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Liet. SmurtininkaiJaučia Savo Gala
Visa Lietuva prieš 

Juos nusistačius
Smetonininkai iš desperacijos 

vieną bežino-smurtą
Vienas plačiai žinomas Lie

tuvos visuomenės darbe vals
tiečių liaudininkų asmuo priva
tiniame laiške D-rui Graičiu- 
nui Chicagoje rašo iš Lietuvos 
[laiškas išsiųstas iš Prūsų ge
gužės 13 dieną] :

“Mes labai nedaug žinome 
kas pas jus dedasi, nes esame 
visai atskirti nuo šio pasaulio. 
Lietuva pasidarė vienu dideliu 
kalėjimu, dagi blogiau, nes ka
lėjime tiek šnipų nėra, kiek 
prie kiekvieno iš musų yra pri
statyt a.

Krupavičiaus įtakos 
pasiliko vietoje.
kunigą Krupavičių bu-

“Smurtininkai bijosi savo še
šėlio, su lyg jų pačių išsireiški
mo jaučiasi iš visų pusių prie
šų apsiausti, be jokios perspek
tyvos, be vilties iš tos padėties 
išeiti, žino, kad niekur neiš
bėgs, tai reikia pačiam užmuš
ti, ne kad duotis užsimušti. 
Taip kalba Merkis. Voldemaras 
tiki į savo intriganto gabumus 
ir mano, kad supiudžius vieną 
srovę su kita, galės 
suotis ir išsilaikyti.

balan-

bet po
Sąjunga

“Apie 
vo aiškių žinių, kad j*s dikta
tūros siekia. Bendrai mes visi 
gerai žinome, kad pas krikš
čionis nieko nesidaro be Krupa
vičiaus žinios, o kaip tik labai 
aktyviai pradėjo veikti Darbo 
Federacijos atstovas Ambrozai- 
tis prie echt-fašistų: pats ne
oficialiai redagavo “Tautos 
Valią” kartu su kunigu Maliau- 
skiu... Dabar, po Bistro ir Kar
velio išėjimo iš valdžios, su ty
liu pritarimu Krupavičiaus, 
Ambrozaitis susiartino su tau
tininkais. Jų žmogus, valstybės 
kontrolierius Milčius, pasiliko 
vietoje.

“teisybė, tautininkai 
tesnieji) žiuri į juos 
krikščionių šnipus, bet 
liai jiems pritaria.

“Dabar vis kova eis d<icfo 
rendumo apie konstitucijos kei
timą. Kcl kas oficialiai skelbia-

(r im- 
kai p i’ 
oficia-

• [Pacific and Atlantic Photo]
Juozui Žukauskui nugalėjus Jim Maloney. — “Referee” Louis Magnolia veda Jack Sharkey — 

Juozą Žukauską paskelbti jį laimėtoju, kuomet tuo pačiu laiku sumuštasis Jim Maloney bando 
nors ant rankų pasikelti.

rz Diktatūra Ispanijoje bu
sai nenugalėtas, o 75 nuoš.Į j _ij nanAjLmfA 
simpatijos daugiau įgijo visuo- u'u”lll ŲGIIulnuIlti 
menės akyse ir išaugo. Aišku, 
kad mes žinome, kas tai pada
rė, kone pavardės minimos, bet 
irgi gerai žinome, kad niekąs 
neišdrįs plasitarti. Tardytojas 
nieko negali padaryti, |ėi poli
cija atsisako nuo parodymo, o

K rast u i busianti grąžinta par
lamentinė valdžia, moterys 
gausiančios balsavimo teisę

4 riaušininkai užmušti, 
daug sužeistų

Kerštingos minios kaujasi 
kareiviais, bandydamos 
gauti >š kalėjimo piktadarį

su 
iš-

“NAUJIENŲ” EKSKURSI
JA ATVYKO Į KLAIPĖDA

KLAIPĖDA, birž. L —“Nau
jienų“ ekskursija šiandie atvy
ko į Klaipėdą.

V>sa kelionė buvo puiki, 
smagi ir sėkminga. Keliaunin
kai visi sveiki ir siunčia savo 
draugams ir giminėms Ameri
koje širdingus sveikinimus. 
Bagažai tapo perleisti liuosai.

Keliauninkai Lietuvos politi
ka neserga: jie linksminasi, 

v iuhuū nvjiii j nuo ■ • •• i j • *• ■ •
Puolikų susikirtimuose ,r k'tados- 

Lietuvos žmones. — Jankus.

TAMPA, Fla., birž. 1. — 
Nežiūrint stiprios kariuomenės 
ir policijos sargybos, kerštingų 
žmonių minios nepaliauja puo
limų Ilillsborough kalėjimo, 
bandydamos išgauti iš ten kali
nį B. Levinsą, užmušusį pen
kis asmenis, vienos šeimynos 
narius. 1
su kareiviais jau keturi asme

nys užmušti ir dvidešimt šeši 
sužeisti, jų tarpe kai kurie pa
vojingai. Be to daugiau kaip 
trisdešimt riaušininkų areštuo
ta.

Paskendo laivas plaukęs 
su 150 žmoniu

----- -  --------- Tik 70 keleivių išsigelbėjo, 
. .i. I kiti» manoma, yra žuvę

Pekinas nerimauja de! na
cionalistu laimėjimu

Svetimų valstybių diplomatai 
tariasi dėl savo legacijų ap
saugos

visi

birž. 1.

Francijos Japonijos nusi
statymas Kiny politikoj
PAiRYžIUS, Francija, birž. 1. 

— Gautomis iš ištikimų šalti
nių žiniomis, Francija ir Japo
nija veikiančios darnai savo 
politikoje Kinams. Tiek viena 
tiek antra trokštančios, kad 

: Kinija butų suvienyta po nuo
saikia nacionalistų valdžia, ku
rioj komunistai ir rusai butų 
pašalinti. Del to abidvi jos re-

Pianeša, kad pei siautusiąĮmjan£jos nuosaikiųjų nacionali- 
baisią audrą jūrėse, ties Rom-|st vad čian KaiSeką.baisią audrą jūrėse, ties Rom- 
blono sala, paskendęs garlaivis* 
Panay, plaukęs su 150 pasažie- 
rių į Manilą. Dvidešimt vienas 
laivo įgulos žmonių ir penkias
dešimt pisažierių išsigehiėję 
atsiyrė valtimi į Tayabas kai
mą. Visi kiti, manoma, pasken
do kartu su laivu.

114 žmonių žuvo per 
Mississippi tvanus

- • * ' - * - ■*’PEKINAS, Kinai, birž. 1. — 
Mandžurijos valdovas, marša
las Čang Tsolinas, kuris dabar 
kontroliuoja Pekino valdžią, 
išleido pareiškimą, kuriame dėl 
didelių šiauriečių armijų pra
laimėjimų ir bėgštos iš Honano

susi- provincijos jis kaltina du savo 
savo pul

pa triotinių kais esą ^perėję į pietiečių j 
darbininkų' (kantoniškių nacionalistų) pu- 
akademikų. ’sę.

WASIHNGTONAS, birž. 1.
Raudonojo Kryžiaus patik

rintomis žiniomis, per pasta
ruosius Mississippi klonio tva
nus žuvo viso 114 žmonių: Ar- 

įkansase 59, Illinois 2, Louisia-

nia apie referendumą, matyt. I\ ‘""Y"/"”! /
,,_________'valdovai atsisako suteikti leidi

mą paieškoti ir patraukli atsa
komybėn kaltininkus, 

i asmenis.
i kantriai laukti valandos, kuo
met viskas išeis aikštėn...

“Tuo tarpu ‘Lietuvos ži
nioms’ daug pagelbėjo aukos 
ir, reikia prisipažinti, kad jų 
gausumas prie tokio ekonomi
nio krizio tiesiai nuostabus. 
Kalbu tik apie aukas iš Lietu
vos, nes iš Amerikos vos dabar 
pradeda plaukti, ir mes dar ne
žinome, kaip bendrai Amerikos 
visuomenė atsilieps. Dabar tik 
žinau, kad veikėjai viską daro, 
kad ją pajudintų.

“žinoma, mes labai mažai

Faktas, kad jie patys mato Europai prigauti, bet patylomis 
padėties, kalbama, kad jokio balsavimo 

jos iš-į nebus, o bus paskelbtas dekre-1 AU"1,y 
■<l kJta. „„i, atnunnvma konstitue- "ebečiamus

visus blogumus savo 
ir jokiu budu nenori iš 
eiti, nes nepasitiki, 
nors jiėms padėtų
paslėptos minties juos paskan
dinti. žodžiu, baimė atima 
jiems protą.

“Iš kitos pusės — didybės 
manija: visi turį savo principų, 
savo nusistatymų išsižadėti 
ir tik jų malonei pilnai atsidėti.

“Smurtininkų valdžia su
pranta, kad rinkimuose pralai
mės, tai reikia jų išvengti, ar
ba taip sukonstruoti, kad 
savo įtakos nenustotų. Kadangi 
mato, kad draugų mažėja, tai 
visai nebežino, kas čia padary
ti. Jų pirkti — bandė. Kari
ninkus pučistus aukštino, algų 
pridėjo, proteguoja pasiturin
čius. Bet kas iš to? Pasitikė
jimo nėra. Visi pasiduoda tik 
kumščiui. Pranyks jisai, viskas 
dings. O kad pranyks, viskas 
rodo: nuolatiniai 
nuolatiniai 
sukilimus, 
draugiškas 
cijoįe...

“Kol kas smurtininkai persi
tikrinę esą, kad valstiečiai pu
čo nekelsią. Bet matyti ir ten 
neramu, nes provincijos kuni
gai padarė presiją į krikščionis 
išeiti iš valdžios, jeigu nenori 
galutinai suteršti savo vardo. 
Provincija, žinoma, apie tauti
ninkus nė negirdėjo, ji mato 
visur kunigų ranką paskyri
muose, ir prieš kunigus nusi
stačiusi.

“Mes dar nesusekėme 
kodėl krikščionys staiga 
skelbė save konstitucijos 
jais, ir mums tai begalo 
atrodo, nes prieš Seimo
dimą buvo teirautasi pas juos, 
ar jie išreikš valdžiai nepasiti
kėjimą, ar ne, ir nors buvo 
abejojimo valandų, bet visgi jie 
neprisijungė prie opozicijos.

“Buvo bandyto įkinkyti ' į

kad kna tas apie atmainymą konstituc 
be blogos jos, ir baigtas kriukis. Prieš 

tai manoma pravesti atitinka
mos permainos savivaldybių 
rinkimuose, kurie kaip tik 
šiais metais turi įvykti. Dekre
tų keliu manoma panaikinti 
lygų balsavimą, nes bus pra
vestas gana aukštas turto cen
zas, gal dar ir kitos reformos, 
bet taiz laikoma paslaptyje.

“Tai tokius paskutinės politi
nės Lietuvos naujienos.

“D-rui Pajaujui dovanota 
gyvybė, mirties bausmė pakeis
ta kalėjimu iki gyvos galvos.

neramumai, 
gandai apie naujus 
blogiau ne kad ne- 
atsinešimas provin-

dalar
Tenka Japonija išsodino Kinuo

Net ir čia chamiškai pasielgto, esume painformuoti, nes netik turės konstituciją patvirtinti.

MADRIDAS. Ispanija, birž. 
L —- Diktatorius Prime de Ri- 
vera paskelbė, kad diktatūra 
Ispanijoje busianti panaikinto 
ir kad krašte busianti vėl at- 
steigta parlamentinė valdžia, 

šių metų rugsėjo 13 dieną 
susirinks krašto seimas,
dedąs iš pačios valdžios parin- generolus, kurie su 
ktų asmenų — iš 
draugijų atstovų, 
klasės žmonių ir 
Valdžiai prižiūrint, krašto sei-| Besitraukiančios prieš naciz
mas sutaisys naują 
konstituciją. ir naują 
įstatymą, suteikiant 
rims lygias balsavimo teises ir^Sučaufu, kame 
pilną balsavimo laisvę. 

Po to bus paskelbti 
parlamento rinkimai, ir jau su
sirinkęs naujas parlamentas

se 2,000 kariuomenės £Mi8si8siwi 42 ir Tennes-
-------------- 7—

rSINGTAO, šantungas, Ki
nai, birž. 1. Šiandie čia atvy
ko iš Daireno trys japonų regi- 
mentai, viso 2,000 kareivių. 
Kinų vyriausybė tuojau padare 
protestą prieš išsodinimą sve
timos kariuomenės Kinų žemė 
je.

netekusių 
Raudona-

Tvanų pabėgėlių, 
prieglaudos, kuriais 
sis Kryžius dabar rūpinasi, yra 
382,605. Potvyniai betgi dar 
nesiliauja, kai kuriose vietose, 
kaip pietų Illinois, jie vėl padi
dėjo, o todėl ir pabėgėlių skai
čius didėja.

Del tvanų nu k en tėjusiems
šelpti Raudonasis Kryžius iki 
šiol surinko jau 14,531,000 do
lerių.

krašto nalistus šiauriečių armijos 
rinkimų persikėle jau į Šiaurinę Gelto- 

ir mote-'nosios upės pusę ir pasiekė 
jos tariamai 

• {susijungė su šantungo armija,
nauji) tečfirtu, japonų pranešimais L •

šiauriečiai apleidę jau ir Sučau- KltilS IcllVclS SU 108 Žmo
nėmis paskendo

MANILA, Filipinai, birž. 1. 
— Šiandie Čia gauta žinių, kad 
praeitą sekmadienį paskendęs 
ties Romblono sala 
Negros, plaukęs su 
žierių, astuoniais įgulos žmo
nėmis ir stambiu kroviniu. Kas 
atsitiko su paskendusio laivo 
žmonėmis, nėra žinių, ir bijo
ma, kad visi jie nebūtų žuvę.

•fu miestą.
Generolas Feng Juhsianas, 

kurs yra susidėjęs su kantonie- 
čiais, žygiuojąs į čengčau, 
kame Britų-Amerikiečių Taba
ko kompanijos ir kitų svetim
šalių firmų trobesiai yra var
tojami kareivinėms.

Del dabartinės dalykų padė
ties ir galimų politinių atmainų 
Pekine, svetimų valstybių dip
lomatinis korpusas laikė nepa
prastą mitingą, kuriame buvo 
susitarta dėl legacijų apsaugos.

Svetimos valstybės rengiasi 
koncentruoti daugiau 
menės šiaurės Kinuose.

NOGALES, Ariz., birž. 
Iš Meksikos praneša, kad 
indėnų maištininkų vadas 
Matuz esąs nebegyvas.

laikraščiuose i ne»auname pamatyti pažangio
sios Amerikos lietuvių spaudės, * I 
j bet rodos, kad ir laiškai yra 

konfiskuojami. Turime tam 
davinių. Padėkime, mes visai 
negalime įsivaizduoti, kąd ne
būtų buvę siunčiama laiškų, 
net telegramų su užuojauta 
[kai buvo išsprogdintos ‘Lie
tuvos žinios’]. Nė vienos ne
gauta. Tik dabar, balandžio 
mėnesio gide, pora laiškų atė
jo iš Amerikos, žinome, ką jie 
padarė su pasveikinimais 
D-rui Griniui, su laiškais, kur 
buvo* siunčiami pranešimai 

matyti. kiek,aI>ie mitingą: jie buvo konfis-

prašymo 
nevisai 

išsiuntinėtas 
Smurtinin- 

ta byla 
valstie 

kad vi- 
o išėjo

Panaikina militarinę 
kontrolę Bulgarijai

garlaivis
100 pasa-

Jaki
Luis

nes ne tik kad 
paskelbtas malonės 
turinys ir, nota-bene, 
teisingai, bet ir 
visiems atstovams,
kų valdžia manė, kad 
bus skaudus smūgis 
čiams liaudininkams, 
suomenė pasibiaures,
atbulai: minios akyse Pajaujis 
išaugo į didvyrį! Blogi liežu
viai kalba, kad krikščionys la
bai norėtų, kad koksai nors jų 
žmogus atsidurtų 
tuacijoje, tai jų 
labai sveika...

“Iš to galima

panašioje si- 
partijai butų

PARYŽIUS, birž. 1. — Am
basadorių taryba nutarė likvi
duoti militarinę kontrolės ko
misiją Bulgarijai. Komisija te- 
čiau dar pasiliks Bulgarijoj iki 
birželio mėnesio pabaigai galu
tinam savo raportui priruošti.

MĄNILA, Filipinai, birž. 1. 
— Milicininkams pavyko suim
ti filipiniečių maištininkų va
das Policarpio Montardė.

kariuo-

1» to gailina uiavjvi, Mva, - , .
simpatijų turi tautininkai. Vi- kuotl arba geriausiame 
sa visuomenė tik laukia, kad jv);^1^ln^1 ® 
kas nors turi pasidaryti, ir jie 
grius. Visai taip, kaip Rusijoje

“P. S. — Rygoje žada eiti 
pažangusis lietuvių laikraštis, 

žmonės' buvo'nusistatę dėl” tol- kl,‘"s ,s‘e.n^s L"*?™“?? „T® 
ševikų. Jų nekenčia, o pasi
priešinti plačiai nedrįsta, ne
vienas nenori rizikuoti savo 
galvos, savo ramybės. Todėl no 
be pamato tautininkai į kumštį 
tik tiki:”

Laiško autorius toliau kalba 
apie “Lietuvos Žinių” išsprog-! 
dinimą ir sako:

“Tas, kad ‘Lietuvos žinios’ 
ne minutės nesustojo, kad tą 
pačią dieną [kai spaustuvė bu- 

bendrą opozicijos vežimą Ūki- vo išsprogdinta] jos išėjo, tai 
ninku Sąjunga, kuri mėgdavo buvo didžiausias smūgis smur- 
visur pabrėžti, kad jie savo tininkams: jų džiaugsmas, kad 
žmonių į valdžią nėra davę, vandalizmo aktas jiems puikiai

MIUNCHENAS, Bavari ia, 
birž. 1. — !>r. Thoman, Ameri
kos pilietis, nušovė čia savo 
žmoną ir paskui pats nusižu
dė. Dr. Thoman sirgo perse
kiojimo manija.

Angliakasių internaci
onalo sekretorius 

rezignavo

gerai, 
pasi- 

gy ne
keista 
palei-

tikrą Lietuvos padėtį. Ir ame
rikiečiai paremkite jį, nes jam 
gal bus lemta tokia rolė suloš
ti, kaip kad seniau Tilžės spau
dai.”

j Chicagal ir apielinkei Tedera- 
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesiuotumas; apie

LONDONAS, bii'ž. 1. —.i
Frank Hodges, žymus Anglijos 
unijų darbuotojas, rezignavo iš 
Tarptautinės Angliakasiu Fe
deracijos sekretoriaus vietos, 
kurią jis laikė užėmęs huo 
1925 metų.

Milicininkai nukovė 
: tris filipiniečius
| MANILA, Filipinai, birž. 
—Iš Lanao provincijos prane- naktį gali būt lietaus; vėsu; 
ša, kad milicijos būrys puolęs daugiausiai žiemių rytų vėjai, 
nedidelę maištingų morų tvir-| Vakar 
tovę netoJi nuo m x Jr7“
nedidelę maištingų morų tvir-1 Vakar tamperaturos buvo 
tovę netoJi nuo Tagayvano. tarp 47* ir 55* F.
Trys morai buvę nukauti, kele- šiandie saulė teka 5:17*, Įei
tas sužeisti. Susikirtime buvęs džiasi 8:19. Mėnuo •
sužeistas milicininkų vadas. I 11:28 vakaro.

J. V. charge d’affaires 
Nikaraguoj rezignavo

WASHINGTpNAS, birž. 1. 
— Jungtinių Valstijų charge 
d’affaires Nikaraguoj, Law- 
rence l>ennis, atsistatydino.

Kelloggleidžiasi i Valstybes sekretorius 
jo rezignaciją priėmė.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys iŠ (iaugrelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir N AUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina ; patarnavimą.

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TŪBUČIO APTIEK A, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIčlO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 6f)th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Peoples Furnitūra Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

Šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai

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

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6082

J. NAKROŠIS, Vedėjas

M
M
M
M 
M
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Rusiškos ir turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedii. 89*2

3614-16 Rooaevelt Rd. 
Arti St. Louis Am 

CHICAGO. ILL.
m—m imuiii i —wpniwri

Laikas sudėt durų ir 
langų sietus

• rl t

Geros šeimininkės užduotis 
yra anksti sudėti sietus į lan
gus ir duris, ir užmušti kiek 
galima ankstyvas muses, kol 
jos dar negauna progos veisi- 
muisi. Paprasta muse padeda 
nuo 120 iki 159 kiaušinukų vie
nu sykiu ir per vasarų padeda 
po tiek nuo dviejų iki keturių 
sykių, šie išsiperi j dvidešimts 
keturias valandas. Miegojimo 
periodas tęsiasi nuo trijų iki 
šešių dienų. Apie už dvide
šimt dienų nauja musė jau de
da kiaušinukus.

Keletas musių paprastai įsi
gauna į namus, ar tai duris 
darinėjant ar per plyšius. Vi
si valgiai* turi būti gerai užden
gti, kad musės negalėtų jų pa
siekti. Išdėliojimas musėms 
nuodų kaikuriose vietose na
muose daug pagelbės išnaiki
nimui tų, kurios netikėtai įsi
gavo. Pasekmingas musėms 
nuodas tai sumaišymas trijų 
mažų šaukštukų komercijinio 
formalino su puskvorte pieno 
arba pasaldinto vandens. ,

Yra aišku iš nužiūrėjimo vi
sų musių papročių, kad sietai 
ir musėms nuodai butų nerei
kalingi, jei vietos kur musės 
veisiasi butų naikinamos ir šva
riai užlaikomos. [FLIS.]

pasekmes, leist

! dengtas, kad. skystimas neiš
garuotų.

šviežius švarius kiaušinius 
tinkamai konservuotus, galima 
pasekmnigai naudoti prie viri
mo ir valgymo. Jei konser
vuoti kiaušiniai bus virinami, 
prieš verdant reikia juose pra
durti mažų skylelę. Tai daro
ma, kad išleidus orą iš kiauši
nio jam sukaitus ir tuomi lie

jam sutrukti. [FLIS.]

KAIP PONAS NUOSTOLIS
PIRKO BUČKIUS

DRAUGAI!

Užsakykite savo giminėms Lietuvoje šiuos 
socialistinius laikraščius:

v

“SOCIALDEMOKRATAS”
» '

Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos organas.

Kaina metams m t • $1.20
Pusei metų 0.60

Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40

“NAUJOJI GADYNE”
Socialdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas.

Kaina metams su priedais $1.60
Pusei metų 0.60

Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40

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

t —------ ~ .-ana■tttt~ ~ ~

Kaip konservuoti 
kiaušinius •

Kuomet kiaušinių pilna ir jie 
pigus, reikia domės kreipti kaip 
juos1 konservuoti žiemai. Švie
žius kiaušinius tinkamai su- 
konservavus galima laikyti nuo 
astuonių iki dvylikos mėnesių 
gerame stovyje.

Kad turėti geras
kiaušiniai turi būti švieži ir 
švarus. Kiaušiniai, kurie plau
kioja nėra švieži ir dėlto nega
lima jų konsrevuoti. Nereikia 
jų plauti, nes tas nuima pie
velę, kuri sulaiko juos nuo ge
dimo, bet jei kiaušinis nešva
rus, galima juos nušluostyti pa- 
kirkyta acte skepetaite. Nie
kuomet" nereikia konservuoti 
labai nešvarių (kiaušinių, nes 
tokiam stovy jie suges.

Geras būdas konservavimui 
kiaušinių yra sodium silieate. 
Reikia imti vienų kvortą sodi
um silieate ir devynias kvortas 
vandens, kuris atvirintas ir at
vėsintas, ir tų visų supilti į 
penkių galionų puodą. Jame 
bus galima sudėti penkiolika 
tuzinų kiaušinių.

Paimk penkių galionų puodų, 
išavlyk jį gerai, paskui išplauk 
su verdančiu vandeniu ir iš
džiovink. Suvirink vandenį ir 
leisk jam atvesti. Jam atvėsus, 
atmieruok aštuon(ias kvortas, 
supilk į puodą ir pridėk sodi
um silieate vienų kvortą, pas
kui gerai išmaišyk. Tada su
dėk kiaušinius. Nors du co
liai vandens- turi dengti kiauši
nius visų laiką.

Puodas su konservuotais 
kiaušiniais turi Luti laikomas 
vėsioj, sausoj vietoj, gerai ap-

SUMANUS AGENTAS

Davidas Zilbermanas iš pa
prasto keliaujančio agento iš
simušė į firmos “Zilbermanas 
ir Ko.“ šefų. Bet vieną gražią 
dieną pasidarė ka» kas negerai, 
buvo susekti suklastuoti vekse
liai. Zilbermanui teko už ne
paprastų sumanumą, trys me
tai kalėjimo.

Tamsta inteligentas, ta
rė kalėjimo viršininkas, priim
damas naujų įnamį. — Pats 
tamsta gali pasirinkti sau dar
bų: maišelius lipiųti, ašutus 
pinti, pintines pinti arba kny
gų rišimo mokytis?

Žinai kų, ponas viršininke? 
— tarė Zilbermanas. — Aš 
matau, kad jus didelę pramo
nę.'Varote. Padarysiu tamstai 
pasiūlymų: aš esu buvęs ke
liaujantis agentas padaryk 
tamsta iš manęs keliaujantį a- 
gentą prekėms platinti!

Kartą ponas Nuostolis su 
tarnu* užėjo kcpyklon duonos. 
Ir staiga jį pamačiusi graži par
davėja mandagiai pasveikino ir 
pasiūlė visokių kepsnių, bet 

Į ponas Nuostolis užklausė, ar 
/ji neparduodanli bučkių?

Taip atsakė pardavėja 
'— po penkis litus.

Ponas Nuostolis užmokėjo 
10 litų ir paprašė , du bučkiu. 
Gražuole staiga paliepė senai 
tarnaitei duoti ponui Nuosto
liui du bučkiu. Ponas Nuosto
lis kaip iš linamarkos ištrauk
tas permetė akimis senę ir įsa
kė tarnui paimti du nupirktus 
buc kius.

TEISINGA PASTABA

Vyras: Griežtai uždratidžiu 
tau be mano leidimo . nusikirp
ti plaukus.

Žmona: O tu manęs ar klau
sei, kada pradėjai plikti?

SUDRIKO NAUJA
KRAUTUVE

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

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

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, 111.

Lietuvis Kontraktorius

Sveikatos klausimas.
- Kodėl tarp gyvulių daug 

mažiau ligonių, negu tarp žmo
nių?

—Todėl, kad ant šimto gy
dytojų išpuola tik vienas ve
terinaras.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

Antanas Žyniontas
Redaktoriua-Leidžja*

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

IŠSILAVINĘ DARBININ- 
KAI IR INTELIGENTAI 
SKAITO “GYVENIMĄ“ — 

SKAITYKIT IR JUS!

Prenumerata metanu ........ $2
Pusei metą .................... II
Kopija ........... —............. 20c 1

Suvedam šviesas n 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas Ram
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

-------- .1—■ M ■

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Pinigai Lenkijon
• • 
W į

Vilniaus Kraštą
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina j 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.

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

Birželio

Kas bus

Kas bus
Kas bus
Kas bus

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti

Kas iš Amerikos lietuvių ma
no keliauti Lietuvon ateinan
čią vasarą, turi nieko nelauk
dami pradėti pasirengimo dar
ioj. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei 
kelionės* yra reikalingi sekami 
dokumentai:

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

senų pasportų, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pasportų, reikia vedybų 
liudymo.

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos.

3. Leidimo sugrįžti.
4. Įneigų taksų užmokėjimo 

pakvitavimo.
Visi šie dokumentai reikia 

pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų neturėjimo nereiktų 
atidėti 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.

Leidimų sugrįžti išduoda 
imigracijos departamentas, Wa- 
shington, I). C. Norint šį do
kumentų gauti, reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos.
Amerikos piliečiams reikia:

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

tie dokumentai gaunami į trum
pą laikų. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau uŽsi- 
sakydMhias laivakortę gali pa- 
sirūfitftfr geresnį kambarį ir tu-

Jnsais kelionės reikalais 
kyfe\kitės į Naujienas, 
reti patogesnę kelionę.

Pasalink Kosulį, Šalti,‘'GaL 
vagele, Ramatizma ir .Visas 

Gyląs ir Skausmus

Geresnis nei Mušt ar d Plaster.



k

Ketvirtadienis, Birž. 2, 1927 NAUJIENOS, Chicago, III.

[KORESPONDENCIJOS

Weslville, III. East Chicago, Ind

Rockford, III.
Sudegė lietuvė moteris.

laidotuvės
Mirė

Gegužės 26 d., 4 vai. po piet, 
pasiiYiirė Ona Sinkevičienė, su
laukusi 80 m. amžiaus. Iš Lie
tuvos paėjo Punsko parapijos, 
Lžukalnių kaimo (buv. Suval
kų g.). Paliko dideliame nuliu- kuris keletu 
diine sūnų Jurgį Sinkevičių ir 
du brolio sūnūs, Joną Navikų 
ir Mikola Navikų. I.aidotuvėms 
patarnauja graborius Jonas Ur-

Tegul bus lengva jai Šios ša- 
; žemelė. —Korespondentas.

I
lRODYKITE Š| APGAR-I

SINIMĄ JŪSŲ | 
AI V A KOKČIŲ AGENTUI I 
ir jis Tamstai pasakys jį 
kaip reikia keliauti į Se- II 
nąją Tėvynę už pigiausią ji 
kainą su visais patogu- jj 
mais, geru maistu ir ge- II 
riausiais kelionės paran- II 
kūmais. Jisai žino kaip II 
tą galima padaryti ant II 
milžiniškų, greitųjų laivų, ji 
taip tai: Majestic, di- !■ 
džiausią* laivas pasauly, j U 
Olympic, Homeric, Bei-ji 
genland, Lapland, Penn-I ■ 
land ir ant kitų.

Whtte Star Line !■ 
Red Star Line

loteraattonal Mercantlle Marine C®. 
Moiq Geri Agentai apie tai Tamstai pa- 
«*ky*. Arba kreipkite* prie musų Paa- 
aancer Department:
127 So. State St., Chicago, 111.-

Uk '.^r

Geg. 28 d. įvyko iškilmingos 
laidotuvės .kino Strazdausko, 

dienų atgal liko 
užmuštas nelaimėj su automo- 
liliu (jis liko užmuštas, kada 
uijnnobiiius. kuriuo jis važia
vo, pakliuvo |Mi traukiniu). 9 
vai. ryte- kūną išlydėjo iš lia
nų ir su gražia muzika nuly
dėjo per miestelį. Grabų nešė 
šeši jauni L. A. U. Kliubo 
gai; šalę jų ėjo šešios 
asirėdžiusios merginos.

kui gi ėjo Kliubo draugai 
‘ i lydėtojai. Kūną nuvežta j šv. 
Pranciško bažnyčia, Indiana 
ilarbor, iš kur, po pamaldų, iš- 
’vdėta į šv. Kazimiero kapines. 
Laidotuvėse dalyvavo veik vi
si šio miestelio 
nines lydėjo 28

Laidotuvėmis 
mieras Grikšas 
Arbavičia. Kliubas suteikė gra- 
uį vainiką, o nariai savo my- 
mam darugui — muzikantus, 
’elionis buvo 35 m. amžiaus. 

Paėjo iš Lietuvos, iš Mažeikių 
pskr., Tirkšlių vals., 

parap., Ketūnų kaimo.
rautuvę. Giminių kol kas ne- 

•itsišaukė; jei kur jų

d rau- 
baltai
Pas-

ir ki-

lietuviui; į ka- 
automobiliai.
rūpinosi Kazi- 
ir Prane iškas

Skuodo
Paliko

randasi, 
•urėtų pasirūpinti atsiliepti.

Kl. Korespondentas.

Pereitą šeštadienį čia sude
gė lietuvė moteris Marė Matus- 
Matuševičienė, 41 m., gyvenu
si prie 1903 17tb Avė. Kaip iš
tik rų jų įvyko nelaimė, niekas 
nemalė, nes ji buvo viena na
mie. Ją rado apdegusią kieme. 
Spėjama, kad ji pasisiuvusi 
šventėms naują Alėl>v rengėsi 
ją prosyti ir uždegė gasų, kad 
įkaitinti prosus. Tur būt be
imant nuo krosnies prosą ir už
sidegė jos drabužiai. Ji bandė 
gelbėtis ir išbėgusi į valgomąjį 
kambarį ėmė voliotis ant kau
ro. Bet tai liepsnos neužgesi
no ir įbėgusi į svečių kamba
rį taipjau bandė gesintis ant 
kauro ir ant sofos. Kentėdama 
baisius skausmus ji išbėgo kie
man ir ten sukniubo. Ją rado 
veik be sąmones jos dukters 
Mrs. J. J. Deihl, 1907 16th Avė., 
duktė Loraine, 5 m., kuri atė
jo motinos siųsta paprašyti už
kaisti vandenį. Mergaitė radusi 
savo močiutę degančių labai nu
sigando ir perbėgo namo pa
sakyti ką ji matė. Atbėgo duk
tė ir daugiau žmonių, bet ra
do Matusevičienę veik nualpu
sią, su visais drabužiais jau 
nudegusiais. Tuojaus ją išvežta 
ligoninėn ir nors daktarai dė
jo visas pastangas, kad išgelbė
ti jos gyvastį, bet ji iškentė- 
jusi baisiausius skausmus visą 
parų sekmadienio ryte pasimi
rė. Nors veik iki mirties dali
nai turėjo sąmonę, bet kalbėti 
negalėjo ir todėl negalėjo pa-

pasakoti kaip įvyko nelaimė. 
Nelaimės laiku jos vyras Wil- 
liam Matus-Matusevičius dirbo 
Liberty geležies liejikloje, bet 
pranešus apie nelaimę, tuojaus 
atvyko j ligoninę ir pasiliko 
prie žmonos iki jos mirties.

Velionė buvo laisvų pažiūrų, 
priklausė prie SLA 77 kp. ir 
buvo apsidraudusi ant $1,090. 
Po tėvais ji buvo Marė Stan- 
kiutė, paėjo iš Butkiškio kaimo, 
Airiogalos vals. Paliko vyrų 
Vincų ir tris dukteris, visas ve
dusias Mrs. Deihl, Mrs. Neis 
Eastman ir Mrs. Leroy Ander- 
son; visos jos gyvena Rock- 
t'orde.
ną ir seserį Juzę, 
gyveno 17 metų, 
antrų vyrų; nuo 
VI. Makuso, buvo

Velionės laidotuvės buvo ge
gužės 31 d., Skandinavų kapu 
iėse, be jokių bažnytinių 
remonijų. —Jonas Ūsas.

visos jos gyvena 
Lietuvoj paliko brolį Jo-

Amerikoj iš- 
Buvo vedusi 
pirmo vyro, 
atsiskyrusi.

Mudson, Wyo

ce-

Pereitų savaitę prohibicijos 
įgentai, padedami šerifo pava- 
luotojų, padarė keletą puolimų 
r suėmė Pete Jeniro, Poną 
i)cha ir Cąrnelo Rotolo, pas 
kuriuos rasta munšaino dirbi
no aparatai ir jau padaryto ar 
ižraugto munšaino. Pas: Roto- 
o aparatai buvo labai gerai 
įaslėpti, bet agentai vistiek 
uos surado. Prohibicijos agen- 
ai tikrina, kad suimtieji iš- 
leisdavę nemažai munšaino. 
Einant naujais įstatymais, su
imtiesiems gręsia kalėjimas.

C. K.

Iš Pa. angliakasiy 
kovos lauko

Saugiausias

būdas siųsti

pinigus namo

Tai yra

telegrafuokit juos
NESIŲSKITE pinigų laiškais. 
Laiškai neina greičiau negu 
traukiniai juos veža. Jūsų mo
teris, vaikai arba motina namie • 
gal reikalauja pinigų toujau. 
Kuomet gausite užmokestį iš
mokėjimų dienoj, eikit tuojau 
j arčiausių VVestern Union Tele
graph ofisą ir telegrafuokit pi
nigus namo.

Į valandą laiko kaip jus už
mokėsite pinigus Western 
Union Telegraph ofise, tie pini
gai bus išmokėti jūsų šeimynai.

Western Union Telegraph 
ofisas randasi netoli jūsų. Mu
sų klerkai yra specialiai iš
mokinti, kad suteikus jums 
greitą, Ynandagų patarnavimą. 
Su pagelbo musų Cable Money 
Order Service jus taipgi galite 
siųsti pinigus namo, nežiū
rint kur jie butų. Pinigai iš
mokami anos šalies, arba 
Jungtinių Valstijų pinigais.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

1120 So. Richmor.d Street

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarui-z-KaushilI.

AKUSERKA 
3252 So. Halsted St.

ku pagal sutarti.

Viršuje
State

Moterys 

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 
< vakaro. Kitu lai-

Un iversu

Bank

ir inergi

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dcl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugelį metų. 
Dr. Roijs yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškom. Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už, medikolį patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY 
THERAPY 

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

Jau Daug' Žmonitą
PASIRENGE KELIAUTI

JACOBS CREEK, PA. — 
Naktį, iš 22 j 23 d. gegužės čia 
tapo išdinamituotas streiklau
žio namas. Jau antri metai 
Pittsburgh Coal Co. angliaka
siai streikuoja, vesdami kovu 
už geresnes gyvenimo sąlygas 
ir už savo, angliakasių, unijos 
gyvybę. Sis gi žmogelis, Charles 
Reibis, streiklaužiavo Banning 
No. 1 kasykloje, kur jis dirbo 
už “drivier boss”. Pavardė jo 
yra gana lietuviška. Gal kartais 
ir yra lietuvis. Ekspliozijoje 
niekas nesužeistas.

THE
WESTERN UMON 

TELEGRAPH 
COMPANY

FLIT
aią.v^.Mv.orn.SU

NAUJOU EKSKURSIJA
Liepos 19 d

Laivu

KJURGEUONIS
randasi ligoninėj, o 
Walter Wales tapo 

pavieto detektivo

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses ir kitus 

stubos vabalus.

Keliauk ir Tamsta

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2651

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir PStnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

odrlyES
Night and Moming to keep 
tliem Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book
io Co^ Dept. II. S.,9 B. Ohio St.Chica go

LHUANIA”
Iš NEW YORK TIESIAI Į KLAIPĖDA 

KELIAUK IR TAMSTA

Mes aprūpiname keleivius reikalingais dokumentais 
nežiūrint kur keleivis gyvena. Kreipkitės tuojaus 

asmeniškai ar laiškais

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUšERKA

3101 So. Ilukted Street 
Kampa* 31-mon gatvėn 

Tel. ards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
rusi Pennsyb 
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
tės, o rasite na 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.
»■ - ■ —-
Pritaiko akiniuH, atitaiso regejim*, 

akiu (tempimą, ir galvos 
skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Te). Boulevard 7679

specialistas
Grynas kraujas ir stip

rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

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

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

Įvairus Gydytojai
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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

ESSEN, Pa. — čia gegužės 
22 d. ryte liko iš toli šaunan
čių šautuvų apšaudytas Pitts- 

■ burgh Coal Co. streiklaužių na
mas. Ar kas tame šaudime nu
kentėjo, kompanijos raportai 

i nesako, šis miestelis yra Wash- 
ington paviete, netoli Bridgo 
ville.

HILLS STATION, PA. — 
Čia lapo pašautas vienas streik- 
laužis juodveidis James Moore, 
kuris streiklaužiavo Mountour 
No. 4 kasykloje. Pašovė jį Pitt- 
shuigh Coal Co. gunmenas, u 
kuriuo pašautasis streiklaužis 
turėjęs nesusipratimų. Esą tas 
gunmanas norėjęs Moore areš
tuoti, bet jis pradėjęs bėgti ir 
į gunmaną šaudyti. Tada gun
manas ir peršovęs Moore. Da
bar Moore 
gunmanas 
areštuotas 
Dinsmore.

’ Kitas tos kompanijos gunma- 
nas E. Starkey iš Crescent ka
syklos, taipjau yra areštuotas 
už išmušimą streiklaužiui akles.

Tai tokis likimas laukia tuos, 
kurie eina streiklaužiauti 
streiko apimtas kasyklas.

Pasaulio Vergas.

I Garsinkite Naujienose

Lietuviai Advokatai
R.GUGIS 

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. 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.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiastyjt 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington SL 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8396
y

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Weat Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 SL n«o 7 iki 9 
Telephone Rooserelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9609

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards I

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
Pitnyčios.

0062

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina StM Chicago, III.

Telephone Yardi 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Ros. telephone Plaza 8290

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas 8102 So. Halsted SU Chicago 
arti Slst Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912
Į Naktinis Te). Fairfu 6858
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“RAUDONA” MILITARIZMO PROPAGANDA

4>i

Visi žmonės Amerikoje gėrisi ir didžiuojasi kap. 
Lindbergh’u, kuris be pertraukos nulėkė vienui vienas iš 
New Yorko į Paryžių. Bet jų vaizduotėje jisai dar yra 
tiktai romantiškas herojus, panašus j judamųjų paveikslų 
arba pasukų didvyrį, o ne tikrai didelis žmogus. .

Tikrai gerbt amerikiečiai pradės tą lakūną tuomet, 
kai jisai pasinaudos tais pelningais kontraktais, kurių 
jam tokią daugybę yra pasiūlę kinematografai, vodevi
lių manadžeriai ir kitokie biznieriai, — ir uždirbs bent 
milioną dolerių.

Jeigu gi jisai tuos kontraktus atmestų ir nepasidary
tų milionierium, tai Amerikos publikos akyse jisai ir pa
siliktų — “flying fool”.

Per metų metus bolševikai vis rėkė, kad kapitalisti
nės valdžios norinčios Rusiją apsiausti iš visų pusių prie
šų lanku. Dabar, kai Anglija nutraukė santikius su so
vietais, bolševikai šaukia, kad imperialistai jau rengiąsi 
pradėti prieš juos karą.

Vadinamas “trečiasis internacionalas” (faktinai, bol
ševikų partijos propagandos ir šnipinėjimo agentūra) 
tik-ką išleido atsišaukimą į viso pasaulio darbininkus, ra
gindamas juos atsisakyti kraustyti amuniciją ir gabenti 
kareivius karo tikslams. Pasak tos įstaigos, Anglija tik 
rai pulsianti sovietų Rusiją. Vokietijos Hindenburgas 
eisiąs pagalbon anglams. Lenkai ir latviai darysią, kaip 
Londonas paliepsiąs. O rumanai klausysią Italijos dik
tatoriaus Mussolini, kuris irgi esąs Anglijos imperialistų 
įnagis.:

Šitie Maskvos diktatorių šukavimai yra grynas pro 
pagandos burbulas. Bolševikai triubija apie karo pavojų, 
kadangi jie nežino kaip aiškintis savo “susipratusiems’ 
pasekėjams dėl to smūgio, kurį jie gavo Anglijoje. Ta 
juk ne baikos: jie gyrėsi paklupdysią ant kelių viso pa 
šaulio kapitalistus — o čia anglų kapitalistinė valdžia 
ėmė ir išvijo jų ambasadorių iš Londono! Apturėjus to 
kią gėdą, reikia gi kaip nors publikai akis dumti, kad j 
nesijuoktų iš Maskvos didvyrių.

Kariaut su Rusija šiandie, žinoma, nesirengia niekas. 
Ir kokia galėtų būt kam nors nauda iš tokio karo? Ką, 
sakysime, anglai veiktų, jeigu jie sumuštų bolševikų ar
miją? 0 antra vertus, ar Anglijos valdžia galėtų pri
versti savo krašto žmones eiti į karą prieš Rusiją?

Apie tai gi, kad vokiečiai pulsią Rusiją, negali būt nė 
kalbos. Ne idiotai gi jie eiti prieš vienintelę didelę val
stybę, su kuria jie turi draugiškus santykius, kuomet iš 
vienos pusės jiems lipa ant galvos francuzai, o iš antro?! 
pusės nuolatos taikosi įkąsti jiems į pakinkius lenkai! Bet i 
ir patys bolševikai puikiai žino, kad Hindenburgas nesi
rengia prieš juos kariauti: kitaip, kaip jie butų galėję per 
keletą metų gaminti Vokietijos armijai amuniciją?

Maskvos riksme apie karo pavojų yra tiktai tiek 
tiesos, kad įtempti santykiai tarpe sovietų valdžios ir 
Londono bendrai sunkina taikos atsteigimą pasaulyje. 
Kapitalizmo ir imperializmo sistemoje taikai visuomet' 
grasina pavojus — ne dėl to, kad kapitalistinės valdžios 
norėtų kariauti, bei dėl to, kad varžytinės tarp įvairių 
šalių kapitalistų iššaukia nuolatinius nesusipratimus ii , 
kivirčus tarpe valdžių. Iš tų kivirčų tam tikrose sąlygose 
gali kilti ir karas. Todėl taiką reikia nuolatos saugoti; | 
jėgas, kurios už taiką stoja, reikia nuolatos stiprinti.

Aiškus dalykas, kad taiką palaikyt yra lengviaus tuo
met, kai santykiai tarpe valstybių geri, o ne blogi. Lon 
dono susipykimas su Maskva taikos reikalui žymiai pa 
kenkė- ’ 1 ' ! i <i > ' .

Bet ką siūlo bolševikai tos, atsidurusios pavojuje, pa
saulio taikos apsaugojimui?

Jie siūlo rengtis prie karo! Maskvos korninterna: 
jau net duoda įsakymus “pasaulio darbininkams”, kaų 
jie turėsią elgtis, kuęmet karas prasidės.

O feldfebelis Vorošilovas (sovietų karo komisaras) 
eina dar toliaus. Jisai stačiai ragina sovietų gyvento 
jus rūpintis savo armija ir karo laivynu, kad Rusija butų 
prisirengusi prie karo pirmiau, ne kaip Anglija baigsiant 
savo karinius prisirengimus. /

Vadinasi, bolševikai siūlo ginklavimosi lenktynes.
Kuo šita jų politika skiriasi nuo militaristų politikos? 

Ar jie skelbia ne tą pat, ką mes, pav. girdime kasdien iį 
militarizmo apaštalų Amerikoje, kurie per spaudą ir pei 
radio skleidžia obalsį: “Jeigu nori taikos, tai rengkfc 
prie karo?”

Šitokio obalsio besilaikydama, senoji Europa susi 
laukė 1914 m. Bet prieš didįjį karą militarfstų obalsiai 
bent nerasdavo pritarimo organizuotame darbininkų ju 
dėjime. O šiandie ta militarizmo propaganda yra neša 
ma į darbininkų minias po “revoliucijos” ir “komuniz 
mo’’ priedanga!

Laimė tiktai, kad Maskvos propagandos klauso tolyn: 
vis mažesnis darbininkų skaičius.

Ruletkos sostinė. — Kąl 
H. G. Wells mano apie

Ameriką
Tūkstančiai žmonių suvažiuo

ja į Monte Karlo. Suvažiuoja 
jie ten išbandyti savo laimę. V. 
I nkovskis štai ką rašo apie ru
letkos šalį:

Kunigaikštystė Mofiako — 
mažiausi miniatiūrinė valsty
bė pasaulyj.

Visa jos- teritorija susideda 
iš dviejų miestų: sostinės Mo
nako su priemiesčiu Kondami- 
nas ir Monte-Karlo.

Tiedu miestai beveik susijun
gia vienas su kitu.

Kunigaikštystė turi apie 20 
tūkstančių gyventojų.

Bet valstybė — liliputas- tu
ri ir savo valdovą:

—Monakos kunigaikštį.
Palydovų ir dvarionių jis tu- 

i nemažą būrį.
Ministerija, visokie valdinin

kai.
Armija—pėstininkai ir raite

liai.
Artilerija.
Paskutinioji yra tik dėl juo-

ko.
Sostines aikštėj stovi trys 

senos surūdijusios- kanuolčs.
Iš kanuolių niekuomet ne

šaunama. Jų vidus pilnas vo
ratinklių.

Labai galima, kad ne kartą 
jose paukščiai buvo susisukę 
sau lizdus.

Armija:
Priešams gąsdinti, y

Ji niekuomet dar nėra karia-
vusi.

Laike pasaulinio karo Mona
ko kunigaikštystė oficialiai pa
skelbė, kad ji:

Laikysis neitraliteto.
Ir sąžiningai išpildė savo pa

sižadėjimą.
Bet kareiviai — pėstininkai: 

tikras paveikslas. Puikiai ap
rengti. žiūrėk tik ir gerėkis.

Visuomet nuskustais veidais.
Ir geri trimituotojai.
Iš pusės armijos sudarytas 

orkestras, o kita pusė eina po
licijos pareigas.

Laike karnavalų:
Armija šoka.
Ir policistai, ir muzikantai.
Visai, kaip operetėj.
O kavalerija dalyvauja pa ra

tuose ir visokiose iškilmėse.

Kunigaikščio rezidencija—so
stinė Monako.

Palocius apsuptas masyve-se- 
noviška siena. Gražus senpviš- 
ki bokštai, bastionai. O prie 
palociaus randasi stebėtino gra
žumo kabantys sodai.

O kadaisia jų vietose buvo 
tik nuogos uolos.

Žmonių rankomis uolos tapo 
apdengtos storoku derlingos že
mes klodu. Ant tos žemės pa
sodinta įstabus pietų Amerikos, 
Australijos ir iš tropikų Af
rikos augmenys.

Ir daugybe klumbų.
—Semiramidos sūdai.
Kunigaikštis turi puošnius 

rumus.
Iškilmės pasižymi nepapras

tu šaunumu.
Ir spektakliai Monte-Karlo ka- 

zinoj savo puošnumu sumuša 
visus rekordus Euorpoj.

Kunigaikštis turi daug auk
so. i

tuo klausimu išsireikštu.
šiaip ar taip, sako H. G. 

Wells, Amerika pradeda ataug
ti. Ji turi visą eilę naujų ra
šytojų, kuriais rimtai susido
mėta ir Europoj. Pakanka pa
minėti Sliervvood Andersonų, 
Upton Sinclair^, Sinclair Lewi- 

s’ą ir Dreiserą. Europoj Drei- 
ser yra skaitomas geniališku 
rašytoju. Tiesa, jo kalba kar
tais yra tiesiog barbariška. Bet 
kuomet skaitai “An American 
Tragedy,” tai užmiršti ir tą ne- 
dateklių.

Kitas labai papuliarus rašy
tojas yra Sinclair Lewis. Sa
vo raštuose jis be jokio pasi
gailėjimo peikia visokius svie
tiškus ir religiškus šarlatanus. 
Paskutinis jo veikalas “Elrųer 
Gantry” parodo pilname nuo

gume Amerikos dvasiškiją.
Tiesa, kai kurie europieč’ai ( 

yra linkę manyti, kad Ameri
ka skursta dvasiškai. Dalinai 
gal ir tiesa. Bet ta yda yra ne
sunku pataisyti. Amerikie
čiams. sako Wells, labai trokš
ta geros ir prieinama kaina 

literatūros. Moksliškos ir dai
liosios literatūros knygos A- 
merikoj labai brangiai kainuo
ja. Paprastiems piliečiams jos 
tiesiog neįkandamos. Tai su
laiko žmones nuo skaitymo ge
rų knygų. Taip dalykams 
esant protiškai amerikietis yra 
mažiau išsilavinęs , negu eu
ropietis. Reikia manyti, kad 
ateityj amerikiečiai atkreips sa
vo dėmesį. Tąsyk nebus rei
kalo kalbėti apie Amerikos dva
sišką skurdą. —K. A,

AGiO VIDURIUOSE j

Jis yra vienas turtingiausių 
Europos žmonių.

Mon te-Karlo ruletka atneša 
jam milžinišką pelną.

Gražiose kazino salėse loši
mas ruletka prasideda 11 vai. 
ryto ir tęsiasi iki vėlumos. Pra
lošiama didžiausi turtai, tur
tuoliai tampa elgetomis.

Ir labai retai elgetos turtuo
liais.

Juk laimėjimis eina kuni
gaikščiui.

Tik jis vienas uždirba.
Ir todėl nesigaili pinigų.
—Puošnumui.
Kad butų daugiau svečių, rei

kia juos šauniai pasitikti.
Tuo žvilgsniu niekas negali 

Monte-Karlo pralenkti.
Stebėtini ’ palociai ir vilos. 

Kazino — grandioziškas ir mil
žiniško didumo trobesys, kuris 
patraukia kiekvieno akj.

Fantastiško garžumo terasos 
prie juros. Pasakingi parkai, 
žavėjančios uolos.

Gamta čia nepasigailėjo gra
žumo. Tikrai galima pasakyti:

—Žemės rojus.
Senoviški augmenys, blizgan

ti jura, pasakiški krantai — 
grotai, akmenys ir kalnai.

O kunigaikščio auksas pri
statė kolonadų, tiltų, namelių 
ir puikiai ištaisė juros krantą, 
į kurį veda marmuro laiptai.

Kartais atrodo, jog tai nė
ra tikrenybė, o tik sapnas.

Svajonių ir fantazijos vals
tybė.

Kunigaikščiui reik alingas 
puošnumas, kad uždirbti auk-
so.

Gamta jam tame atvėjyj yra 
geriausias padėjėjas.

Vakarop prasideda judėjimas.
Važiuoja automobiliais, lan

do ir karietomis. Eina buria’ 
žmonių.

Ir visi į vieną vietą.
—Kazino.
Didingas šveicoris pasitinka 

juos.
Iš viso pasaulio suvažiuoja 

čia žmonių. Dauguma nemato 
gamtos gražumo, nepastebi 
kad čia gamtos rojus.

Žmones veja į Monte-Karlo 
azartas.

Ant žemės juk žmonės ger
bia tik vieną stabą....

„ Auksą.
Del jo žmonės tvirkauja. 

kraustosi iš proto, nustoja gar 
bes, papildo visokius prasikal
timus.

Azarte viskas užmirštama.
Žmonės yra pasirengę užsta

tyti savo sielą pačiam velniui.
Gyvenimas statoma ant kor

tos.
Mažas ir menkutis ruletkos 

rutulėlis tankiai nusprendžia 
žmogaus likimą.

Seniau Amerika, sako H. G. 
Wells, buvo labai opi. Ji di
džiausiu susidomėjimu sekdavo 
europiečių kritikų. O ta kri
tika, daugumoj atvejų, nebu
vo labai prielanki.

Dalykų padėtis dabar persi
mainė. Į europiečių kritiką ma
žiau bekreipiama dėmesio. Bet 
visgi Amerikoj yra pusėtina 
žmonių, kurie yra susirūpinę 
ateitimi. Jie stato sau klau
simą, kurlink eina Amerika? 
Jie, nori, kad ir europiečiai

E. Tipelis

Bažnyčios Padėtis XVI
Šimtmety) ir Reformacija

Kiekvienas žmogus' turi savy
je patraukimą, norą turėti ką 
nors už save aukštesnį, kurį jis 
galėtų garbinti, į kurį galėtų ti
kėti. Pas mažiau išsilavinusius 
žmones, tai yra stabai ir įvai
rios paslaptingos gamtos jėgos.. 
Kilant žmonių kultūrai, kinta 
ir išsivaizdavimas tos butybės- 
dievo. Pirma tai buvo matomi, 
bet mažai, arba visai nesupran
tami reiškiniai, tačiau vėliau, 
kilant žmonių kulutrai, tie pa
slaptingieji reiškiniai paaiškėjo 
ir todėl atsirado reikalas pasi
gaminti kiti dievai. Be to seno
vėje buvo garbinamos visos die
vų šeimos ir tik vėliau prieita 
prie vieno ir dargi nematomo 
dievo. Kol žmonės gyveno la
biau susibūrę, jų ir tikyba buvo 
bendresnė, tačiau pasidalijjus 
jiems į tautas ir vienodai kilant 
tųjų tautų kultūrai, atsirado 
skiringumŲ tikybose, taip pa- 
vyzdžiui Aigipte gyvulių dievi
nimas, Persijoj saulės garbini
mas, Indijoj Bramizmas, Grai
kijoj ir Romoj Olimpo dievų 
kultas, žydų vienas nematomas 
Dievas—pasaulio kūrėjas. Pa- 
lengvji žmonės pradėjo nuprasti 
tų visų tikybų klaidingumą ir 
nustojo gerbę savo dievus. Bu
vo būtinai reikalinga reforma, 
kuri subendrintų visas tikybas, 
suglaustų visas j vieną, kuri dar 
kurį laiką galėtų laikytis virš jū
rių lygio. Iš padavimų daugu
mai žmonių žinoma yra, kad Pa
lestinoj gimęs tas žmogus, kurs 
vėliau pasirodęs tiek gabus, jog 
pravedęs šitą reikalingą refor
mą.’ Tas žmogus—visų žinomas 
•Jėzus Kristus. Žydų tikėjimas 
pasirodė esąs labiausiai visiems 
prieinamas, tačiau tai buvo tik 
atskiros tautos tikėjimas, iš ku
rio reikėjo padaryti pasaulinis. 
Kristus jį reformavo ir pritaikė, 
kaip žydų, taip ir kitoms tau
toms. Reformuodamas mozeiz- 
mą, jis sukurė naują krikščionių 
tikėjimą. Tas tikėjimas greitai 
praplito. Dalis žydų jį priėmė, 
nes manė, kad Kristus yra tas 
žadėtasis Išganytojas, kurį 
jiems Dievas žadėjęs atsiųsti, ir 
kuris juos išvaduosiąs iš svetim
taučių jungo’; stabmeldžiai—to
dėl, kad jiems nubodo garbinti 
negyvi stabai.

Pagrindinės Kristaus skelbia
mo tikėjimo mintys šitokios:

Dievas tiktai vienas. Ir tai 
yra ne žiaurumo bei keršto, bet 
meilės ir atleidimo Dievas. Yra 
dar pomirtinis gyvenimas, taip 
kad kiekvienas už savo nusikal
timus jei ne šiame, tai aname 
pasaulyje atsakyti turės. Die
vas privalo būti garbinamas ne 
kaipo stabas, bet kaip dvasia 
tikrumoje. Aukavimas savaime 
nyksta. Vieton keršto stoja at
leidimas, vieton išdidumo—nu
sižeminimas, vieton neapykan
tos—meilė ir vieton persekioji
mo—kantrybė. Tikėjimas svar
besnis už mokslą, gera Širdis ge
resne, negu gera galva. Visi 
žmonės lygus prieš Dievą, gi 
tarpusavy broliai. Tikyba priva

u

“Phillips Milk of Magnesia’ 
Geriau negu Soda

t- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vietoje sodos nuo dabar pra- 

dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia“ su vandeniu 
bile kada nuo\ievirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

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

lo būti ryšys, jungiąs visus žmo
nes, įvairių tautybių ir įvairių 
valstybių.

Visos tos tiesos išdėstytos Šv. 
Rašte, iš kur Šv. Raštas ir pri
valo būti vienintelis krikščionių 
tikybai pagrindas ir šaltinis.

Senovės laikuose labai svar
bią rolę vaidindavo didi ir galin
ga Romos imperija, kurioj, kaip 
minėjau, vyravo Olimpo dievų 
kultas, gi visos kitos tikybos, jų 
tarpe ir krikščionija, buvo smar
kiai persekiojamas. Kol krikš
čionys buvo persekiojami, jie bu
vo visi lygus ponai ir nejučio
mis pildė Kristaus įsakymą “bu
vo lygus prieš Dievą ir’tarpusa- 
vyj broliai“. Kaip matome visai 
demokratingai!

Tačiau 311 metais, pradedant, 
viešpatauti Konstantinui Di
džiajam, viršų gauna krikščioni
ja. Kq gi mes matom? — Musy 
broliai nepanorėjo likti brolidi, 
nepasitenkino ir katakombomis; 
jie pastatė savo Dievui milžiniš
kus rumus, o patys pradėjo da
lytis į klases. Pirmoj «eilėj at
siskyrė nuo paprastų mirtingų 
kunigai. Paskui ir patys kuni
gai pradėjo dalytis j įvairias 
klases. Iš viso būrio dvasinin-

truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H.
Phillips nuo 1875.

Sutrinimai
Greita pagelba nuo skaus
mo. Apsaugoja nuo čc- 
veryko spaudimo.

A p tiekose ir ieverykų 
krautuvėse

DlScholl's
T/inO’pads

Uždžkit vieną ir 
skausmas 
pranyks

kų palengva iškilo 5 patriarkai, 
kurie po vieną apsigyveno Ro
moj, Konstantinopoly, Anticchi- 
joj, Jeruzolime ir Aleksandrijoj. 
Trumpu laiku visą bažnytinę 
valdžią paėmė į savo rankas Ro-r 
mos ir Konstantinopolio patriar
kai. Kiekvienas iš tų dviejų gei
de būti vyresniu. Pagaliau XI 
šimt. bažnyčia skilo j graikų-ka- 
talikų po patriarko valdžia ir į 
Bomos-katalikų po popiežiaus 
valdžia. Taip laipsnis: už laips
nio iš demokratinės bažnytinės 
respublikos pasidarė bažnytinė 
monarchija, popiežiaus valdžioj.

(Bus daugiau)

Lietuviai
—...................... .. ....................... . ■■■

Ofiso ir Res, Tel. Boulevard 5913 |
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

k. ...........   ■ /
7 -----

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. Maplevvood avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL. 
:........ .i ■ ■■■■■■■.. .i

Telefonas Bonlevard 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. MONTVID, M. D.'
1579 Milvrankee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tol. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spauldlng 8088 

Ultravlolitini iviesa ir diatharmia

Daktarai
DR. I. E. MAKARAS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
10748 So. Michigan Avė.

Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:88 
vakare.

Ofiso Telefonas Pullman 1198 
Namų Telefonas Chesterfield 0578

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

7909 So. Halated Street 
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakarą 

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

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

Tel. Lafayette 4146 
A j nuo 9 iki 11 v. rytoValandos j nu0 6 įkj 9 val.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4661 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Rea., 6641 So. Albany Avo. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 14 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. V eželis
LIETUVIS DENTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Ros. 6600 So. Arteaian Ava.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Malsted St 
CMetgo, III.
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LJS.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilią, 2241 N. Wostern Avė.
J. Vilią, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebeiis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

L3JS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

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

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

Kasteriu* — A. Lekavičia, 2404 W.
Division St., Chicago, UI.

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

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

niško Lotinų Amerikos užkaria
vimo keliu. šiandie jau yra 
paprotys vesti karų prieš ma
žąsias tautas Pietuose, ginant 
Amerikos bankų, aliejaus mag
natų ir kitų investorių intere
sus. Musų amerikoniškas im
perializmas yra pavojingas ne 
tik pasaulio taikai, bet ir žmo
nių laisvei namie. Spaudos, su
sirinkimų ir diskusijų laisvė 
negali išlikti gyva tenai, kur 
valdžia yra nusistačiusi vesti 
užsieniuose žiaurių užkariavi
mo politiką.

PIRMO dOS GEGUŽES MI
NĖJIMAS ŠIAULIUOSE.

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

L. S. Sąjungoje
Baltimore, Md.

Socialistą partijoje
NACIONALIO VYKDOMOJO 

KOMITETO SUVAŽIAVIMAS.
Auka Lietuvos Socialdemokra

tams nuo LSS. 14-tos k p.

Matant, kaip žiauri Lietuvos 
fašistine reakcija terioja ir žu
do nekaltus Lietuvos darbinin
kus; žinant, kaip daug musų 
draugai socialdemokratai dirba, 
ir kiek daug ant jų pečių yra 
sukrauta darbo ir atsakomybes; 
turint galvoj, kad tas visas dar- 
bas yra surištas su išlaidoms ir 
be pinigų nieko rimto ir išna
šaus negalima atlikti, — drau
gai susirinkę į kuopos mitingą 
ir apsvarstę Lietuvos draugų 
padėti, * suaukavo pagal išgalę 
sekančiai:

L. S.* S. 14-ta k p....... $10.00’
V. Litvaitis .............. 5.00
S. Butkus ................. 5.00
K. Matuliauskas.......... 2.00
Z. Gapšys ................. 1.00
V. Lebedis ................. 1.00
T. Matuliauskienė .... 1.00
K. Liutkus ................. 1.00
K. Zulins (ne sąjung.) 1 .(M)

Viso $27.00
Kad aukos šiuo momentu y- 

ra begaliniai reikalingos musų 
draugams, apie tai kiekvienas 
gerai žino, bet kaip tų aukų 
daugiaus sudėjus, kad nors kiek 
pagelbėtume Lietuvos socialde
mokratams sekmingiaus vesti 
kovą su kruvinais Lietuvos 
smurtininkais, tai mes apie tai, 
draugai ir drauges, permažai 
galvojam ir permažai dirbam 
tam tikslui. Musų uždavinys 
šiuo laiku turi būt tik vienas: 
remti Lietuvos liaudį, kuri ko
voja už Lietuvos žmonių\ laisvę 
ir demokratiją. Tų kovotojų 
priešaky stovi musų draugai so
cialdemokratai, ir už tai mes 
juos turim k uoliausia remti, 
aukuodami savuosius dolerius, 
ir rinkdami nuo pašalinių žmo
nių. Taigi draugai, sukruskim 
prie darbo, nes momentas yra 
labai svarbus!

LSS. 14-tos kp. Narys.
(čekis gautas ir perduotas 

“N-oms” pasiųsti Lietuvon. 
Red.)

Chicago, III.
Lietuvos Socialdemokratų Rė

mėjų Fondo Chicagos kuo
pos susirinkimas."

šis susirinkimas įvyko antra* 
dienyj, gegužės 21 d.

Susirinkimas atnaujino kuo
pos valdybų, kurion dabar įei
na dr-gai F. Skamarakas — 
pirmininku, J. Vilis — iždinin
ku ir V. Poška — nutarimų ir 
finansų raštininku.

Tarpe svarbesnių reikalų, ap
tartų šiame susirinkime, buvo: 
atsišaukimas į Amerikos lietu
vių visuomenę, idant gavus iš 
jos daugiau paramos Lietuvos 
socialdemokratams; "dažnesnis 
šiuo reikalu informavimas vi
suomenės spaudoj; pavesta M. 
Jurgelionienei ir V. Poškai iš- 
kolektuoti užvilktas duokles iš 
priklausančių Rėmėjų Fondui 
narių; apkalbėta budai rinki
mo aukų ir gavimo naujų na
rių Liet. Socialdem. Rėmėjų 
Fondui. —V. P.

Socialistų Partijos nariams: 
J Jūsų Nacionalis Vykdomasis 
Komitetas pabaigė savo j>osė- 
džius Pittsburgh’e. šis susi
rinkimas laivo pašvęstas išim
tinai organizaiejos klausimams.

Besirengdamas prie šio susi
rinkimo jūsų komitetas per
žvelgė padėtį visose valstijose 
ir padarė atatinkamus planus.

šios peržvalgos rezultatai y- 
ra taip svarbus, kad, musų 
nuomone, verta atkreipti j juos 
jūsų dėmesį. Reikšmingiausias 
faktas, kurį turime pažymėti, 
tai tas-, kad Socialistų Partija 
yra praktiškai vienintelė politi
nė dirbančiųjų masių organiza
cija, kuri šiandie veikia visose 
Jungtinėse Valstijose.

Iš to išplaukia sekanti išva
da: centras, aplink kurį spiesis 
ateinančioje viso krašto rinki
mų kampanijoje sodžiaus ir 
miesto darbininkai, bus Socia
listų Partija. Abi kapitalizmo 
ir imperializmo partijos nepa
tenkins bundančių ir protau
jančiu darbininkų, ir jiems ne- 
1apaliks nieko kita, kaip glau
stis r ie Socialistų Partijos. Ki
taip sakant, prieš balsuotuojus 
• stovės ta padėtis, kuri bu
vo prieš karą, būtent, kad So
cialistų Partija bus reiškėją 
protesto prieš kapitalizmą ir 
tarnaujančias jam partijas.

šios išvados remiasi rūpes
tinga peržvalga faktų ir dabar
tinių krypsnių. Jeigu organi
zuotieji darbininkai dabar im
tų šalintis kapitalistinių parti
jų, tai Socialistų Partija atliks 
savo pareigą, kaipo darbininkų 
klasės partija. Ji neturi rei
kalų nei tikslų, kurie butų prie
šingi nepriklausomai į organi
zuotųjų darbininkų partijai. Ji 
laiko iškėlus nepriklausomo 
politinio darbininkų judėjimo 
vėliavą, bet ji sveikins tikros 
Darbininkų Partijos susidary
mą Jungtinėse Valstijose. Jei
gu tokia partija pasirodys, tai 
ji kooperuos su ja, bet ne skal
dys darbininkų klasės pajėgas.

šiuo tarpu nematyt, kad toks 
judėjimas prasidėtų. Todėl 
musų pareiga yra aiški.

Mes privalome suorganizuot 
protaujančias mases Socialistų 

Partijoje, privalome rengti 'mi
tingus, skleisti literatūrą, di
dinti musų partijos spaudą ir 
rengtis nominuot kandidatus 
kiekvienoje valstijoje.

Turime pradėti šitą darbą da
bar. Mes nutarėme laikyti 
musų kandidatų nominavitno 
konvenciją 1928 m. sausio me- 
nesyje. Specialia organizato
rius bus paimtas musų Nacio- 
naliam Ofisui. Jisai kreips 
ypatingo dėmesio organizacijos 
darbui silpnesniose valstijose ir 
padės toms valstijoms prisi
rengti prie kampanijos ir pas
tatyti kandidatus.

Dabar musų partijos na
riams, draugams ir simpatiza- 
toriams palieka veikti bendrai 
su partija, kad tie planai bu
tų įvykdinti.

Draugai, Jungtinės Valstijos 
pavirto imperija. Musų kapi
talistų ir finansininkų klasės, 
įsigalėjusios, stumia valdžią ci-

Milžiniški kapitalai šiandie 
valdo musų ekonominį gyveni
mą. Bepublikonų ir demokratų 
partijos yra politinės agentū
ros šito ekonominio ir politinio 
kapitalistų viešpatavimo palai
kymui. Vienintėlis judėjimas, 
kuris žada pasiliuosavimą iš ši
tos ekonominės vergijos ir po
litinės priespaudos, yra darbi
ninkų partija, kovojanti už at
ėmimą politinės galios iš kapi
talizmo partijų.

Mes šaukiame jus’ pasidar
buoti šiam didžiam tikslui. Pa
vojus yra didelis, bet ir musų 
proga aiški. Mes kviečiame jus 
stoti į darbą, kuris turi būt at
liktas visų musų bendromis pa
jėgomis.

Draugiškai jūsų
Socialistų Partijos- Nacionalis

Vykdoamsis Komitetas. 
Victor Berger, 
James D. Graliam, 
Morris IIillquit, 
James Oncal, 
Josepli Sharts, 
Wm. R. Snow, 
Wm. J. Vau Essen.

Wm. 11. Henry, 
Ekzekutyvis Sekretorius.

Socialdemokratų partija su
ruošė Šiauliuose paminėjimui 
tarptautinės darbininkų šven
tės viešą paskaitą. Prisirinko 
pilnutėlė Liaudies Namų salė 
darbininkų. Paskaitą laikė drg. 
Bielskis’. Smulkiai nušvietė is
toriją pirmosios gegužės, jos 
reikšmę ir kruvinas kovas dėl 
legalizavimo darbininkų revo
liucinės kovos šventės — Gegu
žės pirmosios. Plačiai kalbėjo 
dėl dabartinės padėties. Taip 
pat paliesta tarptautinio prole
tariato einamojo momento ko
va su šėlstančia reakcija, ypač 
plačiai kalbėjo apie vykstančią 
tautinę revoliuciją Kinuose.

Kalbėtoją palydėjo karštas 
delnų plojimas. Darbininkų u- 
pas pakilęs. Tai liudija aktin
gas reagavimas į kiekvieną o- 
pų darbininkams klausimą.

Vakare prof. sąjungų Centro 
Biuras surengė spektaklį pasi
linksminimą. Socialdemokra
tinio kliubo dramos sekcija ge
rai suvaidino “Blindą.” Vaka
ran susirinko nepaprastai daug 
darbininkų, net bilietų pritru
ko.” (“S.”)

K. Bielinis.

Iš Darbininkų Judėjimo 
Istorijos

Iš viso pasaulio 
ESTIJOS DARBININKAI Už 

AMSTERDAMĄ.

Pabaltės šalių darbininkų 
profesines sąjungas, kaip žino
ma, buvo pagavę savo varžon 
bolševikai. Ncužilgio po di
džiojo karo tų šalių unijos bu
vo daugumoje kontroliuoajmos 
Maskvos agentų, ir todėl pri
klausė raudonam jam “profin- 
te rnui.’*

Bet dabar darbininkų profe
sinis judėjimas Pabaltoje jau 
krypsta kiton pusėn. Estų są
jungos, pav. nesenai nutarė pri
sidėti prie socialistų vadovau
jamo Amsterdamo internacio
nalo. Nutarimas padaryta kon
grese, įvykusiam balandžio 18 
dieną.

Iki šipl Estijos darbininkų 
sąjungos palaikė ryšius su bol- 
šeivkų internacionalu. Bet ba
landžio 18 d. kongresas tuos 
ryšius nutarė nutraukti. Be to, 
II balsu prieš 11 kongresas pa
sisakė uj tarptautinį darbinin
kų sąjungų susivienijimą (Am
sterdamo internacionalą) ir pa
vedė valdybai su juo susižinoti. 
Del geresnio prisirengimo pri
sidėjimas prie Amsterdamo pa
liktas sekančiam kongresui.

ITALIJOS TREMTINIAI LEI
DŽIA LAIKRAŠTĮ.

Pasišalinusieji užsienin Ita
lijos socialistai, kurie dabar gy
vena Paryžiuje, apvaikščiojo 
Pirmąją Gegužės, pradėdami 
leisti savaitraštį “La Liberta.” 
Jisai bus oficialia ištremtųjų 
socialistų organas.

Redeguoja jį drg. Claudio 
Trcves, o bendradarbiauti su
tiko visi žymesnieji Italijos so- 
cialistai. Tam laikraščiui lem
ta suvaidinti panašią rolę, ko
kią kitąsyk suvaidino Vokieti
jos socialistų laikraštis “Dcr 
Sozialdemokrat,” kuris Bis
marko laikais ėjo Ciuriche.

Panašų laikraštį jau keletas 
metų kaip leidžia ištremtieji iš 
bolševikiškos Rusijos socialde
mokratai Berline. Jisai vadi
nasi “Socialističeskij Viestnik” 
ir eina du kartu per menesį.

Nėra kito šaltinio., 
iš kurio plauktų \ 
tiek naudingų žinių, * 
kaip Naujienos. -

(Atsiminimai).
Tuo metu, kada Lietuvoje at

siradę kapitalistinės gamybos 
santykiai sukaldė visuomenę į 
aiškiai priešingas klases: dar
bininkus ir darbdavius, Vilniu
je 1893—1896 metų tarpe kū
rėsi Lietuvos Soc. Deni. Parti
ja, kuri 1896 m. gegužės mėn. 
1 d. išėjo į Lietuvos darbinin
kus su apibudinta darbininkų 
Rasės socialistine pasaulėžiū
ra, su ekonomine, politine pro
grama ir nustatytais taktikos 
dėsniais. Tuo pačiu laiku tuo
metinės Rusijos miestuose, kur 
<oncentravosi ir' vystėsi pra
monė, visai nepriklausomai pa
čiuose darbininkuose ir kai ku
riuose inteligentuose savaimi 
jrendo mintis apie darbininkų 
klasės organizavimosi, apie eko
nominę kovą su darbdaviais dėl 
geresnės darbininkų buities. 
Tų idėjų atsiradimą diktavo 
ekonominė buitis, kuri sakyte 
sakė darbininkų sąmonei, ko 
jie privalo imtis, — štai kodėl 
vienos ir tos pačios mintys ir 
idėjos kilo ir veržėsi į gyveni
mo paviečių įvairiose vietose 
vienu ir tuo pačiu metu, ir vi
sai neturėdamos tarpusavio ry
šio. Tuo budu pamatinis soci
alistinės pasaulėžiūros dėsnys 

kad ne sąmonė buitį, bet 
buitis nustato sąmonę, šiuo at
veju visai save pateisino.

Tuo tarpu noriu papasakoti, 
kaip anuo minėtu laikotarpiu 
radosi lietuvių darbininkų ju
dėjimas Rygoje ir koks jo bu
vo likimas. Praeito šimtmečio 
90-jų metų pradžioje iš Lietu
vos pasileido gausi emigracijos 
banga i dabartinės Latvijos

miestus, ypač į Rygą, gi kiek 
vėliau į Liepojų ir kitus Pabal
tės pramonės centrus. Pramo
nės augimas Rygoje, prasidėjęs 
80-tųjų metų pabaigoje, 1900 
metais buvo paseikęs aukšto, 
bujojančio laipsnio. Pažymė
tais metais Rygoje buvo 2,136 
įmonės su 56,253 darbininkais. 
Kiek vėliau šis įmonių ir dar
bininkų skaičius padidėjo. Prieš 
1905 m. Rygoje lietuvių atei
vių skaičius buvo pasiekęs virš 
50,000, kurių dauguma dirbo 
fabrikuose.

1895 metais teko apsigyventi 
Rygoje. Tėvas surado butą 
Malūnų gatvėje 113 Nr. pas 
kažkokį vokietį Lindę. Apgy
vendino mane atskirame kam
barėlyje, ir tėvas su pasididžia
vimu pasakė, kad tame kamba
rėlyje kiek ankščiau gyvenęs 
Rygos politechnikumo studen
tas Mišeika, kurs esąs pabėgęs 
iš Rygos, nes jį policija laba 
persekiojusi už draudžiamų 
raštų platinimą. šis tėvo pa
sakymas puolė man į galvą, ir 
stud. Mist ikos darbuotė, jo var
gas su policija, slapstymasis ir 
bėgimas ilgą laiką liko įspūdin
ga vaizdu mano sąmonėje. Iš 
tėvo sužinojau, kad Mišeika 
pabėgęs Amerikon, kad J. Pet- 
luris taip pat dėl tų pačių prie
žasčių išbėgęs Šveicarijon. 1922

23 m. Chicagoje teko pasi
matyti su Mišeika, mano va^ 
kystės dienų herojumi. Ir da
bar Mišeika priklauso L. S. Są
jungai Amerikoje, dirba “Nau
jienose”. Kiek paskiau paaiškė
jo, Mišeikos turėta ryšių su lie
tuviais darbininkais ir bendrai 
lietuvių tarpe uoliai platinta 
nelegalė literatūra.

Maždaug tuo pačiu metu Ry
goje gyveno kitas labai aktin
gas, sumamls ir energingas 
žmogus darbininkas Jančevskis. 
Jančevskis kilęs iš Žemaitijos, 
Rygoje dirbo fabrike ir priklau
sė socialistinei kuopai, kurią 
buvo sudarę politechnikumo 
studentai lenkai. Jančevskis 
turėjo plačių ryšių su Rygos 
dirbtuvių darbininkais, ypač 
lietuviais ir jų tarpe aktingai 
veikė. Apie Jančevskio darbus 
Rygoje anais laikais begyve
nant daug teko girdėti visokių 
pasakojimų. Su juomi/ lygiai 
kaip su Mišeika teko matytis 
tik Chicagoje, bet dėja, dingo 
visi mano užrašai ir čionai 
naudojuosi tiktai tuomi, ką at
simenu iš anų laikų nupasako
jimų. Besimalant su Jančev- 
skiu Chicagoje ir bekalbant a- 
>ie anuos laikus pas mane pa

siliko įspūdžio, kad jo butą di
delės energijos ir dar didesnio 
pąsišventimo žmogaus. Jo au
galota, tvirta stavyla dar nepa
sidavė senatvei. Butų labai 
gerai, kad Mišeika ir Jančevs
kis atsilieptų apie anų laikų 
organizaciją, jos sąstatą ir dar
bą Rygoje.

Kad Jančevskio lietuvių gru
pė Rygoje vaidino nemažą dar
bininkų judėjime vaidmenį, liu
dija sekanti ištrauka iš M. Ozo- 
lino atsiminimų (žurn. “Do
mas” 1-2N. 1927 m.).

“Lietuvių-lenkų socialistų 
grupė 1897 m. išbarstė Rygoje

gegužes 1 d. atsišaukimus. Jie 
buvo surašyti tokia nevykusia 
lietuvių kalba, kad sunku bu
vo suprasti jų turinys, vienok 
atsišaukimai sukėlė darbininkų 
dėmesį. Su lietuvių lenkų gru
pe ryšių mes (latviai) dar ne
turėjome. Ryšius užmezgėme 
tig 1897 m., rugpjūčio mėn.; jie 
1/uvo sudalyti tik tarp M. Ozo- 
lino kaipo latvių s. d. organi
zacijos atstovo ir Jančevskio 
nuo lietuvių-lenkų grupės. Jan
čevskis dirbo senajame vagonų 
fabrike dailidės darbus, prieš 
tai gyvenęs Lenkijoj, dalyvavo 
socialistiniame judėjime, buvo 
keliems metams kaipo politinis 
emigravęs į Francuziją ir grį
žęs Rygon revoliucinės propa
gandos tikslu. Jis agitavo na
rodnikų teroristų dvasioje. 1897 
m. rugsėjo mėn. lietuvių gru- 
l>ė gavo nelegalės literatūros 
transportą iš užsienių. Buvo 
sutarta, kad dalį literatūros 
gaus latvių s. d. organizacija, 
bet po kelių dienų literatūra 
pateko į žandarų rankas, jos 
gabentojai buvo suimti. 189)8 
m. Jančevskį suėmė. Paaiškė
jo, kad literatūros statytojus 
ir Jančevskį išdavė tuias jų 
bendradarbis Mickus, kurs’ tuo 
pačiu metu laivo provokatorium 
ir dirbo lietuvių grupėje.”

Iš šitos ištraukos matome, 
kad lietuvių grupė veikė visai 
savarankiškai ir susidarė daug 
ankščiau nei latvių s. d. gru
pės, kurių veikimas pasireiškė' 
tik 1896 m., gruodžio mėn. Tas 1 
pats M. Ozolin rašo toliau: — 
“1897 m. rugsėjo mėn. streika
vo Fenikso modelninkai. Strei
kas buvo grynai ekonominis ir 
tęsėsi 2 savaites. Streikininkai 
suruošė kelis nelegalius susirin
kimus; viename tokių susirin
kimų Bikerniekų miške dalyva
vo apie 100 streikininkų. Susi
rinkime kalbėjo Jančevskis ir 
šių eilučių autorius (M. Ozo- 
lins).”

Mano prisiminimai apie Jan- 
čevskj ir šitos apie jį ištrau
kos iš M. Ozolino atsiminimų, 
liudija, kad lietuvių grupė bu
vo gan pajėgi, susikūrė, tur 
būt, 1894-5 metų laikotarpy ir 
veikė visai nepriklausomai nuo 
kitų, ši grupė turėjo Luti pir
moji, kuri palietė lietuvius at
eivius Rygoje. Ji buvo tiek 
savaranki ir aktinga, kad leido 
atsišaukimus latvių kalba, no
rėdama sužadinti latvių darbi
ninkus.

(Bus daugiau)

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

žiūrėkite kad gautumėt

BILE laikrodis,1 kurio parsi
duoda kaina artima Inger- 

soll dar nėra Ingersoll.
Ingersoll turi daug pamer- 

džiotojų, nes jam vyksti. Bet 
jokis pamėgdžiojimas nčra In
gersoll gerumo.

Taigi bukite tikri ked jūsų 
ferkamas laikrodėlis yra tikrai 
ngcrsoll. Ieškokite vardo In

gersoll ant veido. Jis reiškia 
pasitikėjimą ir verts. Pirkliai 
visur.

Ingersoll Watch Co. inc.
New York • Chicago > San Frandsco

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

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa

ESKO
WENNERSTENS

TBohemian Uupo
TIKRI APYNIAI

SKIRTINGI
Nuimkit Virtdj-IMŽIUBEKn’ 
^UOSTYKIT-PARAGAUKIT
TIKRI APYNIAI

.7

[Pacific and Atlantic Photo]

Monoplanas “Spirit of St. Louis”, kuriuo kapt. Lindbergh 
nuskrido iš New Yoi’ko j Paryžių.

Siųskit Naujienas • 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.
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Arkadijus Buchov’as savo balso ir mano p’anino, vis

tiek aš girdėsiu Vienos šnnsone- 
tę, o ne savo dainuojančią vieš
nia.

Bet tai, žinoma, klausimas 
apie mažą nemalonumą: 
timą kreivakoją merginą 
ma išmesti, o savo žmonos 

taigvme radio-aparato—tai kam mes‘ sunkhj pasekmių, 
skiriama antausiai. Dargi ne- ka‘P i^elbingoji masė leidžia 
būdamas specialistu, aš puikiai kovoti daibi su difteritu, taip is 
išsprendžiu, kad jeigu antausius «e!binga“! radio,«“*.* ',ad6.ti. ko’ 
užmauti ne ant galvos, o atsi-j 
sėsti ant jų, 
arba abelnai vietoj jų įkišti ji 
ausis šmotą 
linksmo įspūdžio negausi. Visa
me likusiame, kas pribesta, ka
bo ir karo aplink rad/o aparatą 
aš susivokiu nepaprastai sunkiai 
ir primenu tuo žvilgsniu tą gar
sų ir populiarų šunį ant gramo
fono plokštelių ir dėžučių su 
adatomis, kuris įkišo snukį į ru
porą ir iš jo dešinės ausies jau
čiasi, kad jeigu jis ir nelabai už
sigavęs, tai, visgi, nepaprastai 
nustebintas, kaip tokioj mažoj

Pastatykite 
Radio

Vienintelis, ką aš suprantu

užkišti už veste

antienos

ba orkestras.
žinoma, palaikymui savo pres

tižo aš galėčiau sulyginti save 
su kita gramafonų marke. “Ra
šantis aniuolas”, kas, kaip tik. 
tinka ir mano profesijai, bet aš 
geriau busiu kuklus dabar, kad 
turėjus teisę pavadinti savo ei
linę mintį beveik geniale. Ta: 
mintis apie pritaikymą radic 
aparato šeimyniniam gyveni 
mui.

Jinai žibtelėjo miro galvo. 
vakar tą patį akimirksnį, kuo
met radio šemininka? aparato 
kurį aš klausiau, mėgino per
skaityti man balsiai skirsnį iš 
naujo veikalo apie sviesto išdir- 
bystę, o aš sėdėjau su antau
siais, klausiaus angliškos šanso- 
netės ir išlengva tampiau lais 
vaja kaire koja iš malonume 
(dešinioji pas mane buvo užim 
la: aš ant jos dėjau pelenus 
nuo popieroso).

Gavosi gana jaudinantis vaiz
das: šeimyninkas buvo laimin
gas nuo manymo, kad jo veika
las apie sviesto išdkbystę galėjo 
iššaukti manyje tokį audringa 
apsireiškimą džiūgavimo ir gy
venimo noro, o aš drebuliavau 
nuo manymo, kad prieš mani 
stovi žmogus ir paukšina lupo 
mis ekonomines geras kvailysr 
tęs, o aš klausaus Londono mer
ginos iš šantano, kas žinoma, 
maloniau visų augštų dėsnių 
sviesto -išdirbystės. Laimės pil
numui .tetruko, kad tasai pats 
teoretikas sviesto išdirbystės 
dar truputį šoktų netiek į taktą 
savo skaitmeniškoms citatoms, 
kiek į taktą žaidžiančios daine
lės mano mergaitės iš Londono.

Parėjęs namo, aš tvirtai nu
tariau pastatyti radio aparatą 
ir pas save, -su džiaugsmu gėrė
damasi išanksto tokiais vaiz
dais.

štai atėjo pas mane į svečius 
pažįstama mergina kreivomis 
kojomis ir ąžuoliniu balsu, kuri 
labai mėgsta išsyk, vos-vos nu
movus kaliošus, kristi prie pia
nino ir imti dainuoti.

Epochoje prieš pastatymą ra
dio aš turėčiau atsirėžti prieš/ 
ją, žiūrėti jai į burną ir, mėš
lungiškai šypsantis, šlamėti:

“Koks balsas! Koks balsas! Ir 
tai dvidešimts- du metu tetu
rint... Kas-gi bus su tamsta, kuo
met tamsta pasieksi 76 metus! 
Dainuok gi tamsta, 
Duok man išlėkti 
tais gaisrais...’*

Ta prakeiktoji 
nuoja iki tol, kol
pas mane neima darytis apsiver
timas jaknų.

Dabar, kuomet pas mane bus 
radio aparatas, su dvejetu at
liekamų antausių, aš visiškai 
apsaugotas. Užkabinęs juos sau 
ant ausų ir sugavęs pačią biau- 
rią bangą iŠ kokio nors Vienos 
šautuvų aš galiu pats suteikti 
laimę kreivakojai merginai, 
maldaudamas ją dainuoti nesu
stojant: man vistiek nesigirdi.

—Dainuok, tamsta, na, dai
nuok dar...

Ir kiek nesišidytų mergina iš

dainuok... 
su tais užbur-

mergina dai- 
ar pas» ją, ar

sve- 
gali- 
neiš- 
Bet,

voj su tokia gaivaline nelaime*, 
! kaip nuosava žmona.

Vos vos sulyg 
mėtymo tamsta 
kaupiasi naminis skandalas, ap- 

Į versdamas kėdės ir stumdamas 
į šalį rakandus pulk tamsta prie 
radio aparato, griebk antausiu 
—ir tamsta išgelbėtas.

žmona gali kalbėti, kas tin
kama. Jinai gali prikaišiot^ 
tamstai septynios romanus pas 
kutinėsės žiemos, gali keikt 
tamsta vigais dievais senovinėj 
estų mitologijos, grąsinti siutu 
siu išsiskyrimu, reikalauti vie
nuolikos baliaus rūbų šios die-( 
nos vakarui—vistiek tamsta ri
bose nepasiekiamumo. Tamsta 
gali matyti tiktai jos akis, niu- 

švaistančias naminius žai-

švaistymo ii 
pastebi, kad

riai 
bus, išskaitinėti minty kiek ba-, 
rimosi žodžių pa^ ją ištrūksta į Į 
vieną ketvirtadalį minutės, arba 
užsiimti kita statistika, bet į au
sis pas tamstas įsiveržia tik aik- 
li mėliodija Milano operos, arba 
Leipcigo violončelės...

Štai žmona prisirengė prie 
skandalo kulminacinio punkto:

—O su kuo tu buvai užvakar 
atskirame kabinete? O kodėl 
pas tave ant kairės rankovės mo
teriškas plaukas? O kodėl iš ta
vo portfelio kyšo žydras raikš
tis?

—Bet tamsta vistiek padėties 
šeimininkas*: tamsta tik pasuki 
rodyklį ant vokiškos bangos ir 
tamstai į ausis įsiveržia Vagne
rio maršas—o Vagneris, tai pri
tyręs kompizitorius. Viena jo 
pati aiklioji meliodija, gali už
trenkti ne šeimyninį, o dargi 
valstybinį skandalą. Ir, štai, vie
toj šiurkščių ir netaktiškų atsa
kymų, nevertų išauklėto žmo
gaus, tamsta tiktai žiuri meilės 
žvilgsniu į įsiutusią moteriškę ir 
švelniai šnibždi:

—Tęsk mieloji... Kalbėk dar. 
Tavo žodžiai ramina mano širdį...

—Tu niekšas verda žmona, 
bet antausiai, tieji tikrieji sar
gai tamstos klausos, neprilei
džia prie tamstos jos žodžių ir 
tamsta dar švelniau reaguoji:

—Man taip malonus tavo aik- 
lumas... Kalbėk, kalbėk, auksin
goji...

Aišku, jog žmonai greičiau j- 
grįs keikti tamstą, negu tamstai 
klausytis muzikos Berlyno ope
ros ir taika namuose bus atsta
tyta.

Dar pritaikomesnis radio,

kuomet pas tamstą ateis su nuo
bodžiom reikalų kalbom. Tuo
met tiesiai gaudyk tamsta italų 
bangą ir žiūrėk nesibai minda- ■ 
mas į akis kalbėtojui. Ir kiek' 
jis nebadytų storu išpurtusiu 
pirštu į tamstos skolų pasižadė
jimus ir kokius tai praleisto ra
ko popierius—nikius Milano te
noras leis tamstai dargi žmogui. 
su storu pirštu prašnibždėti:

—Aš dar niekuomet negirdė
jau tokio puikaus balso...

—Taip, balsas pas. mane nie
ko, simpatiškas... Tiktai aš ne 
kaslink jo .o kaslink skolos...

—O koks stebėtinas akompo- 
nimentas.. .

—Tai jau ne be to, ypatingai, 
jeigu visi rakai praleisti...

—Ak, aš turiu atsiminti tuos 
žodžius...

—Čia atsiminti nėra ko: pa- 
kvietimėlį gausi tamsta...

Ir, tęsiant kalbą tokiu pat to
nu, tamsta, krašutiniam atvė- 
jyj, jeigu ir neatiduosi skolos, 
tai paliksi pas žmogų patį pui
kiausi įspūdį:

Kalbėjai su juo?
—Kalbėjau.
—O jis ką?
—Užkabino sau kokius tai 

akinius ant ausų ir dainuoja.
—Dainuoja?
—Dainuoja.
Na, tuomet reikia numoti ran

ka. Jeigu dar kaslink akinių, 
tai ir kurie su akiniais - moka, 
o štai jeigu prie praleidimo rako

gai. Kurie dainuoja nemoka.
Ir nejaugi }>o viso to tamsta 

nepastatysi sau nevilkinant ra
dio aparato? 

* ♦ *
Turėkite omeny,, jog rašau vi

sa tai nebūdamas specialistu ir 
tiesioginiai suįdomintų apara
tų platinime. Ką-gi neįtikėtinai 
patraukiantį aš parašyčiau jei
gu aš žinočiau skirtumą tarpe 
antenos ir batarejos ir bučiau 
agentu prie užsieninės radio-fir- 
mos?

Vertė Ikonas Vitkauskai.

SIUSKIT PEK

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos Bankai

^*857
Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių, 
»«'Ugtal.

GEGUŽINIS
RIMBAS ”

EAGLE BRAND
CONDENSED N. ILK

Jeigu dar neturi gegužės mėnesio “Rimbo”, A 
tai būtinai skubėk jį įsigyti. Jame rasi paveikslą, 
kaip Smetona sėdi ant Lietuvos karaliaus sosto; g 
kaip bolševikai laimi pasauly; Mykolo juodojo is
torija ; puikios eiles Lietuva ir kaimynai ir daug & 
kitų linksmų pasiskaitymų. Nepamiršk, “Rimbe” f 
rašo žymiausi juokdariai iš Lietuvos. Dėk kon- i 
vertan dešimtuką ir siųsk, o Rambas” tuoj bus f 
pas tave. • 9

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

a

SEMKITE ŽINOJIMĄ iŠ KNYGŲ
kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99 ............. .....

Musų patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 
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.

.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—šakcnio, pusi. 472, apdaryta..............................3.50
Ūkininkų Dangus—KanČiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais, 

pusi. 79...... u........................................................... 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) ................................  a....... 2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į 

draugus

4.00
2.00

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

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38 .... ......25
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 . ......50
Cit, Paklausykite, pusi. 190.............
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 .......
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190.....
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 ..
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31
Ks. Vanagėlio raštai
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50..........
Saulė- ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156
Deivė iŠ ežero—Balio Sruogos, pusi. 31 ...
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64 ............................40
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82............   35
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................... 30
Homero—Odisėja, pusi. 291 .....................................a....  1.25
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112..............................50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu

90

.20

.50

.75

.75

dainos, eilės, pusi. 188

25
65

Apysakos, Pasakos, I^egendoe—Geresni Musų Rašėjų 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

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

eilių, puslapių 217................... :..................................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—žemaitės, pusi. 40......................................
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 .........................
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .........................
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42............-.... ......
Kaupo 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..............
Iš Ptusų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais, 

puslapių 68 .........................................................
Gamtos Pasakos šalčius. Su paveikslais, pusi. 42......
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55 ..................
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64.........................
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32 r................................
Kas Teisybė, tai ne meras—AiŠbės, pusi. 63.................
Padangėse—Sakalo ir DosaiČio, pusi. 125.....................
Karo Takas—Ręidoil, pusi. 190 .................................. .
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32 .............,.............. ................
Biliūno Raštai, pusi. 143 .................................................
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55 .....................
Jurų Švyturys Sinkevičiaus, pusi. 39 ..........................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47......................
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 .........................................
Trys Pasakos---- Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 ______
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 ..................................

1

.75

.50
. .60
. .60

.30
. .10

.40

.3(f
. .15
1.25

Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 
esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 

naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ...........
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ...........................
Lietuvos—Lenkų Ginčąs—P. Vileišis, pusi. 88..............
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ..............
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169 ,.................
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais .... 
Mirtis ir Kas Toliau ?—Vydūno, pusi. 48..........................
Kaip suširinkimus 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 .... 
Lietuvoj 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. 38. 
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,

pusi. 81.................... /...............................................
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ...............
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 189...........
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 

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

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86...............
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108...........
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta ..........................
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 88. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1.00
Žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi. 

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

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

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

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 Gramatika—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, dali-s II, 

puslapių 819 .....................................................  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

i

i
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JUOZAPAS JENČAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 31 dieną, 12 valandą 
dieną, 1927 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Mažeikių mieste. Amerikoj iš
gyveno 17 metų, paliko didelia
me nuliudime moterį Prancišką, 
po tėvais Lukšaitė ir 3 sūnūs, 
Stanislovą, 11 metų, Aleksand
rą 9 metų, Eduardą 8 metų ir 
2 seseris, Prancišką Savičienę 
ir Bronislavą Vielienę, o Lietu
voj brolį Mykolą Jenčauską, 
taipgi švogerį Vielių.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1916 Canalport Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
birželio 3 dieną, 8:30 vai. ryto, 
iš namų j Dievo Apveizdps pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Jenčaus- 
kio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sloteris, Vaikai, 
Seserys ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra
verius Skudas, Tel. Roosevelt 
7532.

! MUNICIPALt AUDITORIJA

ŽINIOS
Socialistų Partijos

Piknikas

JULIJONAS DRUKTENIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 29 dieną, 3 valandą iš 
ryto, 1927 m., sulaukęs 63 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Raseinių ap., Aržvilko parapi- 
jis, I^nktčių kaimo, paliko di
deliame nubudime moterį An
taniną Druktenienę, 2 brolius 
Pranciškų ir Tamošių Ameriko
je, Lietuvoje paliko seną moti
nėlę ir brolį Adomą. Kūnas pa
šarvotas, randasi 6621 Rhodes 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
birželio 2 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
namų j šv. Juozapo (South Chi
cagos) parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Julijono Druktenio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patąrnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris ir Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonus 
Boulevard 4139.

" Socialistų partijos Chicagos 
skyriai rengiasi milžiniškam 
metiniam piknikui, kuris įvyks 
Rivervievv Parke sekmadienyj, 
birželio 19-tą dieną. Specialia 

[ komitetas išrinkta piknikui su
rengti. Jin įeina: Morris Blu- 
min, John E. Mahony, Robert 
C. Densmore, Andrew Lafin, 
Jose p h Hackman, Florence H. 
Kirkpatrick ir Charles Pogo- 
relec. Daniel Hoan, Mihvaukee 
miesto socialistas mayoras bus 

■I vienas svarbesniųjų kalbėtojų.
šiame piknike ims dalyvavi- 

’.mą ir lietuviai socialistai. Jie 
j turės “lietuvišką kampą”. Kal
inės drg. Grigaitis, “Naujienų” 
! redaktorius. Bus išpildyti kito- 
ikie programo punktai.

Draugai ir pritarėjai jr abel- 
, nai pažangioji lietuvių visuo- 
, menė yra iš kalno kviečiama 
dalyvauti šiame piknike.

Chicagos West Town Cham- 
ber oi‘ Commerce rengia didelį 
masinį mitingą ateinant) penk- 

jtadienį, birželio 3 d. kaip 12 v. 
ties Graerne viešbučiu, Homan 
avė. ty, Washington bulvaru. 
Westsidės biznieriai deda pa
stangas tam, kad proponuoja- 
ma statyti milžiniška munici- 
palė auditorija butų pastatyta 
Westsidėje. 

♦ ♦ *
Gubernatorius Small pasira

šė priimtą Illinois valstijos le
gislaturos bilių, kuris įgalioja 
Chicagos miestą išleisti $15,- 
0(>0,0(M> bondsų pastatymui 
milžiniškos municipalės audi
torijos. Išleidimą šios sumos 
bondsų dabar turės nubalsuoti 
Ghicagos gyventojai
rendumu 6 d. birželio. Nuo jų 
balsavimo dabar priklauso su
manymo likimas.

♦

Kiti bondsų 
bus patiekti 
rendumu yra:
kų bondsų išleidimas — 
00(1,000; pietinės miesto dalies 
bondsų išleidimas — $6,000,- 
000; Lincoln parko apskričio 
bondsų 
000.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Brighton Park
au

re f e-

P-nai Čepaičiai išvažiavo 
tomobiliu iš Detroito į Chica
gą pasisvečiuoti praėjusių 
švenčių, laiku pas p-nus Kra- 
kaičius, kurie gyvena 4056 So. 
Richmond St. Kelionėj p. p. 
Čepaičius ištiko nelaimei jų 
automobilius įvirto į ravą. Au
tomobilius šioj nelaimėj pusė
tinai apdaužytas, o važiavusie
ji sužeisti. Nelaimė, sakoma, 
atsitikusi kokių šimto mylių 
tolumoj nuo Detroito. —Rep.

ANTANAS ZUBRICKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 1 dieną, 10 valandą die
ną, 1927 m., sulaukęs 38 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Berš- 
tupio kaimo, Pilviškio parapi
jos, Mariampolės apskr., paliko 
lideliame nubudime moterį Ma
rijoną, dukterį Marijoną ir 2 
sūnų, Antaną ir Albiną. Brolį 
seserį ir 2 švogerius Amerikoj, 
o Lietuvoj motiną, 2 seseris ir 
3 brolius. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1931 Canalport Avė.

Laiuuiuvės įvyks subatoj, bir
želio Ą dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero papines.

Visi Ą. A. Antano Zubricgio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą

Nuliūdę liekame,

Moteris, Vaikai, 
Urolia ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja 
borius Butkus and Co., 
Ganai 3161.

ir

gra- 
Tel.

* *
išleidimai,
balsavimui
Westsidės

kurie 
nele
pu r- 

$10,-

išleidimas - $2,000,-

Tautiškos Kapines

* *
aikštėn 

kuris

*
didžiausias 

liečia risty- 
kai kuriuos

Iškilo 
skandalas, 
nių promoterius, 
ristikus ir visą, eilę politikierių,
ėmusių graftą iš ristynių. 
Skandalas tiek triukšmingas, 
kad Illinois legislaturos komi
sija atvyks šiomis dienomis j 
Chicagą tyrinėti dalykų padėtį.

žinodamas iš patyrimo, 
ir kokie žmonės ant Lietuvių 
Tautiškų kapinių esti “spyke- 
riais,” į kapines buvau nutaręs 
nevažiuot. Bet norėdamas pa
simatyt su savo tikuais parapi- 
jonais, visgi i ten nevažiavau. 
Koks programas buvo, kas jį 
vedė ir kokie “spykeriai” bu
vo? Nors tas viskas teko pa
tirti iš žmonių, bet pats negir
dėjęs, nenoriu nieko rašyt. 
Bet kas dėjosi po programo ar
ba po tų “pamaldų,” tai esu 
tikrai kompententiškas apie 
tai tart savo žodį.

Piknikas.

kas

♦
Walfo rapor- 
penkių mėne- 
46 žmonėmis 

automobilių

* ♦

Anot koronerio 
to, laike pirmųjų 
šių šiemet buvo 
daugiau užmuštų 
nelaimėse, nekad
kotarpį pernai. Iki birželio pir
mos dienos Cook county ap
skrity j šiemet žuvo automobi
lių nelaimėse 369 žmonės.

* * *
Nužiūrima, kad ateinančiuo

se rinkimuose, kurie įvyks 6 d. 
birželio, bus daug bandymo žu- 
likavoti prie balsavimo dėžių, 
ypač nužiūrima, lca.il demok rn.- 
tų ir republikonų partijos

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDfiJAJ 

Didysis Ofisas:
460o-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Eairfield Arenu®, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balz>amuotoja» 

2314 W, 2Srd Plnce 
Chicago, III.

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

Tel. Canal4271 
ir 2199

3307

ir 
kad 
už-

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

balsus, paduotus už teisėjus 
Charles M. Thomson, Oscar M. 
Torrison ir Frank Johnson, Jr.

Kad sulaikius suktybes prie 
balsavimo dėžių, apie 12,000 
liuosnorių balotų davotojų or
ganizuojama pastatyti balsavi
mo vietose.

LISTERINE 
THRDAT 
TABLETE

antisep
tikas 

Apsaugoja 
ir Prašali* 
na Gerk
lių Parpi
mu. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

tftfade by
LNnbMt Ph.rtn.cal Co., Saint Lotai., U. S. A.

Garsinkilas Naujienose

Pikniką rengė Jaunų Lietu
vių iš Bridgeporto kliubas. 
Žmonių piknike dalyvavo ne- 
perdaugiausiai, palyginus su 
skaičium žmonių susimetusių 
apie kapines. Po pikniką garg- 
linėjo ir tūlas didžkis žmogus 
su tam tikra dovana ant pe
čių. žodžiu, piknike daugiau
sia dalyvavo bolševikai. Pikni
kas kaip ant tikieto pastebėjau, 
buvo rengiamas Lietuvių Tau
tiškų kapinių naudai.

Keistas vaizdas priešais 
pat kapines.

Antroj pusėj kelio ir priešais 
Imt Rupinių vartus pristatyt;x 

keletas siuitų mašinų (automo
bilių). Ir dievuliau tu mano, 
kų čia negalima matyt ir gir
dėt? šoka, dainuoja, armoni
kų groja, kauliukus ant paklo
dės beria, vintų lošia, o kiti 
per butelius baltus ir juodus 
į dangų žiuri. O tos jų kal
belės, tai tiesiog1-žmogus vaikš
tai ir jauties, kad esi kokioj 
nors “tarptautinėj kalbų para- 
doj.” Išsireiškimų nuo švel
niausių iki riebiausių. Ir Sin
clair, kuris aprašė taip vaizd
žiai Stokjardų darbininkų pa
dėjimų, čia neįstengtų tinkamai 
atvaizduoti.

“Soft drinks parlorai.”
Soft drinks užeigos kimšti 

prisikimšusios 
tarpe matytis 
“progresistėsr 
vyrus.

žodžiu sakant išrodė, 
kapinės ir apie kapines 
vieta vien tik įviariems 
nėms žemiausios rųšies 
niams daryti.

Ar ilgai taip bus?
Tą viską, tik bėgantis laikas 

namdiNl ——Siti. Vilkaitis.

| Marguette Park
j Tur būt jokia kita, Chicagos 
| apielinkė nekyla taip smarkiai, 
kaip Mariiuetle Parko apielin- 
kė. Pirm poros trejeto metų ši 
apielinkė išrodė visai neapgy
venta.

šiandien padėtis čia pakitė
jo. Tušti lotai pasipuošė dai
liais mūriniais namais. Atsira
do krautuvių, ofisų, įvairių 
biznių.

Ir šių biznių skaičiuj tur būt 
bus vienas reikalingiausių, — 
tai p-no Benošiaus u plieka, ku
ri randasi 2557 W. 69 st. Ei
damas pietų link tuo ruožtu, 
kuriame randasi p. Benošiaus 
aptieka, neužtiksi kitos aptie
kęs net iki 111-tos gatvės.

Vieta aptiekai — ruimingas 
namas. Viduj švaru, gražu. 
P-as Benošius yra registruotas 
aptiekorius, turįs dpsčiai metų 
patyrimo. Receptus išpildo 
patsai. Aptiekoj, apart vaistų, 
užlaikoma turtingas kinkinis 
perf u merijos, visokios popieros 
(stationary), žurnalų, cigarų 
ir ei garėtų.

Yra “icc cream” baras. Vi
sokie sodės gėrimai ir maišy
mai atliekama automatišku bu- 
du, nekišant rankų. Patarnavi
mas greitas ir mandagus.

x P-nas Benošius, turėjęs savo 
aptieką per eilių metų kitur, 
persikėlė į Maruuette Parką 
sausio 3 d. šių metų, o aptieką 
čia atidarė 15 dieną sausio. 
Persikėlė ir nesigaili.

Apielinkė kyla
Apielinkė kyla. Ir dabartiniu 

laiku gal niekur nestatoma 
naujų namų tiek, kiek čia. šio
mis dienomis pradėta kasti lo
tai pamatais namo, kuri statys 
p. Paulius. Tai bus astuonių 
butų ir 3 krautuvių apartmen-* 
tinis trobesis, prie 69 ir Map- 
levvood gatvių.

Laukiama, kad apie pabaigą 
šio mėnesio bus pradėta staty
ti ligoninė, kuri, sakoma, kaš
tuos į $300,000. Statys ją ne
toli parko, bloke tarp 69 ir 
709-nĮij?'

Vietos lietuvių gyvenimas 
pasižymi tokiu pat energingu
mu, kaip apielinkčs statyba. 
Pavyzdžiui, susiorganizavo čia 
Amerikiečių Politinis Kliubas 
(suorganizavo lietuviai) vos 
kokie 3 mėnesiai laiko atgal. 
O jau šiandien į Kliubo susirin
kimus sueina j 100 narių.

Abelnai imant, apielinkė da
ro labai malonaus įspūdžio: 
namai nat|ji, gražiai išrodo; 
fabrikai ir dirbtuvės tolokai, 
parkas, medžiai gatvių paša
liais, puikus oras, smagu čia 
gyventi! — Reporteris.

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
jiaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Baaudette
VIRIUI ASHLAND STATU

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandca:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedi- 
lioi nuo 2:30 iki 4:30 po pietą

REZIDENCIJA:
2226 Marška)! Blrd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOM'ETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAb
Palengvins akių jtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avr, 
Boulevard 7589

žmonių, kurių 
sukinėjasi ir 

mirkčiodamos į

kad
yra

žmo-
biz-

Kg reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame j sapnus ar nei
kiame, bet mums visiems ytt 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mumi 
gerų. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o Jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteria 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap 
nuo j ame, mes jaučiamės gerai 
Mokinkimės gyventi tokiu gy 
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap 
nų įsigykite naują, didelį, gra 
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran 
dasi išguldymai keliolikos tuk 
kančių sapnų ir pagražintu dau 
?ybe paveikslų. Kaina su pri 
iuntimu 75 centai.

NAUJIENGS 
LUB Sa. Malnted SI.

W

NORI TAPTI"mS”
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunama- 

Naujienose
Šioj k ri y gėloj e skaitytojas ra.- 

visus reikalingus pamokinimu; 

ir žinias apie šios šalies tvar 
ką ir valdžios farmą, anglų ii 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj vai 
stijoje ir lengvai gauti pilietis 
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Garshikitės Naujienose

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illness has claimed you for a vietim, 

if your healthis poor, your vitality low, 
build back robust health with Tanlac.

It is nature’s own body builder, made 
from roots, herbą, and barka. Over &2 
million bottles already sold.

Many thousaąda of happy healthy 
folke owe theirpresentsparkiinghealtn 
to Tanlac. Some of these are yourown 
neighbors. They’li gladly teil ho,w 
Tanlac restored them to robust health. 
Over a hundred thousand letters from 
grateful frienda are on file thanldng 
Tanlac for the good it has done.

Yourdruggist hasTanlac. Getatrisi 
bottle today, and start on the road back 
to vigorous, sturdy health.

TANLAC
FOR YOUR HEAL.TH

M A no S.
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2985. Naujos mados sporto suk
nelė. Galima dėvėti ant gatvės vie
toj kostumo. Sukirptos mieros 16 ir 
18 metų, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę. 36 mierai reikia 3% 
yardų vienos rųšies materijos ir 1 
yardas skirtingos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą hlankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mieną ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su- už- 

«kymu. Laiškus reikia adresuoti*.

Naujienų: Pattern Dept., 1739. So. 
Halsted St., Chicago, III,

r NAUJI ENGS Pattern Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ....................
Mieros ..... z-.............. .. per krutinę

................... .................................. .
(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. ir Jaunoji Birutė

mergaitūs 
arba jos 

be tauty

nieko ne-
Je retai tenka išgir- 

tokios kalbos:

Kiekvienam tėmijančiam vi
suomeninę šių dienų lietuvių 
gyvenimo eigą, manau, yra ži
noma, kad vienas svarbiausių 
dabartinio momento uždavinių 
—tai jaunimo auklėjimas ir 
palaikymas musų tautinėj, lie
tuviškoj dvasioj.

Kiekvienas mato, 
su berniuko ai ba 
amžiumi neauga jo 
tautinis jausmas. O
lės branginimo nė viena kultū
ringa tauta ’nebujoja.

Dalis Amerikos lietuvių ma
no, kad tautybė čia augančio 
jaunimo gyvenimui 
reiškia,
sti daug-maž 
“Varkai amerikoniškas mokyk
las užbaigą bus daug mandres- 
ni, negu mes, o kas čia iš tos 
musų tautybės — kiek mums 
naudos ji duoda?”

Gerbiamieji tėvai! Toks ma
nymas yra klaidingas ir labai 
klaidingas. Pirma visko, kaip 
minėta, kiekvienos kultūringos 
tautos sūnūs arba duktė tik i” 
yra prakilnios sielos asmenys, 
todėl, kad jų tautybes jausmas 
neturėjo progos apmirti, bet 
stengėsi gyventi tokiose gyve
nimo apystovose, kur kasdien 
tas kilnus jausmas tobulinosi 
ir bujojo.

čia augančiam jaunimui yra 
daug progų įvertinti tautybę ir 
iš to sau visokeriopos naudos 
turėti. Nes mes žinome iš pa
vyzdžių (neskaitant paprastų 
darbininkų: mat mes esame 
linkę žiūrėti į “viršūnes”), kad 
dauguma musų prekybininkų, 
tarpininkų, profesionalų ir net) 
mokslo vyrų, kad didele didžiu
ma jų, 
reikalus 
niniame 
tiečiais.

veik be išimties, turi 
bizny j arba visuome- 

gyvenime su savo taų-

ry Room (knygyno kanKailuo- gio, tai žagarieėiai nebutų at- 
se). silaikę prieš joniškiečius. Tik

“Jaunoji Birutė”, kuri yra dėka tiems trims drutuoliams 
nutarusi tapti SLA. nare, irgi žagariečiai ir išėjo laimėtojais, 
šiandie atliks įstojimo forma- Tur būt šiandien nerasi Či- 

' kimus savo muzikos ir dainų kagoj tokios linksmos draugi- 
praktikavimo vietoj. jos, kaip joniškiečių kliubas

Geistina, kad juo daugiausia i įad yra. Pavyzdžiui, kad ir šis 
aplikantų susirinktų šiandien, išvažiavimas — beveik visą lai- 
nes šiandie duodama privilegi
jos dykai įstoti į SLA. Jau
nuolių Skyrių.

-sjohanna Baranauskienė.

Roseland
Ketvirtadieny, birželio 2 

Roselandą atlankė valdžios 
genta i (proh i bi še n a i). 1 < 
išsigerti. Važinėjo mėlynu au
tomobiliu. kad juos geriau pa
stebėtų tie, kurie turi išsigerti, 
tie. kurie turi išsigerti.

— Reporteris.

l

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Announcements

Pranešimai
Lietuvių Rytinės žvaigždės Pal. Ir 

Pasil. Kliubas laikys mėnesinį susi
rinkimą June 2 d., 1927 m., 8 vai. vak. 
Kliubo name, 1651 N. Robey 
Draugai malonėkite atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų

— Rašt. M. (’hepul.

Help Wanted—Mak
Darbininkų Keikia

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

st.

REIKIA mechanikų, mašinistų, 
į dirbtuve* darbininku, klerkų, 
knygvedžiu ir kitu, kurie nori dirb
ti 1 arba 2 valandas. 3 vakarus i 
savaite, dirbant speciali darba. Ge
ra mokestis. Priduokit savo varda 
ir adresu i Naujienas. 1739 South 
Halsted st. Box 941.

ką dainos skambėjo. Kreditas 
priklauso p. Gasparaičiui, ku
ris savo aukštu ir stipriu bal
su buvo vadovu dainavime. REIKALINGAS patyręs kriaučius
Klausantis, taip rodėsi ir ma- , Birželio-June 4, Lietuvių Auditorijoj, P*ie «eno ir nauJ° (,arbo. 5749 
lai Lktuvos žaliojančias lan- 3133 So. Halsted St. Vakarienė bus AV. Augusta St. Mansfield 2949. 
u " u • k:.. i pagaminta gražiausia; muzika švcl- »——■ ■ ■ —■ ■ ■ i....... ..
kas, o kaimiečius valiuojančiu. niauaja <|e| šokimo, visi linksmai ga» VVanted_ Male-Female
“valio namo dalgelis, namo svi- l«s praleisti laiką. Kviečia visus be MeiP p®1..“remaie

ak n skirtumo senus ir jaunus. -------------
— Kbmitetas. REIKALINGAS virėjas (moteris 

Prisikvėpavę tvro oro, pasi- ----------- ' arba vyras) dirbti naktimis. 1947 So.
ziniinz. o., biinic maloniniu! Roseland. S. L. A. 189 kuopos su- Halsted St.dainų Vieni su kitais maloniais Ririnkjrnas jvykH bjrįe|j0 2 d., 7:80 v - .............. .
įspūdžiais, užėjus tamsiai nak- ■ vakare, Strumilos svetainėj. Visi na- 
tllžiai keliavom-važiavom atgal riai ir narės dalivaukite susirinkime,

, . . . .. ' ir užsimokėkit užvilktas mokestis, at- diutham e r t
i senas savo buveines, , tų palĮ' ^kite ir naujų narių prisiryti 824T We“ i
tvankui) orų, kuris visus mus#prie S. L. A. 139 kuopos. Srami Avp Rprispaudęs laiko. -Reporteris. KvieMa ..kr, J. Sl.ncu.kM. G™"-' A«- 

Draugija šv. Kazimiero Karalaičio

Furnished Rooms

DIDELIS PASIRINKIMAS

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
namus, 4 pagyvenimų, viskas {tai
syta pagal vėliausios mados. Ice 
box ir gas rangės. Taipogi 3 karų 
garažas. Randasi S. E. kampas 66 
ir Rockwell st. 2549—59 Wcst 66th 
Street.

2 NAUJI inuriniai namai, tik 
baigiami budavoti, 2 flatų po 4 ir 
4 kambarius, bus {taisyti pagal vė
liausios mados, 70 Talman avė.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vienų dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Bridgeportas Diskusijos strytkaryj
Ateinantį nedeldienį, 5 d. 

birželio, išvažiuoja New Yor- 
kan advokatas Kleofas Jurge
lionis, 3335 S. Halsted st. Vyks
ta jis New Yorkan Susiiveniji- 
mo Lietuvių Amerikoj reika- 
’ais. Mat paskutinis Susivieni
jimo Seimas nutarė peržiūrėti 
ir pataisyti organizacijos kon
stituciją. I'as darbas atlikti pa
vesta Susivienijimo teisių ko
misijai, kuroin įeina advoka
tes Jurgelionis, adv. Dainienė 

i adv. Laukaitis.

kaip

teks

Darbą teisių komisija pradės 
pirmadieny, birželio 6 d. Tai
symas labiausia palies tokius 
Susivienijimo 
apskričių tvarką, jaunimo sky
rių organizavimų, gal
įterpti kokias naujas provizi- 
jas, liečiančias senus Susivieni
jimo narius, išbuvusius jau tik
rų metų skaičių, ir tt.
Račkauskas’ busiąs paskirtas 

konsuliu Chicagai
Ant Bridgeporto eina gan

dai, kad Smetonos valdžia ’ ren
giasi padaryti šitokių permainų: 
konsulj Žadeiki ji buk yra nu- 

ti ant tautybės obalsių. Tėvų tarusi perkelti i Ncw Yorką 
šventa pareiga yra sk.epyti ir paskirti jį generaliu konsu- 
savo vaikučių širdyse tą jaus- liu, o į Chicagą atsiųsti iš Lon- 
mą ir tuos obalsius juo giliau- dono V. 
šia. Ir tai reikia daryti tuo P-ną 
labiau dabartiniu momentu, e-i valdžia norinti . atsiųsti Chica- 
sant progai, kurią suteikė susi-lgon lodei, kad jos manymu, jis 
vienijimas Lietuvių Amerikoj, esąs geras “mikseris” ir kad 

Manau dauguma žinio, kas ;um> lengviau negu hile kam 
yra SLA. Todėl nematau reika- kitam, pavyks sukelti Chicagos 
lo aiškinti. Hk atkreipsiu do- lietuviuose užuojautos Smeto- 
mę j tą faktą, jog SLA. 6-tas;najt —Reporteris.
apskritys savo konferencijoj, 
įvykusioj 23 d. gegužės, š. m., 
Chicagoj, Mildos svetainėje, 
yra nutaręs imtis darbo jau
nuolių (jaunimo) auklėjimo ir 
organizavimo ir jų kultūrinimo

Todėl negalima ranka r.umo- 
evų tarusi

K. Račkauską.
Račkauską Smetonos

Gražus išvažiavimas

Tai baisus dalykas! Įsi
vaizdink sau kas gali iš to iš
eiti: karas, žudymai nekaltų 
proletarų, intervencija, konku
rencija, kraujo praliejimas, fa
šizmas, kapitalizmas — žodžiu, 
baisu pamislyti!

—Cit, cit, aš tau sakau, tai 
yra menkniekis: praeis pora 
savaičių nė šuva apie tai nelos.

Tokį tai dialogą išgirdo Re
porteris Pupa pradžioje savo 
keliones strytkaryje. Tas Re
porterį užinteresavo, o dialogas 
tęsėsi toliaus.

—Tau pasakyt 
kad tu proletarų 
nesupranti.

Ir gerai, kad
Aš ne iš “jrdologijų” duoną 
valgau, bet iš savo darbo. Bet 
Įsivaizdink tu sau: sakysim 
tu turi ūkį, gyveni sau gerai 
ir niekam nieko blogo nedarai. 
Ir štai ateina pas tave kokie 
nesubrendėliai ir ima knaisyti 
tavo ūkį, griauti namus, kurs
tyti prieš tave tavo šeimyną—- 
ar tu jų nevytumęi lauk?

—Čia tai kitas dalykas. Po 
tam tu nesupranti diplomatiš
kų reikalų.

—Diplomatiškų 
nesuprantu, bet 
kad diplomatas

lengva, užtai
“ydulogijos”

nesuprantu

a.š suprantu, 
neturi būt

įžeidi proletrų 
sti'kini už ka-

2 METU senumo namas, po 5 ir
5 kambarius, aržuolo trimas, karš
tu vandeniu apšildomas pirmas fla- r*... v >•

; tas. Randasi Brighton Parke, 4637 Tiktai 3l/2% nUOSimCHJ 
, ______________________________ i So. Washtenaw Avė.

North Side. — A. L. Tautines San-.
daros 23 kuopos specialis susirinki-5 IšSIRENDUOJA kambarys dėl vie- 
mus įvyks ketvirtadienio vakare, bir- no vaikino arba dviejų, kambarys di- • 
želio 2 d., Liuosybės salėje, 1822 Wa- j delis, Švarus, šviesus. Renda nebran-'!age ..
bansia Avė. Prasidės lygiai 7 vai. gi; su valgiu arba be valgio. Atrišau- . ‘Įjį’3™ £ V, į’0' ““J* kn
vak. Gerbiami nariai, mes turime kit bile kada, 3422 Lowe Avė, 3-člos 
balsavimo blankas, išrinkimas dele- lubos.
gatus į Sandaros seimą ir apsvarsty-; 
mas organizacijos svarbių klausymų, i 
Bukite visi be atidėliojimo.

r— K., J. Semaška, sekr.

 Be Komiso..........

■ gražioj morgičius ar kitiems pnvati-
g -■ niams reikalams. Pinigai paskolinami

nijos, taipgi ir lotas 20X125 šalę 1 valandų.
namo. 6222 S. Kildarc avė. IndUStrial LORB SerVlCC

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis
niMn.r ..n... no <<. namas, visi po 4 kambarius, mau-St. dynCs, elektra ir visi parankumai,

• namas tik 9 metų senumo, randasi rėdos ir pėtnyčios.
Brighton parke, graži vieta. Kaina 
$15,500; įmokėti pagal sutarties.

For Rent

■ Šaukit Phiza 0657.
Harvey, III. — S. L. A. 289 kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyks birželio 
2 d., 7 vai. vak. paprastoje svet. Tai
gi nariai ir narės malonėkit skaitlin
gai susirinkti, nes turim daug svar- > ..... . xbių reikalų aptarti. — Valdyba. VERTĖS gdojikhs pianas už

$95, benčiuR, roleliai ir cabinet,
6136 So. Halsted St. 1 fl.

1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se-

Musical Instruments
Muziko* Instrumentai

Socialistu Partijos Press nikni- 
niko tikietus ualit nusipirkti Nau
jienose. LSS kuopos tuojau paini- Į 
kitę iuoa pardavinėti. Piknikas su benčiumi ir cabmet, $83. 
{vyks birželio 19. 1927. Rivervievv Halsted St., 1 fl. frontas. 
Parke, Tikieto kaina 30c. ------------ -------

$850 VERTĖS GROJIKUS pianas,
6136 So.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių,

.... ...... mažas komisas. Teisingai atliksim 
ant mažesnių, arba lotų, taipgi ir reikalą j 24 valandas.
— H. EPŠTEIN

155 N. Clark; St., Room 820 
Phone Central 6260

Mes tuos namus galime mainyti 
mažesnius ant didesnių, didesnius
ant biznių. /

Mes budavojam namus ir ant 
kontraktų. Jeigu neišsirenki iš mu
sų gatavų namų, tai mes pabuda- 
Vosimc pagal tamstų reikalavimą.

Personai
Asmeny Ieško

ESU priverstas parduoti savo gro
jikų pianą, su 90 rolelių ir benčiumi, 
už $65, cash $25 ir po $10 j mėnesj 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

PA1EŠKAU sesers Marijonos An
driukaitienės, gyVėno Lake City, Colo. 
Box 44, tur būti negeras antrašas,' 
kad laiškai nepesiekia. Meldžiu at-į 
sišaukti: 
ALEKSANDRA LAURINAITIENĖ, 

5531 West 64 Place 
Chicago, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Į PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių krautuvė, biznis randasi tarpe 2 
mokyklų, parduodamas iš priežasties 

REIKALINGAc patyrusi mergina ,!>»{>«• 1 W” 68 P,aCe’
dirbti j Beauty Parlor; gera alga. lfelt §174* ___________
Nancy Beauty Parlor, 3133 South ( 
Halsted St, 2

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

EXTRA BARGENAS. Grosernė, 
___________ _ i didelis biznis, iš priežasties ligos mai- 

REIKALINGA' šeimininkė dirbti j ny»Įu hile j k,: į lot,, automobilių, 
i —------- ( veikit greit.

2608 West 47 St.
namuose ir prižiūrėti dvi mergaites. I tnaži* nanįtį( 
Su mokesčiu susitaikysime. Atrišau- 
kite po 5 vai. vakare.

4008 S. Artesian Avė

REIKIA moterų dėl sortavimo sku
durų, 1820 W. 14 St. '

PARDAVIMUI Dry Good Krautu
ves fixtures. Pigiai. Turiu parduoti 
į trumpą laiką. 2000 — 14th Avenue, 
Maysvood, III.

KEKSUKŲ “route” pardavimui ne
brangiai. Turiu parduoti tuojau. In
formacijų gausit pas savininką.

3359 North I>awndale Avė.REIKIA patyrusios merginos prie i 
skalbimo, namuose, vra visi paranku- į 
mai. Tek Hyde Purk 9259. : PARDAVIMUI bučernė, grosernė,

♦—t----------------------------  parduosim arba mainysim, kas ką tu-
patyruslų moterų indų ‘ rit. Priimsim PujHHįnk* Bi™jo

— - - - daroma nuo $90 iki $100 į dieną, 1967
Canalport Avė. Tel. Roosevelt 4395.

REIKIA 
plovėjų. 4169 So. Halsted St.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer avė.
Te). Lafayette 7674

NEBOKCOJAM KOMKENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300.

PETRZILEK BROS. 
1647 W, 47 Str.

Miscellaneous

------------  ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

---------------------------------------------- užganėdinimą. įvedanti elektros dra- 
2 AUGŠTŲ mūrinis namas, 12 me- tu8> motorus, taisom elektros reik

tų senumo, 1 krautuvė ir kambariai menys, fikčerius ir t. t.
iš užpakalio, 6 kambarių flatas vir- yę. p. stephan Electric Co., (not Ine.) 
šui. Krautuvė gera dėl saliuno, ga- q Halsted St CHcaiZOražas dėl 3 mašinų, kaina $9000. , na,sre(1 »

6035 So. Racine Avė., Phone Victory 7452

menys, fikčerius ir t. t.

6035 So. Ručine Avė. 
netoli 63 St.

Tel. Wentworth 1791

PARDAVIMUI muro namas dviejų 
pagyvenimų, 6x6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
parduosiu pigiai, apleidžiu šią šalj; 
privedėjui komišinas. Atsišaukit pas 
savininkj. •

3423 So. Leavitt St., 
Pirmos lubos

PARSIDUODA 6 kambarių nauja 
mūrinė bungalow, Marųuette Parko 
apielinkėje, puikiai {rengta ir geroj 
vietoje. Del informacijų kreipkitės į) 
Naujienas, klauskit J šmotelis.

• Bridgeport Painting
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
J. s. RAMANČinNIS, Prez. 
I__ M.

KRAUTUVIŲ FIKCERIA) 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St

Pereitą nedėldienj p. Savic- 
. , ..... ,. ko darže įvyko Joniškiečių Lab-

tautiškumo obalsiais, ir skiepi-1 (laryWg ir Ku)turos Kliubo pik. 
rūmo abelnos dailės, | kurią nikag Norg oras įkj t ict 
įeina daina, muzika va.dun- J)uy() bauginalltis> visas dan. 
mas, o taipgi atletikos (spor- debesiuota8 ir r((dos kad 
to), lietuvių kalbos ir rašybos ... , .. . . .. , , * v. , . , J tuoj ir pradės krapnoti, bet toir kitų tos rūšies dalykų. ; . . k , .c, \ n * ...... ineatsMiKO ir apie 2-rą valandąSLA. 6-to apskričio nutari- . , . «... . .... ... . , iau buvo visiškas užtikrinimas,mas ir jo vykinimas reiškia'. .. . . XT . .„ j . , . , jog lietaus nebus. Nuo to laikosunkų darba, kuris reikalaus J ® ..... . .
daug sveiku ir -atm, Jėzų aulon'i:l>!l'a‘ . I'1;1'1"'0.vie”! po 
tą gra“. i idealu gyveniinan vy- ikltų “linktl 1 daržų ir apie 4 .
kinti Bet aš tikiu kad t is va an< Pusctinai svietelio jau darbininkai žudys kitos šalies 
darbas bus tinkamai įvertintas,'"‘'važiavo, o vėliau prisirinko darbininkus... J
— įrašytas Amerikos lietuvių ”au^' 
istorijos lapuose, 
bus pilimas (užtvanka), sulai- - . . - ' , - , ... ,
kantis musų jaunąją gentkartę šeimynos nariai. Apie 6 valau- hjos išvijo.
nuo ištautėjimo bangų. dą prasidėjo programas. J. Bri-

Dabar tik lieka tėvams atlik-: į,lnas pasakė gražią prakalbę- savo stot) ir išlipo nesulaukda-. 
ti jų užduotį savo vaikučių ge
rovei: įrašyti vaikučius į Su
sivienijimą Lietuvių Amerikoj, 
į Jaunuolių Skyrių lengvai pri
einamomis sąlygomis. Mat įs
tojimas kaštuos apie porą dole
rių metuose. O už šią taip ma
žą mokestį apar teikim > vis< 
kio maisto jaunuomenės sielai 
dar ir gyvasties apdrauda su-' kad p. Budris dainuodamas pa- j«unų Liet. Amerikoj Taut. Kliubas. 
moj $150.00 užtikrinama. ' aukštino, o p. Andrėjunas 7^0 c"UTe.

Tėvai, kuriems rupi vaikučių nužemino, (n p-lė Ančiutė pa- Lietuvių Auditorium, 3133 S. Halsted
* -- . I . • • __ «• •• • • « • w « t___ O l lt_________  __J

būt, nes randas daug svarbių dalykų 
aptarti. — Nut. rašt. S. KuneviČe.

IŠMOKINSIME mergaites visokio 
mezgimo. Gera ateitis dėl tų kurios 
norės mokintis, Marshall Field & Co. 
230 So. Franklin St.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė. 
Kampas prie parko. Gera vieta. 

1417 So. Union Avė.

Help Wanted—Mfale
Darbininkų Reikia

- žmogau, tu 
išganytojus! Tu 
pitalistišką Angliją ir niekini 
proletarišką Rusiją.

Aš silkinu už teisybę. Aš 
sakau: jeigu darbininkas nori 
turėt gerą vardą, turi elgtis 
gerai, jeigu nori būt nuo kitų 
pavožojamas, turi pavogą užsi
pelnyti; o komunistai Anglijoj 
elgėsi kaip tikri kiaulės.

—Ar tu nori, kad už tą ang
lų poniškumą darbininkai savo 
kraują lietų, ar tu nori kad vi
sas pasaulis kraujuose paplūs
tų?

—Kam man to norėti ? Aš
noriu, kad* komunistai protą JUS GALIT UŽDIRPTI 
įgautų ir gyventų kaip ir visi DAUG PINIGŲ 
žmonės. v

Įdirbdami vtsA laika

ARBA DALI LAIKO
Reikia vyrų dėl pardavi

nėjimo PATTAWATOMIĘ 
—Gana, jau ganai Ims čia HILLS, ką tik atidaryti, tai 

nes tai! 5uvo linksmus, drau- kas ir žudys darbininkus dėlto, yra South Side ^puikiausi
! giški. Atrodė lyg butų vienos kad kokius ten durnius iš Ang- subdivizija. Gatvės dabar 

! ; yra jau išcementuotos. Illi-
Reporteris Pupa privažiavo' nois Central geležinkelio 

transportacija. Labai pigiai 
parduodama šios rųšies že- 

—Reporteris Pupa. mė Ofisas atdaras iki 8 
--------- vai. vakaro. Pasimatykit su 

MR. GEO. ELMORE,
H. W. ELMORE & CO.

29 S. La Šalie St.
Room 348

žtančių nekaltų darbininkų pa
plūs kraujuose ir vienos šalies

I lę, nurodė Joniškiečių Kliubo mas diskusijų pabaigos, 
nuveiktus gražius darbus, kliu-1 
bo tikslus ir abehią veikimą. 
Paskiau p. Grosas su dviem ki-: 
tais muzikantais, padedant 
p-lei Ančiutei, stojo j dainavi
mo kontestą. Po to atsirado dar 
du vyrai, kurie norėjo dainavi
me paimti viršų, bet išėjo taip,

— ....... .... .................... ................. > i

)ClftSSIFIEDADS.|
Announcements

Pranešimai

gerovė, manau tą progą pilnai i taikė dainuoti taip, kaip rei- St. Visi nariai malonėkite laiku pri- ‘ r ° f 1 . . _ n«ci vnndnd zlonrv CVOVnlII flalirVllįvertins ir ja pasinaudos, at- kia. lokiu budu ji ir prizą lai-1 
ves savo vaikučius įrašyti į 
SLA. jaunuolių skyrių. Įrašy
mas įvyks šiandie (2 dieną 
birželio) Mark Whitc S<iuare 
parko svetainėje, 29-ta ir Hals
ted gatvės, 8 vai. vak., Libra-

VYRAI norinti gerą darbą ir ge
rą užmokestį atsišaukit šiandie. 
Patyrimas nereikalingas.

Matykit: 
MR. BARTKUS 

7 W. Madison st. 
Rm. Mg.

PARDAVIMUI Lunch Ruimis. Iš
dirbtas biznis. Parduodu, nes einu j 
kitą biznį. 1818 Canalport Avė.

PARDAVIMUI Soft drink parlor, 
gerai {rengtas. Pelningas biznis. 
Taipgi išrendavojimui daržas dėl pir- 
nikų, 72-nd ir Archer Avė.

PARDAVIMUI Soft Dring Parte
ris Blue Island, III. 531 Vermont St. 
Atsišaukite, Jonas Paškevičių, 1858 
W. 14 St.

3 KĖDŽIŲ barbemė parsiduoda. 
Biznis gerai eina. Išvažiuoju Lietu
von, noriu greit parduoti.

2351 So. Oakley Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
Mes .parduodam visokia kaina na

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

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

vi-

ĮSIGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS
Pabudavosim ant jūsų loto bim- 

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

TURIU 6 kambarių muro 
low Roselande. Noriu mainyt 
didesnio namo su bizniu, bile 
South Sidėj.

Atsišaukit
Telefonas Pullman 7994 

Agentų nereikia

ounga- 
ant 
kur

BARGENAS. Pardavimui arba 
mainymui j Cottage arba bungalow 2 
namai, vienas bizniavas, o kitas 6 ir 
6 kambarių, šaukit Hcmlock 1655.

STOGDENGYSTE
1 Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trekų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik naty- 
rę

2 FLATŲ medinis namas, 6-6 kam
barių. karStu vandeniu šildomas pir-

unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO. 

$411*13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

a
mas flatas, antras flatas pečiumi šil- TT’llia ’ Ar Inn(lomas, 2 karų garažas, rendos $80. ® oODS, 1DC.
Cementuotas skiepas. Savininkas,į 
4808 Union Avė., Tel. Yards 2108.

PARDAVIMUI arba mainymui j 
lotą Ciceroj arba Bervyn 2 flatų na
mą. 6-6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, aržuolo trimas, 2 boileriai, 
2 karų medinis garažas. Del infor
macijų šaukit Cicero 2133-R arba ma
tykit 1811 — 51 Avė., Cicero (agentų 
nereikia).

Jobbers In 
Plumbing ir namų šildymo reikmenų.

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

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

mūjo. Pupų neširųe p. Ančių te 
buvo irgi laimėtoja.

Virvės traukime žagariečiai 
joniškiečius nutraukė. Žinoma, 
jeigu ndiutų jų pusėj buvę 
Kipšo, Leveikos ir Leono Sruo-

S. L. A. 129 kp. priešmetinis susi- 
rinkimas {vyks ketviranienio vakare, 
birželio 2 d., 1927 m., 7:30 vai. vak., 
J. Savicko svet., 1900 So. Union Avė. 
Visi nariai ir narės maolnėkite dali- 
vauti susirinkime, nes yra svarbių ta
rimų. Kviečia visus Valdyba.

REIKALINGAS virėjas j restaura- 
Pastovus darbas. Gera mokes

tis. Atsišaukite tuojau.
11955 So. Įlalsted St.

REIKIA piekoriaus dėl kepimo 
keksų, duonos ir bisketų. 125 So 18th 
Avė., Maywood, III.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas su bizniu, arba mainysiu j ma
žą namą arba biznj. Randasi 50 my
lių nuo Chicagos, Yra Storas ir 5 
kambariai užpakalyj. Mažam mies
telyj; tinkama vieta senyviems žmo
nėms arba dideliai šeimynai.

J. STAUGAITIS, į 
1445 So. 50 Avė., Cicero,

Tel. Cicero 3677-J
III.

SUTAUPYKI? PUSĘ
2 flatų mūrinis namas, 6-7 kamba

rių, sun parlor, uždaromi porčiai, ug- 
navietės, garu šildomas. 2 karų mū
rinis garažas, 30 pėdų lotas, gatvė ir 
elė cementuota ir apmokėta, 2 flatas 
išrenduotas ant lyso $80 { mėnesj. 
Savininkas apleido miestą, 1 flatas 
yra tuščias, randasi prie Moplewood 
Avė. % bloko nuo 63 St. $5500 ver
tės eųuity parduosim už $2950.

šaukit vakarais, subatoj po pietų 
ir nedėlioj.

Beverly 2639

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette Fn05—8700

Chicago
Elektros Kontratkorius 
Įvedam dratus į senus ir naujus na
mus. Taisom. RADIO parduodam 

taisom. Geras patarnavimas ir 
nebrangiai.

Wallin & Cserep 
1435 W. 105tli PI. 
Tel. Beverly 9794

ir

Fanus For Sale
Uldy^ Pardavimui

2% mylios nuo Rhinelander, vi
duryj resortų <.........
išdirbtos žemės, geri

Educational
Mokyklos

,. , .. . „ , MOTERYS ir vyrai, išmokit bar-
distrikto, 79 akrai |)erystės. Mes mokinam dienomis ir 

-• budinkai, vakarais. Atsišaukit arba rašykit: 
svarbi priežastis pardavimo, kaina 
|500«.

BILDA LUNDBERG, 
Route 1, 

Rhinelander, Wis.

International Barber Coli ego 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

PARDAVIMUI 160 akrų farma, 
100 akrų išdirbtos, yra karvių, ark
lių, kiaulių, javų, 7 kambarių namas 
ir daug budinkų, 2 mylios iki miesto 
{mokėti $3000. John Salp, Daggett, 
Michigan.

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St., Chicago, 111.


