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Del šitos reveliacijos Maskva 
jau esanti nutarus savo minis- 
terj Lietuvai, p. Aleksandrovs- 
kį, atšaukti iš Kauno.

ir vi- 
užsie- 
Rios- 
Pablo

MASKVA, geg. 25. — So
vietų prekybos komisaras Mi- 
kojan šiandie pareiškė, kad jo

25. — 
prane- 
25-27

Parlamentui pi it.nūs santykių 
nutraukimui, nota bus šian
die įteikta

gražu; nedidelė tem- 
atmaina; stiprokas 
pietų vakarų vėjas.

temperatūros buvo

pirmininkaus ką 
Jungtinių Valsti- 
vadas Ramsay 

Tokį pat mitingą

Kauno 
praneša, 
p. Liuda 
vienu balsu priimta į prisieku
sius advokatus.

Įteikus notą, sovietų 
ir prekybos delegacijos 
nėms veikiausiai bus duota sa-j 
vaite ar dešimt dienų laiko iš-

MEKSIKOS MIESTAS, 
. — Keleiviai praneša,

Mieste pasidarius maisto sto
ka, viskas baisiai pa b rangą; 
gyventojuos didelis

ŠANTIAGO, Čilė, geg. 25. — 
kabinetui
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Ghicagai ir apielinkei federa
cinis oro biuras šiai dienai pia- 

įvai- našauja:

aeroplaną 
mylių

“Lietuvos 
kfid gegužės 8 dieną 
Purėnienė buvo kaip

kad val- 
nutrauktl 

sovietija gaus

Santykių su Britais nutrūkimą
Maskvos vyriausybė laiko 

' įvykusių faktu

sienos ikj. Mek-
žudanti juos be Jungtines Valstijas.
Banditai vietoj garlaiviu President Madison ir mų švarumas, valdžios decent-' 

kartais kariami apie birželio 19 bus jau Seat-' ralizacija ir valstijų 
stulpų. tie*

No. 124

The First and Greatest Lithuanian Daily in America NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entered as second Cla«« Mattar March 7, 1914, at th’a Poat Office of Chicago, 111., 
uhder the Act of March 8,1879.

The First and Greatest Lithuanian Daily (n America J

NAUIIENOS
Thc Lithuanian Daily N«wi

FUBL10HBD BY LITHUANIAN NBWS PUBLISHINO CO.. INC.
1739 South Halated Stroet, Chicago. Illinois 

Tslsphons Roossvslt 8500

NAUJIENOS
Thb Lithuanian Daily Niwe 

9U1LI8HED BY LITHUANIAN^EWI PUBLISHINO CO., IN J.
1739 South Habted Street. Chicago, Illinoit 

Talapboaa Rooaovelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

437

SSSR ATŠAUKIA SAVO ATSTOVĄ LIET^A
Gen. Klešinskis prisipaži 

nęs dirbęs Maskvai
RYGA, Latvija, geg. 25. 

[Chicago Tribūne Press Servi
ce], — Pasak pranešimų 
Kauno, generolas Konstantinas 
Klešinskis, buvęs Lietuvoj ge
neralinio štabo viršininkas, 
kurs tapo areštuotas tuo me
tu, kai jis vienąm sovietų Ru
sijos legacijos Kaune valdinin
kui davęs slaptą karo departa
mento dokumentą, esąs prisi
pažinęs, jogei jis dirbęs bolše
vikams jau nuo 1926 metų lie-

pos mėnesio.
Gen. Klešinskis buk pasisa- 

iš kęs, kad bolševikai, radę jo 
seną motiną gyvenančią Lenin
grade, pranešę jam, kad jei ji
sai nesutiksiąs šnipauti sovie
tų valdžiai, tai “čeką” jo moti
na areštuosianti. /

Britu kabinetas taiso no 
tą sovietų valdžiai

Ties Hankovu, šiaurėj, 
einą smarkus mūšiai

I Pacific and Atlantic Photo]

Aviatorius kapt. Charles A. Lindbergh apdovanotas Garbės Legiono ženklu, šalę jo stovi 
Francijos prezidentas Gaston Doumergue, kuris tuo augščiausios Francijos garbės ženklų jį 
apdovanojo už perskridimą be sustojimo iš New Yorko į Paryžių. (Fotografija perduota kabeliu. į 
New Yorką, o iš New Yorkd telegrafu į Chicago). ,

Vokiečiu komunistai pra 
radę 40% nariu

Iš 150,000 narių beturį 90,000; 
tuo tarpu socialdemokratų 
partija užaugo iki 1,000,000 
gerai stovinčių narių

Meksikos darbininkai 
kratosi komunistu

Prašo vyriausybę, kad komu
nistai svetimšaliai butų iš
guiti iš Meksikos

BERLINAS, geg. 25. — Se
nai nebuvo tokio didelio ir to
kio entuziazmingo Vokietijos 
socialdemokratų parteitago 

j (partijos suvažiavimo), koks 
kad yra pastarasis, \ laikomas 

! dabar Kiel mieste.

LONDONAS, geg. 25. —Bri
tų kabinetas taiso sovietų Ru
sijai notą, kuri bus įteikta so
vietų atstovams tuojau, kai 
tik parlamentas patvirtins val
džios nutarimą nutraukti diplo
matinius ir prekybinius 
k.us su Maskva.

Manoma, kad nota bus įtei
kta rytoj, tuojau 
parlamente, arba 
rytą.
Laukiama aštrios

mente
Britų konservatorių piartija 

turi atstovų bute absoliučią 
daugumą, dei to nėra na men
kiausios abejonės, 
džios pasiryžimas 
santykius su
parlamento pritarimą.

Vis dėl to atstovų bute lau
kiama karštos kovos, kai tas 
klausimas bus debatuojamas.

Šį vakarą šaukiamas nepa
prastas Darbo partijos mitin
gas, kuriam 
tik grįžęs iš 
jų darbiečių 
MacDonaįd.
šaukia ir liberalai, kurie irgi 
yra priešingi diplomatini!) san
tykių nutraukmui, nors netiek 
priešingi prekybos sutarties su 
sovietais panaikinimui.

ŠANCHAJUS, Kinai, 
— šiandie į llankovą 
Britų kreiseris Durban, 
bundamas dešimtį tonų 
nuotų vielų ir vieną 
maišų

Praneša, kad padėts Hanko- 
ve patapus begalo rimta, ir dėl 
generolų Jang Seno ir Ilsia 
Taojino armijų besiartinimo, 
mieste pasirciŠkią didelio nera
mumo.- r

Iš Honano fronto atvykstą 
daugybė sužeistų, kits rodąs, 
kad į šiaurius nuo Hankovo 
einą smarkus mūšiai.

| Pasireiškianti didele maisto 
stoka ir dėl to kainos produIš

kovos parla- tams neapsakomai pabrangf.i- 
sios.

Pranešimai iš čunkingo sa
ko, kad generolai Szečuano 
provincijoj nutarę pasiųsti į 
llankovą 40,000 kariuomenės 
padėti generolui Čian Kaišekui 
nuveikti komunistus.

Tuo tarpu nacionalistų ar
mijos, vartodamos Nankiną 
kaipo bazę, sparčiai žygiuoja 
priekin išilgai l^ikovo-Tientsi- 
no geležinkelio, šiaurės gene
rolų Sun cuanfano ir Čang 
Čuano kariuomenės tapo išgui
tos iš milžiniškos srities. Paė
mę Jangčavą, nacionalistai to
linus dar paėmė keletą kitų 
miestų Kiangsu provincijoj.

Didelės nacionalistų kariuo
menės dalys keliasi per Jang- 
tse upę ties Nankinu ir čin- 
kiangu užimti pozicijas šiauri
niame upės krante.

Didelės sovietijos valdi 
ninku vagystės

geg. 25. 
išplaukė 

ga- 
aksti- 

vielų ir vieną milioną 
bar i k adonis statyti.

Naujas Čilės ministe- 
rių kabinetas

RYGA, gog. 25. — Maskvos Senajam ministerių 
politinė policija (“čeką“) suse- tuojau po prezidento rinkimų 
kė milžiniškas, milionus rublių atsistatydinus, 
siekiančias, vagystes 
laivyno komisariate, 
daug komisariato 
Svarbiausias tarp
esąs vienas Anisimov, 
esąs pasiglemžęs apie 600 tūk
stančių rublių.

respublikos 
karo ir prezidentu išrinktas gen. Car- 
Suimta 

valdininkų.
areštuotų 

kurs

Meksika naikina bandi
tus be pardono

los Ibanez{ organizavo naują 
valdžią. Premjeru yra Enri- 
<nie Balmaceda — Toro, pir
miau buvusio Čilės prezidento 
sūnus, kurs bus taipjau 
daus reikalų ministeris; 
nio reikalų — Conrado 
Gallardo; finansų — 
Ramisez.

Europa varžosi dėl pro 
kybos su Argentina

BUENOS AIRES, Argenti
na, geg. 25. — Europos kraštai 
ėmė tarp savęs varžytis dėl 
prekybas su Argentinos res
publika. Didžioji Britan'ja 
ir Francija savo lėgacijas Bu
enos Airese pakelė į ambasa
das ir pastatė jas lygiame 
laipsny su diplomatine Jung- 
tinių Valstijų atstovybe.

Ispanijos valdžia pasiūlė 100 
milionų pesetų (apie 20 milio- 
nų dolerių) paskolos palan
kiausiomis sąlygomis, pasiūlius 
taipjau parduoti Argentinai (lu 
nauju karo laivu. Argentina a- 
budu pasiūlymu priėmė ir gau
ta paskola sumokės už laivus. 
Be to, girdėt, Argentina sta
tydinsiantis du karo laivu An
glijoj ii* du Italijoj, nes tiedvi 
valstybi irgi pasiūliusi pasko
lų panašomis sąlygomis, kaip 
kad Ispanija.

Matę jūrėse aeropla 
ną, gal Nungessero?
ST. JOHN'S, Newfoundland, 

geg. 25. — Danų Škuneris Al- 
bert, atplaukęs į Belleoramą, 
praneša, kad gegužes 9 dieną 
jis matęs lekiantį
j urėse, aštuoniasdeš imt 
nuo Cape Pine.

Buvo pranešimų, kad 
1 „ _ _ 

šieji per Atlantiką 
lakūnai, kapt, 
kapt. Coli, buvę matyti netoli 
Ilarbor Grace. Del škunerio 
Albert pranešimo, kurs pa
tvirtina geg. 9 dienos praneši
mą, vyriausybė daro tyrinėji- 
jimą.

SSSR, paliaus biznio 
operacijas Anglijoj

Am. Darbo Federacija 
kovos “indžonkšenus”

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
25. — Meksikos Darbininkų 
Konfederacijos rajono komitt*- 
tas pareiškė, kad organizacija 
prašysianti vyriausybę ištrem
ti iš Meksikos visus komunis
tus svetimšalius, daugiausiai 
kubiečius, ispanus ir kitų 
Centralines Amerikos kraštų 
piliečius. Konfederacijos vir
šininkai sako, kad jų organiza
cija nenorinti, idant svetimša
liai darytų įtakos Meksikos 
darbininkams.

“indžionkšenas” prieš 
statybos darbininkus

at
kurs 
gau-

kad 
federalinė Meksikos kariuome
nė, gaudydama banditus išilgai 
geležinkelių linijų nuo Jung
tinių Valstijų 
sikos Miesto, 
susimilimo, 
sušaudomi, o 
ant telegrafo

Filipinų valdytojas
Wood ruošiasi namo

MANILA, Filipinai, geg. 25.
— Filipinų generalgubernato
rius Leonard Wood žada atei
nantį šeštadienį išplaukti į

Plauks

BOSTON, Mass., geg. 25. — 
Aukščiausias Massachusetts 
teismas šiandie išsprendė, kad 
Stearns Lumber kompanija ir 
kiti statomosios medžiagos ga
mintojai turį teisės gauti teis
mo “indžionkšenus” apsiginti 
nuo įvairių statybos darbo uni
jų narių, kurie stengiasi jų į- 
mones padaryti unijines.

Stearns Lumber kompanija 
kaltino darbo unijas dėl “ne
teisėtos kombinacijos ir kon
spiracijos.“

Suvažiavime dalyvauja dau
giau kaip 400 delegatų, taipjau 
daug Iraternalinių delegatų iš 
kitų kraštų.

Francijos delegatas Brake, 
kurs suvažiavimą sveikino 
franeuzų draugų vardu, pra
nešė, kad Francijos socialistai 
turį 97 atstovus parlamente ir 
840 miestų galvų (burmistrų). 
Jis pareiškė, kad Francijos so
cialistai pradėsią stiprią kam
paniją prieš ilgesnį Beino kraš
to okupacijos tęsimą.

Rusų socialdemokratijai 
stovauja drg. Abramovič, 
savo kalboj pasakė, jogei
narni iš Rusijos pranešimai 
kalbą vien apie A baisius so
cialistų persekiojimus ir kan
kinimus ir kad tarptautinis 
proletariatas turįs žinoti apie 
dalykų padėtį Rusijoje.

Drg. Wells, daręs pranešimą 
apie Vokietijos socialdemokra
tų partijos stovį, nurodė, kad 

partija 
iš 150,- 

beturint 
Į 90,000, taigi praradus 40 nuo- 
Išimčių narių, tuo tarpu kai so
cialdemokratų partija stambiai 
paaugus ir dabar turinti visą 
milioną gerai stovinčių narių.

Jis taipjau pareiškė, kad 
jpks bendras frontas su ko- 

___ __ __ • negalimas, ka- 
ir dangi savo nelemtais darbais 

Laužyti juos, reiš-!jje ne§ą pragaištį Vokietijos

NEW YOBKAS, geg. 25. — 
Kalbėdamas New Y*ori<o Ban
kininkų Klube, Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas 
William Green šiandie pasakė, 
kad federacija pradėsianti 
kampaniją, idant kongresas ir į Vokietijos komunistų 

smunkanti:
, „ . . , x . |000 narių ji šiandiederalinių ir valstijų teismų 
“indžionkšenų.”

Darbininkai negalį pasiduoti 
pastariems sprendimams, ku
riais patvirtinta “indžionkše- 
nai“ ginčuose tarp darbininkų 
ir samdytojų, pareiškė Green. 
Klausyti tų “ 
reiškią sunaikinimą, mirtį 
pragaištį, 
kią persekiojimą ir baudimą, 'darbininkų judėjimui.

departamentas sustabdysdąs vi-.valstijų legislaturos įstatymaisJSpar^jaį 
sas prekybos operacijas Angli- apsaugotų darbininkus nuo fe-;(\()() •
joj, ir premjeras Baldiviir pa
matysią#, kad. jis apsirikęs 
manydamas, jogei sovietų pre
kybos organizacijas likvida
vus, jų funkcijos pereisian
čios į britų firmų rankas,

Į santykių su Did. Britanija 
trūkimą Maskvoj žiūrima jau 
kaip į įvykusį faktą, kadangi 
sovietų vyriausybė nė kiek ne
abejoja, jogei Britų valdžios 
pasiūlymus parlamentas pilnai 
priims.

indžionkšenų, imunistais et-ap

Dar vienas Meksikos 
vyskupas ištremtas

LAREDO, Texas, geg. 25. r—• 
šiandie į La rėdo atvyko Vera 
Cruzo vyskupas Rafael Vanen- 
cia, Meksikos vyriausybės iš
tremtas. Iki .Jungtinių Valsti
jų sienos lydėjo jį slaptosios 
žvalgybos valdininkas.

Purėnienė — pirmas 
prisiekusis advoka

tas moteris Lie
tuvoj

Kunigas įsigeidė auto
mobilio, parapijonys 

sustreikavo
GREAT BEND, Pa., geg. 25. * 

— Vietos episkopalų bažnyčios 
kunigas, . Rev. Warburton, įsi 
geidė automobilio ir pareikala 
vo, kad parapijonys jam
įtaisytų. Tie atsisakė. Kunigas 
paskelbė, kad jis 
darysiąs rinkliavas 
liui nusipirkti, 
sustreikavo: jie paliovė lankę
bažnyčią. Į pamaldas beateina 
dvi, trys moterėlės.

Senatorius Wheeler
Filipinų nepriklau

somybę

UŽ

Lietuvos žinios
MANILA, Filipinai, geg. 25.

Jungtinių Valstijų senato
rius Bufton K. Wheeler, kurs 

jį dabar lankosi Filipinuose, šian-

Du lakūnai užsimušė
SANTA MONICA, 

gūžės 25. -- Clover

bažnyčioje 
automobi- 

Parapijonys

die laikė Philippine Columbia lauke jų aeroplanui 
ascciacijai kalbą, kurioj jis pa- žemėn iš 1,000 
sisakė už suteikimą tuojau mos, užsimušė 
pilniausios nepriklausomybes Walter J. Ligon 
ir savarankybūs Filipinams. ‘ pilotas Ivan Hali.

Cai., ge- 
aviacijos 
nukritus 

pėdų aukštu- 
lakunai įeit, 

ir mokinys

r___ _ ] tą die- P- Purėnienė yra juristė ir
taigi gegužės 9, skrieta- iki šiol buvo prisiek, adv. pa- 

u franeuzų Sėjėja. Ji yra 'socialdemokrate, 
Nungesser ir buvus išvaikyto Lietuvos Sei

mo narys.

Pasak ‘Lietuvos žinių“, p. 
Purėnienė dabar yra pirmas 
prisiekusis advokatas ne tik 
Lietuvoj, bet visose Pabaltijo 
valstybėse.

Žemės drebėjimas pietŲ 
Italijoje

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

i

Valstijų gubernatorių 
konferencija wRH

KOMA, Italija, geg. 25. — 
Neapoly, Benevente, Aveline ir 
kitose pietų Italijos 
šiandie buvo jaustas 
žemės drebėjimas, 
kur ir kiek žalos, 
nepaduoda.

vietose 
btiprus 

Ar padarė 
pranešimai

AUGUSTA, Mo., geg. 
Gubernatorius Brewster 
še, kad liepos mėnesio 
įvyks Mackinac’e, Mich 
rių valstijų gubernatorių kon-' Iš viso 
ferencija. Konferencija svars- peraturos 
tysianti tokius klausimus kaip vakarų ir 
šelpimas dėl potvynių nukent^- Vakar 
jusiu, rėmimas farmerių, rinki- tarp 57° ir 71° F.

šiandie saulė teka 5:21, lei- 
valdžių džiasi 8:13’ valandą. Mėnuo te- 

svarbumo patvirtinimas. *ka 3:10 valandą ryto.

Burmistras inkriminuo 
tas dėl žmogžudybės
MURPHYSBORO, III., geg. 

25. — Jackson kauntės grand 
jury šiandie tapo inkriminuoti, 
kaltinami dėl pirmo laipsnio 
žmogžudybės, Murphysboro 
burmistras W. Budd, policijos 
viršininkas Wm. Green ir de
puty šerifas Wm. Davls. Visi 
trys kaltinami dėl užmušimo 
vienos biliardines savininko, 
Fredo Dominicko.

IKI

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

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

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

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

Telegrafuoki! 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 
TUPI K AIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 234G West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

!d
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RA tiesa, kad paprasti
cigaretai yra pigesni negu— 
Helmarai. Bet kaip tik sykį 
jūsų lupos dasilytes Helma- 
rų, jus nepaisysit skirtumo 

keletos centų. \ Helmarai yra 
cigaretai gerumo, bet ne dau
gumo. Tūkstančiai vyrų 
grįžta prie Helmarų kasdien.

Kada 
nors jus irgi atsigrįšite prie 

H ei manį
S landė n 

turėtu būti tas laikas

Į »oro pergalėti be apsimetusių,
1 'išskaičiuotų lengvų ir nerim

tų kirčių. Sandelis norėjo kiek 
galint (greičiau užbaigti, kai 
Kingas priešingai, vengė pildy
ti jo norus.' Jis iš savęs pasi
juokė ir šis nusišypsojimas at
sispindėjo jo veide tuo laiku, 
kai jis šykščiai pradėjo rinkti 
savo jėgas, ką liktai sęnatvė 
tegali. Sandelis buvo jaunas 
ir jaunystės perteklium dosniai 
aikvojo savo pajėgas. Kingas
vadovavosi taktika, ilgomis,
kankinančiomis imtynėmis, gi
musia išmintim. Jis žvairavo 
ramiomis akimis ir lėtai judin- 
damasis lukterėjo, kad išeitų 
visos Sandelio putos. Daugeliui 
žiūrėtojų rodosi negalint Kingą 
kovoti, ir j|e< garsiai reiškė min
tis siūlydami tris prieš vieną 
už Sandelį. Bet ir išmintingi 
žmonės buvo, nedaug* 1, kurie 
iš senų laikų žinojo Kingą ir 
kurie noriai 
karnas, kai;

Paskutinė g
Undl-RIndl j KOVU

Jack

Londonas

Abu susiėjo kits kitą pasvei
kinti. Kai sukambejo gongas 
ir tarškindami derliomis kėdė
mis asi tentai nulipo nuo arenos, 
juodu kits kitam paspaudė ran
kas, o paskui sustojo kumšti- 

Tą pat minutę, 
mašina,

priešininko, smogė 
šonų, o paskui tai 
tai puldamas pra-

ninkų pozoj, 
lyg užvesta 
metėsi ant 
jam akin, į 
atšokdamas,
dėjo kirsti vienas po kito smū
gius.

Sandelis

kampe sėdėdamas jis atsigręžė 
atgal ištempęs kojas ir rankas 
padėjęs ant lyno; jo krūtinė ir 
viduriai laisvi ir giliai kilojo
si įtraukiant orą, kurį jo asis
tentei pašluostėmis pute. Jis 
užmerktomis akimis klausėsi 
publikos balsų. .

“Kodėl jus nesigrumiate, 
Tomai?” — daugelis šaukė. — 
“Juk jo nei&sigandote?’'

Silpnėja jo raumenys, —

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Krašta

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 — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

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

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

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

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

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

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

VINCO KRĖVES RASTAI. Septyniuose tomuose ......................
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

$2.50

$1.50

$3.00

. 50c

$7.00
.. 50c

193 Grumi Street Brooklyn, N.

tiarsinkiiies Naujienose

čiais, kaip kalvis kūju, perblok
šti.

Sandelis pagriuvo. Jis sten
gėsi prikelti,• bet spiegiantieji 
jo asistentų balsai sulaikė, rėk
dami išlaukti laiką. Jis vienu 
keliu pasistojo pasirengęs pasi

stovįs teisėjas jam j ausį įkaitė 
sekundas. Devintojoj jis atsi
etojo pozicijon ir į jį žiūrėda
mas 'lomas Kingas pasigailėjo, 
kad kirtis nepateko coliu ar
čiau žando. Tai butų buvęs 
galutinas smūgis ir jis galėtų 
namo žmonai ir vaikams par
neši trisdešimts svarų.

Susirėmimas tęsėsi paprastas 
tris minutes; pirmiausia Sande
lis pajuto savo priešininkui pa-

Dar du susikirtimai praėjo, 
kurių laike Kingas, kaip pir
miau, saugojo savo jėgas, o 
Sandelis jas kaip pirmiau aik- 
vojo. Paskutiniojo mėginimas 
pagreitinti išsprendimą buvo 
Kingo nepageidaujamas, ir pas
kui pylėsi gerokas procentas 
daugėjančių kirčių, kai jis jau 
pasuko i savo* vietą. Kingas 
atkakliai laikėsi savo taktikos, 
nežiūrint jaunų degančių galvų 
šauksmo, kad jis pultų ir muš
tųsi. šeštame susikirtime iš
naujo Sandelis apsiriko ir iš- 
naujo baisioji dešinė Tomo Kin
go ranka smogė skruostai!, ir 
išnaujo Sandelis turėjo laukti 
devynias sekundas.

(Bus daugiau)

i binantis) reginys. Publika 
į garsiai reiškė savo pagiras. Bet 
Kingo tas nė trupučio nesumai
šė. Jis perdaug išaikvojo jau
nų jėgų. Jis žinojo kokie buvo 

' šie kirčiai — perdaug greiti ir 
perdaug lengvus, kad pavojin- 

Aišku, Sandelis nore- 
To 

jau- 
gro- 
išsi-

j J išgirdo pastabą vieno, pirmon 
eilėn patekusio, 
greičiau judėti, 
vieną už Sandelį.

Suskambėjo * gongas ir abu 
kumštininkai išėjo iš savo kam
pų. Sandelis išsišoko pirmyn 
distancijos pilnais trimis ket
virtadaliais, užsidegęs nekant
ra išnaujo pradėti; bet Kingas 
pasitenkino padaręs pirmyn iš
viso keletą žingsnių. Tai bu
vo surišta su jo taktika užlai
kyti jėgas. Jis nepakankamai 
gerai treniravosi, nepakanka
mai valgė ir skaitliavo kiekvie
ną žingtklį. Be to jau jis pės
čias praėjo dvi mylias iki kliu- 
bo. Antras susikirtimas buvo 
pirmojo pakartojimas, prie ko 
Sandelis kaip vėsulas puolė, o 
publika pasipiktinusi klausinė
jo, kodėl Kingas savo eile ne
puola. Jis

Kertu du prieš priėmė tokias tin- 
mųsto, derybas.
susikirtimas buvo 
pakartojimas. Šan

Trečiasis
pirmesnių jų
delis viską taippat darė ir drą
siai puolė priešininką. Po pu
se minutės nuo susikirtimo pra-

damas, Sandelis praleido mo
mentą. Tą pat minutę* tvyks
telėjo akys ir dešinioji Kingo 
ranka. 'lai buvo jo pirmasis 
iš visų jėgų tikras kirtis, į iš- 
anksto pažymėtą 
tas. Bodėsi, lyg
tas staika nubudo 
gavo. Užgautas 
Sandelis pagriuvo

Aičiojo publika ir iš bai

vietą smog- 
snaudęs liu- 
ir letena už- 

i skruostus 
kaip pakirs-

Čia nie
ko! šis

gi- butų, 
jo iškarto reikalą baigti, 
prisiėjo laukti. Jai buvo 
nystės būdas, išeikvojantis 
žį ir pranašumą tuštiems
šokimams ir aržiam puolimui, 
sumušant priešininką savo pa
tins jėga ir pergalės troškimu.

Sandelis puldinėjo ir atsitrau- 
kinėjo, buvo ir čia, ir ten, vi
sur, lengvomis kojomis, degan
tis, sumušdamas kūno baltumą 
ir raumenų tamprumą, kaip 
šaudyklė slinkdamas ir šokinė
damas, darydamas viena minu
te tūkstanti puolimų, kurie vi
si kaupėsi į vieną norą sunai
kinti Tomą Kingą, kuris jam 
garbės kelią užtvėrė. Ir Tomas 
Kingas kantriai pakėlė. Jis 
žinojo savo dalyką ir pažino 
jaunystę iš laikų, kai ji pata
po nebe jo jaunyste, 
ko negalima paveikti,
iš savęs išleis truputį garo, — 
mąstė ir prasijuokė sumaniai 
darydamas tokį šokį, kad gauti 
sunkų kirtį galvon. Tai buvo 
šlykštus juokas, bet reikalin
gas, sutinkant su kumšties tai
syklėmis. Kiekvienas pats tū
li rūpintis savo sąnariais, o 
jeigu jis nevengs kirčių gal
von, pats prasižudys. Kingas 
galėtų žemiau pasilenkti ir be 
jokio sau kenksmo praleisti kir
tį, bet prisiminė savo palies 
ankstesniąsias kovas, prisiminė, 
kai jis pirmą kartą į Baisaus 
Valiečio galvą susitrenkė sau 
ranką. Jis tęsė žaislą. Šis 
šokis buvo įsk;aitlytas vienan 
Sandelio sąnarin. Apie tai 
dabar Sandelis negalvojo. .lis 
tęsė prakilniu stropumu smog
ti tokius kirčius, kaip ir pra
džioj susikirtimo. Bet vėliau, 
kai susiturš arenoj ilgos imty
nės, ir jis apgalės šj sąnarį, at
gal atsigrįš ir prisimins, jį šu

Pirmasis susikirtimas visiškai 
priklausė Sandeliui, ir publika 
gėrėjosi galvatruktinių šuolių 
greitumu. Jis nustebino Kin
gą kirčių kruša, o Kingas nie
ko ihjpadarė. Jis nė karto ne
atkirto smūgio, tuo pasitenkin
damas, jog prisidengė nuo pa
vojingų kirčių, ir atšokinėjo ir 

Jis atrodė 
nuo kirčių, 
vienoj vie- 
nepareiškęs

turi ankščiau 
jaunystės pu- 
senatvė išdrįs 

Visi Kingo

akys suteikė

0 tačiau buvo

rietėsi, kai prisiėjo, 
negalįs nusigręžti 
ir kvailai apsisuko 
toj, neatšokęs ir 
jėgos. Sandelis 
nustoti putojęs 
tomis, kol kukli 
jam atsimokėti.
judesiai laivo lėti ir metodiški, 
j vargu atsiveriančios ir lėnai 
vartai iojamos
maudžiančio arba aklo sutvė
rimo vaizdą.
akys, kurios viską matė, kurios 
ištisai su viršum dvidešimties 
metų bėgiu išėjimo arenon bu
vo išmokintos viską matyti. 
Tai buvo akys, kurios nemirgė
jo ir nemirkčiojo prieš gręsian
tį kirtį, bet ramiai žiurėjo ir 
lygino atstumą.

Po pirmojo susikirtimo, lai
ke minu linus pertraukos, savo

tas.
mes apkvaišusi murmėjo pagi- 
ras. Tas žmogus pasirodė ne

met veikė lėtai ir mieguistomis 
akimis. Kai susirėmimas arti
nosi galan, Kingas apie tai per
spėtas iš žvilgsnio į prisėdusius 
už arenos asistentus ir prie jo 
pi įšokti pasirengusius, pasuko 
grumtynes savo kampan. Ir 
kai sužvango gongas, jis tuč- 
tuojaus sėdosi ant kėdės, tuo 
tarpu, kai Sandeliui į savo kam
pą reikėjo eiti'diagonale per visą 
areną. Tai buvo menkniekis, 
betl iš tų menkniekių susidarė 
suma galėjusi turėti svarbią 
reikšmę. Sandelis buvo pri
verstas eiti žymų žingsnių skai
čių, išaikvoti dalį energijos ir 
prarasti 
minutės, 
pradžioj 
iš sųvo
priešininką praeiti didelį atstu
mą. Kiekvieno susikirtimo gab
ias baigdavosi Kingo kampe, 
taip, jog jis tuojau galėdavo

WENNERSTENS
*Uohetnian ZTppo

TIKRI APYNIAI
SALYKLE

SKIRTINGI
Nuimkit Virtelj-PAŽIURCKIT 
BAUO8TYK1T- PARAGAUKIT

TIKRI APYNIAI
dalį brangios atilsio 
Kiekvieno susikirtimo 
Kingas lėtai judinėsi 
kampo priversdamas

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Maujieinu kublegrami*nieku nepareiškė netinkantis kautis ir galėjo kir-

Kas bus
Kas bus
Kas bus
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KORESPONDENCIJOS
kaip nė surambėję butų jaus-1 
iriai, bet Babravičiaus daina 
kiekvieną atgaivins, kiekvieną 
sužavės. —Muzikos Mokinys.

Kas Dedasi Lietuviu 
Kolonijose

NIAGARA FALLS, N. Y.

Detroit, Mich.
J Babravičiaus koncertas

Seredą, geg. 11 d., turėjome 
nepaprastai iinksmią. Tą dieną 
dainininkas J. Babravičius pir
mą kaitą po trijų metų aplan
kė Detroitą savo žavėjančiomis 
dainomis, duodamas mums, 
detroitiečiams, koncertą, i

Tą dieną antru kartu Lietu
vių svetainėje suskambėjo jo 
malonios, ža vejančios dainelės 
ir atbudino musų užšalusius 
jausmus. Ir tos jo dainos dar 
ilgai skambės musų ausyse. •

Kartu su dainininku J. Bab
ravičium buvo komp. A. Va na-, 
gailis, kuris taipjau padainavo 
keletą jausmingų dainelių, ir 
paskilbęs jaunas pianistas M. 
Yozavitas, tas “Lietuviškas 
Paderevskis.“ Taigi girdėjome 
geriausius lietuvių artistus.

Pirmą kartą man Ūko girdė

ti J. Babravičių dainuojant vie
ną dainelę, kuri mane labiau
sia sujudino ir nunešė mane į 
Lietuvos kaimą, į kapus, kur 
ilsis močiutė. Tai: “Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka, ne taip 
tykiai, kaip motutė verkia.“

Tokios dainos priverčia už
miršti dabartį, vargus, Žmo
nes, bet neša į užburtą svajo
nių šalį, į skaisčiąją jaunystę. 
Arba, — “Naktis svajonėms 
papuošta,“ taip ir lenda j šir
dies gilumą. O tas “Karvelė
li Mėlynasis“ taip ir primena 
visą Lietuvos gyvenimą, džiau
gsmus ir vargus, šienapiutę, 
sunkius dienos darbus, nakti
gonę, skambančias per laukus 
ir miškus dainas.

Griausmingi aplodismentai 
nutraukia svajones. Bet širdis 
:.erami, lig gaila ko, lig verkt 
norisi, lig norisi pavydėti pa
či?, m dainininkui.

Komp. A. Vanagaitis gi savo 
dainomis publiką iki sočiai pri-

L: etuvis Kontraktorius
Suvedam Šviesas i 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas iiam 
pas į senas; duodam* 
ant lengvo iš mokė j i 
mo.

Metropolitan Electric
Shop 

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

juokino.
Publikos buvo pilna svetainė. 

Ir jeigu gerb. J. Babravičius 
tankiau apsilankytų Detroite, 
tai kiekvieną kartą vis daugiau 
publikos butų.

Aš patariu visiems lietu
viams, kur tik šie artistai lan
kysis, visi kas gyvas eitų jų 
koncerto pasiklausyti. .1. Bab
ravičiaus dainos yra sielos 
kalba. O tokia kalba kiekvienas 
i upranta ir kiekvieną atgaivi
na. Kaip nė užkietėjęs butų,

Winnipeg, Man. Kanada
------------------

Skaičius lietuvių Kanadoje 
nuolatos didėja. Bet daugiausia 
lietuvių yra VVinnipego ir Mon-i 
trealo miestuose. Tik bėda ta
me, kad darbai labai silpnai 
eina. O tuo tarpu be paliovos 
vyksta nauji būriai imigrantų.) 
Kas savaitę atvažiuoja apie 
1,000 imigrantų — lietuvių, 
cechų, slovakų, lenkų ir veng-1 
rų. Greitai visa Kanada užsi- 
pildys ateiviais, taip kad ir pa

ltys kanadiečiai neteks darbo.
Delei bedarbės imigrantams 

tenka didelio vargo kęsti. Dar
bo jie negauna ir greitai pra- 

į valgo pinigus, kuriuos atsive
žė, o tada ir badą tenka pa
justi. Tečiaus laivų ir geležin-i 
kelių kompanijos gerai pelnosi | 

abendamos ateivius į Kanadą.: 
Esant bedarbei ir dar privažia
vus desėtkams tūkstančių atei
vių reikia įmanyti, bandys pa
sinaudoti ir Kanados kapitalls- i 

■ tai nukapojau t darbininkų al
gas. Jau dabar yra tūkstančiai 
bedarbių Montreale ir Winni-| 
pege ir jų skaičius didėja tuk- 
ta nčiais atvykstančių imi

grantų.
Padėtis ūkiuose irgi ne ko d 

kia. Visa žemė yra patvinusi 
vandeniu nuo nuolatinių lietų. 
Oras irgi šaltas ir tik dabar 
medžiai pradeda sprogti. Išro
do, nad šiemet bus brangi duo
na Kanadoj.

—Albin Dauskoyt.

MONTREAL CANADA.

Geg. 7 d. Montrealo Lietuvių 
Jaunimo Draugija gražiai vai
dino “Į Vilnių“, “Paliepus Knar
kia“ ir “Vargšas Tadas“. Buvo 
dar deklamacijų ir dainų. Pas
kui buvo šokiai. Pelnas skiria
mas švietimo reikalams.

Geg. 2 d. keli vyrukai ir mer
ginos statė“Gudri našlė.“ Vaidi
no prastai, daiiAinikes publika nu 
švilpė, o ir paskelbimai buvo to
kia žargono kalba, kad buvo 
sunku Įskaityti.

WATERBURY, CONN.

Bal. 30 d. Liet. Politiškas Ne- 
prigulmingas Kliubas surengė 
linksmą metinę vakarienę, ku
rioj svečių dalyvavo apie 75 po
ros. Kalbėjo T. Matas ir kiti.

BALTIMORE, MD.

Adv. N. Rastends gubernato
riaus tapo paskirtas taikos tei
sėju — Justice of Peace ar
Large.“

WORCESTER, MASS.

Lietuvos Sūnų Dr-ja susivie
nijo su Lietuvių Apšvietosi B-ve 
ir vadinsis Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Pašelpinė Draugija. Ji 
turi nuosavą parką ir didelį na
mą. >

SO. BOSTON, MASS.

Nesenai lietuvis policistas 
Ajauskas nušovė, pamišus) len
ką Polewicz, kuris girtas bū
damas kėsinosi išžudyti visą 
savo šeiminą. Lenkas šovė ir 
į Ajauską, bet nepataikė.

SAGINAW, MICH.

Vietos lietuviai ir jų draugi
jos yra nusitarusios pasistatyti 
nuosavą lietuvių svetainę.

WESTVILLE, ILL.

Vietos vargonininkas, J. Bla- 
žis išvažiavo Detroitan ir už
sidėjo kvietkinyčią.

Geg. 15 d. J. Markauskas 
apsivedė su A. Jonikaite.

DURYEA, PA.

Geg. 17 d. pasimirė sužeistas 
kasykloje Stanislavas Pužaus
kas, 29 m. amžiaus. Amerikoj 
išgyvenę* 15 metų. Paliko mo
terį ir sūnų.

SHENANDOAH, PA.

Mikolas Pranaitis stumia
mas iš sankrovos Šaučiaus 
Fiorillo, paslido laiptais ir kris
damas taip sunkiai susižeidė, 
kad ant rytojaus pasimirė li
goninėj. Fiorillo suimtas ir 
kalbinamas už žmogžudystę.

Velionis paliko pačią, dvi 
dukteris ir sūnų.

Dykai Nuo Dusulio 
Laike Pavasario

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richinor.d Street

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarus-z Kaushill.is

AKUS ER K A
3252 So. Halsted St.

Viršuje Universal 
State Bank 

t
Moterys ir mergi

nos krei jikitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku ragai sutarti.

IŠSILAVINĘ DARBININ
KAI IR INTELIGENTAI '
SKAITO “GYVENIMĄ“ — •

SKAITYKIT IR JUS!

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktiku 
vu si Pennsyl* 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.■

Už dyką pa
tarimas, dar Ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki- 
tCs, o rasite pa 
geibų.

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

GYVENIMAS
Minesinis Žnrnaias

Antanas Žymontas
Redaktorius-Lcidžjns

900 W. 52nd Street
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669

Įvairus Gydytojai

Antra “NAUJIENŲ” Exkursija

LIETUVON
Liepos 19 d., 1927

į Iš New Yorko-Klaipėdon,-be persėdimo

Gegužės 13 d. So. Bostono 
aukštoji mokykla (High School) 
buvo surengusi driliavimo kom- 
peticijas, kuriose šauniai atsižy
mėjo lietuviai vaikinai ir laimė
jo dovanas.

Trečioji kompanija su virši
ninku leitenantu Jonu Marce- 
lioniu laimėjo 'pirmą dovaną, 
gaudama 330 pointų.

Jis dabar lieka leitenantu co- 
lonel. Kitas dovanas laimėjo 
svetimtaučiai.

Geg. 15 d. laikytame kontes- 
te laimėjo sekančiai: Būgno 
(drum) Corp. Pranas F. Mace- 
vičius. Rago (bugle) Serg. 
Edvardas F. Yurkonis.

Pavienių konteste laimėjo: 
pirmas Serg. Jonas C. Grigulis, 
trečias Sergt. Martynas J.

I Kleinotas, ketvirtas Antanas 
Matanis, devintas Corp. Jonas 
A. Komičius.

Puikus gydymo metodas, kuria palengvina 
duaulj ir nedaleidžia didesnių skausmą — 

atsiunčiamas šiandien bandymui dykai

Jei Jus kenčiate nuo tų baisių dusulio ata- 
/kų kuomet lyja ar yra drėgnas oras; jei 
jumis smaugia prie kiekvieno atsidūsėjimo. | 
nepamirškite atsikreipti tuojau pas Frontier 
Asthma Co., gausit dykai išbandymui jų 
puikų metodą. Nėra skirtumo kur jus gy
venat, arba ar jus turit koki nors pasiti
kėjimą | kitas kokias gyduo'es, reikalaukit 
išbandymui dykai. Jei jus kenčiate visą sa
vo amžių ir bandėt pasigelbėti visais gali
mais budais nuo baisiausių dusulio skaus
mų, jei jus nebeturite jokios vilties, reika
laukit dykai išbandymui.

DYKAI IŠBANDYMU! KUPONAS ‘
FRONTIER ASTHMA CO.,
Frontier Bldg.. 462 Niagara St., 1311 E, 
Buffalo, N. Y.

I’riaiųskitc dykai išbandymui jūsų me
todą :

Tel. Boulevard 0214
Plumbing-, Heating- 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina S'L Chicago, III.

$2 
$1 

20c

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

Kopija .............. —......
I 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 

Nedėlioj 10 iki 1

Z" 1 —....
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: 12 iki-2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

SAGINAW, MICH. Lietuviai Advokatai

Baltic American laivu LITUANIA

Ši ekskursija pasižymės nepaprastomis ypatybėmis: 1. Ji 
plauks iš New Yorko Klaipėdon be persėdimo, 2, Duos geriausį 
patarnavimą, valgį, refrešmentus ir užlaikymą, 3. Specialė 
atida lietuviams; lietuviški šokiai ir muzika, 4. Puikiausi vaiz
dai plaukiant Baltiko jūrėmis.

Laivas Lituania pasižymi ne savo didumu, bet geru užlai
kymu ir priežiūra keliauninkų, dailiai įrengtais kambariais, 
tykumu mašinerijos, mokėjimu plaukti per vilnis be supimo ir 
tuo, kad nuveža pasažierius be persėdimo į Klaipėdą-

Keliavimas laivu Lituania užima tiek pat laiko kaip ir 
keliavimas kitais laivais; bet čia kelionė yra tiek smagi ir jau
ki, kad keliauninkams pasiekus kraštą gaila yra persiskirti su 
juo

SLA. 144 kp. auga nariais, 
kartu ir jos veikimasi didėja. 
Dabar prie kuopos organizuoja
mas vaikų skyrius, į kurį susi
rašė 16 vaikų. Vaikų organiza
torium išrinktas J. Kuras.

PHILADELPHIA, PA.

Tautinė (nepriklausoma) pa
rapija nupirko žemės ir įsteigė 
lietuvių Tautines kapines, — 
Lithuanian National Cemetary. 
Jau baigiama tverti tvorą ir jau 
trys kūnai perkelti iš kitų ka
pinių.

Kitų lietuvių kapinių čia nėra.

MINERSVILLE, PA.

čia tapo atidaryta didelė lie
tuvių parapijinė mokykla.

Kas myli gerą kelionę, kas myli linksmybes, kas myli ra
mumą plaukiant vandeniu, kas myli gerą, skanų maistą, kas 
myli laiks nuo laiko paūžti ir nuo suvaržymų ištrukti; kas no
ri parvažiuoti tėvynėn— aplankyti gimines ar vakacijas sma
giai praleisti, kviečiame keliauti su šia ekskursija

NAUJIENOS
1739 S. Halsfed St. Chicago

NEW YORK.
Geg. 19 d., laivu Westphalia 

išplaukė į Lietuvą magikas J.’ 
čekanavičius, kuris per kele
tą metų lankėsi lietuvių kolo
nijose su magijos seansais.

Dainininkas gi K. Kriaučiū
nas- šiomis gi dienomis išplau
kia į Italiją toliau lavinti savo 
balsą.

LAVVRENCE, MASS.

Čia siaučia didelė bedarbė. 
Uswoko ir Everett audinyčios, 
kur dirbo daug lietuvių, užsi
darė, o ir kitos mažai tedirba.

R. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411. 
Valandos: nuo 9 ryto Iki 4 p. p. 

Gyvenimo Vieta 
3323 Sonth Halsted St. 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS
Miesto Ofisas

190 No. State St., Room 1012 
Tol. Dearborn 2734 

Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.
Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St 

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

TeL Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktui. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington SL 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Telephone Yards 0094

DR. MADRIDE 4AHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8210

^drThewman
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniikas Il
gus vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas Ir Laboratorija: 1921 W.

J8th St„ netoli Morgan SL
VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 

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

TeUfonai. j 81 ?«•
1 South ' hore 2283 
' Boulevard 4186

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. n no 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9609

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

1D756 So. Michigan Avė.
Tek Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedijas visų teisių

V. ....................—' ■ ■'■■■■■'— —

A. A. OLIS
advokatas

11 8. La Šalie SL Room 2091
Te. Randolph 1984—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halst*d St. Tel. Yards 0062

7—9 ▼. ▼. apart Panedilio ir 
Pštsyčioa.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuota 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė.. 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:89 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midvvay 2880 L „ — ■■■........

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth 
tlusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų Ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 8102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktini* Tol. Fairfas 68M I--------------------------------------------------- »
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NAUJIENOS-
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Pvhlished Daily Bxo«pt Randay 
by tb« Mtbaaniaa h?ewf DaU. 
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■ditoY^p. •Kiqxrna 
1719 South Halsted Street 

Giri care, IIL 
Talephoae Rooeevelt MM

Subscription Ratas i
48.90 per year ta Canada.
|7.H per year outside of Ghiaaga.
18.80 per year ta Chlorą, 

8c. par eopy.
Eutered ac Second Clau Matter 

March 7th, 1914, et tha Put Offloe 
of Chlca<o, UI, noder tikt Mt of 
March 8rd 1879.

Naujianoo etaa kasdien, liaklrtant 
sekmadienius. heidiia Baujieni Ben
drovė, 1719 S. Halsted St, Ghleafo, 
UI. — lelafonaai Beoemlt

SAVŲJŲ NEPAŽINO? 
— ■■ ■■■■-^ | ■ | —

Kauno “Lietuvoje” gegužės mėn. 7 d. įdėta tokia 
“svarbi pastaba”:

“Vakarykščiame ‘Lietuvio’ numery vedamasis, 
kuriame buvo kritikuojomas vieno visuomenės vei
kėjo intervju, ‘kliše Stime’, ‘Ryte’’ ir Rygos ‘Segod- 
nia’ pasirodęs, išėjo be logiško ryšio. Ne musų kaltė, 
kad jis toks išėjo.”

Apžvalga

Ne redakcijos kaltė, kad jos vedamasis straipsnis 
(editorialas) “išėjo be logiško ryšio”! Tai keno gi kaltė?

Lietuvoje šiandie yra viena įstaiga, kuri sudarko lai
kraščių straipsnius taip, kad juose išnyksta ne tiktai lo
giškas ryšis, bet, dažnai ir sensas. Tai įstaiga tai karo 
cenzūra.

Bet argi ir smetoninis “Lietuvis” pateko po cenzū
ros letena? Tai butų, kaip sulig tuo rusų priežodžiu: 
“Svoja svoich nepoznaša” (savieji savųjų nepažino).

O gal tautininkų organas tik komedijas varinėja, no
rėdamas apdumti akis publikai? Laikraštininko atžvil
giu, “Lietuvio” redaktoriaus padėtis yra nepavydėtina. 
Juk kaip jisai gali jaustis, vesdamas polemiką su kitais 
laiki-sAŠtis, kuomet valdžios <leržiniordos, vadinami cen- 

zoriais, brauko sakinius iš jų straipsnių ir kartais net pa
tys juos savotiškai “taiso”? Ginčytis su šitaip valdžios | 
pažebotais laikraščiais, tai vistiek, kaip kalbėtis su žmo
gum, kuriam užrišta burna ir uždėti pančiai ant rankų./ 
Turėti smagumą iš tokių “diskusijų” gali tiktai chamas.

Jeigu “Lietuvio” redaktoriui to nepasako jo sąžinė, 
tai jisai, be abejonės, žino, kad kiti tą supranta labai gerai. 
Ir dėl to pas jį galėjo atsirasti noras pasirodyti prieš pub-. 
liką, kad ir jį, matai, varžanti cenzūra.

Kitaip mes neišmanome, kaip aiškinti tą keistą “Lie
tuvio” pasiteisinimą dėl stokos “logiško ryšio” jo veda
mam straipsnyje. Jisai yra arba demagogo bliofa^— ar
ba smetoninės diktatūros visų galų suirimo ženklas.

DVYLIKTAS.
-i im ■

Vokietijos komunistų partijos centras pareikalavo, 
kad komunistų frakcijos narys reichstage (federaliam 
parlamente), “draugas” Schlecht, atsižadėtų savo manda
to. Bet jisai tą reikalavimą atmetė ir prisirašė prie 
kairiųjų komunistų grupės reichstage. Šitie kairieji yra 
visi buvę komunistų partijos nariai ir jos atstovai reich
stage, kurie dėl įvairių “griekų” (daugiausia, dėl nepaklu
snumo Maskvai) yra “išvalyti” iš partijos. Jų iki šiol bu- ■ 
vo bene 10.

Vienas buvęs komunistų frakcijos narys, Dr. A.! 
Rosenberg (mokyčiausias ir gabiausias tarp jų visų), ne
senai pats pasitraukė iš frakcijos ir iš komunistų partijos. 
Bet, pasilikęs reichstage, jisai prie jokios kitos frakcijos 
neprisidėjo ir atstovų sąraše yra pažymėtas, kaipo “be 
frakcijos” — taip pat, kaip ir gen. Ludendorff.

“Draugas” Schlecht, vadinasi, jau yra dvyliktas žmo
gus, kurio Vokietijos komunistų partija neteko reichsta
ge. Pradžioje ji turėjo 45 atstovus, o dabar jau tik 33, 
ir iš tų likusiųjų dar veikiausia ne vienas atsidurs bala, 
žino kur, pirma negu pasibaigs šio reichstago darbai.

Ar jus manote, kad Vokietijos darbininkai, matyda
mi tokį komunistų “progresą”, nedaro iš to išvadų?

ANGLAI RENGIASI VYT RUSUS LAUK.
Britanijos ministeris pirmininkas Baldwdn pareiškė 

atstovams parlamente, kad vyriausybė esanti nusista
čiusi, jeigu parlamentas nesipriešins, nutraukti diploma
tinius ir prekybinius santykius su sovietų Rusija ir jos 
pasiuntiniams palinkėti laimingos kelionės Maskvon. Ka
dangi vyriausybė turi parlamente didelę dauguką, tai 
beveik nėra abejonės, kad Baldwino / grasinimas bus 
įvykintas.

Maskvos diplomatiniai ir prekybiniai agentai gaus 
važiuoti namo. Tą buvo galima numatyti, kaip tiktai 
atėjo žinia apie kratą bolševikų prekybos įstaigoje Lon
done, ir “Naujienos” jau tuomet išreiškė nuomonę, kacl 
taip bus.

Ar gerai, kad ryšiai tarp Anglijos ir Rusijos trūksta? 
Žinoma, kad ne. Ryšių nutraukimas sunkina susisieki
mą ir susižinojimą ir tuo budu trukdo tarptautinės taikos 
įsitvirtinimą. Tarptautinė taika, galų gale, turėtų būt

Mfalmoktjtmo kalnai
Chicago j e — paltai

Metanui ..._________ |8JII
Patai moti  ---------- ----- ----- $441
Trims mlnasianMi ĮSI
Orima nahnaataBM_______ —
Tirnaam uhauclal ---- — .7»

CBIcafojo per naitatojati 
Viena kopija-------------------— *9
Savaitei...............  18 c
Minusiu! ........................ ................. 7bc

Suvienytose Valstijos^ na Chicagoja, 
paltui

Motame F-H
Pusei mote 8.4d
Trima minėtiems ------------------ 1.75
Dviem mėnesiams .......---------1.25
Vienom miaoaiai_____—- .74

JUetuvon ir kitur ututeniuosai 
(Atpiginta)

orderiu karta su atsakymu.

Pranešama, kad kartu su Baldwino pasiryžimu išvyti 
I sovietų atstovus iš Londono, aštrų įspėjimą Maskvai pa
darė ir Francija, ir net šoko bolševikams į akį musų 
'“tautiškas” Voldemaraš, kuris, sako, sugavęs vieną Lie- 
■ tuvos armijos generolą beišdavinėjant sovietų pasiunti
nybei Kaune karo paslaptis. Visa tai reiškia sovietų izo
liavimą pasaulyje.

Prasta yra politika, kuri veda prie netekimo visų 
draugų, ir Maskva netrukus iš patyrimo sužinos, kaip 
negardus yra jos vaisiai.

vyriausias viso pasaulio politikos tikslas.
Bet ar yra rimto pagrindo Anglijos valdžiai žengti 

tokį žinksnį, tai kitas klausimas.
Sovietų valdžia ir jos agentai, reikia pasakyti, nuo

latos erzino ir provokavo anglus savo dviveidžiu elgesiu 
ir savo intrigomis. Čia jie kalba apie “draugingumą” su 

I Anglija (Maskva siuntė net “apgailestavimo telegramą” 
Anglijos karaimu dėl jo motinos mirties!) ir čia apsisukę 
kursto visus, ką tik gali, kovon prieš anglus. Tiesa, bol
ševikai visuomet teisindavosi, kad kurstytojai tai ne so
vietų valdžia, o tik “komunistų internacionalas”, bet ką 
šiandie tokie pasiteisinimai gali apgauti? Visi žino, kad 
vadinamasai “kominternas” tai agentūra tos pačios bol
ševikų partijos, kuri laiko valdžios monopolį Rusijoje, — 
tokia pat agentūra, kaip, pav. bolševikų žvalgybos 
Ge-Pe-U. ’

Apie bolševikų “kuštančią agitaciją” Anglijos val
džia, suprantama, gerai žinojo ir prieš kratą sovietu pre
kybos įstaigoje. Įdomu todėl tiktai tas, kad ji nutarė nu
traukti ryšius su Rusija dabar. Kodėl dabar, o ne pernai 
metais arba dar anksčiau?

Todėl, kad sovietų valdžios’ prestyžas (autoritetas) 
pasaulyje pastaruoju laiku labai nupuolė. Sovietų Rusija 
pirma išrodė anglams ir kitoms kolionijas turinčioms 
valstybėms pavojinga, — ypač, kai bolševikams pavyko 
prisiplakti prie tautinio judėjimo Kinuose. Bet Kinijoje 
bolševikai per keletą paskutinių savaičių susilaukė kaip 
tik skaudžiausio smūgio, ir visa baimė prieš juos Angli
joje išnyko.

DRG. PURfiNIENfi — PRI-
SIEKUSIS ADVOKATAS

Liuda Purėnienė, žymi Lie
tuvos socialdemokratų parti
jos darbuotoja ir atstovas tri
juose Lietuvos seimuose, šio 
mėnesio pradžioje tapo priim
ta j prisiekusiųjų advokatų 
luomų. Iki tol ji buvo prisieku
siojo advokato padėjėjas ir pa
sižymėjo, kaipo drąsi, energin
ga ir gabi darbininkų gynėja 
teismuose.

Pasirodo, kad ji yra pirma 
moteris prisiekusis advokatas 
ne tik Lietuvoje, bet ir visoje 
Pa baltėj e.

Oficialio drg. Purėnienės 
“įšventinimo” j prisiekusiųjų 
advokatų luomų dienoje “Lie
tuvos Žinios” padavė apie jų 
pluoštų įdomių biografijos ži
nių, kurias žemiaus pakartoja
me. Kauno dienraštis rašo:

Prisiekusiojo advokato Įia- 
dėjėja p. Liuda Purėnienė 
š. m. gegužės 8 d. priimta 
prisiekusiųjų advokatų luo
mai) ir šiandie — gegužės 
11d. — ji, einant prisieku
siųjų advokatų tradicijomis, 
duoda iškilmingų pasižadėji
mų.

P. L. Purėnienė, pasirodo, 
esanti pirmoji Pabaltės val
stybėse moteris juristė, pri
imtoji priesiekusiųjų advo
katų luoman. Ta proga bus 
leista mums suteikti trum
pą,, bet gana įdomių p. Pu
rėnienės biografijos žinių.

Gimnaziją p. Vienažinskai- 
tč-Purėnienė baigė Mintau
joj: 7 klases su aukso meda
liu 1905 m. ir 8-tųjų pedago
ginę 1906 m. Po to už 
“priešvalstybinę agitacijų” 
tris mėnesius išsėdėjo Kau
no sunkiųjų darbų kalėjime.

1914 m. pabaigė Petrapi
lio Aukštųjų moterų kursų 
(Bestuževo) juridinį fakulte
tų.

1917 m. prie Petrapilio u- 
ni versi lėto išlaikė valstybi
nius kvotimus. Karo pra
džioje 6 mėn. buvo geležin
keliečių ligoninėje gail. sese
le. Nuo 1915 m. rugpiučio 
m. iki 1916 m. vasario m.

buvo Lietuvos draugijos C. 
kom. nukentėjusioms dėl ka
ro šelpti įgaliotine; nuo to 

» laiko iki 1917 m. liepos mėn.
ten pat kontrolės skyriaus 
vedėja.

Nuo 1917 m. liepos mėn. 
buvo Petrapilio apygardos 
teismo civilinio skyriaus sek
retoriaus padėjėja — taipgi 
pirmoji ten moteris juristė.

1918 m. grįžo Lietuvon ir 
bolševikų okupacijos laiku 
buvo sekretorium prie Ro
kiškio revoliucinio teismo. 
Nuo 1919 m. rugp. 1 d. iki 
1921 m. rugpiučio 1 d. bu
vo Rokiškio notaru. Nuo 
1921 m. gruodžio 1 d. iki 
1927 m. gegužės 8 d. pris. 
adv. padėjėja. Pirmame, 
antrame ir trečiame Seime 
— socialdemokratų frakcijos 
narys. 1926 m. gruodžio 17 
d. buvo pasodinta vėl Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimai) 
ir pataikė į tų pačių kamerų, 
kurioj anų kartų sėdėjo. P. 
Purėnienė tokiu budu pras
kynė musų jaunosioms ju
ristėms kelių prisiekusiųjų 
advokatų luoman, kas nese
nai buvo ne taip lengvai at
siekiama.

Adv. Purėnienės vyras, A. 
Purenąs, yra Lietuvos Univer
siteto profesorius ir taip pat, 
kaip ir ji, uolus socialdemokra
tas. .Jos brolis, J. Vienožins
kis, yra žymus Lietuvos me
nininkas, buvęs Lietuvos Meno 
Tarybos pirmininkas.

Pasirodo, kad socialdemokra
tų partija Lietuvoje turi to
kių stambių inteligentiškų pa
jėgų savo eilėse, kokių jai ga
li pavydėti stipriausios ir tur- 
tingiausios Lietuvos organizaci
jos. Labai klysta tie ameri
kiečiai, kurie įsivaizduoja, kad 
socialdemokratai tai karštagal
vių agitatorių būrys ir dau- 
giaus niekas. Reikia atsimin
ti, kad ir visa eilė kitų vado
vaujančių toje partijoje žmo
nių yra aukšto mokslo ir di
delių gabumų asmens. Stam
biausias partijos vadas, drg. 
St. Kairys, pav. yra inžinie
rius, specialistas kanalizacijos 
srityje; po jo priežiūra yra at
liekami kanalizacijos darbai 
Kauno mieste ir, kaip žinovai 
pripažįsta, atliekami taip ge
rai, kad ir atsilankantys užsie
nio firmų atstovai juos giria.

f.......... .. ........
Skaitytojų Balsai

[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]
H. ■■■■.................... . ■■■■II. I.. .MII

Pono Liet. Konsulo 
šališkumas

Vienas simpatingas vyras 
kartų nusiskundė, kad negalįs 
žiūrėti be gailesčio į stovinčias 
gatvekary moteris ir todėl sė
dėdamas apsimeta neregiančiu.

Tokios taktikos dažnai prisi
laiko ir kaikurie musų visuo
menės veikėjai. Jie jaučia, kad 
vidujinė Lietuvos padėtis yra 
labai prasta, kad gyventojai 
nerimauna ir bruzda. Tačiau, 
vietoj ieškoti lengviausio ir 
racionalingesnio budo betvar
kei prašalinti, jie palieka vls- 
kų ant Dievo valios ir ramiai 
svajoja apie Vytautus, Gedimi- 
minus ir kitus. I/aimingi neži
nantys!
♦ Lietuvos konsulas p. P; Ža- 
deikis savo7 prakalboj Bis- 
marek viešbuty, gegužės 15 d., 
lengva širdimi suminėjo gruo
džio 17 d. pereitų metų įvy
kius ir tų įvykių kritikus pa
vadino naiviais. Išbarė taipgi 
Amerikos lietuvius, kam jie 
globojo politinius agitatorius 
ir ardo vienybę. Pagaliau štai 
koks obalsis: “Nuo kerštingos 
kritikos ne valdžia nukentės, 
bet visa Lietuva gali nukentė
ti.” Čia ponas konsulas parodo 
keistų savo logikų. Jo nuomone, 
Lietuvai kenkia ne tie, kurie 
jos sienose įvedė žiaurių dikta
tūrą ir žaidžia visa nepriklau- 
somybo; l>et tieji, kurie, at
leisk jiems viešpatie, drįsta 

kritikuoti! Norėtųsi paklausti 
nuo kurio laiko p. p. Smetona, 
Plechavičius, Muciuika ir kiti, 
tapo šventaisiais, kad prieš 
juos, be nuodėmės, niekas ne
gali tarti žodžio? Jie musų 
draugus Lietuvoj smerkia mir
tim, kalina, sprogdina spaustu
ves ir tų ponas konsulas vadi
na “pereinamuoju momentu”, 
o mus, kurie tik kritikuojm i) 
reikalaujam teisingumo bei 
konstitucijos gerbimo, apšau
kia Lietuvos griovėjais.

Katalikai jau kelintas mėhuo 
klasifikuoja mus prie anti
valstybinių elementu. Jie, žino 
ma, turi savo išrokavimus. 
Bet pono konsulo tikslas, skel
biant panašias tezes, mums, 
apgailėtinai nėra aiškus.

Sandarietis.

Prašalinkite tuos aT 
f skausmus. Trinkite > 

gelenčius sąnarius su 
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PAIN-EXPEUERIU
Vaisbažcnklit registruotas

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 St«., 

BrooUyo, N. Y.

PARODYKITE §1 APGAR
SINIMĄ JŪSŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTUI 
ir jis Tamstai pasakys 
kaip reikia keliauti į Se
nąją Tėvynę už pigiausią 
karną su visais patogu
mais, geru maistu ir ge
riausiais keliones paran
kamais. Jisai žino kaip 
tą galima padaryti ant 
milŽBiSkŲ, greitųjų laivų, 
kaip tai; Majestic, di
džiausias laivas pasauly, 
Olympic, Homeric, Bei* 
genland, Lapland, Penu 
land ir ant kitų.
White Star Link 
Red Star Line

InternatloMl Mercantile Marine Co. 
Muaų Geri Arentai apie tai Tamstai pa- 
eakys. Arba kreipkitės prie musų l’as- 
Mngąr pepartment:
127 So. State St., Chicago, UI.

Įvairenybei:
Statydina didžiausią 

vasaulyj tiltą
Amerikoj pradėtas statyti 

per Hudsono sąsiaurį didžiau
sias pasaulyj pakabintas til
tas, kuris kainuosiąs 50 milio- 
nų dolerių. Ypač bus brangus 
ęitnago stulpai, ant kurių tiltas 
kabos. Stulpų aukštis siekia 
280 mtr., atstumas vienas nuo 
kito — 1,080 mtr., o l>endras 
tilto ilgis 3 kilametrai. Tiltas 
susideda iš dviejų aukštų: že
mutiniame yra 10 geležinkelio 
linijų traukiniams, o viršuti
niame 52 metrų platumo gatvė, 
skiriama pėstiems ir automobi
liams. Tik žinant Ne\v Yorko 
gatvėse judėjimų, neteks stebė
tis to tilto didumo. Statistikos 
apskaičiavimais, centralinėse 
miesto gatvėse per vieną se
kundų praeina du automobiliai, 
o per 12 valandų —86,400 au
tomobilių.

Oro minimumas

Amerikietis Gudini sumanė 
sužinoti, koks mažiausias oro 
kiekis reikalingas ilgiausiai 
žmogaus gyvybei palaikyti. Tuo 
tikslu jis pats padarė ant sa
vęs tokį bandymų. Gudini bu
vo paguldytas į metalinę dėžę 
198 cm. ilgumo, 56,6 sm. pla
tumo ir tiek pat aukštumo. 
Dėžės turis siekė apie pusę kub. 
metr. Joje buvo telefonas ir 
prietaisas tyram orui įleisti, 
jeigu butų reikalo. Aklinai už
daryta dėžė, buvo nuleista i 
kvicii’sj. Bundymo laiku l>uvo 
daug gydytojų, inžinierių ir ki

tų specialybių mokslininkų. 
Gudini išbuvo dėžėje po van
deniu 1 vai. ir 31 min. Pas
kiau jis aprašė savo buvimo 
dėžėje įspūdžius.

Bandymo pradžioje dėžėje 
šilima siekė 21,1° C ir netru
kus kojos ėmė šalti. Praslinkus 
1 vai. 28 min. Gudinį baisiai 
miegas ėmė. Jis plačiai pra
verdavo akis, iš visų jėgų ko
vodamas su miegu. Išlipęs iš 
dėžės jis jautė didelį nuovargi 
ir nusilpimų keliuose, bet gal
vos neskaudėjo.

Lietuviai Daktarai

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare 
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

• j < nvo 9 ikt II vai. ryte; Valandos į nuo 6 jk! 6 vaL vaka.e

1

Dl. A. J. KARALIUS 1
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 8. Morgan St 
Chicago. IH. 

Tai. Boulevard 2101 
— Valand ■ — 

Buo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 vdandai vakare

A. MONTVII), M. D.
1579 Milvvaekee Ave^ Room 209
Kampas North Avė. Ir Kobey St.
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvrick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8038 ' 

f Ultravioletini šviesa ir diutbennia i 
1 I I ■ ......... U-,-,-  ............ U—?
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“Phillips M ilk of Magnesia’ ’ 
Geriau negu Soda

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

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

Surembėjimai
Greita, saugi, tilera pagelba nuo 
surembėjimu ir skaudamu 
kojų.

Aptiekose ir čeverykų 
krautuvėse.

DžScholl's Uždekit vieną ir

Zino'pads pranyks

Garsinkitės Naujienose

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos) 2—4 dieną; 6:30—8:88 

vakare.
Ofiso Telefonai* Pullman 1198 

Namų Telefonas Cheaterfield 0578

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 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 G iki 8 vakari 

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

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos 1 nUo * S QU ’•

l nuo b iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4691 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res, 6641 So. Albany Av*. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 14 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

. Dr. C. Z. Veželis
LIETUVIS DENTISTA8 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, 1LL.

z
Res. 6600 So. Artetdan Avė.

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0267

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Uskud St. 
Chicago, IIL
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OfkialinU Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

g . IĮ J. Jg 1 L!UU.'8.BUBl

Eilinis No. 210
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Gegužio 26 d.

L&S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10G04 Edbrvoke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. VVestern Avė.
J. Vilis, 2136 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted S t.
P. Grigaitis, 1739 Sm, Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matnliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltiinore, Md.

gams J. Jankauskui ir J. Valei
kai, kad paskelbtų ją spaudoje 
ir nusiųstų Smetonai ir Volde
marui j Lietuvą.

Be to da nutarta atspausdin
ti lapelių nušviečiant šių dienų 
nuotikius. Padaryta daug ki
tokių nutarimų. Draugų ūpas 
buvo geras, visi pilni energijos 
ir pasiryžino dirbti socializmo 
labui. Sekanti, t. y. metinė 
konferencija bus 6 lapkričio, 
šį rudenį, ILaverhillyje, Mass., 
kaip 10 vai. ryto.”

Protesto rezoliucija.
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

VI Rajono konferencija, įvyku
si La\vrence’o mieste, Mass. 
valstijoj, š. m. gegužės 8 d., 
svarstė vėliausius Lietuvos į- 
vykius ir priėmė sekančią rezo
liuciją:

Kadangi dabartinė Smetonos- 
Voldemaro valdžia nėra žmonių 
rinkta, kaip to reikalauja ša
lies konstitucija, bet smurtu 
liaudžiai ant sprando atsisėdu
si;

Kadangi išlaikymui valstybės 
vairo nešvariose savo rankose 
ji užgniaužė darbininkų orga
nizacijas, panaikino žodžio, 
spaudos- ir susirinkimų laisvę, 
o ant galo paleido Seimą ir ka
ro laukų teismais nori sutero
rizuoti gyventojus;

Tai tebūnie nutarta:
Protestuoti prieš visokį tero

rą ir diktatūrą, ir reikalauti, 
kad karo stovis tuoj aus butų 
nuimtas; kad visi suimti po 17 
gruodžio perversmo politiniai 
kaliniai butų kuogreičiausia pa- 
liuosuoti; kad Lietuvos pilie
čiams butų sugrąžintos visos 
konstitucijos gvarantuojamos 
teisės, ir kad tuojaus butų ap
skelbti nauji Seimo rinkimai.

Lietuvos darbininkams mes 
siunčiame giliausią savo užuo
jautą ir pasižadam rengti juos 
moraliai ir materialiai sunkioj 
jų kovoj už laisvą demokrati
nę Lietuvą iki pilniausios per
galės.

šitą rezoliuciją nutarta pa
skelbti spaudoje ir nusiųsti Lie
tuvos socialdemokratams, ku
riems mes reiškiame savo so
lidarumą, o taipgi Smetonai ir 
Voldemarui, kuriems yra tai
komas aukščiau pareikštas mu
sų protestas ir reikalavimai.

Rezoliucijos komisija: 
J Jankauskas, 
J. Valeika.

tarp Pirmosios Gegužės a|>- 
vaikščiojimą rengusių kuopų y- 
ra ir LSS. 20 kp., Akron, Oio, 
kuri rengė apvaikščiojimą ben
drai su TMD. 12 kp. ir šv. Juo
zapo Pašelpine Dr-ja. Tos drau
gijos tariasi ir ant toliau visus 
parengimus rengti bendrai.

LSS. 20 k p. prie Pirmosios 
Gegužės ap vaikščiojimo buvo 
pakvietusi ir komunistus, o 
taipjau ir kitas draugijas. Bet 
komunistai bandė apvaikščio
jimą išardyti ir netik patys ne
dalyvavo, bet dar atitraukė ir 
kelias jų įtakoje esančias drau
gijas, vienoj draugijoj net su
keldami didelį triukšmą, o pa
skui kitus iškoliodami savo 
laikraštpalaikiuose ir išvadin
dami juos triušmadariais (už 
pačių bolševikų sukeltą triukš
mu).

Su komunistais jokis bendras 
darbas negalimas, nes jie neats

Lietuviu Socielistu 
Sąjungoje

Atėjus pavasariui padidėjo ir 
LSS. kuopų veikimas. Per žie
ma LSS. nariai vra užimti vei-V v

kimu kitose draugijose, tad ne
turi laiko rūpintis savo organi
zacijos reikalais. Bet tik pa
vasary, kada kitų draugijų vei
kimas apsistoja, LSS. nariai 
prisimena ir savo organizaciją 
ir pradeda jaja rūpintis.

L,
Ypač sukati) veikti rytinių 

valstijų (Bostono apielinkės) 
kuopos. Netik rengė Pirmo
sios Gegužės apvaikščiojimus, 
kuriuose paremta Lietuvos so
cialdemokratai (o Lawrence 
kuopa nutarė ir pikniką Lietu
vos socialdemokratų naudai su
rengti), bet gegužės 8 d. su
šaukė ir kuopų (LSS. VI Ka- 
jono) konferenciją, kuriamo 
buvo tariamąsi apie tolimesnį 
kuopų veikimą. Vienu iš svar
biausių nutarimų yra, kad LSS. 
VI Rajonas surengtų didelį pik
niką Haverhill, Mass., naudai 
Lietuvos socialdemokratų.

Apie tą konferenciją, jos pir
mininkas M. Matonis ir sekre
torius S. l’ždavinis rašo “Ke
leivy:”

“Gegužės 8 d. Lawrence’o 
Lietuvių Kliubo Salėje buvo 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
VI Rajono konferencija. Dele
gatų privažiavo iš Cambrid- 
ge’aus, So. BBostono, Haverhil- 
lio ir Lavvrence’o. Kadangi 2 
vai. po pietų toje pat salėje 
turėjo prasidėt Kliubo 20 me
tų sukaktuvių apvaikščiojimas, 
tai konferencija persikėlė j drg. 
J. Urbono namus, kur ji posė
džiavo iki 5 vai. vakaro.

Konferenciją atidarydamas 
drg. Urbonas pasakė gerą pra
kalbą. Konferencijos pirminin
ku išrinktas drg. Matonis, sek
retorium — drg. Uždavinis. 
Kuopų raportai darė malonų įs
pūdį. Pasirodo, kad finansiš
kai kuopos stovi labai gerai. 
Cambridge ir Lawrence’o kuo
pos turi po 100 dolerių kasoje, 
Ilaverhillio $50, So. Bostono 
$50 su viršum.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
musų draugai kolonijose dirba 
visuomenės organizacijose ir 
turi didelio pasįtikėjimo žmo
nėse. Pavyzdžiui, Ilaverhillio 
draugų yra vedamoš visos vie
tinės draugijos ir žmonės so
cialistams visame pritaria.

Konferencija svarstė Lietu
vos reikalus ir nutarė suruošti 
milžinišką pikniką socialdemo
kratų naudai. Piknikas įvyks 
17 liepos, ILaverhillyje, Mass. 
Pikniko rengimo komisijon iš
rinkta šie draugai: S. Dzienge- 
levičius, M. Matonis ir S. Už
davinis.

Konferencija pareiškė užuo
jautą nuteistiems mirti Sacco 
ir Vanzetti, kartu pasmerkda
ma šį supuvusį surėdymą, ku
ris palaikydamas kapitalistų 
viešpatavimą žudo nekaltus 
darbininkus. Nutarta išnešti 
protesto rezoluiciją prieš Coblid- 
ge’o valdžią dėl jos kišimosi į 
vidujinius Nakaraguos ir Kinų 
reikalus.

Išnešta protesto rezoliucija 
prieš kruvinus Lietuvos bude
lius fašistus ir pavesta drau

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, UI.

Sekretorius — Anton Jums, 3959 Ar
cher Avė., Chicago, III.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi
cago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W.
Division St., Ohicago, 111.

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

Nariai — A. K ud rotas, A. Norbutas.

tovauja nė darbininkų, nė šiaip 
pažang. žmon. O su atgaleiviais 
(nežiūrint kokiais jie vardais 
dengtųsi, komunistų, fašistų ar 
kitokiais) socialistai į jokį ben
drą darbą eiti negali. Tą įrodė 
ruošimasis prie Pirmosios Ge
gužės apvaikščiojimo Akronc. 
Apie tai Senas Narys rašo “Ke
leivy:”

“LSS. 20 kuopa nutarė kvie
sti Akrono lietuvių organizaci- - 
jas bei draugijas kartu apvaik
ščioti darbininkų šventę Pir
mą Gegužės. Buvo atsišaukta 
į šias draugijas: Laisvės Pašel- 
pinę Draugiją/ SLA. 108 kuo
pą, TMD. 12 kuopą, Juozapo 
Pašalp. Draugiją, ALDLD. 59 
kuopą ir progresiščių kuopą. 
Visos draugijos sutiko, kad 
bendrai apvaikščioti Pirmą Ge
gužės. Kada draugijų delega
tai susirinko aptarti kokius kal
bėtojus kviesti ir kokį progra
ma sudaryti, tai bolševikai su- 
manė išardyti tą bendrą dar
bą. Mat jie bijojo,, kad dele
gatai nenutartų pakviesti dr- 
gą P. Grigaitį ar kitą bolševi
kų priešą. Todėl šioj delega
tų konferencijoj bolševikai pra
dėjo agituoti vienas po kitam, 
kad eiti 'tarptautiniai apvaikš
čioti Pirmą Gegužės. Po ilgų 
diskusijų 11 balsų prieš 9 nu
tarė tarptautiniai apvaikščioti' 
Bolševikai nusidžiaugė, kad 
jiems pavyko suardyti konfe
renciją. Delegatai, kurie prisi
laikė draugijų nutarimo, aplei
do konferenciją.

Kada SLA. 198 kuopos dele
gatai išdavė raportą apie tą 
suirutę, kokia įvyko konferen
cijoj, tai SLA. 198 kuopa at
šaukė savo delegatus. Tada pa
siliko LSS. 20 kuopa, TMD. 12 
kp. ir Juozapo Pašalpinė Drau
gija. Žinoma, ALDLD. ir pro
gresiščių kuopos buvo prisidė
ję ne tikslu, kad bendrai apvai
kščioti Pirmą Gegužes, bet kad 
s-uardyti draugijų vienybę. Bet 
tas jiems nepavyko. Viršminė- 
tos draugijos netik visuomet 
bendrai apvaikščios Pirmą Ge
gužės, bet, kaip girdėjau, ta
riasi visus parengimus rengti 
bendrai.”

LSS. kuopų veikimas dabar 
nedidelis. Bet visur kur tik 
veikiama, pasirodė, kad socia
listai turi didesnę įtaką tarp 
žmonių, negu Bile kuri kita 
lietuvių sriovė. Todėl verta 
socialistams pradėti labiau rū
pintis savo partijos veikimu, 
ypač šiuo ruščiu momentu, ka
da Lietuvoj siaučia baisiausia 
reakcija ir sauvalė ir kada taip 
reikalinga parama Lietuvos so
cialdemokratams, kuriems da
bar tenka vesti tokią sunkią 
kovą su fašizmu ir smurtinin
kais. Dabar visos kuopos tu
rėtų rengti masinius mitingus, 
prakalbas, aiškinti Lietuvos pa
dėtį ir kartu visomis išgalėmis 
remti Lietuvos socialdemokra
tus. Tiesa, rinkimas aukų Lie
tuvos reikalams yra labai sun
kus, nes žmonės jau per kelio
lika metų aukoja vien Lietuvai 
ir tai jau atsibodo, nes ameri
kiečiams Lietuvos reikalai da
rosi vis tolimesni ir tolimesni. 
Bet čia einasi reikalas apie pa
čią Lietuvos laisvę ir todėl au
kos ytin reikalingos. Kada Lie
tuvos žmonės atgaus savo lais
vę, tai jie sugebės patys savo 
reikalus aprūpinti, bet dabar, 
kada jie neteko laisvės, jie yra 
reikalingi pagelbos ir mes turi
me jiems pagelbėti. Ir turime 
pagelbėti urnai, be jokio atidė
liojimo. Niekurios kuopos jau 
pasiuntė gana gausias aukas, 
bet niekurios dar neatsiliepė ir 
neparodė savo veiklumo. Jos 
ir tuojaus turėtų sukrusti ir 
stoti į bendrą darbą.

Chicagos LSS. nariai jau pra
dėjo rūpintis organizavimu Lie
tuvos socialdemokratų rėmimo. 
Užvakar įvyko Lietuvos Social
demokratų Rėmimo Fondo su
sirinkimas, kuriame tartąsi a
pie platų, organizuotą darbą— 
rinkimą aukų ir rėmimą Lietu
vos socialdemokratų.
1 ‘ —K. B.

[Pacific and Atlantic Photo]
Kapt. Charles Lindbergh ir jo motina. Kapt. Lindbergh yra 

drąsuolis, kuris vienas atliko pirmą kelionę aeroplanu iš New 
Yorko į Paryžių be jokio sustojimo, išbūdamas ore 33 valandas 
ir perskrisdamas 3,600 mylių.

Iš viso pasaulio
VOKIETIJOS SOCIALDEMO

KRATŲ PARTIJA.

Prieš suvažiavipaą (kuris da
bar eina Kiel mieste) Vokieti
jos socialdemokratų partija iš
leido storoką, 520 pusi., “met
raštį,” į kurį sudėta smulkios 
žinios apie partijos stovį — na
rių skaičių, finansus, darbą 
valstybės įstaigose ir tt. Iš 
to metraščio paduosime čia ke
letą įdomesnių skaitlinių.

Vokietijos socialdemokartų 
partija gale 1926 metų turėjo 
823,520 narių, tarp kurių 165,- 
492 moters. Palyginant su 
1925 metais narių skaičius pa
didėjo apie 17,000. Tai ne 
spartus augimas, bet visgi au
gimas. Partija, dar iki šiol 
kenčia dėl sunkios bedarbės, į- 
sigalėjusios Vokietijoje nuo to 
laiko, kai buvo stabilizuota va
liuta. Pirmesniais to krizio 
metais partija buvo netekusi 
gana daug narių (pav. 1924 m. 
jos narių skaičius buvo suma
žėjęs 38,000). Dabar tie pra
rastieji nariai, matyt, jau vėl 
grįžta į partiją.

Apie politinį Vokietijos so- 
sialdemokratų stiprumą galima 
spręsti iš šių duomenų:

Partija turi reichstage (fe- 
deraliam. parlamente) 131 at
stovą, tarp kurių 16 yra mo
ters;

Atskirų Vokietijos valstybių 
seimuose partija turi viso 468 
atstovus, iš kurių 49 moters;

Prūsų valstybės taryboje 21 
atstovai;

Provincijų seimuose 182 at
stovai, iš jų 20 moterų;

Apskričių tarybose 3,146 at
stovai, iš jų 47 moters;

Miestų tarybose 6,773 atsto
vai, iš jų 295 moters;

Valsčių tarybose 20,090 at
stovai, iš jų 452 moters.

Kai dėl finansinio partijos 
stovio, tai metraštyje paduo
dama, kad per 1926 m. j parti
jos iždą įplaukė 4,542,800.84 
markių, ir dar kaipo duoklės 
Socialistų Darbininkų Interna
cionalui surinkta. 199,051.30 
markių.

Metraštis paduoda statistikos 
žinių apie partijos* narių užsi

ėmimą ir amžių. Jos buvo su
rinktos surašinėjimu, pravestu 
Bremene, Hamburge ir Hano- 
vere.

Jęigu šitų trijų miestų san
tykiai yra panašus, kaip viso
je Vokietijoje, tai partijos na
riai pagal savo užsiėmimą skir
stosi taip:

Bankų darbininkai tarp 71.84 
ir 83.66 nuošimčių;

Proto darbininkai tarp 8.86 
ir 13.01 nuoš.;

Savystoviai užsiėmimai tarp 
4.39 ir 4,91 nuoš.;

Profesionalai tarp 0.33 ir 
4.08 nuoš.;

Užsiėmimas nenurodytas tarp 
1.85 ir 1073 nuoš.

Iš to matyt, kad rankų ir 
proto darbininkai sudaro Vo
kietijos socialdemokratų parti
joje tarp 80 ir 96 nuošimčių 
narių. Bet Maskva ir jos pa
samdytieji klapčiukai nuolatos 
tauzija, kad ta partija esanti 
“buržuaziška”!

Pagal amžių didžiausią parti
jos narių nuošimtį sudaro tie, 
ką turi tarp 35 ir 50 metų, bū
tent 43.90 nuošimčius. Iš ši
to amžiaus vyrų ir moterų, va
dinasi, susidera beveik pusė 
partijos narių. Jaunuolių iki 25 
metų randasi joje palyginti ne
daug, tik 7,72 nuošimčiai. Se
nių, dauginus kaip 60 metų am
žiaus, yra 6,79 nuoš.

NORVEGŲ DARBO PARTIJA 
PRIEŠ TAUTŲ SĄJUNGĄ

Norvegijos parlamente dau
guma balsų prieš darbo parti
jos ir komunistų balsus nutar
ta užmokėti nario duoklę Tau
tų Sąjungai.

Norvegijos socialdemokratai 
pirma stojo už Tautų Sąjungą, 
bet socialdemokratų partijai su
siliejus su darbo partija pas
taroji savo balsais persvėrė so
cialdemokratus ir šie pasidavė 
daugumai.

\

Darbo partija Norvegijoje, 
kaip žinia, pirmiaus buvo nu
krypusi j bolševizmą ir priklau
sė prie “trečioji) internaciona
lo”. Paskui ji nuo Maskvos at
simetė ir komunistai iš jos pa
sitraukė. Apsivaliusi nuo ko
munistų, darbo partija nutarė 
susivienyti su socialdemokra
tais*, — kas ir įvyko neperse- 

nai. Bet “kairiusparniško” rau
go joje dar vis yra. Laikui bė
gant jisai išgaruos.

Grand Rapids, Mi^h.

Daugiau pašvęskim saviems 
reikalams.

Per šiuos porą metų nepap
rastai padidėjo musų lietuvių 
kolionija, taip, kad šiandien 
randasi visokių pažvalgų žmo
nių, o ypatingai socialistų ir jų 
pritaiėjų čia yra nemažai. Tik 
musų veikėjai truputį perdaug 
apsnūdę ir savuosius reikalus 
palikdami nuošaliai perdaug į-' 
simylėję j svetimas- organiza
cijas daug jose dirba. Tiesa, 
kad mum reikia dirbti ir kito
se organizacijose, bet man ro
dos, kad savom pirmiausiai tu
rėtumėm rūpintis, o svetimom 
galim tik pagelbėti, jei laikas 
pavelija.

Pavyzdžiui, šiame mieste L. 
S. S. 51 kp. jau nuo senų lai
kų gyvuoja. Nors bolševikai 
buvo sukaldę ir kuopa kokį lai
ką buvo pakrikus, bet vėliau 
vėl atsisteigė. ir dabar laikosi, 
nors ir neperdaugiausiai turi 
narių. Tam kalti patys kuo
pos veikėjai, nes nuo pat kuo
pos atsteigimo da aš nesu gir
dėjęs*, kad kas butų bandęs ką 
nors pakalbinti, kad prisirašy
tų prie kuopos. Čia jau kaltė 
puola ant mus pačių už šitų 
apsileidimą.

Antras darbas. Pereitą žie
mą tavo atsteigta vietoj bolše
vikų sugriautos LDLD 5 kp. 
Iš pradžių musų draugai pra
dėjo smarkiai darbuotis*, kad tą 
kuopą kaip nors atsteigti, bet 
pasirodė, kad čia netoksai sun
kus darbas, kaip išrodė. Be
matant susirašė gražus būrelis 
draugų ir vėliau per keletą su
sirinkimų vis* ateidavo naujų 
prisirašyti. liet dabar ir tos 
kuopos organizatoriai aptingo 
ir tyli, tarsi darbas jau butų 
atliktas. Bet kaip prie jauno 
kūdikio turi turėti rankas pri
dėjęs, jei jį nori išauklėti, taip 
ir prie jaunos organizacijos: 
jei mes norim, kad ji augtų ir 
bujotų, tai turime nenuleisda
mi rankų dirbti joje kiek galė
dami. Tik tąsyk galės’ime su
laukti pageidaujamų' rezultatų.

Dabar susiorganizavo SLA. 
60 kp. jaunimas, čia vėl mu
sų draugai dirba išsijuosę, kad 
tą jaunimą palaikyti. Žinoma, 
čiaaugę jaunieji kol su jais 
dirbsi, tol jie laikysis. — Jau
ni tai jauni. čia yra svarbu* 
mhms ypatingai tautiniu žvilg
sniu, bet pirmas musų, drau

gai, uždavinys yra pirmiausia 
rūpintis savom organizacijom. 
SLA. yra didelė organizacija ir 
ji veikėjų turi pakankamai, ku
rie gali tos organizacijos labui 
padirbėti. O mes, kaipo so
cialistai, turėtumėm daugiau 
kreipti domės į LSS. ir LDLD., 
kad tos kuopos pasidarytų stip
riu kunu šiame mieste.

—Gulbiniškis.

“Naujos Gadynės” 
Bendrovė

Socialdemokratų žurnalą 
“Naująją Gadynę” leidžia, kaip 
žinoma, tam tikra iš žymesnių
jų socialdemokratų sudalyta 
bendrovė (mat, partija dar ne
turi pakankamai pinigų žurna
lui leisti). Butų labai pagirti
nas dalykas, kad j tą bendrovę 
stotų ir amerikiečiai. Sąlygos 
ynu tokios: įstojimo mokesnis 
1 litas (10 amer. centų) ir Še
ro kaina 10 litų ($1.00). Kiek
vienas* šėrininkas (akcininkas) 
gali turėti ne daugiau, kaip 
200 šėrų.

Žurnalo bendrovė tuo tarpu 
turi 43 šėrininkus. Kai kurįę 
šėrininkai yra sociald. partijos 
kuopos, bet dauguma pavieniai 
asmens. Taigi ir amerikie
čiai galėtų stoti į bendrovę kai
po pavieniai asmens arba pada
ryti šėrininkais kuopas (LSS. 
kuopas ir LDLD. kuopas).

Keikia dar pridurti, kad “N. 
G.” bendrovė užsiima ir kny
gų leidimu. Dabar numatoma 
išleisti knygeles* apie emigraci
jos ir bedarbės priežastis, apie 
ligonių draudimą, apie vietos 
savivaldybes, ir tt.

Bendrovės valdyba susideda 
iš šių asmenų: Bielinio, Januš- 
kio, Augustinavičiaus, Žiugždos 
ir Dagio. Revizijos komisijon 
įeina Purėnienė, Abramavičius 
ir Epšteinas. Bendrovės adre
sas: Kaunas, Kęstučio gt. 40, 
b. 1.

Savo pinigiškus reikalus beri
li 1Y) ve atlieka per Liet. Koope
racijos Banką, kuriame ji turi 
sąskaitą No. 809. ,
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Koncertų Įspūdžiai
Rašo A. Vanagaitis

NAUJIENOS, Chicago, IU Ketvirtadienis, geg. 26, 1927

(Tąsa)

Maždaug taip sakant, koncer
tuojame. Salėj žmonių daug. 
Visi stebisi kad tiek daug pri
sirinko publikos. Dainos ir juo
kai greit prabėgo ir publika ap
gailestavo, kad taip viskas 
trumpa. Nieko nepadarysi. Vi
sokiu priežasčių yra. Kada mu
sų lietuviai nori išgirst artistų, 
tai jie ateina visi —su visa šei
myna. Jeigu šeimynų sudaro ir 
mažytėliai kūdikiai, tuomet ne
kaip jaučiasi artistas scenoje. 
Rochesterio lietuviai labai myli 
svečius-artistus' ir lankosi ne 
tik gausiai, bet “in corpore”.

Po koncerto klebonas mus 
pavaišino vakariene ir mes jį 
muzika ir dainomis. • Kaip ry
toj—išvykome Rochesterio apie- 
linkių apžiūrėti. Gėlynus ap
žiūrėjom ir j ežerą nuvykome

maudytis. Oras ir vanduo, ži
noma, neleido to padaryti, užtat 
mes supykę mėginom ežerą su
drumsti akmenukais. Priminęs 
jaunas dienas, išsukau iš kark
lo švilpinę ir švilpavau...

Rochesteris paliko mumyse 
gražų įspūdį. Tai yra “žalias 
miestas”.

17 gegužio, padėkoję Klebo
nui už vaišes, nakvynę ir kitus 
malonumus, keliavom Amster
damo link. Sudiev Rochesteris 
ir jo lietuviai! Ačiū už viską!

Amsterdam, N. Y.
Na, tai vadinasi, mes jau li

pam iš vagono. Musų laukė Dr. 
Kerbelis. Jo automobilius su
talpino mus visus su daiktais ir 
nuvežė poilsiui, nes nakvynė

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:

sav<

8697—A. šublinskienei
55993—P. šveistienei
5690-1—B. Gaudešienei
21877—J. Petraičiui
21875—P. Antanavičienei
8793—J e vai Sinkevičienei

23403—S. Grigu laitui
23105—I. Vaitkui
56914—K. Andritiškevičienei

8828 A. šikšniui
8810—P. Slepavičienei
8815—P
8817—Z
8813—B
8873—V
8857—V. Vidauskui

12886—R. Bučnaitei
21887—K. Kalvinskienei
21889—V. Kvietkienei
21886—K. Valkūnui
23430—M. Zarankienei

1289

Kazlauskiui 
Andriuškienei 
Vitienei 
šimkunienei

56031—J. Karazinui 
56038—J. Krauzai 

. Sakalauskui 
12898—S. Urbanskiui
8921—K. Balašovai 

21901—P. Jukniui 
8908—G. Daubarienei 

8920—J. Gečienei 
8906—M. Gudelienei 
9815 S. Mickevičaitei Juknie

nei
8951—A. Garškai
8930— J. Ambrulevičiui
8931— S. Ambrulevičiui
8932— M. Ambrulevičiutei
8933— M. AmbruleviČienei 
8950—A. Nugarai
8956—J. Kucinui. 

21904—K. Valteriui 
24415 D. Bernotienei

8948—P. Ručinskui

I2th STREET
Tel. Kertzlfl 8962

3514-16 Roosevelt Rd.

t Rusiškes ir Turkiškos Vanos

jau mums buvo prirengta pas 
musų prietelius.

Pakeliui sustojome pas gerą 
Babravičiaus pažįstamą. Nieko 
tokio. “Heilo!—Goodby!”... ir 
viskas. Keista atrodė. Nežinau 
kame dalykas ir nenoriu žinoti. 
“Rudbyro” išgėriau už “nikelį” 
ir Mikui užfundinau, bet pinigus 
Dr. Kerbelis užmokėjo.

Skersai gatvės užsukom pas 
lietuvį J. Kubilių, čia mes jau- Į 
tėmės kaip namie. Atvira, lie
tuviškai vaišinga Kubiliaus šei
myna, mus priglaudė ir užfun- ■ 
dino gardžią vakarienę. Po va
karienei išvažiavom j “farmas” ( 
pas lietuvius. Turėjom, smagų

Mane priglaudė Dr. Kerbelis. 
Jo pastogė visados vaišinga jau 
nuo mano trijų metų gastrolia- 
vimo.

18 gegužės nutarėm vykti į 
Springs gydančio vandens išsi
gerti, nes aš jaučiuosi 
nesveikas po visokių
Ypatingai kankino mane miego

beveik 
vaišių.

Nutarta, nuvažiuota. Du au
tomobiliai birbė per kalnus ir 
slėnis Saratoga link. Gražus 
vaizdai viliote viliojo akį—Joza- 
vitas negalėjo atsigrožėti. Jam 
buvo naujanybė.

Mudu su Babravičium stebi
no toks dalykas. Kada iš Euro
pos atvažiuoja žmonės, tai jie , 
stengiasi visur buvoti — visas 
valstijas išvažinėjo, o pats ame- ■ 
rikietis neranda reikalingu savo

Tiek to. Mes jau Sara toga 
vandenį geriam. Skonis nekoks,' 
bet gerti galima net perdaug. 1 
Maždaug kaip šių dienų “šnap-1 
sas”—negardus, o daug išgeria
ma; kartais net perdaug. Sara- 
toga gražu» kurortas. Garsus 
arklių lenktynėmis. Miestelis 
šva/us ir labai sveikoj vietoj. ' 
Šaltinių randasi visokeriopų.

Aplankę įdomesnes vietas, 1
skubėjome atgal, nes vakare
musų koncertas. Amsterdamas 
šį kartą silpniausias. Stebėtinai 
mažai publikos. Gal apie 200. 
Rccsesteris subytino šį kartą. I 
Už vis geriausiai turėjome Det
roite. Sako Amsterdamą daug 
lietuvių šeimynų apleido iš prie
žasties bedarbes, kuri ten “gas
troliuoja”.

Nesiskųsdami ant amsterda- ! 
miečių, rytojaus dieną apleido
me vaišingas raidės “K.” šeimy
nas' (Kerbelio, Kubiliaus) ir lei- • .
domės Bostono link, širdingiau
sias ačiū “K” firmai už vaišes ir 
priėmimą, kokio mes Amster
dame nesitikėjome! Vaišingas 
sutikimas mus visados trauks 
Amsterdamo link, tik perdidelės 
išlaidos koncerto surengimo, ne
leis mums daugiau atsilankyti.

CHICAGO, ILU

RIMBAS

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

GEGUŽINIS

Jeigu dar neturi gegužės mėnesio “Rimbo”, 
tai būtinai skubėk jį įsigyti. Jame rasi paveikslą, 
kaip Smetona sėdi ant Lietuvos karaliaus sosto; 
kaip bolševikai laimi pasauly; Mykolo juodojo is
torija; puikios eiles Lietuva ir kaimynai ir daug 
kitų linksmų pasiskaitymų. Nepamiršk, “Rimbe” 
rašo žymiausi juokdariai iš Lietuvos. Dėk kon- 
vertan dešimtuką ir siųsk, o Rambas” tuoj bus 
pas tave.

SEMKITE ŽINOJIMĄ IS KNYGŲ
Musu 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 vertes knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

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 ........... 3.75
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,

pusi. 79...........................................................................60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

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

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

, draugus .................................................................... 1.75

4.00
2.00

Boston, Mass.
Į Bostoną važiavom taip, kaip 

į namus, žinojom, kad ten lau
kia ir nelaukia , musų. Iš Ams
terdamo į Albany gana greit at
vykome. Albany “fundijau” pie
tus, nes kaip šiandien—19 geg. 
mano “geburtsagas”. Kelionei 
nusipirkom čerešnių ir vyšnių— 
viskas tvarkoj. įpykęs trauki
nys mus traukė, kaip padūkęs, 
per kalnus, pakalnes Bostono 
link. Vadini-si, mes važiuojam 
į Naująją Angliją, į 
giausią Amerikos šalį, 
yra gerų lietuvių. Jie 
džia chicagiečiams.

(Bus daugiau)

kulturin-
Bostone 

neužsilei-

VULCANIZING
Jus turite duoti darbą padaryti 

expertams
Phone Republic 9702

Mes parduodame naujus tajerus ir 
mainom senus.

Parduodam batteres ir dapildom.

West Englewood Tire
& Battery Service

1902 W. 63rd St.
Darbą garantuojame 

Savininkai z
CHAS. RAUPELIS ir 

JOE. VVITOLDS.

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

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38 .......................
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 ...................
Cit, Paklausykite, pusi. 190.................................
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 .......................... 1
'šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 ...............
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190............r..........
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 ...................
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31..................
Ks. Vanagėlio raštai — dainos, eilės, pusi. 188 ..................90
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai- Kazio Binkio, pusi. 50.................................... 25
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156 ... 
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, 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 

autografijos ir paveikslai, pusi. 230 1.50

.25

.50

.75

.20

.50

.65

.40

.35

.30

1.25
1.00
1.00

Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų
Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 ........................
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 ...............
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252 ...............
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160 ............ 75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ...... 75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132 ....................4....... 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................. 1............................ 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.....................
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63 .....................................
Gera Galva—žemaites, pusi. 40 ......................................
Bramizmo Stebuklai—Got j es, pusi. 77.........................
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .........................
Žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42...................... .
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta..............................
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 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.... 1........
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais,

puslapių 68 ....................................................................40
Gamtos Pasakos—Šalčius. Su paveikslais, pusi. 42 ..........20
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55 ..................... 30
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64 ........................... 30
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32.....................................20
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63.....................30
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125 .............
Karo Takas—Ręidoil, pusi. 190 ..........................
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32 .................................
Biliupo 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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.30 
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.40 
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.15
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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 Didybe—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..........................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46..............
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52..................................
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ...................
Lietuvos Ūkis—Bimkos, pusi. 133 ............................ ,.....
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 .... 
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—Vegnerio, 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 .....................................................
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusl> 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 .......................................................
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

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

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

į 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 
Adomo 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............... v............... ..........................................
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32.............................
Dainų atsiminimai-^-Biržiškos, pusi. 142 ..................
Kelią tiėsiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 .............................................
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141 ...

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų nuo dolerio pilnos sumos pinigus siųskite sekamu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, III
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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 Graipatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 ....... 3.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis I,

puslapių 180 .................................................................. 90
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis II,

- puslapių 319 ....................................................  1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 .......................................................  1.50
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
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CHICAGOS 
ŽINIOS

West Sidės Parkai
(Tęsinys)

Nekilnojamos savasties 
vertė pakils.

Pašalinus šalygatvių tuštu
mas, kurias užima medžiai, 
gatvės bus galima paplatinti 
tiek, kad atsidarys vietos dar 
dviem vežimam greta viens ki
to važiuoti. Tatai duos gali
mybės motoriniams vežimams 
lengviau judėti gatvėmis.

Heal-eštate’o vertė pakils ne
tik išilgai pataisytų bulvarų, 
bet visoj apielinkėj.
Pagerinimai, kurte jau pradėti.

West Parkų bondsų išleidi
mas, nubalsuotas pirm ketverto 
metų, jau visas suvartotas, šie 
fondai buvo panaudoti įtaisy
mui ženklų - “sustok” ir “va
žiuok” (Stop and Go) svarbio
se kryžkelėse. 700 apšviečia
mų bulvaruose ženklų Sustok 
buvo įtaisyta. -Padaryta gera 
pradžia elektros šviesų pageri
nimui; kai kurie bulvarai nau
jai išlieti; pastatyta devynios 
stotys komfortui; Division gat
vė tapo pailginta per Humboldt 
paiką; naujas gimnastikos tro
bėsis pastatyta Franklin par
ke; atlikta daug kitokių, reika
lingų apielinkei, pagerinimų.

Bondsų išleidimą pasirašė 
gubernatorius

$10,000,000 bondsų išleidi
mas, kurį pastarosiomis dieno
mis užtvirtino Illinois valstijos 
legislatura ir pasirašė guberna
torius, bus patiektas \Vest Side 
gyventojų nubalsavimui refe
rendumu rinkimų dienoj, birže
lio 6, 1927.
Svarbus pagerinimai, kuriuos 

manoma padaryt/
Žemiau paduodama sąrašas 

svarbesniųjų pagerinimų, ku
riuos mano šių bondsų išleidi
mu atlikti. Jie paskirstyta į 
tris rūšis: 1 — bulvarai; 2 
trobesiai; 3 — abelni pageri
nimai.

Bulvarai
Jackson bulvaras. Canal gat

vė iki Garfield parko. Papla
tinti vidurį gatvės visur iki 18 
pėdų platumos. Taipgi išlieti 
naujus šalygatvius 9 pėdų pla
tumo. Be to, keliai per parką 
paplatinti. Ištaisyti kelią gat
vėj nuo Kenton avė. iki Colum- 
bus parko.

Washington bulvaras. Canal 
gatvė iki Garfield parko. Pa
platinti visas- dalis, kad gatvė 
butų ne siauresnė, kaip 48 pė
dos. Nauji šalygatviai. Papla
tinti kelią per parką.

Oakley bulvaras. Išlieti kon
kretų ir paplatinti gatvę iki 18 
pėdų platumos nuo Boosevelt 
R< ad iki North avė. Pailginti 
bulvarą šiaurės pusėn j Wa- 
bansia avenue; i rytus ant Lea- 
vitt gatvės iki Station gatvės; 
šiaur-vakariuose prie VVestern 
avė.

šis pastarasis pailginimas tu
rės būti išlietas konkretu ir pa
darytas 18 pėdų platumo, jei 
tai bus praktiška. Ši pailgyta 
dalis reikia gauti iš • miesto 
pirm, negu Parkų Taryba ga
lės pradėti pagerinimų darbą.

Sacraniento bulvaras. Boose- 
vell Boad iki Sacramento aikš
tės (s(juare) prie Franklin bul
varo. Išlieti konkretu ir papla
tinti iki 18 pėdų platumos.

Homan bulvaras. Paplatinti 
ir išlieti nuo Lake iki Madison 
gatvių.

Warren avė. Gauti iš miesto 
tą gatvę išlieti ir paplatinti 
iki 18 pėdų,' nuo Ogden avė. 
iki Garfield parko ir sujungti jį 
su keliu, einančiu per parką.

Hamlin avė. Įgyti tą gatvę 
nuo miesto, išgręsti ir 
paplatinti visur iki 48 pėdų 
platumos nuo Fifth avė. iki 
Lake gatvės.

Augusta Street. Įgyti tą gat
vę nuo miesto • nuo Elston 
ąve. iki Austin bulvaro. Gatvę 
išgręsti ir paplatinti visur iki 
18 pėdų platumos.

Kedzie avė. Įgyti ją iš miesto
nuo North avė. iki Palmei' 

\quare (aikštės).
Trobesiai

Douglas ir Humboldt parkai. 
Naujas trobėsis muzikai, dai
noms, prakalk'oms etc. ir tro
bėsis valčių prieplaukai. Nau
jas administracijos trobėsis. 
Naujas sandėliams trobėsis.

La Follette Parkas, šis par
kas seniau buvo žinomas kaip 
Lloydo Centras, o pastaruoju 
aiku jis pavadinta kitu vardu, 
idant išreiškus pagarbą Rober- 
ui La Follette’ui. Jam priklau

so 1 1 akerių žemės, kuri nie
kados nebuvo pagerinta. Pla
nuojama pastatyti naujas pra
mogoms ir pasilinksminimams 
robėsis ir forumas. Taipgi 
•jaujas Natatoriumas, kuris 
/eikš ištisus metus. Žemė bus 
apsodinta medžiais ir kvietko- 
mis ir apsėta žole.

Abelni pagerinimai
Sąryšyj su visu programų 

esama daug kitokio darbo, rei
kalingo atlikti, kaip pavyzdžiui;

Elektra apšvietimas
Sustok — važiuok ženklai.
Pataisymas alėjų vaikštinė

jimui parkuose.
Pataisymas ir įtaisymui sru

tų ir nusausinimo triubų.
Sodinimas ir sėjimas medžių, 

kvietkų ir žolių.
Tuneliai
G padavimas etc.
Be to, planuojama daugybe 

kitokių pataisos ir atnaujinimo 
darbų.

SULAIKYTA 5 BILIAI, LIE
ČIANTYS CHICAGĄ

Pastarosiomis dienomis Illi
nois legislaturon, Springfklde, 
nivo įnešti 5 biliai, liečiantis 
Chiuagos gatvekarių, elevato
rių ir busų kompanijas. Tie 
liliai, pasak žinovų, buvę pa

rašyti Šamo Insulto, Chicagos 
viešųjų įmonių magnato, ad
vokato.

Kadangi Springfielde pasi
girdo kaltinimai, jog pravedi- 
mui šių bilių legišlaturoje kai 
kas gavo stambių kyšių (vziat- 
kų) ir kadangi demokratai yra 
priešingi perdaug dideliam už- 
pludimui visokių Eilių legisla- 
turoje, tai veikiausia kalbami 
biliai nepraeis šioj legislaturos 
sesijoj. Taip kad Chicagos did- 
lapiai sako, jog kalbami bi
liai “palaidoti” bent kuriam 
laikui.

PRIIMTA 48 VALANDŲ DAR
BO BILIUS MOTERIMS

Illinois legislaturoj, senate, 
priimta bilius, reikalaująs, kad 
moterims nebūtų leista dirbti 
daugiau, kaip 18 vai. savaitėje. 
Dabar tas bilius eis į atstovų 
butą. Ir jeigu ir čia jis bus 
priimtas ir jį pasirašys guber
natorius, bilius taps įstatymu.

PASKYRĖ $85,000 AUTOMO
BILIAMS

Chicagos miesto taryba nu
balsavo paskirti $85,000 aprū
pinti kai kuriuos aukštuosius 
miesto valdininkus automobi
liais, o taipgi aprūpinti auto
mobiliais tūlus miesto adminis
tracijos skyrius.

APIPLĖŠĖ PRUDENTIAL 
LIFE INSURANCE OFISĄ

BIJOMASI NAUJO ILLINOIS
UPĖS POTVINIO

Illinois upės kloniu, kurio 
dalys yra po vandeniu jau nuo 
lapkričio mėnesio, pereitų me
lų, sakoma, grūmojąs pavojus 
dar didesnio patvynio dėl pas
tarųjų dienų lietaus. Patvynis 
padarytų didelių nuostolių.

JAU SURINKTA MtLIONAS 
DOLERIŲ

Jau surinkta Chicagoj dau
giau kaip vienas milionas dole
rių nukentėjusiems dėl patvi- 
nių šelpti.

Du banditu, įėjusiu Pruden
tial Life Insurance ofisam 
4217 West 22nd, paliepė mana- 
džeriui, kasieriui ir keturioms 
merginoms stenografėms su
gulti ant grindų. Kai palieptie
ji sugulė, plėšikai pasiėmė $594 
pinigais, $70 čekiais ir nesakę 
nė. “sudiev” dingo.

SIUSKIT PEk 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

SUMUŠĖ, BET KĄ SUMUŠĖ

Ėdward Beckerich, 7311* 
llilldale avė., sustojo prie 
Inland Rubber Co. lango. Lan
ge jis pamatė kitą žmogų. Be
ckerich susiraukė. Žmogus lan
ge irgi susiraukė. Beckerich 
pagrūmojo nepažįstamam kum
ščiu. Nepažįstamas atsakė pa
našiai jau. Beckerich trenkė 
nepažįstamam į žandų... Su
barškėjo, suskambėjo lango 
stiklas. Policijos stotyj pasiro
dė, kad Beckerich pamatė sa
vo paties veidą ir jam savas 
veidas taip nepatikęs, kad jis 
neiškentė ir “trenkė”.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
šaunios amerikoniškai lietuviš

kos vestuvės.
— *—» —»« A-..

Nedėlioj, gegužės 22 d., bri- 
dgeportiečiai turėjo tikrai šau
nias vestuves. Mat p. Kazys 
Bamaausškas su p-le Bassie Kę- 
linskaite susijungė moterystės 
ryšiais. P-as K. Bamašauskas 
yra sūnūs žinomo vaistininko, 
K. S. Ramašausko, kuris turi 
ant Bridgeporto (hemus Drug 
Store, 3313 S. Halsted si. P-le 
Kelinskaitė, dabar jau p-ia Ra- 
mašauskienc, yra graži, daili 
moteriškė.

Viršminėta pora savo ves
tuvėms atžymėti surengė puo
tą jaunosios namuose, 3219 
Auburn avė.

Vestuvės buvo, galima sa
kyti, amerikoniškai lietuviškos, 
nes kaip jaunavedžiai, taip ir 
pojūtiniai bei pojaunės visi 
jauni čiagimiai arba čia, Ame
rikoj, užaugę lietuvių vaikai. 
Visi gražiai, mandagiai šoko, 
dAinavo, žaidė, kad malonu bu
vo žiūrėti. Pamaniau sau: yra 
dar lietuvių jaunimo, mokan
čio gražiai lietuviškai pasi
linksmint.

Tarpe svečių buvo ir biznie
rių ir profesionalų: Wm. Ju
cius su savo žmona ir kelio
mis pažįstamomis, Dr. Šimkus 
ir kiti, kurių vardų neteko su
žinoti.

Muzikantai buvo trys: kon- 
štantinka, saksofonas ir kor
netas. Du pastarieji geri mu
zikantai. Bet ta konstantinka, 
tai tik tiktų prastai “surprise 
parei”, o ne vestuvėms, ypač 
tokioms inteligentiškoms, ko
kios buvo p.p. Ramašauskų. 
Konstantinuos viptoj kur kas 
gražiau ir geriau butų buvęs 
pianas.

P-as Ramašauskas, jaunojo 
tėvukas, irgi buvo gerame upe: 
šnekučiavo, šoko it koks jau
nas “sheik”.

Manau, kad tokios vestuvės, 
tokie pasilinksminimai gali bū
ti pavyzdžiu kitiem^. P-ui Ra- 
mašauskui dar liko viena gel
tonkasė duktė Ona ir Vytol- 
das, sūnūs. Bet manau ne il
gam. Tokiai gražuolei, kokia 
yra p-lė Ramašauskaitė, ne- 
stokuos jaunikių. Tai ir vėl 
turėsim gražias vestuves. Taip 
ir reikia.

O šiuom kartu linkiu jaunai 
porai linksmo ir laimingo že- 
nybinio gyvenimo.

• Linksmutis.

Ar jus žinote, kad
Apie 50 nuošimčių žmonių gyve

nančių Jungtinėse Valstijose yra 
virš 20 metų amžiaus, 45 nuošimčiai 
yra nuo iki 60 metų amžiaus. Vidu
tinis amžius yra apie 35 metus. Tas 
vidutinis skaičius išrodo mažas, bet 
tai yra dėl vaikų mirimų. Jeigu nuo-! 
šimtis butų įskaitomas žemiau 15 me-1 
tų amžiaus, tai vidutinė skaitlinė pa-, 
sidarytų daug didesnė. Ar jus žino
te kad dar nepraėjo nei vienų metų, 
kad Helmarai neįgytų daugiau mė
gėjų. Susipažinkite su Helmarais 
šiandie.

Brighton Park
Lietuviai biznieriai

i
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! Buvo laikai, kuomet tik 
deliai ar kitų tautų žmonės 
galėjo pragyvenimą arba dide- 

llius pelnus pasidaryti su vertel- 
’gyste — bizniu. O apie mus,’ 
lietuvius tai ką jau ir bekalbė
ti, k mes buvome nedrąsus kib- ( 
ti į biznį. Mums truko anglų' 
kalbos žinojimo. Mes neturėjo
me pakankamai supratimo apie 
tai, kaip būvant biznyje yra' 
reikalinga taikytis prie aplin
kybių. Bet laikui bėgant ir 
mos, lietuviai, pradrąsėjome. 
Kiek žinau tai didžiumoje lie
tuviai išsyk pradėjo kibti į 
karčiamas. Mat karčiamos bi
znis, tai ne raštas rašyti arba 
galvą sukti didelėmis skaitli
nėmis, pripylei žmogui stiklinę 
gėralo, na ir atliktas kriukis.

Tie laikai buvo ir jau senai 
praėjo, šiandien visai kas kita. 
Mūsiškių lietuvių esama dau
gybė įvairių įvairiausių, gerai 
išsilavinusių biznierių, jų tarpe 
ir Brighton-parkiečių “Mid- 
West Home Loan Association 
of America”, 4034 Archer 
avė.

* Į
I

Tai yra dar jauna lietuvių 
finansinė organizacija, o jau 
už praeitus 1926 metus išmo
kėjo savo dalininkams po 10 
nuošimtį.

Žinoma, “business ir busį- 
ness”, bet visų pirma priklau
so kreditas vedėjams —direk-; 
toriams.

Direktorių yra viso vienuoli
ka, būtent: J. Aleksandravi
čius, A. Jūsas, Bob. Badžius, 
A. Saldukas, S. Dambrauskas, 
P. J. Puniszka, J. Mikalaju- 
nas, Z. Litvin, J. Zalatoris, A. 
Grina ir J. šwitoris. čia pažy-' 
mėli direktoriai sudaro valdy
bą ir atatinkamas komisijas, o 
jeigu reikalinga advokato, tai 
kreipiamasi prie John Zurls, 
kuris jau ir taip pasidarbavo,1 
kadįa buvo Mid-West organi- , 
zuojama. Jis išėmė čerterį ir 
parūpino valstijos bei Chica-' 
gos miesto leidimą bizniui da
ryti ir nė cento už tai neroka- i 
vo. — Ne Reporteris.

A + A
CIP1UONAS SKINGAILA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužio 24 dieną, 6:55 valandą 
P. M., 1927 m., sulaukęs 54 . 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj 
Kaltinėnų miestelyj. Paliko di
deliame nubudime moterį Ro
zalija, du sūnų, Juozapą ir Ka
zimierą, taipgi dukterį Marijo
ną Jakaitienę. Kūnas pašar
votas, randasi 3440 So. Union 
Avenue.
Laidotuvės įvyks subatoj, ge

gužio 28 dieną, 9 vai. ryte iš 
namų į tautišką bažnyčią, 35th 
ir Union Avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į tautiškas kapines.

Visi A. A. Cipriono Skingai- 
los giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris. -Hunai, 
Duktė ir žentas.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

žy_ slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr J. W. Boaudetto
VIRIUI ASHLAND 8TATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 MarshaU Blvd.

TELEFONAS CĘAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 8464

A + A
BRONISLOVAS DAŠKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 24 dieną, 4:00 vai. ry
to, 1927 m., sulaukęs 40 metų 
amžiaus, gimęs Kauno redybos, 
Kėdainių apskričio, Krakių pa
rapijos, Mikniūnų dvaro. Išgy
veno Amerikoj 20 metų. Pali
ko dideliame nubudime moterį 
Teodorą, po tėvais Makauskai
tę, 4 dukteris: Oną, Zofiją, 
Bronislavą, Julijoną, sūnų Vla
dislovą ir gimines.I O Lietuvoj 
brolį Pranų ir dvil seseris. Kū
nas pašarvotas, randasi 4145 S. 
Maplewood Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
gegužio 28 dieną, 8:00 vai. ryto 
iŠ namų j Nekalti Prasidėjimo 
P. š. parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazijniero ka
pines.

Visi A. A. B. Daškaus gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai /kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, 

, Hunus ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Yards 1741

a+a I
IGNACAS MIKALAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

gegužio 24 dieną, 9:80 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs apie 60 
metų amžiaus, gimęs Kauno rė- 
dyboj, Telšių apskričio, Rieta- 
vos mietselio. Amerikoj išgy
veno 22 metus. Paliko didelia
me nuliudime Kazimierą, Leo
ną ir Joną Norvainius, Stanislo
vą ir Apolinarą Šaltmerius, o 
Lietuvoj moterį ir dukterį. Kū
nas pašarvotas, randasi 3238 S. 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
gegužio 27 dieną, 8:30 vai. ry
to iš namų į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėliinio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ig. Mikalauskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriųs J. F, Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

mmi—mi ffiii i i—ii iiii i

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

Jl^K GRABOR1US

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia- 
.ne reikale, visuomet 

jgS^^Uesti sanžiningas ir 
i nebrangus, todėl kad 

lVM|rF' neturime išlaidų už- 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

Hunas žaizdas, ligas rectal,
OPTOM-ETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
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 tolirejp'stę 
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. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avr, 
Boalevard 75b£

S. D. LACHAWIGZ ’
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23 r d Piace 
Chicago, III.

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

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. Fairfield Avenue, 
Tel. Ląfayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 

i Tel. Cicero 8794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. BJvd. 3201--------------------------- .....

KELIAUJANTIEMS
LIETUVON

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti

Kas iŠ Amerikos lietuvių ma
no keliauti Lietuvon ateinan
čią vasalą^ turi nieko nelauk
dami pradėti prsirengimo dar
bą. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei 
kelionės yra reikalingi sekami 
dokumentai:

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

seną pasportą, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pasportu, reikia vedybų 
liudymo.

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos.

3. Leidinio sugrįžti.
4. Įneigų taksų užmokėjimo 

pakvitavimo.

Visi šie dokumentai reikia 
pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų neturėjimo nereiktų 
atidėti keliones.

Gimimo metrikus galima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kurioj pilietis , yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams, 
kad gautų ir prisiųstų.

BILLY'SIUNCLE

\
z

Leidimą sugrįžti išduoda 
imigracijos departamentas, Wa- 
shington, D. C. Norint šį do
kumentą gauti, reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos.
Amerikos piliečiams neikia r

1, Užsienio paso.
2, Lietuvos vizos.
Tai yra visi dokumentai, ir 

tie dokumentai gaunami į trum- 
P9 laiką. Bet ir Amerikos pi- 
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresnį kambarį ir tu-

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės į Naujienas, 
rėti patogesnę kelionę.

Garsinkitės Nauiienose
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Bridgeportas
Buikling 
namą

Keis

taps pastatytas 
bus pora ofisų, i

Taip ■

P-as Papauskas, narys 
tučio Loan & 
stato mūrinį 
Halsted st. 

Kai namas 
jame, regis,
krautuvė ir pora flatų. 
painformavo Reporterį bridge-'Į^’J 
portiečiai. Paties p. Papausko 
Reporteriui neteko pamatyti.

P-as Papauskas norėto •»*- i 
p:rkti esančią greta 
namo landynę, 
svetimtaučiui.
eiaus pamislijo, kad p. Pa pa u s- 
kui tutinai yra reikalingas ir 
lotas, ant kurio jo namas sto
vi, pareikalavo tokios kainos, 
kad neapsimokėjo pirkti.

Kai pradėta naujas namas 
statyti, svetimtautis sutiko 
parduoti pigiau. Bet jau buvo 
pervėlu.

Beporterio “meditacijos’’ (ap
dūmojimai): O visgi butų ge
rai, jei lietuviškieji multimilio- 
nieriai, namų statytojai arba 
šiaip lietuviai, turintys pinigų, 
pasistengtų atpirkti, I 
ma, ant Ilalstričio 
sias triobas iš svetimtaučių, o 
jų vietoj Halstritj imtų puošti 
naujai statomais namais! Juk, 
kaip ne kaip, Halstritis yra 
svarbioji Amerikos lietuvių so
stinės gatvė — ypač “ant 
Bridgeporto”.

Daug pašauktų, mažai 
išrinktų

Man asmeniškai kelios rengė
jos (kolektorkos) skundėsi, 
kad jau toliau su “atyjpnsei x ,
parėmis” nebegalima eiti. Gir- Senberniai (o |r jauni) apsi- 
di, vaikštai visą dieną, išdžiovi
ni plaučius, o žiūrėk, vakare 
pareini namo tik su viena pen-‘ 
kine — tai ir viskas. Girdi, tai 
niekis, nors ir 
fifty”. Bet kol 
šimtą dolerių, tai 
ki. O kad kokios 
“hospitalyj” gali

Well, aš pilnai 
i ku. Aš iš savo pusės norėčiau 

’ ducfti sjngestiją (sumanymą): 
užbaigti “surprise pures”, o 
pradėti ką nors naujo — na,

I ir “bunco”.
— Japu-Jahnis.

norėto
i statomo 

kuri priklauso 
Pastarasis te-

18-tos gatves apielinkes CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
saugokite Announcements

Pranešimai
Financial

Finanaai-Paakolos
Business Chances

Pardavimui Bizniai
Furniture & Fixtures

Rakandai-įtaiaai
PARDAVIMUI saliuno fixtures, 

barai, petišinai ir viskas kas reikalin
ga. Atsišaukite 4550 So. Marshfield 
Ave.

PARDAVIMUI piekarnė, visokių —J--------
tokj biznį supranta. 4544 S. kedzie Tiktai 3’/2% nuošimčių 

ovc' Be Komiso.........
Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 

Į $300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j 12 valandų.

IndustriaI Loan Service
1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

_ į Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- 
rėdos ir pėtnyčios.

Beporteris vakar išgirdo štai 
kokią žinią: diena

Geras lietuvis, vyras kokių tautiškų kapinių). Pradžia 11 vai. 
50 metų amžiaus, pereito ne- 
dėldienio vakare grįžo iš North laimėjimuiH ir protframas. Visus 
sidės. Buvo pusė dešimtos, ar nuo<ih,,žiai ‘lungėjai.’
dešimta valanda. Grįžo Halsted, --------- r-

su.tuo 8utin-i«atvfc karu-
Ant kampo 14 gatvės jis iš

lipo iš giitvckario. Patraukė 
pėsčius 19-tos gatvės linkui, nuo i gegužės, 1927, Jonas 
kur jis gyvena (visai arti llal-! Misl>kus iš darbo tapo praša- 
sted st.) tarp 14-tos gatvės |įntaa jr |<a<l Jonas Mishkus 
ir 14 place jj užkalbino mergi- nf,.a jr ll(,b||vo jokis pusinin. i SS50 vertės grojiklis pianas su 
na—jauna aukšta ireltonnlau- i • i . ■ benčiumi ir cnbinet, $83. 6136 S.jaunu, ttuiKSMi, gcivunpiau uas minftOs krautuvės. I Halsted st. 1 fl. frontas.
ke, gražiai pasiredzmsi, daili. fiirdingai kviečiu visais!---------------------------------------
a,P ' reikalais atsilankyti tiesiog j
Kurio senbernio širdis nesu- į krautuvę.1 

virpės, "kai į jį prabils šitokia 
mergina. Atsiliepė ir musų vy- Jos. F. Budrik krautuve pa
ras.
na pažino jį lietuviu esant. S. Halsted st. Tel. Boulevard 

Prabilo ir ji lietuviškai. Nu- 4705 8167.

gauni “fifty- 
surenki kok| 
kone patrun- 

— tai dar ir 
atsigulti.

Marquette Park
(Suvėluota telegrama Re po i

“Naujienų” Reporteri! 
po šimts pypkių, su 
darosi? Kur tavo akys 
toj, ar kaip vėžio... pakaušy? dėty. Girdi, neturinti

Bastaisi kuone kasdien Mar- pavalgyti nusipirkti. 
<iuette parko apielinkėj, o ne-į ras pakvietė ją 
matei/ ir nenugirdai nič nieko Užmokėjo už valgį, 
apie didžiausį mūšį, kuris įvy
ko čia jau daugiau kaip sava 
tė laiko tarp

Susifaitavo
dėl pievų, dėl karvių ir paršiu- gina

, Faitas,

vimas jvyks nedėliojo, gegužės 29 
p. J. Savicko darže (prie

PARDAVIMUI kendžių Storas ir 
notion 2241 W. 47th St. Tel. Lafayet
te 7580.

PARDAVIMUI grosernė ir deli 
katesen ir vaisių krautuvė, 4 kam 
bariui iš užpakalio, turiu parduoti 
dėl ligos, kaina 2256 W.

Pranešimas Budriko krautuvės I 
kostumeriams, rėmėjams, drau

gams ir visuomenei.
Nuo 1 gegužės, 1927, Jonas

Musical Instruments
Muzikoiii Inatrumantai

UŽ $100 nupirksite mano beveik 
naują grojiklj pianą, su roleliais. 
Matykit savininką šiandie. J. Sop- 
locką, 2332 W. Madison St., 1 fl.

Real Estate For Sale
Namai-žemž Pardavimui

PARDAVIMUI 3-5 kambarių mu- I 
rinis namas, Brighton Pafke, grei- j 
tam pirkėjui už $14,700, cash $4,000. 
Naujienos, 1739 So. Halsted St. 
Box 937. i

Turime parduoti tuojau 
Už $50 nupirksite aukštos pu
šies pianą. Mes taipgi turime 

,. garantuotus 88 notų grojik-
Išgirdusi jo kalbą, mergi- kandų, pianų lr nulio, 3417—21 lius pianuS( yra taip gcri- kaip 

nauji, su 50 muzikos rolelių už 
$75. Atsišaukit šiandie arba 
rytoj iki 9 vai.-vakaro arba 
nedėlioj iki 6 vai. vakaro.

American Storage House, 
2216 W. Madison st.

Kas, (
tavim 1 

kak- isiskundė atsidūrusi sunkioj pa- 
pinigų

Musų vy-! , 
valgyklą, j =

Jos. F. Budrik, savininkas.

PARDAVIMUI pigiai 5 kambarių 
medinis namas, furnace šildomas, 2 
karų garadžius, 6220 S. Mayfield Av., 
near 63rd St. Republic 10016.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

PARDAVIMUI mūrinis namas, ga- Micrpllnnnnuuru šildimas, 5-6 kambarių, garažas IVlIbCUianCOUS
dėl 2 mašinų, rendos $141 f mėnesį.
Kaina $13 X00. Namas randasi 6221 Į ELECTRIC KONTRAKTORIUS 
S. Campbell Ave. Savininkas gyvena : ....... , . , .
6728 S. Campbell Ave. Te). Hemlock Seniausias iš lietuvių, kur duoda 
3414. Galima matyti vakarais nuo užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
5 ikj 7. tus, motorus, taisom elektros reik-

D. BABILIUS. I menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not mc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452
Lošt and Found

Rasta Pamesta
ŠUO PRAPUOLĖ

Prapuolė mažas šuniukas “Pc- 
kerigese” vardu. Peggy šviesaus 
plauko. Kas sugrąžins man, gaus 

brangiausia $5 dovanų.
sudrebėjo musų

iš valgyklos 
jo nupirkti.

Už tai, girdi, 
tuo, ką me

Išėjus gatvėn 
mergina paprašė 

lietuvių moterų, 'jai “powderio”. 
jos dėl ganyklų I ji atsilyginsianti 

skaitanti 
tiesa, pasibaigt, “kaina.” Na 

kur gali- bet opi padėtis nei bisikį nepa- vyro širdis, 
apiplyšo- gerėjo. ! Jis pakvietė ją eiti su savim. |

.. , , , . x , ,|Bet mergina pasakė, kad ji iDalykas, mataj, yra toks: kai .. ., . . . • \ . , , x gyvenanti čia pat, 14-toi gat-idu sūnui plausi, tai kaulas ten-l, 
ka trečiam. Taip ir čia atsiti
ko: kai musų šeimynininkės
lietuvės susipešė, tai atvykusi na|sledstričio jicdu 
policija suareštavo jas. |njn numan Jjs

Ir netik suareštavo: dar pas tamsioj priemenėj.' 
džiodžę hepė nueiti. Ir netik dus jo galvą, 
pas “džiodžę” jos turėjo eiti,

ESU priverstas parduoti savo 
grojiklj pianą, su 90 mielių ir ben- 
čiumi, už $65, cash $25 ir po $10 
į mėnesj. 6512 S. Halsted St. 1 fl.

S. LišČimiskas Drug Store, 
3337 S. Morgan st. 
Tel. Boulevard 2418.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

« u ;----------- - ---- ---- -----—---- ---------------- -------

vėj ir kad ji norinti pasiimti REIKALINGA moteris arba mer- 
plosčių. Tegul vyras ja palydi.'Mina brie namų darbo; maža šei-

t i i-1 xr i i- niyna, gera mokestis. Mrs. A. Dau-Ir vyras palydėjo. Netoli nuo i n()rils; (U:tl s Kairficl(1 ave. Tcl.
įėjo mūri- Hemlock 7030. 
pabučiavęs: 
Ji suspau-1 REIKIA patyrusios indų plovė

jos. 4169 S. Halsted st.

Ir štai tuo pačiu momentu
Sakoma, kad devynioms 

šimtims iš šimto naujai atida
rančių biznius žmonių nepasi
seka.

Si mintis atėjo j galvą Bepor
teriui vakar, kai jis sustojęs 
Halstrityj, prie 33-čios gatvės 
kampo pamatė, kad buvusi ten 
lietuvių valgykla jau uždaryta 
ir langai kreida užtepti.

O kitoj 31-mos gatvės pu
sėj, Universal valgyklos savi
ninkas, p-as Norkus nusipirko 
puikų “Nash” automobilį kaip 
tik tą dieną, kurią aukščiau 
suminėtas lietuvis uždarė savo gėrimų, saldainių, cigarų ii 
valgyklą. tabako ir sandvičių pardavinė

ja pati apielinkė, ta pati vie- jimo biznį, kuris randasi prie 
ta, o koks skirtumas pasiseki-, pat Tautiškų kapinių, 87th ir 
me.. . Daug šauktų, bet 
išrinktų. —Reporteris.

de- lx?t ir apielinkes aldermanas, išdygo nežinia iš kur dar du 
Parodė policistų žvaigž- 

kad jie sugavę'

Brighton Park

PARDAVIMUI per savininką 2 
flatų mūrinis namas, 5—6 kamba
rių, gerai pabudavotas, aržuolo tri
nias, 2 furnas, nėra trubelio dėl iš- 
rendavojiino, gera transportacija. 
Netoli mokyklų, bažnyčių ir krau
tuvių, visi jtaisyriiai ir elės apmo
kėtos, kaina $7500, cash $2000, iš
mokėjimais. Tuojau apžiūrėki!.

7133 Greenwood avė.
1 Hat 

Dorchester 9473

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malovojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

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

Exchange—Mainai
GARANTUOTI MAINAI, 5 kam

barių medinė bungalovv, karštu van
deniu šildoma, su tuščiu lotu; arti 
gatvekarių. Parduosiu už cash ar
ba mainysiu j kokj biznj.

2-jų flatų mūrinis namas — mai
nysiu j biznj arba lotą.

Našlė yra priversta urnai parduoti 
ar išmainyti bizniavą namą ant 
Town of I^ike, yra štoras ir 7 flatai. 
Nepraleiskit tokios progos! Ką turi
te pasiulydiui ?

STANKO & NESTOR 
5097 Archer Ave., 

Tel. Lafayette 6036

PARDAVIMUI kampinis namas
su bizniu, 3 pagyvenimų ir Storas, ATTrrTTVTTT A1garažas 3 mašinom. Pardavimo KKAL! 1 U VIŲ r IKCISnlAJ
miežastis — važiuoju i Lietuvą. 
Atsišaukit

Stanley VVisockis,
8901 S. Houstin avė.

So. Chicago, III.

Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restau rantų, Ken
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge- 

•ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
Mes parduodam visokia kaina na

mus, lotus, farmas ir biznius po 
są Amerikų. Kurie turite kų ant 
mainymo, kreipkitės pas 

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

vi- 
iš-Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia
PROGA

Proga ir vėl beldžiasi j jūsų duris,
sakoma, apžiurinėjęs tvartus 
ir virštinyčias ir grūmojęs at- 'des. Sušukę, 
imti Maruuette parko gyvento- prasikaltėlius moralybei. Pra- i jei jus esate vikrus vyras ir norite

vyru. Business Chances
Pardavimui Bizniai

jų savivaldybę, o vietoj jos 
paskelbti diktatūrą su įsaky
mu: “Nuo tokios ir tokios die
nos įsakoma išvyti iš čia viš
tos, avelės, paršiukai, kaipo pa
vojingi Maniuettc parko ramy
bei elementai.”

Karo lauko korespondentas
Naujas biznierius

P-nas Sakalauskas, 7004 So.
Tallman avė., nupirko minkš-

kratyti kišenius ieškoda- tu°Jau pasinka“,ovtiJ.sdėjo 
m i revolverio.

Surado laikrodėlį, veHą 50 
dolerių. Surado $40 pinigais. 
Pasiėmė visa tai ir išsivedė 
“policijom” Bet pasivedę pusę 
bloko susigriebė:

—Nagi mergina, ją tai už
miršom pasiimti. Tu čia pasto
vėk, o mes bėgsime ją paimti, 
nes ji yra kaltininkė.

Nubėgo ir nubėgo. Musų 
senbernis vyras pastovėjo, pa
laukė, ir be laikrodžio ir be pi
nigu parėjo namo.

Broliai senberniai, apsisau
gokite! O ir jaunesnieji bukite 

! Nors ir lietuviškai

gera proga bile kokiam žmogui page
rinti savo buvj ir subudavoti tikrą ir 
gerą ateitj.

Reikalavimas yfra, kad jus būtumėt 
virš 25 metų amžiaus ir kad jus gy
venote Chicagoj 1 metus. Užairbsit 
kol mokinsitės.

Atsišaukite
Roofn 522

160 N. I .a Šalie St.

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

PARDAVIMUI garažas, daromas 
geras biznis. Sun — Wray Garage, 
1224 W. 69 St.

mažai Kean ave. Kviečia draugus ir į, 
pažįstamus atsilankyti. Yra atsargus! 
didelė vieta automobiliams su- į jus užkalbins dailios panaitės

įstoti. — Reporteris. Mat
------- :---------  inia,

“Nau-
21 d.

18-tos gatvės apielinkė

visų dantys balti, ale neži 
kas už tų dantų slepiasi.

— Reporteris.

Ofisui pasiuntinių vaikinų 
nuo 14 iki 16 metų

Smarkus ir švarus vaikinai 
gali gauti gerai apmokamą 
darbą su daugelio progų atei
čiai. Reikės dirbti visose daly
se miesto. Atsincškit patvirti
nimų savo amžiaus.

Matykit
M r. Singleton,

417 S. La Šalie St., Room 125

JEI TIKRAI norite pirkti bučer- 
nę su grosernę ir nebijote daug 
ti, tai atsišaukite tuojaus, 
esu vienas, negaliu apsidirbti, 
duosiu visą arba priimsiu gerą 
gų už pusininką.

Ką turite
5097 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

ĮSIGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS
Pabudavosim ant jūsų loto bun- 

f[alow, 2 fintų arba apartmentinj 
lųosiine dėl 15 metų morgičių be 

nuošimčių per 3 metus. Del apsi
saugojimo pamatyk mano planus 
pirmiausiai. Gho. O. Hadwick, kon- 
traktorius ir budavotojas. Phone 
Palisade 3163.

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 

unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogden Aven
Phone Lawndale 0114

rę

dirb- 
nes 

Par- 
žmo-

PARDAVIMUI grosernė arba mai 
nysiu. Ką jus turite i mainus, 

1146 W. Adams St.

PARDAVIMUI Storas vyriškų dra
bužių ir kriaučių šapa, 3 kambariai 
gyvenimui iš užpakalio. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 936.

ŠEŠIŲ kambarių nauja mūrinė 
bungalow, Marųuette Park apielin- 
kėje, netoli nuo parkų ir geros 
transportacijos. Namas dailiai ir 
drūtai pabudavotas, karštu vande
niu pšildomas ir modemiškas. Kai
na $10,500. A. VISBARAS, 6409 So. 
Kedzie avė.

HOME 
CONSTRUCTOR

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimai

BOJUS ATDARAS

Pergyventos savaitės 
j ienose” pranešiau, kad 
gegužės bus viena šauniausių 
“surprise , pančių,” kurios 
tik kada nors yra buvusios 
Brighton parko apielinkėje. 
Turiu dabar pasakyti, kad vie
toj “surprise parės” 1__ ,,
“birthday” parė. ' 
do, kad mano žinia buvo netei-1 
singa, o gal ir patys 
mane “sufulino 
painformavo.

Gi aš pats, kaip ketinau būti 
toj “parėj”, tai, žinoma, ir 
nuvykau. Tiktai ant nelaimės 
muzikantams reikėjo mokėti po 
1 dolerį už maršą. O kadangi 
aš jo neturėjau, tai maji prisė
jo palikti už durų, ir tik per- 
rakto skylutę tegalėjau matyti, 
kas viduj dėjosi. '

. Ant stalo buvo didelis 4‘kei- l lanešlmas biznieriams 
ksas”, pilnas degančių žvakių. suomenei
O svečių — pilnutėlė svetainė. 
Parė parengta netoli 45-toa
ir Rockvvell gatvių. Parės šei- 
myninkei įteikta didelis baltas 
pečius. Svečiai linkminosi iki 
pat šeštos valandos ryto.

Mačiau kaip mano gera pa
žįstama ponia vaišino svečius 
arbata. iManiau, kad ir man 
išneš laukan, bet nesulaukiau.

—Japu-Jahnis.

Gegužinė Stanford parke
Juozas Lukas dar 

neišvažiavo

REIKALINGAS patyręs bučerys. 
Turi mokėti angliškai. Gera vieta 
geram vyrui. 1918 Canalport avė.

Stanford parke “Naujienose” buvo pranešta.Stanford parke rengiama .
gražus pasilinksminimas penk- £.J- ^s, 

'buvo ladienyj, gegužės 27 d. Pradžia
Taigi pasiro-|ka*P 7:30 vai. vakare. '

Stanford park randasi: \ 14th 
rengėjai pĮace jr Union avė. Programas 

neteisingai susidc>s iš orkestrus griežimo, 
iš solistų muzikantų grojimo, 
gimnastikų žygiai, šokiai, vė
liavos 
ir tt.

Į šiems

pa rados, rusiški šokiai 
ir tt. Visi kviečiami, 
įžanga dykai.

Bridgeportas
ir

vi-

vi-

“Draugo” 121 numeryj pra
nešta, kad aš nesu daugiau

REIKIA patyrusio ir negirtuok-.
lio Iničcrio. 1907 S. Halsted st.

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
kambarių apartmentas, garu šildomas 
lovos sienose, 2 karų mūrinis gara
žas. North West kampas 65 ir Mo- 
zart St.

šaukit savininkų
Cravvford 4451

For Rentauksinių daiktų pardavinėto
jas, išvažiavo į Lietuvą. Tai 
neatatinka tikrenybei. P-as s L 
Lukas buvo žadėjęs vykti kar-jarba dentistui, real estate. 
tu su “Naujienų” 
bet biznio reikalai 
savaitėms ‘sutaikė.
jis išvažiuos birželio 11 d. 
iki to laiko jis mielai [ 
naUS savo pažįstamiems ir ko- lietuvių, bet' tokių profesionalų nėra, 
stumeriams. — N.

RENDON OFISAI
4 ofisai ir žmonėms susieiti kamba- 

I^abni patogi vieta gydytojui 
. Kampi- 

okskursiia 1 n’s uamas Pr’e didelės bizniavos gat- 
.. . ’ vės, 2 lubos, naujos mados elektros

J| kelioms fikčeriai, šiltas vanduo. Yra viskas 
Lietuvon , kas reikalinga prie tokių profesijų. 
-- - 0 Privažiuoti North Western Ry. Co.,

prie pat Medison . gatvės ir Melrose 
patar- Park busai prie pat durių. Yra daug

2 Broadway, 
Melrose Park,

-------- Tel. Melrose Park 624 arba 4470

VARIETY STORE par
davimui arba mainymui, su 
dideliu nauju staku 
gražioj apielinkėj, 
šių ant namo arba 
biznio.

Telefonuokit
Yards 4669

Geriausis laikas jums čia atva
žiuoti, 2 dienos švenčių, pamatyk 
šitų apielinkę ir šitas ukes. Laimė 
čia jumis vadina, 40 akrų, gausi su 
viskuom už $3300, 40 akrų, su vis- 
kuom, $3250, 80 akrų su 13 galvi
jų, 3 arkliai, kiaulės, apsėti lau
kai, $6000. Jų yra didžiausis pasi
rinkimas, ant krantų ežerų, leng
vais išmokėjimais.

P. D. ANDREKUS CO. 
Pentwater, Mich.

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 įvedu 
apšildymų i namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.

HOME CONSTRUCTOR
1739 South Halsted St 

Tel. Roosevelt 8500

Sol Ellis* & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.

CLASSIFIED ADS
Announcements

Pranešimai

For Rent
BENDAI Storas. 2646 W. 63 St. 

J i Šaukit Plaza 0657.

Ketverge, geg. 26 d., Kape)ionijos 
name, 2634 W. Marųuette Road, 
įvyks lietuvių tos kolonijos noliti-

• Automobiles

“Draugo” agentu, bet nepažy- kos kliubo mėnesinis susirinkimas, pasiūlymą, 
mėta priežasties. Kadangi toks

PARDAVIMUI Chevrolet sedan 
automobilius, naujas, visai mažai 
važinėtas. ' Parduosiu už teisingų 

šaukit po 5 v. vakare

naujoj 
mainy- 
kitokio

2l/a mylios nuo Rhinelander, vi
duryj resortų distrikto, 79 akrai 
išdirbtos žemės, geri budinkai, 
svarbi priežastis pardavimo, kaina 
$5000.

HUNDBERG, 
Routel, 

RHINELANDER, WIS.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

EXTRA BARGENAS. Parduodu 
gražią bučernę-, geroj vietoj, viso
kių tautų apgyventoj. Turiu par
duoti i tris dienas, šaukite Tel. 
Canal 4942. /

PARDAVIMUI grosernė ' ir viso
kių daržovių Storas. Gera vieta. Tu
ri būti parduota Šių savaitę. 3647 
So. Halsted st.

---------- , r . -- ---
PARDAVIMUI grosernė, pigiai, 

arba mainysiu j lotą. 726 W. 35 St.

NEPAPRASTA^ BARGENAS

Financial
Finansai-Paskolos

supratimą apie mano asmens 
teisingumą, lodei aš laikau sau 
už pareigą viešai pareikšti, 
jog aš nuo “Draugo” agentū
ros rezignavau gegužės 21, 
1927. Priežastis: man nusi
bodo dabartinės “Draugo” ad- 

Varga.H ir su “parių” rengimu ministracijos neteisingas elgi-
i :i • masi su manim.Dabartiniu laiku panų ren

gimas pasidarė nepakenčiamas.

Visi nariai yra kviečiami dalyvnu- į Tel. Lafayette 1329. 
ti šiame susirinkime. Prasidės 7 ;30 

pranešimas gali duobi klaidingą vai. vakare. —Valdyba.
..______________ _______ i 

— J. P. Pentis.

Jaunosios Birutės muzikos ir dai
nų pamokos ims šiandie vakare, 
Mark White Sų. svet. (Library 
Room). Visi nariai ir norintys pri
sirašyti atsilankykite. —Valdyba.

josepbTw. grigal
Advokatas

Skelbia, kad jis permainė savo 
ofiso vietą. Pirmiau buvo 1225 N.

Dabar 
fl. Tel.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisal \

PARDAVIMUI geri show cases 
pigiai. 1931 Canalport avė.

Pardavimui bučernė ir grosernė, 
didelis biznis už pusę kainos nuo 
kontraktoriaus; biznis daromas 
cash, randasi Bridgeporto apielin- 
kėj biznio centre. Kas pirmas, 
laimės.

M. ZIZAS
6927 S. Washtenaw avė.

Hemlock 5526

tas

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vienų dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVĘSTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

| Elektros Kontratkorius
Įvedant jiratus j senus ir naujus na-

I mus. — 
i ir

Taisom. RADIO parduodam 
taisom. Geras patarnavimas ir 

nebrangiai.
Wallin & Cserep 

1435 W. lOBth PI. 
Tel. Beverly 9794

Educational
Mokyklos

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

Internationa) Barber Collcge 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas

PARDAVIMUI dalis grosernės fik- 
ture, Ice box, kounteris ir kėš regis- 
teris. 3990 Archer Avė.

PARDAVIMUI Čcverykų krautu
vė ir čeverykų taisymo sapa, pi
giai. 8641 Vincennes avė.

3106 S. Halsted St., Chicago, Iii.

otiso vietą. _ .T_________
Ashland Avė., Room 306.
yra 2243 W. North avė., 1
Humboldt 6188.

PARDUODU Marketo fixtures, la
bai pigiai ant lengvų išmokėjimų. 
5005 So. Tripp Avė.

BUČERNE ir grosernė pardavimui 
arba mainysiu j 2 flatų ar bungaliw. 
Bučernė randasi prie Michigan Avė. 
Pašaukit po 6 vakare. Lafayette 
4287, F. Kellpsh.

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

Privatiikas Fondas ant gerų pirmų 
ir antrų morgečių ant lotų ir namų 
žemos komiso ir nuošimčių kainos.

HILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dearborn 4406

I 90 DIENŲ UŽ $90
Galite išmokti Wenzel budu beauty 

culture pagal valstijos euriaulum
THE WENZEL WAY
BEAUTY CULTURE SCHOOL

177 N. State St.,
Room 307, Phone State 1887


