So. Milwaukee, Wis.
N elai mė.—Prakal bos

Kovo 21 d. Jonas Statkus 
dai bundamasis- prie savo naujo 
statomo namo, virė reikalingą 
medžiagą. Iš užpakalio didelis 
trokas sutrenkęs vežimėlį taip, 
kad Statkų išmetė ir pervažia
vęs per vidurius. Tuojaus ta
po nugabentas į ligoninę; ant
rą dieną daryta operaciją, bet 
po operacijos nebeatbudęs, mirė 
kovo 23 d. Sekmadienį velioni 
daug jo buvusių draugų net ir 
iš artimųjų miestelių lankė.- Pa
laidotas miesto kapinėse kpyo 
2^ <1.

Velionis • paėjo iš Raseinių 
apskričio. Paliko nubudime 
moterį, sūnų 6 m. ir dukterį 9 
metų. Būdamas 46 m. am
žiaus, tvirtas, sveikas, nelaimės 
ištiktas turėjo skirtis su šiuo 
pasauliu. Velionis buvo labai 
darbštus, taupus ir meilus^ 
Mus čian lietuvių mažai esant, 
kuomet kuris iš mus tarpo pra
sišalina, tai labai pasiftendam. 
Netekę Jono Statkaus gailimės 
jo. Ilsėkis amžinai, užbaigęs 
savo vargų kelionę šiame pasau
lyj e.

Balandžio 9 d., 7:39 vai. va
kare, Nalional Hali, Llth and, 
Mihvaukee Avė., yra ruošiamos 
SLA. 13.’) kuopos prakalbos. 
Kalbės SLA. Centro generalinis 
organizatorius ir “'tėvynės” 
Redaktorius S. E. Vitaitis. 
Kviečiami visi lietuviai suseiti 

į šias prakalbas. Įžanga dykai. 
Motinos, tėvai ir tu, jaunio. , 
visi atsilankykite paklausyti 
geros prakalbos.—Koresp.

Gailime! City, III.
šis miestelis randasi prie pat 

Indiana valst. rubežiaus. Turi 
apie 10,(MM) ar daugiau gyven
tojų ir yra garbinamas pijokų, 
nes miestely randasi apie 60 
ar daugiau karčiamų, kurių 6 
yra lietuvių. Tokiu bildu mu
sų broliai lietuviai, sunkiai dir
bę |M‘r dieną ir gavę užmokes
tį, eidami iš dirbtuvės atlanko 
karčiąmtles ir nekuriė tiek į- 
silinksmina, kad pasilieka kar- 
čiamoj kelias dienas ant burdo. 
Kartą eidamas gatve pamačiau 
ant kampo būrį vaikų, o prie 
jų ir keletą didelių. Priėjau ir 
aš. Ir matau vieną senbernį 
lietuvį stovintį, be kepurės ir 
tiek linksmą, kad veik paeiti ne
begali. Jis su pasismaginimu 
mėto vaikams centus, o tie 
klykdami juos renka ir kartu 
juokiasi iš mėtytojo. Sarmata 
lietuviams taip daryti.

Negalima pagirti ir lietuviškų 
kūmučių. Ir jos gerokai trau
kia naminėlę. Niekurios net 
ir perskirų reikalauja nuo vy
rų; girdėjau, kad viena jau ir 
gavo perskiras. •

Kiek man žinoma, šiame 
miestely yra apie 50 lietuvių 
šeimynų, bet nekurtos yra po
niškos kilmės. Iš lietuvių tik 
maža dalis skaito laikraščius. 
Neskaitančius pakalbinus užsi
rašyti laikraštį atsako, kad ge
riau už tuos- pinigus išsigerti, 
girdi, kas man iš laikraščio. 
Žinoma, visų peikti negalima, 
m s yra ir gerai apsišvietusių 
lietuvių. Iš laikraščių daugiau
sia pareina Naujienos, Keleivis, 
Vilnis, Garsas ir Draugas.

—Vietinis.

Dr. C. A. O’Brilis
GYDYTOJA IK CHIRURGAS 

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

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

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. VVallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIĘŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

»

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

h-J>:30 iki 9:3(7 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 4Gth St. Chicago, III.
--- ■ ———————

Dr, A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
> Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— ValanduB — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

šeštadienis, Baland. 2, 1927

Westvi!lc, III.
šį .sekmadienį, b;J. 3 d., ai

rių svtainėj bus vaidinamas 
veikalas “Senmergių Konferen
cija”. Durj’S atsidarys 7 vai. 
vak. šiame veikale vaidins 35 
merginos—gabiausios Westville 
jaunuolės-artistės. Visas vai
dinimas, nuo pradžios iki pa
baigos, bus pilnas juokų ir jis 
turėtų užganėdinti kiekvieną, 
kuris myli juokus. V.

Šiomis dienomis čia nuo su
žeidimo W. S. Fuel Co. anglių 
kasykloje, pasimirė Anupras 
Miliauskis. Velionis priklausė 
prie šv. Petro ir Povilo drau
gijos ir Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 29 kp., taipjau pri
klausė prie Rietuvių Ukėsų 
Kliubo.

Velionis tapo palaidotas Tau
tiškose kapinėse. Iš namų 
į šv. Kryžiaus bažnyčią šv. Pet
ro ir Povilo d r-jos- nariai ly
dėjo pėsti, o iš bažnyčios į ka- 
j ines visi važiuoti važiavo. Lai
dotuves buvo skaitlingos. L. U. 
Kliubas sudėjo ant kapo gėlių 
vainikų.

J-uozapas 'larvidas tapo su
žeistas anglių kasykloj. Po ke
turių ar penkių dienų pasimi
rė ir tapo palaidotas Lietuvių 
Tautiškose kapinėse. Velionis 
prigulėjo prie šv. Kaz. Karalai
čio draugystės. Visi draugai 
iyjėjo iš namų į kapines pėsti. 
Sustojo prie airių bažnyčios ir 
ten atsibuvo pamaldos, o po 
to vėl visi pėsti ėjo į kapines.

—Joe Norkus.

AR NORI GRAŽIAI 
DAINUOTI?

Beethoveno Konservatorija pakvie
tė naują dainavimo žinovą ir pe
dagogą p. Stuart Barker.
Pamokos ant smuikos, piano, teo
rijos ir stygų instrumentu 
Užbaigusiems diplomai.

3259 So. Halsted St., 
CHICAGO. HJ,:

4847 W. 14 St., 
CICERO, ILL.

Tel. Boulevard 9244.

' DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0678

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Ave^ Koom 209 
Kampas North Avė. ir Robey SL 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
................ ........... . .y

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė, 
Tel. Proapect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj II iki 12 d. 
linai ii i> oi ——

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. ¥ eželis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO, ILL.k- -------- -- ^9

Rea. 6600 So. Arteaian Ava.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0267 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. HaMrd St.
Chicago, Iii.
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Ar Jus Prisirengę
Važiuoti Lietuvon?
Pasiųsti pinigų namo? t
Nusipirkti bonų arba morgičių?
Nusirendiloti apsaugos bakselj?

Atidaryti kitą Taupymu Sąskaitą?
Išsiimti apsaugą nuo ugnies?
Užsimokėti savo taksus?

Visi šitie dalykai gali būti atlikti čionai. 
Jei jums neparanku atsilankyti asmeniškai, 
jus galit viską atlikti laiškais.
Atsilankykit ir pamatykit kiek mes galime 
ir atliksime dėl jūsų.

Jonas čaikauskas

Lietuvių Skyriaus Vedėjas

CENTRAL”“ BANK
1110 West 35th Street M

CHICAGO, ILLINOIS g

Rusiškos ir Turkiškos Vanos O
12th STREET

Tel. Kedzie 89»2

3514-16 Rooserelt Rd. 
Arti St. Louii Ar*. 

CHICAGO. iLL.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviam* visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuska, 
3228 W. 38th Street, Chicego, Ui.

JUOKAI PAVASARIS LAIKAS 
DEL PASITAISYMO

Jus esate labai užganė
dintas kaslink savo karo 
kuomet po gero jo pasitai
symo pirmose dienose pava
sario, jisai žvilga saulės 
spinduliuose. Bet kaip yra 
apie jūsų skilvį? Ar jus ne
užmiršote, kad jis reikalau
ja tikro pavasarinio išvaly
mo?

Kratinio filosofija 
t

—Jeigu j tave kas meta ak
meniu, mesk j jj duona, jei su
pelėjusios turi.

— Nekask duobės kitam, nes 
kai pačiam reikės, neturėsi iš
sikasęs.

- Virvė reikalinga ne tik tam, 
kad nevykėliai gautų pasikarti, 
bet kad ir karvė butų kuo lau
ke pririšti.

—Šuo be uodegos, ožys be 
ragų vis tiek ką merga be -an- 
daroko.

Pilvas žmogui reikalingas 
tam, kad kiiiupščiam atsigulus, 

nebūty kieta gulėt.
Ožys nešioja barzdą todėl, 

kad jis neturi kelių litų skus
tuvui nusipirkti.

Nelaimingiausias pasaulyje 
sutvėrimas yra paršas, nes jis 
turi tik vieną moliną ir tą pa-

SSfZS.“® Kartu>“ 

................... .
-Kiekviena žmona mano, £eri» už.1.ai,ko jį Švariai, 

kad laimingiausias pasaulyje Pvasahna IS kūno visus taip 
yra jos vyras. ’ vadinamus toxms kurie yra
■ -Šuo kariamas apsipranta, o visokių galimų Ilgų,
bernas lašinius valgydamas kui-p!s tiki ai pahuosuoja nuo 
gi ncapsipras. ’ visokių nesmagumų ir su

šluotos reikalingos tain,|į®lkla Plok*Į džiaugtis
kad žmonos girtus vyrus ture-1Zlu Pavasariu. Cčntury, W. 
tų kuo mušti. Va.—Trinerio Kartusis Vy-

__________ nas yra puikios ir atsakan- 
_____________ eios gyduolės nuo* prasto

k ugavo apetito. Mrs. Louis Bartol.”
žmona. Ką tu darytum, Jo- Gausite pas visus vaistinin- 

neli, jei aš pasimirčiau? kus ir pardavinėtojus gy- 
Vyras. Ogi tą patį, ką ir tu Guolių. Sampeliai prisiun- 

darytum man pasimirus. Į čiami gavus 15c per Joseph 
žmona, lai niekšas. Aš jau Triner Company, 1333sS. 

senai nujaučiau tavo blogą min- Į Ashland Avė., Chicago, III. 
Nuo slogų ir flu vartokit 
Trinerio Cold Tablets (paš
tu 35c), nuo kosulio Trine
rio Sedative (paštu 35 ir 
60c.).

Garsinkitės Naujienose

Didelis Išpardavimas Lotu
ir Rytoj, Sukatoj, Nedėlioj

Balandžio 2 ir 3,1927
Naujoj Lietuvių Kolionijoj, Spring Forest vadintas Willow Springs

Neapsakytos pasekmes Nuosavybių (Real Estate) pirkėjams padaryti begalo didelius pelnus, perkant x/i 
akro dydžio Lotus, iš pirmų rankų, stačiai nuo savininkų, su puikiais lapotais medžiais miško. Aukšta, 

sausa vieta gyvenimui, ir čion pat arti prie namų.
BIZNIO LOTAI

Ant 87-tos gat. ir Archer Avė. gatvekariu 
linijos, geri kampai bilc kokiam bizniui, par
siduoda tik po $30 ir $50 pėda, lengvais išmo
kėjimais.

Čieli Blokai 5 akrų dydžio, su dideliu miš
ku, tinkami Piknikų Daržams, parsiduoda 
speciališkai pigiai lengvais išmokėjimais.

REZIDENCIJOMS LOTAI
Sveikam gyvenimui ant aukštų kalnų, su 

lapotu mišku *4 ir */i akro dydžio, parsiduoda 
tik po $650 ir aukščiau, lengvais išmokėjimais. 
Kurių kainos be paliovos užaugs 10 kartų tiek, 
kol pabaigsi mokėt.

Kiti lotai parsiduoda tik po $300, su $100 
inmokėjimu, likusius po $10 j mėnesį. Su vi
sais parankuinais kaipo: gatvekariai, gelžke- 
lio stotis, ciinentiniai bulvarai, mokyklos ir 
štorai.

Bile kas gali išplanuot Subdivizina, bet tik 
gamta gali užauginti tokius medžius .

JAU TIK 6 METAI IKI PASAULIO PA
RODOS, 100 METU SUKAKTUVIŲ MIESTO 
(H1CAGOS KURIS ĮVYKS’ 1933 M. Todėl 
turime nepraleist, bet naudotis pirkime Nuo
savybių k uodą ilgiausia, nes per sekančius 6 
metus Nuosavybės kils aukštyn taip smar
kiai, kad mes kiekvieną metą dubeitavosime 
savo pinįgus i ridėtus, kurie tik ryzikavosime 
ir pirksime, o kurie prasnausime tie gailė- 
simės.

CHICAGO

6 Trata*
Ckirajp J 
ta J»Mb

> SPRING 
FOREST, IUU
i) Cp.

AfdUr A* 4""15

c«iz

S. P. KAZWELL & CO
(žemes savininkai)

Subdivizino Ofisas
ARCHER AVĖ. & SPRING ST.
P. O. Willow Springs, III.

Chicagos Ofisas
6312 SO. WESTERN AVĖ. 

s Tel. Prospect 2102

Važiavimas taip kaip 
Skridimas
Jus negalite užmiršti to didelio skirtumo nuo visų kitų trans- 
portaciju! Švelnus važiavimas nežiūrint kelio. .. Šilkinis švel
numas visame jo važiavime.... Važiavimas su Essex Super-Six 
yra taip kaip ir skrydimas.

Dramatinis įspūdis iš vieno 
. pavažiavimo yra didžiausis 
pardavimo pamatas musų 
istorijoj. Jus pamėginkit ši
tų visiškai naujų experimen- 
tų važinėjime.

Randasi penki grąžąs nauji 
modeliai Essex Super-S'ix — 
didžiausios vertėa Ess<*x isto

Ali prices f. o. b. Detroit, 
plūs war tax

i

rijoj 
1 t f

ESSEX SUPER-SIX
2 Pass. Speedabout $700
4 Pass. Speedster - - 785
Coach............................735
Coupe............................735
Sėdau............................ 795

ESSEX
Super~Six

50 MYLIŲ I VALANDĄ PER VISĄ DIENĄ
Kad suteikus savo kostumeriams geriausį patarnavimų ir dėl palengvini
mo jų biznio su mumis, mes dabar patarnaujame lietuviams draugams 
kokioje tik kalboje jie nori. Greitas besidauginimas musą lietuvių klijan- 
tų dėl to tik ir pasidarė. Mes kviečiame jumis atsilankyti j musų naujų 
departmentų.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė.

ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlMIMIIIIIIIM^

Dr. Simaičio Pranešimas
Pranešu gerbiamai visuomenei, jog aš išvažiuoju Lietuvon, žinoma, su svarbiais 
gyvenimo reikalais, būtent užbaigti “Kūno Kultūros” knygas rašyti; taipjau gydyti 
ligonius, kurie manęs laukia atvažiuojant, nes iš mano artimos giminės yra sergančių 

MM žmonių, taip man praneša mano motinėlė paskutiniame laiške į mane rašytame.
Tuomi pat sykiu aplankysiu mums visiems brangią tėvynę Lietuvą ir savo motinėlę 
žilgalvėlę (kurios paveikslėlį čia šalimais matote).

| I Per penkis metus mano pasekmingo gydymo Naprapatijos mokslo budu, gydau 
/! I dabar ir gydysiu iki paskutiniai dienai mano išvažiavimo Lietuvon.

Išvažiuojant į Lietuvą savo vieto paliksiu Daktarą Jurgį Delilas, jis gydys tokiu 
Dr. Šimaičio . mokslo budu, kaip ir aš kad gydau. Jis jau antras mėnuo dirba kartu su manim, ir 

motina 1
yra labai sumanus prie pagydymo sunkių ligų. Jis yra mandagus apsiėjime ir niekados nepyksta. 

Ligoniai, kurie sykį pradėjo gydytis laikosi prie jo kol galutinai pasveiksta.
Tad kurie baudžiatės eiti pas manę gydytis, neatidėliokite ant tolesnio laiko, o tuč tuojau 

ateikite, nes jau labai trumpas beliko laikas iki mano Lietuvon išvažiavimo.
Užsiimsiu gydymu ir Lietuvoj. Apsigyvensiu Žemaitijoj, Nemakščių miestelyje, Raseinių 

apskričio, Lietuvių Liaudės Mokyklos Name. Jus, gerbiamieji, kurie turit Lietuvoj savo gimines 
ar pažystamus, praneškit jiems mano adresą, nea prisiėjus reikalui kad ir jie galėtų prie manęs 
kreiptis.

DR. P. SIMAITIS, NAPRAPATAS
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. Nedėlioj nuo 1 iki 3 p. p. '

4652 So. Ashland Avė.
A

Siųskit Naujienas 
Lietuvon *- tai bua 
brangi dovana.

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

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldienlais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

Chicago, Illinois

LIETUVON - 
užrašykite savo gini L 
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikon 
Naujienas labiausia
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PARDAVIMUI
NAUJI NAMAI, AUKŠTOS RŪŠIES

Moderniški įrenginiai: ant 69tos ir Rock- 
vvell St. Parduosime su mažu {mokėjimu: 
ant mėnesinių lengvų išmokėjimų.

CHICAGOS 
ŽINIOS

SPORTAS GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Pasimirė

Rubin Bros
4155 Archer Avenue

Telefonas Lafayette 8705 
Atdara Nedėlioj visą dieną

Edward llillman, 65 metų, 
įkūrėjos llillman departamenti- 
nės sankrovos, vakar pasimirė 
Winnetkoį po kelių metų ligos. 
Sirgdamas negalėjo prižiūrėti 
sankrovos ir jo sankrova nese
nai perėjo į kitas rankas.

Užvakar savo namuose Win- 
netkoj pasimirė George Wheel- 
er ilinman, rašytojas finansi
niais klausiniais ir buvęs leidė
jas keletą metų atgal mirusio 
dh’eųraščio Inter-4 )cean. 
nuo širdies ligos.

Nušovė moterį; 
pats persišovė

Mirė

GIEDOKITE VELYKŲ GIESMES IR DAINAS SU

KIMBALL
Grojikliu Pianu

John Dymikski, 40 m., 
So. Tumer Avė., vakar 
vė Mrs. Stella Bohanek, 32 m., 
pastarosios namuose 4151 W. 
i22 St. ir išbėgęs kieman pats 
persišovė Kai mirtinai susižeis- 
damas.

Dymoski, tėvas įlenkiu vaikų, 
kurio moteris yra valstijos li
goninėj, atėjo pas Bohanek, i 
motiną keturių vaikų ir persi-1 
skirusią su vyru, ir ėmė reika
lauti, kad ji eitų pas jį gyvepti. 
To jis reikalavęs jau kelis kar
tus, bet ji vis atsisakė. Atsisa
kė ir šį kartą. Tada Dymos
ki, matant vaikams, išsitraukė 
revolverį ir paleido j Bohanek 

pasimirė beve- 
Dymoski gi iš- 
ten paleido šu- 

Po to jis dar 
ir 

kad jis

2508 
nuŠ3-

du šuvius. Ji 
žant į ligoninę, 
bėgo kieman ir 
vį sau į gerklę,
nubėgo iki 4125 W. 22 St., 
sukrito. Nesitikima, 
pasveiktų. Bohanek Dymoskio 
prisibijojo ir turbūt jautė, kad 
tai gali atsitikti, kad, sakoma, 
ji buvusi tą rytą policijoj ir 
išėmusi prieš jį varantą. Gal 
apie tai sužinojo ir Dymoski ir 
ryžosi prie kraštutinio žingsnio.

Nuteisė kalėjiman bal
savimų sukčius

Didžiausias džiaugsmas bus Jūsų namuose per šias 
Velykas ir kiekvieną dieną po Velykų, jei Jus turėsite 
Kimball Grojiklį savo namuose. Jūsų šeimyna, Jūsų 
giminės ir svečiai galės gėrėtis ta meliodiškai žavėjančic. 
piano muzika, kurią bile ypata su Kimball Grojikliu 
Pianu galės pagrojiti dėl Jūsų.
Ateik šiandienų. į Peoples Krautuves, duok mums supa- 
žinrinti Jus kaip labai yra lengva įgyti Kimball Pianą. 
Mes parodysim kaip pianas Jūsų namuose galės mokėtis 
pats už save.

Pavieto teisėjas Jarecki va
kar nuteisė vieniems metams 
kalėjiman keturius balsavimų 
teisėjus ir klerkus 42 varde už 
suklastavimą lapkr. 2 d. balsa
vimų davinių. Skundėjais buvo 
patys balsuotojai.

CASE PASKIRTAS SPECIA
LIU PROKURORU

Dabar turime Kimball Grojikliu didį pasirinkimą 
skirtingų madų ir baigimų už nužemintą kainą.

S3S5.00 - $475.00 - $550.00 
$650.00 - $695.00 - $850.00

Tai yra žemiausiai apkainoti augščiausios 
rųšies pianai

Priimam senus instrumentus į mainus, duodame ant 
lengvų išmokėjimų.

Krautuvės atdaros vakarais ir nedaliomis pagal sutartį.

Telefonuokite Canal 6982 arba Lafayette 3171.

rvMlTURf TO* bettIrHOME

PIANŲ KRAUTUVES
4177-83 Archer Avė., 1922-30 So. Halsted St.,

M. KEŽAS, Vedėjas .J. NAKROŠIS, Vedėjas

IŠTRAUKIAMOJI MOSTIS
Vienatinė ištraukia-
moji mestis Ameriko
je: skaudulių, karbun
kulo. litrauka užsikrė
timą ii žaizdų, taipgi

• . pulius ii j ūsų kūno.
UzslNODIJUSIO KRAUJO ir kitų užsikrėtimų. Nelaiky- 
kit nuodų savo kūne.

Parduodamos visuose vaistinėse it pas vertelgas

j senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J, W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė
lioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blrd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

M1KOLAS MARCEVIČIUS

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

* DR. VAITUSH
OPTOMBTRISTAS

Akinis! *4 Ir augičias

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvina akiu įtempimą, kuria

galvos skaudėjimo, 
ak’ų aptemimo, neivuotu- 

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žti natas klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8 vai, Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589 '

esti
svaigimo

RYTOJ POžfiLOSBANCEVIčIAUS RISTYNeS
Rytoj, 3 vai. po pietų, S t Almi los svetainėje '(107 

diana avė.) įvyks Požėlos-Bancevičiaus ristynės. Dzūkas 
• senai straksėjo ir vis šaukė Požėlą ristis. Dabar jis turi 
i progą. Pamatysime, kaip jis pasirodys.

Požėla sako, jog jis tiek “užteps” dzūkui, jog pastara
sis daugiau nobešoks jam 1 į akį.

Be to, risis dar Jack Sherry, “tigras” Toolos’ Norkus ir 
Šilką. Norkus parodys dar ir savo jėgą: jis kilnos sunkias 
vogas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
svarbi ir pamokinanti 

K. Augustinavičiaus lek- 
Lietuvių Auditorijoj, 10

Rytoj 
inž. 
ei ja 
valandą ryto

širdingai kviečiame visus 
Chicagos ir apielinkių lietuvius 
jaunus ir senus, atsilankyti ir 
išgirsti inž. K. Augustinavičiaus 
lekcijos.

Mes žinome, kad inž. K. Au- 
gustinavičius šią lekciją rūpes
tingai yra prirengęs. Atsilan
kiusiems jos pasiklausyti buy 
tikras pamokinimas.

—Gyvenimo Draugai.

Gari Runge apie Naujienų 
koncertą

Teisėjas Llindsay specialiu; 
.prokuroru, kuris dabos apeinan
čio antradienio rinkimus ir jei 
gaus skundų, ar užmatys suk
tybių, tai sušauks grand jury 
tas suktybes ištirti ir išnešti 
apkaltinimus prieš įtariamus 
suktybėse žmones, paskyrė de
mokratą Charles Center Case, 
sekretorių Chicago Bar As- 
sociation.

Demokratai dar nepasitenki
na gavę special’į prokurorą, bet 
dar rengiasi duoti papildomąjį 
prašymą teisėjui Lindsay, kad .............. , _.............. w<ai
paskirtų taipjau speciali šeri-'ge, “tegul sprendžia pati pub- 
lų ir bailifų, nes esu jei specia- lika. Knslink maršo “Lithuanian 
lis prokuroras norėtų ka areš- Festival”, jei lietuviai pagei- 
tuotl ar pasišaukti pas save, tai dantų, aš suteiksiu jį su mielu 
republikonas šerifas kartais ga- noru.” > 
Ii to įsakymo nepildyti.

Demokratai tokių apsaugos 
priemonių stveriasi prieš repub- 
likonus, nors jie patys kontro
liuoja visą rinkimų mašiną, o 
taipjau ir policiją. Rinkimus 
daboti demokratai ketina pasta
tyti virš 500 policistų, apgink
luotų be kitko 35 kulkasvai- 
džiais.

Komp. Gari Bange, kurio mu
zikos kolegijos didelis Norlh- 
West Side College simfoninis 
orkestras taip gražiai grojo ir 
papuošė Naujienų koncertų, 
buvusiu Naujienų koncertu la
bai gėrisi.

“Apie muzikalę dalį” (reiškia, 
savo dalį, kurią išpildė jo ve
damas orkestras ir jo lietuviai 
mokiniai-ės),* sako komip. Bun-

Lošimo ir dainų programas 
jam taip patikęs, kad jis neda
lys atsidžiaugti. Jis vadina lie
tuvius muzikos ir dainų talen
tais. Jis stebisi, kad lietuviai

ir In-
jau

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 31 d., 12:30 vai. ryto, 
1927 m., sulaukęs 45 metų am
žinus, gimęs Lydos apskr., 
Lietuvoj. Paliko dideliame nu- 
ludime moterį Juzefų. 2 sū
nų: Jonas 22 m. ir Mykolas 
10 metų, 2 (lukteri: Mamie ir 
Emilija. Kūnas pašarvotas 
randasi 3307 Auburn aVe.

Laidotuvės įvyks balandžio 
' 2 d., 1:30 vai. po pietų iš na

mų bus nulydėtas j Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Mikolo Mnrcevi- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Sūnūs ir 

Dukterys.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Maaslskis Tel. Boule
vard 4139.

Simpatiškas —
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 

fJB gailis Už Ki- 
tų Patarnavi- 
mas.

J. F, Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. 'Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Aubum Avė., Tel. Blrd. 3201

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojaa 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

pianistas.
Vanagaičio

patiko

turi tiek daug gerų dainininkų 
ir dainininkių. Klausinėjo kas 
per vienas tas žmoKusjĮ kuris 
laike vaidinimo skambino pla
nu; sako, kad tai talentingas 
ir gerai išlavintas 
Labai džiaugiasi
vaidinimu; ypač jam 
“Reikia tept”. Nors, žodžių ir 
nesuprantąs, bet vaidinimas ai
škiai parodęs dainos prasmę. 
Jis tiek įsimylėjęs į birutiečius,1 
kad kada tik žinosiąs kada ir. 
kur “Birutė” rengia vakarą, 
tai jis visados pribusiąs.

Jis tik gailisi, kad jam nete- j 
ko susipažinti su komp. Vana-, 
gaičiu. Du dideli muzikai daly- ( 
vavo viename ir tame pačiame 
koncerte, bet asmeniškai jiems 
taip ir neteko susipažinti.

— Kazys.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669

JUOZAPAS SAUNORIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 1 dieną, 5:35 valan
dą ryte, 1927 m., sulaukęs 56 
metų amžiaus, gimęs Telšių 
mieste, paliko dideliame nuliū
dime brolj Kazimierą su šei
myna, švogerj Kazimierą Kal- 
nj, pusseserę Petronėlę Kaime
nę ir kitus gimines, o Lietuvoj 
seserį Oną. Kūnas pašarvotas 
randasi 2249 W. 23rd PI.
• Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Balandžio 5 dieną, 8 valandą 
ryte iš namų j Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten, bus nu
lydėtas j 
nes.

Visi A.
giminės, 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis su šeimyna, švogeris, 
Pusseserė ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I.achawicz Tel. Canal 
2199.

šv. Kazimiero kapi-

A. Juozapo Saunoris 
draugai ir pažįstami

Apart musų kasdieninio gyvenimo, 
štai dabar yra kitas, aiškus, ma
lonus, rymojimo ir atsilsio “Gy
venimas”. Jieškantys dvasios poil
sio, pasitenkinimo, sielai peno, ga
li jj rasti “Gyvenime”. Jsigykit 
“Gyvenimą!”

Prenumerata metams
Pusei metų ................

Kopija ........................

Tel

3307

$2
$1

20c

Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 

^esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

Aubum Avė
CHICAGO, ILL.

Mildos Teatras
3140 So. Haisted St.

Nedėlioj, Balandis 1, 1927 
in 

SOMEWHERE IN SENOKA
4 aktų vodevilis ir komedija

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramą

KOSULIAI
paeinanti nuo 
peršalimų— 
—yra greitai pa-

7 lengvinami, naudo- 
r) jant stebėtinai gerą

J ANCHOR BRAND 
r COUGH SYRUP

sukencentruotl 
kurių tik mažai 
:ia pačias kosulio 

gilumas. Kaina 60c. už bonką 
vaistinėse ar stačiai iš

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts. Brooklyn, N. Y.

Iškirpk ir parodyk 
savo vaistininkui.

jANCHORi
1 URANO r

JUOZAPAS PETKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Ketverge, Kovo 31 dieną, 8:30 
valandą vakare, 1927 m., sulau
kęs 54 metų amžiaus, gimęs 
Vaiguvos miestelyj, Šiaulių ap
skričio. Harvey III. išgyveno 22 
metu, paliko dideliame nuliūdi
me moterį, (> dukteris ir 1 sū
nų. Kūnas pašarvotas, randasi 
196 Sheffield Avė., Hammond, 
Ind.

- Laidotuvės * įvyks Panedėly, 
Balandžio 4 dieną, 8:30 valan
dą ryto iš namų į Harvey, III. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes. <

Visi A. A. Juozapas Petkus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da-> 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris ir Vaikai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Jasnauskis iš Ham
mond, Ind.

Labai 
vaistai, I 

imant pasiek 
gilumas,

COUGH 
SYRUP G E R B. Naujienų ■kai

tyto j os ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose*

STATĖM ENT OF THE OWNER- 
SHIP, MANAGEMENT. CIRCULA- 
TION, ETC„ KEQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 

24, 1912, 
flMKf.,

Of Naujienos, The Lithuanian Daily 
News published daily at Chicago, 
Illinois for April 1, 1927.
State of Illinois
County of Cook K ’

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Joseph Šmote
lis, vvho, having been dūly swom ac- 
cording to law, deposes and says that 
he is the General Business Mgr. of the 
Naujienos, The Lithuanian Daily News 
and that the following is, to the best 
of his knowledge and belief, a true 
statement of the ownership, manage- 
ment circulation etc., of the afore
said publication for the date showing 
in the above caption, reųuired by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 411, Postai Laws and Regula- 
tions, printed on the reverse of thls 
form, to wit: -

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, editor, managing edit- 
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Publi- 
shing Co., 1789 S. Halsted St., Chi
cago, 111.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals
ted St., Chicago, III.

Managing Editor None.
Business Manager Joseph Šmote

lis, 1739 S. Halsted St., Chicago, III.
2. That the owners are: Lithuanian 

News Publishing Co., J. Šmotelis, V. 
Šmotelis, P. Grigaitis, P. Maliorius, 
A. Žymontas, K. Gugis, A. Lalis, T. 
Rypkevicz, — all of 1739 So. Halsted 
St., Chicago, Illinois, and K. Jamon- 
tas, deceased.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold- 
ers owning or holding 1 per cent or 
more of totai amount of bonds, mort- 
gages, or other securities are Lith
uanian News Loan and Bldg. Ass’n, 
Chicago, 111.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the narnės of the 
list of stockholders and security 
holtįers, if any, contain not only the 
list of stockholders and security 
holders as they appear upon the 
books of the company būt also, in 
cases where the stockholder or secu
rity appears upon the books of the 
company as trųstee or in any other 
fiduciary relation , the name of the 
person or Corporation for whom such 
trustee is acting, is given; also that 
the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s full 
knowledge and belief as to the čir- 
cumstances and conditions under 
vvhich stockholders and security hol
ders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; 
and this affiant has no reason to 
believe that any othet person, asso- 
ciation, or Corporation has any in- 
terest direct or indirect in the said 
stock, bonds, or other securities than 
»s so stated by him.

5. That the average number of co- 
pies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the mails 
or otherwjse, to paid subscribers 
during the six month preceding the 
date shown above is 37,000.

Joseph Šmotelis,
General Business Manager.

Sworn to and subscribed before me 
this day of April 1, 1927.

Michae) J. Tananewicz, Notary 
Public.

M y commission expires Jan. 14, 
1031.

_ -



Tarp Chicagos 
Lietuvių
North Sido

Northsidiečiai juo tolyn 
labiau įsisija gerą vardą, o 
dėl to, kad jie moka gerai 
sirodyt. Veikia čia jų draugijos, 
kuopos ir draugijų sąryšis.

Balandžio 2 d. vakare Drau
gijų Sąryšis rengia vakarėlį, 
Liuosybės svet., kur galėtų pa
silinksminti jų jaunuoliai ir se
niai. Tautiškos bažnyčios klebo
nas aukauja to vakarėlio naudai 
kokią tai dovaną, kuri teks 5 
ypatoms; jaunuoliai grieš dėl 
šokiu. — K. I’. Z.

tuo 
tai 
pa-

ras buvo nuvykęs į Washingto- 
ną ir ten senato komisijai kal
bėdamas, tarp kitko pareiškęs: 
“Jus negalite turėti sėkmingos 
valdžios Chicagoje, jei užkrau
nate ant žmonių tokius įstaty
mus, kurių patys žmonės neno
ri. Jei bandysite tai vykinti, 
tai įvykinsite tik velniavą.”

Pasak Dever, niekas negali įsi
veržti į namus be varanto, o 
kratos varantai yra labai pavo
jingi, nes jie nesideda prieš 
konstitucijos dvasią. Jei kratos 
varantai bus plačiai vartojami, 
tai jie užduos smūgį pačiai val
džiai. Ir todėl jis, kol busiąs 
mayoru, to nedarysiąs ir jeigu 
reikią landžioti po namus, tai 
tų įstatymų nė nebandysiąs vy
kinti.

“Jeigu mes bandytume tai pa
daryti nepaisydami įstatymų, 
tai mums vistiek nepasisektų, 
nes būna laikas, kada visuome
nės opinija nepakęs net ir lega
lių metodų, jei jos patampa 
perdaug priespaudingos” pasakė 
1 )ever.

Sužeista besigrudant į Thomp
sono mitingą

Užvakar ginkluotu vėj pric 
16 ir Michigan Avė. buvo su
ruoštas Thompsono mitingas, į 
kurį tiek daug žmonių suėjo, 
kad besigrudant keli liko su
žeisti. Mat visi negalėjo tilp
ti nors ir didelėn salėn, o kad 
kiekvienas norėjo patekti į vi
dų, tai susigrūdimas 
Ižiausias. Betgi keli 
čiai žmonių turėjo 
lauke.

Thompsonas atvyko 
vidurnaktį ir kalbėjo,
ks-kareiviams, vien apie pasau

linę politiką, su kuria mayoro 
vieta

buvo di- 
t ūks ta n- 
pasilikti

tik apie 
kaipo

Announcements
Pranešimai

Announcements
Pranešimai

Koinp.
Autorius 

jos”, kuri
nieko bendra neturi.

Draugystės Atgimties Lietuvių 
Tautos Moterų ir Vyrų susirinki
mas įvyks balandžio 3 d.. Lietuvių 
Tautos parapijos svet., 3501 South 
Union ave.l vai. po pietų.

B. Dubinckienė, sek r.

Prakalbos temoje: “Kų gį) dary
sim su Jėzumi, kuris sako esąs 
Kristus?” (vyks nedėlioj, balandžio 
3 d., kaip 8 vai. vak., Raymond 
Chapel, 816 W. 31 si. Kalbėtoju 
bus kun. Jonas Rudinas, ir prie to 
dar bus gražus programas. Malo
niai kviečiame visus, kurie reika
laujate išganymo, atsilankyti.

Komitetas.

ir tada Chicago pataps ir vie
nas didžiausių uostų pasauly
je, o miestas dar labiau paau
gės ir atsiras dar daugiau vi
sokių pramonių, o ir prekyba

Tokie tai yra Thompsono dar
bai ir prižadai. Todėl ir visas 
13 wardo Boosters kliubas už 
j j stoja ir ragina kiekvienų už 
jį balsuoti, kad išrinkti Chica- 
gos mayoru Thompson^.

—13 Wardo Boosters Kliubas 
P. M. Chas. Bartkus.

TEISftJAS BEN. B. LINDSEY 
IR JO DARBAI

Paskilbęs Denvero vaikų teismas 
Kaip Lindsey atveda ant gero ke
lio prasikaltusius vaikus 
Musų dienų jaunimas

a) Jaunuolių prasikaltimus
b) Jaunuolių palaidumas
c) Jaunuolių problemos
d) Tėvų apsileidimas ir tamsu

mas
Morališkas pervartas.

a) Kaip žmonės žiuri į mora
lybę?

b) Kas yra dora ir kas nedo
ra?
šeimyniško gyvenimo trage
dija
Vedybos ir divorsai
Kas kaltas dėl šeimyniško 
gyvenimo pakrikimo?

f) Kaip butų gulima šeimyniš
ko gyvenimo blogumai 
linti ?

h) Kokias reformas siūlo 
jas Lindsey? .

Čia yra maždaug sutrauka 
jos kurių skaitys Inž. K. Augustina- 
vičius, nedėlioj, balandžio 3, Lietuvių 
Auditorium, 10 vat? ryto. Lekcija bus 
jdemi ir pamokinant’. Todėl praSome 
visų iš anksto rengtis prie šios svar
bios lekcijom

GYVENIMO DRAUGAI

1)
2)

3)

4)

c)

d) 
c)

ke-

paša-
teise-

lekci-

CICERO
-------- yPolitika ir lietuviai

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj vyrų choras po va
dovyste S. Diliaus įvyksta dainų 
pamokos nedėldienį, 11 vai. iš ry
to, 32(1(1 Lime st., Bridgeporte. Vi- 
,i bukite laiku ir naujų daininin
kų atsiveskit. —A. Zalagenas, pirm.

A. Vanagaitis
“Muzikos Akademi 
pęreitam Naujienų 

koncerte patiko publikai ge
riau negu opera, rytoj parody* 
chicatfiečiams 
Munšainutes”, 
mo jau senai
mėgsta lengvą, juokingą ir gra
žų dalyką, čia ras sau užsiga- 
nėdinimą.

T0WN OF LAKE

kurių pasirodę
laukėm. Kas

Iš Birutes

13 \vardo Boosters kliubas 
pastaruoju laiku smarkiai dar- 
ouojasi, kad pąremti buvusio 
nayoro Wm. Hale Thompsono 
kandidatūrą į mayorus ir visi 
Jiubo nariai yra įsitikinę, kad 
Thompsonas 
mayoru.

13 vvardo 
gerai žino,

ir bus išrinktas

kliubas ir lietuviai 
kad Thompsonas

I oudamas mayoru 1915—1923
n. m. Chicago padarė vienu iš 
didžiausių ir turtingiausių 
niestų. Nors jis buvo daugelio

I šmeižiamas, bet geriau dalykus 
suprantantys žino, kad tai bu
vo tuščios kalbos.

Thompsonas yra su darbinin
kais, buvo ir bus; Thompsonas 
nė vieną tautą neskiria, bet 
visas laiko lygiomis; yra prie
šingas vandens moteriams ir 
prižada visus į namus įvestus 
meterius išlupti ir visai panai
kinti vandens moterių sistemą; 
prižada visus vagius ir bume
lius iš Chicagos išvyti. Jis taip
jau prižada prižiūrėti, kad poli- 
cistai nelandžiotų po namus 
ieškodami naminio alaus, ar ko
kios kur paslėptos puspantės; 
policistuš gi pastatys ant gat
vių, kur jie ir privalo būti, kad 
apsaugoti musų ir musų vaiku
čių gyvastis. Prižada jis ir mo
kyklas sutvarkyti, kad butų 
musų vaikučiams sveika jas 
lankyti, o ir daugiau mokyklų 
pastatyti, taipjau parūpinti 
daugiau vietų vaikučiams pasi
linksminti ir imsibovyti, kad 
jiems nereikėtų žaisti pavojin
gose gatvėse.

Thompsonas visados priža
dus išpildo, išpildys ir dabar, 
Thompsonas prižada, kad kaip 
laike karo, taip ir dabai* stovi 
ir stovės už tai, kad Amerika 

[gražiai sugyventų su Europa ir 
kitomis šalimis, bet kad į jokias 
sąjungas su jomis neitų, taip 
kad ištikus karui Amerikai ne
reikėtų į tą karą įsivelti ir 
siųsti savo jaunuolius pražutin 
už kitų interesus.

Thompsonas yra netik pilietis 
ir patriotas, bet ir budavoto- 
jas. Jis yra pirmininkas Illi
nois Waterways and Harbors 
Commision ir deda visas pa
stangas, kad atidaryti vandens 
kelią iš Chicago į Nevv Orleans, ;

Jeivtai įvyks, tai iš Chi- < 
ypač butlegerystės ir[cagos laivai su prekėmis galės i 

, laužymo, lai mayo- Hiaukioti i visas pasaulio dalis l

Rytoj, sekmadieny, kaip 1 
vai. vakaro. Lietuvių Auditori
joj, bus didelė kova tarp sau
sųjų ir Slapiųjų, kuri užsibaigs 
sausųjų laimėjimu, nes sau
siesiems ateis į pagalint prohi- 
bicijos agentai su policija it 
paims slapiuosius į nelaisvę. Vi
są tą nelaimę padaro slapie
siems moterys, kurios būda
mos meilios ir neatsargios, grei
tai pradeda flirtuoti su prohi- 
bicijos agentais ir tuojau? 
jiems parduoda pantę uždraus
to skistimo; ir visos linksmy
bės užsibaigia maldavimu pa
galbos sausųjų.

Komp. A. Vanagaitis yra pra
ktiškas žmogus. Jis neina ieš-

į Egiptą ar į senovės Romą: jis 
atranda medžiagos ir čia pat 
tarp musų, Chicagoj, ir ją 
priruošia scenai suprantamoj 
musų publikai formoj. Jo pa
ruoštas “Tris Sesutes Munšai
nutes” Birutė rytoj pastatys 
scenoje Lietuvių/ Auditorijoj. 
Birutiečiai yra pilnai su Vana
gaičiu prisiruo.šę atsilankiusią 
publiką, palinksminti.

Programas susidės iš dviejų' 
dalių. Antroj daly bus gražios 
Birutės choro dainos. —Busiu.

IŠ POLITIKOS LAUKO
DEVER PRIŽADA, KAD POLI- 

CIJA NELANDŽIOS PO 
NAMUS

Užvakar mayoras Dever kal
bėdamas dviejuose susirinki
muose pareiškė,, kad jei liks 
išrinktas mayoru, tai policija 
daugiau nebelandžios po namus, 
ieškodama alaus, vyno ar na- 
minėiės. Kada pernai buvo pa
duotas skundas 
Chicagoj 
rybes ir 
nedarąs 
rybii.i ir 
prohibicu

senatui, kad 
vyriauja vien piktada- 
kad mayoras nieko 
sustabdymui pik tada- La

Bridgeport. — Simano Daukanto 
Draugija laikys bertaininį susirin
kimų sekmadieny, balandžio 3 d., 
12 vai. dienų, Ch. Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted si. Visi na
riai malonėkite Imtinai laiku pri
būti, nes yra svarbus susirinkimas 
ir randasi daug naujų reikalų ap
tarti. —P. K., imt, rast.

North Sidc. — North Sidčs Drau
gijų Sąryšis rengia iškilmingą ba
lių balandžio 2 ii., siibatos vakare, 
pradžia 7 vai., 1822 Wabansia avė. 
Kviečiamos visos draugijos daly
vauti, nes bus labai svarbus pa
rengimas su puikiausia muzika. 
Prie to dar aukauja Tautiškos Pa
rapijos klebonas 5 dovanas, kurių 
niekas neturi kaip tik klebonas. 5 
ypatos laimes tą nepaprastą dova
ną. Ir vienas pilietis aukauja už
kandžiui, kokių dar nėra buvę North 
Saidės parengini^O .Kviečia

Komitetas.

Roseland. — lietuviškus šokius 
rengia Aušros knygynas subatoj, 2 
diena balandžio. iStrumilos svetai
nėje, 158 E. 1071 Ii,, st. Pradžia 6:30 
vakare. Visi širdingai kviečiami at
silankyti ir paremti Aušros knygy
ną. Kviečia Komitetas.

O 
la-

va

Cicero. — Naujienų atstovas Ci
cero, p. F. Lukoševičius, permainė 
savo gyvenimo vietų. Kas noritė 
Naujienas gauti j namus, ar šiaip 
visokiais reikalais, kreipkitės į 
Naujienų ir Keleivio stotj, 1405 So. 
49th Avė,,* Cicero. P-as Lukoševi
čius gi gyvena1: 1308 S. 501h Ct., 
Cicero.

Kultūros ratelio susirinkimas bus 
subatoj, bal. 2, 2:30 po pietų, 1802 
W. 61 St. Visos narės yra kviečia
mos atsilankyti. —Valdyba.

IŠSINUOMOJA švarus ir šviesus 
kambarys vienai ypatai sli valgiu 
ar be; randasi dailioj apielinkėj.

6637 S. Rockvvell st.

Personai
Asmenų Ieško

REIKALINGAS geras vyras 
nebijantis darbo prisidėti $1000 
prie forničių Storo. Siame biz
nyje pelnas yra didelis ir įdė
ti pinigai yra trigubai apsau
goti. Patyrimas nereikalingas, 
nes mes esame gerai šiame biz
nyje, išsilavinę. Atsišaukite 
yjpatiškai arba laišku: 

AMBROSE BROS.
Fūmiture House 

1836 Van Buren St., Chicago

EXTRA! Paieškai! pusininko į 
Meat Market biznį arba parduosiu 
visą, , cash biznis. 7103 S. Ručine 
avė.

For Rent
RENDAI krautuvė, labai gera vie

ta dėl Malt ir Hop«.
/ 847 E. 75th Street

ISRENDAVOJIML’I storas ir fia
las, gera vieta dėl kriaučiaus, beau- 
ty shop ir kitokio biznių, ant biz
nio streeto, prie didelių dirbtuvių. 
Namas yra apšildomas ir karštas 
vanduo, fendos $120 į mėnesį. 

6146 Archer avė.
Argo, III. Tel. Sumet 557.

PARENDAVOJIMUI mažas štonu 
kas, tinkamas barberini, kriaučių! 
ar šaučiui. 6909 S. Rockvvell st.

RENDAI 6 ruimų fiatas, šviesus 
visi kambariai, rendos $30 | mėne
si. 724 W. 31 St.

STORAS ant rendos, 7442 
Archer avė. Summit, III. Renda 
$40 į mėnesį, tinka dėl prekar- 
nės, kriaučiaus arba soft drink 
parloro. M. Morkus, 7044 Archer 
avė. Prospect 2559.

LAIKRODBLIŲ krautuvė rendon, 
savininkas ’visai eina lauk iš biz
nio, įstaiga per 45 metus, išdirbtas 
didelis tarpe lietuvių biznis. Puiki 
proga. S. Botkowsky, 3635 South 
Halsted st.

..K------ -
Furnished Rooms

" IŠSINUOMOJA švarus ir 
šviesus kambaris vedusiai po
rai, randasi Brighton Park apie
linkėj. Atsišaukit po 5 v. va
kare. 4637 S. Washtena\v avė., 
1 fl.

KAMBARIS ant rendos vaikinui 
su valgiu ar be. Matyti galima vi
sada, 2 aukštas, įeinama iš užpa
kalio. 2016 Canalport avė.

LIETUVIŲ MOTELIS
Pigiausia vieta dėl darbininkų 

žmonių dėl gyvenimo, su valgiu 
$8 į savaitę, be valgio $3 ir aukš
čiau už ruimų. Gera vieta dcl at
važiavusių iš kitų miestų.

PETER GADEIKO,
1606 S. Halsted St., Chicago.

Help Wanted—Malė

. 3 LIETUVIŲ VYRŲ 
Kurie nori savo gabumus pa
statyti prieš musų pinigus. Mu
sų kompanija kontrolioja virš 
$3,000,000 investmentų. Visuo
met apsimoka prisidėti prie at
sakančios įstaigos. Tai nėra lai
kina vieta. Tie kurie nori prisi
dėti prie musų gali uždirbti 
daug pinigų, jei tik jus esat 
nuoširdus ir norite dirbti. Aš 
turiu nepaprastą planą, kuris 
puikiai veikia. Pasimatykit su 
manim asmeniškai.

F. W. SOLLO
111 W. Monroe St., Room 604 
Nuo 10 a. m. iki 12 a. m. tiktai

BEI KALINGAS janitoriaus pagcl- 
bininkas, nevedęs. 1635 S. l^awn- 
dale avė. Tel. Ro(‘kwell 6620.

Automobiles
Willie sėdau automobilius, ver
tas $1200, parduosiu už $600 
cash iš priežasties apleidimo 
miesto. Tai yra tikras barge
nas.

2859 So. Emerald avė.

i:\TBA BARGENAS

PARSIDUODA automobilis Štu- 
debaker, naujausios mados£ custuni 
sodan, ' ,
mažai vartotas. Turi būti parduo
tas j 
Galima 
karais ir nedėlioj iki pietų. Atsi
šaukite:

4172 Archer avc., Chicago, III.

UJUU.'MVa IBIAIIUD, tuniuill 
su 4 durimis, 1927. Visai
trumpą laiką, labai pigiai, 

matyti dienomis arba va

Furniture & Fixtures
Rakandai-Į taisai

BARGENAf
Mes parduodame visokios rųšies 

geriausius rakandus pigiai. Atsilan- 
kykit ir persitikrinkit patys.

California Furniture Co., 
4041 Archer avc., 
Kampas California

PARDAVIMUI grosernės fikče- 
riai, visi reikalingi rakandai di
delės grosernės. Padėvėti. Parduosiu 
pigiai. 11001 S. Sawyer avė.
—~ -į,

PA.HDAVIMUI 
kandai. Daiktai 
p fanai; galima 
sykiu renduoti. 
rikos kontinentą,
genų. J. Legeika, 3257 S. Union 
avė. 3 lubos.

—------
4 ruimų ra- 

visi geri, yra 
ir kambarius 
Palieku Ame- 

Gausit bar-

lietuviai
Dalinda-

taip ne-

Musų Cicero yra labai pagar
sėjęs nuo pernykščių miestelio 
rinkimų. Tuomet liejosi krau
jas demokratų ir beveik vien 
lietuviai buvo išvogti ir sumuš
ti samdytų mušeikų. Tai buvo 
pirmas tokis žiaurus atsitiki
mas, bet kad tai butų paskuti
nis, tai vargiai galima tikėtis, 
nes republikonab ir demokratai 
stveriasi įvairiausių priemonių, 
kad laimėti rinkimus ir tie lai
mi, kurie turi daugiau pinigų 
ir geriau lavintus mušeikas.

Lietuviai, kaipo maži politi
kieriai, ikišiol nieko nėra laimė
ję. Bet pastaruoju laiku ir jie 
smarkiau pradėjo dalyvauti 
vietos politikoje ir rengtis prie 
ateities. O jei tvarkiai veiks, 
tai gali kartais ir daug laimėli. 
Bet pradžia yra labai sunki ir 
silpna. Iš senesnių yra keletas 
gabių vyrų, kurie galėtų užim
ti geras vietas, bet juos truk
do anglų kalba ir raštas, 
čia augęs jaunimas tebėra 
bai ištižęs, nesubrendęs.

štai pereito pirmadienio
kare bažnytinėj svetainėje buvo 
demokratų susirinkimas, žmo
nių susirinko nemažai. Kalbė
tojų buvo nemažai, bet visi 
silpni, o silpniausi buvo patys 
kandidatai; cechai buvo smar
kiausi. Vienas lenkas ir lietu
vis, abu čia gimę, eina ant ma
žų urėdų, tai silpni ir,parinkti. 
Ir reikia stebėtis, kad 
vyčiai paskirė tokį p. 
vičių, tas juos pačius 
mituoja. Vaikinukas
drąsus, kad net gailu žiūrėti, 
kaip jis bandė kalbėti; nesise
kė ir angliškai, o lietuviškai 
tai nėra ką ir kalbėti — išėjo 
tikras žargono kratinys. Nesu
prantu kodėl vyčiai taip daro. 
Juk ten visas katalikiškas jau
nimas yra susispietęs, o tik 
tokį silpnutį kandidatą teįsten
gė pastatyti. Gal kas sakys, 
kad gal aš perdaug užmetinė- 
ju. Bet štai jų pačių žmogus, 
p. Valenčius, pakviestas kalbė
ti, pasakė, jog mums yra gėda, 
kad musų jaunuoliai tiek ma
žai išsilavinę, kad prieš publi
ką nemoka kalbėti. Jis sakė: 
“stokite į musų draugijas, — 
mes išmokinsime”. Reiškia, ne
mokšos mokins mokytus vyrus.

Čia yra reikalinga lietuviams 
stipri organizacija, tai butų 
galima daug kas nuveikti. O be 
to, kas ten nė butų, bet lietuvis 
privalo visuomet balsuoti už 
lietuvį. '■ i 1 :

Dabar biskį apie lietuvius 
republikonus. Jie nuo senai tu
ri čia pavo kliubį ir šį tą vei
kia, o ateinantiems rinkimams 
planuoja bent porą lietuvių 
pravesti miestelio 
Dabar kliuban 
republikonai, — tikslu suorga
nizuoti lietuvius. Kliubo mėne
sinis susirinkimas įvyks pirma
dienio vakare, bal. 4 d., Lukš- 
tos svetainėje. Kas 
politika - ateikite.

SLA 226 kuopos susirinkimas bus 
nedėlioj, balandžiu 3 d., 2 va), po 
pietų, Liuosybės svet., 1822 Wa- 
Imnsia avė. Visi nariai ir narės 
malonėkit pribūti į susirinkimų, ir 
katrie esat užsivilkę su mokesčiais, 
priimkit užsimokėti.

K. čepulevičius, rašt.

Liet. Kat. Taut. Parapija 
rengia krutamus paveiks
lus, Sekmadienyj, Balandžio 
3, Parapijos svetainėj, 3501 
So. Union Avė. Pradžia 7 
vai. vakaro. Programe daly
vauja Kūdikėlio Jėzaus Vai
kų Draugijėlė. Paveikslai 
bus rodomi: “Dievas yra 
Meilė”. Iš Tolstojaus raštų 
“Šventoji Naktis” ir kitokie 
gražus pamarginimai.

Kviečia visus
— Komitetas

ŠEIMAI duosiu 4 kambarius, 
elektrų, gasą už apvalymų mano 
kambario, esu nevedęs džianitorius. 
Neturtingi žmonės tegul atsiliepia. 
1427 Evers avė.

RUIMAS rendai vienam vaikinui 
be valgio, prie mažos šeimynos, 
maudynė, 827 W. 34 PI., 1 lubos 
iš užpakalio.

RENDON f rentinis kambarys 
vienam ar dviem vyram. Maudynė, 
elektra. 3119 W. 39 st., 2 aukštas.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

ATYDA! Vyrai ir moterys,
Kurie clirhute dirbt nvfse. urba ofi- 
suose, kaipo knygvedžial, mecha
nikai, karpenteriai arba paprasti 
darbininkai ir t. t. ir turite norų 
pasidaryti sau ekstra pinigų, dirb
dami tik tris vakarus savaitėj prie 
specialio darbų musų biznyj, tiktai 
2 valandas į vakarų. Gera mokes
tis. Atsiųskite arba priduokite 
vo

rpų musų 
į vakarą.

adresų;
Bos 906

NAUJIENOS, 
1789 S. Halsted st.

sa-

valdybon. 
rašosi ir nų

įdomaujate.
— Koresp.

Personai
Asmenų Ieško

PRAPUOLĖ lietuvių vaikas ant
radienio rytą, kovo 29. Iš ryto iš
ėjo į mokyklą ir negrįžo^ nežinia 

a metų amžiaus, 4^, pėdų 
, 2~Rohu fplau- 

dešinio antakio sužeidimas- 
Kas iš lietuvių palėmysit, 
pranešti, už ką suteiksiu

- • Jviskas pirmą syk dovanota.
S. A. Dijokai, 5113 Shields 
Chicago, III. Blvd.

ra'dienio rytų, kovo 29. Iš ryto iš
ėjo | munyniiį o
kur dingo. Jo vardas Stanley Dijo
kas, 13’,2 i . .. " . ' .
iiugščio, balto veido,’ geltonų įplau
kų, ant 
ženklas.
meldžiu >»• <.■«> *»«>
padėkos žodį. Arba pats atsišauk, 
Ims 
Tėvai 
avė.,

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergina 
dirbti Restaurantc, prie pečiaus ir 
vulgomamo kambaryj, valgis ir guo
lis; meldžiu ateiti ypatiškai.

4824 So. Ashland Avpnue
» Phone Boulevard 7959

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

3305.
REIKALINGAS .siuvėjas prie vy 

riškų seny ir nauju drabužiu* At
s įšali kitv greit. 
Rooscvelt 3275

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pekarnė, ke
pama visokia duona ir keksai; 
galima pirkti su namu arba be 
namo. Išdirbtas biznis. Kreip
kitės: Naujienų Skyrius, 3210 
So. Halsted st. Box 216.

PARDAVIMUI Restauranaj, 
geroj ‘biznio vietoj, 
tuviškoj kolionijoj. 
tektinai. Priežastis 
ant vietos, šaukit 

Tel. Boulevard

plačioj lie-
Biznio už- 

patirsite

7180

PARDAVIMUI siuvimo, valy
mo ir dažymo šapa, su nauja 
Hbffman prosinama mašina, 
gyvenimui kambariai užpakalyj, 
nebrangi kaina, priežastis par
davimo liga, 2742 Montrose 
avė., Juniper 6788.

PARDAVIMUI cigarų storas su 
namu ar be namo, parduosiu pi
giai, Pardavimo priežastis — vie
na moteris, turiu du bizniu ir duo
siu lysą ant ilgų metų.

1622 Si Halsted St. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai grosernč. 
Geroie vietoje. Ruimai dėl pragy
venimo. Biznis išdirbtas. 3150 So. 
('anai st. /

PARDAVIMUI gasolino stotis, 4 
metų lysas, daug stako, garažas dėl 
taisymo karų, taipgi pardavinėjau 
antrų rankų karus; biznis labai ge
ras dėl gero žmogaus. Renda pigi. 
Pardavimo priežastis — išvažiuoju 
j Lietuvą.

73rd ir Western avė.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų ir 
notion krautuvė, 2911 W. 38 St. 
Virginia 0639.

PARPA,VIMUI saldainių ir delika- 
tessen krautuvė. 2979 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernč ir 
bučernė kartu su namu. Geras 
cash Jjiznis, cash arba mainy
siu ant bungalow ar kitokios 
prapertės.

1141 W. 99th St.

BARGENAS
Bučernč, grosernė, su namu, 9 

metai kaip laikome. Parduosiu už 
$8,560, verta $12,000.

7044 Archer avė.
Prospect 2559

Mainų nereikia

'RAKANDAI, 4 kambarių, pigiai. 
Visus kartu arba pavieniui. 2312 W. 
\Valton st. 1 aukštas iš užpakalio.

' Musical Instruments
_______ Muzikos Instrumentai_______

PARDAVIMUI Steger grojik- 
lis pianas už $95, garantuotas 
pirmos klesos stovyje, taip kaip 
naujas, 50 rolelių, benčius ir 
cabinet, $50 cash ir po $10 j 
mėnesį. 6512 S. Halsted st. 1 fl.

------------- . - _ -- ------- ... -- - - Ą J- r

PARDUOSIU savo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo. 
su rekordais už $37. Reikalau
kite Columbia palikto sandė- 
lyj, 1538 W. Chicago Avė.

1 lubos.

GROJIKL1S pianas, bargenas — 
$78. Tas pianas naujas kainavo 
$650 ir yra atsargiai vartotas. Tu
ri būt parduotas tuojau, nes mums 
reikia vietos. 1588 W. Chicago 
avė., 1 fl.

PARDUOSIU Victor fonografų, 
puikus mahogany keisai, sti 37 re
kordais, už $25. Turi būti cash. 
Matyki! Mr. Kundson, 2332 West 
Muiiison st.

TURIU parduoti tuojau, už $75 
nupirksite mano 88 notų grojiklį 
pianą. Taipgi turiu 3 šmotų nio- 
Imi r parlor setą, parduosiu pigiai. 
Taipgi labai gerą rndio consolc. 
Atsišaukit šiandien arba rytoj — 
nedčlioj Iki 9 vakare. 2216 West 
^ladlson St. Seeley 9423.

PARDAVIMUI gramafonais #10, 
ąžuolinė komodė 8*10, 3 šmotų se
tas $18, lova ir matrasas $10.

3101 W. 38 St.

Business Chances
Pardavimui Biznbri

PARDAVIMUI arbatos ir kavos 
krautuve, turiu parduoti pigiai. Buy 
Rite Tea & Coffee Store, 2612 W. 
47th Street.

PARDAVIMUI bučerpė ir groser
nč pigiai. 2837 W. 39th St.

PARDAVIMUI dviejų kėdžių bar
benu”1, yra I kambariai gyvenimui, 
remia $35. Pardavimo priežastis —

PARDAVIMUI grosernč ir ken- 
džių, mokyklos reikmenų ir viso
kių reikmenų. įstaiga arti prie mo
kyklos ir lietuviškos bažnyčios.

Parduosiu pigiai.
4619 S. ilermitage avė.

PARDAVIMUI 2 bailų kėdžių 
barbernč, gera vieta. Priežastį pa
tirsi! ant vietos. 4612 So. Paulina 
Street.

Miscellancous
įvairus

jas,
PABDAVIMt’I fountain, nau- 

pigiai, toliau neblaikysiu.
Dalelis Drug Store, 
4193 Archer avė.

PARDAVIMUI wall rases ir show 
casos, labai tinka dėl aptiekus ar
ba Jewelery Storo, šaukit Dorches- 
ter 6941).. Mr. Miller.

Exchange—Mainai
PARDUOSIU ar mainysiu j 

miesto namus 80 akrų Wiscon- 
sih valstijoj fąrmą, yra namas, 
mašinos ir stakas, kaina $8600. 

173!) S. Halsted st.
Box 900

MAINYSIU šitas prapeites. Storas 
ir 4 pagyvenimų muro mumis. Ran
dasi ant 33-čios gatvės, netoli 
Halsted st. Mainysiu i cottagc.
6 FLATŲ muro namas, 6—6, 1—4, 

4 karų mažas, rendos $8280 į me
tus. Mainysiu ant 2 ar 3 fialų.

I FLATV muro namas, South 
Šitie, mainysiu ant dviejų flatų • 
vienuolyno apielinkėj. Norėdami 
kų išmainyti kreipkitės prie Stan
ley Mickevic, 3422 Lovve avc., pir
mos lubos.

MAINYSIU savo kampinį lo
tų North Sidčj ant automobi-

J. M., Box DO7 
Naujienos.

MAINAU ant biznio 
muro 
62 ir 
h'iznj 
šauk

naujų 
namų, 2 po (i kamb., prie 
So. Albany avė. Priimsiu 
su namu arba be namo. 
Yards 4951, Jarus/., 3252
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Real Estate For Sale

PAAUKAUSIU 3 aukštų mu-

Exchange—Mainai
Negirdėti Mainai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Rcal Estate For Sale
Numai«žcmė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Mi.sccllaneous
įvairus

IŠSIMAINO puikus rakandų što
ras, labai gerus biznis daromas. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo, ne mažesnio kaip 8 ar 6 fin
tų namo. Pardavimo priežastis — 
liga.

IšSIM UNO 2 štorai ii’ vienas fia
las; malinsiu ant privačio namo 
nepaisant apiclinkės, arba fanuos.

IŠSIMAINO 2 fintu muro namas. 
p-> I kambarius, mainysiu ant rot- 
lago to’iaus iš miesto.

IŠSIMAINO 2 flatų naujas muro 
namas, pu 5 ir 5 kambarius, par
duos.'u už 14,500 arba malinsiu 
anl loto; namas randasi Marquetle

Pigus Namai Del Greito
> Pardavimo

ANT BBIDGEPOBTO

839 \V. 33 rd St. storas ir 5 
pagyvenimai, arti šv. Jurgio 
bažnyčios, kaina $6500. Įmokė
ti tiktai $1500.

MŪRINIS namas, 3 pagyve
nimai po 6 kambarius, amudy- 
lės ir elektra. Kaina $10,500.

mainysiu ant eoltuge, loto, bučer- 
i ės, automobJio icdaiiranto arba 
k (>ki<i bizni >. Namas randasi ge-

IŠSIMAINO puiki farma. 300 ak
ru mainysiu ; n» namo, nepaisant 
apiclinkės, loto bučernes, arba ant 
kitokio biznio.

IŠSIMAINO 10 akrų farma, \Vis- 
eonsino valstijos pačiame mieste; 
mainvsiu ant namo arba loto.

IŠSIMAINO kampinis lotas, 45X 
. 125. mainysiu ant bučernės.

IŠSIMAINO lotas Aurora, III., 
55xL55. mainysiu ant namo arba 
bučernes.

PARDAVIMUI lotas prie 63 ir 
Albany avė., 30x125, parduosiu pi
giai arba mainysiu ant namo, ne
paisant valstijos. Su viršminėtais 
r< ikaluis kreipkitės pas

MUBINIS namas 3 pagyveni
mai pn 5 kambarius, elektra ir 
maudynės. Kaina $11590, įmo
kėti tiktai $2500,

MŪRINIS namas, 2 pagyve
nimai po 1 kambarius. Kaina 
$3800, Įmokėti $1000.

KAMPINIS muro namas, što
ras ir I kambariai ir garažas. 
Kaina $1000, Įmokėti $1000.

4108 ARCHER AVĖ.
Phone Lafayette 5167

MAINYSIU mažą namą ant loto 
arba automobilio, arba parduosiu 
su mažu įmukėjimu, nes savinin
kas gyvena kitam mieste. Namas 
randasi po no. 3621 S. \Vallace st.

S. Ith St., 
SI. CharlesSt. Charles,, III. Tel. 

151

Marąuette Park
STATUME naujus namus, 2 

pagyvenimai po 5 kambarius, 
Karštu vamkniu apšildoma abu 
nagyvenimai, vėliausis plumbin- 
gas, shtiuer batb, aržuolo arba 
beižo medis, bungalosv slogas, 
su viškais, yra puikiausi namai 
toje apielinkėje. Kaina tiktai 
$11.500, Įmokėti $1,000.

NAUJI bungalovvai po 5 kam
barius, kaina $7,700, Įmokėti 
$1500.

TEMYKIT!
IBRIDGEPORTE DAR NE
BUVO TOKIOS PROGOS 

IR NEBUS
Tiktai treji namai beliko 

ir tuos parduosiu 2000 ar 
3000 žemiau kainos. £teik 
pas M. J. KIRAS ir sužinok 
visas smulkmenas ne iš ko
kio pašalinio žmogaus ar 
agento, bet iš paties savi
ninko, o pamatysi, kad ge- 

j resnės progos ta buvo ir ne
bus, pigiai ir prieinamai įsi
gyti naujus gražius namus 
vienoj geriausių lietuvių ko
lonijų Chicagoj. ; i

Dviejų augštų mūriniai 
namai, dviem pagyvenimais 
po 6 kambarius, aržuolu iš
taisytas vidus, karštu van
deniu apšildoma, marmuri
nės aslos maudynėse, bufe
tai, franeuziškos durys, ga
liniai pečiai, aisbaksiai ir vi
ri kiti vėliausios mados Įtai
symai. Randasi 3205, 3211 
ir 3217 So. Auburn Avė.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

BRIGHTON PARK
1 augštų mūrinis, 1—4 Ir 1—-6 
jūrių flatai, viakas moderniška, 
(eroj vietoj, cash reikia $1000, 
kaip renda. Didelis bargenas.

$5900
2 augštų naujas mūrinis, 2—4 
barių flatai, viskas moderniška 
Ii dviejų karų lini_ _
$1800, kitus kaip rendą. Specialis bar
genas.

kam- 
labai 
kitus

karn
as moderniška, neto- 
ijų, cash tiktai reįkia

1 ___ G ..

kambarių, aržuolu baigias. Pir
mos klesos. Cash $3000 ar dau- 
giaus. 2 aukštas.

1945 N. Albany avė.

3 pag. už $7,500

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Prie 55-to Bulvaro

1—5 ir 2 6 kamb. medinis 
ant cementinio pamato namas 
ii 1 karo garažas, rendos nešu 
$1,164 į metus. Randasi prie 
58 ir Morgan SL $1009 įmokė-

namas, 
antro

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer A ve. 
Tel. Lafayette 8705—8700 

Chicago

$9700
50 akru farma piietinėj dalyj Illinois 
valstijos, su stak\i ir bud inkais, 43 ak* 

1 rai dirbamos žemės, labai gera far- 
I ina mainysiu j Chicagos namą nedi-

Mai‘quette Mąnor
2 augštų naujas mūrinis, 2—5 kam
barių flatai, moderniškas, geroj vie
toj, cash reikia $^006, kitus kaip ren- 
dą. Ekstra bargenas.

$11700
2 augštų mūrinis namas, 2—6 kam
barių flatai, moderniškas, geroj vie
toj, mainysiu j gerą bučernes biznį.
B. R. PIETKIEWICH

Kur tamstos galite sutaupin- 
ti nuo $1000 ligi $2000 ant ši
tų naujų mūrinių namų? 1 na
mas randasi ant 43 So. Maple- 
wood avė., kampinis 
štoras ir 5, ruimai ant
Halo. Namas buvo statytas ant 
kontrakto, štoras yra padary
tas dėl pekarnės arba bučernes. 
Namas ir viskas kieto medžią 
baigta, vėliausios mados išdirb
ta, garu šildoma.’,, namą parduo
da kontraktorius $151)0 pigiaii, 
negu jis kainuoja. Turi būti

prie Campljell

2608 W. 47th St.

PARDAVIMUI 50 pėdų lotas 
Glęn Ellyn, 8 blokai nuo sto
ties $475, jmokėt $225, irgi 5(1 
pėdų lotus Midlothian, arti- ge
ležinkelio stoties W. P, Wile, 
117 N. Dearbom st. Iloom 616 
Tel. Central 3869.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinlmą. į vedam elektros drū
tas, motorus, taisom elektros reik

menys, fikėerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notlne.)
2522 So. Halsted St.. Chicago

Phone Victory 7452

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

ir vasarinius drabužius.
gerą patyrimą šiame 

ir didelį pasirinkimą vi- 
audinių. Darbą atlieku

LABAI gera 85 akrų farma 
parsiduoda su gyvuliais, 55 my
lios nuo Chicagos, budinkai vi
si geri, 7 karvės, 3 arkliai, 3 
kiaulės, 100 vištų, 6 antys, 3 
žąsys, visokios mašinos, kokios 
tik reikalingos ūkini. Gali ir 
r. ndavoti |irba mainyti Į namą. 
Kreipkitės prie savininko: 923 
\V. 33 St. nuo 5 vai. vakarais. 
Pirmas aukštas iš užpakalio.

NAUJAS kampinis namas, 2 
pagyvenimai po 6 kambarius, 
štymu apšildoma, maudynės vi
sos tile, pečiai ir ice baksiai; 
Įmokėti tiktai $4500, likusius 
pinigus mokėti $75- Į mėnesį.

4 pag. už $10,500
MŪRINIS namas ir 2 karų 

garažas, rendos $1,608 į metus, 
pečiais šildomas, raudasi ant 
59 netoli Halsted st. Tik $1,500 
Įmokėti.

PARDAVIMUI N. W. kam
pas Archer ir Harlem Avė., 
prie dviejų gatvekarių lini
jų. Krautuvė, flatai ir šokių 
pavilionas. Gera vieta bile 
kokiam bizniui. Savininkas 
atiduos greitam pirkėjui už 
$40,000, cash $10,000, ’ kitus 
pagal sutartį. Šis namas tu
ri labai didelę ateitį, ir yra 
vertas daug daugiau negu 
savininkas reikalauja. Del 
tolimesnių smulkmenų pasi- 
matykit su Generaliu Man- 
ageriu. J. N. ZEWERT & 
CO., 4377 Archer Avė. J. 
Ponelis, 
5313-9244

tik baigiamas , mūrinis nartas, 
1 štoras ir 3 pagyvinimai, 2 po
5 ruimus, 1—4 ruimų. Namas 
randasi. 69
avc. Labai gera vieta dėl biz
nio. Parduosiu labai pigiai, ‘bo 
reikia pinigų, kadangi turiu 
daugiams statomų namų. Kas 
norit pirkti, atsišaukit:

John F. Paulius, 
Generalis kontraktorihs 
1638 S. VVashtenaw avė.

Lafayette 3151

NEGIRDĖTA PROGA

Pardavimui 1 akras že
mės, 5 kambarių puikus me
dinis namas, 2 karų gara
žas, barnė, vištininkas ir 27 
vištos. Reikia tiktai $1000 
įmokėti. Kas nori tyrame 
ore gyventi ir naudotis gam-

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

LAIKAS .užsisakyti pavasa
rinius 
Turiu 
darbe 
šokių
kuogeriausiai pagal vėliausios 
mados. Kainos prieinamos vi- 
rems. Taipgi sutaisau, valau ir 
p rosi n u senus drabužius.

F. MICKAS
4146 Archer avc.

Tel. Lafayette 0057

I AHMA, l-’AHMA

PARDAVIMUI 204 akrų farma 
mieste prie geležinkelio ir didelio 
kelio, 130 akrų A 1 išdirbta; 74 ak
rai rąstų ir ganyklos, 11 kamba
rių namas, didelė barnė ir kiti bu
dinkai, 4 arkliai, 12 melžiamų 
karvių, 3 veršiukai, 1 jautis, dau
gybė visokių ūkio įrankių. Bažny
čia, mokykla ir krautuvės tuojaus 
prie vartų. Rašyk

Box 8,

PARDAVIMUI II) akrų, 7 kam
barių namas, šaltas šaltinėlis, ne
reikės ledo, garažas, vištinyčia. 
Peržiūrėta ir rekorduota. Gera 76 
Intams, 4(8) pėdų gatvė, upė, gali
ma žvejoti. Tinkama nedideliam 
kliubui ar farinai. Kaina $5,500. 
Lotus galima parduoti po *100 iki 
*151). Matykit savininką 7631 Egg-

DIDELIS EARMV BARGENAS 
Parduosiu 160 akrų farmą Lu- 

ther, Michigan, juodžemis su mo
liu. Geri budinkai, sodnas, miškas 
ir upelis arba mainysiu • dėl savo 
moters nesveikatos. • »

J. Mikučionis, 
11926 S. Halsted fst. 
Phone Pullman 5444

Real Estate For Sale
Namai-žemė* Pardavimui

BARGENAI

5800 S. La Šalie St., 2 augštų me
dinis namas, 2 flatai 6—7 kamba
rių, yra vanos, c’ektra, gas heater 
ir vandens heater’iai.

1100 W. 59 St., kampas Aberdeen. 
2 augštų medinis namas, 3 krau
tuvės, 1—8 kambarių flatas, 2 ka
rų garažas, yra elektra, vana.

3425 W. 38 PI. 2 augštų mūrinis 
ir medinis namas, 2—4 kambarių 
flatai, yra lavatories, elektra, 2 ka
rų garažas. H. Epštein, 155 N. 
Clark st., Room 820. Tel. Central
6260.

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti 5 kambarių murini bunga- 
low ir visus rakandus, 1444 South 
Clinton avė., Berwyn, III.

Pardavimui 4 flatų kampinis 
flatas, 2—6 ir 2—4 kambarių, įp
laukų $108 į mėnesi, kaina $8,800, 
įmokėti $2,000. 4866 Princeton avė. 
Boulevard 2912.

BARGENAS, naujas 4 flatų na
mas, tile sienos vanoj, aržuolo ir 
beržo trimas, W. Marquette Blvd., 
paisė bloko į vakarus nuo Westem 
Avė.

Savininkas ir budavotojas 
6004 So. Artesian Avė, 

Rępublic 1145

"a ra

MŪRINĖ rezidencija prie pat 
bulvaro ir Halsted St., 8 kam
bariai, karštu vandeniu apšil
doma, aržualinis medis,
žas, lotas 35 pėdų pločio. Kai
na tiktai $8500, Įmokėti $2000.

Naujas Garažius
STA1X)ME naują garažą ant 

35-tos prie Losve avė., žemė 
60X125, bus puikiausia gara
žas šitoj aipelinkėj, gera vieta 
Jei biznio; parduosimt' su ma
žu Įmokėjimu. Del platesnių 
žinių kreipkitės pas

6 pag1. už $26,0b0
KAMPINIS mūrinis namas 

I 5—6 kambarius, 10 metų 
senumo, randasi prie 56 j va
karus nuo Halsted st. 'l ik $5,000 
Įmokėti.

J. Sinkus and Co.
(>959 S. Halsted st.

Phone Lafayette tos grožybėmis, lai nepra-

LOTAI $750 36X123
Ant lengvą Jšmokėjimų, tre

čią dalį Įmokėti, likusius mė
nesiniais išmokėjimais, greitai 
augančioj apiejinkėj, prie Hen
ry Fordo ąaųjos orlaivių sto
ties, kur stat<( dirbtuves. Va
žiuok kaip grę.it gali. Del dau- j 
giaus informacijų šauk teki o-1 
nu

leidžia šios negirdėtos pro
gos. Kas nusipirks tą vietą, 
džiaugsis ir bus man dėkin
gas visą amžių. Namas ran
dasi 105th ir Homan Avė., 
Mt. Greenwood, III. Pasku
bėkite ! Kas pirmesnis, 
tikrai laimės.

M. J- KIRAS
3335 So. Halsted St,

tas

Chas. J. Bagdziuna’s

736 West 35111 Street,

sus atdaras iki 9 vai. vakare.
Nedėlioj iki I vai.

$5.00 ĮMOKĖTI

Kitus lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, mes pastatysime ant jūsų loto 
namą, mūrinį arba medinį, garažą, 
bungalow su uždarytais porčiais. įde
dame porčius, oertaisome namus, įve
dame elektrą, plumbingą, apšildymą, 
malevojame ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namu savininkams. 
STANTON CONSTRUCTION

COMPANY
6347 So. Western Avenue 

Phone Hemlock 2636

Naujas muro, 2 flatų po 6 kam
barius namas, užbaigimas aržuolo 
medžio. šiltu vandeniu šildomas, 
visi naujausios mados įtaisymai. 
Parduosiu pigiai. Namas randasi 
7023 So. Rockwell st. Savininkus: 
6923 \Vasbtenaw avė.

$1(MM) PIGIAU, JEI PIRKSI DABAR 
Parduodu mano paties budavotą 

5 kambarių mūrinį bungalow, 
57,200 — tiek kiek man pačiam kai
navo, viskas įtaisyta pagal vėliau
sios mados; du blokai iki Marąuette 
Parko.

3624 W. 65 Place.

PARDAVIMU! 6-6 kambarių na
mas, 2 boileriai, karštu vandeniu šil
domas, aržuolo trimas, skiepas 7’-6” 
augščio, 2 karų garažas, išmokėji
mais, šaukit Cicero 2133-R arba 
tykit savininką.

1811-51st Avė., Cicero 
(Agentų nereikia)

ma

DIDELIS bargenas, 3 aukštų mū
rinis namas, 2932 W. Pershing Rd,, 
2-ros lubos.

PARDAVIMUI Brlghton Parke 6 
kumb. medinis namas, ant cemen
tinio beizmento, furnasu Šildomas, 
kietmedžio vidus, 2 porčiai ir 2 
karų’, garažas, lotas 31X125. Par
duosiu nebrangiai; žadu važiuoti į 
Lietuvą.

4011 S. Campbell avo.

PARDAVIMUI pigiai nauji namai. 
2 namai muro po 2 aukštu, po 5 
kambarius, karštu vandeniu apšil
doma, su bungalow stogu, aržuolo 
medžio baigtas, užpakaliniai por
ėtai stiklais aptaisyti, irę baksis 

pro- 
flo-

užpakaliniai 
stiklais aptaisyti, ice I 

įmūrytas, pentrės keisai, dėl 
sinimo lentos, maudynė ir tile 
rai.

ir 62 MURO namai, 2 aukštų, 6 
kambarių, pagal vėliausios mados 
itnisyniai, pardavimui už prleinnmn 
kaini). Kum rei k ii I i ugi niunai, tai 
pasiskubinkite kol dar pigiai, vO- 
liatis bus brnngesni $1501). Savinin
kas randasi namie vakarais suba- 
tomis ir nedaliomis per visą dieną.

J. G. Mezlaiskis, 
7018 S. Cauųžbell avo. 

Rępublic 4537

BARGENAS. Kampinis na
mas. Visi Batai po 4 kamb. Pe
čiais šildomi. Nė janitoriaus, 
nė anglių. 10 metų senas, blo
kas nuo Robey ir 63 gat. Hen- 
jų mėn. $310. šią savaitę $30,- 
000, cash $6500. Priimsiu ma- 

mainą.
S. Paszkexviez

6345 S. California avė. 
Hemlock 4555.

žą

LAIMĖ TAVĘS LAUKIA!
Pardavimui Bridgeporto apielin- 

kčj 6 ir 6 kambarių muro namas, 
geriausiaine padėjime, tokio barge- 
no dar jus nematėt, randasi tarp 
31 St. ir 32 St. Emerald avė. Par
davimui išmokėjimais. Pasiskubin- 
kit.

A. J. STONIS, 
31'45 3. Emerald avė.

2 lubos

NEGIRDĖTA PROGA. Savininkas 
apleidžia Chicagą, turi parduoti du 
namus: vieną 5 ruknų, naujas gra
žus bungalow, porčiai apdirbti stik
lais, beizmentas išpieisteriotas. Par
duosiu už $7,800, įmokėti $1,800, 
likusius kaip rendą mokėti. Bunga- 
low randasi 5539 S. Albany avė.

ANTRAS namas 2—6 kamb., nau
jas mūrinis namas, 1 flatas karš
tu vandeniu apšildomas. Randasi 
4212 S. Rockwell st. Parduosiu 
bai pigiai — $12,900.

Matykit savininką
6601 So. Richmond st. 

Tel. Hemlock 5939

la-

PARDAVIMUI 2 augščių mūrinis 
namas ant 3 lotų. Parduodu nebran
giai dėt vyro mirties. Mary Kudulienė 
1942 Canalport Avė.

arba matyk ypatiškai
Z. Mickeviče

2505 W. 63 St.
Hemlock OfcOO.

STEBĖTINI BAHGENAI

PARDAVIMU’! 2 ankštų po 
6 ir 6 kambarius, mūrinis na
mas, pečiu apšildomas, 2 maši
nų garažas; pardavimo priežas
tis vyro mirtis. Savininkas
2 lubos, 2920 S. Emerald avė. I
Tel. Victory «197.Tel.

PARDAVIMUI mūrinis trijų pa
gyvenimų, po 5 kambarius, su suh 
parlor, garu apšildomas namas. 
Gražioj vietoj — .lefferson Parke. 
Bargenas didelis, nes savininkas 
nori tik $13,500. Tuoj šaukite: 
Petras Zigmunt, Phone Kildavo 6672 

arba 1859 Milwaukee avė.

PARDAVIMUI namas 3 pagyveni
mų, 2 flatai po 6 kambarius; 1 fla- 
tas 4 kambariai ir grosernė. Parduo
siu kartu, ar atskiriai, nes važiuoju 
j Lietuvą. Tuoj atsišaukite: 

VERONIKA SAVICKIENĖ 
4223 So. Wells St. 
Tel. Boulevard 1788

PARDAVIMUI1 6 kambarių 
mūrinis • kampinis bungalovv. 
Naujos- madostįtaisymai, 2 ka
rų garažas. Prieinama kaina. 
Važiuoju Lietuvon.

7201 S. Talman avė.

PARDAVIMUI bungalow, 5 
ruimų, karštu vandeniu apšil
doma, arba mainysiu į kitą na
mą arba biznį.

2804 So. Union avė.

BRIGHTON Park. Pardavimui 
3—5 kambarių flatų namas, pečiu
mi šildomas. Didelis bargenas. At
sišaukit 3017 W. 41 PI. 3rd Hoor.

PARDAVIMUI 4 flatų po 5 kam
barius namas, octagon priekis, įta
ru šildomas, Keewanee boileriai, 
4 karų garažas. 621 W. 61 PI.

Finanseriai ir inventoriai, 
pasinaudokit proga!

Pardavimui 17 flatų apartamen- 
tinis namas, geriausiame padėjime, 
rendu į metus $11,000, kaina 
$75.000, įmokėti $13,000, arba mai
nysiu ant didesnio apartmentinio 
namo. Del šios pelningos propozi
cijos koperuosiu su brokeriais.

Kreipkitės ypatiškai arba laišku: 
A. J. STONIS,

3145 S. Emerald avė., 2 lubos

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksin 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Sutaupyk $$$, budavok ant savo 
’oto. Mes pastatysim modernišką 
murinę bungalow, su knygynu, ug- 
naviete, bufetu, įmūrytu plutnbin- 
gu, vandeniu šildoma, vėliausios 
mados fikčeriai už $5,500. Nereikia 
oinigų, 15 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip renda. ApžiurČkit pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne- 
lė'ioj. Cook Countv Bldg. & hnpvt. 
Co., 1358 \V. 79 SI. Triangle 6090.

Atnaujinam namus ir budavojam. 
Pleisteriuojam, malevojam greitai ir 
pigiai.

Patarimas veltui.
Miscellaneous

{vairus S. A. ZOLP,
Sol Ellis & Sons, Ine.

Jobbers In
Plumbing ir namų šildymo reikmenų 

2118 So. State St., Chicago, III.
Telefonai: Victory 2454 

Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St. 
. Tel. Cicero 130.

927 W. 34th PI.

Tel. Boulevard 0527

PARDAVIMUI 6 flatų muro mi
mas ant 2 bizniavų lotų; visi fla
tai su maudynėmis ir kitais paran- 
kumais; 2 po 6 ir 4 po 5 kamba
rius. Rendos neša $170 į mėnesį; 
kainu $15,000, išmokėjimais; ver
tus $20,000. Namas apiel8 metų se
numo, gerame stovyje.

PARDAVIMUI naujas vieno aukš
to bizniavas muro namas; štoras ir 
5 naujos mados kambariai; karš
to vandenio šiluma. Labai gera vie
ta minkštų gėrimų ar kito biznio. 
Keikiu *3,000 imokCdi, likusio su
tini lengvais i Sinokčj i nuli s.

PAKDĄVIMIJI 2 aukštų beveik 
naujas niuro namas; 2 Batai po 0 
kambarius, kieto medžio išbaigi
mas. Karšto vandenio šiluma su 2 
boileriais; vieta lietuviais apgyven
ta; 2 karų garažas; kaina $12,000, 
lengvais išmokėjimais.

Atsilankykite dieną ar vakarais 
pas

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaiko™ 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

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

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisoma? 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj i) 
apielinkėj. Įsteigta 84 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų, 
dengimo intaip-u Chicuproj. 
rę •' * -----

Phone Austin 4255 
STANDARD HDWE. & 

SUPPLY CO.
4319 W. Madison St. 

įrankiai, Peiliai, Stiklai, Maleva, 
Elektros ir Plumbingo reikmenys. 

Visas ta voras garantuotas.

Educational
Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

JOSEPH YUSZKE5VITZ, 
3647 Archer avė., 
prie Oakley avė.

TURIU parduoti tuojau 2 
flatų, 6—6 kamb., aržuolo tri
nias, 2 karų garažas, cementuo
ta ėlė, t/j bloko nuo 63 St. At
sišaukite 6335 S. Richmond St. 
vakarais arba 3010 W. 63 St. 
dienomis.

PARDAVIMUI 2 fintų po 5 kam
barius naujos mados namas. Karš
tu vandeniu šildomas. Didelis bar
genas. Turiu greit parduoti. 6637 S. 
Eairfield avė. /

$150 IMOKĖT, $7 I MĖNESI 
NUPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, gražus namai 

aplink šį namų, tiktai 4 blokai nuo 
stoties ir 35 minutės važiavimo iš 
vidurmiesčio. Nereikia mokėti nuo
šimčių už finansavimą. Pirkit tie
siai nuo manęs, gausite tikrą bar- 
geną. Atsiųsk savo vardą ir adre
są. Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 905.

PARDAVIMUI 2 flatų namas ant 
6641 So. Washtenaw avė., 5 ir 5, 
miegojimui porčiai, beržo ir aržuo
lo baigta, vanos. Naujoj lietuvių 
apielinkėj, arti parko ir bulvaro.

Pirmas aukštas arba pašauk 
Vincennes 6020

DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui lotas 30x125, 

iiioį i npielinkėj ant Troy st., 
59th ir Kedzie avė. Labai gera 
va norintiems statyti namą, 
duosiu visai pigiai.

J. Gcrčis, 
4544 So. Eairfield avė.

s Lafayette 4606

gra- 
prie 
pro- 
Par-

___  —------- Tik pnty- 
unijos ciurbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Avė,

Phone L»awndale 0114

PAMOKOS
Lietuvių kalbos dideliems ir mažiems. 
Antradieniais nuo 7 iki 9 vakare. 
Penktadieniai s nuo S iki 5 po piety. 
Einu j namus.

J. I. BRIEDIS
2846 Emerald Avė., Tel. Victory 7372

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, 
senus namus ir darau bile 
lingus pribudavojimus prie 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbą. Taipgi Įvedu 
apšildymą i namus. Reikale atlikti 
viršpažymėlus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR
1739 South Halsted Et. 

Tel. Roosevelt 8500

taisau 
reika- 
namų

ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius šokius- Valandos 

nuo 2 po pietų iki 8 vai. vakarais. 
Nedaliomis nuo 2 iki 5 po pietų.

2128 SOUTH HALSTED ST. 
(Pirmos lubos)

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
denografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 
3106 S. Halsted St., Chicago, 111.

KRAUTUVIŲ F1KČERIA!
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatesšen. 
Restaurantų, Ken 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHE1MS, 1912 So. State Si
PRANEŠIMAS

šiuomi pranešu nabašninko Ru
daičio kostumeriams ir visiems 
prieteliams, kad kurie buvo gavę 
kokį piktumą arba nebuvo užga
nėdinti, kad užmirštų visą tai, nes 
aš išnaikinau girtuoklybčs urvą ir 
dabartės gavau atsakantį žmogų, 
kuris gerai pažįsta šiaučiaus darbą 
ir dirba greitai ir dailiai.

Visu buvusių kostumerių prašau 
sugryžti pas mane su taisymu če- 
verykų ir paremti mane biedną si- 
ratą, nes tuo padarysit mielaširdin- 
ga darbą ir aš busiu jums dėkinga 
už jūsų gerą širdį ir paramą.

Ona Budvietienė,
3239 So. Auburn avc.

ANGLŲ KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioje šalyje. Kurie kal
ba gerai angliškai visur turi pasise
kimą ir pirmybę. Anglų kalbos .arit
metikos, knygvedystės, pilietybės ir 
daug kitų dalykų gali lengvai ir grei
tai išmokti pagal naują būdą mokini- 
no I^veskio Mokykloje per laiškus 
(correspondence). Platesnių paaiški

nimų klausk laišku.

G. LEVESKIS 
1318 W. 12 St. 

Los Angeles, Calif.

MOVING, MOVING
$1 duosiu kiekvienam, kuris šauks 

mane, arba prirūdys ką nors kitą. 
Atliksiu darbą nuoširdžiai ir pi
giai. Iškirpkite Šj apskelbimą, jisai 
vertas doleri ir prisiųskite kartu 
su adresu žmonių, kurie žada mil
ini is. Ant. Jonelis, 1251 S. Camp

bell avė. Virginia 0690.

AR JUS NORITE 
lidesnį užmokemiį, geresnes darbo 
•olygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. (20.00 ir (40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti, 
daugiaus. 
FEDERAL

Instrukcijos $15.00 Ir

y IMT
AUTO ENG1NEERING 

SCDOCL
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n
Čekoslovaky ir Kolčako 

žygiai
Apie tai, kas darėsi Rusijoj 

laikė pilietinio karo bėgyj dau
giau, kaip penkių metų, nega
lima pasakyti keliais žodžiais, 
šiuomi dalyku jau yra para
šyta ir atspausdinta didelės 
knygos. Ir jų lapai ne tik kad 
išmarginta rašėjų žodžius, bet 
ir vaizdais. Kiek yra srovių, 
tiek ir minčių apie Rusijos įvy
kius. Priešai ne tik bolševiz
mo, bet ir abelnai demokrati
jos, parašė ugnimi kvėpuojan
čias istorijas. Vidurinė srovė,

reivių. Tas darbas buvo sū
ri ngtas su žinia buvusių talki
ninkų ir Rusijos monarchislų. 
šitas- neva pradėtas puolimas 
aut sovietų, kad “išgelbėjus” 
Rusiją nuo bolševikų, paskan
dino šalį kraujuose ir kaip tik 
davė gerą progą bolševikams į- 
vykdinti savo planus. Nes jeigu 
dar iki to laiko sovietuos ir kito
kios srovės turėjo savo delega
tus ir vedė sovietuose ginčus, 
tai prasidėjus atviram pilieti
niam karui, “priešams” buvo 
uždaryta burnos ir daugelis pa
puolė j kalėjimus.
Čekoslovakų, o vėliau Kolčako 

kryžių karas prieš sovietus

*•

Japonijos miestas Koba, kur kovo 7 d. įvyko žemės drebėjimas.

niuose dalykuose.
R. mini visų kunigų vardus, 

bet vieno užmiršo. Tai kun. 
Malinausko. O gal jis negeras 
buvo?

Jei tokie R. ir jam panašus 
prikastų liežuvius ir paliautų 
po stubas vaikščioję ir su kū
mutėmis liežuvius nešioję, tai 
vėl atsisteigtų vienybė ir suti
kimas ir meilė užviešpatautų 
tai p visų lietuvių.

—Klapčiukas.

Racine, Wis.
Kovo 20 d., 4 v. p. p., Lietu

vių Svetainėj buvo suruoštas 
A. L. 'I\ Sandaros 35 kuopos 
koncertas. • Programą išpildė 
Justas Kudirka ir K. Jozevskai- 
tė, akompanavo p. Byanskas.

Publikos s-uėjo visai mažai.
nors

pa-
Gi

ka- 
lai- 

’ ir 
Taigi aš čia nė. nemėginu

gal ir daugiausia nuken
tėjo, apibudino tuos įvykius 
lyginamai daug teisingiau, 
patys bolševikai parašė tą, 
rašo savo žmonėms by koki 
liaujanti šalis apie savo ‘ 
mėjimus”, priedų “nelaimes’ 
t.t.
daryti kokių filozofiškų išvadų, 
o paliksiu tai spręsti plunksnos 
darbininkams ir istorikams; aš 
tik skaitausi su įvykusiais lak
tais ir tik su tais, kuriuos aš 
(ikrai žinau ir patyriau.

Mitingų mitingai

Pabaiga 1917 m. ir pradžia j 
1918 m. tai buvo mitingų pe
riodas. Be mitingo neapsiėjo 
net ir tuomet, kai reikėjo nu
samdyti ar paleisti vieną darbi
ninką; mitingai gatvėse, dirb
tuvės?, susirnkimų namuose, 
valdžios departamentuose. \ i- 
F.ur ginčai-barniai. Europinėj 
Rusijos dalyj milingai turėjo 
užsibaigti ankščiau*, bet Sibi-1 
re. o ypač Tolimuose Rytuose, 
jie tęsėsi lig 1918 m. pavasa- [ 
rio. Visur viešpatavo baisiau-

Neatmenu gerai dienos, bet, 
rodosi, birželio mėnesyj 191b 
m. apie 2 v. ryto sprogimu ran- 

į kinės granatos sale Vladivos
toko (vieloj, kuri vadinama 
“Buehta Diomid”) buvo duo
ta ženklas ėtkoslovakų armijai 
pulti sovietus.* Užpuolimas bri

netikėtas, kad jau iki 6 v. va- 
kaio buvo užimtas visas mies
tas ir jo apylinkės.
ir sužeistų skaitėsi 
kai, ir čekoslovakai

Užmuštų 
keli des-ėt- 
traukė gi-

Tolinus prasidėjo 
I šaudymai bolševikų, 
apskrities sovietų

mie: to darbininkų 
giosos-

norėjo dirbti ir nieks niekam 
neturėjo teisės ką nors pasaky
ti. Visi jautėsi tokiais, ko
kiais kitą kartą jautėsi carai. 
O mestas į tamsią minią lo
zungas (“grabit nagrabknno- 
je”) plėšti prisiplėšusius sukė
lė betvarkę iki aukščiausio lai
psnio. I no laiku buvo visa 
Rusija po sovietų valdžia. Se
na caro armija buvo paleidžia
ma ir organizuojama raudonoji 
gvardija, kuri vėliau buvo per- 
(rganizuota i raudonąją armi
ją, koki ji yra ir šiandien. 
Mums pripratusiems vertint ne 
tik savo, bet ir svetimą nuo
savybę, labai buvo nesmagu 
žiūrėti į nykstantį amžiais su
dėtą žmonių turtą. Paskelbus
sovietų valdžiai reikalavimą, 
kad apsaugoti da likusius kariš
kus sandėlius, lai ir mes gavo
me “bardankas” (šautuvus) ir 
nuėjom saugoti da likusį “liau
dies” turtą. Bet musų buvo 
tiek maža, kad vietoj saugoti 
turėjome tylėti, kad nuo “drau
gų” (kurių lais-vanorių eilėse 
buvo šimtai) negautume į kak
tą kulipką. Patys saugotojai ne 
tik kad nešė į turgavietę kas 
dar buvo likę sandėliuose, bet 
ir pačių sandėlių žalvarinius du
rų ir langų užrakčius plėšė ir 
už dešimtą dalį kainos nešė 
perkupčir.ms kinams arba japo
nams.

areštai ir 
Tuo laiku 

pirmininku 
buvo buvusio vietinio guberna
toriaus sunūs, Maskvos univer
siteto studentas, Konstantinas 
Sukanovas, Iš ryto tą pačią 
dieną, pasiėmęs milicijos vir
šininką, buvusį vyrų gimnazijos 
mokytoją Melnikovą, jis nuva
žiavo Į čekų kariuomenės šta
bu, kad ištirti dalyką vedimui 
su čekais derybų. Bet juodu 
buvo tuoj čia pat areštuoti ir 
atdnačią naktį išvežti į lakus 
ir sušaudyti. K. Sukanovas ne 
tik kad buvo vienas populiarin- 
giausių darbininkų tarpe, bet 
buvo gerai žinomas visam aps- 
kričui kaipo gubernatoriaus sū
nūs ir dėl to čekoslovakai užsi
traukė ant savęs daug nesma
gumų, kuriuos paskiau ant sa- Į 
ves ištyrė. Pradėtas puolimas 
ii šaudymai Vladivostoke per
simetė į Sibiro miestus ir mies
telius. Tuo laiku 
boševikų g vai di ja

bei pažan- 
inteligentijos, kurios 

buvo tik menkutis nuošimtis.
Rusijoj 90$ nežino lig šiol, 

kas tai yra bolševikai ar bolše
vizmas, arba jį supranta labai 
įvairiai. Kuomet Rusijoj iš
dygo pirmi sovietai, žmonės jų 
nesuprato ir daugelis tyčiojosi. 
Bet ta pirmų dienų “laisvė” 
pagimdė drąsą visoj Rusijos 
liaudyj.

Čekams pradėjus puolimą, so
vietų Samaroj susitvėrė direkto
rija, j kurią įėjo visa Rusijos’ 
demokratija. Bet paėmus Kol- 
čakui visą kariuomenės spėką 

savo rankas, direktorija tapo 
uždaryta, <> progresyvesni jos 
nariai susodinti į kalėjimus, 
“olinfų Rytų laikraščiuose buvo 
"•• nešimų, kad kai kurie liko 
c. sušaudyti. Monarcbistams 

pradėjus “valdyti“ žmones po 
-movei durklu ir “nagaika”, ir 
pradėjus šaudyti priešus be jo
kio p’sigailėjmo, sukilo visa 
Ririja ir jei dar 1918-1919 me

tu žiemą Kolčakas laikėsi ir 
“jo pirmyn, (ai jau 1919 m. va
sarą jis pradėjo silpnėti, nes ne 
tik nepraeinamos Sibiro girios, 
bet ir kiekvienas krūmas da
rės; pavojingas Kolčako kariuo- 
meni ’, nes supykę valstiečiai 
pametė viską, ir išėję į girias 
sudarė didžiausią partizanų ar
miją. Tai armijai ir priklauso 
garbė sumušimo bolševizmo 
priešų.

numaa bei pasitenkinimas ma
tyti jų veiduose, rodos, kažin- 
kokį didvyrišką darbą jaučiasi 
atlikę, kai iškrečia kokio nors 
studentėlio tuščią čemodaną. 
Žodžiu, krašto valymas nuo abe
jotinos doros žmonių, “sveti
mos nuosavybės atžvilgiu”, ei
na, kaip iš pypkės.

Rockford, III. visai
jei rengėjai neduos

susirinkę apie 120,000 
Tai buvusi rusų be- 
perbėgėliai iš austrų 

Bet kaip pasirodė, če- 
važiavo ne namo,

Taip tęsėsi lig 1918 m. pava
sario. Pavasrį 1918 metais 
pradėjo važiuoti per Sibirą ne
va į savo tėvynę čekoslovakai. 
Jų buvo 
armija.* 
laisviai, 
armijų,
koslovakai 
bet slaptai susitarę su Franci- 
jos, Anglijos ir kitų šalių mili- 
taristais, ryžosi pulti sovietus 
iš Tolimų Rytų, kur talkinin
kams lengviau būt galima jiems 
pristatyti ginklai ir amunicija; 
ir jei kartais reiktų, tai ir ka

Trumpoj ateityj “Naujieno
se” tilps sekami Jono Ascillos 
vtrapsaiai: 1. Po Sibirą su Ame
rika Raudonuoju Kryžium, 2. 
Kolčako ir jo armijos galas. 3. 
Tolimų Kvių respublika. 1. Sve
timų šalių ir darbininkų rolė 
valdžių perversmuose, 5. Monar
chistų paskutinės dienos Toli
muose Rytuose, 6. Bolševikų už
ėmimas Vladivostoko, 7. Kalini
nu ir TMinfa Rytą darbinin
kai, 8. Vieni metai sovietų val- 

žios, 9. l ietuviai ir jų organi
zacijos, et c. Jonas Ascilla

Labai dideliu politiniu lai
mėjimu reikia skaityti paskolos 

[gavimą užsieny ir Vilniaus at- 
I vadavimą, kurines mes jau ir 
užmirš' i suskubome.

Neis tiesa, kai dėl paskolos*, 
reikia pasakyti, kad šermokas 
iš Eitkūnų paskolino Kybartų 
Mikšiui lazdą par iti namo, vie
nok ši paskola, mano išmanymu, 
mažai teturi įtakos musų vals
tybės ekonomijai.

’ čia 
go korespondentui 
šmeižianti vietos veikėjus ko
respondencija tilpo Draugo 20 
nr. lai buvo pritarimas Drau
go I nr. be jokio reikalo ap
šmeižimui žmogaus.

mėginsiu atsakyti
R.

1) rau
ku rio

tai ir

A. Stan’onis

Žvilgsnis iš Politikos 
Portfelio

R. sako, kad netinkantys 
žmonės veržiasi i draugijų val
dybas. Netiesa. Niekas nesiver
žia ir kuris yra gabus žmogus 
ii tinkantis tai vietai,
išrenka. Jei ir R. butų tinkan
tis, tai ir ji išrinktų. Bet ma
tyt, kad netinka, nes kitus va
dina aklais, pats nesuprasda
mas naudingo veikimo. Todėl 

!jis ir sako, kad nieko gira ne
nuveikta. Bot klausyk p. R. 
ar per 8 mėnesius neatmokejom 
$1,000 parapijos skolų? Ar ne- 
pakčlein katalikiškų draugijų 
ant tvirtesnio ir augštesnio fi- 

[ naminio laipsnio? Ar nesušel- 
pėm našlaičių ir ar ir dabar 

....................... ją nsšelpiam? Ar neišmok^jom 
kęs tą sąvoką vadinti flirtais. jiUn Jakščio bilų, kurias jis pa- 

kad 
dar-

ti gal butų įdomu žinoti mu
sų santykiai su SSSR-ja? Jie 
atrodo.... k.*>ip .’čia palakius,
va šitaip: flirtai, komplementai; 
flirtai, komplementai ir vėl 
R irta i arba, kai kada juos va
dina pliurkštais. Aš esu lin-

Vietiniai lietuviai ar neatjautė, 
ar kenkė didelis burtais apsi- 
k rėžimas, — sunku pasakyti. 
P-lė Jozevskaitė buvo pradė
jus streikuoti, — neiti 
dainuoti,
$50. Nieko nesakyčiau, jei butų 
pirma tokia sutartis padaryta, 
bet to nebuvo, - ruošta ant 
rizikos. Ką daryti, žmonės su
sirinkę ląukia, o daugiau nesi
renka ir tiek. Atsišaukta aukų 
į susirinkusius, kurie sudėjo 
$5.60. Kada pažadėta duoti 50 
dol., viešnia dainavo, taipgi ir 
Kudirka neatsiliko. Programas 
visiems patiko, nes abudu gra
žiai dainavo. Dainininkė paden
gė savo išlaidas. <> rengėjai tu
rėjo iš sutaupytų dadėti. Ačiū 
tiems, kurie dalyvavot koncer
te, o tiems lietuviams, kurie 
žinojo ir nedalyvavo patartina 
kita svki tokios didelės klaidos 
nedaryti. Tokie koncertai pas 
mus retenybė ir nereikėtų jų 
apleisti. —M. Kasparaitis.

Pittsburgh, Pa.
šis tas iš Pittsburgho 

padangės.

(Eeiejetonė’is)

Bet tiek 
dalykas.

to.

vėl

čia jau lilologų (jur-9 p p. j> mano, 
'tai yra ne geri, bet blogi 
!bai?

raudonoji 
tik buvo 

pradėta organizuoti, į kurią 
daugiausia stojo jaunuoliai nuo 
16 iki 21 metų.
jau buvo įsipykę kariauti, ir vi
si norėjo atilsio.

Su šitokiais kareiviais Če
kams, pripratusiems prie karo, 
buvo labai lengva kariauti. Pa
tys čekai girdavosi, kad iššovus 

tokių kareivių 
galima plikom 

visus pulkus 
Jie mesdavę

Pršėlusbi’ smarkiai pradėjo 
musų bikrašč’ai politikuoti, tei
singiau sakant, rašyti politines 
• užvalgis Bet sakykit, ger
biamieji. kokia gali Luti ap- 

Senesniems Žva ga, jei kartais daiktas yra 
mažesnis už blusą, o žvelgian
čioji akis, tris naktis ne sumerk
ta ir dar nuolat stiprinama tam 
tikra doza pilkosios, vos beste
bi 20-ties metrų tolumoje sie- 

Prie tokių aplinkybių vi- 
žvalgymasis eina veltui, 
žinoma, ir tokių akių, ku- 
neašai ėdamos 9(1 ašaro

ti k mišolą panosėj tejskai-

n

jų*šefas, dėl savo aklumo, c 
beturėdar.ios ko pusti, patarsimo 

kad 
turi 
šefo
pa
pa

pradėjo visai ne 
mirksėti Kauno

Mikalina šyptelc-
mus
Bet

Reika
akys nedaugiau
kaip mėsininkų

Kad visi daiktai, 
link, tiek

Irkutske susyk 
tokių jaunuolių

Tokių
daug.

atsi-
Pra-

kelis šuvius i 
apkalimus buvo 
rankom paimti 
raudonarmiečių.
ginklus ir verkdami pasiduoda- 
vę čekams. Bet užkariautojai 
elgėsi stačiog žvėriškai. Jie 
daug nemanydami, paimtus be
laisvius statydavo į eiles ir 
šaudydavo į juos iš kulkosvai
džių. Mieste 
buvo sušaudyta 
apie 6,000, 
tikimų buvo
dėtą čekoslovakų darbą tęsė į 
trumpą laiką susiorganizavusi 
rusų monarclnstų armija po va
dovyste Kolčako. Monarchistai 
ne tik bolševikus, bet lygiai sta
tydavo prie “sienos” visus, kas 
tik buvo priešingas monarebiz- 
mui.

Kas yra važinėjęs po Rusiją 
ir žino jos ne tik miestus, o ir 
kaimus, tas lengvai sau gali j- 
sivaizduoti, kokių reikia prie
monių, kad tokioj šalyj butų 
galima įvesti bolševizmą, žmo
nės yra išauklėti didžiausiame 
fanatizme ir tamsybėj. Kas kai
mas, tai cerkvė ir popas; o di
desniuose ir po kelis. Socializ
mo idėja buvo žinomą tik tarpe

i ios 
mis, 
to; o jau kai ima žiūrėt į žmo
nes, lai tikras skandalas. Tuo
jau* pamato, kurie “cicilistai’,» 
kurie bedieviai, velniai ir dar 
kiti. Tokiu budu išeina, kad 
akiai negalima pasitikėti. O 
•ei taip, tai kuriems galams los 
akys? Išlupt—negražu; užsi
merkus būti nevisuomet pato
gu.. . Na ir kas pagaliau* da
ryti, kur dėtis su visomis aki
mis? Nieko daugiau, kaip tik
tai lįsti urvan ir graibytis su.

pirštais; ta matyti geriausias ir 
•praktiškiausias daiktų bei jų 
ypatybių pažinimas.

Tačiau, kad ir nenoroms, pri- 
seina nors trumpam žvilgterėti 
skersai akimis j gyvenimą, o 
čia nė nepamatai, kaip įduria 
kas nors tau j nosį, štai, kad 
ir šių dienų įvykiai Kinijoj, 
kuriuos su didžiausiu įdomumu 
seka visas pasaulis, pažadino iš 
gilaus miego ir Kauno mėsinin
kus ir privertė juos išpusti sa
vo velnioniškai plačias akis. O

rti ga ra. 
ulic 

r ’kšmės, 
ilga ra.

kreipti Kinijos 
veiks, kiek paveiktų, mėginant 
prakalti plike muro sieną. .Bet 
mums atvirai kalbant, tas vis
kas nesvarbu. Tegul sau kas 
nori rėkia,-šaukia, neriasi iš 
kailio, mums. vis tiek pat. Pas 
mus gerai veikia karo stovis, 
žvalgyba ir karo cenzūra, o 
tuomi mes jau esam stipriai 
apsaugoti nuo bet kokio pa- 
gundinimo; žodžiu, viskas taip 
ramu, kad beveik musės skri
dimas girdėti. O gyvenimo 
mechanizmas visu smarkumu 
juda, pyška, sukas, kaip apati
nis girnų akmuo. Nėr ko bė- 
davot. Po gruodžio 17 d. per
versmo viskas plaukia, kaip iš 
pieno. Ypatingai greitu tempu 
ėmė kilti musų pramonė: į- 
steigta dvi lazdų dirbtuvės, ka
dangi numatoma nauji Seimo 
rinkimai, ir kad norinteji Sei
man patekti galėtų sveiki jį 
pasiekti. Plintant gandams 
apie Seimo paleidimą, invalidų 
graverių ir siuvėjų dirbtuvės, 
nujausdamos didelį invalidų 
antplūdį, užpirko Singerio kom
panijoje daug įvairių mašinų.

liežu-

kad Jurikas yra 
kilmės.
tai jau kas kita.

Policija, o labiausia krimina
linė. policija, ištisas naktis ne
miega: knisasi, rausiasi, kur tik 
pataiko, renka įvairias žinias, 
o kad pasirodžius žmonių akv- 
se šiek tiek “gramatnais”, šį 
tų dar ir užsirašo. Ir koks links

Jurikas 
dviprasmi ngai 
Mikalinai. O 
jo linksmai ir uždainavo tokiu
tonu, kokiu spėvoja įsimylėju
sios iki gryno kaulo operos ar
tistės: “Mėnesėlis naktį taip 
maloniai šviečia, bernužėlis mer
gužėlę ir t.t...

Taip bent dalykas atrodo 
žvalgantis su alegoriškais aki
niais. išlindus iš tamsaus pe
lės urvo. Bet ir tikrumoje gal 
nieko nėra stebėtino. Juk Mi- 
kalincs dar nenuvyto žalių rūtų 
vainikėlis; o jei taip, tai dar 
ir nenustojo teisės būti mylima. 
Juo labiau, 
proletariškos

Va lenkai, 
Visi pancki,
iš kvietinės tešlos nukrėsti, be 
to dar reikalauja ypatingo ap- 
sejimo etiketo. O pas muži
kišką Mikoliną, žinot, koks eti
ketas... Tokiu budu ir flirtas 
tarp Prose pano ir Mikalinos 
“šakai* makar” išeina lig šiol 
be jokių jaunystės griekų.

Nors, žinoma, dažnai ateina 
vargšei prasčiokei j galvą min
tis: “Del ko aš prošepano ven
giu, dėl ko nuo jo tolinuos, ar 
jame slepiasi kokia blogybė ir 
p. Juk jis nebedievis, neci- 
listas, o kad lenkiškai šiubžda, 
tai nieko tokio. Juk, tiesą kal
bant, mes su savo lietuviškąja 
kalba toliau Vilniaus nenueisim, 
o į Varšuvą ir nosies nekišk. 
Tuo tarpu lenkiškai ir čvnsta- 
kovoj susikalbėsi....” Bet Čia 
svarbu popiežiaus noras... Taip 
galvojo per visą mėtfiedą Miko- 
liną iki pat Užgavėnių, o aš at
sargiai, skersomis akimis gau
džiau jos mintis.

Už visą ią p. k. vadina 
pasiputusiais kaip ožys, 
nats R. ištikrųjų yra pasipū
tęs kaip ožys, nes bliauna ir vi
sus šmeižia. Jis sako, kad 3—4 
metai atgal buvę kitaip. Tas 
tiesa, kad buvo kitaip, iki ne
pradėjot su Romutėmis
viais maištą kelti visoj koloni
joj.

R. sako, kad sausio 9 d. bu
vo 137 kp. susirinkimas. Susi
rinkę 25 nariai ir išsikolioję 
nekatalikiškai, 'lai šmeižtas. 
Pats R. prie tos kuopos nepri
klauso ir nežino kas ten buvo. 
Nieko blogo ten nebuvo. Suol
iuko 35 nariai ir svarstė apie 
mokėjimą tikinto nariams. Li

ko nutarta sulig balsavimo visų 
narių. Ar ne sarmata šmeižti 
visą draugiją?

Sakai, kad moteris prie baž
nyčios turėjo laikraštį “švie
sa”. Tai netiesa. zJi turėjo 
“Laivą”.

Sakai, kad vaikščiodamas ar 
kalbėdamas po katalikų stubas 
matei ant stalų gulinčių visokių 
laikraščių. lai ką,
kad žmonės nieko neskaitytų ir 
nežinotų kas dedasi pasauly ir 
butų paiki, kaip Draugo ko
respondentai, kurie nieko neži
no, bet šmeižia veikėjus?

Sakai, p. R., kad žmonės ei
na į bažnyčią paklausyt ką ku
nigas sako. Tai juokingas pai
kas pasakymas. Ko gi žmonės 
eitų į bažnyčią, jei nesiklausyti 
ką kunigas sako?

Sakai, viena draugija neina 
į bažnyčią ir kelia triukšmą 
prieš kleboną. Tai beveik tiesa.

net visame pasaulyje 
magikas. Žmonių prisi- 
pažiurėti taip garsaus 
gerokas skaičius. At- 

P. čekanavičius salėn,

išariu 23 d. šv. Kazimiere 
parapijos svetainėje, 2112 Sa
ra h st., buvo surengta magi ko 
vakaras. Perstatytojas P. či’ka- 
navičius, kuris pasiskelbė esąs 
vienatinis šiais laikais Ameri
koje ir 
’ietuvis 
rinko 
magi ko 
vvkcs
pradėjo rengtis prie savo dar
bo. Kadangi jam atliekant pri
siėjo pavartoti laiptus, jis nie
ko nesiklausdamas jafs pasinau
dojo. Deki tos priežasties iški
lo tarp P. čekanavičiaus ir kle
beno Kazėno konfliktas. Kleb. 
Kazėnas nesigailėjo pagerbti 
čekanavičiaus sąskaiton žiups
nį kleboniškų “komplimentų”. 
Užsigavęs P. čekanavičius pra
nešė publikai, jog paskelbta 
programa nebe j vyksianti. Žmo
nių tarpe kilo suirutė. Vieni 
iritarė kleb. Kazėnui, kiti prie
šingai, P. čekanavičiui. Gale 
“kleboniškos dvasios” moterė
lės taip užsidegė, kad rankas 
iškėlusius ėmė “griaudi ngu” 
balsu šaukti, kad reikia P. če
kanavičiui poterius prie šven
tųjų sukalbėti, nes jis ešąs vel
nių apsėstas. Tačiau visą ūžesį 
pertraukė “Dievo muzikantas“, 
kuris pareiškė savo autoritetin
gu žodžiu, jog P. čekanavičius 
nieko- nežinąs ir publikai ge
riausia esą išsiskirstyti. Ta
čiau žmonės nesiskirstė, reika
laudami grąžinti “smulkiuo
sius”, kuriuos “viernieji’’ sky
rė ant bažnyčios intencijos. In
cidentas baigėsi ir žmonės su 
“smulkiais” išsiskirstė. Tik na- 

,----- ---------- .................................... bagui P. čekanavičiui prisiejn
Ne viena, bet visos katalikiškos | kovoti, mat jo bakaus užstatė 
draugijos neina ir visi katalikai už salę ir buvo užgriebę, 
reikalauja, kad klebonas pildy- Ten Buvęs,
tų diecezijos taisykles finansi-

ar nori,
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Svieto Pradžia Susiformavimas dangaus 
kūnų

Saulės buvo neaprašomo dy-
Gyvcna žmogus. Jis protau- 

ja apie save, kitus, žemę, dan
gų ir t. t.

Gyvenime tenka susidurti su 
klausimais, j kuriuos sunku ar 
visai n. galima atsakyti. Jei pa- 
m resim žinot iš kur esafn mes 
žmonCs kilę, prie ko einam, tai 
vis bus klausimai, kurie nėra 
svetimi. Gali žmogų puikiai 
pažint ir suprast, gabaus 
ir apie jo kilmę spręsti.

Antros rųšies klausimai, tai 
bus toki, kurių mes negalim sa
vo penkiais jausmais išaiškint. 
Tokiu klausimu yra ir svieto 
pradžios gvildenimas. Iš kur 
musų žeme? Kada ir kaip atsi
rado mėnulis-, žvaigždės, sau
lė?

Seniausi žmonių raštai sie
kia nedaugiau kaip I 5000 me
tų praeitin. Taigi j tuos klau
simus griežto atsakymo nėra. 
Nebuvo laike tvėrimosi žmo
gaus. nebuvo ir musų žemės. 
Klausimas lieka atviras, žmo
gaus protas ieško išėjimo. Lai
kui bėgant sudaromi spėjimai 
hipotezėmis vadinami. Ili|>ote- 
zos kuriamos tam tikrais- pa
matais. kad priėjus prie išri
šimo klausimo. Iš tikro butų 
juokinga, kad ir taip spėti, ma
nyti: parėjęs j namus šeimi
ninkas neranda ko jiors. Ima 
ir spėja, kad pavogė ir gana. 
Vėliau besidairydamas suranda 
daiktų, čia spėjimas be pama
to buvo ir niekais nuėjo. Jei 
grįžęs i namus, butų ieškojęs 
žymių, kurias plėšikas galėjo 
palikti. butų įspėjęs turėda
mas pamatą, .It i surasi nuplėš
tą užraktų, ką nors pamesta, 
tai čia drąsiai ir tikrai pasaky
si, kad blogo žmogaus butą.

Moksle hipotezės turi atsa
kyti reikalavimams: 1) reika
linga išaiškinti aiškiai ir su
prantamai visus- apsireiškimus, 
apie kuriuos spėjame; 2) turi 
sutikti su visais apsireiškimais, 
apie kuriuos j*au seniau žino
jome: 3) negali priešintis ki
tiems mokslams ir jų darody- 
mams, nes mokslai santykiuoja 
vieni su kitais; taigi hipotezė 
turi sutikti su gamtos tiesomis; 
4) turi būt aiški ir supranta
ma. Nauja hipotezė turi būti 
papildoma naujais patėmiji- 
mais. Jei nauji spėjimai gali 
užginčyti pirmą, tai tų meta
me ir naujo ieškome, tik 
tuomet geresnio. Aš pa
sirinkau vieną iš hipote
zių, kurios aiškintojai yra 
garsus vok. Kantas ir franeu- 
zas Laplaeeo. Jų spėjimai apie 
svieto praeitį skaitomi aiškiais 
ir * suprantamais ir dėl to aš 
juos pasirinkau.

Pradinė medžiaga

Mokslo vyrai, aiškindami pra
džių dangaus kūnų, spėja, kad 
iš pradžių tokių dangiškų svie
tų, kokius šiandien turime ir 
galime matyti, nebuvo. Bet vi
sa medžiaga, iš kurios sudėti

Lckiodamos atskiros medžia
gos dalelės galėjo susitikti ir 
susikibti į daiktų. Iš dviejų ma
žutėlių dalelių atsirado naujas 
kūnas du kart didesnis už vi
sus kitus, šis smarkiau pradė
jo pritraukti kitas skraidančios 
medžiagos daleles, nes -svarus 
arba traukos jėga yra ypatybė 
kiekvieno kūno. Pirmos dvi su
sidūrę dalelės sudarė* tvirtes
nį vidurį-centrą, apie kurį rin
kosi laisvai lekioję atskiros 
dalelės. Laikui bėgant iš atski
rų dalelių susirinko į daiktų vi
sas debesys. Debesys pirmykš
tės medžiagos vadinosi miglo- 
tinė. Miglotinė prasidėjusi iš 
dviejų susidūrusių dalelių au
go, didė'lo. Susidariusios miglo- 
tinės, nurodytu budu, trauka 
negalėjo veikti į visas pasvie
tyje esančias im dzin gos daleles. 
Toli nuo centro miglotinės 
traukimo jėga buvo maža ir 
lar toliau visai nejaučiama. 
Buvo panašiai kaip su toli nuo 
dabartinės saulės esančiomis 
planetomis.

Tose vietose, kur pirmosios 
miglotinės traukos laukas bai
gėsi, galėjo atsirasti panašus 
atsitikimas, t. y. susidurti dvi 
mažutėlės dalelės ir išaugti 
antra, trečia ir ketvirta miglo
tinė. Reiškia, pradinė migloti
nė pasidalino į daug miglotinių, 
nors ir šiandien tos pradinės 
medžiagos-miglotinės palaidoj 
formoj yra, kaip vėliau maty* 
sim.

Kada visos dalelės vienos 
miglotinės susirinko aplink sa
vo c.ntrų, turėjo pasidaryt mil
žiniškas kamuolys, įkaitęs dėl 
rinkimosi ir spaudimosi viena 
prie kitos besirenkančių dale
lių. Kuo labiau tos dalelės prie 
vidurio rinkosi, tuo smarkiau 
spaudėsi, kamuolys šilo yis la
biau pakol gale centras kaipo 
tirštesnis taškas (vieta) įkaito 
taip, kad turėjo su liepsna už
siliepsnoti. Miglotinė užsidegė 
ir iš jos pasidarė didis gazinis 
kamuolys su degančiu viduriu 
ir išrėdė lyg žvaigždė vidury 
butų, 'lokius- apsireiškimus ma
tome ir šiandien per gerai di-. 
dinančius stiklus.

'Milžiniška miglotinė sukosi 
tnr būt dėl susidaviino į šonus 
pritraukiamų atskirų dalelių 
arba iš įsibėgiino pirmųjų 
dviejų dalių. Galima manyti, 
kad juo tos dalelės smarkiau 
prie centro spaudėsi, tuo cent
ras turėjo labiau tirštėti ir vi
sas kamuolys užsidegti su liep
sna. Tokiu budu susidarė pir
mas gazinis, degąs kamuolys, 
kuris sukosi apie savo ašį. Bu
vo taip vadinama saule. Kitose 
vietose, kaip minėjau , galėjo 
atsirasti miglotinė, iš šios sau
le. Visa visata kosmos, kuri 
šiandien pilna didesnių ir ma
žesnių dangaus kūnų, senovėj 
buvo tik kelių saulių ir miglo
tinių formoje.

džio. Atstumai tarpe jų neiš
matuotai dideli. Pirmykštė sau
le (ės) buvo apvali. Besisukda
ma, delei išcentrines jėgos, sau
lė iš polių susiplojo, o šonai 
praplito ir nutolo nuo centro. 
Dangiškas kūnas iš apvalaus 
turėjo pasikeisti į steroidą, t. y. 
į išskiestų ties ekvatoriumi ir 
j suplotą ties poliais. Besisu
kant nuolatos saulei dalys ties 
ekvatoriumi plito, tolinosi nuo 
centro. Galinu taip toli nutolo, 
kad žymiai mažiau juto saules 
centro traukiamųjų jėgą, frlasė 
ties ekvatoriumi toli nutolusi 
nuo centro turėjo per tam tik
rų laiką kaip ir artimesni taš
kai prie centro apsisukti, ap- 
skristi apie saulę, Kad suspėti, 
tos dalys, perbėgti didesnį ke
lią privalėjo su didesniu grei
tumu lėkti ir per tai įgavo vis 
didesnį ir didesnį jsibėgimų. 
Kadangi jos centro silpniau pri
traukiamos ir greičiau lėkda
mos įgavo vis didesnį įsibėgi- 
mų, turėjo gale nuo kamuolio 
ties ekvatoriumi nuplyšti pa
veiksle žiedo. Atskilęs žiedas, 
karštos masės,' nors ne steroi
dinės formos, vienok delei įsi- 
bėgimo sukosi ta linkme, kur jo 
gimdytoja saulė sukasi. Atsi
radęs' žiedas su laiku persi- 
Iraukė ir susirinko j daiktų, t. 
y. sudarė naujų saldę, kuri bu
vo mažesnė už pirmykštę ir tie
siog nuo tos priklausė, besisuk
dama į tą pusę, kur motina lie
pia. Didysis, pirmutinis degąs 
kamuolys ’ sumažėjo atskilus 
žiedui ir įgavo apskritų formą. 
Ta forma neilgai pasiliko. Be- 
įsukdamas kamuolys vėl plo- 

įosi ties poliais ir skietėsi tigs 
ekvatoriumi, taip ėjo nuolati
nė eilė ir gimė vis nauji ir nau
ji dangaus kūnai.

Pirmykštė saule mažėjo, nes 
tam buvo priežasčių. Nauji kū
nai skilo ir aušo, o pertai, kaip 
žinom, traukėsi, tirštėjo. Besi
traukdama ir mažindama savo 
pavirsi, pirmykštė saulė toli
nosi nuo naujai gimusiųjų sau
lių. Iš tos didelės saulės pasi
darė daugybė saulių ir jos, bū
damos mažesnės, sukosi link 
sukimosi pirmykštės. Iš tos 
saulės pasidarė musų žemė, 
šviečianti saulė, o šios buvo 
įkaitę ir savo keliu, tomis pat 
tiesomis, gimdė naujas formas, 
c. y. mėnulius.

Musų matoma saulė, būdama 
įkaitusi, kaip ir kiti atskilę kū
nai, sukosi ir pagimdė Žemę, 
Jupiterį, Saturną, Venera ir 
kitus dangaus kūnus. Kada 
saulė atskilo, ji buvo taip di
delė ir užėmė erdvėje lą plotą, 
kuris tęsėsi nuo saules centro 
iki toli esančio Neptūno. Gim
dydama naujus kimus (plane
tas) ir besitraukdama, saulė 
mažėjo ir pasiekė dabartinį 
stovį.

Dabar vaizduodamas musų 
saulės pirmykštį dydį, galime

(Seka ant 3-čio pusk)
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Už ka balsuoti ant Iblapro?
Balandžio 5tą, atsibus rinkimai i miesto Majorus. Trys 
kandidatai pageidauja to urėdo: Thompson, Dever ir 
Robertson. Chicagos Lietuvių Piliečių Republikonų 
Partijos Centralinio Komiteto, devyni skaitlingiausi 
Lietuvių Piliečių Politiniai Kliubai, Lietuviai Biznieriai, 
Profesijonalai ir Veikėjai pataria balsuoti už Republi
konų Partijos kandidatų William Hale Thompson.
Thompsonas stovi už panaikinimą prohibicijos ir sugrą
žinimą žmonėms gero alaus ir vyno, kuriuos demokratų 
partija nuo žmonių atėmė karo laiku prisidengdama 
javų taupinimo teorija. Jau virš astuoni metai kaip 

. karė pasibaigė, kasmet yra didelis perteklius javų, far- 
meriai verkia, kad javų kainos labai žemos, o prohibicija, 
demokratų partijos įkūnyta tebegyvuoja. Kas tą prohi- 
biciją palaiko? Ogi Deveris su savo bendradarbiais, de
mokratų patrijos senatoriais ir kongresmonais. Balsas 
už Thompsoną bus tai smarkus smūgis prohibicijos 
žandan.
Thompsonas stovi už pertvarkymą policijos departmen- 
to. Thompsonas užgins miesto policijantams kaišioti 
nosis j žmonių stubas neva jieškant prohibicijos peržen
gimų; jis sustabdys bereikalingą neteisėtą namų kra
tymą ir kyšių gaudymą^ jis privers policiją, saugoti žmo
nių namus, jų turtą ir gyvybę nuo vagių ir užpuolikų, o 
ne eikvoti savo laiką sėdint prie bravarnių ir šnipinė
jant apie žmonių stubas.
Thompsonas stovi už panaikinimą vandenio miterių, 
kuriuos įvykdė demokratiška miesto valdyba Deveriui 
begaspadoriaujant ir taip nežmoniškai pakėlė vandenio 
kainas gyventojams. Balsas už Thompsoną reiškia van
denio miteriai lauk, vandenio kainos žemyn, gyvento
jams našta lengvyn.
Demokratai gazdina žmones buk Thompsonas patai
kauja negrams, kad gavus jų paramą rinkimuose, ir buk 
negrus^užleises ant lietuvių sprando. Netiesa. Yra tai 
tikra demokratų melagystė. Patys demokratai su savo 
Deveriu negrams pataikauja duodami jiems visą eilę 
miesto darbų ir da daugiaus darbų prižadėdami po 
rinkimų, kad tik juos patraukus savo pusėn. Pažiūrėkit 
City Hali ir įvairiuose miesto departmentuose, o per- 
sitikrinsit kas negrams pataikauja — ogi demokratai. 
Vegrai be jokio pataikavimo visados remia republikonų 
partiją, nes republikonų partijos Amerikos garsui 
prezidentas Abraham Lincoln juos paliuosavo iš denv^ 
kratų vergijos, kurie juodveidžius pirko, pardavė ir pk 
kė kaip gyvulius. Ar tai dyvas, kad negrai nenori rem<» 
demokratų kandidato William E. Dever, o remia repub
likonų kandidatąWilliam Hale Thompson, parodydami 
dėkingumą savo geradėjams republikonams.

dangiški kūnai, buvo pavidale 
atskirų smulkių dalelių, išbars
tytų svieto begaliniame ruime. 
Visa pašvietė buvo pripildyta 
labai smulkiomis, liuosai lekio- 
jančiomis vienokio dydžio da
lelėmis, kurios viena į kitų bu
vo panašios ir nesusirinkę į 
vieną krūvą lekiojo pašvietus 
ruime. Visi kūnai, kurie mus 
apsupa, irgi susiek da iš smul
kių nematomų dalelių. Jos' ne
limpa viena prie kitos, bet vie
na kitą traukia ir susiartinę 
sudaro kimus, t. y. panaši tvar
ka kaip tarp dangaus kūnų, tik 
kad šie nesusiartina. Laikai, ka
da nebuvo susiformavusių įvai
riausių daiktų, vadinami chaoso 
amžiais. Tos pirmykštės dūde
lės judėjo, krutėjo, nes judėji
mus nepaliaujamas. Musų plo
nutėlė atmosfera, rodos, rami, 
vienok yra judėjimas, banga
vimai. Saulė sukasi apie savo 
ašį ir drauge suka visų eilę 
planetų ir mėnulių. Judėjimas 
didžiausia. Grįšime prie pi r-

net

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau 
ir gyventi buvo atsibodę,

Pirmiau Dabar

ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 
kiek uždirbdavau tai visą, daktarams 

Mane kankino viduriu nedirbi- 
mas pilvelio nuslabnėjimas, skil
vio nemalimas ir nervai; skaudė
davo galva, po krutinę, strėnas 
ir t. t. neturėjau apetito ir ne
skanius atsirūgimus; abelnai bu
vau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur negau
nu pagelbos, ėmiau tyrinėti pats. 
Ir man tiek pasisekė surasti vai
stus, vafdu SALUTES B1TTER- 
LS VYNAS ir j 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar 
ir išmokėdavau, ir buvau pristy- 
gęs vilties, kad bepasveiksiu. 

taipgi yra tūkstančiai žmonių pa- 
VYNO ir dėkavoja jo Geradūjystei.
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ENDORSEMENTS.
Čionai aš pasirodau visuomenei; 
sveikę nuo SALUTES BITTERIO

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
naudokite SALUTES BITTERI ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinSs ir strėnų skaudėjimą ir abel
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
apttekose, ir tam panašiose vietose. Kaina t bonka $1.00, 12 bonkų 
10.00. Siunčiant į kitus miestus už vienų bonkų $1.25, o už 12 boiu 
kų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Balutes Manufacturing Co. Taipgi norė
dami greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi
me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuoki! taip:

SALUTES MANUFACTURING CO.
\v aut Mrraf. Chieaao. III.. Tel. Boutevard 7351
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13th VVurd BoostersThe ___ __t________.
Lithuunian Republican Club of

Brighton ęark
American Llthuanian ('itizens Club 
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Humboklt Purk Independent

Political Club
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Political Club
Azukas Lithuunian Republican
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Lithuunian Citizens Workingmens

Benovelent Club
Lithuunian American Political Club 

of tre 9th Ward
South Side West Property Owners 

Association.
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Thompsonas baigdamas savo majorystės urėdą 192# 
metais paliko miesto ižde perviršį, o Deveris baigdamas 
savo urėdą palieka miesto ižde kelis milijonus dolerių 
nedatekliaus, užtai taksai taip labai pabrango Deveriui 
begaspadoriaujant. Deverio ir jo bendradarbių demo
kratų tolesnis gaspadoriavimas visai subankrutis mies
tą ir padvigubins taksus ant praperčių. Thompsonas 
stovi už taupų ir tvarkingą miesto valdymą ir sumaži
nimą taksų.
Thompsonas stovi už geresnę transportacijos systemų. Daugiau 
karų, daugiau sėdynių ir mažesnę važiavimo kainą — “car fare”. 
Thompsonas nejieško sau jokių turtų. Jis gana turtingas. Jis 
tik trokšta palikti žmonių atmintyje garbingą vardą užtarnautą 
savo gerais darbais Chicagos gyventojų labui.
Thompsonas būdamas majoru savo įtaka ir gabumais sutraukė 
Chicagon daugybę įvairių industrijų, kas davė darbininkams pa
kaktinai darbo su geru mokesčiu. Prie Deverio dabar viešpa
tauja bedarbė ir mažas mokestis. Thompsono išrinkimas reiškia 
daugiau darbų su padidintu mokesčiu, nes biznieriai ir fabrikan
tai turi pilną pasitikėjimą Thompsonui.
Piliečiai! Jeigu norite padaryti prohibicijai greitesnį galą, pa
naikinti vandenio miterius ir pamažinti kainas, Įsteigti miesto 
valdžioj geresnę tvarką ir sumažinti taksus, turėti geresnę ir 
pigesnę transportaciją, turėti daugiau darbų su didesniu mokes
čiu, turėti geresnę tvarką ir apsaugą Chicagoje, tai balsuokite už 
VVILLIAM HALE THOMPSON ant Majoro, Antradieny, Balan
džio 5 d., 1927 m., nuo 6 ryto ir 4 vai. po pietų.

CHICAGOS LIETUVIU PILIEČIU REPUBLIKONŲ 
PARTIJOS CENTRAL1NIS KOMITETAS.

William Hale Thompson
ANT MAJORO
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NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Baland. 2, 1927

Svieto Pradžia
Gyvena žmogus. Jis protau

ja apie save, kitus, .žemę. dan- 
gų ir t. t.

Gyvenime tenka susidurti su 
klausimais, į kuriuos sunku ar 
visai n galima atsakyti. Jei pa
lu rėmini žinot iš kur esafn mes 
žmonės 
vis bus 
svetimi.

kilę, prie ko einam, tai 
klausimai, kurie nėra 

Gali žmogų puikiai 
ir suprast, galinus

ir apie jo kilmę spręsti.
Antros rųšies klausimai, tai 

Lūs toki, kurių mes negalim sa
vo penkiais jausmais išaiškint. 
Tokiu klausimu yra ir 
pradžios gvildenimas,
musų žemė? Kada ir kaip 
rado mėnulis, žvaigždės,

svieto 
kur 

atsi- 
sau-

sie-Seniausi žmonių raštai 
kia nedaugiau kaip 4 5000 me
tų praeitin. Taigi į tuos klau
simus griežto atsakymo nėra, 

žmo 
žemės.

griežto atsakymo 
laike tvėrimosi

gaus, nebuvo ir musų 
Klausimas lieka atviras.
gaus protas ieško išėjimo. Lai
kui bėgant sudaromi spėjimai 
hipot;žirnis vadinami. Ili|>ote- 
zos kuriamos tam tikrais* pa
matais, kad priėjus prie išri
šimo klausimo. Iš tikro butų 
juokinga, kad ir taip spėti, ma
nyti: parėjęs į namus šeimi
ninkas neranda ko jiors. Ima 
ir spėja, kad pavogė ir gana. 
Vėliau besidairydamas suranda 
daiktą, čia spėjimas be pama
to buvo ir niekais nuėjo. Jei 
grįžęs i namus, butų ieškojęs 
žymių, kurias plėšikas galėjo 
palikti, butų įspėjęs turėda
mas pamatą. .Iii surasi nuplėš
tą užraktą, ką nors pamesta, 
tai čia drąsiai ir tikrai pasaky
si, kad blogo žmogaus butą.

Moksle hipotezės Imi atsa
kyti reikalavimams: 1) reika
linga išaiškinti aiškiai ir su
prantamai visus apsireiškimus, 
apie kuriuos spėjame; 2) turi 
sutikti su visais apsireiškimais, 
apie kuriuos j*au seniau žino
jome; 3) negali priešintis ki
tiems mokslams ir jų darody- 
mams, nes mokslai santykiuoja 
vieni su kitais; taigi hipotezė 
turi sutikti su gamtos tiesomis; 
•1) turi būt aiški ir supranta
ma. Nauja hipotezė turi būti 
papildoma naujais patėmiji- 
mais. Jei nauji spėjimai gali 
užginčyti pirmą, tai tą meta
me ir 
tuomet 
sirinkau

Lckiodamos atskiros medžia
gos dalelės galėjo susitikti ir 
susikibti į daiktų. Iš dviejų ma
žutėlių dalelių atsirado naujas 
kūnas du kart didesnis už vi
sus kitus, šis smarkiau pradė
jo pritraukti kitas skraidančios 
medžiagos daleles, nes svarus 
arba traukos jėga yra ypatybė 
kiekvieno kūno. Pirmos dvi su
sidarę dalelės sudarė tvirtes
nį vidurj-centrą, apie kurį rin
kosi laisvai lekioję atskiros 
dalelės. Laikui bėgant iš atski
rų dalelių susirinko į daiktų vi
sas debesys. Debesys pirmykš
tės medžiagos vadinosi miglo
tinė. Miglotinė prasidėjusi iš 
dviejų susidurusių dalelių au
go, didėjo. Susidariusios miglo
tinės, nurodytu budu, trauka 
negalėjo veikti į visas pasvie
tyje esančias medžiagos daleles. 
Toli nuo centro 
traukimo jėga 
lar toliau visai
Buvo panašiai kaip su toli nuo 
dabartinės saulės 
planetomis.

Tose vietose, kur pirmosios 
miglotinės traukos laukas bai
gėsi, galėjo atsirasti panašus 
atsitikimas, t. y. susidurti dvi 
mažutėlės dalelės ir išaugti 
antra, trečia ir ketvirta miglo
tinė. Reiškia, pradinė migloti
nė pasidalino į daug miglotinių, 
nors ir šiandien tos pradinės 
medžiagos-miglotinės palaidoj 
formoj yra, kaip vėliau maty* 
sim.

miglotinės 
buvo maža ir 

nejaučiama.

esančiomis

naujo ieškome, 
geresnio. Aš 
vieną 

kurios aiškintojai

Kada visos dalelės vienos 
miglotinės susirinko aplink sa
vo c.ntrą, turėjo pasidaryt mil
žiniškas kamuolys, Įkaitęs dėl 
rinkimosi ir spaudimosi viena 
prie kitos besirenkančių dale
lių. Kuo labiau tos dalelės prie 
vidurio rinkosi, tuo smarkiau 
spaudėsi, kamuolys šilo yis la
bino pakol gale centras kaipo 
tirštesnis taškas (vieta) įkaito 
taip, kad turėjo su liepsna už
siliepsnoti. Miglotinė užsidegė 
ir iš jos pasidarė didis gazinis 
kamuolys su degančiu viduriu 
ir išrėdė lyg žvaigždė vidury 
butų. Tokius' apsireiškimus ma
tome ir šiandien per gerai dK 
dinančius stiklus.

'Milžiniška miglotinė 
tur būt dėl susidavimo 
pritraukiamų atskirų 
arkm iš įs 
dviejų dalių,
kad juo tos dalelės 
prie centro spaudėsi, tuo cent
ras turėjo labiau tirštėti ir vi
sas kamuolys užsidegti su liep
sna. lokiu budu susidarė pir
mas gazinis, degąs kamuolys, 
kuris sukosi apie savo ašį. Bu
vo taip 
vietose, 
atsirasti 
lt. Visa 
šiandien
žesnių dangaus kūnų, senovėj 
buvo tik kelių saulių ir miglo- 
tinių formoje.

Susiformavimas dangaus 
kūnų

Saulės laivo neaprašomo dy
džio. Atstumai tarin* jų neiš
matuotai dideli. Pirmykštė sau-I

le (ės) buvo apvali. Besisukda
ma, delei išcentrines jėgos, sau
lė iš polių susiplojo, o šonui 
praplito ir nutolo nuo centro. 
Dangiškas kūnas iš apvalaus 
turėjo pasikeisti į steroidą, t. y. 
į i.šskiestą ties ekvatoriumi ir 
j suplotą ties poliais. Besisu
kant nuolatos saulei dalys lies 
ekvatoriumi plito, tolinosi nuo 
centro. Galiau taip toli jiutolo, 
kad žymiai mažiau juto saulės 
centro traukiamąją jėgą. Masė 
ties ekvatoriumi toli nutolusi 
nuo centro turėjo per tam tik
rą laiką kaip ir artimesni taš
kai prie centro apsisukti, ap- 
skristi apie saulę. Kad suspėti, 
tos dalys, perbėgti didesnį ke
lią privalėjo su didesniu grei
tumu lėkti ir per tai įgavo vis 
didesnį ir didesnį jsibėgimą. 
Kadangi jos centro silpniau pri
traukiamos ir greičiau lėkda
mos įgavo vis didesnį įsibėgi- 
mą, turėjo gale nuo kamuolio 
ties ekvatoriumi nuplyšti pa
veiksle žiedo. Atskilęs žiedas, 
karštos masės,- nors ne steroi
dinės formos, vienok delei įsi- 
bėgimo sukosi ta linkme, kur jo 
gimdytoja saulė sukasi. Atsi
radęs- žiedas su laiku persi- 
Iraukė ir susirinko j daiktą, t. 
y. sudarė liaują saulę, kuri bu
vo mažesnė už pirmykštę ir tie
siog nuo tos priklausė, besisuk
dama į tą pusę, kur motina lie
pia. Didysis, pirmutinis degąs 
kamuolys ' sumažėjo atskilus 
žiedui ir įgavo apskritą formą. 
Ta forma neilgai pasiliko. Be
sisukdamas kamuolys vėl plo- 
josi ties poliais ir skietėsi tięs 
ekvatoriumi. Taip ėjo nuolati
nė eilė ir gimė vis nauji ir nau
ji dangaus kūnai.

Pirmykšte saulė mažėjo, nes 
tam buvo priežasčių. Nauji kū
nai skilo ir aušo, o pertai, 
žinom, traukėsi, tirštėjo, 
traukdama ir mažindama 
paviešį, pirmykštė saule 
nosi nuo naujai gimusiųjų 
lių. Iš tos didelės saulės
darė daugybė saulių ir jos, bū
damos mažesnės, sukosi link 
sukimosi pirmykštės, 
saulės pasidarė musų 
šviečianti saulė, o šios
įkaitę ir savo keliu, tomis pat 
liesomis, gimdė naujas formas, 
t. y. mėnulius.

Musų matoma saulė, būdama 
įkaitusi, kaip ir kiti atskilę kū
nai, sukosi ir pagimdė Žemę,

kaip 
Besi- 
savo 
tolU 
sau- 

pasi-

=ss
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Galima manyti, 

smarkiau
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buvo

tik 
pa- 

hipote-
vra v

garsus vok. Kantas ir francu- 
zas Laplaceo. Jų spėjimai apie' 
svieto praeitį skaitomi aiškiais 
ir * suprantamais ir dėl to aš 
juos pasirinkau.

Pradinė medžiaga
Mokslo vyrai, aiškindami pra

džią dangaus kūnų, spėja, kad 
iš pradžių tokių dangiškų svio 
tų, kokius šiandien turime ir 
galime matyti, nebuvo. Bet vi
sa medžiaga, iš kurios sudėti 
dangiški kūnai, buvo pavidale 
atskirų smulkių dalelių, išbars
tytų svieto begaliniame ruime. 
Visa pašvietė buvo pripildyta 
labai smulkiomis, liuosai lekio- 
jančiomis vienokio dydžio da
lelėmis, kurios viena į kitą bu
vo panašios 
vieną krūvą 
ruime. Visi 
apsupa, irgi
kių nematomų dalelių.
limpa viena prie kitos, bet vie
na kitą traukia ir susiartinę 
sudaro komis, t. y. panaši tvar-

vadinama saulė. Kitose 
kaip minėjau , galėjo 
miglotinė, iš šios sau- 
visata kosmos, kuri 
pilna didesnių ir ma

ir nesusirinkę į 
lekiojo pašvietęs 
kūnai, kurie mus 
susiet da iš smul- 

Jos ne-

kad šie nesusiartina. Laikai, ka
da nebuvo susiformavusių įvai
riausių daiktų, vadinami chaoso 
amžiais. Tos pirmykštės dūde
lės judėjo, krutėjo, nes judėji
mus nepaliaujamas. Musų plo
nutėlė atmosfera, rodos, raini, 
vienok yra judėjimas, banga
vimai. Saulė sukasi 

drauge suka
planetų ir mėnulių, 
didžiausis. Grįšime 
mykštėb medžiagos.

apie savo
ašį ir

Judėjimas 
prie pir-

Jupiteri, Naturną, Venerą ir 
kitus dangaus kimus. Kada 
saulė atskilo, ji buvo taip di
delė ir užėmė erdvėje lą plotą, 
kuris tęsėsi nuo saulės centro 
iki toli esančio Neptūno. Gim- 

naujus kimus (plane- 
besitraukdama, saulė 

ir pasiekė dabartinį
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Dabar vaizduodami! s musų 
saulės pirmykštį dydį, galime

(Seka ant 3-čio pusi.)

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 
ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visą daktarams 

Mane kankino viduriu nedirhi- 
mas pilvelio nuslabnėjimas, skil
vio nemalimas ir nervai; skaudė
davo galva, po krutinę, strėnas 
ir t. t. neturėjau apetito ir ne
skanius atsirūgimus; abelnai bu
vau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur negau
nu pagelbos, ėmiau tyrinėti pats. 
Ir man tiek pasisekė surasti vai
stus, vatdu SALUTES B1TTER- 
IS VYNAS ir j 6 mėnesius pali
kau sveikas ii* tvirtas, ir dabar 
ir išmokėdavau, ir buvau pristy- 
gęs vilties, kad bepasveiksiu.

taipgi yra tūkstančiai žmonių pa-

net
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ENDORSEMENTS.
donai aš pasirodau visuomenei;
sveikę nuo SALUTES BITTERIO VYNO ir dčkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
naudokite SALUTES BITTER| ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinfis ir strėnų skaudėjimą ir abel- 
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų 
$9.00. Siunčiant į kitus miestus už vienų bonkų $1.25, o už 12 boto 
kų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Balutes Manufacturing Co. Taipgi norė
dami greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu h* Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi
me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip:

SALUTES MANUFACTURING CO.
616 W. 31st Street, Cliicagv, III., TeL Boulevard 7351 
• ..<♦> ■;<*;■ .*;♦;• •>;

13th VVurd BoostersThe ___ --t______
Lithuanian Repuhlican Club of

Brighton (‘ark
American Lithuanian Citizens Club 

of Brighton Vark
H limbo! d t Vark Independent

Poliikal Club
South Weat American Lithuanian

Political Club
Azukas Lithuanian Repuhlican

i Pilitical Club
Lithuanian Citizens Workingmens

Benovelent Club
Lithuanian American Political Club 

of t re 9th Ward
South Side West Property Owners 

Association.

l

Balandžio 5tą, atsibus rinkimai į miesto Majorus. Trys 
kandidatai pageidauja to urėdo: Thompson, Dever ir 
Robertson. Chicagos Lietuvių Piliečių Republikonų 
Partijos Centralinio Komiteto, devyni skaitlingiausi 
Lietuvių Piliečių Politiniai Kliubai, Lietuviai Biznieriai, 
Profesijonalai ir Veikėjai pataria balsuoti už Republi
konų Partijos kandidatą William Hale Thompson.
Thompsonas stovi už panaikinimą prohibicijos ir sugrą
žinimą žmonėms gero alaus ir vyno, kuriuos demokratų 
partija nuo žmonių atėmė karo laiku prisidengdama 
javų taupinimo teorija. Jau virš aštuoni metai kaip 

. karė pasibaigė, kasmet yra didelis perteklius javų, far- 
meriai verkia, kad javų kainos labai žemos, o prohibici ja, 
demokratų partijos įkūnyta tebegyvuoja. Kas tą prohi- 
biciją palaiko? Ogi Deveris su savo bendradarbiais, de
mokratų patrijos senatoriais ir kongresmonais. Balsas 
už Thompsoną bus tai smarkus smūgis prohibicijos 
žandan.
Thompsonas stovi už pertvarkymą policijos departmen- 
to. Thompsonas užgins miesto policijantams kaišioti 
nosis į žmonių stubas neva jieškant prohibicijos peržen
gimų; jis sustabdys bereikalingą neteisėtą namų kra
tymą ir kyšių gaudymą^ jis privers policiją saugoti žmo
nių namus, jų turtą ir gyvybę nuo vagių ir užpuolikų, o 
ne eikvoti savo laiką sėdint prie bravarnių ir šnipinė
jant apie žmonių stubas.
Thompsonas stovi už panaikinimą vandenio miterių, 
kuriuos įvykdė demokratiška miesto vaidyba Deveriui 
begaspadoriaujant ir taip nežmoniškai pakėlė vandenio 
kainas gyventojams. Balsas už Thompson^ reiškia van
denio miteriai lauk, vandenio kainos žemyn, gyvento
jams našta lengvyn.
Demokratai gazdina žmones buk Thompsonas patai
kauja negrams, kad gavus jų paramą rinkimuose, ir buk 
negrus^užleises ant lietuvių sprando. Netiesa. Yra tai 
tikra demokratų melagystė. Patys demokratai su savo 
Deveriu negrams pataikauja duodami jiems visą eilę 
miesto darbų ir da daugiaus darbų prižadėdami po 
rinkimų, kad tik juos patraukus savo pusėn. Pažiūrėkit 
City Hali ir įvairiuose miesto departmentuose, o per- 
sitikrinsit kas negrams pataikauja — ogi demokratai. 
Vegrai be jokio pataikavimo visados remia republikonų 
partiją, nes republikonų partijos Amerikos garsus^ 
prezidentas Abraham Lincoln juos paliuosavo iš demo
kratų vergijos, kurie juodveidžius pirko, pardavė ir pi? 
kė kaip gyvulius. Ar tai dyvas, kad negrai nenori remD 
demokratų kandidato William E. Dever, o remia repub
likonų kandidatąWilliam Hale Thompson, parodyti? 
dėkingumą savo geradėjams republikonams.
Thompsonas baigdamas savo majorystės urėdą 1923 
metais paliko miesto ižde perviršį, o Deveris baigdamas 
savo urėdą palieka miesto ižde kelis milijonus dolerių 
nedatekliaus, užtai taksai taip labai pabrango Deveriui 
begaspadoriaujant. Deverio ir jo bendradarbių demo
kratų tolesnis gaspadoriavimas visai subankrutis mies
tą ir padvigubins taksus ant praperčių. Thompsonas 
stovi už taupų ir tvarkingą miesto valdymą ir sumaži
nimą taksų.
Thompsonas stovi už geresnę transportacijos systemę. Daugiau 
karų, daugiau sėdynių ir mažesnę važiavimo kainą — “car fare”.
Thompsonas nejieško sau jokių turtų. Jis gana turtingas. Jis 
tik trokšta palikti žmonių atmintyje garbingą vardą užtarnautą 
savo gerais darbais Chicagos gyventojų labui.
Thompsonas būdamas majoru savo įtaka ir gabumais sutraukė 
Chicagon daugybę įvairių industrijų, kas davė darbininkams pa
kaktinai darbo su geru mokesčiu. Prie Deverio dabar viešpa
tauja bedarbė ir mažas mokestis. Thompson© išrinkimas reiškia 
daugiau darbų su padidintu mokesčiu, nes biznieriai ir fabrikan
tai turi pilną pasitikėjimą Thompsonui.
Piliečiai! Jeigu norite padaryti prohibicijai greitesnį galą, pa
naikinti vandenio miterius ir pamažinti kainas, įsteigti miesto 
valdžioj geresnę tvarką ir sumažinti taksus, turėti geresnę ir 
pigesnę transportaciją, turėti daugiau darbų su didesniu mokes
čiu, turėti geresnę tvarką ir apsaugą Chicagoje, tai balsuokite už 
WILLIAM HALE THOMPSON ant Majoro, Antradieny, Balan
džio 5 d., 1927 m., nuo 6 ryto ir 4 vai. po pietų.

CHICAGOS LIETUVIU PILIEČIU REPUBLIKONŲ 
PARTIJOS CENTRAL1NIS KOMITETAS.

William Hale Thompson
ANT MAJORO
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SVIETO PRADŽIA

(Seka nuo antro pusi.)

numyli. kad pirmykštė saulė, 
iš kurios gimė daugybė saulių, 
kurių tarpt* ir mūsiškė radosi, 
buvo labai didelė. Toliau musų 
žemė savo keliu pagimdė mė
nulį.

šiandien turi tokį vaizdą per- 
sislatyt. Labai senai, milijo
nais metų skaitant, buvo kele
tas didelių saulių. Tos saulės 
gimdė planetas, kurios savo ke
liu sudarė savo sistemas. Prie 
antraeilių saulių reikia priskai- 
tyl ir musų saulę su jos siste
ma.

Hipotezės patvirtinimai

Visą laiką kalbėjome apie 
saules, mėnulius ir tt., kaip 
tikrai žinodami. Pradžioje raš
to vienok sakiau, kad tai yra 
spėjimas, o ne tiesa bei tikre
nybė, dėsniais įrodoma. Vienok 
reikia tą spėjimą-hi)X>tezę ap
žiūrėt. ar ji atsako tiems rei
kalavimams, kurie kiekvienam 
įimtam spėjimui arba hipotezei 
statomi. Aš giliai nežiūrėsiu, o 
tik pasakysiu ar sutinka su 
pagrindiniais gamtos dėsniais 
iv tiesomis ir ar nesipriešina 
kitu mokslu spėjimams.

Astronomijos mokslas, tiriąs 
dangaus kūnų gyvenimą, nors 
jaunas, bet pažangus, ir šiame 
atsitikime panaudotinas. Žiū
rint į apskritą dangų, milijo
nais žvaigždžių nutiestą, pa
prasta akimi nesimato daug ko. 
Mėnulis, artimiausios žvaigždės, 
paukščių kelias riogso ratu — 
ir gana.

Mokslininkai iš observatori
jų, pasišarvavę akis, nuolatos 
tėmydami, kitaip pasaulį mato, 
kitaip jį supranta. Jie sako, 
kad aukštai padangėse, kur 
musų mintys ir akys tesiekia, 
yra palaida pilkos spalvos pra
dinė medžiaga, kurią mes mig- 
lotine vadiname. Žinomas vo
kiety* lleršelis išrado tinka
mus žiūronus ir temijo dan
gaus kimus. Paukščių kelią, 
kuris paprasta akimi tik lyg 
šviesių dulkių laukas atrodo, I 
yra žvaigždžių prisėtas. Paukš
čių kelią jis pavadino rinkiniu 
žvaigždžių, l os žvaigždės taip l 
toli esančios, kad ir didi Ii tar
pai, kurie skiria vieną žvaigždę 
nuo kitų, vhai iš akių d*ngsta. 
Nematant tarpų tarp žvaigž 
džių išiodo, kad tai miglotinė 
butų. Ilgai ir rimtai dirbąs 
lleršelis irgi taip manė, tėmy- 
damas paukščių kelią. Nebega
lėdamas žiūrono pagalba maty
ti kas ten yra, darė išvadą: 
ten toli, kur šarvota akis ne
siekia, yra žvaigždės ir dėl to
lumo atrodo lyg tai miglotinė 
butų. Vėliau, kada atkreipė 
domę į miglotinių formas, pa
stebėjo, kad jos yra įvairiausių 
pavidalų. Aiškiausi beformė 
miglotinė esanti Orijono žvaig
ždžių konsteliacijoj. Netoli žvaig
ždžių Medijo konsteliacijos mig
lotinė stengiasi pasikeist: įgaut 
steroidinį pavidalą. Toliau eina 
spiralinės miglotinių formos ir 
kitos. Ant pietinės dangaus da
lies yra miglotinė, kurios vidu
ryje dega kitas kamuolys.

Dabar kils mintis, kad page
rink žiūronus ir ištirsi kas tos 
migloti nes yra: ar žvaigždžių 
rinkiniai, ar kas kita? Tą dar
bą bei uždavinį gali pakeist 
spektrinė analizė, t. y. šviesos 
spindulių leidimas per trikam
pes prizmes. įkeisti per prizmę 
spinduliai, tam tikru budu pa- 
sisklaido j keletą spalvų. Spal
vos jau užtenka gauti, kad su
žinojus daikto savybes. Paukš-Į 
čių kelio spektras yra toks, ko
kį gauname nuo įkaitintų kie
tų ar skystų kūnų, kiti gi šla
kai (medžiagos debesys) duo
da spektrą sutraukytą ir sudė
tą iš šviesių brūkšnių. Sutrau
kytą sj>ektrą, žinoma, duoda ga- 
zai. Iš to sprendžiama, kad tu-l 
Ii iš tų šlakų (matomų debesų) 
yra tai žvaigždės susirinkę, bet 
kiti iš jų nėra apskriti, vien

i kūnai, o yra tai gazinė medžia
ga. Ta gazinė meržiaga, per 
liuronus žiūrint, atnnlo debe
sėliu delei didelio tolumo. Kaip 
matome, ir šiandien tveriasi 
naujos saulės, kurios laikui bū
vant atvės ir liks kaip mūsiš
kė žeme. Juk matontasis Satur
nas su savo žiedu kitaip butų 
lusuprantamas, jei nemanyti, 
<ad tai naujo mėnulio atsira- 
limas vyksta.

Mokslai geogonija, geologija, 
laleentologija tą hipotezę pa
tvirtina. Žinome iš gilesnių 
gręžimų žemės, kad įi vidury 
karšta. Vulkanai ir šiltieji šal
iniai tą patvirtina. Kad žemė 

buvo kaip saulė įkaitusi, įrodo 
'ėmės nuolatinis atšalimas. At
siradus gyvybei ant žemės, bu- 
a kitokių gyvenimo sąlygų 
įei dabar, nes iškasenos anga- 
ų ir gyvulių pakankamai ge
ni įrodo.

Pradžioje sakėme, kad pra- 
linė medžiaga buvo mažų, al- 
kirai lekiojančių dalelių pavi
lnio. Gabalas geležies išrodo 
ieva koki vienetą butų. Išty- 
us pasirodo, kad gabalas gele
žes sudėtas iš smulkių dalelių, 
os dalelės arti prisitrenkę ir 

tarpe jų yra tuštumos. Pavar- 
ojus didesnę jėgą, geležies at- 
ikiros dalelės atsitolina, saky- 
rme, perpjovę jreležj. Jei gele- 
i įkaitinti, tai atskiros dair
ės nuo šilumos atsitolins ir ga
nias geležies padidės. Jei kal
inti dar labiau, kai geležis į 
carą pavirs, atskiros dalelės vi- 
ai pasileis ir viena kitos nebe- 
iritrauks. Jei atskirai lekiojan- 
■ias dalelis pradėti aušyt, jos 
ėl viena kitą trauks, susiartins 
r pirmiau virs į skystimą, o šis 
inliau aušinant virs į kietą ku- 

| aa.
‘ i - i

Buvo mintis, kad susispaudi- 
nas medžiagos dumia šilumą, 
š tikro aišku. Smarkiai su- 
paustas oras cilinderyje įkaiti- 
ia cilinderio sieneles, Tas spė- 
imas, kad besispausdamos at
kilos dalelės įkaito, lieka s*u- 
rantamas.
Bendrais bruožais paminėjus 

tsiradimą svietų, paaiškinus 
lipottzės tikrumą, reikia pasa- 
yti, kad tai ne pradžia svietų 

juvo. Gal būt, kad buvo laikas, 
:ada tokis tvėrimąsis saulių bu- 
o jau buvęs. Ateityj nestebėti- 
a butų, kad gyvybė sviete iš
tektu ir visos saulės su savo 
istemomis į pradinę medžiagą 

pavirstų, ši pradine vėl vadin
is! ir gimdytų vėl visą eilę 

.aujų dangaus kūnų. Tokiu bu
tu susidarytų ciklas, kuris bu- 
,ų amžinas.

Materijos ir energijos amži- 
niino tiesos tą ciklą patvirtina.

Sekant Heilpermą, Falbą, 
\Vilh. Meyer ir kitus. —P. ž.

Grand Rapids, Mich.
Da keletas žodžių apie SLA. 60 

kp. 25 metų sukaktuves. — 
Susitvėrė nauja kuopa.

Jau Naujienose buvo rašyta 
kaip musų bolševikai rengėsi 
prie šio paminėjimo, todėl nėra 
reikalo čia visas smulkmenas 
(prašinėti. Dabar tik paminė

siu kaip bolševikai darbuojasi 
Susivienijimo labui.

Kaip tik S. L. A. 60 kp. ko
mitetas atmetė jų neprašytą 
Sąiyšį, kurį bolševikai norėjo į- 
piršti, vietoj pakviestų draugi
jų, tai jie pradėjo dėti visas 
savo paslaugas, kad tas kon
certas neįvyktų, kurį kuopos 
komitetas rengė paminėjimui 
25 metų kuopos gyvavimo. Ko
mitetui prašant buvo pasi ga
lėjusi visa eilė solistų bei so- 

Usčių dainuoti viršminėtame 
koncerte, bet kuomet liko tik 
įpie savaitė laiko iki koncerto, 
tai visi tie dainininkai pasisa
kė, kad jie neisią dainuoti del- 
o, kam Sąryšį atmetė. Vėliau 

teko sužinoti, kad pats Sąryšis, 
kurį bolševikai stato aukščiau 
visų draugijų, atkalbinėjo tuos 
dainininkus, baugindami net iš 
savo tarpo prašalint tuos, ku
rie neklausytų ii- eitų dainuoti 
Susivienijimo kuopai.

Nors bolševikai ir dėjo visas 
pastangas-, kad neįvyktų virš- 
minėlas koncertas, bet jų pa-i 
stangos nuėjo niekais. Nors 
truputį kitokioj formoj, bet pro
gramas įvyko ir gana gražus. 
Programą išpildė LDLI) 5 kp. 
nariai, pirstatydami porą vei
kalėlių. Pertraukoj buvo įvai
rių pamarginimų, kuriuos iš
pildė jaunos lietuvaitės šokiais 
bei dainomis. Keikia pažymėti 
vieną iš tų dainininkių, tai p-lę 
L. Abromaičiutę. Ji turi labai 
malonų balsą ir jau pusėtinai 
išlavintą ir sudainuodama kele
tą dainelių padarė didelį įspūdį 
i publiką. Po programo buvo 
surengta vakariene, prie ku
rios* svečiai Ii ii ft.4mai užbaigė
vakara. ♦ I• I

Ant rytojaus, sekmadieny, 
kovo 2(1 d., įvyko prakalbos. 
Kalbėjo nuo LDLI). 5 kp. A. 
Kauskas, nuo švento Jurgio 
Draugijos Krisčiunas, nuo S(L 
A. 60 kp.—1). Greičaitis ir Pa
šluostą. Paskiau kalbėjo S. K. 
Vitaitis. Jo prakalba kuone 
išimtinai buvo pašvęsta jauni
mui.

Ant rytojaus, pirmadienio va
kare, susirinko gražus būrelis 
jaunuolių, apie 18 vaikinų ir 
merginų ir sutvėrė jaunųjų 
<uopą. Dabar ta kuopa turi 
apie 25 narius. Tai yra labai 
graži pradžia ir reikia tikėtis*, 
kad ateityje jų prisirašys da 
daugiau. Gulbiniškis.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti- - I
nų. Nei vienas ne-
gali būti be

MALT TONICO
arba

Extra Pale Alaus
mvitoAAnH* I

OO FOR CONvAL*iCgMT1 i 
mikcshing J

GOOO f c* th« H< 
IMH M.

■Jis yra rekomen-
[duojamas per
' Dr.B.McNicholas
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie nedaliPrarykite savo 

suteiktL tuomet pašaukite t

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

krausty:
I SAVO NAMA

Ir rinK renčias nuo Kitų
Mažas įmokėjimas—Lengvi išmokėjimai

Pasirink sau vienų iš šių namų, įmokėk dalį ir kraustykis tuojaus ar nuo Gegužio pirmos.
Čia viskas puiku, nauja, ekonomiška ir tvirta. Namai mokasi patys už save.

Kas pageidauja ramaus gyvenimo, nenori turėti rei
kalų su rendoriais, gali lengvai įsigyti sau bungalow 
labai lengvomis išlygomis. Ateikite ir apžiūrėkite.

Norintiems didelio pelno ant savo investuotų pinigų, 
patariama pirkti šiuos 4-rių flatų muro namus. Ge
resnių namų už tokias žemas kainas jus nerasit nie
kur visoj Chicagoj.

W. HAYDEN BELL * •
/

Ed. W. Bakševičius,
? • ' . 7. w'., ’z‘- / ■ ’ *)'■'* ’ • ‘ ?.

Vedėjas
4336 So. Kedzie Avė. Tel. Lafayette 8600

CHICAGO, ILL.

t
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J. LAZDAUSK1S, Pirm., 4710 W. 12th PI., Cicero, III.
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago 
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. Francisco Avė., Chicago.

lOKsieiviu
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą savaitėje.

Vytuko Rūpestis

ŽIOPLIO MEILĖ

Jis tik supran- 
mama turi

Juk jie šiąnakt mus krės... 
ir tai taręs Vytukas ramiai 

užmigo. —Knisius.

Redaktorius J. LAPAITIS

1739 South Halsted St., Chicago, Illinois

Butkų Juzė

MOTINAI

nei iš to vyrui kažin kodėl taip 
gera pasidarė, kad jisai iš to 
susijaudinimo pratarė:

—Man dabar taip gera, 
aš matau visą pasaulį!

Piemenukas iš po lovos
ša galvą ir klausia:

Gal pons ir mano karvutę 
matai?

“DIVORSAS”
[Feljetonėlis]

kąd

iški-
tas “divorsas”. 
mylėjau iš pat

Vytukas gatvės- vaikas. Tik 
neaktingas jos gyvenimo kūrė
jas, ar dalyvis, o pasyvus jos 
reiškinių stebėtojas. Vos spės 
pusryčių užkąsti, pašmukšt — 
ir jau gatvėj. Atsisės kur nors 
tarpvartėj, ar prie durų ir tū
no — stebi kas aplinkui dedas. 
Iš gatvės judėsiu jis sprendžia, 
kuiio laiko esama ir sulig jo 
tvarko savo gyvenimą. •

šit išėjo iš namų ponas sto
rą portfelį prigrūstą popiero- 
mis nešinąs. Vytukas žino, kad 
tai departamento direktorius 
tarnybon skuba. O kas tas di- 
lektorius, ką jis veikia — pen
kių vasarų Vytuko galvoj tęs 
žinios netelpa.
ta, kad dabar jo 
pradėti puodus kaisti tėtei pie-

Jau temo. Vytukas parbėgo 
namo. Tėtės nerado ir nelaukė 
jo pareinant. Bet jis ir tai ži
nojo, kad ne visuomet suima
mas jo tėtė, kai gatvėj daug 
ginkluotų uniformoj vyrų pa
sirodo, kartais jis kaž kur iš
nyksta. Dabar jų namus krės, 
tėtės ieškos. O Vytukas žino, 
liet kur tėtė, Vytukas piktiems 
žmonėms nepasakys.

Mama, mūsų tėtė geriau
sias žmogus. Jis dirba dieną, 
naktį, ir taip mažai uždirba, ir 
delko jį jie persekioja? — lip
damas į lovelę gulti klausė Vy
tukas savo mamos.

Užmik, užmik, mažytėli, 
kai užaugsi — sužinosi.

Pilnas rūpesčio Vytukas už
merkė akis ir jau snausdamas 
iridūrė:

džiai! prasiveržė balsas pro 
mano lupas.

* * *
Skaitydami bedieviškus laik

raščius “Dar-ko” redaktoriai 
perilgai “kankinasi”. Ar nebū
tų geriau, kad paėmę šautuvą 
jie save pribaigtų? lai butų 
tikrai taip, kaip jie rašo.

Katalikas.

gretimai stovinčio raudono na
mo fšeis skustas popas, visas 
juodai apsitaisęs, tai ministeris. 
.lis kartais pėsčiomis- eina, o 
kartais automobiliu skuba tar
nybon. Jam daug kas lenkias, 
kepures kelia. Ir Vytukas jį ger
bia, 
savo 
žino,

“Ak, ik, Lize-Liziutėle, 
Ak, ik, mano širdužėle.” , 

Giedojau tą dainelę per tris 
metelius ir dar bučiau giedo
jęs, jeigu ne 
Savo Liziutę
dūšios pademenijos ir maniau, 
kad ir galo nebus ją mylėt. 
Bet mano liga privedė mane 
prie liepto galo. Dienomis bu- 
vaus visai sveikas, o naktimis 
ligonis. *

Buvau nuėjęs į Spjaudytoj ų 
KJiubą Bridgoporte, kur radau 

Išsitraukėme ant 
sveikatos namie maišytos, pasi
kalbėjome apie dramos reika
lus ir namo grįžau gerame upe. 
Buvo jau vidurnaktis. Parėjęs 

Fašistams nuvertus Lietuvos I radau savo Liziutę lovoje. Ant 
koalicijos valdžią ir patiems rytojaus jai buvo rengiamas 
siroglinus j valdžią, tautininkų jos keturių desėtkų metų gimi- 
lartija pasidarė palaidų barščių mo sukaktuvių bankietas. Nu- 
lartija. Fašistai bombomis pirkau aš jai gražų bukietą 5a- 
progdina Lietuvos tautininkų pavijų su paimu žiedais. Kviet- 
uikraščių redakcijas, o kai ku- kos stovėjo ant staliuko prie 
ie Amerikos tautininkai fa- Liziutės lovos, o ji saldžiai 
istus garbina. Padoresnieji knarkė. Apsivilkau naktiniais 
įmerikos tautininkai rengiasi marškiniais ir, kad nepabudinus 
verti fondą atsteigimui “Lie- Liziutės, atsiguliau ant sofkos. 
uvos Žinių”. Kiek tam fondui Užmigau ir pradėjau sirgti pa- 
ukos Sirvydas, Karpavičius, I!

Draugelis, Talys ir kiti smeton-1 Kilotas vadino 
laižiai? —Bepartyvis. |Bodosi, ]

einu į 
stogo, atsisėdau il
gos šoka, muzika 
linkui matosi 

__.yl ... . , ..tūkstančiai žiburių. Gražu, žiu-
Misko reikalų žiopliai slaptai Lju į rnergų kojas ir šypsausi, 

pranešė iežednievnos bosams pru(jčjau net ir pats šokt. So- 
užraugti munšaino ir agurkų gau su kakta pataikiau 
bačką, loks pranešimas padary- h kaminą. Išsprūdo net mano 
ta todėl, kad Jeftersono k r u- teleskopas ant gatvės. Manau 
mai jau pradeda sprogti ir pie- sau: “už kągi dabar Liziutė 
vutė žaliuoti. Pirmą pikniką šį [drožė man kočiolu į pakaušį? 
pavasarį Jeffersone rengs ko-Gal dėl to, kad į mergas vėpso- 
munistai. jau?”

----------------- Jeigu jau Liziutė varo mane

I’ALAIDŲ BARŠČIŲ PARTIJA

Kiekvieną kartą, kada aš pa- 
uąstau apie tautininkų parti- 
:i Amerikoje, jinai man vaiz- 
uojasi kaipo giytas žmogus, 
ymesnieji tautininkų vadai ir | Pažįstamų, 
likraščių redaktoriai nuolatos 
t ra i pabodavo, puldinėdavo ir 
ipčiodavo apie klerikalus.

PRANEŠIMAS KOMUNISTAMS

savo liga, kurią Dr. 
sleep-walker”. 
žiūroną ir 
Užlipau ant 
žiu riti. Mer- 
griežia, ap- 

aukšti namai.

pasiėmiau 
burleską.

npno, tai einu. Atsiminiau, kad 
Liziutei bankietas yra re; g. - 
mas. Pasiėmiau nuo statu:, u 
bukietą kvietkų ir nešu aš jai. 
Nulipau laiptais žemyn, priėjau 
prie Liziutės lovos. Ji vis mie
ga, aš ir sakau:

—Tau prezentą nupirkau, — 
o ji kaip suriks:

—Kur tave velnias nešioja po 
naktis! Kur buvai iki šiol?

Paglosčiau jos pasišiaušusius 
peisus, pabučiavau ir sakau:

—Ant “šou” buvau.
—Tylėk tu asile! Sapnuoji, 

ar kas?
Mano Liziutės balsas buvo 

lyg ir atsimainęs, maniau, kad 
šaltį turėjo pagavus. Pauosčiau 
kvietkas, pabučiavau Liziutės 
nugarą ir atsiguliau šalę jos.

Alano liga ir vėl neduoda ra
mumo. Sapnuoju, tiktai šį kartą 
guliu lovoj kai prislėgtas. Li- 
ziutė laiko mano kaklą apsika
binus, o su kita ranka už pa
juostės suėmus ir gana. Laiko, 
kad nepabėgsią nuo jos. Sap
nuoju kai lietus lija, o perkūną:! 
svaido žaibus. Kai sugriebi 
mane koks nevidonas, kaip ims 
Aišyt man per ausis. Nagi žiū
riu, kad kaimynas Vištaburpis 
anksto mano kaulus ir rėkia:

- - Aš tau parodysiu kaip su 
mano boba gulėt!... —per vie
ną atisį, per kitą, apšventlno.

Vištabumienė pakėlė didžiau- 
sį riksmą. Atbėgo net mano 
Jziutė nuo antro aukšto ir pa

matė, kad aš miegodamas per 
(laidą užklydau pas kaimyno 
pačią. :

Liziutė kvietkas, kurias 
vau jai nupirkęs, sviedė 
žemės. Vištabumis pasuko
štu aplink ausį ir uždarė duris.

Ant rytojaus nuo teisėjo ga
vau pakvietimą pasiaiškinti de! 
“divorso.”

“Ak, ik, jau nėra Liziutės.”
—Don Pilotas.

______________________________ _i—

PEDLIORIŲ PARTIJA DIRBA

Požeminių komunistų reika
lų žiopliai suži.icjo, kad iežed- 
nievnos pedliorių sosaidė savo 
pedljoriams išleido ukazą, kurs 
susideda iš dviejų dalių: 1) eiti 
j lietuvių draugijas ir prašyti, 
kad jos padėtų komunistams 
protestuoti prieš Lietuvos fa
šistus, 2) apgavingu budu kvies
ti tautininkų, o ypatingai so
cialistų kalbėtojus, idant jie 
nesužiniai gelbėtų nuo pražū
ties komunistų kromelj.

ftio veikimo tikslas- esąs toks: 
kurios draugijos ir kalbėtojai 
apsiima komunistų darbuotei 
“pamačyti”, tai bus sveikiau 
komunistų k romeli u i, o kurie 
neapsiims, tai bus proga juos 
pašmeižti ir pasigaminti iežed- 
nievnai medžiagos.

1ATARLES

Gražus 
gieda.

Ilgai 
kepsnį

paukštis negražiai

iešmą bedrožiant, šuo 
nuneš.

Ir lenda kaip yla iš maišo.

Girgžda kaip ratai netepti.

Ir pelė savo urve ginas.

llgas su galu, gilus- su 
nu.

Ir šventuolėlio nagai į save

bu- 
ant 
pn-

Ir katė glostoma kuprą kelia.

Ir jis kartais nejučiomis 
kepurėlę nusiima. Vytukas 
kad ministeris didelis, di- 
ponas, visi jo klauso, ši

tas ministeris ne toks, kaip kiti 
buvo. Vytuko tėtė jį pažįsta ir 
su juo suseina, tai, tur būt, 
geras žmogus. Vytuko tėtė ge
riausias už visus, ir visi geri 
tie, kiniuos jo tėtė pažįsta.

Šit ministeris jau grįžta at
gal. Vytukas žino, kad dabar 
reikia bėgti namo pietų valgyti 
ir tėtė iš dirbtuvės tuoj pareis.

Bet įvyko kas tai Vytuko ne
tikėta ir nelaukta.

Ncliūski lu. Motina mano, — 
Aš jaunas nenoriu pražūti! 
Jau pusė pasaulio išmano, 
Kaip bhigti šių kruvinų pintį...

Dar soduose liepos žydėjo, 
Tavęs kaip ieškojau, mieloji;
Kai bloškė banga žiauri vėjo, 
Mane tu atseki nesustoji.

O žvakės liepsnojo prie vartų, 
Kai meilės liūdėjau netekęs; 
Nusilenkiau trobai daug kartų — 
Ir bėgau — kur saulėtos kekės...

Ir garbinu šventųjų Žemę, 
Nukehlamas savo kepurę, 
Nors kartais ir mirti man lemia 
Nors kartais ir širdį man duria...

Neliūsk tu, Motina mano, — 
Aš jaunas nenoriu* pražūti! 
Manoji galva kaip išmano, 
Einu taip į žemės šios piūtį.

Kam tu meile esi verta? 
Peiliu smeigi, 
kirviu kerti 
man krutinę.
Mano skausmas 
labiau rodos; 
neb’liks 
neb’liks

Paskutinė pro
ga nusipirkti 
‘dose in’ žemę

Neb’liks

jausmo.
godos.
noro,

doro,

(irūdelis prie grūdelio, štai 
ir pūrelis.

Ir klausos liežuvį

(iuli kaip šuo ant 
pats ėda, nei kitam

šieno, nei 
duoda.

Kainos '/: pige
snės negu apie- 

linkėj žemė

Viena diena Vvtukas veltui c * ■
laukė direktoriaus ir pono mi- 
nislerio gatvėj pasirodant. Gat
vėj buvo ramiau, negu papras
tai kad buvo. Nežinia iš kur 
pasirodė uniformoj ginkluoti 
vyrai. Vytukui nyku paliko, ir 
tartum į jo širdelę kas plaktu
ku Luktelėjo. Parbėgo namo. 
Mama nerami. Pietų nekaičia. 
Vytukas tuoj tai pastebėjo ir 
nesuprantamo nusiminimo pa
gautas tarė:

Mama, musų tėtė šiandien 
neparais.

Pareis, pareis, kaipgi ne
pareis, ramino jį motina.

Ne, mama, nepareis. Gink
luoti jau gatvėj, o jie visumet 
tėtę suima.

Apsisukęs Vytukas vėla iš
bėgo gatvėn. Dairos. Žmonių 
dar mažiau paliko, tik ginkluo
tų būriai padidėjo. Pribėgo prie 
vieno jų. Sumišo. Nebežino, ko 
klausti.

Delko jūs atėjot? — 
drąsinęs prabilo jis. \ 

—Jukš, paršiuk! Ir tani 
liūkštei reikia žinoti, ko 
mes “atėjom”.

Mat, smalsuolis!..
Vytukas, nieko nepešęs, 

bėgo. Stengėsi įsiklausyti
praeiviai kalba. Tik stebėtina - 
šiandien jie visi nekalbūs. Rus- 
tps, kažin kur kiekvienas sau 
skubina. Bet vistik Vvtukas 
kaž kaip ore lekiančių žodžius 
sugavo. Aiškiai nenugirdo, bet 
jų prasmę suprato ir savo spreu-

SALDUS VANDUO VIDURYJ 
JURŲ

Iš Slockholmo rašoma: Ties 
Norrlanto pakraščiu randasi 
viduryj jurų viena vieta, kur 
yra saldaus vandens. Jau ilgą 
laiką jurininkai, kurie apie tą 
vietą žino, semia iš čia van
dens gėrimui. Dabar norima 
ištirti, kokiu budu tas stebuk
lingasis apsireiškimas atsiran
da. žinovai yra tuo tarpu tos 
nuomonėm, kad ta saldaus 
dens vieta viduryj jurų 
susirišime su kokia nors 
kuri giliai po jurų dugnu
ir kurios vanduo kažin iš ko
kios priežasties ties šia viela i 
juros viršų pareina. Vienok 
mokslininkai, tur būt, dar gana 
ilgai galvas laužys, kol tą

van- 
stovi 
upe, 
teka

Z A RIJOS

pa-

špi-

var
čia

nu- 
ką

Taip* gerasis ministeris, jo 
tėtės pažįstamas suimtas. Pikti 
žmonės lai padarė.

neb’liks 
kurs atšalęs.

Tik į kapus 
eiti gali. 
Vėjas pupųs, 
virs į šalį.
Jau čia meile 
tur’ išnykti, 
minčių eilė 
tur’ palikti. — žioplys.

INDIANA HARBOR, IND.

Pavasariui auštant, iežedniev- 
na j musų miestą buvo prisiun- 
tus pulką savo pedliorių ir no
rėjo vietos lietuvius užkrėsti 
raudonojo drugio liga. Bet ši 
liga musų gyventojams kažin 
kodėl nelimpa. Nors iežedniev- 
nos “trucizna” pas mus mėto
si visais patvoriais ir 
zės’’ prikimštos, bet į 
sveikatą nedaro jokios 

ležednievnos murziai 
kurių musų biznierių
adresus ir savo iežednievną pra
dėjo siuntinėti dykai. Po to jie 
iežednievnoje paskelbė, kad šio 
miesto biznieriai esą komunistų 
krūmelio agentai. Musų biznie
riai ne tik kratosi nuo to ko
munistų tavoro, bet jie tiesiog 
spiaudosi ir protestuoja. Jie sa
ko, kad dar daug nubėgsią van
denėlio iki komunistai juos nu
temps į savo kromelį.

Biznierius.

“bekau- 
žmonių 
įtakos.

iš kai 
pasiėmė

Didelis Išpardavimas
Nedėlioj, Balandžio 3 d.

Prie 51 St. ir Springfield Avė.
Aprubežiuoti Apartmentiniai ir Bungalow Lotai

CQQ£ $250 Cash 
VvJO $1O į Mėnesį

SUROS IR ŠALYGATVIAI APMOKĖTI
DIDŽIAUSI PROGA DEL PELNO

Aną savaitę nusipirkau 
tolninkų organą “Darbininką” 
ir beskaitydamas užtikau jame 
šitokį “dievobahningą’* punk- 
telį: “Katalikas, kuris užsirašo 
ir skaito bedieviškus raštus, 
yra lygus tam, kuris nusipirkęs 
šautuvą pasidaro sau galą.” Ki
tais žodžiais sakant, tie katali
kai, kurie skaito bedieviškus 
laikraščius, yra saužudžiai.

Už’poros dienų užeinu į “Dar
bininko” redakciją ir... pats 
savo akims netikiu — vienas 
kunigas (tur būt vyriausias 
“Dar-ko” redaktorius) užsigulęs 
aut stalo skaito “Naujienas”, o 
kitas civilnas neužauga-žmoge
lis varto “Keleivį”. Du saužu-

MATĖ VISĄ PASAULI

Vienas piemenėlis praganė 
karvę. Karvutės jis visur ieško
jo, bet negalėjo rasti. Niekur 
neradęs, namo eiti jisai bijojo, 
nes žinojo, kad jį laukia skau
di rykštė. Vakare jisai slaptai 
įsigavo į svetimus namus ir ap
sinakvojo namų šeimininko pa
lovy. Naktį į lovą, po kurios 
pasislėpęs piemenukas gulėjo, 
atėjo ir atsigulė vyras su žmo
na. Neilgai trukus, nei iš šio,

Šimtai naujų flatiniy namų ir bungalow dabar yra jau pastatytų apie šitų 
žemę. Randasi tiktai vienas blokas nuo Archer Avė., gatvekarių ir du blo
kai į vakarus nuo užsibaigimo 51st St. Linijos. — Netoli trijų mokyklų — 
netoli bažnyčių — blokas ar du nuo visokios rųšies krautuvių — 15 minu
čių važiavimo gatvekarių iki skerdyklų ir daugelį naujų dirbtuvių, kur 
šimtai tūkstančių žmonių dirba. Čia žemės kainos labai kyla.

ATVAŽIUOKIT NEDALIOJ
KAIP-ATVAŽIUOTI: Važiuokit Archer Avc. iki Crawford ir paskiau 
vieną bloką į pietus Cinder keliu, arba Archer Avė. gatvekarių iki CRAW- 
FORD ir eikit vieną bloką į pietus. Žiūrėkite musą ATSTOVŲ, KURIE 
DĖVĖS BALTUS ŽENKLUS.

Oliver Salinger

2 gatvekarių 
linijos dabar 
čia važinėja

First National Bank Bldg
Central 5870

Viena mylia 
šiopus miesto 

rubežiaus



šeštadienis, Da1au<l. 2, P-27 NAUJIENOS, Chicago, III. , 5

SŪNELIS
• * Į *1' • . •

Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”
x _ __ L_x

Parašė J.ŠAKUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

■fe.

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENĖ

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir 
skaitosi kaip romanas. _

e

Įsigykit Sau Vieną!
*

Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 
to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo- tuoj po perversversmo ir upui atslūgus.

Parsiduoda po vienų ir olsėliu \

NAUJIENOS

i*1 .-i ■ 

(Dabartinių Rusijos* laikų 
vaizdelis)

I f
Gilus provincijos užkampis: 

nė vii no milicijanto. Ant kro
vos plyti) likusios nuo sugriu
vusio namo gulėjo mirtinai gir
ias vyriškis. Ties girtuokliu, 
kojukes surietęs, sėdėjo vaiku
tis ir kartkartėmis, lyg ko 
jodamas, trukčiojo vyriškį 
rankovės.

—Tėveli, a tėveli!
Vyriškis buvo girtas ir

Įėjo kaip negyvas, nes į vaiko 
“balamutijimų” nė vienu žo
džiu, nū vienu judėsiu neatsakė.

Ko tau reikia, veikeli, ar 
tai gal tėvas jis tau? —paklau
sė pro šalį praeidama su ap
skretusia skarale apsigaubus 
moteriškė.

kas nors 
iš sauju- 

dabar į 
atsivesk

Ana ve, matot, kaip lin- 
nu-

bi- 
tiž

gu-

—Kepurę, kepurę tėvo pasi
imk dar, iš minios kas tai pa
tarė. Kepurę irgi 
gali nusmaukti. Ot, 
kės pinigus susipilk 
kepurę. Ir mamutę 
čion..
ksmai net pasišokinėdamas, 
bėgo namon...

Kų ir šnekėti... Tai 
nors duonai parneš... kalbėjo 
vienas kitam skirstanlies.

Vaikiūkštis nubėgęs už kam
po pasislėpė, pinigus iš kepurės 
persipylė į savo švarkelio kiše
nius- ir užsidėjo “tėvo” kepurę. 
Kepurė jam neliko: per plati 
buvo. Ją numetė jis į grabę. 
Nutvėręs savo kišenius pačerš- 
kino dar varinius.

Baltiko Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

LIETUVOS VYClįJ ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAI) DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ 

/ —ĮVYKS—

Laivu “Lituania” iš New Yorko Birželio 14

Tiesiai Į Klaipėdą
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu "LITUANIA" Gegužes 3 d
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

Taip, tėvas juo verksmus 
atsakė vaikas. Motutė pasiun
tė ieškoti j aludes, kad iš jo 
pingus kas iš kišenės neištrauk
tų. O jis nusigėrė...’

Ir kas čia dabar darosi? 
Ir kas gi čia darosi
tra praėjusi moteriškė.
lyg proto netekę. Ka 
reikia tokiems girtuokliams.... ,

Kame dalykas.? klausinėjo 
priėję ir susiįdomavę

—L gi ve nusigėrė 
sūnelis greta sėdi ir 
kad nepavogtų.

šaukė au
dei ia

piliečiai, 
tėvas, o 
saugoja,

—A, dabar tai labai galimas 
daiktas!. . Ana mes, rodos, “ab- 

l stinentai” žmonės ir tai užper- 
f nai prosų pas mus pavogė...
f Ar tai šis vaikas jo su- 
A nūs? O Viešpatie)!..—d-usavo 
f sena bobelė.

| O kų—ar lai jau darbo 
A žmogus ir išsigerti visai nebe- 
1 gali už girtuoklį užsistojo vie- 
< nas vyriškių.
A (p
> Tuoj visos susirinkusios bo- 
f belkos kartu užsipuolė! Jums, 
A —Išsigerti nenbegali! Jums, 
£ eržilams, kad tik lakti, kad jus 
Į nusprogtute! Mes namie tu- 
A rim ir skalbti ir vaikus augiu-. 
| ti, o jums tai tik karčemos ru- 
j pi.. . Ten tik ir valkiotis jums... 
A Reiktų jį namo parvesti... 
T • -r-Kaip tu jį, žmogau, parve-4 
j si, kad ant kojų nepastovi... 
ę Vaikeli, o tu ar senai su 

juo taip vaikščioji?..

lau-

sėdi

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

' - Nuo pat ryto—atsakė vai
kas. šįryt išdavė jiems alga, 
šįryt ir gerti pradėjo...

j —Bijau, apvogti gali. Pasku
tinius pinigus ištrauks.

Tai labai greit gali pada
ryti. Milicijos pas .mus juk 
nėra....

Tu štai kų padaryk, vaikeli, 
pagaliau dusi protėjo vienas iš 

susisinkusios minios. Tu pi
nigus iš jo kišeniaus pasiimk...

—Na, žinoma, pasiimk, 
mie senai, turbūt, mama 
kia?

—Mamytė nuo pat ryto 
nevalgius...

—Na, duokš šian, brolau, 
veskis šonu—ir tuoj dešimtis 
rankų pritdėjo girtuoklio kiše
nių reviziją daryti. Girtuoklis 
ką tai pro nosį sau sumurmėjo 
ir lyg gindamas, mostelėjo ran
komis.

Kad tik jis nemuštų mane, 
išsigandęs patarė vaikas. — 

Aš prieš jums ateisiant pini
gus ^brėjau išimti, bet jis ne
sidavė!. .

Nieko, nieko,—suramino jį 
čia pat stovintieji. Reikalui 
išlikus mes jį sudrausim ir ne
duosim tavęs skriausti. Na, dar 
trinyčių kišenius reikia “išva
lyt”.

Be apgraužtos silkės galvos 
I pusiau “negyvėlio” kišeniuose 
viso buvo sužvejota vienas rub
lis- septyniasdešimt septynios 
kapeikos variu. Pinigus su
skaitė ir įteikė vaikui. Girtuok
lis vėl ką tai sau pro nosį pra
dėjo murmėti.

-Na taip lai bus kur kas 
tikriau... Bėk, vaikeli, greičiau 
pas motutę... Ba čia ir ištik- 
rųjų apvogs dar kas.... Kaip
tai galima...

—'Gerai!—pamanė jis.— Tai 
jau šiandien antro girtuoklio 
kišenius išvaliau. Papirosams ir 
kitiems galams užteks... Ar 
dar nesimato kas panašaus?— 
Ir jis pasižvalgė aplink save, 
ieškodamas tokio pat besivolio
jančio girto “tėvo”.
Iš Tobolkovo laisvai verteK. B.

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti

Kas iš Amerikos lietuvių ma
no keliauti Lietuvon ateinan
čią vasarą, turi nieko nelauk
dami pradėti prsirengimo dar
bų. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei 
kelionės- yra reikalingi sekami 
dokumentai:

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

senų pasportų, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pasportų, reikia vedybų 
liudymo.

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos.

3. Leidimo sugrįžti.
4. Įneigų taksų užmokėjimo 

pakvitavimo.
Visi šie dokumentai reikia 

pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų ‘ neturėjimo nereiktų 
atidėti kelionės.

Gimimo metrikus galima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kurioj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams, 
kad gautų ir prisiųstų.

Leidimų sugrįžti išduoda 
imigracijos departamentas, Wa- 
sliington, 1). C. Norint šį do
kumentų gauti, reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos.

Amerikos piliečiams reikia:
1. Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.
Tai yra visi dokumentai, ir 

tie dokumentai gaunami į trum
pą laikų. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresnį kambarį ir tu
rėti patogesnę kelionę.

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės į Naujienas.

V. M. STULPINAS
1 &G0.

Atstovauja visas Laivų Linijas 
hsjA ąuH so;,io>(nAju( t?ponp.inj 

laivų, ir ant visų laivų plau
kiančių tiesiog

Į KLAIPĖDĄ
Žemos kainos, geriausias patar

navimas. Parūpina pasportus, 
pagryžimo permitus, ir far- 
merių affidavitus, bei kitus 
dokumentus.

Rašykit arba kreipkitės pas:

V. M. STULPINAS
&C0.

3255 So. Halsted Street 
Chicago, III.
Yards 6062

— Notury Public —

VAŽIUOKIT ŠĮ PAVASARĮ J LIETU
VĄ S|I AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR AUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGI MAS.

IšrttDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS, PI MATYKIT SAVO TĖVYNĘ, BRO
LIUS, SA 5ERIS IR GIMINES.

Ką akimis! Blogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

Kainos stačiai į laipėdą: 
Trečia kliasa $107 
Turistine trečia .... $117

Revėnue Tax ir

Kainos į Klaipėdą ir atgal:
Trečia kliasa ....... $181
Turistine ..............  $196

Head Tax Atskiram

Sekanti laivai plauks tiesiai į Klaipėdą:

LITUANIA May 3-čią 1927 •
ESTONIA May 24-tą 1927

LITUANIA June 14-tą 1927
LITUANIA July 19-tą 1927 

1

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
«avo vietinį agentą:

Paul Baltutis & Co.
Central Mfg. Dist. Bank 
J no P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaslewicz 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Unlversal State Bank 
Jno F. Zolp ’

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

901 West 33rd St., Chicago, III.
1112 West 35th St., Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 West 35th St., Chicago, Iii.
1723 West 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
726 West 18th St., Chicago, UI.
3255 So. Halsted St., ( hieago, III.
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

Smagiausia Kelionė
LIETUVON IR ATGAL 

S ia ILkskvifsi ja
Gegužio 21 d,, 1927

LEVIATHAN KAMBARIUOSE
Su patyrusiu Naujien\i palydovu, J. Jankum ir 
smagių - draugingų keleivių iš visų J. V. miestų; 
puikiais vaizdais padabintų

ERIE GELŽKELIU
Nedaro skirtumo kokiame mieste gyvenat, 

galit keliauti su Naujienų Ekskusija ir paraginti 
savo draugus. Mes sutvarkysime ir aprūpinsime 
visus Jūsų kelionės reikalus kaip ir Jūsų vietinis 
agentas.

Visi kviečiami kreiptis dėl informacijų tuojau.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St., Chicago, III
Del patogumo vartokit šį kuponų

Be jokių man | rivaiumų prašau prisiųsti pilnas informacijas kas 
link keliavimo Lietuvon Naujienų Ekskursija.

Vardas ....................... ................................... ..........................................
Adresas ...................................................................................................
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Gruodžio 17 Dienos Perversmas
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vaizdelis)

pasi-

Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

Gilus provincijos užkampis: 
nė vieno milicijanto. Ant krū
vos plytų likusios nuo sugriu
vusio namo gulėjo mirtinai gir
tas vyriškis. Ties girtuokliu, 
kojukes surietęs, sėdėjo vaiku
tis ir kartkartėmis, lyg ko 
jodamas, trukčiojo vyriškį 
rankovės.

—Tėveli, a tėveli!
Vyriškis buvo girtas ir

Įėjo kaip negyvas, nes į vaiko 
“balamutijimą” nė vienu žo
džiu, nė vienu judėsiu neatsakė.

Ko tau reikia, veikeli, ar 
tai gal tėvas jis tau?—paklau
sė pro šalį praeidama su ap
skretusia skarale apsigaubus 
moteriškė.

kas nors 
iš sauju- 

dabar į 
atsivesk

Ana ve, matot, kaip lin- 
nu-

bi- 
už

gu-

Baltiko Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

-

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENĖ

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir 
skaitosi kaip romanas.

Įsigykit Sau Vieną!
Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 

to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo, tuoj po perversversmo ir upui atslūgus. %

Parsiduoda po vienų ir olsėliu

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

šaukė an
derių

—Kepurę, kepurę tėvo 
imk dar,—iš minios kas tai pa- ( 
tarė. Kepurę irgi 
gali nusmaukti. Ot, 
kės pinigus susipilk 
kepprę. Ir mamutę 
čion..
ksmai net pasišokinėdamas, 
bėgo namon...

Ką ir šnekėti... lai 
nors duonai parneš... kalbėjo 
vienas kitam skirstanties.

Vaikiūkštis nubėgęs už kam
po pasislėpė, pinigus iš kepures 
persipylė j savo švarkelio kiše
nius ir užsidėjo “tėvo” kepurę. 
Kepure jam netiko: perplati 
buvo. Ją numetė jis į gralję. 
Nutvėręs savo k i senius pačerš- 
kino dar varinius.

—čierai!—pamanė jis.— Tai 
jau šiandien antro girtuoklio 
kišenius išvaliau. Papirosams ir 
kitiems galams užteks... Ar 
dar nesimato kas panašaus?— 
Ir jis pasižvalgė aplink save, 
ieškodamas tokio pat besivolio
jančio girto “tėvo”.
Iš Tobolkovo laisvai vertėK. B.

LIETUVOS VYCIĮI ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA š| METĄ 

/ —ĮVYKS—

Laivu “Lituania” iš New Yorko Birželio 14

Tiesiai į Klaipėdą
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu "LITUANIA” Gegužės 3 d.
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

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

IŠPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS, PAMATYKIT SAVO TĖVYNĘ, BRO
LIUS, SESERIS IR GIMINES.

/
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

Taip, tėvas pro verksmus 
atsakė vaikas. Motutė pasiun
tė ieškoti i aludes, kad iš jo 
pingus kas iš kišenės neištrauk
tų. O jis nusigėrė... '

Ir kas čia dabar darosi? 
Ir kas gi čia darosi
tra praėjusi moteriškė.
lyg proto netekę. Kailį lupti 
reikia tokiems girtuokliams..... ,

Kame dalykas/? klausinėjo 
priėję ir susiįdomavę

—Ugi ve nusigėrė 
sūnelis greta sėdi ir 
kad nepavogtų.

piliečiai, 
tėvas, o 
saugoja,

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Kainos stačiai į Klaipėdą:
Trečia kliasa $107
Turistine trečia .... $117

Revenue Tax ir

Kainos j Klaipėdą ir atgal:
Trečia kliasa ....... $181
Turistine..............  $196

Head Tax Atskirum

—A, dabar tai labai galimas 
daiktas!. . Ana mes, rodos, “ab- 
s<ti ne? 11 Lii i” žmones ii’ užper
nai prosų pas mus pavogė.. .

Ar tai šis vaikas jo sū
nūs? (> Viešpatie!..—d-trsavo 
sena bobelė.

O ką—ar lai jau darbo

gali už girtuoklį užsistojo vie
nas vyriškių.

Tuoj visos susirinkusios bo- 
belkos kartu užsipuolė! Jums, 

—Išsigerti nenbegali! Jums, 
eržilams, kad tik lakti, kad jus 
nusprogtute !• Mes namie tu
rim ir skalbti ir vaikus augiu-, 
ti, o jums tai tik karčemos ru
pi.. . Ten tik ir valkiotis jums...

Reiktų ji namo parvesti...
• -r-Kaip tu jį, žmogau, parves 
si, kad ant kojų nepastovi...

Vaikeli, o tu ar senai su 
juo taip vaikščioji?..

- Nuo pat ryto--atsakė vai
kas. šįryt išdavė jiems algą, 
šįryt ir gerti pradėjo...

—Bijau, apvogti gali. Pasku
tinius pinigus ištrauks.

ryti. Milicijos pas .mus juk 
nėra....

Na- 
lau-

sėdi

pagaliau dasi protėjo vienas iš 
susisinkusios minios. Tu pi
nigus iš jo kišeniaus- pasiimk...

—Na, žinoma, pasiimk, 
mie senai, turbut, mama 
kia?

—Mamytė nuo pat ryto 
nevalgius...

—Na, duokš šian, brolau, 
veskis šonu- ir tuoj dešimtis 
rankų prddėjo girtuoklio kiše
nių reviziją daryti. Girtuoklis 
ką tai pro nosį sau sumurmėjo 
ir lyg gindamas, mostelėjo ran
komis.

■Kad tik jis nemuštų mane, 
išsigandęs patarė vaikas. — 

Aš prieš jums ateisiant pini
gus nbrčjau išimti, bet jis ne
sidavė!. .

Nieko, nieko,— 
čia pat stovintieji
išlikus mes jį sudrumsim ir ne
duosim tavęs skriausti. Na, dar 
trinyčių kišenius reikia “išva-

suramino jį
Reikalui

Be apgraužtos silkės galvos 
[pusiau “negyvėlio” kišeniuose 
viso buvo sužvejota vienas rub
lis- septyniasdešimt septynios 
kapeikos variu. Pinigus su
skaitė ir įteikė vaikui. Girtuok
lis vėl ką tai sau pro nosį pra
dėjo murmėti.

-Na taip tai bus kur kas 
tikriau... Būk, vaikeli, greičiau 
pas motutę... Ba čia ir ištik- 
rųjų apvogs dar kas.... Kaip

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti

Kas iš Amerikos lietuviu ma
no keliauti I.ietuvon ateinan
tį vasarą, turi nieko nelauk
dami pradėti prsirengimo dar
bų, Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei 
kelionės- yra reikalingi sekami 
dokumentai:

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

seną pasporlą, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pasportu, reikia vedybų 
liudymo.

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos.

4. Įneigų taksų užmokėjimo 
pakvitavimo.

Visi šie dokumentai reikia 
pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų * neturėjimo nereiktų 
atidėti kelionės.

Gimimo metrikus- galima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kurioj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams, 
kad gautų ir prisiųstų.

Leidimą sugrįžti išduoda. 
imigracijos departamentas, Wa- 
sliington, D. C. Norint šį do
kumentą gauti, reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos.

Amerikos piliečiams reikia:
L Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.
Tai yra visi dokumentai, ir 

tie dokumentai gaunami į trum
pą laiką. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresnį kambarį ir tu
rėti patogesnę kelionę.

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės į Naujienas.

V. M. STULPINAS 
&C0.

Atstovauja visas Laivų Linijas 
hsiA !)un sopoąuAĮtą nponpjnj 

laivų, ir ant visų laivų plau
kiančių tiesiog

Į KLAIPĖDA
Žemos kainos, geriausias patar

navimas. Parūpina pasportus, 
pagryžimo permitus, ir far- 
morių affidavitus, bei kitus 
dokumentus.

Rašykit arba kreipkitės pas:

V. M. STULPINAS
& 00.

3255 So. Halsted Street 
Chicago, III.
Yards 6062

— Notary Public —-

Sekanti laivai plauks tiesiai Į Klaipėdą:
LITUANIA May 3-čią 1927 •

ESTONIA May 24-tą 1927
LITUANIA June 14-tą 1927

LITUANIA July-19-tą 1927

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkite*? pas 

ravo vietinj agentą:
Paul Baltutis & Co.
Central Mfg. Dist. Bank
Jno P. Ewald
S. L. Fabian
Vinc. Milaslewicz
Naujienos
Fra n k L. Savickas
V. M. Stulpinas & Co.
Universal State Bank
Jno F. Zolp

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

901 West 33rd St., Chicago, III.
1112 West 351 h 8t., Chicago, III.
841 West 33r<l St., Chicago, III.
809 West 35 th St., Chicago, Iii.
1723 West 47th St., Chicago, Iii.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
726 West I8th St., Chicago, III.
3255 So. Halsted St., Chicago, III.
3252 So. Halsted St., Chicago, 111.
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

Smagiausia Kelionė
LIETUVON IR ATGAL

Su Naujienų EKsKursija
Gegužio 21 d,, 1927

LEVIATHAN KAMBARIUOSE
Su patyrusiu NaujieiAj palydovu, J. Jankum ir 
smagių - draugingų keleivių iš visų J. V. miestų; 
puikiais vaizdais padabintų

ERIE GELŽKELIU
Nedaro skirtumo kokiame mieste gyvenat, 

galit keliauti su Naujienų Ekskusija ir paraginti 
savo draugus. Mes sutvarkysime ir aprūpinsime 
visus Jūsų kelionės reikalus kaip ir Jūsų vietinis 
agentas.

Visi kviečiami kreiptis dėl informgcijų tuojau.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St, Chicago, III
Del patogumo vartok it šį kuponų

Be jokių man i rivaiumų prašau prisiųsti pilnas informacijas kas 
link keliavimo Lietuvon Naujienų Ekskursija.

Vardas ..............................................................................................
Adresas ............................................................................................

t

t
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jį Palaikymui puikių |
| plaukų naudok į

Ruffles
V 3 PADAUŽŲ FILOSOFIJA
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*****&>$ MUM
ILGO LAIKO PATYRIMAS, Iš politiko“ dumblyno

Taigi, t ivorščiai klausykite, 
ką Padauža Laportelis pliurpia. 
Padaužų vidurių ministerijos 
asistentas pranešė, kad Pa
daužos nutarė balandžio pirmą 
dieną nieko “nefulint.

|bą palieka
•ant to yra
užduotį atliks atsakančiai.

įsigyti naujausios rų- 
padarymo seklyčios se 

rite eiti prie paties dirliejo, o 
tai yra mūrų amatas per dau-

Turhut jau 
bolševikus žino,
Chicagai reikia majoro ir
jį, ar norime

geriausis.

Norėdami
Sies geriausio 
tu.
Šit;
gclj metų ir labai žinomas. Mes at
liekam darbą geriausiai, duodam ge
riausi materiolą. Parduodam visokius 
rakančius žemomis kainomis ir patar
navimas

GLOBĖ FURNITURE &
ĮJPHOLSTER1NG GO.
6637 So. Halsted St.

W. J. STANKŪNAS

riuo “užkilino” ėariestoną. įsta
tymas, kuriuo uždraudė šokti 
ėarlestoną, skamba ve kaip: 
‘‘Pilvo Sakia yra užgintas visoj 
Turkų Respublikos teritorijoj”.

O dentistas Dantalupis svajoja 
tapt pusfašisčių prezidentu, 
torium kur nors ant Toleikos. 
Sako, kad gal reikėsią šaukt 
visuotiną susivažiavimą ir 
aptart “tautiškai nusisHčiu-1 
sius” reikalus ir varyt agit/• -■ 
ją už bendrą frontą su t '..ai-į 
siais fašisiais.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Gera proga atsitraukti sa
vo gimines iA Lietuvos, Latvi
jos, Lenkijos ir Rusijos, i Canadų,
jeigu tik jie sveiki ir gali
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkinin
kų pagflliinirikai it namų ruošos dar
bininkai turi pirmenybe. Norint in
formacijų, rašyki rnusų agentui, ku
ris turi 20 melų patyrimą laivų kom
panijose. Jis bu\o 4 metus pas 
United States Lines prie valdžios lai- 
ų, taipgi Viro Prezidentu Boston 

National Banke ekspertas Immigraci- 
o'h įstatymų ir patvarkymų.

Del informacijų kreipkitės 
3257 So. Union Avė. 

Chicago, III.
D. GALMINAS 

LEWIS & MURPHY 
Generalini Agentai 

4j’> \Vind ,or St., Montreal, Gkmada

Tą dar- 
bolšc’vikam i. Jie 

specialistai ir sf.vo 
kiti 

i importavo 
iš Lietuvos gerą melagį ir pa
sakorių tavorštį Lenindanską. 
Tasai tavorštis atsisėdėjęs “fu
lina” darbininkus 
mis apie nebūtus 
ne. Apie butus 
nieko nesako, nes

Kadangi jisai jau užtektinai 
atsižymėjo savo pasakomis, tai 
kai kuriuos jo išmistus butų 
galima užpatentuot. štai jie:

1. Viename Lietuvos i 
tely.j buvus didele bolševikų 
demonstracija. Miestelis turįs 
7,000 gyventojų, o gatvėsna 
su raudonomis vėliavomis išė
ję net 8,000 bolševikų.

2. Policija atėjus areštuot 
vienos moters, kuri turėjus 3 
mėnesių kūdikį. Kada policija 
pradėjo motiną vest, tai kūdi
kis, Įsikibęs motinai skverno 
rėkęs, kad jos nevestų. Vadina
si, 3 mėnesių kūdikis žinojo, 
kad policija motiną areštuos!

3. Kada Kaune fašistai šau
dę 4 bolševikus, tai pats revo-

sunaikinti kitas į-.iaigas,> pagalbon bolševikai
Lietuvos t ’.iiibn-Į..........

M o 
Kai 
jau

ir darniausias 
kad mums iri 

mes i 
ar nenorime, o 

linkti turėsime. Tokia jau, mat,1 
ian žuažiška tvarka. Jei čia, da- 
eiskim.sau, butu bolševizmas, 
lai butų kas kila. Jokių rin
kiniu nebūtu ir nereikėtų su ♦•A •
jais niekam baderiuotis. Jeigu 
siketų majoro Chicagai, tai An- 
’riulis, Kuprys arba kitas koks 1 fnšistinius laikraščius ir nuga- 

holševikpalaikis pasišaukia vie- labinti 
na gražią dieną kokį pilietį nuo ! ketų. 
Madison slryto ir sako: Jurgi, 
tu Luk majoru. 'Tas, žinoma,

nes
(“Kultūra”, 
kas”, “Socialdemokratas”, 
kytojų Prof. Sąjungą), 
skaitysite šita laiška, tai 
mes busime* apsidirbę...

Amerikoje yra daug lietuviš
kų įstaigų, kurios nepritaria 
fašistų valdžiai — tokias įstai
gas reikėtų kuogreičiausui 

i naikinti. Mes pi 'įsirengt

turime tinkamo patyrimo, 
lėtume išsprogdinti visus i

su
la *
ir

Ga-

j u redakt irius, jei rei-

p-i «* ei

savo pasako- 
dalykus Kau- 
dalykus jisai 
nieko nežino.

Galima tikėtis, kad 
dalijami norai išsipili 
puslašisčiai su fašistais susi
vienys.

tautiškieji 
kur tas

numato ski- 
sk ii imas ar 
dar nežinc- 
nerimtas iš 

žiu-

Musų
Įima. Iš 
trūkimas prasidės, 
m a. Dalykas yra
tautiško ir fašistiško šono 
rint. Pas sandariečius atsirado 

mies-J pusfašisčių. Kadangi du pusti-
• i ! 1.   • i v • ••• v SERGANTI ŽMONES!'

Dr. Ross patarimas yra 
dykai dėl jūsų

Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugelį metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos, Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas Šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolj patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY
THERAI’Y f % 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės I /jUaįg 
vikrumą ir prailgina . 
kiekvienam naudin- VįįflBy 
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru- 
mą ir priduoda vy- specialistas 
riškumą silpniems f
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit Šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

OR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St., 
Kampas Monroe STrect, Chicago, 

Crilly Building 
Imkit elevatorių iki penkto augšto. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedaliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

I Aisčiai redaguoja dešinįjį šoną 
gazetų, o kairysis šonas lieka 
nesuredaguotas, tai girdėt, kad 
jį reikėsią likviduot arba su 
juo nieko bendra neturėt. —P.gerbiami padaužos, gal 

kas mums galėtų suren- 
. ’ Turi- 

tis, sutinka būti majoru. Ma-1 me savus įrankius, užmokesčio 
diseno pilietis, likęs majoru, nereikalaujame: 
nueina pas buržujų i krautuvę, tautišką darbą 
pasiima sau siutą, nueina pas aukojame savo kimus, jei rei- 
harberį, gauna “fry šėv” ir vis-! kalas atsiranda.

j Mes žinome, jogei Padaužos 
.. žino kiek darbo mums Ameri-

. . koje butų ir kokis tas darbas.rinksime majorą. ■ 
rinkti, bet km į ? %urį(e priešfašistiniu įstaigų,' .... ,

i kad žinotume kokius įrankius slzl°.Ks v Pa°jt 
; pasiimti ir kiek žmonių atsiųs- d«- Sa,,d? tuos 
i ti.

Busime labai dėkingi jums, 
šviesus prezidente, už jūsų pa
tarnavimą ir poteriaudami už 
visų padaužų sveikatą, pasilie- 

,kame laukdami jūsų atsakymo.
Fašistų centro žudeikų 
skyriaus sekretorius......

Padaužų prezidento prierašas.
Padaužų filosofai šį klausimą Pasitaręs su ministeriais talpi- 

j nu šį laišką vardan bešališku
mo, nors musų užpakalyje mi
nios apie tai dar savo žodžio 
netarė. Atleiskite kam nepa
tinka: padaužos duoda progos 
visiems ir visoms. Kas dėl spro
gdinimo priešfašistiniu įstaigų, 
tai padaužos nelabai pritaria, 
ale mes vis-gi prašome tų žmo-

Nauji svečiai iš Lietuvos ]nių, kurie patriotiškai ir taU- 
jtiškai nusistatę prisiųsti pa
daužoms informacijų, o mes jau 
; pasiųsime į Kauną fašistų cent-i 

Lietuvos fašistų i rui. Reikia patarnauti sa- 
žudeikų centras atsiuntė pa-1 viems tautiečiais, nors jie ir 

IcHužoms laišką, kuriame prašo1 ant musų kailio rėngiasi. P^- 
informacijų apie amerikiečių daužos visiems lygiai patarnau- 
lietuvių įstaigas. Mes nežinome ja. 

• _ t , - 1 I . X •• . • 1 • 1 t •

Tai, 
žinote,

negalėdamas diktatūrai priešių- gįj tinkamą maršrutą?

FOTOGRAFAS 
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
.Musų Speciali- 

škumas.
3315 South ' 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
R e s. Tel.

Beverly 2300

Taigi už ką 
svarbu, bile 
Kviečiame ir 
suoti. P.

Naujaf Radio setas, su 
katra gdusi iš« visur, vie
nu dialu, 6 tūbų už $49.50
Atwater Kent G^tubu 
už .......................,........  $70

Nupigintos kainos 
ant Radio

Freshman 5 tūbų už $22
R. C. A. Radiola, 4 tūbų 
už ...................................$12

tūbų už ....................... $79
DeForest 5 tūbų už .... $49
B. Baterijos ........... $3.75
45 volt už ............... $1.95

JOS. F. BUDRIK
RADIOS, PIANOS 

FURNITURE 
3417 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705

mes dirbame 
dykai, ir dar

Užsibaigė turkų čarles- 
tono dienos

Konstantinopolis.—Turkų 
mal Paša išleido įstatymą, ku-

Bet dabar 
padaryti, tad 

Rinkti tai 
Devcrj ar Thompsoną? Žiūrint I 
iš diplomatiškai-tautiško atžvil
gio, reikia abudu rinkti. Bet 
kaip abudu rinkti? Tai laimi Į 
lengva padaryti. Vieni lietuviai 
gali balsiu.ti už Dęverį, o kiti 
už Thompsoną ir vienas iš jų 
visvien bus išrinktas. Tuo būdu 
lietuviai apsitarnaus daug savo 
tautai, nes kad ne vienas, tai 
kitas mums padės.

tautiškai-diplomatiško 
atžvilgio ir savo tėžį dabar jau 
viešai teikėsi iškabinti.

balsuosite, ne
tik balsuosite.

bolševikus bal-

Padaužos gavo laišką

, kokis atsakymas dueti, 
, to šiuomi paskelbiame 
i viešai, gal kas nors duos tin- 
j kainų patarimų. Padaužos vi
siems patarnauja. Ir šiuomi žy
giu padaužos laukia ką minios 
iš užpakalio pasakys. Tas la š- 
kas labai prašmatnus: skaiiyki-

jte ir kitiems nesakykite. Štai 
laiškas.

Kaunas, Lietuvos fašistų žu- 
sky liaus centras.
Padaužų prezidente.Gerbiamas

žinodami, jogei Padaužos pa
tarnaujate visiems dykai ir be 
to esate įtakingiausia organi
zacija amerikiečių tarpe, šiuo
mi drįstame kreiptis į Jus su 
itin svarbiu reikalu. Dalykas 
štai kame:

Mes fašistų partijos žudei- 
kos Lietuvoje jau baigiame 
naikinti bedieviškas įstaigas ir 
greitu laiku neturėsime darbo. 
Sunaikinome, kaip žinote, “Lie
tuvos žinias”, o dabar rengia-

BILLY’S UNCLE

f 
i

i Ar negalėtumėte pranešti, kieki p .* 7 ’ . ..1 , xvv.r... ... liuciotmeiuis Lenindinnskas is-
' f\Vl Ali t OilIOl t n III M 1/YI1 ’

Saldotai šau
kėm u nistus ir 

niekaip negalėję nušaut. O 
Plechavičius su Glovackiu paė
mę po strielbą: pykšt, ir nušo
vę iš karto net keturis bolše
vikus.

4. Paskui dar šaudę vieną 
moterį. Nušaut jos niekaip ne-' 
galėję. Kad jau tokis stebuklas • 
darosi, tai Plechavičius prie-] 
jęs prie moters ir savo batu i 
spaudęs ją, kol visai pribaigęs. I

5. Lietuvoj, girdi, 
vieno socialisto, 
tiek daug, tiek 
saugok Lenine.

šitą projektą 
rių ministerija 
patentų ofisan* apsvarstymui.

—Padauža Laportelis.

nėsa nė* 
, o bolševikų 
daug, kad ap-

Padaužų vidu- 
turetų pasiųsti

Bolševikai ir fašistai
Bolševikai raudoni, 
Fašistai juodi, 
Ir meška su lokiu 
Abudu tokiu.

Skirtumas gi tame, 
Kad bolševikai smunka, 
O fašistai tunka 
Ir skaičium didėja.

h
M

Visados ir Visur Reikalaukit

Tradę Mark Reg. U. S. Pat. Office

MALT EXTRACT
“Ray-O-Lite” malt extract yra padarytas ir garantuotas 
iš 100% grynos Saly klos grudų ir geriausių apynių. Užtai 
jo skonis ir kvapas yra neapsakomai malonus, 
yra lengva atminti, bet jo skonį ir kvapą sunku 
Pabandyk kartą, tai visados vartosi ir kitiems 
apie jo skonį, gerumą ir kvapą.

Reikalaukit “RAY-O-LITE” Malt Extrakto pas 
čerį ar groserninką. 
pašaukite mus.

Jo vardas 
užmiršti 
pasakysi

savo bu-
Jeigu jie negali suteikti jo, tuomet

OH BOT PRODUCTS 00.
4254 Archer Avenue, Chicago, III

Telefonas Uiffayette 8852

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT

mxxxyxxTTXixiixxxxxxxxxx

M

P

ir dėl ■ O visiems tiems, kurie laukia 
laišką' tų svečių iš Lietuvos atvažiuL-l 

jaut, patariame susižinoti dėl 
smulkmenų su padaužų dvasiš-J 
ku vadu.

Padaužų dvasiško vado prie-'giasi paskelbt streiką savo re- 
rašas. Chicagoje atsirado viso • daguojamo “Aido” skaitylo- 
labo trys broliai lietuviai f išis-’ jams> jeigu jie jam algos nešil
tai, kurie galėtų tiems drau- J mokės, kurios jisai laukė net* 
gams žudeikoms tinkamų infor-1 metus laiko, 
macijų suteikti. Su tokiais da
lykais dvasiško vado nebade- 
riuokite.

Ekstra kairiųjų bolševikų 
. “patriarkas” Baltrušaitis ren-
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Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.
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“April Fool”
ba-Amerikiečiai turi paprotį 

landžio pirmą dieną šidyt savo 
draugus. Kartais jie iškrečia 
savo draugams nemalonų šposą. 
Kartą į metus ką nors “sufu- 
lint”, lai niekis, bet kai bolše
vikai “fulina” darbininkus die
ną ir naktį, žiemą ir vasarą, 
miškuose ir salėse, tai darbi
ninkai jiems dolerius duoda..

Jeigu alga nebus jam sumo
kėta, tai bostins visa “ekstri- 
mistų partija”. Didelio čia daik
to, nagi tegul bustina, mažiau 
bus mulkintojų.

Atsirado dar nauja “partija”, 
tai pusfašisčiai. Pusfašisčių 
Amerikoj yra jau nemažai. Jie 
turi ir savo organus. Vienas jų 
Clevelande, o antras Ęrookly- 
ne. Chicagoje randasi vienas 
pusfašistis, tai buvęs “Sanda
ros” redaktorius snaudarietis 
Amižiną Atilsį T. Jisai norįs 
likt pusfašisčių organo redak-
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Šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai
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M4177-83 Archer Avė
Lafayette 3171 
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas
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Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmų, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau- 
lėjimai naikina kūno gyvybę ir 
iažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPAUND mo- 
jtis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už f 1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Akių, Ausy, Nosies 
ir Gerklės Ligos

Gydomos Eksperto 
27 metai prie State SL

Kreivos akys ištaisomos, Nosies li
gos prašalinamos, Tonsilai išimami 
su “tvvilight sleep”, akiniai pri
taikomi už $6 ir augščiau. Reika
laukit dykai knygutės.
FRANKLIN O. CARTER

177 N. State SU 2 fl.
Valandos 8-5, Nedėlioj 10-12
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Turkiškos, Rusiškos 

Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis. Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip tolinus, su elektriniais prie
taisais.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street
Atdara dieną ir naktį

Phone Boulevard 4552 
u______________________________J)


