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Lietuvą Valdysiąs 

* ‘Trium viratas”
Smetona Busiąs Preziden

tas iki Gyvos Galvos
Ministerių Kabinėtas Rezigna

vo Protestuodamas Prieš 
Smetonos-V oldemaro 

Užmačias
KAUNAS, geg. 4. — Dauguma Voldemaro kabineto

[Pacific and Atlantic Photo]
Demonstravimas televizijos, t. y. prietaiso, kuris kalbančiam telefonu duoda galimybės ma-

tyti ir tą žmogų, su kuriuo jis kalbasi. Prie telefono sėdi Walter S. Gifford, telefonų ir telegra
fų kompanijos prezidentas. /
i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nartų rezignavo, protestuodama prieš diktatoriškas pre
zidento Smetonos ir ministerio pirmininko Voldemaro už
mačias.

Smetona su Voldemaru tvirtina, kad diktatūra esanti 
vienintelė priemonė kraštui išvesti iš dabartinio politinio 
ir ekonominio chaoso. Diktatūrą jie nori įsteigti šiuo 
budu: prezidentui SMETONAI PAVEDAMA AUKŠ
ČIAUSIA GALIA IKI GYVOS GALVOS, nors faktinai 
kraštą valdysią trijų asmenų “direktoriatas”, būtent, pre
zidentas, mini stebis pirmininkas ir dar kas nors trecias.

SEIMAS PANAIKINAMAS, JO VISAI NEBUSIĄ.

Kai tik šitokio “triumvirato” planas pasirodė, daugu
ma ministerių atsistatydino, pareikšdami, kad ilgiau jie 
nebegalį bendrai dirbti su tais, kur išvaikę Seimą nema
tą visai reikalo urnai paskelbti naujus rinkimus.

Šiame proteste dalyvavo ir kabineto nariai iš Krikš
čionių demokratų partijos, kuri išvaikytame Seime turėjo 
daugumą. [Daugumos ji neturėjo.]

Iš viso prezidentas Smetona negali pasigirti popula- 
rumu krašte, ir visas jo rėžimas remiasi vyriausiai, jei 
išimtinai, ant kariuomenės ir fašistų gaujos.

Paskelbimas diktatūros tečiau ne ką tepakeis dabar
tinę dalykų padėti Lietuvoj. Pastaromis dienomis dide
lio subruzdimo krašte buvo padarius žinia apie pasmer
kimą mirties bausmei trijų žymių opozicijos vadų, jų tar
pe atstovo Blundžio [?], kurio įkalinimas buvo paskui 
Seimo išvaikymo priežastim.

Kova prieš įstatymą uni- Illinois mainieriai priešių- 
joms suvaržyti gi darbo parlijai

SSSR. parodysianti pa- Šernai apeliuoja į vaistys 
sasauliui kelią į išganymą bes; bijo karo

Britų darbiečiai žada per šešis 
mėnesius boikotuoti tabaką 
ir gėrimus

LONDONAS, geg. 4. — Bri
tų darbiečiai, kovodami parla
mente prieš valdžios įneštą įs
tatymo projektą suvaržyti dar
bo unijas, pareiškė, kad jei 
konservatoriai tą įstatymą pri- 
imsią, tai jie pasiūlysią, kad 
darbo žmones per šešis mėne
sius susilaikytų nuo vartojimo 
tabako, alkoholinių gėrimų, pa
galiau dagi arbatos ir kavos, 
iš kurių valdžia turi didelių 
pajamų. •

Ūkio darbininkai Itali
joj priversti dirbti 

pigiau
BBESCIA, Italija, geg. 4.— 

Augusto Turati, generalinis 
fašistų partijos sekretorius, 
pranešė diktatoriui Musąoli- 
niui, kad dvidešimt tūkstančių 
žemės ūkio darbininkų sutikę 
dirbti 10 nuoš. pigesnėmis al
gomis. Darbo diena tęsias de
šimtį valandų.

Konvencija taipjau atmetė re
zoliuciją už sovietų Rusijos 
pripažinimą

PEORIA, III., geg. 4. Lai
komoji čia Illinois angliakasių 
unijos konvencija atmetė pa
siūlymą organizuoti Amerikoj 
politinę darbo partiją. Pasiūly
ta rezoliucija, ikad Jungtinės 
Valstijos pripažiutų sovietų 
Rusiją taipjau buvo dauguma 
balsų atmesta.

Privatiniai prekininkai 
daro Rusijoj gerą biznj

MASKVA, geg. 4. — Kad 
privatiniai prekininkai Rusijoj 
tarpsta, darydami milžiniškų 
pelnų iš pardavinėjimo žmo
nėms ppekių brangiausiomis 
kainomis, matyt iš ką tik pra
sidėjusius Maskvoj finansų in
spektoriaus Sidoričo bylos. Si- 
doriČ kaltinamas, kad jis už
sumažinimą taksų vienam ma- Užsidegęs ore laivyno aeropla- 
nufakituros prekių prekininkui, nas nukrito į vandenį. Du 16- 
JakoVui Meranskiui, paėmęs iš kę juo aviatoriai, Įeit. Pollard 
jo 20,000 rublių kyšių. ir Įeit. kom. Page, užsimušė.

Planuoja naują Britu 
dominiją Afrikoje

Keturias Anglijos kolonijas no
rima sujungti vienon Rytų 
Afrikos Federacijon

v ■■ R ■

LONDONAS, geg. 4. Po
litinis Afrikos ' žemėlapis gal 
būt bus pakeistas konferenci
joj, kuri šią savaitę įvjlks tarp 
kolonijų ministerijos valdinin
kų ir keturių Britų kolonijų — 
Ugandos, Kenaijos, šiaurinės
Rodezijos ir Tanganaikos teri
torijos —• valdytojų. Kalbamoj 
konferencijoj bus tariama su
daryti nauja Britų imperijos 
dominija.

Minėtų keturių kolonijų gu
bernatoriai. kurie" dabar yra 
Londone, proponuoja savo teri
torijas sujungti vienon domi- 
nijon, kuri butų žinoma kaip 
Rytų Afrikos Fderacija. Domi
nija, žinoma, įeitu Tautų Sa- 
jungon ir tuo budu Britų im
perija Genevoje turėtų dar 
vieną naują balsą.

Planą sudaryti Rytų Afri
kos Federaciją remiąs Pietų
Afrikos premjeras llertzogas 
ir Pietų Afrikos nacionalistai.

--------------- j.

Danijos komunistai stul
gią savo koloniją.

KOPENHAGA, Danija, geg.
4. — Danijos komunistai nuta
rė steigti komunistinę koloni
ją. Tam tikslui jie turi surin
kę jau arti 100 tūkstančių do
lerių ir rengiasi ,piųkti rytinia
me Jutlande žemės plotą. Sako, 
kad dalį pinigų jie gavę iš 
Maskvos.

Suimta Britų laivas su 
$1,200,000 svaigalų

NEW YORKAS, geg. 4. — 
šiandie tapo suimtas Britų lai
vas Gabriella, gabenęs, kaip sa
ko, $1,200,000 vertės svaigiųjų 
gėrymų. Suimta taipjau try
lika laivo įgulos žmonių.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ VAIKĄ

DU AVIATORIAI ŽUVO 

NORFOLK7~VaJ geg. 4. -m

Harvardo prezidentas ve
siąs Sacco-Vanzetti 

bylr tirinėjimą
BOSTONAS, Mass., geg. 4. 

— Girdėt, kad Massachusetts 
valstijos gubernatorius Fulieu 
pakvietęs Harvardo Universite
to j)i?zidenta 'LmveU’į būti 
pirmininku komisijos, kurią j iš 
paskiria pasmerktųjų mirties 
bausme1 Sacco ir Vanzetti by
los fal ams ištirti.

Prezidentas Lovvell vakar tu
rėjo ilgą pasikalbėjimą sux gu
bernatorium, konferencijoj da
lyvaujant taipjau. gubernato
riaus patarėjui Josephui Wig- 
ginui.

Girios gaisras sunaikino 
visą kaimą

MAY’S LAND1NG, N. J., 
geg. 4. Girios gaisras, kurs 
per pastaras dvi dienas siautė 
šioje apygardoje ir nušlavė 
apie 25 ketvirtaines mylias 
mišiko, kartu nušlavė ir vieną 
kaimą, — apie dvidešimt pen
kis namus.

Kitose vietose gyventojai 
buvo priversti apleisti savo na
mus ir pasitraukti į saugesnes 
vietas. Tūkstantis žmonių 
bando suvaldyti girios gaisrą, 
kuris grūmoja pavojum keletui 
kitų kaimų.

MacMurray nerezignavęs
WAS1HNGTONAR, geg. 4. 

— Valstybės sekretorius Kel
logg šiandie griežtai nugynė 
pranešimus iš Tokio, kad Ame
rikos ministeris Pekine, Mac
Murray, rezignavęs.

... L .J.’ ' . ..■ .. _ . .. .... * .4 ________ L. .•

Chicagai ir apielinkei federa
cinis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota; nedidelė tempe
ratūros atmaina, vidutinis, dau
giausiai žiemių rytų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 45° ir 55° F.

šiandie saulė teka 5:42, lei
džiasi 7:52. Mėnuo leidžiasi
12:39 valandą ryto.

Bėdinas taisos fašistą 
sukilimui patremt;

Vyriausybė stiprina apsaugos 
jėgas dėl “plienašalmių” pro
jektuojamų demom t racijų

BEHL1NAS, geg. 4. M(£
tūriniais vežimais nakties met 
tu j Berliną gabenama daugiau 
reichswehro kareivių ir polici
jos sustiprinimų. Praeitą naktį 
tuo budu pargabenta iš Par- 
chimo, Mecklenburgo, šešiolik-
tas kavalerijos regimenias, 
taipjau kiti regimentai iš Po
meranijos. Kareiviai slaptai 
talpinami barakuose ir valdžios 
įstaigų rūsiuose.

Tokių vyriausybės prisiren
gimų priežastis yra baimė, kad 
ateinantį sekmadienį neįvyktų 
rimtų riaušių. Mat Vokiečių 
fašistų organizacija, vadinama 

. “Stahlhelim” (plieno šalmas) 
rengia Berline ateinantį sekma
dienį, gegužės S, milžinišką 
demonstraciją —parodyti žmo
nėms, kaip jie, fašistai, yra 
šauniai disciplinuoti, stiprus r 
galingi.

Socialistai ir komunistai į- 
spėja, kad ta j a demonstracija, 
fašistai iš tikrųjų turį tiksle 
pradėti “putšą.”

Tautą ekonominė konfe
rencija prasidėjo

GENEVA, Šveicarija, geg. 4. 
— šiandie prasidėjo čia Tautų 
Sąjungos ekonominė konferen
cija. Dalyvauja 1,500 delega
tų, atstovaujančių keturiasde
šimt šešioms valstybėms, jų 
tarpe Rusijai, Jungtinėms Val
stijoms ir Tuiikijai, nors .pa
starosios nėra Tautų Sąjungos 
nariai.

TRYS VAIKAI ŽUVO PAR
MOS GAISRE

PERTU AMBOY, N. J., geg.
4. — Netoli nuo čia gaisras 
sunaikino farmerio Petro Heb- 
lew gyvenamus namus, kurių 
ugny žuvo ir jo trys maži vai
kai.

FORT DODGE, Iowa, geg.' 4. 
— Nežinomas - asmuo nušovė 
garaže George Mclntire, 54 m., 
ir automobiliu pabėgo. Mcln
tire buvo žinomas kaip gemb- 
leris ir policija mano, kad jis 
krito keršto auka.

Sovietų delegacija į ekonominę 
; konferenciją Genevoj vežasi 

visą Maskvos programą

BERLINAS, geg. 4. — So
vietų Rusijos delegacija, ke
liaujanti į Tautų Sąjungos 
ekonominę konferenciją Gene 
voje, vežasi su savim visą pro 
gramą parodyti buiiuazirilam 
pasauliui, ką jis turįs daryti.

■ kad pašalintų ekonominius kri- 
zius.

Delegacijos vadas Ossi.isky 
pasikalbėjime čia su užsienio 
spaudos atstovu pasakė, kad. 
visų pirmiausiai, sovietų dele
gacija išaiškinsianti susirinku
siems valstybių atstovams tas 
priežastis, kurios gimdančios 
ekonominius krizius, paskui 
pasiūlysianti konkrečių suma
nymų buržuazinio pasaulio var
gams palengvinti ir, pagaliau, 
duosianti pilniausj raportą apie 
tai, ką sovietų Rusija jau yra 
nuveikusi.

Ossinsky pareiškė, kad nors 
sovietų Rusija dalyvaujanti 
ekonominėje konferencijoje, ji 
vis tik nemananti paliauti prie
šintis Tautų Sąjungai. Sovie
tai bandysią iškelti tolesnes 

'diskusijas dėl galimumo su- 
Įtaikinti dvi diamėtriškai prie-
■ šinges ’ viena antrai ekonemi- 
jnes sistemas r - kapitaliulinę
Jungtinių Amerikos Valstijų 
ir socialistinę Sovietų Sąjun
gos.

Baisios tikybinės sker* 
dynės Persijoj* 

------------------------------------- *

Skerdynes, kuriose nudaigota 
30 asmenų, sukurstęs musul
monų kunigas
TEHERANAS, Persija, geg. 

3. — Jahrume valkai" įvyko bai
sios skerdynės. Trisdešimt 
vienos tikybinės sektos • asme
nų, tarp jų moterų ir vaikų, 
išskersta, daug kitų sužeista. 
Jų namai ir išplėšti ir su’kone- 
veikti. Skerdynes sukurstęs 
vienas musulmonų kunigas. 
Vyriausybė ėmėsi aštrių prie
monių kaltininkams suimti ir 
tinkamai nubausti.

HANSLEY, Neb., geg. 4.— 
Netoli nuo čia perkūnas užmu
šė farmerio Jenkinso 10 metų 
sūnų. Tėvas buvo irgi užtrenk
tas, bet pavyko atgaivinti.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys H daugelio kitų pueiasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas {eina j patarnavimą.

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

3. NAUJIENOS duoda visiiką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

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

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

v ■ ■

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

Jugoslavija kaltina Italiją dd 
koncentravimo kariuomenės 
sienoje

PARYŽIUS, geg. 4. — Jugo
slavija pasiuntė Frakcijai, An
glijai ir kitoms valstybėms 
konfidencialę notą, kuria ji at
kreipia jų dėmesį į tariamus 
Italijos karinius prisirengimus 
Jugoslavijos sienoje.

Jugoslavų laikraščiai sako, 
kad Italų sienos zonoj tarp 
Tarvis ir Fiume Lipęs paskelb
tas karo stovis. Visuose mies
tuose miesteliuose esanti mobi
lizuojama fašistų milicija.

Hirohito atidarė parlamentą
TOKIO, Japonija, geg. 4. — 

Trumpa kalba ciesorius Hirc- 
hito šiandie atidarė pirmą sa
vo parlamentą.

Kantoniečiai pliečia Čang 
Tsolino jėgas

PEKINAS, Kinai, geg. 4.— 
Pekino valdžia stipriai suslru- 
pinus dėl pranešimų iš karo 
sričių taip Geltonosios upės ii 
Jangtse upes.

Tie pranes/ma: skelbia, kad 
Sinjungdavo apygardoj, Peki- 
no-Hankovo geležinkely, netoli 
nuo pietinės Honano provinci
jos sienos, tarp pietų Kimi 
(kantoniečių) ir maršalo čing 
Tsolino, kontroliuojančio Peki
no valdžią, kariuomenių einą 
dideli mūšiai. Kantoniečiai, ku
riems vadovauja generolas 
Tang šąnči, viename mūšy 
skaudžiai sumušę šiauriečių ar
mijas ir privertę jas bėgti, pa
likus kantoniečiams aštuonioli
ka armotų ir daug kitų karo 
medžiagų.

LOITSVILLE, Ky., geg. t.
— Užėjus smarki vėjo audra 
netoli nuo New Albany, Ind., 
nuvertė į Ohio upę dviejų auk- i 
štų namus. Louisvillėj nunešė 
vienos mokyklos stogą, žmo
nių regis niekas nenukentėjo.

MANILA, Filipinai, geg. 4.
— Praneša, kad Filipinų gene
ralgubernatorius gen. Leonard 
Wood gavęs iš prezidento Cool- 
idge’o kablųgramą urnai par
vykti į Jungtines Valstijas.

L.'V-.i’a jA’ 'VU v■ 5 i -V- \ ų --j t /. » ”1 ‘ t ' !
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Peoples Furnitūra Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

Kas dedasi Lietuviu 
kolonijose

PORT JEFFERSON, L. I., N. Y.

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

Lietuvių Piliečių Kliubas 
nutarė statyti nuosavių svetai
nę, kuriai žemę penkiems me
tams už dykų duoda M. Klima
šauskas*. Ten bus ir vaikų mo
kyklėlė. Svetainę norima pa
statyti dar prieš gegužės 30 d.

BROOKLYN, N. Y.

4177-83 Archer Avė., 1922-32 So. Halsted St. fc
La f ayet te 3171 Canal ©982 į
M. KEZBS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas L

K
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;»

Rusiškos ir flirtiškos Vanos

Jaunų Vyrų Lietuvių dr-ja 
bal. 23 (i. buvo surengusi šo
kius ir basketball vakarėlį, ku
riame pasirodė jaunų lietuvai
čių jauktas ir taipjau jaunų vy
rų jauktas. •,

Tų i>atj vakarų TMl). 3 kp. 
buvo surengusi “margučių” pa
rodų.

HARTFORD, CONN.
Vietos lietuviai jaunuoliai lai

mėjo Connecticut valstijos bas- 
ket bąli čempionatų.

WORCESTBR, MASS.

[Pacific and Atlantic Photo)

Elizabeth' Barnos, iš Kimsas, 
kuri yra 105 metų amžiaus. Per 
paskutinius 80 metų ji ruko 
pypkę.

Prašalina Niežtėjimą
Niežtanti ir deganti oda netik er
zina, bet gali būti ženklu bloges
nės ligos. Saugumo dėlei geriau
sia vartoti Severa’s Esko. šis vė
sinantis, raminantis tepalas pra
šalina niežtėjimą ir degimą grei
tai ir odą padaro švaria, aiškia. 
Su pirmu ženklu odos uždegimo 
tuoj tepk Severa’s Esko.
Pasipilkite iš aptiekus. Odos ligą 
prašalink iš sykio.

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa

SJVĘfMis 
ESKO

Prašalinkite tuos 
/ skausmus. Trinkite ' 

gelenčiuš' sąnarius su 
»R. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PAIN-EXPELLERIU
Vai.ibaženklis registruotas

CHESTER, PA.

Uth STREET
I ei. Kedlh W»2

Jū 14-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louia A v®. 

CHICAGO, 1U.

“ RIMBAS
VELYKINIS

Jei dar neturi, tai tuoj būtinai įsigyk Velykinį 
‘■Rimbų". Jame rasi velykinę giesmę su Aleliu- 
jomis apie “Varpo” spaustuvės išsprogdinimų ir 
daugybę kitokių Unksmių pasiskaitymų. Tuoj dėk 
konvertan dešimtukų ir savo antrašų ir siųsk rei
kalaudamas kol dar neišsibaigė. Arba prenume
ruok ant visų metų prisiųsdamas $1.

“RIMBAS”
1 Bateman Place So. Boston, Mass.

DRAUGAI!

Užsakykite savo giminėms Lietuvoje šiuos 
socialistinius laikraščius:

“SOCIALDEMOKRATAS”
Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos organas.

Kaina metams $1.20
<5

Pusei metų 0.60
Užsieny — dvigubai

>Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40

“NAUJOJI GADYNĖ”
Socialdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas.

Kaina metams su priedais $1.60

Pusei metų 0.60
Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40

Augšto Gerumo 
Žemos Kainos 

Patikėtino Vardo

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBDWITZ

Lietuvis K. Bush atidarė ru
bli siuvykla. Yra ir lietuvis kon
struktorius Vincas Degutis.

Vietos lietuviui turi daug lie
tuvių biznierių, pramonininkų 
ir net pnd'csionalų—daktarų ir 
•advokatų.

PHILADELPHIA, PA.

Bal. 17 d. gasu nutroško Jus
tina Račienė ir jos 6 m. mer
gaitė. t Jas rado negyvas par
ėjęs ant rytojaus iš darbo jos 
vyras, (lasų atsuko žaidęs vir
tuvėj katinukas. Nutroško nuo 
gaso ir policistas J. Watson, 
kuris jas bandė gelbėti; kitas 
policistas irgi pritroško.

SO. BOSTON, MASS. ’ I
Bal. 24 d. art. S. Pilka su 

vetinių mėgėjų pagelba’ Lietuvių 
svet. pastate komediją “Žemės 
Bojus”, žmonių buvo daug ir 
vaidinimu liko patenkinti.

Geg. 1 d. ryte įvyko LT. 
Sandaros 1-mo apskričio suva
žiavimas.

Lietuvių čia gyvena apie 250 
•šeimynų. Turi ir savo bažny
čią, klebonauja kun. Hmil 
Paukštis. O Lietuvių Piliečių 
Kliubas turi nuosavią svetainę, 
vertės $50,000. Yra ir lietuvių 
biznierių.

VVILKES BARRE, PA.

Stoors kasyklose liko užmuš
tas lietuvis Vincas Venckuj, 45 
m., iš Tliroop, Pa., 45 m. am
žiaus. Jį bešaunant anglis pa
gavo šūvis.

Persitikrinkite, kad In
karo vatsbaženklis butų 
ant kiekvieno pakelio.

Galite gauti Patn-Ex- 
pellerj pas savo vaistin
inką po 35c ar 70c bon- 
kutę, arba iš

k F. AD. RICHTER & CO., / 
ūk Berry & So. Sth St»., 
|LK Brooklyn, N. Y.

ir
Garsios Garantijos 
žemiau atvaizduoti Tngersolt laikrodėliai 
yra: Rankinis. $3.50; Yankee, $1.50; Water- 
bury ploto aukso įtnaute, $8.00; Jun.or, 

$3.25; ir Midget, $3.25

Persikėlė j naują vieta 
Valandos nuo 2 iki 8-tai valandai 

vakare, kasdien 
722 W. 35th St.

Kam. Emerald Av. arti Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius ,. » •

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVĖ

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 71 kp. ir Liet. Darbininkų 
Literatūros Dr-jos 8 kp. geg. 1 
d. buvo surengusi didelį Pirmo
sios Gegužės apvaikščiojimų su 
prakalbomis ir kpncerlu. Kal
bėjo Keleivio Redaktorius S. 
Michelsonas, Bagočius ir Lcwis. 
Muzikalę dalį pildė Vyturio man
dolinų orkestras ir k.

HARTFORD, CONN.
--------7*" .. 1 C.ia gyvena apie 3,000 lietu

vių, bet lietuvių veikimas ap
miręs. Turi draugijų sąryšį 
statyti nuosavių svetainę, bet 
ir tas nieko neveikia.

BROOKLYN, N. T.
---

Brooklyne susitvėrė Lietuvių 
Kliubų Sąryšis, prie kurio pri
sidėjo jau trys kliubai— Lie
tuvių Amerikos Piliečių kliubas, 
Liet. Gimnastikos kliubas ir 
Jaunų Vyrų dr-ja.

—T—

PHILADELPHIA, PA.

Petras Daunoras, vedęs, liko 
nuteistas nuo pusantrų iki tri
jų metų kalėjimai!, užsimokėti 
$100 pabaudos ir visas teismo 
lėšas už išgėdinamą dviejų jau
nų lietuvaičių. ■>

WATERBURY, CONN.
Bal. 18 d. čia nusižudė lietu

vis Jonas Seniūnas. Jis pasipio- 
vė. Spėjama, kad nuo girtavi
mo jis pamišo, 

t ■
Geras pavyzdys

MokytojasElektra pasida
ro nuo trinimo, pavyzdžiui, pa
imkite juodą katę ir tamsiame 
kambaryje paglostikit priešais 
plaukus. Jus pamatysite ki
birkštis. Kas gali pasakyti ki
tų panašų pavyzdį?

Mažasis Jonelis. -- Aš mačiau 
kaip musų šoferis rūsy norėjo 
paglostyti tarnaitę. Tai jam taip 
įtrinė, kad tarp akių žaibavo.

WENNERSTEN*S

SKIRTINGI
NulmMt Vlrteli-PAŽIUPCKIT 
PA008TYKIT-PARAGAUKIT
TIKRI APYNIAI

u-——L_— ------—.iii JmJaa

NEW YORK

Bal. 27 28 d.d. įvyko SLA. 
Pildomosios Tarytus suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo visi 
Pild. Tarybos nariai.
I____________

AMSTERDAM, N. Y.

Magdalena Paulilionienė kovo 
29 d. prisigirdė Mohawk upėj 
iš nusiminimo, kad nepasisekė 
oizriis, kurį mėnuo atgal buvo 
pirkęs jos vyras. Be vyro pa
liko dar ir du vaikučius.

HARRISBURG, ILL.

Kovo 30 d. eksplozijoje anglių 
kasykloje žuvo lietuvis Simo- 
nus Simaitis, 19 m. amžiaus, 
SLA. 279 kp. narys.

Karlu su juo žuvo ir kiti 8 
darbininkai, jų tarpe dar vie
nas lietuvis, Jurgis Vmbroza, 
35 m. paėjęs iš Aluntos vals., 
narys SLA. 16 kp, ir daugelio 
kitų draugijų.

LIETUVON Parduoda Rakandus, Pia
nus, Radios, Phonografus 
ant lengvų išmokėjimų.

Ant kapinių

Kartų pamačiau kapinėse sa
vo pažystamą. Jis stovėjo prie 
vieno naujo kryžiaus užsimąs
tęs ir pašnabždomis kartojo: 
“ l ik tu neturėjai mirti.

Priėjau ir klausiu: keno tas 
kapas? Jis atsakė:

“čia ramiai ilsis mano pačios 
pirmasis vyras.”

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti i Suv. Valsti
jas liuobai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 

| ObYMPIC, H0MER1C, LAPLANI), 
BELGENLAND, PENNLAND, AR- 
ABIC siūlo greitą kelionę į Cher- 
bourg, Southainpton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

Visi musų 3-čics klesos keleiviai 
gauna atskirus Lumbarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

INTERNATIONAL MERCANTILE 
MARINE ęOMPANY 

12^ S'o. State Šit. Chicago, III.

JOS. F. SUDRIK
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, III.
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Laivakorčių 
Agentūroms

i

Kurios turite keleivių Lietuvon, ant Gegužio 21 d., 
laivu Leviathan rezervuokit kambarius per NAU
JIENOS. Musų keleiviai bus aprūpinti geriausiais 
trečios klases kambariais ir po asmeniška priežiūra 
patyrusio palydovo turės nepaprastai smagią.ir ge
rą kelionę. Prisidėti prie šioš didelės, smagios eks- 
kursijos gali kiekvienas lietuvis, nežiūrint kur pirks 
laivokartę, jeigu jo agentūra rezervuos per mus jam ♦
kambarius. Rezervacijų laikas baigiasi 15 d. gegužio.

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

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........  $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias
paštas.

KAUNO ALBUMAS ............................ .............................................................. 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose ............................... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ............  -......................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................... r...................................
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y. Į
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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 
THERAPY 

apsaugoja nuo pinn- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gų gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems
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.

DR. B. M. ROSS
35 South Dcarborn St., 
Kampas Monroc Street, 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. l’anedčlyj, U tai 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

specialistas

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienų#



Ketvirtadienis, Geg. 5, 1927 _________

LSS. ŽINIOS
Oficialinia Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje. Ketvirtadieniais
■ ■■ .. ...  .....................■y— '■■■;________________ ■*...

Gegužio 5 d. Eilinis No. 207

L.S.S. Pildomasis Komitetas: i LJS-S. VIII Rajono Centro 
------------  I Komitetas:

J J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A Viliu, 2241 N. VVestern Avė.
J. Vilią, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebvlis. 10225 Perr> Avė.

— visi Chicago, III

i Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, 111.

Sekretorius — Anton Jusas, 3959 Ar-
; cher Avė., Chicago, 111.
j Fin. Sekretorius — G. Mauku?., Chi- 
! cago, III.
Kasienus — A. Lpkavičia, 2404 W.

i Division St., Chicago, III.
Knygius — A. Vilią, 2241 N. West-

! ern Avė., Chicago, UI.
Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matoliauskas, 515 Carroilton Avė., Uultimore, M<4

Pirmosios Gegužės 
Šventimas

Atskrus parengimus 1-ios Ge- 
< ūžės apvaikščiojimui LSS. or
ganizacijos turėjo tiktai Chicn- 
;cje ir Cambridge, Mass. Ki
tur musų draugai dalyvavo ki
tų daibininkų organizacijų pa
rengimuose unijų, Socinlisv 
Partv skyrių ir tt.

(.hieagoje gegužinės šventės 
r.pvaikšėiojimų rengė VIII rajo
nas. Be to, Bridgeporto ko
lonijoje iš vakaro prieš 1-jų 
gegužės rengė prakalbas LSS. 
Pildomasis Komitetas užprotes- 
tavimui prieš terorą Lietuvoje. 
Šitos prakalbos buvo dalinai ir- 
••i pašvęstos gegužinei šventei.

Cambridge’juje gegužinę 
čventę apvaikščiojo LSS 71 kuo
pa, šiemet nesi dėdama nei su 
komunistais, nei su kuo kitu.

Kol dar neprasidėjo 
vasaros karščiai

Oras dar nėra per šiltas ren
gti prakalbas arba kitokiais bu
dais pasidarbuoti. Draugai sų- 
jungiečiai turėtų šį laiką panau
doti. kad sustiprinus savo or
ganizacijos reikalus ir ypatin
gai kad suteikus pagalbos mu
sų draugams Lietuvoje.

Padėtis Lktuvoje tvia baisi, 
ir ant socialdemokratų puola 
didžiausi sunkumai, kadangi 
priešai iš dešinės ir iš karės la
biausia jų neapkenčia. Keikia 
atsiminti, kad tik socialdemo
kratai gali pakirsti klerikalų 
bloko galybę, paverždami jam 

darbininkus, — kas žymiam 
laipsnyje jiems jau yra pasise
kę. Pernai metais klebonų va
dovaujama darbo federacija bu
vo teveik visai susmukusi, 
šiandie tedera n tai, po smetoni- 
ninkų globa, mėgina vėl atsi
griebti, ir socialdemokratų už
davinys yra stovėti darbininki 
<lasas sargyboje, kad tie juo
dieji elementai negautų sude- 
moralizuoti proletarų minias.

Antra vertus, tiktai 'socialde
mokratai gali atremti Maskvos 
provokatprių intrigas Lietuvos 
daibininkų judėjime. Su Lol 
ševikais nesugeba nuosakiai ko
voti no viena kita partija; kle
rikalai su fašistais savo dema
gogija ir barbarišku nuožmu
mu stačiai rengia dirvų bolše
vizmui.

Ve delko socialdemokratų pa
reigos prieš Lietuvos darbinin
kų klasę ir prieš visų kraštų 
yra h - galo didelės. Ir dabar, 
kada smurtininkai valdo Lietu
vą, tas pareigas atlikti musų 
draugams yra juo sunkiau, 'lo
dei paremkime juos!

Sekretoriaus pareiš
kimas ,

Dig. M. JurgeUonienė, LSS. 
sek reto r i us-vertė jas, nepersenai 
išsiuntinėjo laiškus visoms kuo
poms, nurodydama, kas šioje 
valandoje yra svarbiausia veik
ti.

K uepų sekretoriai, gavę tuos 
laiškus, nelaikykite jų stalčiuo
se, liet pas'ikalbčkite su drau
gais ir raginkite juos tuojaus 
darbuotis. Geistina butų, kad 
kuopos atlaikytų net ekstra-su-

brinkimus ir apsvarstytą tuos 
reikalus, kuriuos sekretorius iš
dėstė savo taškuose. i

Tur būt nauja provo
kacija

Mūsiškiai komunistai prane
ša savo spaudoje, kad iš Lie
tuvos jie gavę žinių apie kok 
,cn “vyriausių komitetų kova 
prieš fašizmų“, kuris buk pra
lojęs Lietuvoje kurtis. Pra
nešime sakoma:

šitą komitetų įeina do
resnių liaudininkų ir social
demokratų. Ir mes, Lietu
vos Darbininkų Bėmimo Ko
mitetas, turėsime finansiniai 
gelbėti tam komitetui kovo
ti prieš fašizmą, nepaisant, 
kad jame yra liaudininkų ir 
socialdemokratą.”
Tai yra humbugas. Visi labai 

(erai žino, kad Lietuvoje nei 
iaudininkai, nei socialdemokra
tai j jokius bendrus komitetus 
m komunistais" neina. Taigi 
ame naujame komunistų komi- 
etie šitų partijų narių negali 

būti. Gal būt. kad komunistai* 
X'isi trauke vieną-kitą išmesti, 
š partijos liaudininkų arba so- 
ialdemokratą, kad tuo budu 
ipdumus akis žmonėms, kuriuos 
lib nori panaudot savo tikslams.

Alba, galimas daiktas, kač 
tonai nėra ir jokio naujo komi
teto. o lik sugalvota naujas 
buibutas pasek mingesn tam pi
nigų kaulijimui iš publikos.

Taigi musų draugai privalo 
apsižiūrėti ir perspėti kitus 
žmones, t

Kiekvienam turi būt aišku, 
kad su komunistų agitatoriais 
ir jų ‘skyniais’’ negalima turėt 
nieko bendra, nes tie agitato
riai tai niekas kita, kaip sve
timos valdžios mokami agentai. 
Jeigu jie nebūtų pasamdyti a- 
gentai, tai kaipgi jie galėtų pa
kęsti tokį faktą, kad sovietų 
Rusijoje šiandie pilni kalėjimai 
pelitiniu kalinių ir vykinama 
:oks pat teroras, kaip smetoni
nėje Lietuvoje!

Komunistai, tiesa, yra apdu- 
mę akis kai kuriems darbinin
kams, kurie per savo nežinoji
mų tiki bolševiką bliofais. To
kių darbininkų niekinti nerei
kia. Jie yra suklaidinti, ir su 
jais reikia kalbėtis, kaip su 
visais suklaidintais žmonėmis, 
stengiantis parodyti jų klaidas. 
Bet komunistų agentai— “spy- 
keriai,” organizatoriai, Mask
vos šelpiamų šlamštų vedėjai ir 
tt. — kas kita. Su jais šva
riam žmogui dėtis tiesiog ne
gražu, kadangi jie yra pardavę 
savo sąžinę.

Iš viso pasaulio
SOCIALISTŲ SUVAŽIAVIMAI

*
Per Velykas keliose Europos 

šalyse įvyko socialistų partijų 
suvažiavimai.

Britanijoje
Britanijos Nepriklausomoji 

Darbo Partija laike savo meti
nį suvažiavimų per Velykas 
Lcicester’yje. Apie šį suvažiavi
mų buvo rašyta gana daug laik
raščiuose, kadangi jisai nutarė 
nenominuoti Darbo Partijos iž
dininku Ramsay MacDofialdo. 
Buržuaziniai (ir komunistiniai) 
Laikraščiai tuo nutarimu . labai 
džiaugėsi, kadangi jiems pasi
rodė, jogei socialistai Britani
joje jau skyla.

Iki skilimo dar, žinoma, toli. 
Tas pats Leicester’io suvažiavi
mas nutarė drg. MacDonaldo 
kandidatūrą remti, jeigu jį no
minuos į Darbo Partijos iždi
ninkus kitos organizacijos (o 
nominaciją jisai, be abejones, 
gaus).
Nepriklausomosios .Darbo Par

tijos paviršutinis “radikališku
mas” pasireiškė da ir tame, kad 
partijos pirmininkas Maxton, 
atidarydamas suvažiavimą, pa
sakė savo kalboje, jogei reikią 
darbuotis suvienymui socialisti

NAUJIENOS, Chicago, III.
■—■■.■■la* ■■■! ■»—i m—u——TmT . ■ a ■—

nio internacionalo su komunis
tais.

Franci joje
Francijos sociali šitų partija 

laikė savo suvažiavimų per Ve
lykas mieste Lyon. Ssvarbiau- 
sias sūvažiavimo nutarimas bu
vo priėmimas rezoliucijos, kuri 
stoja už tai, kad socialistai Be
sidėtų į bloką nei su buržuazi
niais radikalais, nei su komu
nistais. Už šitą rezoliuciją pa
duota 2,372 balsu.

Kairesnės grupės rezoliucija 
sulinko 747 balsus, o kraštuti
nės kairiosios (stojančios už 
‘ bendrą frontų” su komunistais) 

185 b.

Francijos socialistų partija 
pernai metais įgijo 28,000 nau
jų narių. Prieš tai jau ji turė
jo narių (langiaus, kaip 100,000.

čechoslovakijoje
Cechų socialdemokratų parti

ja irgi buvo suvažiavusi per Ve
lykas, būtent, Prahoje.

Partija dabar yra opozicijoje 
valdžiai. Ji stengiasi veikti ben
drai su kitų tautų (vokiečių ir 
t. t.) socialistais čcchoslovaki- 
joje. Partija šiuo laiku yra at
kreipusi daugiausia dėmesio į 
tai, kad apgynus darbininkų ap- 
draudos įstatymus, kuriems 
grųsina pavojus iš buržuazinės 
parlamento daugumos.

Hollandijoje

Olandijos, socialistų partija 
laikė savo suvažiavimą Utrechte, 
per Velykas.

Suyažiavimas 478 balsais 
prieš 363 nutarė, kad partijos 
atstovai parlamente gali daly
vauti metiniuose parlamento 
atidarymuose, kuriuos atlieka 
karalienė. Suvažiavimas priėmė 
naujų programą veikimui vieti
nėse savivaldybėse.

Lenkijoje

Per Velykas laikė suvažiavi
mų vokiečių socialistų organi
zacijos Lenkijoje. Vyriausias 
suvažiavimo tikslas buvo suvie
nyti lenkiškos Silezijos su ILen
kijos socialistais --- kas ir pa
vyko.

LATVIJOS S. D. PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Balndžio m. 2—3 d. Rygoje 
įvyko Latvijos s. d. partijos 
XII suvažiavimas. Kadangi s. d. 
šiub metu įeina į koalicinę ILat
vijos valdžių, tai suvažiavimas 
Įgavo ypatingos reikšmes, nes 
daugelis užsienių ir vidaus po
litikos klausimų priklausė nuo 
šio suvažiavimo nutarimų. Su
važiavimu domėjosi artimesnie
ji Latvijos kaimynai. Pabaltės 
s. d. partijos atsiuntė savo at
stovus ir atidžiai sekė tuos 
klausimus, kurtus Latvijos vie
nasai gyvenimas kelia aikštėn. 
Kitų Europos kraštų partijos 
prisiuntė suvažiavimui sveikini
mų.

Latvijos s. d. partija suvažia
vimo dienoje turėjo 106 orga
nizacijas su-3211 narių. Be to, 
prie partijos veikia organizuo
tų moterų centras tuose vals
čiuose, kur partija neturi savo 
organizacijų, sudaryta ryšiai 
su atskirais žmonėmis, kurie 
padeda organizuoti susirinki
mus ir mitingus. Partijos frak
ciją Seime sUdaro ,33 atstovai, 
jos biuras yra patiekęs 1405 
patarimus įvairiais klausimais. 
Prie partijos veikia gydytojų, 
juristų, ligonių kasų, koperaci* 
jos, konsultacijos (patarimų), 
mokytojų sekcijos. Darbininkų 
sportininkų sąjunga (S.S.S.), 
kaipo atskira organizacija, pri
skaito 4000 narių. Tuo budu 
partijos darban įtraukta visos 
darbininkų, inteligentijos jėgos, 
tos jėgos pristatytos prie įvai
riausio darbo, šis darbas pa- 
skiistytas, suplanuotas ir su
cementuotas. Tuo budu, nors 
partijos narių skaičius ir nedi
delis, bet jos palydinamasis 
svoris Latvijos gyvenime yra 
abai ir labai žymus. Prie Par
tijos yra lenkų, rusų ir Bundo 
sekcijos.

Partijos prosą: 2 dienraščiu

— 18000 skaitytojų ir 8 savait
raščiai 12000 skaitytojų. | 
šitą skaičių neįeina visa profe
sinė ir specialė spauda. Partijos 
kasos metinė apyvarta 56,525 
latai arba 113,000 litų, žodžiu, 
Latvijos s. d. partijos darbuo
tės vaizdą turimi*.

Suvažiavimui prasidėjus bu
vo be ginčų priimtas suvažiavi
mo reglamentas. Referentams 
30 m., šiaip kalbėtojams pirmą 
kartą kalbant 10 min., antrą 
kartą 3 minutes. Nors kalbėto
jų buvo labai daug, bet kiek
vienas skaitėsi su nustatyta 
tvarka, kalbėjo tik tą, ką no
rėjo pasakyti ir nekartojo sve
timų minčių arba nesiginčijo 
1)0 tikslo’.

Suvažiavimo dienotvarkėje C. 
K. pranešimas apie politinę jo 
darbuotę* ir apie partijų toli
mesnę taktiką, pranešimai s. d. 
ministerių (darbo, finansų, 
švietimo, užsienių) ir valstybes 
kontrolierio. šis dienotvarkės 
punktas buvo suimtas į vieną, 
2 L54 LSS 
ir po visų pranešimų buvo ati
daryta bendros diskusijos vi
sais klausimais. Diskusijos tę
sėsi veik ištisas abi dienas, jo
se dalyvavo veik pusė atstovų. 
Paliesta visi vidaiis klausimai, 
nusistatyta dėl tolimesnės tak
tikos ir išdiskusuota Latvijos 
užsienių politika. Ginčai užsie
nių politikos klausimais susi
metė ties klausimu, kur orien
tuotis: ar į Pabaltės kraštus 
ar siekti, žinoma, tolimesnei 
ateičiai, ryšių su Rusija. Po 
diskusijų priimta vienbalsiai 
rezoliucija dėl vidaus padėties, 
kur nustatoma kokiomis sąly
gomis s. d. turi pasilikti val
džioje — valdžios aparato va
lymas, teismų pertvarkymas, 
draudimas darbininkų nelaimei 
ištikus ir kt. — užsienių poli
tikoj siekti tamprių ūkio ryšių 
su Pabaltės kraštais, skubiai 
sudaryti nepuolimo sutartį su 
Rusija.

Renkant Centro Komitetą ir 
kitus partijos organus, buvo 
svarstoma partijos organizaci
nio darbo apyskaita, išklausyta 
pranešimų apie partijos kasos 
ir įmonių (spaustuvių) padėtį. 
Kadangi pirmasai dienotvarkės 
punktas užėmė veik abi suva
žiavimo dieni, tai visi kiti klau
simai: partijos ir koperacijos 
savivaldybių rinkimų, žemės 
peformos uždaviniai — buvo 
atidėti ir pavesta juos rišti par
tijos naujai išrinktam C. Ko
mitetui.

Suvažiavimo įspūdžiai kuo-

Lietuviai Advokatai
R. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

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

1323 Sonth Halsted St. 
Tel. Bonlevard 1810 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
advokatai 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1013 

Tel. Dearborn 2784 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
8336 So. Halsted St 

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Tngaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 mergišiams.

geriausi, partijai bunant val
džioje nieks nekėlė smulkių as
meninių klausimų* ginčas ėjo 
tik pamatiniais principų ir prak
tikos darbo klausimais. Taip ir 
turi būti tvarkingai organizuo
to j, proletarinėj partijoj.

[“Socialdemok ratas“]

✓ ■ . ....... . ............. ’
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. vuk. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So, Richmond Street

Yards 4951 
Mis. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

Viršuje Universa! 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai- 

ku pagal sutartį.

/ .... .. , ‘ . ..................
Tel. Cicero 2962 

lies.: Rockvvell 6363 
DR. S. ASHKR

DENTISTAS 
4901 W. 14th St. 

Cicero
Viršui National Tea Co.

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 
v

............. .. ............... ...
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heatiną
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina S’t., Chicago, III.

Lietuvis Kontraktorius
Suvedant šviesas ii 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam- 
pas į senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo-

Metropolitan Electric 
Shop

,2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

S. BALICKAS 
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS RUBUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

* Ofisas vidurmiestyji 
Room 1728'

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Centfal 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895 
■■ i , ■ , , ■ ✓

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nno 7 iki 9 i 
Telephone Rooseyelt 9090 

Namą Telefonas Republic 9601

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michiyan Avė. 
Tel. Pullman 5960 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visą teisią 

u----- -------------------------------- /

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Seile SU, Room 2091
Te. Randolph 1984—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7- 9 v. ▼. apart Panedllio ir 
Pitnyčios.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika' 
▼usi Pennsyb 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose pfieft 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių Įtempimą, ir galvos 

skaudėiima

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakaro. n 
Nedeliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

L—... ... —

Telephone Yards 0094

DR. MIURIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8280

Ofiso Tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgu 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką ligą.

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

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėiiomis ir Šventadieniais 10—12 dien.



RINKIMŲ GREIT NEBUS

Bašo Tindi-Rindi

|8.M

NEBLOGI “UŽDARBIAI

KORNAI

rei

IR MIRTIES BAUSMES TEISINA!

Lietuviai Daktarai

Valandos

Office Boulevard 7942

W. J. STANKŪNAS

Speciali

“Are 
Spain?

LIETUVIS DENTISTA8 
4645 So! Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO, ]LL.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Taip gaivoja “Draugas 
ako:

Phillips Milk of. Magnesia 
Geriau negu Soda

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

Maskvoje dabar eina finansų inspektoriaus Sidoričo 
byla dėl kyšių ėmimo. Kaltinamasai esąs gavęs $10,000 
kyšį iš pirklio Jakovo Meranskio už mokesnių (taksų) 
jam numušimą.

Jeigu pirklys gali duoti komisarui dešimtį tūkstan
čių dolerių (dvidešimt tūkstančių rublių) kyšio, kad šis 
jam sumažintų mokesnius, tai aišku, kad tas pirklys “už
dirba” neblogai. Net Amerikoje ne bile kokiam kapitali
stui apsimokėtų šitokiais milžiniškais kyšiais papirkinėti 
valdininkus, kad išsisukus nuo mokesnių.

FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų 

škumas.
2315 South | 
Halsted St.

Tel. Yards 1516 
lies. Tel.

Beverlv 2300

Tai viena. Antra, ko reikia, žmogaus nuteisimui, tai 
— kaltės įrodymo viešame teisme. pajaujui, Tornau ir 
Žemaičiui tokio teismo neduota; vienintelė gi įstaiga, kuri 
viešai tardė iškeltus prieš juos kaltinimus, būtent Seimo 
komisija, — rodo juos nekaltais. Ir šitam komisijos nuo
sprendžiui pritarė absoliutiška Seimo dauguma, suside
danti iš 45 atstovų, kurių tarpe buvo ir atstovas partijos, 
dalyvaujančios valdžioje (adv. Skipitis).

Ir viso šito akyvaizdoje Brooklyno laikraštis randa 
galima, pilotiškai nuplovęs rankas, pasakyti, kad valdžia 
gal ir žino, kam ji smerkia piliečius sušaudymui!

Tikimės, kad tą “Vienybės” redakcijos straipsnį per
skaitys p. Sleževičius, Dr. K. Grinius ir kiti Lietuvos liau
dininkai, kurie dar ne taip senai vaišino Sirvydą, kaip sa
vo idėjos draugą ir prietelį.

Res. 6600 So. Artesian Are.
Phone Prospect 665b
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Idalsted St 
CMcaxo. UI-

negauna 
O čia 

Dievas siun- 
sam-

NORVEGIJA “ŠLAPIA”, BET NE GIRTA

dymui Seimo atstovus ir kitus piliečius,
Nereikia tečiaus būti nė “liberalu tautininku”, kad 

žinojus, jogei valdžios “žinojimo”, dėl ko ji nori galabinti 
savo politinius priešus, dar nepakanka mirties nuospren
džio priėmimui.

Pirmiausia reikia įstatymo, kuris tokį nuosprendį 
numato. Gi Pajaujo, Tornau ir Žemaičio pasmerkimui 
įstatyminio pagrindo nebuvo, kadangi “karo lauko teis
mas”, kuris juos “teisė”, gali būt vartojamas tiktai nusi- 
kaltinimams, atliktiems musių laukuose karo metu: o Lie
tuvoje karo nėra.

Įstatymais neparemtas yra ir karo stovis, kurį įvedė 
Smetona su Voldemaru, kadangi jo nėra patvirtinęs 
Seimas.

Jeigu Lietuvos dabartinė valdžia 
ma kariumenės ir kuri įvedė ne tik karo stovį, bet ir 
apgulos stovį, — iš tikro prisekė (? “N.” Red.) didelę 
valstybės išdavystę per sukilimą, tai ji gal žino svar
bias priežastis tokiems griežtiems smerkimams.”
Puiku! Valdžia “gal žino”, dėl ko ji smerkia sušau- 

ir to pakanka!

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boriveard 
7820. Kės., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedžlioj II iki 12 d.

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

Ne gana to, kad privatiniai biznieriai “komunistinė
je” Rusijoje lobsta, bet Rusijos darbininkai yra išnaudo
jami aršiaus, negu kur kitur, kadangi tenai labai plačiai 
yra vartojama akordinė darbo sistema (“piece work”). 

ką ir besakyti!

Or. C. A. O’Biilis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

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

Kaimo žodis. Kaimiečiai da
vatkos, kaimiečiai girtuokliai, 
kaimiečiai neišmano ir Lt. Taip 
kalba kiekvienas “augštetenis” 
žmogus. Taip kalba ir katali
kai su tautininkais, o jiems

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytoju ir Chirurgas 

8303 S. Morgan St. 
Chicago, I*1- 

Tai. Boulevard 216B 
— Valand a — 

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

Tautininkai kiša atviron bur- 
non pirštų sakydami pagerė
siant padėtį tuo, kad soste sėdi 
nepraštyi “visagaliai”. Vargšai 
pamiršta juk materija neklauso 
atskirų asmenų, bet laukia 
iatiHos visuomenės rupesnio. 
Nieko nepadės, jeigu dėdės tau
tininkai amžius sėdės jausda- 
miics kaip ant žarijų pūoduko. 
Kinkų virpėjimą* valdovams 
nepagerins būklės ir nenuramins 
rinkikų, kurie 
nuožiūra.

Prieš keletą dienų Norvegijoje įėjo galion įstatymas, 
atšaukiantis prohibiciją. Galėtum manyti, kad per ilgą 
laiką ištroškę piliečiai ėmė dabar gerti be jokio saiko. 
Bet pasirodė visai kas kita. Iš Norvegijos sostinės Oslo 
pranešama, kad dabar tenai girtų mažiau, negu buvo prie 
prohibicijos.

Kai kas iš to gal padarys išvadą, kad prohibiciją iš
mokino žmones blaivybės. Geras “mokimas”, jeigu jai 
esant piliečiai pasigerdavo dažniau, negu ją panaikinus!

balsavo savo

Visa nelaimė su Amerika yra 
ta, kad čia nėra karaliaus ir 
diktatoriaus. . Jeigu mes turė
tume karalių, tai viskas butų 
tvarko*’.

miestų darbininkai 
prasilavina, daugiau 
negu lėtas kaimiietis. Jų bend
ros pūslėtos rankos turi bend
rus interesus. Jie nori gyventi.

Gandai Kelios dienos vaikš
čioja lupomis sparnuoti gandai, 
buk krikšč-demokratai atšauk
siu savo ministerius, buk susi
daranti ūkininkų valdžia ir t.t. 
Kažin ar ištik ro artinasi “nau
jos eros” galas? Kai kurie 
net valdančiųjų autoritetai lei
džia panašias žinias.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakarė
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas atejs tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 187f.

nas 
darbių 
kimšti, 
maišas, 
lepintų 
buvę skirta dešimt kartų dau
giau. Kitose šalyse bedarbės 
laiku darbininkai gauna iš įvai
rių kasų pinigus be darbo. Mu
sų valdžios buvo skirti tik vie
šiems darbams, kaip kėlimas, 
aikštėms, namams ir kitiems 
darbams, kuriuos neklaukiant 
reikia dirbti, o ne tinginiams 
veisti kaip kad gieda Kauno 
giesmininkai. Tokiu budu var
giai bus apčystyta veisle. Mo
kant kruvinu prakaitu kuni
gams nebus pagerinta darbo 
klasės padėtis. Tuo tik sustip
rės bergždžių dvasiškių luo
mas, kuris keiks kaip keikęs 
šventųjų vardais darbininkų pa
stangas ir atstovus ir kryžium 
pasiremdami klūpom eis Sei
man ir vyriausybėn vyskupo 
lazdų barškinti. O žmonės plus
ta Brazilijon ir į kitus tyrus, 
aukoja savo senus ir išvargin
tus kaulus tardami: “Ten blo
giau nebus.”

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Mieli i gan Avė. 
Valandos! 2—4 dieną; 6:30—8:80

Ofiso Telefonas Pullman 1193 
Namų Telefonas Chesterfield 0578

Paplepėjusi dėl viso ko apie “liberalizmą”, kuris esąs 
priešingas mirties bausmei, “Vienybė” dėl atstovo Pajau
jo ii- kitų dvieju žmonių pasmerkimo mirčiai rašo:

“Tečiaus valstybės saugumas yra pirm visko, 
kuri yra palaiko-

VfsimoMjtmo kalnai 
Chicago Ja — paltai

Metama--------------------------

dar lur visa; A. 
iš Lakeland, išna- 
Jis kreipęsis ne į 
p. Richey. P-as 

pasimeldęs, ir A. H.

negalimas daįk- 
pasakysite jus. Nieko pa- 

Jeigu jums rupi tei
tai perskaitykite 

Smith’o knygutę 
Indulgences Sold in 
S. *Smith yra kunigas 

“in good slanding”. Savo kny
gutėj jis bando apginti bulų 
pardavinėjimų. Kad bulos Ispa
nijoj yra pardavinėjamos, to 
fakto jis nei nebando užginti. 
Visas jo pateisinimas susiveda 
prie to, kad bulų pardavinėji
mo negalima vadinti bizniu. Esą 
mokami pinigai yra “auka”, o 
indulgencija bula—“dovana”.

Tokiu aiškinimu, žinoma, 
nieko neišaiškinama, o tik ban
doma, kaip sakoma, įpusti mig
lų j akis.

Tokios tai rųšies 'yra ispanų 
“kultūringumas’’, kuriuo neghli 
atsidžiaugti “Draugas”,

—K. Sėjikast

Dr. E. II. Sutherland’o “Crimi- 
nology”.

Antra vertus, nuo kurio lai
ko apie valstybių kulturingumą 
sprendžiama iš to, kiek jose pa
pildoma žmogžudysčių? Jeigu 
žmogžudysčių skaičius butų kul
tūringumo pažymys, tai kai kū
ne Afrikos laukiniai žmonės 
savo kulturingumu stovėtų pir
moj vietoj: pa.< juos žmogžu
dystė yra didžiausi retenybė.

Dabar žvilgterėkime į Ispani
jos kulturingumu.

Prieš porų metų Josepli Mc- 
Cabe sujudino katalikišką pa
saulį, paskelbdamas tą faktą, 
jog “kultūringoj” Ispanijoj te- 
bepardavinėjama indulgencijos 
nuo visokių griekų atleidimo. 
Madride galima gauti taip vadi
namą vagių indulgenciją—bulą. 
Iir kainuoja Amerikos pinigais 
tik 25 centai. Arkivyskupas 
užtikrina, jog' tos bulos savinin
kas gali pasilaikyti vogtą daik- 

nežino to daikto 
adresą (o

Ispanijoje jau nuo senai yra įsi
gyvenęs paprotys, kad tos šalies ka- 
rilius dėl Velykų švenčių dovanoja 
bausmę vienam žmogžudžiui.

Pernai ir šįmet karalius Alfonsas 
negalėjo to papročio palaikyti^ Pa
tikrino visus Ispanijos kalėjimus ir 
nei viename nesurado nei vieno 
žmogžudžio.

Nesusiprato kreiptis j J. Am. Vals
tybes. Iš čia butų buvę galima pa
skolinti visų žmogžudžių rinkinį.

Pasirodo, kad “tamsioje, atsiliku
sioje civilizacijos žvilgsniu“ Ispani
joje, kaip mėgsta visokio plauko 
‘pažangieji“ pliurpti, yra žmonės 
daug kultūringesni ir doresni, negu 
šviesiausioje Amerikoje.

Musų kairieji pirmeiviai sako, kad 
lik ten šventa, gera, ramu, kur jų 
rųšies žmonės valdo šąli o Ispani
joje yra kaip tik priešingai. Joje 
yra karalius ir valdo diktatorius.

Pirmiausia broliukams iš 
“Draugui” reikia priminti, jog 
prasikaltimų Ispanijoj įvyksta 
daugiau, negu, sakysime, Šve
dijoj, Norvegijoj ar kitose va
karų Europos šalyse (išėmus 
Italiją). Kad taip yra, gali 
Įsitikinti kiekvienas, kuris ne
patingės pavartyti “The Ncw 
International Yicar Book” arba

A. MONTVID, M. D.
• 1,^..
1579 Mil<ąnlMte Avė., Rooifc 201
Kampas North Avė. ir Robey St.

i Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
,8 vakėrfc. Tel. Brunsttick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolfitinl iviesa ir diathermla

Elgctų-škarmalių troškštan- 
čių, bet nerandančių darbo tė
vynėj nemaža. Miestų kam
pais susitraukę darbininkai lau
kia šviesos-samdytojo. štai 
vienas antri metai negauna dar
ko, kitas gavo su sąlyga ne
žiūrėti darbo įstatymų. Lankant 
skurdžių kvartalus metasi akys- 
na biaurųs gyvenamieji urvai, 
landynės, kur padorus žmogus 
negali įžengti.' Pilni kalėjimai 
vagišių tik diel neturto. Tuo 
tarpu garsiais tautininkų liežu
viais Seime pinigai sąmatomis 
skiriami automobiliams, tar
nams, net jų meilužės brukamos 
į aukštas vietas. Kiti užima 
po keletą apmokamų vietų, kai 
išblyškę inteligentai 
kasdieninio minimumo 
p'ądeda kunigas 
te karalių valdyti, poną 
dyti, o darbininką dirbti 
keliant aukštyn galvos. Ne jam 
Lietuvoj svajoti apie automo
bilius. Seni monarchų ir šven
tųjų laužų tarnai traukia kle
bonijose senas surūdijusias dai
nas gurkšnodami mišiaunąjį ir 
skundžia “kriminalkaf’ politi
nius.

Greita Pagelba
Dr. Scholl’s Zino-pad® prašalina visokius 
skausmus greičiau negu kiti kokie žinomi 
metodai. Ima tiktai minute nutildyti bile 
kftkį komą. Gydymas prasideda iš sykio. 
Kuomet komas pranyksta jis daugiau ne- 
gryžta. Jei .nauji čeverykai vėl padaro 
skaudamą tą vietą, Zino-pad prašalina jį 
greit. Todėl, kad Zino-pad prašalina prie
žastį—spaudimą ir trinimą čeverykų.

Dr. Scholl’s Zino-pad»yra su gyduolėmis, 
antiseptiski, apsaugojant!. Visose aptiekosc 
ir čeverykų krautuvėse—35c.

DžScholls 
Zino-pads

Ųadžkit vieną ir skausmas pranyks

turavoja.. . tušti puodai. Kai
mietis, sako kademai, rinko 
liaudininkus ir socialdemokra
tus, kad pažiūrėti ką išrinko. 
Jie, sako, nesuprato ką renką... 
Mat, nebalsavo už “šventųjų” 
sąrašus. Kaimietis, sako, gi
męs gerti valstybinę degtinę, 
arti ir mokesčius mokėti, na, ir 
gerą laikraštį iš klebonijos už
sisakyti, nors pastarąjį gali ne
skaityti... nes jis netikės vi
soms žinioms. Jis nežino žur
nalo, nežino net ūkio mokslų, 
nemato teatro kinematografo, 
neskaito filosofijos knygų, ne
važiuoja automobilium ir t.t. 
Ir ką toks žmogus balsuodamas 
gali žinoti ką išrinkęs? Bažny
čios pamokslų klauso tik bobos, 
o jų patarimų vyrai neklauso.

Ir kur čia dabar siūlo galas? 
Kur balsai, kur pritarimas mo- 
narcliistinių pažiūrų “augšty- 
bėms’’? Tik tuščios pastangos. 
Ot, ta konstitucija dar prilaiko 
liežuvį ir varžo rankas... juk 
jogu taip kleboniška plaštaka 
socialistui žandan? A! šių die
nų kaimiečiai nebeskaito praga
ro baisenybių ir nebesemia iš 
bočių-didvyrių kaulų nė peno, 
nė trąšos. Ir štai šie kaimie
čiai iškėlę rankas taria: “mes 
norim balsuoti, mes tarsim žo
dį Lietuvos politikoj, nes ji 
yra musų didysai ūkis”. Nieko 
nepadės išimčių mostagavimai, 
nes tautos pilnatis ūkininkai ir 
darbininkai išsirinko tiesų kelią 
ir dėl šunkelių nekryps iš vė
žių. Jie nori Seimu parodyti 
savo nusistatymą. Kaimiečiai 
nėra nususęs bereikšmis 
mentas, bet yra jėga, kurią 
kia lygiai su darbininkais 
šviesti, kad ant jų nugaros 
tupėtų baidančios pelėdos. Tik 

daugiau 
pritirta,

Darbo erezija. Tautininkai ir 
kitos dešiniosios partijos atsi- 
kosėdamos turavoja apie darbą 
ir darbininkus, kurie “išrinktų
jų” eroj staiga iš skarmalių ir 
sudžiovusių tapo nutukę, arba 
kaip sako dėdės tautininkai, la
bai pagerėjo jų būklė, lygiai 
kaip vežimas iš Lietuvos “vieš
keliu’’ purvo bulų įvažiavęs į 
Vailokaičio palocių. Tų išmin
ties grudų monopolis priklauso 
(tošiniai. Pirmiau Griniaus Sei
mas buvo skyręs bedarbiams 
1,000,(MM) Lt., o tautininkai, kad 
tais pinigais nepriveisti tinginių 
(?), paliko sąmatoj bedarbiams 
tik 100,0(M), kitus paskyrė ne 
tinginiams storiems ir perteku
siems kimu ir dūšia kunigams. 
Dar čia ne galas: už durų stovi 
virtinė peralkusių tarnų, kurie 
už litą ramina žmones. Vadi- 

nauja “era’’—nebėra l>e- 
(?), nėra kur pinigus 
na, ir storėja klebono 
Bet iš tikro dar neiš- 

darbininkų, jeigu butų

Na, o komunistų agitatoriai nuolatos pasakoja publi
kai, kad sovietų Rusijoje privatiniai kapitalistai neturį 
jokios progos tarpti, nes viską kontroliuojanti valdžia, 
kurios rankose esanti “socialistinė pramonė”. Aukšciaus 
paminėtas faktas šitas komunistų pasakas sumuša j 
dulkes.

and 
and 
and 

prayer-warriers 
confidence of

“The Full Gospel Advocate* 
(Ilouston, Texas) praneša, jog 
pastaruoju laiku Floridos vals 
1 i joj įvyko visa eilė stebuklų 
I aikraštis labai rimtai pastebi 
jog dėliai to stebėtis nereikia 
'Esą Abraomo ir kitų išmintin
gų vyrų Dievui padaryti stebuk
lą nieko nereiškia (“Sūrely 
there is nothing too hard f oi 
the God of Abraham, 
Elijai), and John VVesley, 
Cartwright, and Finney 
r 11 the other 
v.'ho kne\v the 
faith”)'.

Kažkokiai poniai 1). N. Saf- 
ford, iš Lakeland, vienu aki
mirksniu Dievas užauginęs au
sies dalį. Kita vėl ponia, I. J. 
Barksdale, sirgusi' gerklės, vi
durių ir dar kitomis ligomis 
bėgiu 20 metų. Daktarai ją 
regalėję pagydyti. Bet užtekę 
karštai pasimelsti,, ir Dievas 
visas jos ligasj kaip su ranka 
e tėmęs. Ta 
II. Douglas 
Tinęs koją, 
daktarą, o 
Iiichev
I Valgias, kaip matai, pasveikęs.

Florida, vadinasi, greitu lai
tu savo stebuklais galės su 
Liurda (Lourdes) konkuruoti.

Įdomu pastebėti, kad visokie 
stebuklai įvyksta tik tenr kur 
žmonės yra tamsus. “The Full 
(ospel Advocate” yra evange
listo Raymond 'r. Itieliey laik- 

laštis. Kad 'biznis geriau eitų, 
evangelistui buvo gyvas veika
us padaryti keletą stebuklų. Ir 
jis “padare”. Bet jeigu randasi 
žmonių, kurie tais stebuklais 
gali tikėti, tai jiems nesunku 
tikėti, jog Munchausen pagal- 
a virvės nusileido nuo mėnulio 

ant žemės.

NAUJIENOS
Tk* Llth h«m1a* Daily Nava 

bliihed Daily Kxeayt lEHnd 
the Litfiianlaa IBaily N«wi E

Pasikalbėjime su vienu klerikalų šulu, p. E. Turausku, 
Voldemaras pareiškė:

J 

“Esamomis sąlygomis rinkimai negalimi.
v “Po to, kada ginkluoto sukilimo keliu norėta nu
versti Vyriausybę — leisti agitaciją (o be jos rinki
mai neįmanomi) butų Jygu stiprinti nerimą ir netik
rumą šaly, juo labiau, kad suokalbininkų byla dar 
nei nepradėta svarstyti Teisme.”
Dabar ta humbugiška byla jąu “apsvarstyta” ir nuo

sprendžiai padaryti. Bet juk Voldemarui nesunku bus 
surasti naują priekabę rinkimams atidėti. Kas nori 
mušti, sako patarlė, tas ir lazdą susiranda.

Apie rinkimų laiko paskyrimą dar nieko negirdėt. 
Gegužės 12 d. sukaks lygiai mėnesis, kaip III Seimas buvo 
paleistas. Jeigu iki tos dienos nauji rinkimai nebus pa
skelbti, tai reikš, kad Respublikos konstitucija yra galuti
nai paniekinta ir krašte siaučia atviros diktatūros rė
žimas.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6918
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

Chicagoja par DattHoJaai
Viena kopija .... ........  —
Savaitei _  .... .. ■ _________ 18c
Minėsiu! , ........................ ........ 7>c

Suyiaaytoae ValetijoMt M Chieagojo, 
paltui

Metams________________—, |7.H
Pasai meti------------- —------  8.M
Trims minėdama ....................... 1.76
Dviem mineeiama  ... 1.26 
Vienam mtaeaiui----------- h—. .7*

Biatuvon ir kitu aiaianiuoaai 
Utoictote)

Metama------------
Paari meti ------
Trims mineriams

A. L. Davidonit, M. D. 
4910 Sę. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

rz > J J nuo 9 iki II vai. ryte! Ka/andosį nuo 6 iki 8 vat vakare

tą, jeigu 
savininko pavardę 
kaip žinia, kišenvagiai ir plė
šikai nesirūpina sužinoti savo 
aukų pavitrdcįi ir adresus). Bet 
jeigu vogtas daigtas yra ver
tas daugiau, negu tris dolerius, 
tai reikia įsigyti naują bulą; 
juo brangesnis daiktas, tuo 
daugiau reikia bulų.

Yra ir kitokios rųšies bulų. 
Jeigu ispanas nenori pasnin
kauti, tai jam reikalinga tik nu
sipirkti “buki" de cameis’’, kuri 
kainuoja tik 10 centų. Tqs bu
los savininkas “be grieko ir be 
nieko” gali jokių pasninkų ne
prisilaikyti. Keliauninkai pa- 
sukoja., joR- žemos doros ispa
nai į išmetinėjimus atkerta: 
“’lengo la bula para todos”. 
Juo jie nori pasakyti, jog jie 
nesibijo pragaro, nes turi nusi
pirkę bulą, kuri paliuosuoja 
juos nuo nuodėmių.

Bet tai yra 
tas! 
našaus 
sybę patirti

AGID VIDUHIUOSE

■ditoT P, MBItms 

17M Soath Babtai Strari
Chicago, m.

Talephono Roooerrit 8601
Subaeriptlon Ratui

M per year in Canada.

8c. per copy.

Entored aa Sooond i 
Mamb 7th, 1914, at tho 

, UI. sadri 
1879.________

i rina kaodhn. UaHriant 
m Bristo MąaJtoM Bon-

Phone Canal 6222

DR. S. BIEZIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

■ ■ ■■ ■■ ■ ■
■ ............. ............................
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CHICAGOS 
ŽINIOS

MOTINŲ DIENOS KVIETKŲ 
PARODA

Pagerbimui Chicagos motinų
West Sidčs parko komisionie-

Vakar ryte apie 1 vai. trys 
jauni banditai užpuolė puota
vusius Hyland kavinėj (Ever- 
green parke) svečius, kokias 40 
ypatų. Iškraustė kišenius, nu- 
segiojo laikrodėlius ir numau
stė žiedus. Paskui, atsinešę kū
jį, ėmė daužyti “slot” mašinas, 
idant ir jas patuštinus. O kad 
niekas negirdėtų kūjo trenks
mo, banditai paliepė orkestrui 
sugrajyti kų nors tokio sma-

riai rengia vienos dienos kviet- 
kų parodą Garfieldo parke 8 
dieną gegužės. Kvietkynas tą 
dieną bus atidarytas nuo 8 v. 
ryte iki 7 vai. vakare, Įžanga 
dykai.

BASEBOL1NINKŲ IMTYNĖS
Davis Sųuare parke pereitą 

nedėldienį ėmėsi Holly Coss ir 
(’rleason basebolininkų jauktai. 
Gleasonai įveikė šventojo Kry
žiaus jauktą, bet labai sunkiai.

Iš Lietuvių šiose imtynėse 
dalyvavo: F. Kriaučiūnas, E. 
Kriaučiūnas, B. Neimakos, P. 
Barskis, P. Balaišis, — šv. Kry
žiaus jaukte. šio jaukto daly
viai buvo daug jaunesni, negu 
Gleasonai. Gal tik todėl jie ir 
pralošė. Jie pasirodė daug ge
riau, ne kad iš jų tikėtasi.

ATMESTA 8 VALANDŲ 
DARBO BILIUS

Užvakar Illinois legislaturoj, 
atstovų bute, vesta debatai dėl 
8 valandų darbo dienos mote
rims biliaus. Bilius nepriimta. 
Jei legislatura butų priėmusi jį 
ir jis butų tapęs įstatymu, tai 
moterų darbo laikas dirbtuvė
se butų tapęs ne ilgesnis, kaip 
8 valandos dienoj. Kad bilius 
pereitų atstovų bute, stokavo 
3 balsų. •

Įnešta vajstijos legislaturon 
rezoliucija, reikalaujanti pa
skirti komisiją ir reikalingą su
mą pinigų studijuoti palvinius 
ir jų priežastis.

Policijos gautomis žiniomis,1 
per paskutines 24 valandas Chi- 
cagoj pavogta 32 automobiliai.

Du šimtai darbininkų atvy
ko vakar į A. L. Bandall ra
kandų išdirbinio dirbtuvę, ku
ri randasi 526 W. 76 Bt. Ir ką 
jie pastebėjo? Gi kad jų dirb
tuvė skaisčiai žiba. Apie ją dar
bavosi ugniagesiai. Darbininkai 
ir darbininkės, žinoma, “nesto
jo” darban.

Pradėta vajus, kad sukėlus 
$50,000 padidinimui juodveidžių 1 
ligoninės. Nors juodveidžiai tu
ri savo ligoninę, vienok joje 
yra vietos tik dėl 60 žmonių. 
Tokio dydžio ligoninės neišten
ka daugiau kaip šimtui tūks
tančių juodveidžių gyventojų 
Chicagoj.

Iki vakar dienos pavakario 
nukentėjusiems dėl patvinio j 
Chicagoj surinkta virš 450,000 
dolerių.

Jau atidaryta svečiams di
džiausias pasauly viešbutis, 
Stevensų viešbutis. Viešbutis 
turi 3,000 kambarių svečiams,1 
25,000 tomų biblioteką, ligon-' 
būtį, ir begales kitokiu įrengi
mų publikai pa tenkinti, ilanda- 
si jis ant Michigan avė.

gaus. Orkestras užgrojo “val
są” “Ar ne saldi ji”, ir taip 
muzikai griežiant, banditai ap
sidirbę*, susėdo automobiliu ir 
nuvažiavo savais keliais.

Eina derybos tarp Chicagos 
muzikantų federacijos atstovų 
ir samdytojų dėl algų pakėlimo 
muzikantams.

Atsiimkit Laiškus Iš Pašto
I 1

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 

'nueina į vyriausįjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką d enų nuo pa
skelbimo.

901 Abravicienei Viktoryai
904 Ancunas Chas
906 Bartkus Alzbieta
912 Budraitis Stanislavas
914 Cicėnas Antanas
916 Dambrauskienė Miss
918 Denys Pėter
921 Diokas Jo
980 Gausui Jonui
933 Gogeliui Kaziui
934 Grigdtio Jozapas
935 Gruzinski Frank
946 Juzaitis John
948 Kalutyz Filipix
949 Kas paiiu nu i Kasparui
954 Kuminskas Ąguta
955 Legeskenei Viaronikai
958 Matulis Dan
959 Mauras Antanas
965 Norkus Ana
967 Patsis Martin
968 Palionis M. Z.
969 Petrauskas Frank
970 Tetruks John (
971 Petkus Tuklia
972 Petroikofl John 
990 Tomkui Vincą,
996 Ulinckas J. J.
997 Urbonas Kazymieras

998 Urankas Rev Aleksander
1002 Varnas Stasis
1003 Vasiterskas P.
1005 Wa i nori s Oarl
1006 Walackas Domenikas
1008 Wasilkus Jozapas
1009 Walala Mrs. W.
1014 Wulkunu Wm.
1019 Zidonys Mrs. Anton

gyvenimas
Minesinis žnrnalaa

Antanas žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 8669

GEGUŽINIS
“GYVENIMO” NUM.

JAU ATSPAUSDINTAS
Prenumerata metame ........ 12
Pusei mat*.................... II
Kopija -...........   20c

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Kų matė ir nugirdo Reporteris

Lietuvių “Aušros” knygynas 
tapo debatų vieta tarp fašistų ir 
pažangiųjų. Debatai, kaip teko 
Reporteriui patirti, tęsiasi nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, kan
da knygynas užsidaro. P-as K., 
Smetonos ambasadorius be port
felio, vadovauja fašistinėms jė
goms. Kiek teko patirti, jis at
vertė savon pusėn tik vieną žmo
gų, būtent, “dramos tėvą” — V. 
Vienok ambasadorius be portfe- 
io ne labai džiaugiais tokiais 

rezultatais, kadangi politikai iš 
aktorių mažai naudos būva, ir, 
anot Krylovo, pasidaro tik bėda, 
<ai duonkepiai imasi siūti če- 
batus, o čebatoriai—kepti pira- 
gus.

♦ * *

Kita debatų mokykla randasi 
ietuvių auditorijos cigarų krau

tuvėj. čia eina “teoretiniai” mū
šiai tarp pažangiųjų ir komu
nistų. Komunistų spėkoms va
dovauja Trockis antrasis (Troc
kį Vtoroi), o pažangiųjų —A. M. 
Komunistams, teko girdėti, ei
nasi nekaip. Jie dažnai nebaigę 
debatų pabėga, palikdami negar
bingai mūšio lauką priešinin
kams.

♦ >:< ♦
v*Pianas Selemonavičius gavo iš 

Lietuvos registruotą laišką nuo 
savo draugo ex-amerikono. Laiš
ku siųsta Amerikos ketvirtos 
karės paskolos bonas su kuponu 
ir kitais reikalingais dokumen
tais. Ex-amerikonas prašė Se- 
lemonavičių tą boną parduoti ir 
sugrąžinti pinigus Lietuvon. 
Bet kas ten kelionėj padarė laiš
ko “reviziją”: kuponas išimta, 
bono numeris užteptas juodiki. 
Ir nežinia, ar koks Skaudvilės 
paštininkas j ieškojo laiške ko 
nors pasižvejoti, ar Smetonos 
cenzūra nužiūrėjo kupono nume- 
ryj valdžios griovimą ir užtepė 
numerį.

Kai kurie “Gyvenimo” rėmė
jai ir skaitytojai jau pastebėjo, 
kad A., žymontas, “Gyvenimo” 
redaktorius ir leidėjas, negali iš
rišti klausimo, kodėl žmonės gy
vena. Reporteris patartų jam 
išsitraukti gerokai “naminės”. 
Tuomet viskas paaiškėtų. Ji pa
daro žmogų ir drąsiu, ir galin
gu, ir išmintingu. Reporteris 
žino tai asmeniškais patyrimais.

—Reporteris.

Bridgeporte bomai užpuldinėja 
žmones

Nedėlios vakare ant 33-čios 
ir Halsted St. bomeliai užpuolė 
S. Bagdoną, bet jiems nepavyko, 
Bagdonas, būdamas atletas, už
davė vienam ir tas nukrito šali- 
gatvin, o kitas pabėgo. Bagdo
nas taip greit apsidirbo su tais 
bomeliais, kad niekas nė nepatė-! 
mijo. Gerai būti atletu!—Rep.

šiandie “Birutės” vakarėlis

šį vakarą Lietuvių auditorijoj, 
mažojoj svetainėj įvyksta “Bi
rutės” draugiškas vakarėlis iš
reiškimui pagarbos jos darbuo
tojams- veikėjams ir jos mokyto
jui Vanagaičiui, kuris išvažiuoja 
gastroliuoti. Birutiečiai ir “Bi
rutes” draugai kviečiami daly
vauti.

JAUNOJI BIRUTE 
t

Ant Halsted stričio, prie 33 
gatvės, sutikau p. P. Sarpalių.

Kur eini? — paklausiau.
-Pripirkau naujų1 gaidų “Bi

rutės” jaunuolių orkestrui ir 
einu namo.

—Tai darbuojatės?
—Taip, ryto vakare turėsi

me orkestro repeticiją. Įvyksta 
tėvų ir motinų susirinkimas. 
Tat reikia prisirengti. Ir kadan
gi šiuo laiku orkestras auga 
sparšiai, tai turiu ir darbo 
daug. —Japu Jahnis.

LAIŠKAS Iš SOVIETŲ
ROJAUS

P-ia Adelė Miščikaitienė, 3119 
S. Morgan st., gavo nuo brolio 
iš ‘Rusijos laišką. Jame p-ios 
Miščikaitienės brolis liūdnai pa
sakoja apie savo dalį Rusijoj. 
Girdi, buvo nusipirkęs namelį 
už 250 rublių. Bet ir jo neteko. 
Kodėl?

Atsitikę ve kas. Mėginęs iš
važiuoti iš Rusijos. Ant rube- 
žiaus Sovietų sargyba "pagavu
si ir areštavusi. Laiko kalėjime 
jau kelintą mėnesį. Reikalau
ja 700 rublių kaucijos, kad pa
leidus iš kalėjimo. Kur gauti 
tuos pinigus? Prisiėjo skirtis 
su nameliu. Ale ir pinigų, gau
tų už namelį, neištenka. Taigi 
kreipiasi į seserį, gyvenančią 
Chicagoj, ir prašo pagelbos.

Ir tikrai traginga padėtis: 
vyras areštuotas, jo žmona su 
dviem kūdikiais badauja be 
maitintojo, o kad maitintoją pa- 
liuosavus iš kalėjimo, reikalin
ga užsistatyti kauciją tokioj 
sumoj, kurios jie negali sukel
ti jokiu budu.

Tai tau ir rojaus šalis darbi
ninkams!

Town of Lake
Lietuvė susižeidė

P-ia Narbutienė, gyvenanti 
4345 So. Hermitage, ėjo pasa
kyti kaimynams, kad su jais 
nori kas ten kalbėtis telefonu. 
Užėjo ant Sulūžusio šalygat- 
vio, įkliuvo abiem kojomis tarp 
šalygatvio lentų ir blėkių. Pa
sekmė — perskrosta kojos gĮs 
los. Daktarai sako, kad žaizda 
pavojinga.

Namų savininkai turėtų ge
riau prižiūrėti savą nuosavybę, 
kad ^apsaugojus gyventojus 
nuo nelaimių, o ir išvengus 
nesmagumų patiems. — Rep.

Prapuolė kūdikis K
Budy saldainių krautuvėj, 

1805 W. 46 St., teko nugirsti 
pirm poros dienų tokiu žinia: 
motina padavusi mažam kūdi
kiui $5.00 ir pasiuntus į krau
tuvę ką ten parnešti iš jos. 
Kūdikis išėjęs ir jau nebegrį- 
žęs. Nesulaukdama kūdikio 
motina puolėsi ieškoti jo, da
vė žinią policijai.

Ar surado tą kūdikį — neži
nau. Tur būt surado. Bet kiek 
baimės, kiek rūpesčio buvo! 
Motinoms reikėtų būti atsar
gesnėms siuntinėjant mažus 
vaikus į krautuves ir duodant 
jiems stambesnes pinigų su
mas. — Reporteris.

Keusingtou
Pabėgo

yeg. 1 d. Algirdas Labanaus
kas, 20 m. amžiaus vaikinas pa
bėgo su Ieva Ivinskiene, 48 m. 
senumo moteriške, kuri dirbu
si tūlame Kensingtono saliuose/ 
prie 115 gatvės. Kur jaunieji 
“medaus mėnesį” praleidžia — 
nežinia. Tėvai ieško savo sū
naus. —Rep.

North Side
♦

Svarbi paskaita.

šeštadieny, gegužės 7 dieną 
kaip 7 vai. vakaro, Schoenho- 
fen svetainėje skaitys lekciją 
pagarsėjęs ukrainiečių publicis
tas ir visuomenės veikėjas ir 
Ukrainos socialistų revoliucio
nierių vadas, M. J. šapoval, te
moje: Tautinis klausimas Rytų 
Europoje.

Paskaitoj jis gvildens šiuos 
opius ir svarbius dalykus: 1, 
atgimimas pavergtųjų tautų;

---- ,--------------------------------------------------------- ---------------------------- —-------------- |-----------

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACUOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo praųe- 
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį eavr 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
21751—J. Lenckienei 12850—G. Pranui
8389—J. Juškai 12822—J. Nanartavičicrfei
8410—Gutauskui 8700—J. Pečiukui
8489--P. Norbuntui 21862—B. Giedraičiui
8544J.—Izbickas 21855—P. Pociui
8602—-O. Sungailienei 23392—M. Jasunas

21847—V. Budokaitei 23393 M. Stumbrienei
860G—R. Rupšlaukienei 23399—J. Vaičiulienei
8605—T. Daujotienei 55997—M. Kinčienei
8606—A. J. Kinderiui 56002 J. Džiaugknei

23375—L. Ludui 55991 K. Zaksui
8631—B. štotienei 8721—A. Šimkui
8618—A. Dovidiemei 8720 P. Čepui
8613—V. Reikalienei 22611—O. Karboliskįenei
8623 -1). šaukštienei 12852 V. Žibučiui
8627—Konst. Mikalauskienei 8724—B. Kazlauskienei
8633—U. Dičiutei 8730-31—P. šeštokui
8644—J. JuteliUtei 8715—S. Trakiniui
8658 -M. Zdanavičienei 8716—P. Kielai

24761—D. šliužienei 8712—J. Masilioniui
8661—V. Vaz&irdui 8728 V. Jarumbauskui
8660—J. Vaičekauskiui 8719- -J. Skiauteraitei
867(k—Mike Sinkus 8726 -B. Džiaugienei

12838 -K. Kivierienei 8714—F. Trakiniui
8673—L. Daukui 8732—S. Milkinaitei
8664—B. Žardeckienei 8735—J. Markūnui

55984—B. Petronytei 8736 -T. Murelui
8688—M. Liškienei 12856 A. Gudaitienei
8689- T. Zonsičiui 12861—J. Vėžiu
8677—J. Petrat 8740 M. Jurenienei
8687 B. Navickaitei 8733—B. Andriuškevičiai

12818—A. Kairiutei 12854—J. Bobi kaičių i
21861 ^K. Šilimui . 12855—J. Sakalauskui
21858—M. Milinytei 8739—M. Mickevičienei
12849—A. Gttbrilavičienei 12860—R. Vežiutei

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dl J. W. Beaudetfe
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. NedS- 
lioi nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marškai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS C ANA L 0464

2, supratimas ir laipsniai to 
atgimimo; 3, supratimas tarp
tautinės priespaudos ir išnau
dojimo formų; 4, tauta ir val
stybė, kaip tautų atgimimo 
vaisiai; 5, atgimimas Ukrai
nos, Baltgudijos, Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Suomijos, 
Kaukazo tautų, čechoslovaki- 
jos ir kitų tautų.

Antroji paskaitos dalis susi
dės iš gvildenimo sekamų klau
simų: 1, įtaka vienų tautų į 
kitas, kaip sąlyga jų vystymo
si; 2, savistovybė arba fede
racija; 3, laisva lygiateisių 
tautų sąjunga ir tautų lyga; 4, 
tautybė ir internacionalizmas; 
p, socializmas ir pergalėj imas 
šovinizmo.

Paskaita bus rusų kalboj. 
Atsilankykite visi, kas ti'k su
pranta rusų kalbr. — Koresp.

Pastaba: Mano ofisaH dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETR1STAS

LIET IS AKIŲ SPECIA STAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karfitj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRAKORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

WETZEL& PETERSON 
GRABORIAI 

Privatiški Ambulansai 
408 N. Sheridan Rd. 

VVaukegan, III. 
Phone 95

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yurds 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tol. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201 

k ---- --- - -

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino
šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tek 
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

"Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suraminto j a ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
duntimu $1.50. f\

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, Dl.

.... .....



NAUJIENOS, Chicago, Dl. Ketvirtadienis, Geg. 5, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių.

jie surengs kitą, didesnę paro
dą ir turės dar geresnių pasek
mių. To linkiu jiems iš gilu
mos širdies!

—Parodos Lankytojas.
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For Rent
Pranešimai

North Side Iš Birutės Kas, ką, kur, kaip ir kada 
rengia, veikia ar kviečia

PUIKUS Storas ant rendos arba 
ant pardavimo. Tikantis visokiam 
bizniui. 3344 So. Halsted St. Savinin* 
kas ant Storo.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Atbalsiai po Jubiliejui

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė 
rimų parloras, S. W. aide, reziden 
cijij ir dirbtuvių apielinkėj. Tel 
Roosevelt 2484, po 7 vai. vakaro.

Visi į Rytmetinės žvaigždės 
Kliubo balių

Pp.si-
Kliu-

Musical Instruments
Mugikoslnidrumentai_____ _

Real Estate For Sale
Nąmai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI muro ir me
džio namas, 6 ir 4 kambariai, 
maudynės, elektra, gražiai vi
dus ištaisytas. Namas gerame 
stovyje. Bendos $50 į mėnesį. 
Kaina $3,600. 3717 S. Parnell 
avė.

, $250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgfėių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 vąlandas.

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

Phone Central 6260

----------- *— ----1-------- -———
GROSERNfi, geroje vietoje, pigiai 

už cash arba mainysiu | tą ką jus 
turite. 1146 W. Adams St., Monroe 
2688.

DEL KELIAVIMO LIETUVON .
Jau artinasi “Naujienų” į ekskur

sija Lietuvon ir laikas visiems pra
dėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ameri
kos piliečiai, yra labai geras da
lykas apsirūpinti Iš anksto su lei- 

biimu sugrįžti, Lietuvos pasportu 
ir kitais reikalingais dokumentais, 

sveikinimų. Iš Kauno prisiūti- kurių gavimas užima pusėtinai, lai
ko.

I Kas tik rengiatės keliauti Lietu
von ateinančių vasarų, kreipkitės | 
“Naujienas”, o čia jūsų reikalai 
bus aprūpinti ir geriausiai sutvar
kyti nuo pradžios iki galo. Kitų 
miestų lietuviui taipjau gerui ap
rūpinami ir prirengiami geliond, 
kaip ir vietiniai.

Pradėki! rengtis

Jau antra savaitė baigiasi 
nuo to laiko, kai “Birutė” iš
kilmingai šventė savo 20 metų 
sukaktuvių jubiliejų, ir dar( 
vis prisiunčiama iš visur pa-

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Rytmetinės žvaigždės 
linksminimo ir Pašaipiais 
bas rengia pasilinksminimo va
karėlį arba balių subatoj, gegu
žės 7 d., Meldažio svetainėje, P- B. K. Balutis, 
2242 W. 23 PI.

Kadangi Kliubas šiame sezo
ne buvo surengęs jau kele a 
pasilinksminimo vakarėlių ir 
šiaip pramogų, kuriose Chicu- 
gos jaunimas turėjo pregos 
arčiau susipažinti vienas su 
kitu, taigi šis vakarėlis yra 

uždarymu:, 
sezono

rengiamas kaipo 
praeitos žiemos 
linksminimo parengimu, 
patartina, kad Chicagos 
viai kuo skaitlingiausia 
lankytų.

Kaip visiems žinoma, Rytme
tinės žvaigždės Pasilinksmini
mo ir Pašaipi n io Kliubo paren
gimai esti skaitlingi ir sma
gus, dėl to, kad rengiama jie 
ne pelnui, bet susipažinimu 
Chicagos lietuvių ir pasilinks
minimui. Pats kliubas suside
da iš dorų ir rimtų narių, ku
rie yra gerbiami ne tik taip 
northsidiečių, bet ir tarp visų 
Chicagos lietuvių, kam tiktai 
teko susipažinti su jais.

Rytmetinės 
ir
yra daug 
lietuvių 

kad yra

pasi-
Tuigi 
lietu- 
atsi-

Kliubas 
vęs dėl 
dėl to,

žvaigždės Pa-
Pasi linksminimo 

pasidarba- 
visuomenės. 

North Sidės

Pranus 
Butkus ir S. Kvietkus; iš Bos
tono nuo Gabijos choro; iš 
New Yorko —“Operetės cho
ras”; aplaikyta pasveikinimas 
artistės Kamilijos .Jczcvska’- 
tės, art. Pilkos, Viktoro Iii-' 
neikos — Lietuvoj Dramos | 
artisto; 
randasi 
mirties 
tijosą; nuo Varašių iš Daytcn, 
Ohia, ir kitų.

Dikčiai darbo padėjo birutie- 
ciai ir art. Vanagaitis surengė
me taip gražaus pritaikyto 
programo tai iškilmei; pusėti
nai darbo turėjo valdyba ir 
bus čia ne prošalį paminėti 
vieną y patą, kuri niekur ravo* 
vardo nq»arašė ir programų 
nepaminėjo. Tai “Redakio- 
rius”, 'kuris be jokio atlygini
mo atliko visą darbą “Birutes” 
žurnalo priruošimui. Juo buvo 
ne kas kitas, kaip Kastas Au- 
guatinavičius, kuris yra rėmė
jų komisijos nariu ir daug.au-( 
šiai darbo pašventė. Jeigu pa- daug svarbių dalykų aptarti, 
tėmijot, kaip to žurnalo žar
ijas atliktas, tuojaus jums 
puls į akis skonis, tvarka 
spauda l>ei abelnas

DABAR turime daug gerų dar
bų. Indų plovėjų nUp $14 iki $17.50 
| savaitę. Mažų orderių virėjos, 
$20 į savaitę. Pageibininkių į virtu
ve, $12 iki $16 į savaitę. Merginų į 
dirbtuves, $14 iki $16 į savaitę. 
VeUerkų, $15 iki $18 į savaitę, Lo- 
vų laižytojų, $45 t mėnesį valgis ir 
kambarys. Maids, $65 j mėnesį.

SOUTH PARK EMPLOYMENT
4193 S. Halsted St. 

Room 1, 
Kampas 42 St., 2 fl.

GROSERNfiS BARGENAS
Savininkas turi apleisti miestą, 

parduoda grosernę ir bučernę, kuri 
yra verta $3500, parduos už $1100. 
Pigi renda, geras biznis.

Atsišaukite
2306 Blue laland Avė.

PARDAVIMUI dvi cottagcs, lotai 
25x125 už $2900.

1744 So. Union Avenue

tuoj: u.
NAUJIENOS.

PARDAVIMUI grosernė. labai pi
giai. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos. 8436 S. Gilbert Court. 
Tel. Triangle 3558.

Norės Gudienės, kuri 
dabar nubudime po 
motinos rytinėse vals-

Žvaigždės PaŠ. 
mėnesinį susirinki- 
I., Kliube. 1652 N.

Lietuvių Rytinės 
Kliubas laikys 
nią gegužės 5 
Robey st. Prasidės 8 vai. vakaro. 
Draugai, malonėkite atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų ir bus 
renkrmi darbininkai ant baliaus 7 
dienai gegužės. —M. Chepul, rast.

REIKALINGA patyrusi veiterka į 
restaurantų. Turi mokėti gerai ang
lų kalbų. Taipgi reikalinga indų 
plovėja, turi būt patyrus! restau- 
ranto darbą.

Atsišaukite tuojau.
11955 S? Halsted St. 
\V. 'Pullman, III.  ....

PIRMOS klesos bučernė ir groser
nė pardavimui, geras biznis, lietuvių 
ir lenkų kolonijoj. Gera priežastis 
pardavimo, netoli nuo Pullman Works 
šaukit Pullman 7655.

BARGENAS
Pardavimui 2 flatų, fl 4 kam
barių namas, augštas, skalbyk
la skiepe, vanos, prie Coulter 
St. Kaina $6300, ĮSI 1 W. 22 St. 
netoli Hoyne avė.

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

Privatiškas Fondas ant gerų pirmų 
ir antrų morgečių ant lotų ir namų, 
žemos komiso ir nuošimčių *kainos.

HILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dearborn 4406

Mtiscellaneous

Vilniaus Vadavimo Komiteto visuo
tinas susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
geg. 6 d. 8 vai. vak. Lietuvių Audi
torijoj.

Visi atstovai ir nariai prašomi at
silankyti. — Vaidyba.

REIKIA moteries ateinam namu 
darbui, vakarais, gali eiti namo, 5Mj 
dienų darbo į savaitę, algos $12 su 
valgiu. H. Laskey, 3338 Douglas 
Blvd. Rockwcll 5910, Ist floor.

PARDAVIMUI grosernė ir bučemė 
Ir .^1 geromis sąlygomis.

1408 So. Union Avc.

PARSIDUODA <lu mūriniai jiamai, 
vienam yra Storas ir 3 ruimai, ir 6 
ruimai, kitas yra 5-5 ruimai. Par
duosiu pigiai, priežastis, važiuoju 
Lietuvon.

Atsišaukit antrašu:
S. BRAZAUSKIS.

3727 So. Morgan St., 
Tel. Boulevard 4323

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

Help Mfcnted^Male
Darbininkų Reikia

^r^rw>*>**^**Ww*"

PARDAVIMUI Baibornė pigiai iš 
priežastis kito biznio. Atsišaukit 6 
v. v. 4508 So. Honore St.

Vaidylų Brolijos susirinkimas ir 
lekcija jvyks š;andto, Gegužio 5, Mare 
Abee svetainėje, California ir North 
Avė., 8 vai. vakare. — Krivis.

MAN REIKIA PENKIŲ VYRŲ

PARDAVIMUI bučemė — cash 
biznis. Gerai Įrengta, senai išdirbta 
įstaiga. Vaidu 5142.

PARDAVIMUI 2 flatų ii.uzinis 
namas su dideUu Stoni, grosernė ir 
bučėrnė, kampas 73 pėdos, ant Archer 
Avė. Senas ir žinomas. I^aba* ge
ras biznis, 
nerių

KRAUTUVIŲ FIKČERIA]
Grosemių, Bučer-

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimą, penktadienyj, Gegužio 6 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Auditorium, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai ma- 

t lonėkite laiku susirinkti, nes

— S'. Kunevičia, nut.

randas

lašt.

Kliubo

ir šis kliubo parengimas, tiki
masi, bus sėkmingas, nes labai 
patogus laikas dėl susipažini
mo ir pasilinksminimo. Tik ne- 
praleiskime progos, nes atėjus 
vasarai nebegalėsime taip tan
kiai susieiti. Visi skrisimą j 
girias, kur po gražiai gamtos 
išpuoštu lapuotu medžiu galė
sime ramiai ^įkvėpuoti 
oru. — X.

tyru

Bridgeportas
Lietuvių Dailės Paroda 

užsidarė

IllinoiN Lietuvių Pašalpos
»1 mėnesinis susirinkimas įvyks penkta- 

spatlda l)ei abelnas sutvarky- ' dieny, Gegužio 6 dieną, 8 vai. vaka- 
mas apgarsinimų ir straipsniu.1 lI;iet1UcAų Vi Soufh, Halsted St. Visi khubiečiai esate 

randasi daug kviečiami pribūti paskirtu laiku. Taip- 
iš pasišventime gi, kurie išpildėte kliubo aplikacijas 

laike kliubo vakarienės, atsilankyki- 
. te, o busite priimti j kliubą be įsto- 

nepaisydami jjmo mokesčio.
— A. J. Lazauskas, sekr.

’ Prie “Birutės 
žmonių, kurie 
dirba, kartais net materialių 
nuostolių turi, 
jau savo darbo. Vienas tokių |
žmonių ypatingai pasižymi, tai 
Adomas MiceviČius, žmogus su 
šeimyna. Jis priklauso “Biru
tėj” suvirs 15 metų, dainuoja, 
yra geras lošėjas, Tečiaus iš 
“Birutės” niekuomet nėra nei 
cento jiareikalavęs. Apart to,

“Birutės ’ j

Brighton Purk. S. L. A. 176 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks Gegu
žio 6 <L, 7:30 vai. vak.., Jokantų na
me, 4138 Archer Avė. Gerbiami na- 
riai-ės malonėkite visi dalyvauti, nes 
yra daug svarbių dalykų. Taipgi at
siveskite ir naujų narių prisirašyti į 
S. LA. — A. Trejonis, sekr.

Kurie yra susipažinę su dirb
tuvėmis, mašinšapiais arba me
chanikų darbu dėl atlikimo spe
ciali© darbo didelėj įstaigoj tik
tai tris vakarus į savajtę. Ge
ra mokestis. Tiktai atsiųskite 
savo vardą ir adresą.

1739 So., Halsted St.
Box 923

i; ' >REIKIA salesmenų pardavinėti pa
rinktas prapertes, greitai augančioj 
8. W. apielinkėj. Gera proga, važi
nėjimo’ išlaidos apmokamos. Malkin 
A Robin, 8156 W. 95th St.

REIKALINGAS senas blaivas, ne
vedęs žmogus prie valymo kambarių 
ir taisymo lovų. Valgis, kambarys ir 
užmokestis. |606 S- Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė'arba mainysiu ant bile ko. Einu 
j kita biznį. 4550 S. Marshfield Avė. 
Tel. Boulevard 7452.

GROSERNR ir bučemė pardavimui 
labai pigiai, turiu parduoti iš prieža
sties kito biznio. 5718 So. Kedzie 
Avė. Prospect 5809.

PARDAVIMUI 3 kėdžių Barber 
Shop, pigiai, geroj biznio vietoj, kam
pas. 755’ West 35 St.

BUČERNĖ ir grosernė pardavimui 
arba mainymui į mašiną, lotą. Kreip
kitės, 1823 W. 45 St.

Senas ir žinomas.
Turiu parduoti dėl part- 

nesutikimų.
5129 Archer Avė.

Tel. Lafayette 0392

PARDAVIMUI NAMAI

nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

3OSTHEIMS, 1912 So. State St

yra davęs $10.00 
čarterio lėšų i 
“Birutė” per vasarą 
tarnautas atostogas, 
nantį ketvirtadieni 
suotiną susirinkimą, 
metų valdyba išduos raportus 
ir rinks naują ateinantiems 
metams valdybą. Rudeniniam 
gi sezonui užėjus, 9 d. spalio, 
turės savo pirmą vakarą Lietu
vių Auditorijoj.

— Dailės Mylėtojas.

, .. . Į Norfji Side. — S, L. A. 226tos kp.
apmokejlinui. jaunuojjų Tėvų susirinkimas įvyks

ims UŽSl- šiame penktadienio vakare, Gegužio 6 
Gi Liuosybės salėje, 1822 Wabansia
' Avė., pradžia 7:30 vai. vak. Visi te

laikys Vi- vai ir komisijos bukite laiku, turime 
kur Šių daug reikalų aptarti.••— Komitetas.reikalų aptarti. ••— Komitetas.

EKSTRA 
—7----------

CICERO, ILL.

. R. L. R. KLIUBO NARIAMS

Džianitorių kliubo vakaras

B, T. A W. L. laimėjimas piano ir« 
šokis katras turėjo įvykti subatoj, 
gegužio 7, 1927 m., W. Lūkėtos sve
tainėj, 1500 Sp. 49 Avė., Cicero, III. 
Yra nukeltas ant Octoberio 15 die
nos, 1927 m. Priežastis — negali
ma suspėti su serijomis.

BBIGHTON Park, Crane Building 
& Ix>an Association atidaro naująj Suiengė tą vakarą Garfieldo serjją Duoda didelį laikrodi vel- 

Lietuvių dženitorių kliubas Liuosybės tui kiekvienam, kas dabar prisira- 
nedavč svetainėje.

jau ilgą,! Vadovaujant p. Vaitekūnui
komedi-
“Meška”

šys.
Grane Building & lx>an Ass. 

2608 W. 47 St.

REIKAL1NGAŠ šenyvas darbinin
kas ant fanuos; greitai atsišaukite. 
Kaip senas, kiek algos ant mėnesio 
nori ? J, Juška, Bart, Mich.

DELIKATESEN, maisto Šapa, ar
batos, kavos ir t. t. Geriausioj vie
toj, smarkiame biznio bloke, tirštai 
apgyventa namais ir roomin^ house 
distrikte, West Side, gražus fikšeriai, 
daug stako, reta proga uždirbti daug 

site viską, verta dvigubai. Geriausia 
bargenas koks kada nors buvo pasiū
lytas,

501 S. Cicero Avė., 
kampas Congress

-------- ——.— ----- -—  ---------------
RE1KAIJN.GAJ? vyras veiteris mo

kantis savo darbų. A. J. Pelec? 
22, llncolh HaywAy, netoli Dy<

kas, R.
_ ,____ _ Jyet, Imi.
Phone Chicago Heights 988 Y. 2

■ Automobile^
PARDAVIMUI 1 .tono Ford 

trekas, tinkąs dėl buČemės ar 
kitokio biznio.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st.

PIGIAI parsiduoda geri 2 automo
biliai Chevrolet ir Fordas, mašinos 
visai geros ir nupirkit už gana pi
gių, kainą.

Kreipkitės j
Fęrnišių *torą, 

2246 W. •< rnnd Avė.

PARDAVIMUI Shevrolef sedan au
tomobilius, naujas, visai mažai važi
nėtas. Parduosiu už teis’ngą pasiū
lymą. Maiykit po 5 v. vakare. 
4957 So. Washtenaw Avė.

Antradienio vakare užsidarė 
Lietuvių dailės ir rankų darbų 
paroda. Įvertinimas sudėtų jo
je dirbinių jau buvo “Naujie
nose” duotas. Dabar keletas žo
džių apie pasidarbavusius jos 
surengimui žmones.

Vienas vietos komunistų 
“šulų”, atėjęs parodos pažiurę-1 
ti, pasakė taip: “Ir kaip jie 
turėjo drąsos rengti?” Taigi 
kad turėjo! Ir surengė. Mat čia 
ne sovietų Rusija ir komunistų 
atsiklausti nereikia.

Ir kas surengė? 
parodos rengimo idėja 
ramumo p. Gedgaudui
ilgą, laiką. Tai, galima šaky- sulošta dvi linksmins 
ti, buvo jo idėja. Jis tur-but jos, būtent Čechovo 
daugiausia ir dirbo jos įkūniji- ir “šalaputris”. 
mui. Garbė tenka taip pat į Lošime dalyvavo šie asme- 
tai draugijai, kurios vardu pa- nys: p. p. B. Vaitekūnas, J. 
rodą rengta. Ačiū ir I). L. K. Keimešis, p-ios Juzė Gulbinienė 
Vytauto benui, kuris sutiko jr p, L ZZZL.
paremti Parodą savo jėgomis Suvaidinta abi komedijos , - J _ ei   -A V •! __ J _ • .   _

Personal
Asmenų Ieško,

Furniture & Fiitureš

PARDAVIMUI 
BARBERNfe 

dviem krėslais. Visi įrengi
mai; biznis išdirbtas per 18 
metų. Kaina tik $200.00. 
Renda $25.00 į mėnesį, neto
li lietuvių bažnyčios Brigh
ton Parke. Kas pirmas tas 
laimės. Atjaukite tuojaus 
pas:

F. L. SAVICKAS, 
726 W. 18th St, 

Phone Canal 1995

Exchange—Mainai
MAINYSIU ant fanuos 2 pagyve

nimų mūrinį namą. Prlsiųskit pil
nas informacijas su pirmu laišku. 
F. J. Szeniet, 3114 S. Halsted St.

Naujas mūrinis namas, 4 pa
gyvenimų . kampas, tik užbaig
ta* budavoti. Namas įtaisytas 
pagal vėliausios mados. 6601 S. 
Rockwell st.

NAUJAS mūrinis namas, 2 
pagyvenimų po 5 ir5 kamba
rius, karštu vandeniu apšildo
mas 1 flatas, graži vieta prie 
karų linijos. 4637 S. Washte- 
naw aVe.

NAUJAS namas, 6 ir 6 kam
barių, mūrinis garažas dėl 2 
karų, lotas 37x125 ft., karštu 
vandeniu apšildomas 1 flatas. 
4024 S. Rockwell st.
z PARDAVIMUI 1 pagyveni
mo 5 kambarių cottage, medi
nė, aukštas beismentas, f urnas 
apšildoma, įtaisyta pagal vė
liausios mados, lotas 30X125, 
taipgi yra ir lotas sale to na
mo. 6222 g.’ Kilder aVe.

PARPAVlMUI namas, medi
nis, 5 ir 5 kambariai; parduo
sim pigiai ar mainysim. 1119 W. 
47 St:

2 NAUll namai tik baigiami 
būdavot, po 4 ir 4 kambarius, 
bus greit užbaigti. Randasi 70 
ir Talman avė. Graži vieta.

TAIPGI turim ir daugiau na
mų; dėl pasirinkimo atvažiuo
kit pamatyk. Mes šituos visus 
namus mainysim ant kitų 
mų,

Už $5 PERMANENT WAVE
Pasakyk savo moterei.
Naujas metodas, Ekspertų darbas. 

Garantuojame. Tel. State 1887 dėl 
susitarimo.

THE VVENZEL WAY
177 N. State St., Trečios lubos.

Bridgeport Painting 
, & Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikėm 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

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

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia Ir geriausia stogų 
dengimo {staiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Ave^

Phone Lawftda)e 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

* • L ą
Budavoju namus, garažus, taisau 

senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Daram rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpęnterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St 
Tel. Roosevelt 8500

na

Real Estate For Sale
Namai-žemž Pardavimui

PARDAVIMUI 2 aukštų biznia- 
vas namas su restoranu. Pigiai. Ge
ras biznis. 2138 S. Halsted. st.

lotų ar biznių.
JOKANTAS BROS., 
4138 Archer avė.

Lafayette 7674.

Financial
Finansai-Paskoles

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobberg In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų. 
2118 So. State St., Chicago, 111.

Telefonai: Victory 2454 
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St. 

Tel. Cicero 130.

p. PetraiČiutė-Millerienė.
M , _ge-

— muzika. Surengta ši paroda raje jeį buvo kokia yda, tai 
pačios liaudies, pačių minių pa- bent ta, kud abu vyru lošėju 
stangomis — pilniausioj to žo- neaiškiai kalbėjo (dikcija buvo 
džio prasmėj. 1 'neaiški). Moterys gi abi atliko

Koks buvo parodos samany- savo užduotis gerai, 
tojų tikslas? Į tai, rasi, geriau-Į 
šia atsakė rašančiam šiuos žo
džius p. Gedgaudas. Girdi, ma
ne patį paroda paskatino mo
kintis ir dirbti, ir padaryti to
kius jau gražius dalykus, ko
kius mačiau parodoj. Gal būt 
šiandie ne vieną jaunuolį pa
gaus toks pat noras, koks pa- 
gjavo mane, kai aš pamačiau 
pirmą parodą. žinoma, mes, 
parodos rengėjai ir dalyviai, 
norėjome pasirodyti, ką mes 
galime padaryti. Juk tame nie
ko blogo nėra,.

Ar rengėjai atsiekė savo 
tikslo? Esu pilnai įsitikinęs, 
kad atsiekė. Turiu vilties, kad' • ■ ji- n ••
kitais metais, arba ir anksčiau, GarsinKites Naujienose

Muzika buvo p. Pociaus, iš 
Cicero. Muzika gera. Tik man 
nepatiko vienas dalykas, tai 
tas, kad programo pertraukos 
laiku muzikantai vis griežė 
“džiazą.” Aš pats esu “džiazo” 
mėgėjas, bet man rodosi, kad 
laike programo pildymo gali- 
rpa butų švelnesnės muzikos 
turėti, o “džiazas” tegul palie
ka šokiams.

Žmonlių atsilankė vakarėliu 
kokie 200. Gal liks pelno, nės 
džianitoriai yra žmones pasi
turintys, o ir mokėjo savo pa
rengime daryti pelną. Koresp.

PAIEšKAU Julijono Šidlausko; jis 
per ilgus laikus dirbo žydų bažny
čioj ant Paulina ir Polk gatvių, 
paskui persikėlė ant Ashland ava., 
bet dabar jo tenai nebėra ir nega
lima surasti. Bažnyčias užžiurėtojas 
pasakoja, kad išvažiavo i ligonbu- 
tį, bet niekas nežino kokį. Aš ga
vau laiškų iš, Lletuyos nuo brolio; 
jis prašo manęs ji suieškoti. Jeigu 
kas žinote kur jis randasi, meldžiu 
man pranešti, už ką būti u dėkin
gas. •' <

Jos. Belickas
6435 Harper avė., Chicago

Furnished Rooms
FORNIŠIUOTI ruimai rendui dėl 

bevaikių šeimynos, maudynė, elktra 
galima sau maistą gaminti, gera vie
ta gyvenimui.

Kreipkitės į
Fornišių Storą

2246 W. Grand Avė.

RENDAI kambarys vyrams, švie
sus, 2 lubos. '

3547 So. Union Avė.

For Rent
PARENDAVOJIMUI vėliausios ma

dos ofisas tinkamas gydytojui arba 
advokatui. Gera transportacija,. arti 
karų ir gelžkelio. Nėrą toj apielinkėj 
tokios profesijos lietuvių. 2 Broad- 
way, Melrose Park, III., Tel. Melrose 
Park 624 ar 4470.

STORAGE SALE
Naujų rakandų ir kagrų suban

krutavusių ir paliktų pa» mus san
dely]. Grėltam išpardavimui. Atda
ra vakarais Iki 10. neaBliorųla iki 8. 
■Dykai saridėlis. Dykai, dastatymas.

STORAGE WAREHOUSES, 
4025 W. Madisoą St., 
3^31 N. Clark St.;

..... .. > ......u . ....... ............. .
PARDUODU Ice Cream Parior 

f teturės, gęram stovyje; verta $1000. 
Patųuosiu pupai. 5654 W. 64th Rl.

es I. .U...... J ■- I ■ .|«r

PARDAVIMUI svarstykite, regis- 
teris ir kitokį dėl grosernė® daiktai. 
Matyti vakarai* po 6 valandai.

3738 So. Union Avė.

MusiculinstrumentšT 
Muzikos It>a<rum«nt«I 

*-*w**,v>»^*^**«^»*v^R^w»w*^*f«^w-******^*»»*A*<^**^z*.

GROJIKLIS. pianas tiktai 
biskį vartotas, kainavo $700. 
parduosiu už $90. Henčius, ca- 
binet ir roleliai. Išmokėjimais 
pagal sutartį. MiH. RUDAITIS, 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, parduosiu pigiai iš priežasties ki
to biznio. 5718mSo. Kedzie Avė., Tei. 
Prospect 6800.

MARQUĘTTE Manor. Savininkas 
turį parduoti gražų 2 augštų namą, 
karštu vandeniu šildomą, ąržuolo iri
mas, gražus langai, rundina vana, 
gerai pestatytas. Turiu parduoti šią 
savaitę.

■i A. JIGANTI
‘ 2717 W. 63 St., 

Republic 10482
k , ■ f • ■ ■ • . •

BARGENAS. 2 augštų mūrinis na
mas ant Halsted St. arti 36-tos gat
vės. Krautuvė ir 5 kambariai ir 8 
kambariai viršuj. 3435 Emerald Avė. 
Pirmas augštas, užpakaly.

KAS NORIT TIKRAI 
geros bučemės ir grosernės 
biznio, ateikit su gatavu de
pozitu, nes mes turime la
bai gražią ir gerą bučernę 
West Pullman apielinkėj su 
gražiais kambariais pagyve
nimui ir gerai einančiu biz
niu. Svarbi priežastis pri
verčia savininką parduoti. 
Pasinaudokit proga, o nesi
gailėsite Agentams komi- 
šinas.
stAnko AND NESTOR,

5097 Archer Avė., 
Lafayette 6036

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette F705—8700

Chicago

BUK LINKSMAS 
Nemikčiok, nesustok

Aš galiu išgydyti jumis nuo mik
čiojimo. Aš galiu suteikti jums pa
liudymus nuo žinomų gydytojų ir 
daugelio studentų kaipo darodymą 
mano pasekmingos praktikos, šim
tai studentų nuo 3 iki 59 amžiaus 
liko išgydyti. Jie yra mano ge
riausi apgarsintojai. Rašykit dėl 
tolimesnių informacijų.

CHAS. PFEBDMENGES
Tel. State 8123 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

Tiktai 3!4% nuošimčių 
Bė Komiso.........

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičiua ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j 12 valandų.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė.
Įtampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- 
redos ir pėtnyČios.

Educational
Mokyklos

MOTEBYS Ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit t

International Barber CoBege 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo Šakų. 
AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3166 S. Halsted St., Chicago, 111.

I


