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Kiniečiai apšaudė Japonų 
karo laivą

šiaurės militaristų kreiseriai 
bombardavo Vusungo tvirto
ves

■rlr - - ■* l- (

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 18. 
šiaurės Kinų kariuomenė 

apšaudė Japonų karo laivą 
Momo, plaukiantį su Japonijos 
užsienio departamento misija 
į Hankovą ištirti dalykų padėti 
Jangtse klony. Vienas laivo 
cficieras buvo kliudytas Ir su
žeistas.

■ šiaurės Kinų militaristų 
kreiseriai Ilaichi ir Chacho 
generolo čan Tsungčano eskad
ros dalis — šiandie bombar
davo Vusungo tvirtoves, šiauri
nėj Šanchajaus pusėj, kurios 
yra pietų Kinų (kantoniečių) 
rankose. Tvirtovės atsakė 
ugnim ir laivai' buvo priversti 
pasitraukti.

BATU, Mich., geg. 18. — 
Distrikto mokykloj šiandie čia 
įvyko baisus sprogimas, kuris 
sudraskė mokyklos f 
užmušė nemažiau kaip trisde
šimt penks mokyklos vaikus.

Iki 3 valandos po pietų iš 
griuvėsių buvo Išimti trisde
šimt trys kūnai. Apie davyka 
ar penkiolika vaikų tur būt 
dar yra palaidotų 
se. Sprogimo metu 
mokyklos trobesio 
apie devyniasdešimt

Vyriausybės tardymai paro
do, kad sprogimą suruošė vie
nas pamišęs farmerys, An
drei Kehoe, kursai pats buvo 
sprogimo užmuštas;

Policija sako, kad Kehoe vei
kiausiai dirbęs visą naktį, ga
bendamas dinamitą į mokyklos 
rūsį ir išvadžiodamas vielas į 
sprogimus. Dinamito turėję 
būt apie 500 svarų.

Ryto metu, kai mokiniai jau 
buvo susirinkę pamokoms, far
merys Kehoe atvažiavo savo 
automobiliu ir ties mokykla 
sustojo. Išvestos iš mokyklos 
rusio vielos galą jis sujungė su 
automobilio inžinu.

RYGA, a. ‘vija, geg. 18. — 
Savo pastarajame ginče su An
glija sovietų valdžia nutarė pa-♦ • ’ >• rS**Jc* vcmi/oa uuvaiv

•n\ leisti dar vieną kozerį. Vakar

griuvėsiuo- 
sugriautoj 
daly buvo 
mokinių. Į

vakarą liaudies komisarų tary
bos mitinge Maskvoj buvo nu
tarta dalinai nuimti užsienio ir 
vidaus prekybos monopolį 
tiems kraštams, kurie šiandie 
turi normalinius diplomatinius 
santykius su sovietų Kurija. 
Tas tarybos nutarimas buvo šį 
rytą komunistų internacionalo 

| radi o stoties paskelbtas visam 
pasauliui. Sovietų valdžia žada 
duot specialinių privilegijų Lie
tuvai, Vokietijai ir Latvijai, 
kurios yra pasirašiusios arba 
dar tik inicialais pažymėjusios, 
neitralumo paktus su sovietų 
Rusija. Tuo Maskva nori, ma
tyt, parodyti Anglijai, ką ji 
savo užpuolimu ir krata sovie
tų prekybos misijoj Ixmdone 
yra praradus.

Sovietai reikalausią iš 
Britu satisfakcijos

Illinois atstovų butas 
prieš prohtbiciją

“Džiugų” propaganda 
prieš Meksika

Matė jūrėse sudužusį 
didelį aeroplaną

pas te
ką darant, 

tuo tarpu 
iš šautuvo 
užpakalinę

Manoma, kad tai žlugusių fran- 
euzų aviatorių, skridusių pei 
Atlantika

vaikai ir jų moky-

kaimynai 
netrukus

sako.

Mokyklos princlpalas, 
bėjęs farmerį kažin 
ėjo pažiūrėti, bet 
Kehoe atsisuko ir 
šovė į automobilio
dalį, išsprogdindamas dinami
tą. Antras sprogimas sudras
kė šiaurinį mokyklos trobesio 
sparną, kurio griuvėsiuose bu
vo palaidoti 
tojai.

Farmerio 
kad Kehoe
mokėti morgičius ir, neturėda
mas pinigų, buvęs labai susi
krimtęs, kad nepražudytų sa
vo farmos už skolas. Pastaruo
ju laiku jis buvęs kaip pami
šęs. Jis skundęsis, kad mokyk
los taksai esą taip dideli, jogei 
jis nebepajėgiąs 
atmokėti. Kehoe 
kelintas mėnuo 
ligoninėj.

Visame Bath 
turi apie 300
džiausiąs sujudimas, o ties mo
kyklos griuvėsiais, taip subė
gusių žuvusių vaikų motinų ir 
giminių dedasi graudžiausios 
scenos.

nė morgičių 
gi žmona jau 
serga ir guli

miestely, kurs 
gyventojų, di-

New Yorko laikraščiai 
kasdien surenka 75 

tonus penų
NEW YORKAS, geg. 18. — 

W. P. Beazell, vienas laikraščio 
The World redaktorių, ap
skaičiavo, kad newyorkiečiai 
kasdiena sumoka laikraščiams 
75 tonus penų (centų). New 
Yorke yra 85 dienraščiai, ku
rių bendra cirkuliacija yra 6,- 
535,100 kopijų.

BOSTON, Mass., geg. 18. - 
Atplaukusio iš Rotterdamo į 
Bostoną garlaivio Bellepiine 
kapitonas S. F. Ing pranešė, 
kad jūrėse apie 100 mylių nuo 
Bostono jis pastebėjęs kažin 
kokį iš vandens kyšantį daik
tą, panašų į didelio aeroplano 
sparną, bet buvę jau sutemę 
ir jis nebegalėjęs dalyko ištirti.

į kapitono nurodytą vietą 
tuojau pasiųsta keletas pakraš
čių sargybos laivų ieškoti, ka
dangi manoma, jog tai galėję 
būt prapuolusių Irancuzų lakū
nų Nungessero ir Coli aeropla
nas.

Iš Nankino į Šanchajų atvy
ko vyriausias nacionalistų 
(kantoniečių) karo vadas gen. 
čian Kaišekas. Sako, kad jis 
norįs gauti iš Kinų pirklių di
delių sumų pinigų karui prieš 
šiaurės Kinu militarįstus.

si. Nors statulą jie vadino 
krikščionišku vardu, iš tikro 
gi tai buvo Tlaloko, aztekų lie
taus dievo, apeiga'.

“ ‘Ta biauri ceremonija tę
sės per tris dienas, ir pagaliau 
ėmė lyti, žmonės dar daugiau 
šoko ir džiūgavo.’ ”

Chicagos Tribūne korespon
dentas George Sekles, pabuvo
jęs Meksikoj ir 
Laredo, Texas, iš 
savo laikraščiui 
korespondencijas, 
gegužės 17 dieną 

mė VVcber-O’Grady bilių panai-Įcijoj jis pasakoja: 
padarytos sovietų 1 kinantj 

prekybos misijoj Londone kra- prohibicijos aktui vykinti, 
tos, sovietų valdžia pareiškia, 
kad tęsti toliau prekybos san-l 
tykius su Didžiajai Britanija 
busią galima tik tąja sąlyga, 
jei busią griežtai pildomos 
1921 metų prekybos sutarties 
provizijos, jei jos nebusią lau-J 
žomos dėl partinių manevrų ar j 
dėl fantastiškų vieno ar kito 
ministerio įsitikinimų. Ji reika
lauja, kad Britų valdžia duotų 
tuo dalyku pilną užtikrinimą.

Toliaus sovietų valdžia pa
reiškia, kad ji pasiliekanti sau 
teisę statyti Britų valdžiai ieš
kinius už sulaužymą sutarties, 
už įžeidimą ir už per hiatą pa
darytus 
liūs.

Notoj 
Rusijos 
tis tam 

’nu ir užsienio prekybos santy
kiais, o todėl sovietų valdžia 
negalinti leisti, kad vidujiniais 
Britų politiniais sumetimais 
tasai planas butų pastatytas 
pavojuje.

“Sovietų valdžia”, sakoma 
toliaus notoj “su pasitenkini
mu matė, kaip Londonas buvo 
susiinteresavęs sovietų įlinka, 
ir Londono bankai vis labiau ir 
labiau ėmė pasitikėti ekonomi
ne sovietų organizacija, ką pa
rodo prieš keletą dienų pasira- kta peticija su keliais tukstan 
syta tarp sovietų ir vieno tų 
bankų sutartis dėl 10 milionų 
svarų sterlingų (apie 50 milio
nų dolerių).

“Visai nelauktas užpuolimas 
ant kitos valstybės' valdžios 
įstaigos yra begalo rimtas ir 
nevidoningas .aktas, kurs gre
sia pavojum tolimesniam tArp 
suinteresuotų valstybių ssnty-Į 
kių išlaikymui, ■ su visomis ki
tomis to pasėkomis.”

Krata sovietų prekybos misijoj 
Londone esąs nevidoningas 
aktas, gresiąs santykių nu- 
trūkimui

Dauguma balsų nutarė panai
kinti įstatymus prohibicijos 
aktui vykinti

SavoMASKVA, geg. 18. 
protesto notoj, kuri vakar bu
vo įteikta Britų charge d’af-
f aires dėl

materialinus nuosto-

nurodoma, kad 
vidaus plėtotė 
tikru ekonominiu pla-

SCI v lt , 
remia n

SDRINGFIELB, III., geg. 18. 
— Legislaturos atstovų butas 
šiandie 80 balsų prieš 63 pr.ė-

valstijos įstatymus

prohibicijos 
esąs tik 
‘sausieji” 
balsuosią

sugrįžęs į 
ten rašinėja 
tendencingas 

Pastarojoj, Kalinių streikas protes
tui prieš nedakep- 

tas pupas

LIETUVIŲ MOKSLO DRAU
GIJOS DARBUOTĖ

Atstovas O'Grady savo kal
boj pasakė, kad 
įstatymo vykdymas 
juokai. Jei vadinami 
atstovų buto nariai
taip, kaip jie kad gerią, tai 90 
nuošimčių balsuosią už jo pa
siūlytą bilių. O atstovas SnelU 
pareiškė, kad “federaliniai pro-l 
hibicijos vykdymo valdininkai, majame vagone pasakė 
pradedant nuo paties iždo sek
retoriaus Andrew Meliono ir 
žemyn, iš prohibicijos pasida
rė daugiau pinigų, ne kad jie 
savo gyvenime buvo kuo kitu 
užsidirbę.”

“Kaip bolševikų Rusijoj ir 
fašistų Italijoj yra pavojinga 
asmenims, norintiems tuose 
kraštuose pasilikti. pareikšti 
savo teisingą nuomonę, taip, 
nelaimei, ir tie amerikiečiai vo paskelbę streiką. Už atrei- 
Meksikoj, kurie informavo jūsų‘ką, šešiasdešmit du nusikaltę- 
korespondentą apie padėtį liūs kalėjimo vyriausybė I uvo 
Meksikoj, turi pasilikti anony- padėjus baudžiamose kamero

se. Kalėjimo viršininkas La
ives betgi pripažino, kad kali
nių protestas yra pamatuotas, 
prižadėjo žiūrėti, kad jie gau
tų gerai iškeptas pupps ir už
darytus baudžiamose kamerose 
paleido.

OSSINING, n. Y., geg.
— Protestuodami, kad jiems 
duodama nedakeptos pupos, 
Sing Sing kalėjimo kaliniai bti-

18.

Anglijoj vis dar arti 
miliono bedarbių

I mus.
Biznio žmogus No. 1 x ruko- 

: '‘Mek
sika taip toli nugarmėjo į bol
ševizmą, kad visai nebegalima 
daryti biznio ■ nė ru 
[nebegalima valdžios 
ti?], nė su privačiais 
mis. Aliejaus biznis 
šiai velniop!’

“Biznio žmpgua No. 2 ruko-' 
majame vagone pareiškė: 
Meksika yra toks paibelis, 
mes, amerikiečiai, norime 
ryt biznį taip, kaip mums 
tinka, o ne kaip jie kad nori.’ į

“Vienas Amerikos moksli-'

vald/ia 
papirk 
žmonė' 

eina tie- jlrc?’ skiriamas amba 
sadoritim Turkijai

LONDONAS, geg. 18. —Be
darbių skaičius Didžiojoj Bri
tanijoj truputį sumažėjo. Pa
skelbti šiandie skaitmenys ro
do, kad bedarbių esama 998,- ninkas, kurs rašo knygą apie 

-------  _. - * aztekus,. sako: ‘Kai Cortez at
vyko į Meksiką, tuomet tame 
krašte gyveno 30 milionų žmo
nių. Jie buvo sukurę didžią ci
vilizaciją, nors jų religija rei
kalavo žmonių aukojimo. Ispa
nų užkariautojai atgabeno li
gas ir vergybę. Dabar gyvento
jų beliko 15 milionų. Epidemi
jos ir vergybe išmarino dau
giau kaip 15 milionų žmonių. 
Civilizacija žlugo. Kai kas dėl 
to kaltina bažnyčią. Faktas 
betgi toks, kad pirmieji kata
likų vadai, po aztekų civilizaci
jos sunaikinimo, pradėjo moky
ti krikščionių civilizacijos. Az- 
tekai padarė tokios didelės pa
žangos, 
pabūgo, 
žmonės 
prarasti 
jie įsakė 
žmones švietus.’

“Vįenas Amerikos geologas, 
dirbąs vienai didelei i ” 
kompanijai, sako:
čiai nėra krikščionys. Dauguma 
jų yra prisidengę pagonys,
štai pavyzdys. Nesenai Juka- 
tane buvo kaitros. Ūkininkai
norėjo lietaus. Jie nuėjo j ka- 

temperaturos buvo talikų bažnyčią ir pasiėmė iš
43° F./ ten šv. Izidoro statulą. Statu-

rer ptiovuiuti mcvuo* t*v*»*-*»» >•’« •«.. j, teka 5:26, lc|i“ lą jie pastate diendaržy ir ėmė
į tą teismo rūmų bokštą perku-'ką gyveno, bet kuri paskui no- džiasi 8:06. Mėnuo teka 11:09 ją karvių mėšlais taškyti. Jie
nas jau trečią kartą spyrė. ^rėjo jį pamesti. |valandą vakaro.

000, arba 23,000 mažiau ne kad 
praeitų metų gegužes mėnesį.

LENKIJOS ŽYDAI KELIA 
MAIŠTĄ PRIEŠ TRUMPAS 

DRESES

VARŠUVA, geg. 18. — Len
kijos rabinų tarybai buvo įtei-

Čilės diktatorius kovos 
komunizmą rykštėmis
SANTJAGO, Čilė, geg. 18. — 

Kovodamas su komunistais Či
lės diktatorius Ibanez išleido 
dekretą, kad kiekvienas depor
tuotas svetimšalis, kuris sugrįš 
vėl į Čilę, turi būti nubaustas 
šimtu rykščių.

čiaisz ortodoksų žydų parašų, 
kurioj reikalaujama, kad rabi
nai neduotų šliubo moterims, 
kurios dėvi trumpais sijonais, 
kerpasi plaukus arba tepasi 
veidus. Ortodoksai žydai rei
kalauja taipjau, kad tokių mo
terų vyrų, nė tėvų rabinai nė 
į sinagogas neįsileistų.

Perkūnui, matyt, nepa
tinka tų teismo rū

mų bokštas
CARTHAGE, III., geg.*18. — 

Perkūnas trenkė čia Hancock 
kauntės teismo rūmų bokšją, 
padarydamas nemaža f 
Per pastarus ketverius metus .Vickers

ORKESTRO PIRIGENTAS 
MIRĖ ELEKTROS KĖDĖJ

TRENTOnTn? j\ geg. 18.— 
Elektros kėdėj valstijos kalėji
me vakar buvo nužudytas Paul 
Fuersten, buvęs Camdeno 
Philharmonic Orkestro dirigen
tas. Mirties bausmei jis buvo 
pasmerktas už užmušimą jau-

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

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; vėsu; stiprokas žiemių 

į rytų vėjas.
Vakar 

žalos. |nos moteriškės, Mrs. Harriet tarp 49° 
i, su kuria jis kurį lai-|» šiandie sau

WASH1NGTONAS, g. ' 
kad - G irdėt. kad Jungtinių Vals- 
(j^. tijų ambasadorium Turkijai 

J busiąs paskirtas Joseph C.
Grew, valstybės pasek’retoris.

Už AUTOMOBILIUS DAR 
STUDENTAI PAŠALINTI

4

URBANA, III., geg. 18. — 
Iš Illinois Universiteto pašalin
ta dar keturi studentai už lai
kymą automobilių ir važinėji
mą, kas studentams yra už 
ginimą.

Balandžio 21 d. Vytauto Di
džiojo gimnazijos bute įvyko 
metinis Lietuviu Mokslo Drau
gijos susirinkimas. Daug kal
bėta apie draugijos turto in- 
ventarlzovimą ir knygų kata
logavimą. Paaiškėjo, kad drau
gijai būtinai reikia kito dides
nio buto. Pavesta valdybai rū
pintis įsigyti draugijai namus, 
ne būtinai tuos, kuriuos dabar 
yro, nes d-rn Basanavičiaus 
.Vilniuj kituos namuos ilgiau 
gyventa.

Valdybon išrinkti: d-ras D. 
Alseika, P. Karazija, kun. P. 
Kroujalis, R. Mackevičius, dir. 
M. šikšnys, d-ras Šlapelis ir 
B. Untulis. Kandidatais liko 
S. Matijošaitis, kun. d-ras A. 
Viskantas ir V. Sakavičius. 
Revizijos komisiją sudarė J. 
Budzeika, p. Stašienė ir p. 
Aleksa. Apie a. a. d-rą J.„Ba
sanavičių susirinkime buvo pa
skaityti trys referatai.
Vilniaus lietuvių gimnazija ga

vo teises.
“Kelio” pranešimu, Vilniaus 

Kuratorija gavo iš švietimo mi
nisterijos pranešimą, kad Vil
niaus lietuvių gimnazijai su
teikiamos viešumos teisės, t. 
y. kad lietuvių gimnazijos mo
kiniai turės tokių pat teisių, 
kokių paprastai turi valstybi
nių gimnazijų mokiniai.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS l
SAUGUMAS

kad ispanų valdovai 
Jie tarė, kad jei 

jie gali 
Del to 
paliauti

upsišvies, tai 
savo valdžią.

kunigams

aliejaus 
‘Meksikie-

j šoko aplinkui, klykė ir meldč-

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

1. NAUJIENOS duoda geriausia patarnauįjną pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas iiietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogauaia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galin a atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą ii kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką 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. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

' i '



ACiO viDUKiUOSE ĮkORESPONDENCIJOsĮ
L ____ tfffli * MM • »• ’Ph i Įlips Milk of Magnesia** 

Geriau negu Soda Portage, Pa darbės, išdūmė tas misionle-

i

NAUJIENOS, Cfflcapj, UI Ketvirtadienis, geg. 49, 1927

Vietoje sodos nuo dabar pri
dėkit vartoti po biskj “Phillips 
M ilk of Magnesia” su vandeniu 
bHe kada nuo nevirškinimo arba 
rūgštymų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis 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 v 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 pirjntakuno Charles H. 
Phillirg nuo 187:.

bus 
ant 
nie- 
ėmė 

prie-

mas jis įgraudeno savo para
pijoms, kad jie butų ištikimi 
vietiniam klebonui, neklausytų 
laisvamanių ir radikalų, anksti 
rytą keltųsi ir eitų į kasyklas, 
kur verstų “rakus” už dyką. 
Taip daugelis parapijGnų ir 
daro. Jie keliasi 4 vai. ryto ir 
eina į kasyklas laužyti unijas 
nustatytas taisykles ir dirbti 
pusdykiai, kad paskui ką gavo 
dar ir tuos atiduoti savęs mul
kinimui. —Pasaulio Vergas.

Ratile Creek, Mieli.

apie

U ELMAR
Kalu nurgho policija 
tarnauja angliy baronams

gyvenimas
Minėsimu žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulerard 3669

Lenkų klebonas, bijodamas, 
kad jo avelės lenkai ir kelios 
lietuviškos, neišklystų iš kelio, 
parsigabeno tūlą misionierių, 
kuris kas vakaras rėžė pamo
kslus, arba gal teisingiau 
pasakius, darė operacijas 
parapijonų makaulių. Mat 
kurios tų makaulių jau 
protauti apie religinius
tarus, tad šiam misionieriui ir 
teko užtraukti storą plėvę ant 
tų parapijonų makaulių, kad 
jos bent per tūlą laiką dau
giau nebeprotautų.
Misionieriaus mulkinimas pa

rapijonų

Neužsimokėtų rašyti
tokias misijas, nes kiekvienas, 
kuris nors šiek tiek protauja, 
žino, kad tai yra humbugo biz
nis žvejojimu’ dolerių kuni
gams ir dar didesniam apniuk 
kinimui parapijonų. Bet šis 
Portage lenkas misionierius 
tiek kvailai aveles mulkino, 
kad net daugelis karštų para
pijonų vadino jį melagium. 
štai vieną dieną misionierius 
iškeikęs laisvamanius ir jų 
spaudą, ėmė šaukti, kad para
pijonys netikėtų tiems, 
sako, kad

tik $1.50 
iš to ėmė 
no, kad

kurie 
kunigai gauna dide- 
Esą kunigai gauną 

į dieną. Parapijonys 
juoktis, nes gėrai ži* 
jų klebonas gauna

Vietos Kellogg Goru Plake 
Co. ir jos prezidentas W. K. 
Kellogg pasižymi duosnumu, 
kada tam huną reikalas. Ka
da h u raganas sunaikino nicku- 
rias Floridos vietas 1925 m., 
Kellogg buvo vienas iš pirmų
jų, kuris aukojo sušelpimui nu
kentėjusių nuo tos baisios vėt
ros. Dabar siaučiant potvi- 
niams pietuose ir esant dide
liam reikalui šelpti nukentėju
sius nuo to potvinio, Kellogg 
vėl pauakavo $5,00(1 Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, kuris ir 
rūpinasi šelpti nukentėjusius 
nuo potvinio žmones. K.

IŠSILAVINĘ DARBININ-

Kas Dedasi Lietuvių 
Kolonijose

dieną.
na už

Prenumerata metamu ....... $2
Pusei metų ................
Kopija 2Oc

SO. BOSTON, MASS.

korteles ir ki- 
patarnavimus, 

keletą kartu 
jo gaunamoji

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxx
PERLINES

(JUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

Padarytos iš 76 ir 102 raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie
niniais “reeds”. Dailus užbaigimas ir 
gražiai išmargintos.

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad 
koncertinos butų pažymėta

“PEARL QITEEN” 
Katalogus siunčiame dykai

J VITAK-ELSNIK CO.
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO. ILL.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Be to gi kunigėlis gau- 
šliubus, krikštus, laido

tuves, velykines 
tus bažnytinius 
kas sudaro gal 
daugiau, negu
tiesioginiai iš parapijos alga.

Vieną dieną misionierius įsa
kė rytdieną nesivesti vaikų, 
nes jis ką slaptą tu rys pasaky
ti. Susirinko daug parapijonų, 
lietuviai irgi nuėjo. Ir ėmė 
tas misionierius rėžti pamoks
lą apie vedusių gyvenimą. Gię- 
di, tie tėvai, kurie Gando apsi
saugoti
busią amžinai 
mirties; esą 
gimti tiek 
skirta, nors ir
Tie gi žmonės, 
duoti patarimų 
šeimynos, esą

Gegužės 8 d. buvo surengtas I 
masinis susirinkimas dėl Lietu
vos Seimo atstovo Dr. Pajaujo 
karo laukų teismo pasmerkimo • 
mirčiai. Kalbėjo Pronskus, Ne-1 
viackas ir Paulauskas; pirmi-' 
ninkavo J. G. Gegužis. Priimta . 
pasmerkiami fašistus ir jų 
rorą rezoliucija. Aukų kovai 
fašistais sudėta $37

ant

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

nuo didelės šeimynos, 
prakeikti po 

iš vedusių tuiį 
kiek nuo dievo yra 

keli 
kurie

nuo 
velnio

desėtkai.

mo- 
mo-

įsa-

didelės 
apsėsti.

Visi vaikai turį bažnytinę 
kyklą lankyti, nes laisvoji 
kyklą esanti be vertės.

Tas mulkintojas taipjau
kė, kad kiekvienas turi pirktis 
žvakių, škoplerių, rožančių ir 
kitokių prietarų šniurgalių. Iš 
to jis darės puiku biznį. Atė
męs iš angliakasių paskutinius 
centus, kurių angliakasiai ma
žai turi delei siaučiančios be-

Pinigai Lenkijonc

Vilniaus Kraštar»
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 — 15 dienų; kab- 
legramu — j 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

Norėdaipi pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės į Naujienas.

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

Šianden 
turėtų būti tas laikas

Kada 
nors jus irgi ‘ atsigrįįite prie 

Helmarų

H ELMARAI yra kaip tik 
tie cigaretai kurių jus ješkote. 
Helmarai nėra nauji cigare
tai. Jie yra 20 metų amžiaus. 
Pęr tą 20 metų jie išsidirbo 
labai gerą reputaciją dėl sa
vęs. Dabar Helmarai yra la
biau populiariški negu pir- 

•<niau tarpfc milionų cigaretų 
mėgėjų. Tūkstančiai vyrų 
grįžta prie Helmarų kasdien.

yra organizuoti 
A. uniją ir lai- 
samdytojus vie- 
Pittsburgh Coal 

Terminai

Naujienų skaitytojai jau ži
no, kad Pittburgho apielinkėje 
:ina didelė angliakasių kova su 
kasyklų savininkais. Jau ant
ri metai streikuoja Pittsburgh 
Coal Co. angliakasiai, o nuo ba
landžio 1 d. sutreikavo šioj a- 
pielinkėj (5-ame distrikte) dar 
15,000 angliakąsių.

Angliakasiai 
į U. M. W. <>f 
keli prieš savo 
nybėje. Todėl
Co. ir pittrfliurgh 
(k)ai Co., kurios bando streiką 
laužyti ir operuoti savo kasyk
las streiklaužių pagelba ir “open 
shop” pamatais, yra labai sun
ko gauti streiklaužių. Tad 
joms j pagalbą ateina ir Pitts- 
burgho miesto policija, kuri ir
gi gelbsti joms verbuoti streik
laužius. V

Pittsburghe prie 2nd Avė. 
yra bednuomėnės apielinkė. 
Ten yra ir visi samdymo į dar
bą biurai, kuriuos skaitlingai 
lanko bedarbiai, ieškodami sau 
kokio-nors darbo. Tie biurai 
daugiausia ir verbuoja streik
laužius Policija apie tuos biu
rus ir visoj apielinkėj yra pa
didinta ir už mažiaus] nusidė
jimą areštuoja bedarbius. Kaip 
kiekvienoj bednuomėnės ir be
darbių apielinkėj, taip ir čia 
yra pilna butlegerių, kurie tai 
bednuomenei pardavinėja mun- 
šainą.

fctai ką 
lietuvis, 
tuotas už
vojus policijos 
me, jis ant rytojaus tapo pri
statytas policijos viršininkui, 
kuris pasiūlė, kad jis eitų dirb
ti Pittsburgh Coal Co. už streik
laužį, tai busiąs paliiiosuotas, 
o kitaip tai busiąs nubaustas. 
Jis ir dar vienas girtuoklis su
tiko strciklaužiauti ir liko pa- 
liucsuoti. O visi kiti, kurie at
sisakė dirbti Pittsburgh Coal 
Co., tie visi' liko nubausti pi-' 
nigine pabauda ir kurie neturė
jo pinigų, tie turėjo eiti kalė
jimam

Čia aiškiai matome, kad mie
sto policija tarnauja anglių ba
ronams, kurie veda atkaklią! 
kovų su angliakasiais — savo l 
alginiais vergais, siekdamiesi 
dar labiau tuos darbininikus! 
pavergti.

Darbininkai turėtų dabolis 
girtavimo ir visokių areštų,

taipgi neturi eiti ir streiklau- 
žiauti, nes ši angliakasių kova 
yra už geresnį pragyvenimą ir 
geresnes darbo sąlygas. Jei 
angliakasiai šią kovą pralaimės, 
tai netik angliakasius, bet 
ir visus kitus darbininkus lauks 
liūdnas rytojus, nes visur bus 
stengiamus! algas nukapoti ir 
darbo valandas prailginti.

Mes matome kaip kapitalistai 
Bendrai kovoja prieš darbinin
kus, tad ir mes, visi darbinin
kai ir visų pramonių, turime 
laikytis išvien ir visi turime 
rūpintis, kad tų |X)žeminių va- 
balų-angliakasių kova butų lai
mėta, nežiūrint kaip ne siaustų 
kapitalistai ir nors jiems ka
žin kaip gell/ėtų policija ar 
Pennsylvanijos kazokai.

—Pasauli j Vergas.

J. Perkūnas ligoninėje

man pasakojo vienas 
Kartą jis tapo areš- 
girtavimą. Pernak- 

stoties kalėj i-

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 Slapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vaitoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už mediko!j patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY
THERAPY 

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

.1

specialistas
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 608.

DR. B. M. ROSS
35 South Dcarborn St., 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Duilding
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Seredo.j nuo 10 r. iki 8 v.

Butų labai geras dalykus ir 
labdaringas darbas, kad New 
Yorko apielinkėse gyvenantys 
draugai kiek galint tankiau ap- 
lankytu ......
mes, kurie 
kad nors ir 
tumėm jam 
Nesenai jam 
jis neranda žodžių atsidėkoti už 
tą mažą auką. Jam pinigai y- 
ra reikalingi. Turint nors bis
kj pinigų galima nusipirkti ge
resnio maisto, o ir retkarčiais 
duodant koki centą ligoninės 
prižiūrėtojams, jie geri aus li
goniams patarnauja. Tad ne
užmirškime musų seno draugo 
J. Perkūno, kuris kartu su mu
mis dirbo svarbų visuomeninį 
darbą ir tik daug daugiau už 
mus visus nukentėjo: bedirb
damas tą svarbų dalbą jis pa
čioje jaunystėje neteko ir svei
katos. Aukas reikia siųsti ad
resu: Mrs. M. A. Stanelis, 380 
Hillside Avė., Ncw.uk, N. J.

Man dg. M. A. Stanelienė ra-; 
šė, kad dg. J. Perkūnas būna 
daug linksmesnis, jei 
goninėje aplanko, ar 
kokią auką.

su
Pas lietuvių** yra patarlė: 

Pilnam kišenini' niekuomet ne- 
trūksta draugų.” Teisingumą 
tos patarlės veik kiekvienam 
tinka patirti savo gyvenime. 
Kol žmogus yra pasituri iltis, 

j sveikas ir dirba kokį naudin- 
Geg" () d. darbą, tai draugų turi įva-

• n ; lios. Bet nelaimei užėjus il-

> i

BOSTON, MASS.

lietuviu socialistų kuoVietos
pa yra pasižadėjusi surinkti ir 
pati aukoti viso $100 įsteigimui 
Dėbso Radio Stoties. < 
socialistai buvo surengę Dėbso nemu.ie, užėjus n-
stoties bankietu, kuriame žmo- «iems metanls’ didžiuma (irau- 

House •'! v*8a* ir palieka
| jį vieną sirgti ar gulėti bejėgį 
ligoninėj. '

'taip šiandie yra ir su dg. J. 
Perkūnu. Dg. J. Perkūnas 
kadą buvo sveikas 13 melų at
gal, turėjo daug draugų. Jis 
nenuilstančiai dirbo progresy- 
ves visuomenės labui, visomis, 
savo pajėgorpis kovojo prieš 
tamsybę ir prietarus ir visą 
darbininkų klesą žodžiu ir raš
tu ragino prieš tuos prietarus 
kovoti. Jis kovojo ir prieš ka
pitalizmą, skleisdamas miniose 
socializmo idėją. Jis rašė laik- 
laščiams, laikė prakalbas, va
žinėjo su prakalbomis ir po ki
tas lietuvių kolonijas.

Tokia dg. J. Perkūno darbuo
tė labai nepatiko mūsiškiams 
kunigams, kurie daugely vietų 
šaukė iš sakyklų vyti laukan 
bedievius, deginti jų laikraš
čius ir net tuos bedievius muš
ti. Kunigų .karštimas prieš 
laisvosios minties darbuotojus 
nenuėjo niekais. 1912 m. dg. 
J. Perkūnui laikant prakalbą 
vimoje Nevv Yorko valst. lietu
vių kolonijoje, jį puolė sufana
tizuota gauja tamsių katalikų 
ir taip jį sumušė, kad. ir da
bar, tas draugas, kuris kovojo 
su visokiais tamsybės prieta
rais ir mus mokino kovoti, jau 
virš 13 metų yra paliegęs, ne
valdo nė kojų, nė rankų. -ŽKis 
nors ir yra nesivaldantis ligo
nis, bet šiaip yra sveikas ir ne
pajėgia numirti.

Kiek dg. J. Perkūnas turėjo 
centų, visi išėjo ant gydytojų 
ii ligoninėms. Visiškai netekęs 
centų jis nuėjo į miesto ligoni-; 
nę Ne\v Yorko, kur ir šiandie I 
randasi, vienas, užmirštas, 14-| 

1 lankomas draugų. J

nių buvo pilna American 
svetainė. Kalbėjo keli kalbėto
jai, jų tarpe rašytojas Normali 
Thomas, pirmininkas Dėbso Ra
dio Stotiną fondo. Jis paaiški
no, kaip kapitalistai kontroliuo
ja radio stotis ir niekam nelei
džia kritikuoti šios šalies im-

pirmiausia turi pristatyti ant 
rašto turini savo kalbos cenzo
riui ir jeigu jis tik nesilaikys 
rankraščio, tai nė pačiam kal
belėj ui 
kirstas

nežinant, jis lieka nu- 
ir klausytojai jo nebe

Dėbso radio stočiai su-Aibių
rinkta $3,025. Vienas svečių da
vė $1,000, kitas $500; po $100 
daug kas aukojo.

WOR(’ESTER, MASS.

Dainininkas J. Babravičius, 
komp. A. Vanagai lis ir pianis- 

M. Yozavitas duos koncer- 
sve-

ta
tą gegužes 21 d 
ta i nė j.

brooklyn, n. y.
Jauna lietuvaitė liek n 

geliutė laimėjo vidurinių 
kyklų oratorijos, konteste 
prizą už savo iškalbumą.

EL1ZABETH, N. J.

Vin- 
mo- 
$50

čia bankrutijo senas lietu
vių bankierius Simonas Mack- 
•Makauskas, per keliasdešimt 
metų vedęs bankines operaci
jas, turėjęs laivakorčių agen
tui ą, rakandų sankrovą ir daug 
namų. Jo luitui paskirtas re- 
eeiveris. Spėjama, kad bankru- 
tijimas atsitiko dėl .spekuliaci
jų biržoje.

J urkūną. • O 
t(Mi£ū gyvename, 
retkarčiais pasiųs- 
kokį centą aukų, 
pasiunčiau $1, tai

kas jį li
pinsiančia

ne užmirš-Musų pareiga yra 
ti to draugo, kuris musų eilė
se kovojo už šviesesnį rytojų 
dėl lietuvių darbininkų ir to
dėl tapo auka kunigijos apmul
kintų fanatikų, kurie atėmė 
jam sveikatą visam jo amžiui.

—Pasaulio Vergas.

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. 
Pasipirkite iš aptiekos. Odos ligą 
prašalink iš sykio.

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapids, Iowa

ESKO

tie visi liko nubausti pi-

’if------------ ----------------------
RŪTOS

PIKNIKAS
Rengia Liet Teatr. Draugystė Rūtos No. 1 

Nedėlioj, Gegužio-May 22 d., 1927, 
CHERNAUSKO DARŽE,

Archer Avė. ir 79th St., .Iu«tice Park, III.
Prasidės 10 vai. ryto. Įžanga 50 centų

Gerbiamieji Chicagiečiai: —* Ruticčiai užprašo visus atsilankyti 
ant Rūtos Pikniko. Bus gera muzika. Bus geri ir skanus pietai, 
iš tautiškų dešrų, kopūstų ir agurkų, ir taipgi visokių valgių.

Sįtrytkariais važiuokit Archer Avė. iki Cicero Avė., perseskit ant 
Chicago-Jųliet karo, kuris priveža prie daržo.

Automobiliais galiina važiuoti Archer Avė., Ogden Avė., 95th 
gatve ir Uita gatve. ’

Darbininkai turite būti ant lOtos vai. ryto.
UŽPRAŠO KIMITETAS.L . . - -— ■■ ......... --ii

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

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

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ........... $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 visbj Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
pnitus.

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

VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ....................... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠY'BA ......................................................... 50c

w Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .........   55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE *
193 Grand Street Brooklyn, N. Y. f
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Ketvirtadienis, geg. 19, 1927 NAUJIENOS, Chicago, III,

Dešimt miliomj doleriy 
kovoti komu grožėją

VISI SUMUŠTI I 
VIENĄ SUSIRĖMIMĄ!

Per eilę metų Puritan turi neginčijamą vardą

Čempionato!
Puritan yra sumaišyta.-* iš rinktinių javų įskaitant pa
rinktus No. I miežius ir tJ.rus linoprtuotus Bohemian 
Apynius. Tas reiškia jo

Stiprumą!
ir štai kodėl jia teikia geriau Jas pasekmes! Kodėl ne
pabandyti čempionato Puritan Malt? Landyki! kitos 
kokios' rūšies jus norite —

Ir Sulyginkit Pasekmes!
Taip, jus tikrai galite pilnai riti įį laižyhas dėl Puritan 
Malt tikro Gerumo!

Parduodamas pas visus svarbesnius vertelgas 
Pastatomas per

PURITAN MALT EXTRACT CO
29-31 No. Wacker Drive, Chicago, III.

Bohemian Hop-Flavored

PuriTan Malt
Patvirtina kad teikia gera ; pasekmes. Bandykit jį!

ixxxxxxxxxxrxrxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

H Peoples Furniture Co H

Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 
setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų

H
M 
M

fe?#1 .!<«
H

MLietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasitešiuose didžiausiose 1
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.

Lcngvys mėnesiniai išmokėjimaiM 
M

TW0 LARGfsw*’
i 
H
M

M
M
H 
M

.uHHfTJfff r«*

4177-83 Archer Avė., 
Lafayette 3171 
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas

>

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

DRAUGAI!

Užsakykite savo giminėms Lietuvoje šiuos 
socialistinius laikraščius:

“SOCIALDEMOKRATAS”
Savaitinis Lietuvos darbininku laikraštis. Lietuvosa. ,

Socialdemokratų Partijos organas.

Kaina metams
Pusei metų

Užsieny •— dvigubai

$1.20
0.60

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40

“NAUJOJI GADYNE”
Socialdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas.

Kaina? metams su priedais $1.60
Pusei metų 0.60

Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40

Garsinkitės NAUJIENOSE”

Nesenai knogresas paskyrė 
•K 10,000,000 kovoti komy MrV“ 
žJjų (pyrausta nubilalis), ku
ris giųsina užpulti visa kornų 
juostų. Tie valdžios pinigai 

I aprūpins naikinimo darbų 76 
Visk l ičiuose, arba 2,500,000 ak
rų kornų žemės, Ne\v ' Yorke, 

• Pi nnsylvanijoj, Ohio. Michigan 
r Indiana valst. kurias gręžė

jas bando užpulti, t
Kas yra kornų gręžėjas?

Kornų gręžėjas yra svetimas 
riešas Amerikos ūkininkų. Sa

koma, kad tas kirminas buvo 
vežtas j Suv. Valstijas 1909 ar 
1910 m., pasislėpęs vadinamuo- 
c “šhiotcH
Entomologai sako, kad 
ręžėjas yra mažas, 
andis, kuris palieka 

■linukus ant kornų 
utosėlių. Neužilgo 

iai pavirsta j mažą
kuri tuoj pradeda gręžti ir į 
runipą laikų susilpnina arba 

visai sunaikina augalo lazdų 
r jų skaičius taip greit pasidi- 
lina, kad tuoj sumažina kor

nų produkcijų nuo 25 iki 60 
uiošimčių. Kornų gręžėjų, ko- 
i nija tuoj gali užbaigti kornų 
avus.

(broom) kornuose.
kornų 

lekiojantis 
savo kiau- 
lapų arba 

kiaušinė- 
kirmėlaitę,

nų gręžėjai, visi augalai, kor
nų lazdos, kornų varpos, vir
inis. jeigu nesuvartota arba 
nes u kapot a, turi būti sudegin
ta, arba gerai po žeme apkasta 
prieš gegužės 1 dienų.

3. Visokios žolės tik pa.sISpia 
korno gręžėjų. Užkrėsti au
galai turi būti iki žemės nu
plauti arba nukapoti ir išnai
kinti. Tai yra vienas iš pasek- 
mingiausių ir getiausių jnidų iš
naikinti kornų gręžėja.

I. Ankstyvas pasodinimas 
saldžių kornų paprastai pritrau
kia visokius kandžius, kurie 
pasilieka nuo žieminių gręžėjų 
ir tie ankstyvus sodinimai la
bai užkrėsti. Patartina apso
dinti kornus paskirtoj vietoj, 
kad pritraukus tuos kandžius, 
ir kuomet kiti pasodinti ir nu
skinti, tuos pirmuosius išnai
kinti.

Federalės valdžios išnaikini
mo būdas yra naikinti ugnimi 
visų kornų lazdas ir kitas lie
kanas. Valstijų reguliacijos 
fali reikalauti, kad visos žemės 
ižkrėstos 192() metuose, arba 
vartojamos kornams, turi būti 
rerai išariamos ir kornų lieka- 
ios pilnai išnaikintos pirm ne- 
?u kiti bus javai pasėti.

Karas prieš tuos “ kirminus 
jau pradėtas. Ir tas daroma 
apsaugojimui Amerikos javų, 
cdrių vertė siekia net $1,700,- 
XM),000. . [FLIS.]

<cu pagal sutarti

Viršuje

State

Tel. Cicero 2962 
Res.: Rockyvell 6363 
DR. S. ASHER 

DENTISTAS 
4901 W. 14th St.

Cicero
Viršui National Tea Co.

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

Moterys 

tos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

1 vakaro. Kitu lai-

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarmių- 
in namuone arba 1 i jęoiibu tyj«. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pa^ai sutartį'

1120 So. Richmci.

Prašalinkite tuos 
skausmus. Trinkite 

gelcnčius sąnarius su 
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PAIN-EXPELLERIU
Vaiibaženklis registruotai

S. V. Pat. Biure.

Persitikrinkite, kad In
karo vaisbaženklis butų 
ant kiekvieno pakelio.

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

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sti.,

* BrooUyn, N. Y.

WENNERSTENS
TOohemUn {Topo

TIKRI APYNIAI
SAIYKU

SKIRTINGI 
Nuimkit Virtdj-PAŽIUREfflT 
PAUOSTYK!!-PARAGAUKIT 
TIKRI APYNIAI

Yards 495:
Mrs. Anielia Jaru / tunwh.li.i- 

AKUšERKA 
3252 So. Halsted Si.

UniverMHi

Bank

ir mergi

Tie kandžiai gali keliauti la
jai toli. Paženklinti kandžiai 

’uivo rasti nuo 5 iki 20 mylių 
tuo paženklintos vietos. Per 
'ienų kandis pasislepia žolėse, 
leda gi kiaušinius anksti vaka
re arba nrkstj ryte. Vienas 
ar.dis gali padėti net 700 kiau

linių. Kiaušiniai išsiperi į 
uo 4 iki 12 dienų. Jaunas 

'.ręžėjas yra lik šešioliktos da- 
’ies colio ilgio su juoda galva 

šviesiai geltonu kurni, su 
juodais ir rudais tašku- 

S?nesnis gręžėjas yra 
vieno colio ilgio ir aš- 
dalies colio storumo.

saldžių

gręžėjai 
apielin-

r
nažais 
Maiši.' 
beveik 
tintos
kugant, kirminas permaino o- 
lą penkios arba šešis sykius. 
A|0e tčečių savaitę liepos- lė- 
lesio, artA apie 38 dienas po iš- 
dperėjimo, kirminas lieka pil
iai suaugęs ir persimaino į 
3 upę. Apie 11 dienų vėliaus 
išlenda iš šitos pupės kandis ir 
padeda savo kiaušinius. Daug 
tų kiaušinių randasi ant kornų, 
ypatingai ant vėlesnių 
kornų.

1920 m. tie kornų 
buvo rasti Krie ežero
kėj Amerikos, ne- Kanados, pu
sėj. Neužilgo pasirodė pietinėj 
dalyj Krie ežero. Gręžėjas tuoj 
užpuolė Michigan valstijų. Jau 
pasiekė Indianos valstijų ir po- 
valiai keliauna į kornų juostų.

Užkrėsti laukai, rasti New 
Yorke ir Massachusetts. Bai
siai užkrėsti laukai randasi Ka
nadoj, kur kornų gręžėjas pri
darė labai daug nuostolių.

Nors tię baisus gręžėjai dau
giausia užpuola kornų lazdas, 
bet užpuola taipgi ir kitus au
galus , kaip salieras, bulves, 
medžius, burokus ir tt.

Kaip kovati korny gręžėjų?
Kelios ryšys parazitų gyvūnų 

kornų gręžėjų natūraliai 
priešai — yra žinomi. Kaiku- 
rie gyvūnai, kaip vapsinės mu
sės, buvo pargabentos ir paliuo- 
suotos kornų dirvose Massachu- 
setts, Ohio ir Pennsylvanijoj. 
Keli Amerikos paukščiai kaip 
strazdai, geniai, dagiliai ir fa
zanai maždaug renka tuos kor
nų gręžėjus. liet tie natūra
lus priešai negali žymiai juos 
išnaikinti.

Visiškai juos išnaikinti yra 
negalimas daiktas, bet tik ga
lima sulaikyti išsiplatinimą. Ar
šeniko nuodai, kurie naudingi 
išnaikinimui įvairių augalų nai
kintojų, neapsaugoja korinis 
nuo gręžėjo.

Bet sekantieji yra geriausi 
budai kovoti kornų gdęžėją:

1. Eksperimentai parodė ver
tę ir reikalingumų gerai išarti 
senas kornų lazdeles ir apkas
ti jas žeme. 1

2. Vietose, kur pasirodo kor-

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaustai 

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Jei jūsų INGERSOLL 
pagestų . •

Galite lengvai gauti pataisymą 
nunešdami jį pas INGERSOLL 
SERVICE DEPARTMENT, 
215 W. Randolph Street. Greitas 
patarnavimas. Pigios kainos.

Tai viena priežaščių jsitikrinti, 
kad laikrodėlis, kurį perkate tikrai 
yra INGERSOLL. Tat žiūrėkite 
vardo “INGERSOLL’ 
pirkdami laikrodėlį.
INGERSOLL WATCH

New York . Chicago •
Žemiau telpanti TNGERSOLL’ų paveikslai 
yra: Rankinis $3.50; Yankee $1.50; VVater- 
bury paauksuotoje makšty, $8.00; Jaunimui 

$3.25; Mažiukas $3.25.

ant veido

CO,, Ine.
San Francitco

PARODYKITE ŠĮ APGAR-I
SINIMĄ JŪSŲ I 

LAIVAKORČIŲ AGENTUI I 
ir jis Tamstai pasakys Ii 
kaip reikia keliauti į Se- II 
nąją Tėvynę už pigiausią l| 
kainą su visais patogu- II 
mais, geru maistu ir gc- Ii 
riausiais kelionės paran- II 
kūmais. Jisai žino kaip II 
tą galima padaryti ant II 
milžiniškų, greitųjų laivų, II 
kaip tai: Majestic, di- *■ 
džiausiąs laivas pasauly, IH 
Olympic, Homeric, Bel-IH 
genland, Lapland, Penn-I H 

land ir ant kitų. II
White Star Line «■ 
Red Star Line

International Mercantlle Marine C*. 
Matų Geri Agentai apie tai Tamstai pa
sakys. Arba kreipkitės prie musų Pas- 1 
Mngey Department: ,
127 So, State St., Chicago, III.

f

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

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2501

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

Parduoda Rakandus, Pia
nus, Radios, Plionografus 
ant lengvų išmokėjimų.

i VIDIKAS-LULEVICH
AKUšERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatrža 

Tel. Yards 1119
rijos kolegiją; 
>lgal praktiko 
rusi Pennayl- 
/anijvs iigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
je ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

Valau don nu< 
3 rytu iki 2 pc 
oietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių itempirpą. ir galvos 

skaudėjime

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted SL
Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai

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

Tel. Boulevard 4705
Chicago, III.

Tik ką gavome Kultūrą 
No. 4 

Galima gauti

1739 So. Halsted St.

'ei nori išmokti
'erai rašyti — 
"luMnirk tvnevritarL 

__________ f •

S. BALICKAS 
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS KUBUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.

Garsinkitės Naujienose

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn S t., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryta

K. JURGELIONIS
ADVOKAlA« 

Miesto Ofisas 
190 No. State St, Room 101Z 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisą* 
3335 So. Halsted St 

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

TeL Yards 0141
Bylos viluose teismuosa. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgičiams.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisą* vidurmieityji 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 W. Washington SL 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

233 East 115th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedalioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards OD54

DR. MADRIDE KAHN
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 8210

e

k. A. OLIS
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22 St
arti beavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. 7—9 ▼. v. apart Panedilio Ir 

Pitnyčio*.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St„ Room 2M1

Te. Randolph 1184—Vai. nuo 9-6

Vakarai*
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

IOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namą Telefonas Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuota 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinoii
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet Ir nuo 7 iki 8:8t vai. 
vakaro. Nedėliomi* nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visą chroniškų ligą. 

Ofisas 8102 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterą Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktini* Tel. Fairfa* 6853
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Pateli ched Oafiy Jtsreat 
bv the Idthvanlaa Faile Jferj TML 
U Ina,

VisimoHjkno kalnai
Chicago je — paltai

Metams ............    _ 38JR
Pasai meta U M
Trims mtaulaaM#JW 
DvVrv mluasiama  LW 
Vienam mtnsehd —  .7*

Sdltor P. lUGAlTlS
1729 Soatte Halstad Street 

, Oicaro, III.
Telefone Roosevdt 8M6

Subscription Ratas t
18.90 per year fn CanaJa.
97.90 per yeap outside of Ghlaage.
|8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered ae Second Closa Matter 

Mareh Tth, 1914, at the Pteat Office 
of Chicago, III, i&ctar tha aat ef 
Mareh 8rd 1879.

Naujienos elaa kasdien, Iftekiriant 
eekmadianiue. hetdita Maajieui Ben- 
drovi, 1799 S. Halstod SL, Chicago. 
GI. — Telefonui Recaevalt ?*DC.

Chicafoje par naAiotojus.
Viena kopija________ —---------- te
Savaitei —__________________ 18c
Minėsiu! --------------- ------- ------ 75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoje, 
paltui

Metams|7.H
Pusei moti-------------------------- 8.M
Trims minesiama ----------------- 1.76
Dviem minėsiantis ___....____— U5
Vienam minosiui .1#

Lietuvon ir kitur olsieulaosai 
(Atpiginta)

Matams----------------- ——— 18.00
Pusei meta------------------------- ~ 4JM
Trims minėsiantis______ —— 2J9
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

kė išpildyti valdžios reikalavimą, kad butu išduota* 6 ko
munistai atstovai, kaltinami cel “prieš-valstybinio” vei
kimo. Francijoje, mat, atstovo neliečiamybė yra kitaip 
pagerbiama, negu Lietuvoje.

Priešingai valdžios nusistatymui taip pat, Francius 
parlamento komisija prielankiai raportavo apie naują 
rinkimų įstatymą, už kuri stoja socialistai ir radikalai.

Net konservatyve Francijos spauda, todėl, sako, kad 
Poincarė kabinėtas galįs neužilgio griūti. O Poincarė yra 
vienas tvirčiausiųjų reakcijos stulpų visoje Europoje.

WV.

vairius

—------------
aiškinta, jog vyriausias kelio
nės tikslas yra aplankyti ug- 
niakalnį ir nuimti kintamus pa- 
V( ikslus.

jų garsai darėsi didesni. Prieg- 
tam jie ėmė keistai šokinėti.

greičiau pasiekti krumus.

• ,,______i________ x «j----------------- ubu i' iri r " niw

KLERIKALAI MINISTERIAI PASITRAUKĖ.
Amerikos keliauninko 

pasakojimas apie 
kanibalus

Sperry su Apu ir Boti sumanė 
nuimti krutamus paveikslus. 
Jie pasitraukė nuo kanibalų a- 
pie šimtą jardų, kad geriau 
matytųsi visą scena.x

O tuo tarpu kanibalai vis lar 
biau ir .labiau dūko. Staiga 
jis sučiupo vieną guadalcana- 
rietį ir ėmė artintis prie krate
rio, šaukdami, kaip pamišę. 
Praėjo dar kelios sekundos ir 
nelaimingas žmogus iškilo į 
orą, o paskui nupuolė į verdan
čią lavą. Kanibalai visai pa
kvaišo. Dabar jie norėjo tą 
pat padaryti ir su kitais ke
liauninkais. Vienintelis išsi-i 
gelbėjimas buvo kaip galima]

M:
tę viską, Spei ry su savo sanl 
leiviais pasileido bėgti. '1 ik 
kartą Apu sutojo. ir paleido šū
vį.

“O Kanna!*’ sušuko jis. Tai 
reiškė, jog kanibalų vadas tapo 
kulkos pervertas. Visi leng
viau atsiduso. Buvo aišku, jog 
netekę savo vado kanibalai bus 
mažiau drąsus. Vargais nega
lais pasisekė dasigauti, iki lai- 
vuko, kuris buvo kanibalų ap
siaustas. Keli šūviai išsklaidė 
juos.

Laikui bėgant, sako Sperry, 
gal Boukai kanibalai kiek su
švelnės ir pasidarys labiau ci
vilizuoti. Bet tai įvyks ne
greit. —K. A.

Įkiasi mūsiškiai. Raitelis atneša 
batalijono vadui ploną, iš lauko 
knygutes išplėštą, su užrašais, 
lyg sviestinį, popierėlį.

Dešinėj juda musų persigru
puojančių kulkosvaidininkų nu
garos. Tiesiai, kiek toliau, lyg 
kas suriko “Vivat!..” Tai slenka 
lenkai. Jų daug. Mūsiškiams 
bešaudant į tirštą jų grandinę 
prieš akis, jau prijoja iš užpa
kalio keturkampėmis kepurėmis 
raiteliai. Laikomės, musų 
“Maxinj’as” ir “berdankos” vei
kia į priekį, į šoną ir į užpakalį.

Jau ir kairėj slenka iš už 
miškelių keturkampės kepurės. 
Viena grandinė už Kitos. Sprag
si. Net ir j sudeginto palivar
ko tvarto akmeninius kampinius

Jau apie dvi savaiti laiko, kaip “Naujienose” buvo 
pranešta apie krikščionių demokratų pasitraukimą iš 
Voldemaro kabineto. Musų dešinieji laikraščiai dėl tos 

žinios rašė,-kad visuomenė neprivalanti ja tikėli; o vie
nas, nachališkiausias tarpe tų reakcijos organų, mėgino 
net apšmeižti “Naujienas”, prasimanydamas, kad pas
kelbtasis musų dienraštyje pranešimas buvęs ne iš Lietu
vos atėjęs, bet “sufabrikuotas” redakcijoje (matyt, tas 
šmeižtų organas pats užsiima tokia praktika, jeigu nesi
drovi kitus šitaip įtarti!).

Tečiaus ta žinia dabar pasitvirtino. Kauno laikraš
čiai rašo, kad iš smetoninės valdžios pasitraukę finansų 
ministeris Karvelis ir švietimo ministeris Bistras (abu — 
krikščionys demokratai) ir susisiekimo ministeris Janke
vičius (Ūkininkų partijos). Pirmųjų dviejų vietas už
ėmę Tūbelis ir Šakenis (smetoniniai), o susisiekimo mini
sterija esanti likviduojama ir jos darbas išdalinamas tarp 
kitų ministerių. (Smetonininkai mažina ministerių skai
čių, matyt, dėl to, kad neturi pakankamai kompetentiškų 
žmonių visoms ministerių vietoms.)

Nežinomos vietos. — Amerikos 
keliauninkas. — Guadalcana- 
10 sala. — Padavimai apie 
Beakai ugniakalnį. — Kelio
nė. — Susidūrimas su kani
balų vadu. — Kanibalų sto
vykloj. — Prie ugniakalnio. 
—Kanibalų apeigos. — Au
kos. — žmogiška auka.x — 

. /Bėgimas. — Kanibalų vado 
nušovimas ir išsigelbėjimas.

Pasaulyj daug yra vietų/apie 
kurias mes beveik nieko tiks
laus nežinome. Gyvena ten 
keisti žmofiės, kurie savo išvai
zda labai skiriasi nuo musų. 
Gyvena jie primityvišku gyve
nimu, kaip kokie gyvuliai. Štai 
nesenai amerikiečių keliaunin
kui, Armstrong Sperry, teko 
susidurti su kanibalais, kurie 
gyvena Pači liko salose.

Po trumpo pasitarimo su ta- 
bitieeiais buvo nutarta nusam
dyti palydovus, kurie nuvestų 
j ugniakalnį. Pasitaikė, kad 
laivukas priplaukė tokia vietą, 
kur, apart medžių, nieko nęsi- 
mate. . Niekas negalėjo many
ti, kad krūmuose buvo daugy
bė laukinių žmonių, kurie sekė 
neprašytų svečių kiekvieną žin
gsnį. Guadalcanariečiai jaute, 
kad už medžių yra pasislėpę 
žmones ir drebėjo iš baimės. 
Apu privertė vieną jų, kad pa
šauktų kanibalų vadą. Visas dre
bėdamas, jis išpildė reikalavimą. 
Sujudėjo krūmas ir iš jo išėjo 
didelio ūgio kanibalas. Jo vei
das buvo išteptas raudona ir 
balta spalva; galvą puošė pauk
ščių plunksnos. Į nosį ir au
sis buvo įverti grandiniai. Ban- 
kosi jis laikė didelį durklą. Jo 
išvaizda buvo toki baisi, sako

1920 m. spalio mėn. 9 d.
sustatymus tvaksi kulkos.

—Cvirr!..—lekia jos apsisuk- 
damos, nes—mat—ilgos, pran
cūziškos. Jų raudonas varis

Antras Ūkininkų partijos žmogus, Aleksas, tur bul 
pasilieka valdžioje, bet jau ne kaipo partijos atstovas, o 
tik — kaipo “atskiras asmuo“. Jisai, vadinasi, galutinai 
persimetė į Smetonos laižytojų pusę.

Buvo valdžioje dar, be Karvelio ir Bistro, kitu du 
krikščionių bloko atstovu: Šilingas (tas, ką anąmet buvo 
pradėjęs vadintis “Baron von Scbilling”) ir Musteikis, 
klerikalinės Ūkininkų Sąjungos nariai. Tečiaus juodu 
tapo iš tos partijos išmesti. Taigi dabar, jeigu juodu ir 
pasilieka ministerių kabinete, tai, kaip ir Aleksa, tik kai
po aiškus smetonininkai.

Tuo budu dabartinėje Lietuvos “valdžioje” nėra jo
kių kitų partijų, išskiriant tautininkus. Šalę partinių 
smetonininkų joje randasi dar trejetas persimetėlių. 
Trumpai sakant, “valdžią“ susideda iš smetonininkų ir 
smetonlaižių.

„ Dešiniųjų partijų koalicija, susidariusi po gruodžio 
“pučo”, subyrėjo.

KLERIKALIŠKI VEIDMAINIAI.

Vakar gautame laiške vienas žymus Lietuvos veikė
jas mums rašo:

“Kademai, veidmainiavę 4 mėnesius, galop išėjo 
iš valdžios. Seniau jie visa gerkle rėkė, kad visu kuo 
esą kalti socialistai, bet kada jiems patiems užmynė 
ant uodegos, tuomet klerikalai prisiminė ‘Dievo var
du’ paskelbtąją konstituciją ir demokratiją ir verkš
lena, kad cenzorius ir jų spaudą brauko lygiai taip, 
kaip socialdemokratų.

“Turiu pasakyti, kad ne savo noru jie išėjo iš 
valdžios, bet juos išmetė. Tečiaus p. Bistras, bemi- 
nisteriaudamas, išvaikė kelis šimtus kademams nepa
tinkamų mokytojų, gavo algas kunigams, susišelpė 
savo klerikalines privatines mokyklas — žodžiu, pa
sinaudojo kiek tik norėjo ir galėjo.”

Bevažinėdamas po pasauli, 
Speny atsidūrė Australijoj. 
Austrai iečiai pripasakojo jam 
daug keistų dalykų apie Salia
mono salas, kur po raistus te
beslankioja kanibalai. Pas- Sper
ry gimė noras pačiam tas sa
las aplankyti ir savo akimis pa
matyti tuos nepaprastus sutvė
rimus, kurie ten gyvena. Ne
žiūrint j draugų ĮatkaĮlbinėji- 
mus, jis išsirengė kelionėn. Ke- 
ionė į Guadalcanarą truko 10 

dienų. Tas laikas prabėgo gan 
monotoniškai be jokių svarbių 
įvykių. Guadalcanoro salos gy
ventojai pasirodė esą gan mo
derniški. Mažai vilties tebuvo 
pamatyti čia ką nors nepapras
tą. Bet aplinkui buvo kitos 
mažos salos. , Apie kai kurias 
jų—vietos gyventojai kalbėjo su 
baime. Sperry pasiryžo įrody
ti, jog ta baimė yra be pa
grindo. Gavęs nedidelį laivu- 
ką, jis nutarė aplankyti vieną 
tų salų. Vienam tatai padary
ti, žinoma, buvo negalimas 
daiktas. Tad jis nusamdė ke
turis vietos gyventojus ir du 
tahitiečių.

Nutarta buvo aplankyti Bou- 
kai salą, apie kurią vietos gy
ventojai pasakojo visokių keis
tų dalykų. Seniau, sakė jie, 
toj saloj veikė ugniakalnis. 
Karts nuo karto ugniakalnis iš- 
•iverždaYo ir įvarydavo gyven- 
tojamsZdaug baimės. Salos gy
ventojai, kaip ir visi laukiniai 
žmonės, manydavo, jog ugnia- 
kalnio išsiveržimai yra piktų 
dvasių darbas. Kad nuramin-

Sperry, jog m sužiniai ranka at
sidūrė ant revolverio rankenos.

Kanibalų vadui buvo paaiš
kinta, jog jam niekas nieko 
bloga nemano daryti, ir kad 
vienintelis atsilankymo tikslas 
yra pamatyti rūkstantį kalną. 
Kad vadas butų labiau sukal
bamas ir nesipriešintų tam su
manymui, jam buvo pasiūlyta 
daug tabako ir visokių blizgu
čių. Laukinių žmonių akimis 
žiūrint, tai. buvo didžiausias 
turtas. , Prie viso to buvo pri
durta, jog už dienos kitos at
plauks anglų laivas ir paims 
visą keliauninkų būrį. Tai 
buvo savo rųšies strategija. 
Mat, norima buvo įspėti kani
balus, kad jie butų atsargus, 
nes priešingame atvėjyj anglų 
jūreiviai juos skaudžiai nubaus.

Kanibalų vadas ramįiai iš
klausė pasiūlymą ir pareiškė, 
jog jis ne tik neturi nieko prieš 
tą sumanymą, bet'dar pats su 
savo žmonėmis parodys kelią. 
Keliauninkus jis užsikvietė pas 
save praleisti naktį. Nors tas 
užkvietimas ir nebuvo labai 
malonus, vienok keliauninkams 
prisiėjo priimti ji.

Boukai kanibalai, sako Sper
ry, retai kada be jokio tikslo 
žudo baltuosius. Jie tai daro, 
kuomet tikisi turėti sau kokios 
naudos arba nori atkeršyti. O 
šiaip tarp jų galima liuosai 
vaikščioti, ir jie nieko blogo ne
darys.

Praleidę naktį kanibalų sto
vykloj, ant rytojaus keliaunin
kai išvyko aplankyti ugniakal-

Iš šitų laiško žodžių matome, kad mes įvertinome pa
staruosius Lietuvos politikos Įvykius beveik iki jot taip, 
kaip juos vertina veikėjai Lietuvoje. Aukščiaus cituo
tieji sanprotavimai parodo klerikalus tik dar prastesnėje 
šviesoje, negu mes buvome apie juos manę.

Pasirodo, kad klerikalai yra šlykštus veidmainiai ir 
egoistai. Pasitraukė iš smurtininkų kompanijos jie tuo
met, kai buvo prisilaižę Smetonos* iki soties. Bet išeinant 
jie .visgi gavo savo buvusių bendradarbių įspirti. Matyt, 
prieš pasitraukiant jie buvo turėję noro dar sumušti puo
dynę, iš kurios jie laižė Smetoną per puspenkto mėnesio. 
Tas jiems nepasisekė.

Klausimas, ar dabar jiems pasiseks apgauti žmonės, 
perėjus opozicijon ir pradėjus vaidinti “konstitucijos ir 
demokratijos gynėjų” rolę?

POINCARĖ SOSTAS SIŪBUOJA.

Reakcininkams ne visur kelias rožėmis nubarstytas. 
Francijer nacionalisto Poincarė valdžia jau ėmė klupti.

Atstovų butas Paryžiuje 265 balsais prieš 256 atsisa-

ti piktas dvasias, tai salos gy
ventojai ne retai atnešdavo 
joms žmogiškas aukas. Jie su
čiupdavo kokį žmogų ir įmes
davo j ugniakalnio kraterį. Tvai
kui bėgant ugniakalnio krate
ris pranykęs, o vietoj jo atsi
radęs ežeras. Tame ežere gy
veną keisti sutvėrimai, kurie 
girdi, turi žmogiškas,rankas ir 
ausis.

Plaukti iki Boukai reikėjo a- 
pie 100 mylių. Besiartinant prie 
salos pasirodė, jog iš ugniakal- 
nio rūksta durnai. Tai buvo 
didelis siurprizas. Palydovai, 
sako Sperry, pradėjo nerimauti. 
Tai, jų supratimu, buvo nepap
rastas dalykas. Nei vienas jų 
negalėjo prisiminti, kad tas ug
niakalnis butų kada veikęs.

Apu ir Boti,* du tahitiečiai, 
irgi nusiminė. k Jiedu norėjo 
žinoti, ką Sperry mano veikti 
toj saloj. Jiemdviem buvo pa-

nį. Saugoti laivuką pasiliko 
du labiausiai ištikimi gaudalea- 
nariečiai. Keliauninkus vedė 
kanibalų vadas vardu Kanna su 
savo 20 polydovų. Kelionė bu
vo labai varginga^ Vietomis 
reikėjo pilvu šliaužti. Ugnia
kalnio durnai atsidavė siera, o 
tųp tarpu kojos kaito nuo ne 
visai dar atvėsusius lavos. Ant 
galo, buvo pasiektas krateris. 
Veikiantis vulkanas, nako Sper
ry, daro tiesiog neįmanomą įs
pūdi. Vargu kada žmogus jau
čiasi tokiu menku Vabalu, kaip 
pažiūrėjęs į kraterį. Ugninė 
lavos masė verda ir kunkuliuo
ja. Ji blizga įvairiausiomis 
spalvomis. Vienu ir luo pačiu 
laiku, sako Sperry, norisi bėg
ti šalin ir šokti į lavą.

Kanna ir jo palydovai pradė
jo visokiais balsais sukauti ir 
rengtis mesti kiaules j kunku
liuojančią lavą. Juo tolyn, tuo

Kaip buvo lenkams atiduotas 
Vilnius

(Iš savanorio, kovų dėl Vilniaus 
dalyvio užrašų*)

Išaušo šalnotas ir baltųjų vo
ratinklių laukuose nuklotas spa
lių devintos rytas.

Galutinai sukilo pernakt apsi
taisę ir apsiginklavę, su šautu
vais prie šalies, nakvoję kulko
svaidininkai kareiviai.

Prabudo lAažkeno, apleistas ir 
su išdraikytais kambariuose 
šiaudais, ant kurių miegojo ka
reiviai, palivarkas.

Jo savininkai buvo, rodos, 
dar nuo bolševikų Lenkijon pa
bėgę, ir jis dabar buvo beveik 
tuščias ir kai kur tiktdi švilpavo 
išdaužtais langais arba stovėjo 
susilenkęs išverstomis iš kablių 
durimis.

Palivarkas buv/f prieš aštuo
nis ar dešimts kilometrų anoj 
pusėj Vilniaus .dešinėj pusėj 
geležinkelio—į aną pusę važiuo
jant—ir jame stovėjo 9-to pės
tininkų pulko 2-ra kulkosvai
džių kuopa, tai yra buvom apsi
stoję mes. ,

Iš vakaro staiga kaipo atsar- 
i^lniai ginklų nešiotojai buvome 
iššaukti iš Vilniaus, iš kareivi
nių, kur yra, berods, už šv. Pet
ro ir Povilo baynžčios. Per pen
kias minutes iškratėme savo 
čiužinius, susikrovėme kiekvie
nas savo ir visos kuopos daik
tus ir pagreitintu maršu išžygia
vome iš miesto.

žygiavome per miestą, Lydos 
pusėn.

—Vrens, du, trys!.. Viens, du, 
trys!..—be jokios komandos ir 
griežtai, trumpai, mušė grindi
nį kareiviški batai, dardėjo mu
sų kulkosvaidžių priklauti veži
mai, o mes ėjome tylus ir šau
tuvus prie peties, irgi be jokios 
komandos, tvirtai prispaudę.

Jautėme kažką baisų, nors 
nieko nežinojome, nei kur eina
me, nei ką darysime.

žinojome, kad lenkai eina į 
Vilnių ir kad mes turime juos 
neleisti. Visų galvoje kilo ko
lektyvi tyli mintis:

—Atlaikysime, ar ne?..
Ginklų mums užteko, ir bai

mės nejautėm. Tiktai kiekvie
nas svarstėme—kiek, jei busi
me vienas prieš tris ar penkis 
savo uždavinį sugebėsime atlik
ti.

Mieste jautėsi kruvinas para
kai; atmosfera nervino šaligat
viuose kai keno aštrus žvilgs
niai, ,su neapykanta mumfe svie
džiami.

Bet šaligatviuose buvo ir jau
kių mums '.siunčiamų spindule- 
lių.

Vakare, ^sutemus, apsistojome 
jau mičtame palivarke. Musų 
sargybos jau buvo netoliese, už 
smulkių miškelių; supoškėdavo 
vienas kitas šūvis. 
I .

*) šiuos užrašus yra užrašęs Lie
tuvos rašytojas ir laikraštininkas 
Leonas Vitknuskas, tarnavęs Lietu
vos karluomenfije, nuo pat pradžios 
jos kūrimosi, savanoriu apie tris me
tus ir asmeniškai dalyvavęs, tarpe ki
tu už Lietuvos nepriklausomybę žy
mių kovų, ir šioj kovoj—kuomet bu
vo lietuvių kariuomenės apleistas 
Vilnius.

Sušiurpę ir lyg į ledus įdėto
mis kojomis išsiskyrėme rytą 
po kalvą, ir ėmėme dirvonuose 
trypti vietas savo kulkosvai
džiams. Paskubomis žiurėjo- 
mės jiems, vandens. Darinėjo 
antri numeriai dėžes su šovi
niais, o pirmieji pradarydavo 
standžiai išsižergusių “Maxi- 
m’ų” plieninius vožtuvus.— Ar 
veikia vidaus plienines dalys...

Už miškelių, rūkuose nuo ba-4 
lų, pasigirdo šūviai.

—Ta-ta-ta-ta!..—pasigirdo te- j 
nai ir musų bičiulis, kulkosvai-j 
dis. Mat, ten raiteliai mūsiškį ' 
mažiuką “Maxim’ą” turi.

—Eina jau jie.......
PallvŽį’ke jau atsidūrė musų 

lauko telefonas.
Į dešinę ir į kairę timpsojo 

nutiestos juodos, storokos, laukoj 
telefono vielos.

—Alio!.. N būrys? Trečia 
kuopa? Eina?..—Kalba batalijo
no vadas, ant žemės abiem ke
liais atsiklaupęs, o kitų jo žo
džių nebegirdime, nes iš tos kuo
pas, kuri kalba, pusės byra šau
tuvų psirgučių, garsai. Subumsi 
iš už miško kaž kokia “Jadzia” 
ar “Jadviga”, ir iš musų pusės 
atsiliepia Morta. Ant kalvos, dir
vonuose, musų kulkosvaidžiai 
kleksi, ir kareiviukai apie juos 
tupinėja, gulinėja. Reiškia prie
šas eina...

Iš už miškelių klony jau trau-

drimba žemėn, sudavę į akmens 
pamatus.

—Vivat!.. — neaiškiai rėkia. 
Jų labai daug, viena eilė po ki
tos.' >

Jau girgžda netaip reikalingi 
musų vežimai iš palivarko; 
prancūziškosios jau pasiekia pa
livarko medžių lapus ir šakas.

Atsišaudydami traukiamės 
link geležinkelio.

Vežimai nelygiu keliu, iš duo
bės į duobę, krypuodami trau
kiasi, nors ir nervingai, bet lė
tai. Lyg kad kraustomos.

—Palauk, sustok! —šaukia 
musų vyrai truputį neprigirdin
tį vieną gurguolininką, kuriam 
iškrito dėžė su kudpbs muilu.

—Et, tai glušas, —suvažinė
jo vieną šmotą! —keldamas pa
ilgą, vežimo ratų pertrėkštą 
miulo gabalą, murma aukštas 
pirmo būrio kulkosvaidininkas. 
Jiš, mat, geras gaspadorius — 
kilstelėjo ant diržo “berdanką” 
ir siekia nuo žemės muilą.

(Bus daugiau)

KORNAI
Greita pagelba nuo skau
damų komų ir pirštų spau
dimo icverykuosc.

DlScholl's 
Xino-pads

Aptiekose ir 
čeverykų 

krautuvėse

Garsinkitės Naujienose

Lietuviai Daktarai
• -b

Ofiso ir Uos. Tel. Boulepard 6918
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. ^201 So. VVallace Street •

l'hone Canal 6222
DR. S. Brazis 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 78G8 
CH1CAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:80 iki 9:30 vakaro
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St._______ Chicago, III.

A. L. Davidonis, M. D.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

gą/andoiį nu0 6 iki 8 vaj vakBre

Or. A. J. KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgas 
3303 8. Morgan St 

Chlcaco. III. 
T«l. Boulevard 2161 

— Valand ■ — 
Muo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai Dakare

A. MONTVID, M. D."
1579 MUiraukee Ruom 299
Kampas North Avė. ir Robey St. 1 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki į 
8 vakare. Tel. Brunsvrick 4988. I
Namų telefonas Spauldimc 8688 ■ 

Ultravioletini iviosa ir diathennis ’

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 848’
Ndo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

Dr. C. A. O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
7909 So. Halsted Street

Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakari 
Res. 6000- So- Campbell Avė.

Vincennes 6987 arba Hemlock 5521

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

Tel. Lafayette 4146
o J nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nuo g 9 Tafc.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IU CUIKURGAS

4611 So. Aohland. Tel. Bonlveard 
7820. Re*., 6641 So. AJbany Ava. 
Tel. Trospect 1930. Ofiso valan
doj 2-4, 6-8. Nedalioj 11 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
.. Dr. C. Z. Vezelia
/ LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Res. 6000 So. Artesian Avė. 
Pbone Proepeci ©659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P^Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Stx Hetoted SK 
Oicago, Ilk
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Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

Gegužio 19 d. Eilinis No. 209

LJ3.S. Pildomasis Komitetas

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke A ve.,
A. Vilis, 2241 N. VVestern Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
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svarbus dalykas. Svarbiausia 
dalykas, tai surinkti pakanka
mai pinigų jos pastatymui.

Ir todėl prakalboms pasibai
gus buvo renkamos aukos. Va
karo pirmininkui adv. Roewe- 
riui paklausus, ar gali kas pa
aukoti šitam reikalui $1,000, 
tuojaus atsistojo vienas drau
gas ir paklojo tūkstantinę. Ki
tas aukavo $500. Advokatas 
Morris Hilląuit prisiuntė te
legrafu $100. Po šimtinę auka
vo daug kas. South Bostono 
lietuvių socialistų kuopos var
du irgi buvo prižadėta surinkti 
$100. Advokatas Roewer au
kavo $75, mokytojas I7ewis 
$50, adv. Bagočius $25, adv. 
Bearak $25 ir tt. Iš viso buvo 
surinkta $3,025.“

hotely bus Dcbso Radio stoties 
konferencija, j kurių pakvies
tos ir vietos unijos.

ti tik kapitalistinės partijos.
Dabar socialistai ten rengia

si prie rinkimų kampanijos at 
einančiais metais.

žesnių socialistinių, grupių.
Kuo šitie bolševikų valdžios

JL.tJ \_____ 1__ > po-darbai skiriasi nuo carizmo 
litikos?

Liet. Soc. Sąjungoje kurie ir dabar tebeveikia tarp 
pažangiųjų lietuvių.

Jau visos LSS kuopos gavo 
centro sekretorės laiškų, ragi
nantį ypač šiuo svarbiu ir rūs
čiu momentu paremti Lietuvos 
socialdemokratus, kuriems da
bar tenka vesti sunkus darbas 
už atsteigimą Lietuvoje demo
kratinės tvarkos. Daugelis 
kuopų jau laikė savo susirin
kimus ir tarėsi pradėti plates
nę akciją už rinkimų aukų Lie
tuvos Socialdemokratų partijai.

Be to 
rinkimai 
miteto.'

dabar kuopose eina ir

Cambridge, Mass., LSS 71 
kuopa buvo surengusi Pirmo
sios Gegužės apvaikšeiojimų, 
kuris buvo labai sėkmingas. 
Tas apvaikščiojimas labai ne
patiko komunistams, nes so
cialistai |>einai rengę apvaikš
čiojimą bendrai su komunis
tais, šiemet komunistų kvieti
mų atmetė ir apvaikšeiojimų 
surengė atskirai — ir tai daug 
sekiningesnį ir turiningesnj už 
komunistų.

Taip Chicagos socialistų da
bar eina bruzdėjimas už sutvir
tinimų L.D.L.D., kad ji galėtų 
daugiau veikti ir daugiau kny
gų savo nariafns duoti.

'lai yra svarbus darbas. Ne 
visur galima sutverti LSS kuo
pas, bet beveik visur galima 
butų sutverti LDLD kuopas, 
kurios galėtų ne vien knygų 
išleidimu rūpintis, bet ir ves
ti savo apielinkėse visų kultu- 
rinj darbų, kuris šiuo laiku yra 
labai svarbus ir reikalingas.

Bostono lietuviai so- 
bendrai su sandarie- 

čiais gegužės 8 d. surengė di
delį protesto mitingą užpro- 
testavimui prieš pasmerkimą 
mirčiai Lietuvos Seimo atsto
vo Dr. Pajaujo. Pirmininkavo 
“Keleivio“ leidėjas J. G. Ge
gužis. Kalbėjo gi “Sandaros“ 
Redaktorius ” Pronskus, “Kelei
vio“ Redaktorius J. Neviackas 
ir ALT. Sandaros si kr. Pau
lauskas. Susirinkimas vienbal
siai priėmė rezoliuciją, kuri 
griežtai pasmerkia teroristinius 

„fašistų valdžios žygius ir rei
kalauja, kad Imtų atsteigta Lie
tuvoj demokratinė tvarka.

Aukų kovai su fašistais su 
rinkta $37.

South 
cialistai

Dtbso Radio Stoties komite
tas Rostone buvo surengęs di
delį bankietą parinkti i 
įsteigimui Dėbso atminties ra
dio stoties. Tame hankiete So. į 
B- stono lietuvių socialistų kuo
pa viešai pasižadėjo tai radio 
stočiai surinkti $199 aukų. Ta
me bankete aukų susinkta 
$3,025. Apie tą bankietą “Ke
leivis“ rašo sekamai:

LSS VIII Rajonas - ateinantį 
mėnesj rengia pirmą išvažiavi
mą į girias, labai gražioj ir 
patogioj vietoj. Tame išvažia
vime bus plačiai apkalbamas 

aukų ir praplėtirdaS LDLD veikimo.

pat protesto mitingų 
Dr. Pajaujo nuteisimą 
buvo bal. 30 d. suren-

prieš 
mirčiai 
gęs Chicagoje LSS Pildomasis 
Komitetas. Nors susirinkimas 
buvo ant greitųjų sušauktas ir 
tik viena diena skelbtas, o ir 
laikas susirinkimui buvo nepa
togus (buvo šeštadienio vaka
ras), visgi susirinko nemažai 
publikos, kuri priėmė tam tik
rų rezoliuciją, pasiuntė teleg
ramų smurtininkų vadui Sme
tonai ir sumetė arti $59 aukų 
Lietuvos Socialdemokratams.

nas buvo surengęs Gegužės pir
mosios apvaikščiojimą, kuria
me taipjau surinkta aukų Lie
tuvos socialdemokratams' virš 
$30. Abejos aukos jau pasiųs
tos Lietuvon.

Lawrence, Mass., 
(LSS 61 kuopa), kaip 
“Keleivis“, iu galėjo

praneša 
surengti 

šiemet Pirmosios Gegužės ap- 
vaikščiojimo, nes svetainė bu
vo užimta. Bet visgi tą dieną 
susirinko 'visi kuopos nariai ir 
pritarėjai ir svarstė kaip pa
gelbėti Lietuvos socialdemok
ratams. Susirinkimas nutarė 
tam tikslui artimiausiu laiku 
surengti pikniką, kurio visas 
pelnas eis Lietuvos socialde
mokratams.

“Gegužės 6 d. vakarų Ame
rican House viešbuty buvo su
ruoštas bankietas socialistų ra
dio stočiai, kuri norima pasta
tyt Dėbso atminčiai. Svečių bu
vo pilna salė. Po vakarienės 
buvo kalbos. Kalbėjo keli vie
tiniai ir rašytojas Norman 
Thcmas iš Ne\v Yorko. Jis fak- 
‘fi-, išparodė, kaip dabar reak
cinių pajėgų • yra kontroliuoja
mas oras. Viešai yra skelbia
ma, kad Amerikoje žmonės tu
ri didžiausią žodžio laisvę; bet 
tegul Socialistų Partija ar ki
ta kokia pažangi organizacija 
bei asmuo pabando pasisamdyt 
savo propagandai, kurią nors 
ra'dio stoti, tai visuomet gaus 
atsakymų, kad stotis užimta; o 
jeigu socialistui pasisekė ka
da nors prakalbą per radio pa
sakyti, tai tik tokiu laiku, Kuo
met visi žmonės jau miega, — 
po 12-tos valandos naktį. Bet 
ir Rikiuose atsitikimuose kal- 
betejas visuomet turi iš kalno 
pristatyti radio stoties valdy
bai savo kalbą arti rašto; jei
gu pasirodys, kad joje kriti
kuojama imperialistinė Coo- 
lidge’o politika Kinuose, Meksi
koje ar Nikaraguoj, tai tokią 
kritiką cenzorius išbrauks. '

Kalbėtojas papasakojo vieną 
atsitikimą, kaip jam sykį pa
sisekė gauti leidimas pasakyti 
per radio prakalbą. Jį užtikri
no, kad jis turi pilną laisvę, 
bet kuomet jis pristatė savo 
kalbos turinį ant rašto, tai jam 
buvo paaiškinta, -kad tokios 

vie- 
jam 
gar-

Kaip matyt, socialistų veiki
mas eina platyn. Reikia tik, kad 
subrustų prie darbo ir tos kuo
pos, kurios paskutiniu laiku 
mažiau veikė. O sykį prasidėjus 
veikimui 
bematant 
normales

jis nuolatos, augs ir 
mes ir vėl įeisime į 
musų veikimo vėžes.

K. B.

L. S. S. 4-tos kp. susirinkimas.
Antradienio vakare, geg. 17, 

LSS. ketvirtoji kuopa laikė mė
nesinį susirinkimų.

Tiesa, ne vili kuopos nariai 
dalyvavo susirinkime. Bet tie 
draugai, kurie dalyvavo, buvo 
kuone visi Amerikos- lietuvių I
socialistinio judėjimo veteranai 
(tikiu, atleis man skaitytojai, 
kad pavartojau tokį “aukštą“ 
žodį: jis gerai skamba). Su
sirinkę buvo draugai, kurių so
cialistinių idėjų neišblaškė ‘ bu
vusios ir veikiausia, neišblaškys 
busimos audros.

Taigi
drau-

apie

Susirinkę draugai taipjau su
dėjo $9 aukų įsteigimui Dėbso 
radio stoties. Aukos tapo pa
siųstos Bostono Badio Komite
tui.

Bandoma sutverti LSS kuo
pų Worcester, Mass. Seninus 
ten buvo didelė ir veikli socia
listų kuopa, bet Sąjungai ski
lus ši kuopa mirė. Dabar ban
doma atsteigti kuopų iš senųjų 
darbuotojų, kurie veikė socialis
tų eilėse per daugelį metų ir

kalbos jisai negali sakyt; 
toj to, cenzorius pasiūlė 
kitą rankraštį, kur buvo 
binama valdžios politika.

“Jeigu Tamsta nesilaikysi 
rankraščio ir pradėsi savo kal
boje kritikuoti Coolidge’o po
litiką, tai -Tamstai visai neži
nant Tamsta busi atskirtas nuo 
oro, ir nors Tamsta kalbėsi, 
bet niekas Tamstos kalbos ne
girdės,“ paaiškino socialistų 
kalbėtojui radio stoties perde- 
tinis.

Tai šitokia yra žodžio “lais
vė’’ Amerikoj. Jei norim teisy
bę pasakyti, 
savo ;
mas. 
Ni w 
tone 
tarta.

. Kas atlikta susirinkime? At
likta paprasti susirinkimo for
malumai, paskui paaukota iš 
kuopos iždo Lietuvos socialde
mokratams $15.0Q; draugai su
šukavo dar 6 dolerius, 
viso, susirinkimas sudarė 
gfims Lietuvoj $21.00. .

Kas nutarta? Tartasi 
bėgančiųjų dienų dar
Nutarta šaukti ateinantį antra
dienį, gegužės 24 d. Lietuvos 
Socialdemokratų R Anė jų Fon
do kuopos t narių susirinkimų.

Susirinkimas įvyks “Naujie
nų“ trobėsyj, 1739 So. Halsted 
St., kaip 8 vai. vakare.

Aukavo Lietuvos socialdemo
kratams šie draugai: F. Skama
rakas, J. Aglinskas, V. Poška, 
Krikščiūnas, J. Mankus, K. Au- 
gustinavičius — visi po 1 dole- 
rč. —V. Poška.

Socialistą Partijoje

tai turim turėti 
rądio stotį, sako drg. Tho- 
Kur tokia stotis bus — 
Yorke, Chicagoj ar Bos- 

da nėra galutinai nu- i bankietas.
Bet vieta ne taip jau

Gegužes 21 ir 22 d.d. Pitts- 
burghe bus laikomas Socialis
tų partijos Nacionalinio Pildo
mojo Komiteto susirinkimas. 
Iš tos priežasties šeštadienio 
vakare bus šokiai Roof Garden, 
o sekmadieny po piet Labor 
Lyceum didelis masinis darbi
ninkų susirinkimas, kuriame 
kalbės kongresmanas Victor 
Berger apie Amerikos imperia
lizmą ir adv. Hillųuit apie 
Amerikos santikius su tautų 
sąjunga; Oneal gi kalbės apie 
Sacco-Vanzetti bylų. Vakare gi 
toj pačioj salės bus socialistų

AU.a A'.ukii./CŽ; ..A....

Gal stipriausi ir veikliausi 
socialistai yra Wisconsine. Jie 
valdo Mihvąukee miestų ir tu
ri 10 narių valstijos legislatu- 
roje. Legislaturos narių alga 
yra labai menkutė — tik $500 
į mietus, o darbo yra daug, tad 
nariai turi dirbti dienas ir nak
tis, kad spėjus ir sau pragyve
nimų užsidirbti ir dar visuo
meninį darbų nudirbti. Ir Wis- 
consino. draugai dirba. Tie'10 
narių h gislaturoje turi įnešę 
107 bilius ir pravedė dvi re
zoliucijas. Viena jų reikalauja 
iš kongreso pritarti valdžios 
nusavinimui visų šalies anglių 
kasyklų, o kita stovi už val
džios nusavinimų geležinkelių. 
ALi rezoliucijos tapo legislatu* 
ros priimtos, nors legislatura 
susideda viso iš 133 narių. Tas 
parodo kokių didelę įtakų tie 
10 socialistų turi legislaturoje.

Abi šios rezoliucijos buvo 
perduotos valstijos senatui, 
kuris betgi 10 balsų prieš 12 
jas atmetė. Senate socialistai 
turi tik du narius. Bet ir tie 
du nariai daro tiek įtakos, kad 
truko tik trijų balsų pravesti 
tas rezoliucijas.

Wisconsino socialistai dabar 
rengiasi prie savo pikniko, ku
ris bus West Allis, Wis., lie
pos 17 d.

Milvvaukee gi socialistai da
bar rengiasi prie dalinimo lite
ratūros. Jie yra nusitarę, pra
dedant nuo rugpiučio ar rug
sėjo išdalinti kas- mėnesį po 
100,000 brošiūrėlių. Tų darbų 
dirbs apie 300 ar 100 socialis
tų. Tokiu būdų iki municipalės 
kampanijos 1928 m. bus išda
linta apie 1,009,000 brošiūrėlių 
.vairiais vietos, nacionaliais ir 
internacionalinis klausimais. Li
teratūros gaminimo lėšos bus 
padengtos iš įvairių parengimų.

Scenectady, N. Y., gcg. 4 d. 
buvo surengtas protesto mitin
gas prieš pasmerkimų mirčiai 
Sacco ir Vanzetti. Vyriausiu 
kalbėtoju buvo socialistas Ja
mes Oneal. Mitingų rengė dar
bininkų unijos. Salė buvo ku
pina žmonių ir vienbalsiai, liko 
priimta rezoliucija, kurią par
siųsta Massachusetts guberna
toriui Fuller.

Prieš porį, dienų panašų pro
testo mitingų buvo surengę ko
munistai, bet publikos jie tu
rėjo viso tik apie 25 žmones.

Chicagos socialistai dabar 
rengiasi prie savo metinio pre
sus pikniko, kuris įvyks River- 
vlew parke birželio 19 d. Vy
riausiu kalbėtoju bus Milwau- 
kec mayoras d. Dan W. Hoan.

Piknike, kaip kitais metais, 
taip ir šiemet, LSS. VIII Rajo- 

turčs savo skyrių ir taip- 
duos savo atskirų progra- 
ir savo kalbėtojus.

nas 
jau 
mą

K. B.

Iš Viso Pasaulio

Pennsylvanijcs socialistai su
kruto veikti ir jie yra nusita
rę veikliai dalyvauti sekamoj

Pennsylvanijos Dai4x> Fede
racijos prezidentas James H. 
Maurer tapo nominuotas' kan
didatu į Reading, Pa., miesto 
tarybą. Kandidatu į mayorus 
tapo nominuotas Henry Stump. 
Socialistai ten pastatė kandi
datus į visas valdvietes mies
te ir paviete, išskyrus teisėjus 
ir prokurorų. Už juos bus ve
dama smarki kampanija ir ti- 
k imąsi, kad 
ti.

Socialdemokratai laimėjo 
Holandijoje.

I <

Balandžio 8-d. įvykusiuose sa
vivaldybių rinkimuose Holandi
joje socialdemokratai pravedė 
viso 120 atstovų ir surinko 
600,000 balsų. O rinkimuose 
1923 m. socialdemokratai buvo 
pravedę 197 atstovus ir gavę 
590,000 balsų. Krikščionių de
mokratų partija prakišo 5 at
stovus.

Vokietijoje partija auga.
Per 1926 m. Berlino social- 

demokrirtų partijos organizaci
ja įgijo 5,909 naujų narių.

švedų socialdemokratų 
laimėjimas.

Rinkimuose į Stockholmo mie
sto tarybą, nežiūrint visų bur
žuazinių partijų susiblokavimo, 
socialdemokratai laimėjo 4 nau
jas vietas. Naujoj taryboj bus 
52 socialdemokratų atstovai, o 
visos buržuazinės partijos tu
rės tiktai 48 atstovus.

keli jų bus išrink-

metais d. MaurerPereitais 
kandidatavo 
stijos legislaturą ir vtik kelių 
balsų truko jo išrinkimui. Pra
laimėjimas, įvyko tik todėl, kad 
daugelis socialistų nebuvo tiž- 
siregistravę. Dabar bus dabo
jama, kad panaši klaida dau
giau neatsikartotų.

Montanos valstijos legislatu- 
ra buvo priėmusi Dilių, kuris 
buvo atkreiptas prieš Socialis
tų partija. 'Bet išėjo taip, kad 
tas bilius pasitarnavo ne plu- 
tokratams, o patiems socialis
tams. Legislatura buvo nutaru
si nedėti ant balioto tos' parti
jos, kuri nesurinks 3 nuoš. bal
sų visų balsuotojų. Tokia par
tija gali pastatyti savo kasdi- 
datus tik per peticijų, po kuria 
reikia surinkti' parašų 5 nuoš. 
visų užsiregistravusių balsuo
tojų. Kapitalistinės partijos ke
liuose pavietuose neskaitė so
čiai Istų balsų, kad tik socialis
tai negautų reikiamų 3 nuoš. 
balsų. Delei to prisiėjo kreip
tis j augščialisįjj valstijos teis
mų, kuris ir nusprendė, kad 
Socialistų partijai nėra i;eikalo 
dalyvauti nominacijų balsavi
muose (primary), bet gali no
minuoti kandidatus savo kon
vencijoje.

šitokia teismo
sutaupius socialistams nemažai 
išlaidų, nes nereikės mokėti tų 
didelių mokesnių, kuriuos rei
kia sumokėti norint dalyvauti 
“primary" balsavimuose. Tuos

Padėkime Lietuvos
• darbininkams

Dar kartų ir dar kartų pri
mename visoms LSS. kuopoms 
ir nariams, kad dabar vienas 
svarbiausiųjų musų uždavinių 
yra pagailas teikimas Lietuvos 
socialdemokratams. Aukauki
me, darykime rinkliavas ir 
ruoškime visokius parengimus, 
skiriant jų pelnų tam reikalui. 
Nepamirškime taip pat dar vie
no specialio darbo, kuri nuro
dė savo laiške, adresuotame 
kuopoms, sekretorius-vertėjas.

Lietuvos darbininkų judėji
mas gyvena sunkaus politinio 
krizio sąlygose. Nereikia ste
bėtis, kad tas krizis užklupo 
Lietuva — kelias į politinę 
laisvę visose šalyse nėra lygus 
ir tiesus; bet reikia atsiminti, 
kad musų pagalba Lietuvos dar
bininkams šiandien yra reika
lingiausia. x Pasidarbuokime,

kalams. Pastatymas ir opera- 
vimas stoties kainuos $259,090. 
Tų pinigų sukėlimu rūpinasi 
tam tikras komitetas, kurio 
pirmininku yra Norman Tho- 
mas, buvęs socialistų kandida
tas j Ncw Yorko gubernatorius 
ir direktorius Industrinės De
mokratijos Lygos. Kampani
jos raštinė yra 31 Union Squ- 
are, New York, į kur reikia vi
sas aukas siųsti (adresuojant 
Debs Mcmorial Radio Fund). 
Kadangi sumanyta radio stotį 
remia pažangiosios darbininkų 
unijos ir šiaip darbininkų or
ganizacijos, tai tikimasi, kad 
reikiamų kapitalų pasiseks su
kelti, ir tai neužilgo. Todėl 
jau pradėta ir derybas apie nu
pirkimų vienos radio stoties

draugai.

Socialdemokratai 
išteisinti

išTik-kų gavome pranešimų 
Lietuvos, kad pirmasis būrys 
socialdemokratų, kuriuos buvo 
suėmusi smetoninė žvalgyba ir 
kuriems buvo iškelta sunkus 
kaltinimai, tapo teisme ištei
sintas.

Tie kaltinamieji draugai lm- 
vo: čereška, Žvironas, Neve- 
rauskas ir Vanagas. Jie buvo 
kaltinami dėl sąmokslo prieš 
vąjdžią ir jiems grąsino kalė
jimas iki gyvos galvos arba net 
mirties bausmė.

ituos draugus išteisinus te- 
čiaus, tapo suimti vėl du soci
aldemokratai: stud. Žilis ir tar
nautojas Mikulskis. Vieninte
lis pamatas jų areštui buvo tas, 
kad jie kalbėjosi, susutikę su 
pažįstamai kareiviu gatvėje. 
Smetonlaižiai iš to fakto 

apkaltinimą, kad mi- 
socialdemokratu kurstė 
prie ginkluoto sukili-

padarė 
nėtuoju 
“armijų 
mo.“Danijos socialdemokratų 

stiprumas.

Mažiukėje Danijoje yra apie 
300,060 organizuotų darbinin
kų. Socialistinių laikraščių te
nai eina 64, ir jie turi 170,900 
skaitytojų.

Didžiausias darbininkų laik
raštis Danijoje yra dienraštis 
“Socialdemokraten,“ kurio išsi
platina 70*009 kopijų.

Darbininkų persekiojimas 
sovietijoje. ✓

Pasak “Socialističeskij Vicst- 
nik,“ mieste Nižnij Novgorod 
gyveno'tarp 15 ir 20 buv. poli
tinių kalinių, atlikusių bausmes 
“polit-izoliatore,“ “koncentra
cijos* stovyklose’’ ir tt. Treje
tas buvo Soloveckose Salose. 
Bet vietinis G. P. U. (politinės 
žvalgybos) skyrius ieškojo prie
kabės tą “pavojingą“ grupę iš
sklaidyti.

Ir surado. Del to, kad vie
nas buvęs Odessos darbininkas, 
drg. Radkop, kuris po “atpaku- 
tavojimo“ ištrėmime buvo apsi
gyvenęs Kazanėje, buvo ko
letai dienų į Nižnij Novgorod 
paviešėti ir užėjo pas vieną 
draugą, su kuriuo jisai gyveno 
ištrėminre, tai žvalgininkai su
ėmė svečią, jo draugą ir 13 ki
tų socialistų.

Svečią jie apkaltino “pabėgi
mu” iš apsigyvenimo vietos, o 
vietinius socialistus, kad jie 
padėję jam “pabėgti.“ Išlaikę 
kalėjime(suimtuosius žvalgybi
ninkai visus juos išgabeno tre
jiems metams į ištrėmimą, o 
drg. Radkopą 
jiems metams į 
rių."

Dauguma Šitų kalinių sočiai- na, kad stotis bUs prieinama .1 ^.1. L..'. • • • * • • • « .

Dėbso Rario Stotis
Mirus seneliui Eugene Victor 

Debs pradėta ieškoti būdų tin
kamiausiai jį pagerbti ir išlai
kyti jo atmintį tarp Amerikos 
ir viso pasaulio darbininkų. 
Pastatymas kad ir labai gra
žaus paminklo ant jo kapo, y- 
ra neužtektinas pagerbimas tų 
jo kilnių idealų, kuriems jis 
dilia visų savo amžių. Dirb
damas savo darbų jis neieško
jo asmeninės garbės, bet vien 
siekėsi, kad jo idealais persi
imtų visi žmonės, visi darbiu 
ninkai ir kad tie idealai kuo- 
greičiausia įsikūnytų gyvenime. 
Tad ir paminklas turi būti to- 
kis, kuris netik jo atmintį, kai
po asmens, pagerbtų, bet ypač 
prisidėtų prie praplėtimo, prie 
skiepijimo jo idealų žmonėse. 
Paminklas turi būti ne neby
lys akmuo ant kapo, bet gy
vas, kuris tęstų velionio Dėbso 
darbų. Socialistų partijos ir 
kiti pažangus darbuotojai po 
pasitarimo rado, kad tinka- 
miavs;?3 Dvbsui pr: ::nkks bus 
Dėbso atminties radio stotis, 
kuri kasdien oro bangomis 
skleistų Dėbso idealus tarp 
tūkstančių, o gal ilgainiui ir 
Miliūnų darbininkų — radio 
klausytojų. Tuoj susitvėrė ko
mitetas tuo darbu rūpintis ir 
kartu rūpintis # sukelti kapita
lų tokiai stočiai įsitaisyti

Dejiąp^radio stotis nebus kon
trolėje vienų socialistų, bet vi
sų darbininkų. Stoties vedė
jais parinkti žymus visuomenės 
darbuotojai iš visų pažangiųjų 
darbininkų grupių, kas užtikri-

nupirkta, tuoj'pradės veikti 
Dėbso radio stotis.

Kad radio stotis darbinin
kams yra būtinai reikalinga, a- 
pie tai ir kalbos būti negali. 
Šiandie radio yra galingiausis 
propaganods įrankis ir kapita
listinių partijų, ir skaitlingų re
liginių organizacijų yra labai 
plačiai vartojamas. Vienos 
svarbesnės kalbos per radio 
gali klausytis net milionai žmo
nių. Dabar gi visos radio sto
tys yra kapitalistų ir religinin- 
kų kontrolėje ir jos- tik jų sa
vininkų reikalams tetarnauja. 
Todėl ir darbininkai turi turė
ti savo radio stotis, kurios jų 
reikalams tarnautų. Dabar gi 
radio stotys, būdamos kapita
listų kontrolėje, nepraleidžia nė 
vienos pažangesnės minties, 
nieko, kas butų priešinga kapi
talisto interesams. Jei kartais 
darbininkai ir nusisamdo kokiai 
valandai radio,” tai turi kalbėti 
labai atsargiai, nes kitaip bus 
tuojaus sustabdyti. Taip at
sitiko kongresmanui Victor 
Berger kalbant New Yorke žy
dų socialistų dienraščio “For- 
verts“ 30 metų jubiliejaus iš
kilmėse, kada tapo uždarytas 
radio vidury jo kalbos. Arba 
šiai kitas kasdieninis atsitiki
mas. Radio stotys paprašė su
vaidinti per radio anti-milita- 
ristinj veikalą “Spread Eagle,” 
kuris dabar yra statomas Mar
tin Beck teatre, New Yorke. 
Sutarta, kad WEAF stotis duos 
tą veikalą sutrumpintoj formoj, 
nes niekurios vietos jai pasiro
dė “perdaug aštrios.“ Bet pa
skutinę dieną stotis atsisakė. 
Tada kita stotis pasisiūlė per
duoti tą veikalą per radio, bet 
ir ta stotis (WGL) paskutinėj 
valandoj irgi atsisakė, padarius 
spaudimą karo veteranų orga
nizacijoms. To, žinoma, nebū
tų, jei darbininkai turėtų savo 
stotį. Ir Dėbso stotis jau pa
sižadėjo, kad kaip tik nupirks 
radio stotį ir jei tas veikalas 
dar bus New Yorke, tai tuoj 
tą veikalų perduos per radio. 
'. Dcbso stotis bus žinoma kai
po WDEBS stotis ir bus Nd\v 
Yorke. Ne\v Yorke bus todėl, 
kad ten darbininkai dar neturi 
savo stoties, kuomet Chicagos 
darbininkai jau turi Chicagos 
Darbo Federacijos- stotį WCFL. 
Paskui būs bandoma darbinin
kų radio stotis įsitaisyti ir ki
tuose miestuose, taip kad ilgai
niui susidarys ištisas retiežius 
darbininkų stočių ir galima bus 
svarbesnes kalbas ir žinias 
momentaliai paskleisti po visą 
šalį. Nereikės tada tiek daug 
klausyti per radio kurtinan
čio jazzo ar įvairių kunigų tau
škimų, bet galima bus pasi
klausyti geros, gražios muzikos 
ir gerų, rimtų prakalbų darbi
ninku reikalais iš darbininkų 
radio stočių. —K. B.

Ar jus žinote, kad

nuosprendis

demokratai, du socialistai re- tar-

pasodino tre- 
“pollt-izoliato-

visiems darbininkams ir 
šeštadienio vakare Chatham didelius mokesnius turės paneš- voliueionieriai, o kiti naiįaį ma- naus visiems darbininkų

Laivas “Savannach” tiktai 350 
lenų ir tik 1IHI pėdų iltfio, tai bu
vo pirmutinis laivas, kuris perplau
kė Atlantiko Okeanų. Jis išplaukė 
iš New Yorko 1818. Jis buvo su 
irklais ir drobulėmis dengtas. Jis 
perplaukė okeanų j 26 dienas, jo 
inžinas buvo vartojamas tik 16 
dienų, o kibj visų laikų jis buvo 
varomas su Nrklais. Ar jus žihote, 
kad jei jums yra nusibodę paprasti 
cigaretai ir norite tikrų eigaretų, 
tai jus turėtumėt susipažinti su 
llelmar, karalienė žymiausių eiga- 
retu,
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Ką reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki- 
‘am n pasakos ir; pagalios, ar 
nob fikiame j sapnus ar netb 

k lame, bet mums visiems yra 
nalonu, kada sapnuojasi geri 

.sapnai ir, kad jie reiškia mumi 
gerą Mes visi vengiame nepri- 
^sapnuoti kunigo, o jei prisi- 
•'•anuojame, jaučiamės blogai;

mums miela sapnuoti apie 
■ zią merginą, ar moteriai 

vvrą. ir kai mes tatai sap- 
in-» n.ee jaučiamės gerai 

Uuhinkimės gyventi tokiu gy
venimu. kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini

me sus nakt sapnuojamu sap- 
ų įsigykite naują, didelį, fra 
u SAPNININKĄ, kuriame ran

• »as’ ^guldymai keliolikos tuk 
Staučių sapnų ir pagražintu dau 
><ybe paveikslų. Kaina su pri 

artimu 75 centai.
N A U J 1 R N O H
173* S*. Hahted St.

IM

greiti) piniginių
k Ji/ atlikimo su

• ' a n? pigią
'» ą naudokitės

•• rn •»

Immigracijos komisionie- 
riaus raportas
Peidimas ateivių.

Per pereitus fiskališkus me
tus, 304,488 immigraiitai ir 
191,618 ne. immigrantų ateivių 
buvo įleisti į Suv. Valstijas, vi
so 196,106. Tuo pačiu laiku 
227.755 ateiviai apleido S. Vals
tijas. Padidėjimas gyventojų 
skaičiuje per iminigraciją buvo 
268,351; sulyginus su 1925 m. 
— 232,945; 1924 m. — 662.557; 
1923 m. 472,820, ir 1922 m. 
-- 81,121.

Apart tų 496,106 ateivių įlei
stų tais metais, 20,550 aplikaci
jų gauta nuo ateivių, kuriems 
įleidimas buvo atsakytas; 1,030,- 
679 jurininkai (ateiviai) buvo 
egiaminuoti, kitais žodžiais, net
l, 547,335 ateiviai buvo egzami
nuoti 1926 m.; 1925 m. 1,488,- 
051 immigrantas buvo egzami
nuota.

Iš 301, k ateivių įleistų 1926
m. Vokietija, Airija ir Didžioji 
Biitanija pasiuntė 11.5'4; pie
tinė Europa 9.6'/ ; Kanada, 29.- 
9'4 ; Meksika 1 1.2'/ ir kitos ša
lys tik 4.8%.

Atmetimas uoste.
Pereitais metais 20,550 atei

vių buvo sulaikyti ir neįleisti į 
Suv. Valstijas. Beveik 79 nuo

VELYKINIS
“RIMBAS

Jei dar neturi, tai tuoj būtinai Įsigyk Velykinį 
“Rimbą”, Jame rasi velykinę giesmę su Aleliu- 
jomis apie “Varpo” spaustuvės išsprogdinimą ir 
daugybę kitokių linksmių pasiskaitymų. Tuoj dėk 
konvertan dešimtuką ir savo antrašą ir siųsk rei- 

v

kalaudamas kol dar neišsibaigė. Arba prenume
ruok ant visų metų prisiųsdamas $1.

šimtis tų nebuvo įleisti dėl ne
turėjimo tinkamų vizų, sulig 
1924 m. immigracijos akto. 
Daugumas iš jų buvo apsislė- 
pėliai ir jurininkai, kurie no
rėjo čionais apsigyventi.
Kiek kaštavo pildyti immigra

cijos įstatymu?.
Per 1926 metus Immigraci- 

jos Biuras praleido visokioms 
tikslams net $5,685,175.165 Iš 
tų pinigų, $1,500,000 praleista 
dabojimui pakrančių ir rube- 
žių. Iš kitos puses, Immigra
cijos Biuras sukolektavo $4,- 
229,499.06 Suv. Valstijų val
džiai. $3,034,322.35 tų pini
gų buvo surinkta nuo žmonių 
“galvos” taksų. .

Už vizas mokėtų «pinigų ne
įskaityta. Tie pinigai gal pa
siekė keturius milivnus dole
rių. •

Ką komisionierius re
komenduoja.

Komisionierius* rekomenduo
ja net septynioliką legislatyvių 
partaisų arba priedų. Tarpe 
kurių svarbiausi yra: — Skai
tyti prie nekvotinių immigran
tų Amerikos pilietės vyrą, tė
vus ir vaikus tarpe 18 ir 21 
metų; atšaukti “National Ori- 
gins” planą; užregistruoti atei
vius “kaipo apsaugą tiems, ku
rie legaliai atvyko čionais ir 
sulaikyti nelegališką atvažiavi
mą ateivių;” parūpinti aštres
ni peržiūrėjimą visų ateivių, 
kurie buvo tik laikinai įleisti; 
neaiškiuose atsitikimuose rei
kalauti kaucijų nuo studentų; ’ 
uždėti kokią nors bausmę su i 
deportacija ant tų, kurie bando 
nelegališkai atvažiuoti į Suv. 
Valstijas; varŽingiau elgtis su• 
tais, kurie įvažiavo be inspek
cijos, su kriminalistais ir su vi
suomeniškoms sunkenybėms, ir 
kuomet ateiviai apgaudinėja lai
vų kompanijas, tiems nesugrą-, 
žinti laivakartės pinigų kuomet i 
neįleisti.
______________________ i—,-------- --  
Draugijų Valdybos 1927 m.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1927 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3422 So. 
Ix>we Avė., pasr. Adolpas Vainaus- i 
kas, 3548 So. Union Avė., nut. ra"t. 1 
S. Kunevičia, 8220 So. Union Avė., 
fin. rašt. J. Grinius, ^23 W. 34 St., 
kontr. rašt. F. Kaspiras, 3534 So. 
Lowe Avė., kas. Jonas Žilvitis, 3308 
So. Emerald Ave„ teisėjas Steponas 
Dilius, Liet. Auditorijos atstovas i 
P. litukas, apiekunai kasos: J. 
Mačiulis ir J. Pažkevičia.

SEMKIME ŽINOIJMV IŠ KNYGŲ
Muhu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 

kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
Čia esamų apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

Čia yra dainos bei eilės visų musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiems dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38 ........
žiežirbos—Liudos (liros, pusi. 109 .....
Cit, Paklausykite, pusi. 190.................
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 ............
šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 . 

‘ Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190........
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 ....
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31 ...
Ks. Vanagėlio raštai dainos, eilės, pusi; 188 ..................90
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudosi Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai- Kazio Binkio, pusi. 50 ....................... .......... .25
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156......... 65
Deivė iš ežero—Balio Šruogos, pusi. 31 ......
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64......
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82......
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60 
Homero—Odisėja, pusi. 291 .........................
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112..............  50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99 ..................... 40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapių 303 ..............................*..................  2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta ......... '.. 3.13
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 ...............      1.25
Fizika—šakenio, pusi. 472, apdaryta ............................  3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75 
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais,

pu&l. 79...........................v............ .................................60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548 .......   3.75
Lietuvos įstatymai, pusi. 1031 .................. >.................. 4.00
Vienuolio Raštai, pusi. 348 .............................................. 2.00
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pysi. 152 .... 1.25 
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

dalys) .......  2.00
Lietuva Paveiksluose 60 atviručių. Tinkamos rašyti į 

draugus

“RIMBAS” »
I B a tom a n Placc So. Boston, Mass.

K ■ '

APSIDRAUSK!

$10,000 ACCIDENT POLIC Y
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin: 
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas .........................................................................................
Adresas (gatve) ......................... -*-...........................................

Miestas ir Valst................................................... .......
užsiėmimas .................. -.......................... Amžius............
Pašelpgavis ..........—~~............. .................... •.........

50

.20

.50

.75

40

30

.40

.60

.30

.25

S1MANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1927 m.: pirm. T. Janulis, 
3430 So. Morgan St., pirm. pag. 
Aug. Jankauskas, 3232 Emerald 
Avė., nut. rašt. P. Kilis, 941 West 
34 St., turt. rašt. A. Kaulakis, 3842 
So. Union Ave„ kontr. rašt. J. Sta
naitis, 6918 So. Maplewood Avė.,

ižd. J. Racevičia, 3326 So. Union 
Avė., iždo grobėjai: J. Krikščiūnas, 
3157 Emerald Avė. ir Iz. Masaitis, 
3211 So. Union Avė., maršalka J. 
Petrolevičia, 848 W. 33 St., knygyno 
prižiūrėtojai: F. Valančius ir V. 
Stonkus, 1819 S. 50 Avė., Cicero, 
UI., direktorius Auditorium Bend
ri rovė j T. Janulis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sį kas pirmą sekmadienį, 12 vai. die
ną, Cricagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 3133 So. Halsted St.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 1927 
m.: pirm. K. Deivis, 5648 South 
Bishop St., tel. Republic 7411, pirm, 
pag. I. Kačinskienė, 6821 South 
Rockwell St., nut. rašt. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., fin. rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III., basos globėjai: O. Gu- 
žauskienė, 5005 So. Trepp Avė. ir 
S. Skridulienė, 1517 So. 49 Ct., 
Cicero, III., maršalka P. Tiškevičia, 
7009 So. Washtenaw Avė., kasierius 
A. čėsna, 4501 So. Paulina St., tel. 
Boulevard 4552, ligonių komytetai: 
O. Devieni, 5648 So. Bishop St., K. 
Dauda, 2146 W. 23 St.
Laiko susirinkimus kas antrą ne- 

dėldienj 1 vai po pietų.

SUSIVIENYJIMO LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto

. valdyba 1927 m.: pirm. S. Mažeikis, 
8149 So. Halsted St., pirm. pag. 
J. Mineikis, 3219 So, Wallace St., 
nut. rašt. D. Gulbinas, 3144 South 
Wallace St., turt. rašt. A. Lazaus-. 
kas, 3339 So. Union Avė., kontr.1 
rašt. A. Raduskas, 3328 Aubum 
Avė., iždininkas A. Bugailiškis, 
3339 So. Wallace St., advokatas J. 
W. Zacharevičia, 903 W. 33 St. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

trečiadienį mėnesio.

LIETUVIŲ RYTINĖS' ŽVAIGŽDĖS 
PAS. ir PASIL. KLIUBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrickas, 403G 
Brighton PI., pirm. pag. V. Čepelis, 
1654 N Robey St., rašt. M. Crepul, 
3227 Le Moyne St., fin. , rašt. J. 
Radišauskas, 5124 Dakin St., 
kontr. rašt. P. Labanauskas, 1851 
Dean St., pag. M. Krajauskas, 1750 
Wabansia Avė., marš. M. Žiūkas, 
1354 N. Paulina St., kas. L. Striu- 
pas, 3636 North Avė.

Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 

esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 
naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė Vydūno, pusi. 61 ......
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ................/.........
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88 .........
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 .........
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169.... ........
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais ......40
Mirtis ir Kas Toliau ?—Vydūno, pusi. 48.........................   .35
Kaip susirinkimus kviestu vesti ir t.t., pusi. 46.... .............30
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52................................... 40
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ..................... 20
Lietuvos Ūkis -Rimkos, pusi. 133 .................. v....... .....i .60
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35......25
Lietuvos žodis- Tumo, pusi. 64 ......................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70.. ;.... .....................................
Iš Gamtos, Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr. 

Moulen Rz., puslapių 105 ...... ...........................
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vcgnerio, pusi. 138 (su 

paveikslais) .......................................................
Lietuvos žemės. Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65.......
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101 ..... .................
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 ..........................
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67 
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus. 

Su paveikslais ...................................................
Kasi yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31.. ..............................................................
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ...............
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 139 ..... .....
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi.....
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 ..........a.............................................. 45
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi.

218  , ,Į......................................................................
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 126 ...........:....... ......
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

j Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111......

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86..............
Geologiniai tyrinėjimai- prof. Jodelės, pusi. 108..........

, Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta.........................
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomų Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos- Mašioto. Su paveikslais, pusi. 38. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi. 

63..........        u..... ........
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32.....................
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ..............
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40 
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks- 

( luotą, puslapių 47 ....................................................
Bolševizmas ir Socialdemokratija.—Bauer, pusi. 141 ...
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Apysakos, Pasakos, legendos—Geresni Musų Rašėjų 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 .............................. 1.25
Lazdynų Pelėdos 15 apysakų, pusi. 252 .....................  1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252........................1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227 ......................   1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliute, pusi. 160 ....................  .75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ......75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132.............................45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 ...........-................35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 ............................................... 1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo 

eilių, puslapių 217 .............   r....................... 1.00
Marikė—Vargšo, pusi. 60....................................................20
Šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136......60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi. 

161 ......................................................................
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 .............
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56....................
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123....x..............
Mano Poilsis- Mašioto, pusi. 63....................................
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40..................... .................
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 .........................
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .........................
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.........................
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta .............................. .
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pus]. 43, 

su paveikslais .................... ...............................
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31 ----
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20......
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. 
Krislai, puslapių 59.............................................. .............
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28 ..............
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais, 

puslapių 68 ........................................................
Gamtos Pasakos- šalčius. Su paveikslais, pusi. 42......
•Pasagėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55 ...... ...........
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64.........................
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32 .................................
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63.................
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125 .......... •...........
Karo Takas—Ręidoil, pusi. 190 .....................................
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32 ............................................
Biliūno Raštai, pusi. 143 .................................................
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55 .....................
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ..............  ....
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.....................
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 ............>............................
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 .......
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 .................... .............
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Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 ....... 3.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis 1, 

puslapių 180 .....'......................................................90
Vaikų Darbymečiui —Murkos. "Su paveikslais, dali-s II, 

puslapių 319 .....................................................  :
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis 

III, puslapių 280  .   1.5Č
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80.................... 2.00
Aritmetikos Uždavinynas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177 ....................................................................... 1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 139.........................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms. 
Tilžėje, 1923, pusi. 64 ............................................ 30

1.50

Išsirinkite\cnygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų nuo dolerio pilnos sumos pinigus siuskite sekamu adresu:

1739 So. Halsted St., Chicago, III
JI
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Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

ŽINIOS
Cicėną bylos rezultatas
Teisėjas VVilliama išnešė nuo

sprendi Antano Cicėno byloj 
prieš Edwardą Giceną.

Kaip žinia, Antanas Cicėnas 
užvedė bylą prieš Eduardą, ka
dangi jis jautėsi, jog Edwardas 
jį moraliai nuskriaudęs, negar
bę padaręs jam. Antanas j ieš
kojo $5,000 atlyginimo.

Teismas taip išsprendė: Ed- 
wardas Cicėnas turi užmokėti 
Antanui Cicėnui 1 centą ir pa
dengti teismo iškaščius.

Reiškiu, Antanas negavo pi
niginio atlyginimo, bet mora-

Ipo pietų. Šeštadieniais — jiuo 
9 vai. ryto iki 12 v. dienos.

Tie, kurie negali atlankyti 
dispenserijos dienos laiku, yra 
priimami ketvergo, ir penkta
dienių vakarais nuo 6:30 v. v. 
iki 8:30 v. vakaro.

I Visi ir visos, kurie neišsiga
li mokėti privačioms gydyto
jams, bet kurie nori būti išek- 
zaminuoti, čia ras mandagaus 
patarnavimo ir gero gydymo. 

---- /

1 Motery derby paroda
Coliseum trobesy, laikotarpy 

nuo 19 iki 27 d. gegužės, yra 
laikoma moteriškų darbų paro
da. Eksponatai reprezentuoja, 
galima sakyti, visų pasaulio 
kampų moteris.

Yra skyriai švedų, norvegų, 
suomių, eeko-slovakų, Prancū
zų; yra skyriai Jungt. Valstijų 
indėnų moterų, darbai Kentu-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Dabartiniu laiku ant Bridge- 

porto priviso visokių akyplėšų- 
mušeikų. Vietiniai gyvento

jai nusiskundžia, kad vakare 
apie 10 vai. vienam ir negalima 
pasirodyti gatvėj, ypač apie 32 
gatvę ir Auburn Avė.

Nedėlios vakare vaikezai iš
daužė Fellowship Ilouse sve
tainės langus. Ir padarė jie tai 
niekieno neįerzinti, niekieno 
neužkliudyti. Girti buvę, tai ir 
pradėję daužyti. Matote, kur 
šių dienų jaunimas <*ina.

—Report. Japu-Jahnis.

liai jis laimėjo bylą. —Rep. ky ir Tennessee valstijų mote
rų. Yra atstovaujamos rytui Surprise parė

Chicagos Dispenserijos
Pasak p. Le Roy Milner’io 

Chicagos municipalės tuberku- 
liozo sanotorijos direktorių 
tarybos prez’dento, tu berte ulio- 
zio sanatorija yra aktyvo prie
monė kontroliuoti tuberkuliuo- 
zj. Sanatorija užlaiko astuo
nias tuberkuliozio dispenseri- 
jas.

čio, kuris neturi vailokinės 
skrybėlės. Jis jau ketino paža
dėti savo skrybėlę, kai ateis 
b rželio mėnuo. Ale policistui 
neleido prieiti prie demonstra
cijos kaltininko.

i —Rep. Japu-Jahnis.

North Šitie
Jaunuolių vakaras

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

jo visi geri kaimynai ir drau
gai. —Prosytojas.

Skepticizmas
Artinasi kapų puošimo die

na, bet northsidiečiai šįmet ne- 
interesuojasi ja. šioj kolonijoj 
netoli visi lietuviai pažangus; 
didžioji jų dalis vykdavo j Tau
tiškas Kapipes puošimo dienoj, 
šįmet visur girdi: “Gal ir va
žiuosiu, bet kas ten yra? Gi
rioj girtuokliauja, o kapinėse 
ir prie jų bolševikai jomarką 
daro.”

Ir iš tikrųjų, j miškus prie 
Tautiškų Kapinių susivažiuoja 
katalikai nuo nuo kažimierinių 
pamaldas užbaigę ir nemaža tų, 
kurie lanko Tautiškas Kapines* 
ir visi baliavoja, girtauja, bile 
kaip kalba ir elgiasi. Prie ka
pinių vartų gi bolševikai su 
savo “literatūra” jau kelinti 
metai daro* šlykštų jomarką, o 
ant kapinių jiems pavesta prog- 
rame varyti savo propagandą. 
Tai šitokie liko apvaikščiojimai 
puošimo dienos. Suprantama, 
kaltė yra kapinių direktorių. 
Programe kalbų jokių neturėtų 
būti, o ypač partinių kalbų.

naujoj vietoj
DR. VAITUSH

nprnMVTRifiT a e

LIETUVIS AKIŲ SPEClALISTAb
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi* galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, 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 į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedtlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland A*i f.
Boulevard 758£

-pas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr< J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASULAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandom:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Ned8*
lioi nuo<2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Manihall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD X480
IELEFONAS CANAL 0464

226 kp. SLA yra turtingiau
sia jaunuoliais: iš x200 narių 
esama apie 60 įvairaus am
žiaus jaunuolių. Jie turi savo 
skyrių, laiko susirinkimus, tu
ri gerai išlavintą chorą, gero
ką skaitlių gerų muzikantų. 
Visi 226-tos kuopos jaunuo
liai yra moksleiviai — vieni 
tebelankd pradinę mokyklą, 
kiti augštesnę, o tūli jau uni
versitetuose. Mokyklos nelan
kančio, regis, nėra nė vieno. 
Ir šitas būrys pavyzdingo jau
nimo rengia vakarą nodėlioj, 
22 gegužės, U uosy bes svetai
nėj, 1822 VVabansia avė., 8 vai. 
vakare. Bus dainų, muzikos^ 
šokių ir kitokių pamarginimų.

Jaunuolių tėvai, giminės ir 
draugai privalo atsilankyti 
skaitlingai, kad pareiškus sim
patiją, pakėlus ūpą ir pama
čius musų gražius, gabius ir 
inteligentingus jaunuolius.

Nauja Madų Knyga

t
Nauja rudeninių madų knyga. Kiek 
viena moteris ir panele, kuri nori 
er&rai apsirengti ir eiti su šios dieno 
1114AC11A, turėtų Sii* knygą Jof

kaina tik 10c.

Užsakiniams.
Rašykit j

NAUJIENOS PATTERN DEPT., 
1739 So. Halsted St.

Ch'”agO, Ilk

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

akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. Žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, laet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 

žmonės myli “Naujienas” per- 
lat, kad jose , yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti t kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos“ eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja.

Todėl jei jus mylite savo gi
mines. savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurie beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj .užsakykite jiems 

“Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėdingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams į Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. . Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago.

šalių moterys — chinietės, ja-1 
ponietės, indusės. j

Parodos darbuose reprezen-’10 
tuojama daugiau 1 
įvairių moterų užsiėmimo, sry- 
čių.

Kiekvienos tautos, kiekvienos 
šalies moterų durboi lyg pabrėž
ti pabrėžia ypatingus tbs ša
lies arba tautos i 
bus. Pavyzdžiui, Suomijos' mo-Į 
terys parodoj demonstruos ver
pimus ir audinius. Kaip jie da
romi Suomijoj, parodoma vist 
laiptai, kaip iš linų 

gatavas audinys.

vaka-Ateinančio šeštadienio 
įvyks šauni “surpriše parė”.

• . .. , i Rengia ja p-nia Andriuliene sakau) simtasi , , . . z. . . 14. -vii diikrprpi (bu hiis nMsknr.inpvo dukterei (tai bus paskutinė 
. purė pirm dukters vestuvių).

Nusamdyta puiki orkestrą. Po 
hnio orkestrą gros maršą.

> hnio orkestrą gros maržą, 
moter? da’r^žan»{“,1 ',a\ieniam9- « 

Iroms, kurios ateis — užteks

cy diapenserjju yra 
^>enserija.
Teritori-

dispensc-
• v • •

l siauię^-g šalių moterų dar-
•Lų parodos — turės savo pavy- 
I zdžius.

1215 So. Racine Avė. 
ja, plotas, kuriame ši 
rija veikia, yra toks: 
nuo Boosevelt Road iki upės; 
ir srutų kanalo (stokyardų a- 
pielinkėj) rytų pusėj, gi J va
karus šios dispenserijos terlto-

užteks
$1.50. —Rep. Japu-Jahnis.

P. S. Broli Japu-Jahni, kokia 
i” i gi tai bus “surprise partė”, 
' I jei tu vistely pirm laiko iš'plepC- 

Ijai? Tai yra meškos patarnavi- 
. Imas. — Reporteris.

Kinijos, iš Japonijos, i

Tautiška demonstracija

Beporterio darbas — tai 
tografijų aparato darbas:

fo- 
vis-

rija pasiekia miesto rybas.
Bacine Avė. dispenserijos

darbuotė praeitais metais, 
trumpai kalbant, buvo tokia. 
1926 metuose išekzaminuoti 
12,239 pacientai. Iš to skai
čiaus 4,793 buvo joje pirmą 
kartą. Dabartiniu laiku dis-
penserijoj yra užregistruota 3,- 
572 tuberkuliozu sergantys 
pacientai. Iš šių pacientų yra 
212 tokių, kurių susidufhnas 
sveikais žmonėmis, ypač Jau
nesniais, yra pavojingas. Jeigu 
kūdikiai butų neleidžiami mai
šytis tarp šių džiovininkų, siau
bimas tuberkuliuozlio (greitai 
sumažėtų.

Pastarųjų keleto metų bėgiu 
skaičius mirčių nuo tuberku- 
liozio nukirsta ant pusės. Ti-

Indijos bus eksponatai metali-jką užregistruoti ant popieros. 
nių nulietų dalykų, indų ir Todėl papasakosiu ir apie šį,
šilkų.

t Prancūzės, kurių šalis yra 
pagarsėjusi madomis drabužių 
ir kitokių dalykų taip traukian
čių savęsp moterų ir merginų 
akis ir širdis, yra taipgi atsto
vaujamos šioj parodoj.

Parodos laiku bus išpildyta
įvairių muzikalių 
programų.

ir koncertinių
’l u

šeštadieny, gegužės 21 d.,
daugiau kaip 1,000 mergaičių, 
aukštesniųjų mokyklų mokinių, 
lankys parodą ir išpildys pro
gramą, kuriam jos prisirengu
sios: Jos vaizduos tam tikras 
grupes, šoks, dainuos jų cho
rai, parodys kai kuriuos gim
nastikos pavyzdžius, o taipgi

kimusi, kad ateityj galima bus “stailių show’ą’.
atsiekti dar geresnių rezultatų. Kitų dienų ir vakarų progra-

1926 metuose šios dispense- mai palies politikos, dailės, 
rijos apskrityj mirė nuo tuber- sporto ir moterų kliubų klausi- 
kuliozio 274 asmenys. Iš to mus.

nors ir menką įvykį.
Pereitas šeštadienis, šalta, 

kad kailinių reikia. Einu susi
traukęs gatve. Ir štai matau: 
didžiausia minia vaikų ir suau
gusių verčiasi JlalstedstryČiu’ 
nuo 36 link 35 gatvės.

Kas čia per demonstracija? 
Prieinu. Pasirodo,- :kad geras 
musų brolis' lietuvis užsimovė 
šiaudinę skrybėlę vietoj kaili
nės kepurės.

Tatai ir sukėlė “demonstra
ciją”. Vaikai seka paskui tau
tietį ir šaukia: “Huray the 
straw hat?” Kadangi tečiaus 
demonstracijai perini tas nebu
vo išimtas, tai policistas išvai
kė ją.

Japu-Jąhniui pagailo tautie-

Sportas
skaičiaus, 152 mirė tokių, kurie Kiekvienai tautai bus taipgi 
gyveno į vakarus nuo Western paski ra tam tikras laikas pa- Risis V irginia Mercereau
avė., kame gyventojų susigrū
dimas yra didesnis.

1926 metuose dispenserijos

rodyti jų tautos muzikos ir šo
kiui pavyzdžius.

Tik gaila, kad šiemet nedaly-
šiandien 8 vai. vak. U.niversal 

Kliube (811 W. 33 st.) risis
nursės padarė 40,632 vizitus j 
privačius namus, 4,189 kūdikių 
dantys apžiūrėta ir gydyta; 
205 gydyta ir auklėta kamba
riuose su atkilais langais John 
Spry, Eroebel ir Foster moky
klose. čia tiems kūdikiams bu
vo teikiama maisting/i pietų 
už 5 centus ir kuone trys ket
virtadaliai kvortos pieno kas
dien veltui.

Racine Avė. dispenserija yra 
atdaryta kasdien, išskyrus ne- 
dėldienius ir šiaip šventadie
niais, nuo 9 vai. ryto iki 5 vai.

vauja lietuvaitės, kurios taip 
šauniai pasirodė pernai. —J*

Pašalink Kotuli, Šalti/Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visose eptlokoM—15c ir «$c puodukas ir 
dudeld. Chlldren's Mustsrole (leuffvee- 

d4 forma) Mc. r

Geresnis nei Mušt ar d Plaster.

moterų čempionė Virginia Mer
cereau su St. Bagdonu. Be to, 
risis dar Mingela, Widzes, 
George Tremas, Levickis ir 

I Bancevičius su lenku iš Det
roito.

• Kliube yra įtaisytas radio, 
per kurį bus skelbiama Jack 
Sharkey (Žukausko) su Jim

' Maloncy kumštynių eigos re- 
i zultatai.

Visi* kas tik atsilankys, ga
ilės būti kliubo nariais visą 
mėnesį.

(Apg.)

Kur dingo K. čepukas?
i

Nėra ne vieno svarbesnio su
sirinkimo ir sueigos, kur K. 

Čepukas nedalyvautų, kur jin. 
darbu ir auka neprisidėtų. Bet 
per visą šį mėnesį jo veik nie
kas nemato ir spėlioja, buk į 
Kanadą automobiliam išvažia
vo. Man pasisekė jį rasti 1534 
N. Oakley blvd. dideliame ir 
gražiame name, prieš pat kata
likišką high schoolę, kur jis 
nusikalkiavęs ir nusimaliavojęs 
taiso kambarius. Mat nusipir
kęs dideliausi namą ir nuspren
dė pats vienas visą perdirbti, 
nes niekas jaip nemoka patai
kyti išlepęs: nori padaryti 
viską pirmos klasės. Už mėne
sio laiko manų užbaigsiąs dar
bą ir lysiąs laukąn pasižiūrėti, 
kokis oras ir puo ko vėl pra
dėti visuomenes darbą.

Prisipirkom automobilių
Porą metų atgal North Sidej 

automobilius i .turėjo vos keli 
lietuviai. Daljar jų nesuskait- 
liuosi. Mat Kaz. Montvidas, ku
ris čia buvo populiarus ir drau
gingas, ėmė pardavinėti H mi
somis ir Essexus ir mes prisi
pirkom ne Lile kokių “kenų”, 
o gerų automobilių, kurie eina 
be taisymo ir gali kitiems ne
va automobiliams visus fende
rius sulankstyti. Hudsono kom
panija, patyrusi, kad lietuviai 
sparčiai perka jos • automobi
lius, ėmė garsinti juos “Nau
jienose” kas šeštadienis net ant 
viso ketvirtdalio puslapio. K. 
Mbntvidui prisiėjo jau ne tik 
North Sidės lietuvius aprūpin
ti, o ir kilų kolonijų Chicagoj, 
todėl jis išsikėlė gyventi prie 
Jackson Parko, arčiau kompa
nijos generalio ofiso. Vienok 
į musų apielinkę jis vis da at
silanko, nes pirkėjų atsiranda 
arba negali jos užmiršti. Mat 
kas North Sidėj pagyvena, tam 
kitur neramu. Manome, ir Ka
zimieras turės grįžti, nes čia

žilius.

1323-1923
? "' Istorijos apžvalgą parašė
Į K. Binkis ir P. Tarutis
Y Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 

suprantama kalba pradeda savo raštą:
1 “Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi
■2 milžiniškomis giriomis. X --XII Šimtmečiais veik visa Lie-

tuvos žemė žaliavo licpomi-;, aržuolais, ošė šimtmetinėmis
V pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 

liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Į> Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos,
f ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
I knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.
• Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik- 
jL slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi -- lai yra turtas, ku- 
y ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.
■
• Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus,
& Vilnius musų buvo, musų bus!

I įsigyk Vilnių ir susipažink.b Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda
I NAUJIENOS
b 1739 So, Halsted Str., Chicago, IIL

8614-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Av«. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzia 89t2

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

VlLLY^iUNCLE

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
nias 25 centus.z /

Naujienos / į
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, fll Ketvirtadienis, geg. 19, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

vadina tuos tekius amerikie
čiai.

Jie j vyks šcšladienyj, gegu
žes 21 d.; pradžia 8 vai. vak.

Bridgeportas
Programas, kokiai ir šokiai 

visiems ir be įžangos!

Įžanga visiems dykai.
PiGgramns: gimnastikos žy

giai, kur pasirodys nu: rgaičių 
kliubai ir berniukai 
moterų kliubo 
no) 
dies 
kiai.

I eatras- 
Muzika

Linksmiausias susirinkimas 
ant Rridgeporto, tiesiog gatvėj, 
būtent 33td Place, prie Halsted

KĄ SAKO CHICAGOS DIDLA- 
I’IAI APIE P-I,es VILKUJTfiS 

KONCERTĄ.

Šokiai gatvėj, o ne

Tai bus ‘a Streeu Fair‘ ar
ba “Gala Street Festival”, taip

JONAS BEINORIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 18 d., 1 vai. ryto, 1927 
ni., sulaukęs 36 metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoj, Palabauftčių 
kaimas, Eržvilko valsč., Taura
gės apskr., Amerikoj išvyveno 
17 metų. Paliko dideliame nu
liūdime motei Į Domicėlę, sūnų 
Broniuką 12 m., du brolius, An
tanas ir Mykolas Amerikoj, o 
Lietuvoj, brolį Franciškų ir se
seris, Petaonelę ir Oną.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2903 W. 38th PI.

laidotuvės įvyks šeštadieny, 
gegužichJM d., 1927 m., 8 vai. 
ryto iš namų j Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Jono Beinoriaua 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą, t

Nubudę liekame,
Moteris, sūnūs ir broliai.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. Zolp, Tel. Blvd. 
5203.

Boulevard 413 ū
A. MASALSKIS 

GRABORIb'S
Musų patarnavimai- 
laidotuvėse ir kokia 
.ne reikale, visuomėt 
esti sanžiningas 7 tr 
nebrandus, todėl 
neturime išlaidų 
’aikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

kad

S. D. LACHAW!CZ
Lietuvis Graborins 
ir Balzamuotojaa 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

mano 
užga-

1271

J . F. R ADŽIUS
l.lHavis

Oraboriae Chicagoje ”* 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 
if»l. kad priklausau 
ar e grabų iidirby- 
stės.

OFISAS:
668 W. 18th St
1 ei. Canal 6174 

SKYRIUS:
S288 S. Halsted St 

Te). Blvd. 4068

WETZEL & PETERSON 
GRABORIAI 

Privatiški Ambulanaai 
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. Yards 1741 ir 4040 • 
SKYRIUS

4447 So.jJ'airfield Aveme, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
32U1 Auburn Ave^ Tel. Blvd. 3201

pi ūmoji 
Co\vlx)ys’ 
piemenų) 

choras,

(•Fine Arts Beeitai Hali 
gegužės 12, 1927) ..

skautai; 
virtuvės (kice- 

benas; amerikietiški liau- 
šokiai; lietuvių liaudies šo- 

Berniukai skautai paro- 
kaip suteikiama

pagelba nelaimėj, 
(vakarinių valstijų 
šokiai. “Birutės” vyrų 
ir daug kitų smagių programo 
punktų.

Visi į 33 Place! Visi kviečia- 
ni, visiems bus vietos.

Automobiliams sustoti vieta: 
\i’bmn av?., tarp 32-ros ir 35-

Bengia Fellowship House js 
taigos vedėjos.

North Side
K. R ūgis , vienas 

šios*
senes- 

kolonijos lietuvių 
Taipgi vienus veik- 
Jis priklauso įviii- 

ir kuone

Herald-Examiner (geg. 13).
Pereito vakaro artistai jau

nųjų amerikiečių serijose bu
vo... Ona Vilkas, žavėtina 
(charmiiig) soprano, kuri turi 
stylių, asmenybę ir rūpestingą 
;mii’kmenų apdirbimą/’

Chicago Evening American 
(gegužės 13) “...P-lė Vilkas,
kurią teko išgirsti jos pirmoj 
dainų grupėj, ilalijęnų dainose 
ir franeuzų arijoj, turi nepap
rastai malonų balsą, tyrą, jau
ną, širdingą (\varm) ir reikš
mingą.......Ii dainavo sunkią a-
i i jų iš Leoncavąllo ‘La Boheme,’ 
Musetta svaria sulla boec visa’ 
kaip tikra artistė.”

Majauskui te M. 
Orvidas A. 
Orlin J. 
Petrauskas Felix 
Poškevičius M. 
Petkus A. 
Rarnanauckas 
Stašaitis K. 
Simon 
S takus M. 
švelnia P. 
Slusz T. 
Savickas A.. 
Stankus K. 
Tal’mont A. 
Viskont i. P. 
Warn<> .1. 
Wood & Co. 
VVasill A. A. 
987 Zanvyčiui 
Žukas G.

M.

Antanui

CIASSIFIED ADS.

Announcements
Pranešimai

Birutės metinis susirinkimus bus 
Šiandie, ketverge, gegužės 19, 1927, Į 
8 vai. vakare, Ravmond Chapel sve
tainėj, 816 W. 31 St. Visi biruti?- 
Čiai ir rėmėjui malonėkit atsilan
kyti ; šj metinj susirinkimų.

Valdyba.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Help Wartted—-Malė

Darbininkų Reikia
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui
Financial

Finansai-Paskolos

REIKALINGAS barberis vaka
rais, patyręs savo amate. 4500 So. ' 
Marshficld avė.

VYRAI, kurie norit dirbti ir uŽ-

ST. JOSEPH, M1CH.
n.nn.v.u... r Tiktai 3'/z% nuošimčiųPARDAVIMUI namai, vienas 5 

juimų, bungalovv, aržuolo užbaigi- Be Komiso..........
mas antras 2 pagyvenimų, 9 ruimai ii MeR paskolinsime jums $10(U-$200 ir....... •! i» i-----  . -ir - — nien pahnuimalinę juhim ii

du bli pinigų, patyrimas nereikalin-I vienas ekstra lotas, yra garažai for- $300 už8im’okėjimo taksų, nuošim-
“ mm- nįKaį8 gildomas, galit pirkt po vieną morgičiuą ar kitiems pHvati-

arba mainysiu. niams reikalams. Pinigai paskolinami
Atsišaukite pas : 12 valandų.JOSEPH GLOPENIS, ‘

įso? woicott Ave., st. joeeph, Mkh. industrial Loan Service
« 1726 W. Chicago Ave.NEGIRDĖTI' MAINAI kampas Hermitage Ave.

_____ _______ Atdara vakarais iki 9 vai. apart ee-
• • mi- Įfisimaino 5-ių flatų puikus muro re<’0H pėtnyčios. 
I,nl’" namas, mainysiu ant bizniavo namo, 

farmos, loto, bučernės, arba Dry 
Goods store.

Išsimaino storas su 4 flatais, mai
nysiu ant mažesnio namo, ne paisant 
apielinkės, arba priimsiu bučernę kai- 

• po pirmą išmokėjimą, namo kaina 
$11,500.

Išsimaino 2jų flatų muro namas po 
4 kambarius, mainysiu ant Cottages, 
toliaus iŠ miesto.

Išsiųiaino bizniavaš namas Brigh- 
ton Parke, mainysiu ant 2jų flatų na
mo nepaisant apielinkės. Su virš mi 
nėtais reikalais kreipkitės pas 
F. G. Lucas & Co.

F. G LUCAS & CO- 
4108 Archer Ave., 

Phone lafayette 5107

giis, alga j savaitę $30, 4% komi- Į 
šiniis bonai. Pasimatykit su Mr. 
Bartkus, Gen. Mgr., 1011 \V. Wash-! 
ington st. Hm. 453.

Automobiles
CADDILAC sedan 7 pasažierių, 

V-63, beveik kaip mitijas, vartotas 
9 mėnesius, #1085 šiandie, kaina
vo $4800. Apleidžiu iipesti 
duosiu pigiai.

S aviniokas, 
5667 W. Lake streel 

(1 fl.) Austin 2042

Furniture & Fixturcs
________ Raku n d a i - Į te J h w{ _  

STORAGE SALE
Naujų rakandų ir kaurų suban

krutavusių ir palikių pas mus san- 
delyj. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarnis iki 10, nedaliomis iki 6. 
Dykai sandėlis. Dykui dastatymas.

STORAGE VVAREHOUSES, 
4025 W. Madison St., 
3531 N. Clark St.,

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų mnrgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

Miscellaneous

. Elektros Kontratkorius
Ivedam dratus j senus ir naujus na
mus, 
ir

P-as 
duju 
gyventojų, 
iausiųjų.
rioms draugijoms 
kiekvienoj jų valdyboj rasi ji. 
Kiek man teko patirti, jis daly- 

1 vauja aktyviai šiose draugijo
se: Susivienijime Lietuvių A- 
merikoj, Amerikos Liet. Tau- 
inėj Sandaroj, Chicagos Lietų
jų Draugijoj Savitarpinės Pa

talpos, Vaidylų Brolijoj ir kai 
' kuriose kitose.

Chicago Daily News (gogu, 
žės 13) “Anna Vilkas, jau- 
ųa soprano... sudainavo visą ei
lę dainų.. . ir tarpe kitų Leon- 
cavallo ir Gounod’o operatiškas 
ištraukas... Malonus* balsas, 
pilnas lyriškų ir dramatinių sa
vybių... muzikalia ir gabiai iš
lavintas.”

Didi. L. K. Vytauto draugijos 
rengiamos vakarienės skelbimas tu
ri būt apmokamas. Draugijų mi
tingai tiktai yra neapmokami.

i PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai, viską kartu arba atskirai; vie
toj $600 tik $150. " .... .........
avė. Važiuoti reikia Harrison ka
rais i vakarus iki 4500 VVcst.

suminėtų aukščiau 
jį tankiai sutiksi j- 
organizacijų priva- 

Jj rasi 
lietuvių

J^tai jvyko

Ji augi jų 
vairiuose 
ii uos? pasitarimuose, 
ir taip vadinamuose 
‘grand džiurėse.
koks nors nesusipratimas/ tarp 
įrangų. Su kitais dalyvauja ir 
). Kūgis, kaipo teisėjas ir tai
kytojas, ir savo žodį taria.

Jo vaikai, yra pamato tikė- 
| is, eis tėvo pėdomis. Jau da
bar jo sūnūs Mikas yra nortb- 

SLA. kuopos valdybos na- 
! i u. Miko sesuo, Aldona, bai- 
. iė Physical Culture mokyklą, bet 
dėl jaunumo negalėjo užimti 

, vietos, šiandien ji lanko, kiek 
j nan žinoma, universitetą Lie- 
I luvoj. X. ir X.

Chicago Evening Post (gcg. 
13). — “P-lė Vilkas turi puikų 
natūrali balsą, nepaprastai toli 
skriejantį; geras aukštąsias no
tas ir nepaprastą resonansą, 
kuone« kontralto gudėjimo že
mesnėse gaidose... Jauna dai
nininkė, turinti tikrai galimy
bių iškilti.”

Chicago Daily Journal (geg. 
13). — “Puikaus įspūdžio pa- 
larė Ona Vilkas, soprano, ku- 
i pasirodė savo koncerte-de- 

bute ketvirtadienio vakare 
Fine Arts Beeitai salėj, jaunų 
jmerikiečių serijoje.

Leonca valio arijoj ‘La Bo
hema’ ir ‘Plūs Grand dans* son 
obseurite’
,š “Karalienė šeba’’ ji parodė 
Iramatinį soprano balsų, stip
rų ir gražų, o taipgi sugebė
jo akcentuoti notas veikliai ir 
engvai.
Įgijusi 
pavyko 
ir savo

Humboldt Pirk Lietuvių Pol. Kliu
bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketverge, gegužio 19, 1927, Humboldt 
Maccabee svet., 1621 N. Califomia 

lubos, Chicago, III. Pradžia 
v. Nariai neatbūtinai daly- 
nes yra svarbių reikalų išk 

Sekr. A. Walskis.

Avė., 2 
7:30 v. 
vaukit, 
rišti

f
Rūtos Piknikas, nedėlioj, gegužio 

22 d., 1927, Chernausko Darže Archer 
Avė. ir 79th St., Justice Paik, III. i 
Prasidės 10 vai. ryte. Ęus gera mu
zika. Bus geri ir skanus pietus. Už
prašo Rutiečiai.

Gounod’o arijoj

Laiškai Pastoje
EuŠie laiškai yra atėję iš 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
, nueina į vyriausįjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Bei- 

‘ kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
io\v” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
Žymėta. Laiškus paštas laiko 
ik keturioliką d enų nuo pa

skelbimo.
902 
905 
90(>
908
909 
912 
917
927
937 
938 
940
942 
950 
956
961
963
964
967 
975 
976
981 
988

Baltaragene Morta 
Baraucku Jonu 
Bikinas Povilas 
Buczynski Jozcf 
Bubąs Joe 
Cbapinas N Edmond 
Cygan Andris 
Grumadas K 
Luizinas- Kazimeras 
Karpis KaJmier 
Kibartas Frank 
Kuiera Alzbeta 
Norvaišch Antanyna 
Petrasius Pranas 
Purtolnikos Vincentas 
Bukauskas Karlas 
Rakashus J 
Businska A 
Skirka Povilas 
Stackunas- Karia 
Talskis William K 
Zevickis Franas

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Ji turi ūpą, nes yra 
ir.vziRos jausmą. Jai 
užkrėsti tuo jausmu 
klausytojus.” 
tai atbalsiai muzikosTokie 

ir dainos kritikų į p-lės Vil
kintos koncertą. Atbalsiai, ku
riems gali pavydėti ne viena 
au užėmusi dainos pasaulyj 

,;am tikrą vietą dainininkė.
Beikia tikėtis, kad jie ne

apsuks p-lės Vilkiutės galvos, 
o tik bus akstinu siekti dau
giau, kilti aukščiau... nors 
ir yra žinoma, kad juo aukš
čiau pasikeli, tuo šalčiau bū
va gyventi. —N.

Laiškai “NauĮienose"

priversti

“Naujie
ji tsiimti, 
grąžinti

P.

(8)

šie laiškai randasi 
nų” raštinėj. Prašom 
nes busim 
paštui.

Adomaitis- 
Antanaitis 
Arlanskis J. (2) 
Andelong 
Brijunas J. 
Baltas Chas. (2) 
Dambrauskienė 
Geniotis S. 
Gireitjurgis V.
Gestautienė E. (2) 
(rutauskis P. (2) 
Jonelis A. 
Josulehas A. 
Jakštiene B. 
Jonaitis S. (2) 
Kudok Z. 
Lidzas- Wm. 
Kaminskiene M. 
Kazlauskas K. (2) 
Kudakienė Z. 
Louckas T. 
Machulis Feli* 
Marcinkievičius A. 
Marcinkus A. (2)

Taisom. RADIO parduodam 
taiaom. Geras patarnavimas ir 

nebrangiai.
Wallin & Cserep 

1435 W. 105th PI. 
Tel. Beverly 9794

PARDAVIMUI 7 kambarių rezi- 
, 2 karų gara

žas. Kaina $6000. Dalį įmokėti, li
kusius ant lengvų išmokėjimų. 3504 
S. Mozurt Si. ELECTRIC KONTRAKTORIU3

Seniausias iš lietuvių, kur duoda 
užganėdinimą. {vedam 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

745 S. Koltnar ,|encjjJU Moderniška,

Musical Instruments

$800 VERTES GROJIKUS PIA
NAS už $79, su benčiumi, roleliais ir 
cabinet. 6186 So. Halsted Street, 
1 flatas frontas.

BABGENAS. Moderniška 5 kam
barių rezidencija, karštu vandeniu 
šildoma, 2 karų garažas, lotas 
90yK25, greitam pardavimui *7750. 
Savininkas, 6049 S. Kildare avė.

GROJIKUS pianas tiktai 
biskį vartotas, kainavo $700, 
parduosiu už $90. Benčius, ca- 
binet ir roleliai. Išmokėjimais 
pagal sutartį. MR. RUDAITIS, 

6512 So. Halsted St. 1 fl.

$3 įmokėti ir po $25 Į mė
nesį, nupirksite namą ir barnę 
ir 2 lotus po 30 pėdų, yra van
duo ir elektra. Atsišaukite, 
1630 Burling St., netoli Sum- 
mit, Diversey 5109.

Business Chances
________ Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, bizniavoj 
vietoj, bargenas, nes važiuoju i Lie
tuvą. 5626 S. Racine ave.

NEPAMIRŠKITE — 
kad “Ncujienų” Darbuotojų 

Vakarienė ir draugiškas pasi
kalbėjimas sųbatoje, gegu- 
žės-May 21 d.^ š. m., Masonic 
Temple svetainėje, 1547 N. Le-| 
avitt Si. Pradžia lygiai 8 vai. i rinktas biznis, daromus geras cash 
vakaro, šiame susirinkime da- w . ^1 .J • . J . • F, J -..J.- O. . ... . . .. - 'ši parduoti, įsteigtas jau 7 metai, 3
ly vau ja tiktai'tie, kas yra ga- gražus šviesus kambariai iš užpu
vęs tikietus iš “Naujienų” liuo- kalio. Matykjt savininką, 7156 So.
sai įžangai vąrs pažymėtą su- As,1Iand ave-
sirinkimą. Primenant turin
tiems tikietus, y kad sųbatoje 
kaip 8 v. v. būtinai atvykite į 
Masonic Temple svetainę! Iki 
pasimatymo.»— Komitetas.

PARDAVIMUI puikiausia delika- 
tesen ir grosernė, South Side, pa-

PARDAVIMUI jestauranas, lietu
vių kolonijoj, birus"gems, renda pigi. 
Ilgas lysas/ Parduonu pigiai.

11955 So. Halsted St.

PRIVERSTAS parduoti grosernę, 
geroj vietoj ir gęras biznis, parduo
siu labai pigiai dėl ligos, 

2608 West 47 St.
PRANEŠIMAS

Kad įsitaisius visai mo
derninį ofisą — labaratoriją PARDAVIMUI čebatų taisymo ša- 
ir patarnavus ligoniams pa. Gerame stovyje. 4565 Went- 
kuogeriausiai, persikėliau į worlh ave’ 
didesnę ir patogesnę vietą, 
3421 So. Halsted St. (ant 
naujos Budriko krautuvės).

Valandas: nuo 12 iki 3 po 
pietų ir nuo 6:30 iki 8:30 va
kare; sekmadieniais nuo 10 
iki 12 po pietų.

bučernė ir gro- 
su ledine masinu, slicing 

elektrinė kavos mallino 
ki
li nt

PARDAVIMUI 
šerne, 
mašina, 
mašina, 2 svarstyklės, ir daug 
tu dalykų. Bučernė randasi 
107 ir Michlgan avė.

Tel. Trlangle 0600. 
Stencel, 1203 W. 79 St.

PAPRASTAS BARGENAS

Persona]
Asmenų Ieško

PAIEŠKAI! savo švogetlo Jurgio 
Mankiuis, pirm lauš gyveno San 
Eranedseo, Gal. Dabar nežinau kur. 
Tegul pats atsišaukia arba žinan
tis pra neškit; busiu dėkingas.

Vincas Pušln.skas,
2958 W. 3/ith St., Chicago, 111.

Y. DAPšEVIČIUTR, paieškai! sa
vo dėdės Martino DapŠevičiaus iš 
Pabalių kaimo, Šiaulių priemiesčio. 
Išvažiavo i Ameriką 41 m. atgal; 
gyvena Philadelphijos mieste. Mel
džiu atsikreipti per laišką į John 
J. Zolp, 4559 S.’ Paulina st., Chica
go, III.

PAIEŠKAU moteries ar mergi
no** apsivedimui, ne jaunesnės kaip 
25 metų ir ne senesnės kaip 35 m. 
Aš esu 33 metų ir esu amatninkas 
— pentorius ir' dekoratorius, 
rėčiau greitai susipažinti. Aš 
kuomet nebuvai! vedęs.

LEWLS YOCHIS, 
1216 North Clark St. 

CHICAGO, ILL.

Fumished Rotoms

No- 
nie-

RENDA] ruimas dėl vaikino, 3 
flatas. Atsišaukit po 6 vai. vakare. 
3131 S. Emeralu avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikta

REIKIA patyrusios moters indų 
plovimui, 4169 S. Halsted St.

REIKIA patyrusios “salcslady”— 
pardavinėtojos į dry goods krau
tuvę. 3793 Archer avė.

PARDAVIMUI nįmas 2 aukštų, 
mūrinis; našlė moteris turi greit 
parduoti. Karštu vandeniu apšil
domas. Savininkas, 6737 S. Camp
bell avė.

Bridgeport Painting .
& Hardware Co.

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

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

kambarių, kambariai šviesus, ar- 
žuolo trinias, geriausiame stovyj, 
gera transportacija, cash $3000 ar 
daugiau. Parduosiu pigiai, nes ap
leidžiu miestų. Savininkas, 1945 N 
Albany avė., viršutinis flatas.

KRAUTUVIŲ FIKČERIA]
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 

Bekemių. Mu- 
eų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St. z

Pardavimui bučernė ir grocsrnė, 
didelis biznis už pusę kainos nuo 
kont raktoriaus; biznis daromas 
cash, randasi Bridgeporto apie!in- 
kėj biznio centre. Kils pirmas, tas 
laimės, šaukit

M. ZIZAS, 
Hemlock 5526

AR nori būti biznierių be pini
gų, tai Čia yra gera proga, tik ne
praleisk šitos progos. Nei cento 
nereikia, o daug bus pinigų, tik 
jei tamsta biskj supranti apie biz
nio dalykus. Adresas: “Naujienų” 
Skyrius, 3210 So. Halsted Street, 
Box ^28.

PARDUOSIU bučernę ir grosernę, 
Marouette Parko apielinkėj, su pui
kiu namu^arba vieną bizni. Priim
siu lotus arba namą už teisingą 
kainą i mainus. Kas darys sutarti 
su savininku, daug pinigų sučėdys. 
Savininkas nori pasitraukti iš biz
nio. Matykit savininką bučernėj, 
2553 W. 09 St.

GARAŽO bizniu su sales ruimu 
pardavimui arba mainymui. Telefo- 
nuokit Hemlock 6151.

Real Estate For Sale

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
Mes parduodam visokia kaina na

mus, lotus, farmas ir biznius po vi
są Ameriką. Kurie turite ką ant iš
mainymo, kreipkitės pas

A. GRIGAS
3114 S. Halsted st. / 
Tel. Boulevard 4899

SJGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS } 
Pabudavosini ant jūsų loto bun- 

ga ow, 2 flatų arba apartmentinį 
Duosime dėl 15 metų morgičių be 
nuošimčių per 3 metus. Del apsi
saugojimo pamatyk mano planus 
pirmiausiai. Geo. O. Hadwiek, kon- 
traktorius ir budavotojas. Phone 
Palisade 3163.

PARDAVIMUI muro didelis na
mas ant Halsted st. Geriausioj biz
nio dalyk galima gerai uždirbti pi
nigų, tik jei tamsta turi pinigų 
bislėį Įnešti. Nepramiegok, bo gai
lėsis.

SAVININKAS
32 M) S. Halsted st. Box 227

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trekų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. (steigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo jstaiga Chicagoj. Tik paty
rę

EXTRA
DIDELIS BARGENAS 

BRIGHTON PARKE
2 storai, 1 flatas ir 3 karų 

garadžius ant kampo — pu
sę bloko nuo Lieituvių Baž
nyčios. Savininkas privers
tas greitai parduoti. Kai
na tik ..................... . $7850.00

5 kambarių kampinis na
mas ir 2 karų mūrinis gara
džius puikioje Berwyn ko
lonijoje. Savininkas priims 
lotus kaipo pirmų įmokėji- 
mų. Kaina tik....... $5750.00
Įnešti tik ................ $750.00

Balansas lengvais išmo
kėjimais. j

Atsišaukite toujaus.
FRANK L. SAVICKAS, 

726 W. 18th St., 
Phone Canal 1603.

Financial
Finanaai-Paskoios

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

Privatiškas Fondas ant gerų pirmų 
ir antrų morgečių ant lotų ir namų. 
Žemos komiso ir nuošimčių kainos.

BILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dearborn 4406

unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO. 

3411-13 Ogden Ave,
* Phone l^wndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kuri 
karpenterystės darbų. Taipgi jvedu 
apšildymų į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtiK darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St. 
Roosevelt 8500

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In 

Plumblng ir namų šildymo reikmenų. 
2118 So. State St., Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454 
Ci^eros Krautuvė, 4600 W. 22 St. 

Tel. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

Į 90 DIENŲ UŽ $90 
Galite išmokti Wenzel budu beauty 

culture pagal valstijos curiculum 
THE WENZEL WAY 
BEAUTY CULTURE SCHOOL 

177 N. State St., 
Room 807, Phone State 1887 j

Educational
Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

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

J. P. OLEKAS; Mokytojas
3106 S. Halsted St.y Chicago, Iii.

i


