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Skandalas Lietu
vos Seime

Jėzuitas Zecchini išsikrau 
ste iš Lietuvos

Sovietai planuoja ofensivą 
prieš Rumaniją

Skandalas Lietuvos Seime
KAUNAS, geg. 10 

Penktadienį, geg. 8, Seimo po
sėdy kademams suradus dingu
sį referentą pagaliau buvo svar 
Stomas Klaipėdos krašto Seime
lio rinkimų įstatymas, kuriuo 
metu federantai1 pradėjo viešai 
girtis savo nepaprastais “pasi
sekimais*” Klaipėdos krašte.

Vienas smarkus 
Šukys, įsismaginęs 
Lietuvos : 
ševikų agentais. Atstovas Bie
linis, socialdemokratas, priėjęs 
prie Šukio trumpai pareikalavo 
atsiimti šmeižtą.

Tuoj pašoko su kėde federan- 
tas Jočys, pradėjo ne savo bal
su rėkti kunigas Vilimas. Bie
liniu! į talką atėj^T sbcialdemo 
kratų atstovas Markelis.

Seimo pirmininkas padaręs 
Šukiui pastabą reikalavo atsi
imti žodžius. Visa 
pakėlė nesuklausomą 
sėdis uždarytas.

Peštynių neįvyko 
kad atstovas Bielinis 
paties išsitarimo, 
tepti rankų į federantus.

Lž]. -

Sovietai, girdi, ruošias 
pulti Rumanija

Chicagos Tribūne koresponden
tas sužinojęs iš konfidencia
lių šaltinių Rusijos ofensivo 
planus

‘‘Gerkim- alutį geltoną...” Viena “užeigų” pasieny, Kanados pusėj, kur dabar ištroškę Jungtinių Valstijų piliečiai kulvir- 
čiais bėga geros giros gerti, —tai yra ne giros, bet tikrių tikriausio alaus.

Srity laivyno baze Baltijos 
jūrėse?

Bulgarija demobilizuoja 
savo ekstra armija

Rusų caru briliantai tebėra 
Maskvoj

Apie Amundseną vis dar 
nėra žinios

Susidomėjimas byla dėl 
evoliucijos mokslo

Prof. Scopeso bylai tardyti pla-

salę 20,000 žmonių

DAYTON, Tenn., geg. 26. — 
Byla jaunę profesoriaus Scope
so, kaltinamo dėl dėstyme mo
kiniams evoliucijos mokslo, kas 
Tennes$ee valstijoj yra įstaty
mu užginta, sukūlė didžiausio 
susidomėjimo žmonėse, ypatin
gai . mokslo žmonėse.

Dr. George \V. Rappelyea, 
laisvos minties žmogus, kurs 
betgi patsai pradėjo bylą prieš 
prof. Scopc-są tuo tikslu, kad 
taja byla sumušti pat* Įstatymų 
r priversti ji panaikinti, vakai 

paskelbė, kad Amerikos Moks
lininkų ; Draugijos pirmininkas 
Columbijos Kolegijos fakulteto 
narys, profesorius Pupin, pasi
siūlęs padėti ginti prof. Scope 
są ir pareiškęs, kad Draugija 
pristatysianti pakankamai mok
slininkų liudininkais. Jis pasa
kė, kad daugiau kaip keturiolh 
ka tūkstančių mokslo žmonių 
pasiruošę stoti byloj prof. Sco- 
pesui ginti.

Bylai dar neprasidėjus jau 
• miestelis prisikimšęs žmonių 

suvažiavusių iš visur bent 
pasižiurūtį. Kai byla prasidės, 
-s- o ji prasidės liepos 10 dieną, 

žmonių manoma, suvažiuos 
titveikai. Del tos priežasties 
tie, kur byla suinteresuoti, siū
lo, kad bylai tardyti butų pa
statytas laikinas triobesys, kur 
galėtų tilpti dvidešimt tuksian
čių žmonių.

SOFIJA, Bulgarija, geg. 26. 
— Vyriausybė Įsakė demobili
zuoti pirmus 3000 vyrų savo 
'ekstra* armijos, suverbuotos, 

* ambasadorių tarybai leidus, ko- 
ao-en-»va^ su neramumais krašto vi- 

gauta iš Stokholmo kable-i^U’i’ Paėjėjusiais-su išspiųgdi- 
* . it-.,.. . I n indi Stvpfi ICrnl bjjfpdrns ir

i bandymu nužudyt karalių Bori Į Norėdama padaryti galą 
jai Dago h'Oeselid salas Balti-'s«- Peioobilizavimas likusios skleidžiamiems užsieniuos gan-i 
jos jurėše, ties Suomiu įlanka. ‘ 10>000 «kstra kariuomenės pri- dams, kad karūnos briliantai I 
Kontraktas esąs padarytas ii- klaus>’s »uo-alintų atsakymo įįdingę, ar bent dalis jų išvogta,, 
giems metams. Švedijoj esą Bulgaruos prašymą leisti laikyA sovietų vyriausybe šiandie pa-,
manoma, kad britai tas salas ( 
pavartosią savo laivyno bazei, iš 
kur jie dominuotų šiaurinei Eu
ropai.

I ( Kablegraina pažymi, kad 
Stokholmas esąs nuomonės, jo- 
gei sovietų valdžia griežtai už
protestuosianti prieš steigimą 
britų laivyno bazės’ tose saolse, 
kurios yra raktas į Suomijos 
jūrių įlanką ir įėjimą. į Lenin
gradą.

busianti įsteigta Dago irBaze
Oeselio salose, kurtas Estija 
išnuomojus ilgiems metams

Sovietų vyriausybė rodė juos 
užsienio valstybių ministe- 
riams ir ambasadoriamsKONSTANTINęPOLIS, geg. 

Chicagos Tribūne koresp.
tederantas, jReymond Fendrick]. — Sovie-1 

pavadino Rusįja nutarė pradėti srpar-1 NEM YORKAS, geg. 26. 
socialdemokratus bol-'|<u ofensivą prieš Rumanija ir ^'mer^can'^>wec’^s^ žiiiiu

tai dar prieš vidurvasarį. 1 a^nranešaTad'EstHoTvn’ ’nimh Sveti Kral katedros ir'jos carų karūnų briliantus, 
ir buvo priežastis, dėl kurios 8‘ama Pldnesa, kart Estijos va.-. A -
buvęs sovietų karo ministeris ^nW°m°jus Did.. Biitani- 
Trockis parkviestas atgal i 
Maskvą: jis, galų gale, bus vy
riausias raudonosios armijos 
vadas, arba vėl karo ministeris.

Pirmiausias Rusijos žygis 
bus paimti Besarabiją; antras 
— įsteigti sovietų respublika 
Buchareste [t. y. Rumanijoj] ; 
trečias - įsteigti sovietų res’ 
publiką Sofijoj Bulgarijoj]. 
Toliau, sovietų generalis štabas 
turi šiokių 
Graikijos ir 
džios busią stipriai 
tos, arba ir nuverstos.

Patogus laikas avantiūrai
Kadangi Rumanija ir Lenki

ja yra padariusios apsigini mo 
sąjungą prieš, Rusiją, tai sovie
tų valdžia planuoja paralizuoti 
Lenkiją įsteigimu sovietų res
publikos Galicijoj, su Lvovu 
kaipo sostine. Nežiūrint sun
kios padėties Rusijos viduj, so
vietai mano, .kad, dėl neramu
mų Mumanijoj ir Bulgarijoj, da 
bar esąs patogiausias laikas 
avantiūrai Balkanuose. Tuo pa
togesnis, kad franeuzai stipriai 
dabar įsivėlę Morokoj, anglų 
pozicijai Mozule gresia 250,00G 
turkų, o Graikijoj ir Pietųsla- 
vijoj kas valanda gali įvykti su
kilimas. v ,

To ofensivo detalius Tribūne 
korespondentas gavo iš trijų 
konfidencialių 
jie sako, kad 
nosios armijos štabas 
mesti visą milijoną kariuome
nės per Dniestro upę į Besarab* 
ją. Viena raudonoji armija 
žygiuos į Bucharestą, antra 
bandys paimti į spąstus Rumu
nijos armiją išilgai' Dniestro 
upės.

Sovietai planuoja sulaužyti 
Rumaniją užimdami Besarabiją, 
Dobrudžą atiduodami Bulgąri- 
jai, o 'Transilvaniją vėl užleis
dami Vengrijai.

Raudonosios armijos štabai 
įsitikinęs, kad įvykus sukilimui tinopoly, jau ne vieną kartą sa- 
Galicijoj, ir kartu gresiant vo- vo korespondencijomis siuntė 
kiečių pavojui, Lenkija bus pa- sovietų raudonąją armiją įulti 

Įralizuota, o Francija. turėdama Rumaniją, atimti Besarabiją ir 
pakankamai vargo Morokoj, ne- steigti Balkanuose sovietų res- 
drįs tuo pačiu kartu veltis dar publikas, tik iki šiol sovietai jo 
į Rumaniją. vis kažin kodėl neklausė. Var-

| Chicagos Tribūne korespon- giai ir šį kartą paklausys, nc- 
dentas, p. Fendrick, sėdėdamas žiūrint, kad jis išdėsto jiems vi- 

' Rusi jos carininkų lizde, Konstan sus ofensivo planus.]

MASKVA, geg. 26. — Sveti
mų valstybių ministeriai ir am
basadoriai Maskvoj malė Rusi-

NEW YORKAS, geg. 26. •- 
Apie išskridusį Į žiemių ašigali 
kapitoną. Roaldą Amundseną ii 
jo .bendrakeleivius iki šiol vis 
negauta jokios žinios. Taria
mos apie siuntimą ekspedicijos 
jiems ieškoti. L;4.

federacija 
lermą. Po

tik dėlto 
‘ anot jo 
nenorėjęs

>kių vilčių,. kad 
Pietųslavijos val- 

nusilpnin-

Lietuvos valdžios krizis
Sužinota 

ministeris 
atsistatydino.

Francijos rojalistų vadas 
nužudytasIš patikimų šaltinių 

kad krašto apsaugos 
pulk. Daukantas 
Priežastis nežinoma.

Kalbama, kad greitu laiku at
sistatydinsiąs ir susisiekimo mi
nisteris inž. Sližys.

Taipgi yra žinių, kad pasi
traukia Klaipėdos Krašto gu
bernatorius Budrys.

Papos nuncius Zecchini 
išsikraustė iš Lietuvos

šiomis dienomis išvažiavo iš 
Uetuvos Vatikano pasiuntinys 
Lietuvos bažnyčioms vizituoti, 
jėzuitas Zecchini.

Jis išsivežė visa savo turtą, 
dvi paneles ir sekretorių. Ti
kimasi, kad daugiau Lietuvon 
nesugrįš. 9

versmių, 
generalis

PARYŽIUS, geg. 26. Už
sienių reikalų ministeris Briand 
šiandie senate pareiškė, kad 
Francija jau pradėjus rirptus 
pasikalbėjimus su Jungtinėmis 
Valstijomis Francijos karo sko
lų atlyginimo reikalu.i------------------------ 

DttCORATION DIENO
JE, Gegužės 30 d. Naujie
nos Neišeis. Malonėkite 
visi savo skelbimus pri
duoti ankščiau, kad jie 
tilptų pėtnyčioje. Prašo
me pasiskubinti.

PARYŽIUS, geg. 26. —Fran
cijos Rojalistų Akcijos Sąjun
gos kasininkas, Bergen tapo šū
viu iš revolverio peršautas, ei
nant jam i požeminio gelžkelio 
stotį. Peršautasis mirė. Šovi- 
kas pasislėpė. Del nužudymo 
savo vado rojalistai verčia kal
tę anarchistams 
tams. •'

ar komunis

TRYS KALINĖS
KALĖJIMO

PASMAUGĖ 
SARGĘ

TORONTO, Ontario, geg. 26.
Trys mergaitės, viena 21, o dvi 

Vis’ dar tik 16 metų, laikomos poli- 
raudo- ei jos kalėjime uždarytos, vakar 

ruošias pasmaugė kalėjimo sargę ir, pa- 
ėmušiso iš jos raktus, pabėgo. 
Viena pabėgusiųjų jau suimta.

FELDMARŠALAS FRENCH 
MIRĖ.

1 JIE AL, Anglija, geg. 22. — 
šiandie čia mirė feldmaršalas 
French, pasižymėjęs didžiaja
me kare Anglijos kariuomenes 
vadas. Jis buvo 73 metu am- 
žirnis.

kvietė visus svetimų valstybių 
diplomatus atlankyti valstybės 
voltus, kur tos brangenybės su-*' 
dėtos. ir jie pamatė, ko nere- I 
gėję: žėrinčių brangmenų ko

lekciją. Tos -kolekcijos vertė 
Pirma šiemet kaitros auka čia paduodama apie 50 milijonų 
buvo Charles Cmith, 47 metų dolerių, 
negins. Dirbdamas 
gelžkelio .remonto 
nualpo ir nugabentas 
nūn mirė, 
vo 01° Fahrenheito.

NEGRAS MIRĖ NUO KAI
TROS.

^tramvajų Sako,, kad sovietų vyriausybė 
darbų jis nutarus laikyti jas brangenybes 

ligoni- kaipo Jiudijimą, parodanti carų 
temperatūra čia bu- viešpatavimo pliuškybę ir eks-

• Oficialis oro biuras šiai die
nai pranašauja:

Chicago ir apielinkė — Vei
kiausiai bus gražu; nedidelė at
maina temperatūroj; vidutinis, 
didžiumoj rytų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 49° F. • *

šiandie saulė teka 5:20, lei
džiasi 8:14 valandą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gegužės 26, užsienio pi

nigų ne mažiau kaip už $25,000 do
lerių bank*ų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų ... 
Danijos, 100 kronų .... 
Fi'ancijos, 100 frankų ....
Italijos, 100 lirų .........
Lenkijos, 100 zlotų .; 
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 florinų 
Suomijos, 100 markių ........... $2.54
Švedijos, 100 kronų ............. $26.76
Šveicarijos, ICO frankų ....... $19.37
Vokietijos, 190 markių ....... $23.81

.$4.86
$5.02 

$18.85 
. $.12

$4.03

Bombininkams mirties 
bausmė patvirtinta

SOFIJA, Bulgarija, g. 26.
Karalius Borisas, nors šiaip jis 
yra priešininkas mirties baus
mės, vis dėlto vakar patvirtino 
mirties bausmę trims asme
nims, teismo pasmerktiems 
mirti už išsprogdinimą Sveti 
m ai katedros, kur buvo 160 

žmonių užmušta.

NEUNIJ1NIŲ ANGLIAKASIŲ 
BUTAI BOMBARDUOTA

geg

travagantiškumą.
Parodytoj diplomatams ko-

lekcijoj buvo pirmykščių Rusi- LSI , DARBININKAS UŽMUŠ- 
jos valdovų karūnos, iš gentkar- ( LA KASYKLOSE KOVO 
tos į gentkartę, skeptrai, taip-! MĖNESĮ
jau karoliai, rankžiedžiai ie, 
šiaip įvairios rūšies brangakme-' 
nių ir brangakmeniais sodintu 
papuošalų. Kai kurie deiman
tai, sako, sveria daugiau ne šim-

('aro brangmenos busią parduo
tos Amerikoj

I STOKHOLMAS, Švedija, geg. 
26. —- Soviptų oficialis laikraš
tis Krasnaja Gazeta skelbia, 
kad finansų komisija nutarus 
parduoti visas buvusio caro Mi
kalojaus II-jo brangmenaS", ta. p 
jų ir caro regalijas. Neužilgiu 
tam tikra komisija išvyksianti 
į Jungtines* Valstijas parduot’ 
caro karūną ir skeptrą.

Jungtinių Valstijų kasyklų 
biuro žiniomis, per šių metų 
kovo mėnesį visose Jungtinėse 
Valstijose kasyklose dėl nelai
mingų atsitikimų buvo užmušta 
181 darbininkas. Per tą laiką

nž 300 žmonių žuvo arsenalo 
....$40.20 . . 5..................

ekspliozijoj
Lietuvos Pinigų Kursas

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų ..
100 litų ..
200 ‘
300
400
500
600
700
800 
900

1000 litų

WHEELIN.G, W. 
25. — Glendale Ga 
kompanijos setlemente, netoli 
nuo Wheelingo, bombos sprogi
mo praeitą naktį buvo stipriai 
apdraskyti dveji kompanijos 
namai, kuriuose gyveno nelini
jiniai angliakasiai. Dviejų šei
mynų nariai buyo išblokšti iš 
lovų, tečiau nė vienas nebuvo 
sužeistas. ^Kas buvo padėjęs 
bombą, nežinia.

IŠVERŽĖ $100,000 VERTĖS
BRANGAKMENIŲ

NĘW YORKAS, geg. 23. — 
Du. plėšikai vidudienį sulaikė 
gatvėj Jamesą E. Keną, vienos 
vietos bižuterijų firmos agen-

anglies iškasta 41,684,000 tonuotą, ir išveržė iš jo krepšelį su 
Išeina, kad kiekvienas milijoną 
tonų anglies iškasti 
4.05 darbininkų gyvastis.

brangakmeniais. Tų immgak- 
kaihavo inenįų buvę vertės apie 100 tuk- 

mčių dolerių.

Jūsų Pinigai
. Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
Lietuvos Koperacijos Banką, per Liaudies 
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.

- Del didesnio greitumo siųskit telegra
fu per Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų; 
išmokami į 6 iki 10 dienų. '

Del paprasto greitumo ir pigumo siųs
kit per Naujienas paštu, išmokami į 20, iki 
30 dienu.v

Iš kitų miestų reikalaukite.musų apli
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog j musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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

PEKINAS, Kinai, geg..26. — 
Įvykus arsenalo ekspliozijai 
Mukdene, Mandžiurijoj , trys 
šimtai žmonių buvo užmušta 
arba sužeista. Ekspliozija įvy- 

$5.5$ ko pačiame vidunaktysudras
kydama namus net už varsto 
nuo arsenalo. Ekspliozijos 
priežastis nežinoma.

. 10.50 
. 20.75 

31.00 
. 41.25 
. 51.50 
. 61.75 
. 72.00
: mol BtJCHARESTAS, Rumanija, 
102.75 geg. 26. — J Jungtinių Valstijų 

Prie šitos sumos kuria jos prisimena apie
centai pašto išlaidų už kiekvienų 7’ .. , v \
siuntini Norint pasiųsti telegramų skolą, Rumunijos valdžia žada 
— dar 50 centų daugiau. J savaitę duoti atsakymą.

litų 
litų 
litų 
litų

litų 
litų 
litų
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. 13-TAS DIDELIS APVAIKŠČIOJIMAS
I1 vi IJ 1 1IrtiifiskuKapimu

Subatoje, Gegužio 30-tą dieni;
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti į šitą dide

lę iškilmę.
Šioje iškilmėje dalyvaus daug įžymių kalbėto

jų. Programas bus iš muzikos ir dainų. Iškilmė pra
sidės kaip U-tą valandą iš ryto.'

Kviečiame Draugijas prijaučiančias dalyvauti 
į Corpore su savo vėliavoms. ‘ \ x

Kviečia KOMITETAS

Kas Dedasi
d

Lietuvoj
TAUTŲ MAŽUMŲ PROTES

TO MITINGAS.

Lie- 
už mažiausius 

klek ueątsar-

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina * 
ranka rankon.

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Prižiurėkit gerai savo plaukus ir gal
vos odų pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų , 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką Šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

F AD. RICHTER & CO.
Berry <St South 5th S t s.

Brooklyn, N. Y.

KAUNAS. — Paskutinėmis 
dienomis dešiniųjų frakcijų 
atstovai yra įnešę Seiman įsta
tymo projektą, sulig kuriuo 
visose valdžios užlaikomose ir 
subsidijuojamose pradžios mo
kyklose, dėstomoji ir privalo
ma kalba turi būt valstybinė 
lietuvių kalba. Tokį projektą 
kitataučiai skaito jų teisių ig
noravimu ir priverstinu lietu
vinimu jųjų vaikų. Delio sek
madieni 10 gegužės' Tilmanso 
salėje jie surengė bendrą pro-,Į 
tęsto milingą. Mitinge kalbėjo ■ 
ir aštriai smerkė projekto su- j 
manytojus lenj<ų, • žydų, vokie- ’g 
čių ir rusų kalbėtojai. Daugiau ’ 
Ųegu kili karščiavosi lenkų at7 ■ 
siuvai. Jų prisakytosios kalbos j 
turėjo aiškiai agitacini pobu- ■ 
(Ii, kur netruko ir demagogi- | 
jos. Iš lenku pasakytųjų kalbų ■ 
išeina, kad jie Lietuvai aibe-1 J 
šę žmoniška kultūra ir tik Ji 
daugiausia jų dėka Lietuva ta- B 
pusi' savistovė valstybė ir ttJB 
ir tt.

Be mažumų atstovų susirin- J 
kime dar kalbėjo ir prieš tą, ■ 
projektą pareiškė protestą Lie- H 
tuvos Mokytojų l’rofcsinės Są- ■ 
jungos atstovas, pil. šmulkš- J 
tys. Po ilgų ir karšių kalbų * 
buvo priimta atatinkama rezo- H 
liueija, kuri nutarta įteikti ■ 
Valstybės • Prezidentui, seimo 
frakcijoms ir visoms /laikraš- ■ 
čių redakcijoms. ■

Lietuvos darbininkas.

ei ų (“ Sočia Idemokra t o 
tuvos žinių“) 
menkniekius ir
gesti į ir negeistiną valdovams 
išsireiškimą tuojau uždedama 
piniginės pabaudos ir tt.

Krikščionių jungtinis 
kas, turbūt, nujausdamas 

viešpatavimui 
i galimas pastangas 

laikomosias savo

blo- 
arti- 
galą,mą savo 

deda visas 
sustiprinti 
pozicijas. Jam tikslui jie sten
giasi pašalinti nuo yalstybinio 
aparato net ir 
jiems i 
tikimus sau, žmones. Federan- 
lai nesenai prikibo prie Krąšr 
to Apsaugos minis terio pulki
ninko Daukanto; Seime įteikc 
interpeliacijų, kurioje p. Dau
kantas v ra kaltinamas neva

visai artimų

persekiojimu federantų ir pro
tegavime komuuistŲ. l‘e- 
darau tų inhwp^jac*^o i sako
ma, kad armijos dirbtuvėse, 
kurios randasi Krašto Apsau
gos niinisterio žinyboje, ko
munistai varo sąvo propagan
dą /ir tuo pačiu metu federan- 
|ai Iiuosuojarpi iš tarnybos.

Del tokios federantų akcijos 
pi. Daukantas atsidūrė -keblio
je padėlyje pasijutęs esąs kai-; 
po nepageidaujamas asmuo, 
nebematė galimu ilgiau bepasi-

pažiūrų, bet ne visai iš- HM* valdžioje ir kąip girdeli,
jau padavė savo atsistatydini
mą. Taigi, kaip matome, reak
ciją Lkiuvo’.je kulkas dar vis 
stiprėja, liet, reikia tikėtis, kad 
jos siautimas visgi nebeilgas.

—Lietuvos darbininkas.

S. L. FABIONAS Cfi

Lambert Pharmacal Co., Saint Louia, U. S. A.

809 W. 351h St., Chicago į
Tel. BoJevard Q611 ir 0774 .. j 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- t 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir L 
Parduodam Laivakortes. • J

ttm -- - - i m m i iim—nr/ir--. < 

norėdami: 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-P 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. , į

ANTISEP
TIKAS'

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mu. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

LISTERINE 
THRDAT 
TABLETS

Geg< 27, 1925

LIETUVOJE REAKCIJA

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Naujienas.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Midsto ofisai
127 N. Dearborn St„ Room 1111-iP 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-A
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halstcd St. 
Tel. Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek- 
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Wennerstens Bohemian Blend
Pilniausias Užganė

dinimas
Musų vienatinis procesas išdirbinio, j 
apsaugotas su patentu, suteikia t 
WENNEKSTEN’S Bohemian Blend 
GERESNI SKONI ir galima jį LTCNG- ' 
VIAU PADARYTI už bite vieną kitų 
prrengimų. Daugiausiai darbo dėl 
jūsų yra attekama musų išdirbystėj. 
Daugiau kaip 28 metus VVENNERS- 
TEN’S teikia pilniausį užganėdinimą 
dėl daugelio jo vartotojų. Pabandy- < 
kitę jį.

daug ryškiau 
yra pastebimas 
galėjimas, šiuo

gegužės 10. -- 
iku Lietuvoje 
negu kitados’

pažangieji visuomenės ddlis ir 
jos spauda. Neikiančioji parti
ja visu įnirtimu persekioja 
laisvųjų pažiūrą darbuoto 
o ant jų leidžiamųjų laikra

John Mc Elroy,
5907 S. Kedzje Avė.,

Adler Grocery,
3602 S. (’aliforhia *Ave.
John Cusack,

2610 W. 38th St.
V. Grebliunas,

2519 W. 71!\t St.
K. Budvvetes, <

821 W. 34th St. i

J. Korbel,
5812 S. Kedziie Avė.

Zeiravvick Grocery,
:fl>01 S. Washtenaw Avė.

Mikaulunas, 
843Š Vincennes 

A. Pecilunas, 
2659 W. 7lst St.
K. Rozela,
10613 Edebrooke

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ

KONVENCIJOS 
PROGRAMAS

ELEKTRA
šviest ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant iimokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRIDČEPORT ELECTRIC CO., J u c.
-A. BaKTKUS. Pres.

it,'19 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

PUIKįlS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la- 
t ai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra suienkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dei mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, pridjiodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicasro, IB.

Cor. Ashland Avė. and 47th St.

Ketverge Yra Dolerio Diena
ši Krautuvė bus atidaryta pėtnyčios vakare iki 9:15

Bus uždaryta visą dieuy Subatoje, Decoratiou Dienoje

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So, Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.’
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 i 

Yards 0141
Byloa visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgiėiams..__*___________ __ •__________ _

DAIGAI IR KyiETKOS

ružavomis,

niums, raidonomis ir

HENS IR CHICKS •

Del daržo padabinhno, <T j
15 medukų ^ 7 I

labai dideles

sif 6 Gera-

Saldainiai
Hershey’s, pieno čekolodines, 
3 svarai, už
Peerlcss, maišytas pasirinkimas,
3 svarų jar / M
Brach’s Marh chino čekoladines, 
apipiltos vyšnios, 2 baksai už

OppenhcMfter — Pirmas Augštas

Drabužiams

PEONIES
Baltos, raudonos ir ruža- C ’l 
vos, 3 tuzinai - I

Labai stipriai padary
tos, veneer dugnu, 
viršumi, 
$1.25, 
už

SU
paprastai,

$1

John Kučinskas
LĄWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9*iki 6 
Nedėiioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

melu itin sun- 
atsidurė mtirful

irdžia.i užprašome visus 
ant šio suvažiavimo.

Gegužio 29, 30, 31 dd 
1925 m.,

Vaikų Sportiš
ki čeverykai

iš 
ne- 
ru-

i pa 
balti

CaUvas, 
gurnu 
šono, 
sunkus, 
berintai 
dai, I 
arba rudi— 
mieros 11 
iki 6

MOTERŲ 
BLOUSES 
Broadcloth, Bulgarian 
Voile ir Dimity Bliuzės. 
Labiausiai populiariškes 

1 bliuzės sezone. . Jos yra 
gerai padarytos, gražiai 
apsiuvinėtos ir labai gra
žių spalvų — vėliausių 
modelių; mierų 36 iki 44, 
specialiai šiame išparda
vime tiktai už 

į $1.00 
r Oppenheimer — Antras 
, Augštas

A. A. OLI5
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 2001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3311 S. Halsted Si. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedelio ir 
Pėtnyčios.

J. P. WAITCHES
Advokatas

VYRŲ KELNES

Chicagos Lietuviu 
Auditorijoj

3133 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

Pėtnyčia, Gegužio 29,
10:00 Atidarymas Konvencijos’

\ Bencckas.
1.1:00 Kalbės br. J. Gramunlas 
3:00 Kalbės br. S. Tamulevičius 
5:00 Kalbės br. Y. Vanagas ,-

Subata, Gegužio 30,
Kardelis

br. P. Kulcvičius
br. F. Žavisi *

Nedėlia, Gegužio 31 
9:00 Apsiliudi-jimąs, br. .1

1O:3O Kalbės apie krikštii
br. P. Kulevičius

3:00 Kalbės br. A. Steponaitis’J 
5:00 Kalbės br. S. J. Bencckas ■ 

ir uždarymas Konvencijos.
Pasarga: ši Konvencija yra 

surengta ne tik dėl tikinčiųjų' 
ir pasišventusių Dievui žino-1,, 
nių, bet dėl kiekvieno, kuris1* 
tik myli teisybę ir ieško jos; g 
gali drąsiai dalyvauti visasS 
dienas. Įžanga Įiuosa, nėra ko- a 
lėktų. » *_

Stiprios

kelnes,
I

tamsių

darytos

darbines

ir atlenktos, mieros

iki 42, specialiai šia

me išpardavime

' Merginu Gingham Dreses
Drcses iš puikaus

gingham ir novelty

išmargini mų, nau-

jų .ir novel efektų,

gražiai trimųotos,

mieros 7 iki 14 me-

tų, specialiai tiktai

su diržais

khaki ir

spalvų,' pa-

36 coliu muslinas
Stiprių siūlų, neblunkantis,
8 mastai už

Mėsos
Kombinacija

Išpardavimas vaiky 
bliuskti '

Standard išdirbinio iš 
gražaus percalej-^ madras 
ir ponge bliuskos, padary- 

> tos iš dvigubo yoke su 
rankovėmis, mieros 8 iki A
15, specialiai 2 už

5 svarai saldžiai raugin
tos kiaulių uodegos

3 svarai saldžiai raugin
tos kiaulių uodegos

2 svarai veal chops, 
specialiai

m

3 svarai kapotos mėsos, . 
steak tiktai. Viskas už

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

107J7 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn Slį
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6Q9G
SPECIAIJSTAS cgzaminavojl- 

mc abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 531 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 4681

A. E. ^TASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room III 
Tel. Central 6280

Cicero Ketvergo vakaro 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj ouo 
6-8 v. ▼. Subatoj nuo 1-7 v. ▼. 
8236 S. Halsted St. T. Boti. 6737

IŠKABINKITE VĖLIAVĄ
Vėliavos, storo inateriolo, muslini- 

nės, su kotais, aiškių spalvų 
z

mieros:
Pirmas ir trečias augštas.

12x18 colių, 8 už

15x24’colių ,4 už
I v

2,/2x4, 2 už

3x5 pėdų, kiekviena

T«l. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

OUibb Tidurmieatyji
Room 17126

/ CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St

Cor. Wa8hington A Clark

i Narni Tt!.: Hydi Vark 88>G



NABJDCNTJR, Chlčago, IIITrečiadienis, Geg. 27, 1925

Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

tai nesvarbu ką jie veiks; svar
bu, kas atsitiks su mumis?

Belieka tik vienas dalykas pa
daryti. Aš pats patyriau tatai 
pereitą savaitę — beskrajoda- 

J mas ore. Reikia panaikinti vi-

8 .......————i——I—MCH*

Didelė ir labai svarbi 
naujiena visiems 

lietuviams
Policiantas ir kunigo gaspadinė 

nori atvažiuoti i Ameriką. 
Padaužų gi Idos pranešimas 
visiems geriems lietuviams.

Padaužų Padauža šiomis die
nomis gavo iš Lietuvos du 
svarbiu laišku, vadinasi, taip 
svarbiu, jogci, anot tos pasa
kos, visiems lietuviams reikia 
žinoti, kas tuose laiškuose ra
šoma. O kad jus greičiau su
prastumėt kame dalykas, tai 
galima trumpai pasakyti: į 
Ameriką nori atvažiuoti poli
ciantas ir kunigo gaspadinė. 
Jiedu, žinoma, turi daug svar
biu dalyku mums pasakyti — 
daug svarbesnių, negu visi ki
li ik šiol mus aplankę svečiai 
nebuvėliai. Bet kam čia mums 
liežuvis plėšti • tegul jiedu 
palys kalba. Ir šiai jiedviejų 
laiškai.

Kunigo gaspadinės laiškas

Mano mieli Padaužos:,
Aš esu. kaip čia pasakius, 

kunigo gaspadinė. Jau, ačiū 
Dievui, sulaukiau Kristaus me
tų, bet dar tikrai nekalta. My
liu Dievą ir artimą, o ir savo 
tėvynę neužmirštu. Dabartiniu 
laiku, kaip čia pasakius, Lietu
voje visa valdžia dvasiškių ran
kose — jus tai gerai žinote, o 
aš, būdama arti dvasiškių (kai
po kunigo gaspadinė) žinau 

.daug svarbių dalykų, kurių ki
ti nežino. Aš manau, kad ga
lėčiau jums, amerikiečiams, 
papasakoti daug naujienų. Kal
bėti aš, ačiū Dievui, galiu ne
blogai. Prisiklausiau aš tikrai 
žingeidžių dalykų ir visus at
simenu. Tarnavau pas Vailo
kaičio, Purickio, Krupavičiaus 
sėbrus ir kitus prakilnius žmo
nes kartais jie man pasaky
davo ir tai, ko viešai nesako 
niekam.

Mieli Padaužos, prisiųskite 
man šifkortę, o aš atvažiavus 
jums savo prakalbomis atsi
mokėsiu. Jus pasitarnausite 
Dievui ir tėvyifei ir padarysite 
daug gero saviškiams, šio svie
to raškažiai man nerupi — aš 
noriu pasitarnauti savo tautie
čiams prakalbomis ir žiniomis 
iš Lietuvos klebonijų. O kle
bonijose dabar daroma Lietu
vos įstatymai. skiriama moky
tojai, duodama instrukcijos 
diplomatams, keliama puotos 
užsienio atstovams ir tl. žo
džiu sakant, klebonijos dabar 
valdo Lietuvą, o kunigo gas
padinė valdo kleboniją — tai 
kokių dar rekomendacijų jus 
reikalauti galite?

I .įtikdama šifkortės, reiškiu 
Padaužų gildai geriausios klo
ties ir turiu vilties pasimatyti 
su jumis visais.

Patyrusi kunigo gaspadinė 
Panelė Oželiutė.

Policianto laiškas

venimą, kaip ant delno, ir ga
li junis pasakyti tai, ko jus ik 
šiol dar neturėjote progos gir
dėti. Klausykite, Padaužos, aš k ' f

jau gatavas atvažiuoti j Ame
riką su prakalbomis. Ar girdi
te? Tai sukruskite rengti man 
maršrutus.

Reikšdamas gilokos pagarbos 
visai skaitlingai Padaužų gil
dai, o ypatingai jos ininiste- 
riams. spaudžiu visų dešines ir 
laukiu išsižiojęs, kada mes ga
lėsime pasimatyti.

Kauno miesto seniausias po- 
liciantas Jurgis Kanahėkas.

>:< *

Na, tai ko čia laukti: tegul 
atvažiuoja kunigo gaspadinė ir 
policiantas mums prakalbų pa
sakyti. Padaužų iždininkui šiuo- 
mi prisakau k negreičiausia iš
siųsti kunigo gaspadinei šif- 
kcilę. <> poHciantui Padaužų 
sekretorius privalo pasiųsti tin
kamą laišku. Padaužų rezoliu
cijų gaminimo ekspertas pa
lieptas pagaminti atatinkamų 
rezoliucijų, o iždininkas tegul 
gamina konstil nei ją,

O paskui dar vienas reika- 
lukas: gerbiamieji, aukaukite 
šitam svarbiam reikalui kiek 
kas galite. Aukas siųskite tie
siai Padaužų iždininkui, o jis 
jau žino, kas su pinigais pa
daryti.

Padaužų Padauža arba kitaip 
Padaužų prezidentas.

i

Sekantis karas.
(Mintis ne nauja ir ne originale)

Jus, be abejo, visi žinote ir ki
tus girdėjote kalbant, kad bus 
dar vienas karas. Visi sako, 
kad tai bus baisiausias karas ko
kis kada nors buvo. Jis įvyks 
aukštai debesyse arba už debe
sų; ant žemės neliks nieko kita 
daryti, kaip tik mirti. Niekur ne 
liks saugios vietos apart giliai 
vandenyje, po žeme, arba už de
besų, aukščiau tų, kurie kariaus. 
Bet ši vieta nebus galima pa
sekti dėl karo. Tad reikės pa
imti savų porciją nuodingų gasų 
kaip žmogui ir nuryti kaip šu
neliui. Tada nebus nei didvy
rių ,nei karo pelnagaudų, nei 
generolų, nei všaisterių, nei bol
ševikų, jokio dalyko, kuris pa- 
teisiritų karą. Karas užsibaigs 
į kelias dienas. Viena bomba 
vienas miestas nušluotas.

Ir jau tas karas ateina. Kodėl 
jis ateina sunku pasakyti; nes 
niekas nežino. Bet taip yra. 
Kiekvienas rengiasi prie jo. Tai 
reiškia kiekvienas rengiasi įsi
gyti daug aeroplanų ir nuodingų 
gasų mesti ant kitų galvų. Tai, 
žinoma, nesunku atlikti, nes 
kiekvienas gali daryti debesyse 
ką tik nori, nes ten vietos yra 
užtektinai. Ne tik kad ten vie
tos daug yra, bet tą vietą gali
ma lengvai padalinti j tranšėjas. 
Tranšėjos ir kitos skylės ten ne
sunku iškasti. Gi nuo žemės tie

Gerbiami Padaužos:
Aš Lietuvos policiantas esu 

tikras valdytojas. Aš pažįstu 
musų tėvynės žmonių tąją gy
venimo dalį, apie kurią jus 
amerikiečiai supratimo neturi
te: aš pač.įstu 'Lietuvos gyven
tojų psichologiją, valdžios no
rų ir siekių vykinimas mano 
kasdieninis darbas. Aš žinau

paprastai sunku nutaikinti į ore 
stovinčius daiktus. Jeigu ir nu
taikiusi ,tai iki kulka nulėks— 
jau aeroplanas bus nuskridęs 
toli toli į šoną. Todėl visai nėra 
reikalo rūpintis dėl armotų ar 
kitų ginkų gaudymui aeroplanų.

O kai dėl karo laivų, tai jie 
nieko nereikš šiam kare. Tas, 
kuris kalba apie užariavimą fra

kas, kur ir kaip padarė įstaty
mus •— aš ir pats galiu su kle
bonu pasitaręs padaryti vieną 
kitą įstatymą. Jau, vyručiai, 
nėra reikalo rekomenduotis —

rių, bus pajuoktas kaipo didžiau
sias berazumis. Kiekvienas galės 
turėti sau mares ir daryti su 
jomis kas jam patinka. Numes
ti bombą ant karo laivo bus taip

jus gerai turėtumėte suprasti, 
kad aš, kaipo Lietuvos poii- 
ciantas, žinau daug daugiau 
apie Lietuvą, negu visi tie ku
nigai, daktarai, seimo atstovai, 
artistai, inžinieriai, studentai 
ir kiti šalopajai, kurie jums 
jau daug prakalbų pasakė, bet 
tikrų dalykų jus dar nesate 
girdėję.

Policiantas jums gali per
statyti visą tikrąjį Lietuvos gy-

lengva, kaip kiaušinį padėti ant 
stalo.

Ir tada nieko daugiau neliks 
pasauly kaip tik tie žmonės, ku
rie laimės karą ore. Kas atsitiks 
su jais sunku ir pasakyti. Tai 
labai netikslus dalykas daryti 
tarką ore. Ir aišku, kad nei vie 
nas nedrys nusileisti tų žmonių 
ant žemės, kol dar viršuj jų 
galvų lekios aeroplanai su nuo-, 
dingais gasais ir bombomis. Bet

sus aeroplanus tautinėmis ir 
tarptautinėmis teisėmis. Reikia 
dar kartą išvalyti, taip sakant 
dangų nuo šitų planų ir atiduo
ti ji paukščiams, saulei, mėnu
liui bei žvaigždėms; geriau sirg
ti ant marių negu ore; geriau 
panešti nesmagumus musų pra- 
tėvių, negu išrasti naujus dėl 
ipivęs; nužengti vėl ant žemės 
ir ant mariu i laivus.—P. J. K.t 4

-t “Pardon”
Padaužoms tikrai nusirito ke

letas didelių, ašarų, kai sužinojo, 
kad p. Laukis tapo Padaužų sky
riuj įžeistas Dr. Karaliaus. Bet 

| mums dar labiau gaila p. Lau
kio, kad jis atsimokėjo Dr. Ka
raliui savo organe, netiksliai jį 
įtardamas ir prasilenkdamas su 
tiesa.—Padaužų gildą, per J. k.

Nauja mada. 1

Dabar Lietuvoje kunigų 
mada. Kas ne kunigas arba ne 
jo garbintojas tas “nemad- 
nas” ir šalinamas iš gyvenimo. 
Kunigas dabar lai ašis, apie 
kurią norima sukti visą Lietu
vą. Taip dabar ji ir sukasi. 
Kas nesisuka jam pritaikomos 
sukimosi priemonės: cenzūra, 
kalėjimas, eldktruįlikacija ’ir 
tt. Kas nesisuka, tam galima 
išanksto tarti “amen”, jis gali 
šalintis iš kelio.

Bet tas nuolatinis dieglis 
kairiame šone — laisvama
niai arba cicilikai “neduoda 
ramybes. Kitą kartą, rodos, ir 
inkvizicijos nebereikėtų, bet 
žiūrėk ir išlenda koki bedie
viška yla iš nuramintos žmo
nių dalies. Su šventintu van
deniu nieko nepadarysi — jie

Baltijos Amerikos Linija
Tai vienatinė linija, kurios laivai' re- 
guliariškai per ištisus metus susisie
kia stačiai su laisvosios Danzigo 
valstijos poi iu Taip a; t i Klaipėdos, 
kad laivas ant kurio sėdot Nevv Yor- 
ke atveža Jumis beveik Į pačią Te- 
vynę-Lietuvą, ba iš Danzigo į Klai
pėdą, tai tiktai vienos nakties kelio
nė laivu be jokių extra iškaščių.
Sekanti išplaukimai iš Nevv Yorko 

Laivas “LITUANIA” 9 d. Birželio 
Laivas “ESTONIA” 2 dieną Liepos

Kainos laivakorčių:
I Klaipėda visu keliu vandeniu: 
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50

Baltic America Line 
120 N. La Šalie Str., Chicago, UI.

Kreipkitės čionai ar 
prie savo vietinių agenttj

TEN IR ATGAL TI KIETAS 
NUŽEMINTA KAINA 

$203
Iš NEVV YORKO IKI 

KAUNO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenue taksai 

v.________________________/
Puiki proga yra pasiūloma

Į atlankyti savo šalį nužemin
tomis trečios klesos, ten ir 
«atgal, ekskursijos kainomis. 
Musij pasažieriai iš Hambur
go yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir 
tas yra pavesta patyrusiems 
konduktoriams. ------------- -------------------

Svetimšaliai grįžtanti at
gal į metus laiko nėra 
priskaitomi prie kvotos. 

Į Užsisakyk sau laivakor
tes iš anksto.

L------------------------------- /
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines
(Harriman Line) Joint Service with

Hamburg American Line
177 N. Michigan Avenue 

Chicago. III.

ne velniai, jiems lai nieko ne
reiškia. Nieko nereiškia skė- 
tojanti prabašlėliai su graudi
nančiais pamokslais, nė su
džiūvę vienuoliai arba nekal
tos vienuolės, lankiai išėjusios 
savo ordomis dėl nepasisekusio 
patvirkimo.

Dievo avidėje blogai dedas: 
gauruoti avinai už savo vilnas 
stalo- ragus prieš ganytojus. 
Užtai ganytojai bėga iš šventų 
bažnyčių, augina prakeiktas 
barzdas, na ir ministrais ai
tam panašiais tampa. Tapę 
valdančiais šventina prakeik
tą kanalizaciją, griovius, kar
dus ir tą ,pat prakeikia, kada 
prieš juos tai atsukama. Kas 
prieš juos — prakeikta, kas su 
jais — šventa. Klebonija

etapas, per kuri privalo pereiti 
visi valdininkai. Ij; kaimo į kle
boniją, o iš čia į ministerijas.

Inkvizicija nieko nepadės, 
nes jau senai atgyventa, *‘ne- 
madna”. ' Klapčiukai tik mi
šioms tetinka. Ir priseina gal
vą nusukus nuo altoriaus grie
btis vairo, kurį vairuojant iš
nyksta nevienas priešas. /

Per vieną dideli ir kiti tam
pa didžiais turėdami savo už
tarytoją, kad ne dangui, tai 
nors šioj ašarų pakalnėj. Iki 
mados keičiasi — gal išnyks 
ir kuniginė. Žmonės gi reika
lauja daugiau realumo, o ne 
rožančių kalbėjimo valdžios 
kabinetuose, įstaigose ir ‘ mo
kyklose. — Šimtakojis, 
1925-JV-2O. ‘

g_  p
| MarqueHe Pharmacy £

Vienatinė Lietuviška Aptieka $
M šioje Apielinkėje H
j F. A. RAKAS |

Registruotas Aptickorius 0
8 . ir Salininkas 
a 2346 West 69th Street

arti We«tern Avė.
Phone Republic 5877 - 5831 

CHICAGO. ILL0 II

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BAN1S 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
lykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Nupiginta ten ir ategal kelįonė

LIETUVON
$203.00 ir augščiau

\/'AŽIUOK per Bremen ar Cherbourg pato-
▼ giose trečios klesos kajutose S. V. laivais iš 

New Yorko. Geras maistas ir daug vietos. S. S. 
PRESIDENT HARDING išplaukia birželio 3, 
S. S. GEORGE WASHINGTON birželio 10, I 
S. S. LEVIATHAN ($215.00 ten ir atgal per 
Cherbourg) išplauks birželio 13. Visus faktus 
gausite iš savo agento.ar rašyk į—

»

United States Lines
45 Broadway Nevv York City

110 So. Dearborn St., Chicago, III.

Managing Operators for U. S. SIUPPING BOARD

MIS. MICHNIEVICZ ■ VIOIKIENE
AKUŠERKA

1 3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Teunsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir* pc 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterimi 
ir merginome 
kreipkitės o ra 
site nagelbą.

Valandos nuc
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakaro.

DR. SERNER, 0. D,"
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Su Naujienų Ekskursija
LIETUVON 

$186;

OLYMPIC White 
Star 
Lines 
Laivu

Liepos-July 9, 1925 m.
Tai bus nuolatinis besitęsiąs piknikas, 

kupinas smagumų, patogumų, įvairumų ir 
dideles laimės, tiems, kurie moka naudotis.

Naujienų palydovas prižiūrės ir tvar
kys visų ekskursiją iš Chicagos Klaipedon 
ir atgal. Rengkitės greitai.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
,12th STREET

Tai. Kedzde 8CC2

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Valet
A PATSAI GALANDA SAVO BLADES
/IULvmU Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00 I

RftZOr Pardavimui visose krautuvėse kuriose 
It If parduodama Razors ir Bladeš

THE SAFETY RAZOR KURIS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 1. /
3333 So. Halsted St. • 

k—----------- -------------------——'

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marųuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip 
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell A ve.

Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI
----------- -- ---------- -----------------------------
Namų telefonas Yards 1699 

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted SIU 
Ofiso valandos nuo 1 iki S H 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos!
9 iki 12, 1 iki 3 dienų
ir 6:31 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.

A. L DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

TTel. Kenwood 5107 
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

fDR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Miluaukee Are., R(M>m 209 

kampas North Avė. ir Robey St.. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakaro. Tel. Bronswick 4983

Namų telefonas Spaulding 8633

DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Rcsm 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1931. Ofiso valan- 

Jos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.^

® IIERZMAN-s»
—IŠ RUSIJOS-

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

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

Ofisas *r Labaratorija: 1025 VV 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

1 Dienomis^ Canal 
„ , , . j 3110. Naktį
Telefonais: < Drexel 0950

( Boulevard 413G

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

J)R. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSl
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3® vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos i*yte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Z"" .............. m n i...—
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas moterų ligų 

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

.Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dianą, nua
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietį.
.. .......     y

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexei 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirsrgfcs 
Specialistas Moteriške, Vyrišką 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas? 3103 So. Halsted Stą Ckicage 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Me- 
dėliomis iš šventadieniais 10—11 dien

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dro A. R. BLUMENTHAL 

Optometriat
Tel. Boulevard 6487 
<649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tcs aut

2 Ihbų

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Are. ..Phons 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų 
Gydo su pagelba naujausių metodų

X-Ray Spinduliai 
Ofisas -

1800 So. Ashland Avė. 
ant viršaus Ashland State Banko

f Telefonas Canal 0464 
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki<4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo < Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet,
. . .. ■ —-—~
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NAUJIENOS
The Lithuunian Daily Newi 

Published Daily Except Sujaday 
by che Lithuanian hl*wg Pub. Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS 

1789 South Halsted StrMt 
Chicago, III.

Talephone RooMvelt 85Qfl
Subscription Ra t esi 

$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.10 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

U are h 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina Kasdien, ifcakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
[11. — Telefonas: Roosevelt 85t0.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltui

Metams?— — ________..... $8.00
Pusei metų_________ __ ______4.00
Trims mėnesiams ____-______ 2.00
Dviem mėnesiams --------------- -  1.50
Vienam mėnesiui _ __... .75

Chicagoje per nešiotojusi
Viena kopija ............... .... .—  3c
Savaitei ......  r 18c
Mėnesiui .... ........... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu: k K i

Metams ............   $7.00
Pusei metę...............3.50
Trims mėnesiams___________ 1.75
Dviem mėnesiam --------------   1.25
Vienam mėnesiui   —— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: .
(Atpiginta) j 

Metams__________________ - $8.00
Pusei metų ............—--------- — 4.00
Trims mėnesiams -------- 2.t0
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakyme.

TROBELNINKŲ KLAU
SIMAS LIETUVOS, .

■ j SEIME •
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STAMBIŲJŲ SAVININ
KŲ GYNĖJAI
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NEDARBAS MASKVOJE

Lietuvos seime socialde
mokratų frakcija įnešė įsta
tymo sumanymų, kuriuo 
pripažįstama nuosavybės 
teisė smulkiemsiems nuomi
ninkams, užmokėjusiems 10 
metų nuomų (randų) už 
sklypelius žemės, ant kurių 
jie turi pasistatę (arba turi 
teisės pasistatyti) trobe
sius.

Tokių smulkių nuominin
kų, arba “trobelninkų”, Lie
tuvos miestuose ir kaimuo
se yra daug. Jų padėtis yra 
labai kebli, kadangi jie vi
siškai priklauso nuo žemės 
savininkų malones. Nuomi
ninkas, pasistatęs* trobesį 
ant nuomojamojo sklypelio 
žemės, negali jį apleisti; ji
sai yra kaip ir pririštas prie 
tos žemės. Tuo naudojasi že
mės savininkas: pasibaigus 
nuomos terminui, jisai ke
lia nuomų kiek tinkamas, ir 
trobelninkas yra priverstas 
jam nusilenkti.

Šitokių išnaudojamų var
gšų yra daug ypatingai 
Radvilišky, kur beveik visa 
žemė priklauso ‘dvarininkui 
Starickiui; taip pat Palan
goje, kur trobelninkai gyve
na ant grafo Tiškevičiaus 
žemės; Mariampolėje, kurio 
priemiestis Degučiai yra pa
statytas ant ūkininko Čer
niaus žemės, ir kitur. 

' ' K

įdomus dalykas, kad svar
stant tų trobelninkų klausi
mų seime, visos partijos pa
sipriešino socialdemokratų 
sumanytam įstatymo pro
jektui. Jį gynė ir už jį bal
savo vieni tiktai socialdemo
kratai. Kitos partijos — 
kfikščionys demokratai, val
stiečiai liaudininkai ir dar
bu federacija atsisakė tų 
įstatymo projektų net svar
styti.

Padaryti trobelninkus sa- 
vininkais tų piečių, kukiuos 
jie nuomoja, reikštų paliuo- , to viršininkai, jogei “Tėvynė” ir 
suoti1 juos nuo stambiųjų žp- grąžintieji laikraščiai efeą 
mes savininkų išnaudojimą ‘radikalų organais, nuolatos in-

Bet pasirodo, kad. Lietuvos 
“krikščionims0 ir liaudinin
kams daugiaus rupi stam
biųjų žemvaldžių interesai, 
negu biednųjų plecininkų 
gerovė. O kai kurie žmonės 
įsivaizduoja, kad šitos par
tijos tarnaujančios visoms 
klasėms lygiai!

Rusijos profesinių sujun
gti centralinis organas, 
“Trud” (Darbas), balandžio 
14 d. paskelbė atsišaukimų į 
visos Rusijos bedarbius, ku
riame tarp kitko sakoma, 
kad “nežiūrint nuolatinių 
įspėjimų, didelės bedarbių 
minios iš įvairių vietų vis 
atvyksta į Maskvų ir Lenin
gradu”. Atsišaukimas bai
giasi įspėjimu, kad “darbi
ninkai, kurie neorganizuotu 
keliu vyks į Leningradu ir 
Maskvų, negaus iš vietinių 
organizacijų jokios pašal
pos”.; . ’ ■; .1 \

Iš šito atsišaukimo piatyt, 
kokios aštrios formos pasie
kė nedarbas sovietų Rusijo
je. Skaitlinės, paskelbtos 
tam pačiam “Trud’e”, balan
džio 17 d., rodo, kad nedar
bas tolyn vis labiaus didėja. 
Maskvoje 1924 m. spalių 1 
d. darbo paieškojimo biure 
buvo užregistruota 48,459 
bedarbiai; 1925 m. sausio 1 
d. — 79,000 bedarbių; balan
džio 1 d. — 104^000, o balan
džio 15 d., — 110,000.

Kuomet yra šitokia dau
gybė bedarbių, tai nenuosta
bu, kad Rusijos darbininkai 
neturi nei drųsos, nei ener- 
gijos kovoti su bolševikišku 
despotizmu. Kur tu čia ko
vosi, kad reikia žiūrėti, kaip 
susiradus duonos kųsnį!

Į Apžvalgaj
--------- —1

SULIG JURGIU IR KEPURĖ

K. P. rašo “Drauge”:
“Su socialistais retai verta 

ginčyties, nes jų protas labai 
gerai apdraustas nuo mokslo 
ir argumentų įtakos. Visi jų 
argumentai agitaciniai, gry
nam protavimui vietos nepa
lieka. O jų norai bažnytiniais 
klausimais yra nepakeičiami 
dogmatai, kurių jie negali ir 
neturi teises pakeisti. Jei Ru
sijos raudonų ‘demokratų’ ar 
Jono šliupo pavyzdžiu, pasiū
lytume kunigus iškarti, o baž
nyčias paversti į tvartus ar 
karčiamas, tai socialistai jau
stų, kad Bažnyčia jau atskir
ta nuo valstybės ir pripažin
tų, kad 'toks atskirimas val
stybei naudingas: mat kar- 
čiamoje duoda stiprios balt
akes, o bažnyčioje — ne. Jei 
valdžia iškratytų kunigų kiše
nes ir jų turinį pervestų į ne 
liesas pp. Grigaičių, Sleževi
čių ir Kairių kišenes, tuomet 
‘atskirimas’ ir-gi butų tautai 
naudingas, nes ‘klerikalų’ pi
nigai patektų ‘demokratin- 
giems’ socialistams, kurie už 
tuos pinigus pasilinksmintų 
ir gal dar rauclonų plakatų 
atspausdintų. Tai būt bent 
gyvenimas!”
Šitų p. Pakšto “gryno prota

vimo” perlų mes, žinoma, nekri
tikuosime. Jie taip puikiai cha
rakterizuoja ta kunigų stipen
dininką, kad prie jų nieko nerei
kia pridėti.

P. BIELSKIS UŽSIGINA
t-G —"1

Lietuvos korisulas Nevv Yor- 
ke, p. J. J. Bielskis, rašo “Tė
vynėje”, kad jisai nesakęs paš- 

kriminuoja Lietuvos valdžią ir 
eina prieš valstybę ir stengiasi 
sukelti Lietuvoje revoliuciją”. 
Buvę, girdi, taip(

“Prieš kiek laiko buvo už
ėjęs Konsulatan pašto valdi
ninkas, tairaųdamosis apie 
priežastys, deliai kurių ‘Tė- 
vynė’, ‘Forward’, ‘Gwiazda 
Poliarna’ ir dar kokį ten ki
tą lenkų laikraštį Lietuvon 
nejsileidžiama. Tuo laiku man 
nesant raštinėje, Konsulato 
sekretorius atsake tam pašto 
valdininkui, kad Konsulatas 
jokių žinių apie tai neturi. 
Apie tų laikraščių spalvą ne
kas ne klausinėjo ir nekas 
apie juos nepasakojo, todėl 
man taikomi’ išsireiškimaLyra 
paprastas išsisvajojimas”.% /
S A L. organas, įdėjęs p. Biel

skio laišką, tečiaus pa/eiškia, 
kad pašto viršininkas pranešęs 
“Tėvynes” administracijai, jo- 
gei Lietuvos konsulas sakęs, kad 
sugrąžintieji laikraščiai “yra 
radikalų organais, nuolatos in
kriminuoja Lietuvos valdžią ir 
eina prieš valstybę ir stengiasi 
sukelti Lietuvoje reyoliuciją”. 
Ar taip sake pats konsulas, ar 
konsulato sekretorius, tai esą 
nesvarbu.

PAGALBA DANIJOS 
DARBININKAMS

Danijos kapitalistai paskelbė 
milžinišką “lock out’ą” t. y. dar
bininkų atleidimų iš darbo, kad 
privertus darbininkus priimti 
algų nukapojimą.

Gegužės 8 d. Tarptautinės 
Profesinių Sąjungų Federacijos 
(Amsterdamo Internacionalo) 
valdyba laikė Amsterdame po
sėdį, kuriame svarstė Danijos 
darbininkų padėtį. Išklaususi 
raportą vieno sekretoriaus, tam 
tyčia keliavusio Danijon ištirti 
dalykus vietoje, valdyba nutarė 
išsiuntinėti visų šalių profesinių 
sąjungų centrams aplinkraštį, 
raginant juos tuojaus suteikti 
pinigišką pagalbą Danijos pro
fesinių sąjungų centrui, kad ji
sai galėtų sėkmingai vesti kovą 
su kapitalistais.

Iš specialiu sekretoriaus ra
porto paaiškėjo, kad Vokietijos 
profesinės sąjungos jau paau
kojo Danijos darbininkams 400,- 
000 auksinių markių, o Holan- 
dijos sąjungos paaukojo 25,000 
guldenų.

Praeityje Danijos darbininkai 
visuomet padėdavo kitų šalių 
darbininkams, kuomet šiems 
reikėdavo paramos. Dabar visas 
darbininkų unijų Internaciona
las remia Danijos darbininkus.

LENKIJOS SODŽIAUS DARBI- 
* NINKAI ATMETĖ RUSŲ 

PAGALBĄ

Lenkijos socialistų laikraščiai 
praneša, kad Rusijos žemės ūkio 
darbininkų centralinė sąjunga 
prisiuntė 5,000 rublių Lenkijos 
sodžiaus darbininkų sąjungai 
paremti streikuojančiuosius dar
bininkus. Bet lenktpdarbininkų 
sąjunga tą auką atsisakė pri
imti. x

Atsisakymas motyvuojamas 
tuo, kad Rusijos žmones patys 
badauja ir nuolatos prašo pagal
bos iš kitų šalių.

TAISOSI PERKUNiSARGIUS

PILVIŠKIAI. — Viens kilus 
gyventojas Įsitaisė prie savo 
namo perkūnsargį: kas prie 
namų slogo, kas prie atskiro 
stiebo kiemely. Įsitaisyt per
kūnsargius gyventojus paska
tino pereitų metų gaisrai, kilę 
nuo perkūnijos. Dabar toki 
perkūnsargiai ima platintis ir 
apylinkėse: ir ūkininkai, pa
būgę žaibo, stengiasi nuo ug
nies kiek apsiginti. Yra pav. ir 
lokių atsilikimų, kad ūkinin
kas visais savo trobų stogais 
davė išvadžįot vielas ir jas su
jungti nuvedant žemėn.

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

Kaip pamin
klus stato.

' [Paprasta pa.saka]

Yra didvyris. Paprastam gy
venime didvyrius gerbia, kada 
jie arba jų nuomonės sutinka 
su valdančiųjų. Mat valdovai 
tokie lipai, nuo kurių smage- 
nų garavimo priklauso ir kitų 
manymas. Jeigu ' gi neini ' su 
jais — tuoj isrėbtuyai uždaro
mi, ausys užkemšamos, akys 
užtepamos ir t. t. Taip sakant, 
vienu žodžiu, aptašomas iš^ vi- 
su pusių. Aklosios paslaptys 
kagėti kaga.

Buvo didvyris. Ne tai didvy
ris, ne tai mažuliukas. Kiek 
karių jis pratardavo, liek kar
tų valdovų kinkos suvirpėda
vo. Valdovas gi nėra “tikslus 
Dievo sutvėrimas ir jam visko 
tenka pergyventi ir atjausti sa
vomis, kulšimis. Vai kaip jie 
vargšai jautrus! Vo taip,, ro
dos, ir dreba, kaip nendre, bet 
nuolat galvoja apie tai, kaip 
kitus priversti drebuli. Dreba 
valdovas prieš valdovus, val
domieji prieš valdovą. Ir gau
nasi mums gražus vaizdas ka
da kaip du tigrai vienas prieš 
kita lenkiasi drebėdami. »

Ir tas didvyris daug dirbo 
visuomenei. Šventai dirbo, bet 
visi ji keikė ir keikė iki pra
keikimo. Jei nori aukštieji val
dovai visados gali mandagiau
siomis^ manieromis' uždaryti 
kiekvienam veikėjui srėbtuvą, 
pasiūlyti dovanai pragyvenimą 
kalėjimo rūmuose ir tavęs nė 
dulkės neliks žemėj ir nieks 
nteko apie tave nežinos. Bet 
yra tokių, kurie savo didumu 
lygus valdovams, na, žinoma, 
tokio kalėjimai! nesodinsi, nes 
jo gerklė baisu pražiodinti. Ta
da priseina pavartoti diploma
tiškos priemonės — tokios, kad 
parodyti jo klaidingumą vi
siems ir atimti paskutinius 
centus, jei nėra jis turtuolis 
ar visuomenės užuojautos cent
ru. Geriausiai tinka mokslo 
klaidingumui išrodyt i klebo
nai. Pasiremdami jie kiek ga
lima kvailiausiais aforizmais, 
dogmom, papos ir savo neklai
dingumu ir tuo, kad religija 
visaip galima iškraipyti sulig 
reikalo, pradeda išrodinėti klai
das, o reikalui esant sudegin
dami jo raštus arba pasekė
jams užčiaupdami burnas, kad 
nė nevemptelėtų '

Kol gyveno, nieks nesirūpi
no atstumtuoju didvyriu, mi
rus gi visi užmiršo. Tik se
nos bobelės hepoleriaudamos 
atsimindavo ir vemptelėdavo jo 
garbei maldą.

Atėjo valdovams blogi mė
tai': valdomieji pradėjo šiaušti 
plaukus ir laužti valdovams 
ragus. Drebėdami ir virpėdami 
valdovai ieškojo priežasties dul
ko pirmiaus jiems buvo ge
riau. Ir surado: dėlto, kad bu
vo vienas didvyris, o dabar vi
si liko didvyriais ir nori atgy
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NUO “POLIAUS” I KALĖJIMĄ, — Dr. Friedrick Cook'.'(kai
rėj), kuris’keletą metų atgal pagarsėjo kaipo “šiaurinio polio at
radėjas”, išgabenamas ilgam laikui Leavenworth kalėjimai! už 
vartojimą pašto prigavingiems tikslams — pardavinėjant bever
tės aliejaus .akcijas. ’

venusį valdovą apamlšinti. Su
prato, kad jį pagerbus bus grą
žinta sostai. Ir , pradėjo rinkti 
apie ji žinias. Susirado žilas se
nis vežėjas, kuris didvyrį ve
žiojo ir jo daržinėj tebegulėjo 
suiręs vežimas, kuriuo važia
vo. Susirado lenta, kuria eida
vo kiaules ganydamas didvyris 
per upę. Priemiestyje tebebu
vo tuščias sugriuvęs laužas, 
kuriame gyveno prišhiota šiuk* 
šlių krūva. Išrinkta specialu ko
misija surankiojo iki paskuti
nės šiukšles ir surašė kiekvie
nos atskirai ypatybes. Tuo lai
ku įdomiausia knyga buvo 
apie šiukšlių klasifikaciją ir 
jų istorinę vertę. i

Tartą daug laiko uždaryto
mis durimis iki nutarta staty
ti paminklą jam. Bet kur jo 
kapas — niekas nežinojo. Ka
da priemiesty šunys pradėjo 
kapstyti žemę ir iškasė blauz- 
dakaulius, nulaVe jog tai jo 
kapas.; Pradėjo statyti pamink
lą: atvežu suirusi vežėjo veži
mą, liepto lentą ir supylė vi
sas šiukšles. Visur paskelbta 
jo garbe. Kiekvienas praeivis 
užmiesty gėrėjosi naujovišku 

/paminklu, kur buvo jo dėvėti 
daiktais ir šunų iškapstyti 
blauzdakauliai. ,

Bet viskas liko kaip buvę. 
Žmonės laužė ragus valdovams, 
šie šiaušes, dar daugiau valdo
mieji niurzgėjo.

* * *
Yra gyvenime keistų pesi

mistų, kurie būdami turtų pri
slėgti tačiau perneša visus 
spaudimus. Paprastai tokiems 
užuojauta neabejotina. Karlais 
liek gauna užuojautos, jog iš 
jos galima lengvai pragyventi. 
Atsitinka taip, jog ima jie fi
losofuoti, o jau kada prisideda 
prie kitų sunkiai pradėto dar
bo ir nustumia juos — lai did
vyriais akimirksniu tampa. Na, 
žinoma, tokiems dar gyviems 
stalo paminklus.

štai daug dirbęs didvyris, 
kurio darbais tapo kiti garsus 
ir dabar dar gyvi prie 'savo pa
minklų tupėdami žiovauja. O 
didvyris eina šunim sieką plau
damas. Sugalvota delegacija ir 
jam paminklą statyti. Iš ten, iš 
kur reikia gavo lokį atsakymą:

—Na, tai pirma užmuškit jį, 
o paskui pamatysim, gal ir pa
statysim paminklą.

Kam čia norėsi taip staiga 
užmušti — gaila ir kriminalįš- 
ka, bet garbe užmušus, po ke
lių šimtmečių, butų neabejoti
na. Išvada tokia: arba užmuš
ti — garbingas butų, arba pa
likti gyvu — šunim sieką pinu
ti.

Yra daug didvyrių, lik nie
kas jiems nepagamina didelių 
darbų, kuriuos atsilošę galėtų 
dirbti ir šaukštu semti garbu. 
Darbas, matote, gardus obuo
lys, kada jis atliktu yra. Gerbti 
arba užmiršti — tai lygus ir 
tas pats dalykas.

—Šimtakojis.
1925, V, 7.

Kaip pasiklosi, taip ir miegosi
I— . ..........  —.. ................ .

(Tęsinys)

Pats būdamas didelės sielos, kau ant šono ir... vėl pradėjau 
aš jai nepavydžiu. Aš tikiu, kad lengvėti, plėstis, nykti. Aš nebe 
Domicėlės kelias vis aukštyn Raulas Kemeklis, bet kaž koks 
kils. Aš net pranašauju, kad palšas debesėlis, — lengvas sty- 
krikščionių demokratų partija,irau sau ore ir tiek. Va jau ir 
sudarydama Lietuvai trečią iš nebe debesėlis, o tik neaiškus 
eiles krikščioniškąją vyriaUsybę kaž ko atsiminimas. Jaučiu, 
ir pastigus ministerių, ras jai kad aš niekas; buvau Raulas, o 
vietos rinktųjų tarpe, — doroji dabar niekas. Mane taip taip 
Domicėlė pajėgs pakelti bet ko- nustebino, kad paėmiau ir pra-
k j ministerio portfelį.

Tamstos dovanokit man tą 
menką dorybei himną, kuriuo 
norėjau nors kiek atpildyti ma
no Domicėlei mokamus 25 litus 
mėnesiui.

Atmintina man sausio 19 die
ną doroji Domicėlė- dar kartą 
bliksterėjo prieš mane viena 
gražiausių savo ypatybių —kri
kščioniškąja meile. Nors ji, 
kaip minėjau, nemėgo gyvo 
jorkširo, bet kuomet nabašnin- 
kas, jau nusvilintas ii* išpraus
tas, atsigulė ant virtuvės stalo, 
Domicėlės širdis sutirpo. Su ne
paprasta šiluma ji atskyrė par
šui lašinius, paskui du kumpiu, 
paskui kas reikalinga dešroms. 
Atsidususi tarė: geras buvo 
paršas.

Taip elgiasi pati krikščionių- 
demokratų partija su kiekvienu 
savo priešu.

Kai vakare, visas pastyrąs ir 
sušiurpintas dienos įvykiais, 
grįžau namo iš “Varnų Gūžtos”, 
Domicėlė pastatė vakarienės ant 
stalo visą pakvipusią, dešrų 
pilną skauradą ir motinos balsu 
tarė: ryk.

Reikia būt ‘lietuviu ir krikš
čioniu, kad suprastum, kiek ta
me žodyje buvo sielos. Pažin
iau į Domicėlę ir pats nušvi 
tau, — prieš mane stovėjo gy
vas krikščioniškojo bloko įku- 
nymas. Iš nevisai švarių ran
kų ir kojų Domicėlė buvo kaip 
ta Darbo Federacija; iš stuo
mens ir liemens ji panešė į Ūki
ninkų Sąjungą, o pilnas, raus 
vas jos veidas su bent kiek tau
kuota nosim vaizdavo valdančia 
musų partiją.

Nurimo dienos įvykiais pa- 
svirdinta mano siela ir tariau 
sau: tauta, kuri turi savo tar
pe Domicelių, gali drąsiai žiu-, 
rėti ateitin. - /

Musų respublikos biudžeto 
lygsvariai palaikyti pasistačiau 
ant stalo grynam stikle links
mų Petrulio ašarų, paprašiau 
Domicėlės raugintų kopūstų ir 
persižegnojau.

Kėliaus nuo stalo kaip tas 
prekių garvežys, —posunkis, į- 
kaitęs, dviem linksmai žiban

čiom akim kilnioj kaktoj. Ne
įspėjau ir iš karto paskendau 
nebaigtų svajonių migloj. Va
landėlę dar jutau Raulas beesąs, 
bet tuoj ėmiau plėstis, lengvė
ti, palšėti, nykti. Staiga iš ne
būties miglų tiesiai prieš .mane 
išlindo juodas juodas katinas ir 
žaliai žvilgančiomis akimis įki
bo man į veidą. Nusigandau. 
Norėjau stvertis lazdos ir nega
lėjau pasijudinti. O juodas kati
nas slinko vis artyn ir artyn. 
O plėšrios, begėdiškos jo aky 
tartum sakė: va tau, Raulai,« ir 
galas atėjo, širdis tvaktelėjo 
du kartu ir sustojo. Nutirpau. 
Staiga juodas katinas, pritūpęs, 
ir kamuoliu susimetęs, vienu 
šuoliu stiktelėjo man ant pilvo 
ir suleido visus dantis ir nagus.

—Domicėlė!— riktelėjau ne 
savo balsu ir pabudau.

Juodojo katino nebuvo, bet 
visą mane išmušė prakaitas, o 
viduriuose tikrai darėsi kas ne
paprasta: urzgė, vartėsi ir skau
dėjo, ■—• tai ėjo kultūrine ko
va tarp dešrų ir raugintų ko
pūstų.

Duryse pasirodė Domicėlės 
rustus veidas.

—Tai gi čia tau ne Seimas 
naktimis sukauti, — tarė ji ne
patenkintu balsif ir apsisukusi 
išėjo.

Domicėlės rimtas žodis iŠ 
kalio mane nuramino. Pasisu-

Raulas Kemeklis.

včriau akis, — ar gi tikrai aš 
niekas?

žinoma, ne.
Aš esu Raulas, bet ne tas pa

prastas, kasdieninis padaras, ku
ris sėdi “Varnų Gūžtoj”, tik 
jau naujas žmogus. Aš esu ku- 
nigas-klebonas. Aš esu jezavitų 
bažnyčios klebonas. Aš stoviu 
pačioj bažnyčioj, žmonių nėra, 
pro didelius langus skrieja vi
dun pluoštais auksiniai saules 
spinduliai ir vis’as bažnyčios 
oras virpa džiaugsmu. Bažny
čios paskliautėj siuva ore kregž
de ir pati su savim linksmaijjne- 
kasi. Ramus džiaugsmas pagau
na ir mano sielą, žiuriu į didį
jį altorių, kaip šventasai Ignas 
Loyola įkvėptu veidu, klupčio- 
mis meldžiasi prieš Kristų nu- 
kryžiavotąjį ir man pačiam no
risi melstis. Džiaugsmingo nusi
žeminimo jausmas pagauna ma
no sielą ir aš pats ieškau Kris
taus nukryžiavotojo. Bažnyčioj 
jo nėra. Einu bažnyčios priesie- 
nin ir tik čia pastebiu adt sie
nos kabantį Kristų. Nors apy
tamsų, bet aš aiškiai matau 
skausmo sukaustytus Marijos 
Magdalenos ir Kristaus motinos 
veidus. Skausmas paliečia ir ma
no širdį. Nuo mano sielos nu
smunka kasdieninių rūpesčių 
skarmalai, keliai savaime siekia 
šaltos šaltos aslos ir aš, Raulas, 
jautria širdim žiuriu į Kristaus 
veidą.

Bet kas dedasi?
Nukryžiavotojo blakstienos 

krūptelėjo ir gilios jo akys, — 
pasaulio berybis liudesis, — pa
žiuro i mane. Mano galva pasi
lenkė kaip pakirsta. Nemačiau, 
bet jutau kiekvienu kūno nariu, 
kaip Kristus nusileido nuo kry
žiaus ir tykiais žingsniais prisi
artino prie manęs. Pasijutau 
kaip stovįs Juozapato pakalnėj 
baisią pastarojo teismo dieną. 
Ir užgirdau tykų Kristaus bal
są, nuo kurio pasviro pasaulis 
pamatuose:

— Verge nedėkingasai, ką pa
darei iš mano namų?

Apgavimo nebebuvo mano 
sieloj. Nesigyniau ir nesiteisi- 
nau. Visas nutirpęs laukiau bai
saus sprendimo.

Staiga atsivėrė bažnyčios du
rys ir priesienin .ujo šv. Ignas 
Loyola. Šventojo kaktoje su
stingo dvi gilios raukšles ir pats 
veidas tarsi suakmenėjo, šven
tas Ignas sustojo ties manim ir 
klausės.

Dabar Kristus vėl prabilo ty
kiu balsu, kreipdamos pusiau į 
mane, pusiau į šventąjį:

— žalčių padermė — tarė: 
mokinau jus artymo meilės, o 
jus uždarėt meilei savo širdis,
kryžium laimino t
bus ir mano vai

budelių dar- 
kų pralietąjį

kraują. Sakiau jums atsižadėti 
žemės turtų, o jus ant savo al
torių pastatei aukso veršį ir 
kasdieną šokate jam begėdiškus 
šokius. Palikau jums pasigailė
jimo ir mielaširdystūs įsakymą, 
o jus virtot šiauriais teisėjais, 
retežiais ir skorpijonais tvarkot 
žmonių gyvenimą. Ųicpiau jums 
būti nužemintu tarnu mažiau
siam jūsų brolių, o jus godžio
mis rankomis siekiat apkabinti 
visą pasauli ir virtot savo arti
miems piktais Hcrotlais.

?Bus baugiau)

Tel. Lafayette 4223

Plūmbing, Heating
Kaipo lietuvi*, lietuviam* visados 

patarnauju kuogeriausid.

M. Yuška,
3228 W. 38tb St., Chicago, Ui.
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ŽINIOS

GalvekariŲ darbininkai 
reikalauja algos 

pakėlimo .

daktarais. Betgi firma stengėsi 
niekame nepi-asižengti su pašto 
taisyklėmis, taip kad negalima 
bus prie jos prisikabinti Už nau
dojimą pašto prigavingiems tik
slams. Firma išpradžių parduo
davo gerus serus, o paskui pir
kėją prikalbindavo atmainyti į 
beverčius Šerus.

Smulkios Žinios

Roseland

Kompanija gi reikalauja, 
darbininkai priimtu algų 
kapojimų.

kad
nu-

Poiicijai pasisekė suimti 
ką septynių vaikėzų, kuli papil- 
džiusi^apie 60 apiplėšimų ir vie
ną žmogžudystę, šaikos nariai•

BtAUJIENOS, CKieago, BL

Lietuvių. Rateliuose. Ar turit silpnas akis? senas
as

Skauda jums gaiva?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel-' 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių ? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedelioj nuo 9 iki 11.

Bolševikams labai nepatinka 
ne jų plauko žmonės ir jie to
kių žmonių stengiasi neprileisti 
prie jokio jų kontroliuojamo 

įveikimo, kad niekas nežinotų 
|ka jie veikia už kulisų. Bet 
pinigus, tai jie ir nuo paties 
velnio imtų, kad tik kas duotų, 

i Tų patį daro ir musų bolševi- 
kėliai.

I Štai geras pavyzdys. Viena
me SLA. 139 kp. susirinkime 

| viena pusė “nesplitinamo bal-
baigiasi gatve- £yv^n° n‘ veikė pietinėj miesto SQ» įnega paskirti iš kuopos iž- 

su daly« - Į do $20 bolševikiškam “Ateities i
žiedui.” Kita pusė to “nespli-| 
tinamo balso” įnešimą tuoj pa
remia. Bet atsiranda tokių,' 
kurie nepagerbia, “nesplitinamo 
balso” ir nutaria ištirti ką tas 
/‘nespliti namas balsas” Veikia 
toj draugijėlėj ir kaip jis mo
kina vaikučius. “Nesplitina- 

Vakar ligoninėj pasimirė Dr. ’mam balsui” tai labai nepatiko, 
Ernest De VVitt Burton, Chica- bet nieko nepadarysi, tenka di- 

prezidentas. džiumai balsų nusileisti.
i . Tyrinėtoju patenka betgi ne 

. Ir jis išti- 
iria,, kad tas “įiesplitinamas bal
sas” (ar vieną jo pusė) dau- 

j Mokyklų trayba dabar būda- 'giausia mokina vaikus piešti 
,v 30 naujų mokyklų, j bolševiką, ar jj< aprašinėti, a 

įBudavojama jas didžiausių pa- paskui siunčia savb gazėton. 
Ui—t-----  : Susirenka ir tėvai išklausyti
|rudeniui, trimis mėnesiais anks- (mokytojų raportus, sužinoti ko 

‘ , įmokinami ir kaip mokinami jų 
 (Vaikai. Bet čia “nesplitinamas 

i«snrpąti Nėra ibeio-r Pastaruojųjų dienų šaltis pri- balsas” išdidžiai pareiškia, kad 
durhininbai Vnmnnni didelių nuostolių laukam jis jokio raporto neduos. Ką

Birželio 1 d. 
karių darbininkų sutartis 
kompanija. Kiek laiko atgal dar
bininkai, baigianties sutarčiai,, 
padavė savo reikalavimus. Tarp, 
kitko jie pareikalavo pakelti iysa va8oną ^alųs iš Kanados, 
darbininkų algą po 5c i valau* 
da ir taipjau pakeisti niekurias 
darbo sąlygas, kurios butų pa
togesnės darbininkams.

Vakar kompanija davė savo 
atsakymą. Ji netik atmeta dar
bininku reikalavimus c 

pati reikalauja, kad darbininkai 
priimtų algų nukapojimą po 5c 
į valandą ir kompanijos naudai *rn°8as ū mokslo nevaizė. 
pakeistų niekurias darbo sąly
gas. \<į.

Petras Budrik
Musų mylimas persiskyrė su šiuo pasauliu sulau

kęs 27 metų amžiaus, gegužės mėn. 2.5 dieną, 1925, 8 vai.
vakare. Paėjo iš Skuodo miestelio, Kretingos apskričio.

Kūnas pašarvotas randasi 3319 Sb. Auburh Avy. Lai
dotuvės įvyks seredoj, gegužės 27, 2 vai. po pietų, bus nu
lydėtas1 į Tautiškas kapines.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse ir suteikti mirusiamjam 
paskutinį patarnavimą. \

Nuliūdę ir pilni gilios sielvartas liekame,
Brolis, Sesuo ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja graborius Mažeika
Tel. Yards 1138

H. LEIBOWITZ

Prie 51 ir South Park gatvių 
prohibicijos, agentai užgriebė

Jame buvo 250 statinių alaus, 
vertės $16,000. Alus buvo siun
čiamas kaipo “lumberls.”

bet dar#08 universiteto i
Nebuvo jis * mokslininkas, vięh‘ ' ____________
teologas, bet labai padorus jų plaukov žipogus.

Gatvekarių darbininku unijos iv°Ja virs 
viršininkai nieko * nesako apie , . . .,
kompanijos reikalavimus. Jie. skubumu, kad užbaigus jas iki | 
pasakė tik tiek, kad tie reika- Į 
lavimai priimti algų nukapoji-neSu buvo manyta, 
mą bus paduoti patiems darbi-Į 
ninkams i 
nes, kad darbininkai kompani-l . : , - .. ,. .... , ,' 'visose siaurinėse valstijose, nuo Jis mokina, tai jo vieno daly-jos reikalavimus atmes. J

Betgi abiems pusėms pasta
čius reikalavimus prasidės tik-! 
rosios derybos. Spėjama, kad i 
derybos užsibaigs susitarimu | 
prailginti dabartinę sutartį, nie-, 
ko joje nekeičiant. Tam prita
ria ir patys darbininkai; vei
kiausia SU tuo sutiks ir kom
panija. šiuo laiku, kada baigia
si kompanijos sutartis su mie
stu ir kada eina rišimas gatve
karių klausimo, darbininkų 
streikas butų kompanijai labai 

ji 
To- 
ne- 
bu-

’Dakotos iki Atlantiko vandeny- (kas ir čia savo paslapčių neiš- 
jno. Delei to Chicagos grudų duos.
• biržoje vakar urnai pakilo kvie- .“priešų.
|čių ir kornų kainos. | nelaimingas tyrinėtojas,

 'Martynas pradeda visu
šeši plėšikai vakar ryte uį. smaikumu pulti, 

puolė Adolph Gastman brang1 j
menu sankrova prie 16 N.-Dear- Pasiul° išanksto paruošti 
l orn St. ir surišę tris žmones..
paemo už $125,000 brangmenų 
ir pinigais. Plėšikai pabėgo.
kadangi policija bijojosi šauti, 1 
kad nesužeidus praeivių.

pragaištingas ir, žinoma, 
stengsis streiko neprileisti, 
dėl ir didelių reikalavimų ji

tij pradėti ir tęsti derybas.

Bankrutijo brokeriai

O tai todėl, kad* čia yra 
” O tuo priešu yra tąjį 

kurį 
savo 

0 kad nu
dvelkti jo negali, tai per Petronj 

v •‘rezo
liuciją,” kad draugijos tokių ty
rinėtojų ' nesiųstų, nes noras su
žinoti kas dedasi draugijėlėj y- 
ra griovimas tos draugijėlės. 

• Tėvai tik pažiurėjo vienas į ki
tą ir išsiskirstė it musę kandę.

| 4 plėšikai užvakav vidurdie-1 Sekaman SLA. 139 kuopos šu
ny užpuolė Peoples teatrą prie ateina nespliti-

,1620 W. 47th St., Town of La- namas balsas” pilnu savo sąsta- 
‘ke, ir atėmė $2,800. Veliati j 
i vienas plėšikų, Joseph Bodner,1 
(2113 W. 55th St., liko suimtas 
'automobily, po persišaudimo.
1 Plėšikai buvusieji teatri darbi-
n inkai.

Federaliniame teisme atsidu- 
rė kaipo bankrutai, Jack H. Da
vis and Co., brokeriai, turėję | 
ofisą prie 332 So. LaSalle St. I 
Spėjama, kad investoriai pražu- j 
dė apie t$250,000. Teismo įsaky-1 
mu, firma bus tyrinėjama. Jos 
manažeriu buvo Arthur Searles,. 
kuris tapo areštuotas, 
miau 
thur Seaijes and Co., bet pas
kui iš jos pasitraukė ir suorga
nizavo Jack H. Davis. Visi pa
starosios firmi 
taipjau bus 
pasiaiškinti, 
doma surasti 
ninkus. Jack 
m. vyrukas, bet abejojama, kad 
butų kokie kiti viršininkai, nes i klikai 
skelbiamieji vardai 
bus pramanyti, 
chicagiečių yra mažai, nes fh 
ma daugiausia biznį darė su ki-jdar reikia išrašyti pilną vardą, 
tų miestų gyventojais, daugiau- o ne vien pirmąsias raides — 
šia gasolino pardavinėtojais ir USSSR ar SSSR. i

(Tipą ant u-to rusi.)

PETRAS DRUKTĖNIS

viršininkas Lueder pa- 
kad gautas oficialinis

Jis pii 
buvo suorganizavęs Ai

darbininkai 
pasaukti teisman 
Bus taipjau bah- 
kompanijos virši- 
11. Davis esųs 21

Pašto 
skelbė, 
(protestas nuo dviejų valstybių 
•— Rusijos ir Cecho Slovakijos! 
dėl jų vardų iškraipimų. Cecho 
Slovakija sako, kad siuntėjai 
laiškų tyčiomis iškraipo jos 
vardą, kad įžeisti jos respubli 

'ką. Ji todėl reikalauja, kad 
i laiškai butų adresuojami “Čes-1 
1 koslovensko,” ne kitaip, nes 
taip laiškai bus grąžinami.

Rusija gi praneša, kad ji 
priims ir gražins siuntėjams

ki- ’

ne-1 
vi-1 

sus laiškus, kurie bus adresuo- ■ 
jami į Rusiją. Laiškai į Rusi-j 
ją turi būti adresuojami “Uni-Į 
jai Socialistinių Sovietų Respu-' 

(angliškai — Union of
veikiausia Socialistic Soviet Bespublics, ru 

Nukentėjusių siškai — Sojuz Socialističeskich 
Sovietskich Bespublik). Ir tai

Paminėjimui metinių mirimo 
sukaktuvių -musų sugaus ir 
brolio, kuris persiskyrė su šiuo 
pasauliu gegužės 26 dieną, 
1924 metais, 11 vai. vakare ir 
yra palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse. Atminčiai metinių su
kaktuvių, pamaldos įvyks 10 
dieną birželio, Šv. Jurgio bažny
čioj, 8 vai. iš ryto.

Visus gimines, draugus ir pa
žystamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti pamaldose.

Mes visi liekame
me nuliudipne netekę 
brangus musų Petrai, 
vęs niekad .neužmiršime, 
tavęs daugiau 
bet tu lauk musų

didžiausia- 
tavęs, 

Mes ta- 
Mes 

nesulauksime, 
atkeliaujant.

Tėvai Marijona ir Jonas 
Drukteiniai brolis 
Jonas ir sešuo 
Marijona.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos K operacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį gavo 
kvito ir gavėjo vardą. ’ ; x J

Pinigus gavo: ■’
22097—Kazimierui Dargužiui 
22098—Marijonai Kragyčiai 
24128—Petrui Letukui 
11382-!—Marcelei Rudzienei 
11381—Amelijai Balchitienei v 
20698^-Jievai Kaliedięnei
3979—Veronikai Vaicekauskie

nei
3981—Pranciškui Keliai 

22228—Domicėlei Šimkaitei
3991—Kotrinai Cfenytei 
4000—Teresei Vaštakaitei 

20702—Juozui Urbonui 
22234—Antanui Gadliauskui 
4016—Karai i u i Kaspąi'ąičiu i 

22235—Stanislovui Urbonui
870—Jondi Gahninui - 

1061—Juzefai Belmenienei 
3945—Rozalijai Grinaitei 

11374—Kotrinai Kuzmine
3974—Marijonai Razgaitienei 

55146—Antanui Brazauskui
4012—Rozalijai Stumbrienei 
4034—Antanui Grincevičiui 
4065—Jonui Valaičiui 

22101—Vladui Urbučiui
3720—Marijonai Josaitienei 

1128(į—Jievai Pilipienei 
20653—Domicėlei Cesvinskienei 
55121—Marcelei Bruškienei 
11334—Onai 'Kaminskienei 
22220—Petronėlei Domeikienei 
3998—Mortai Grebelienei 
4015—Alfonsui Vilčinskui 

55075—Barborai Norgilienei 
55083—Marijona) Blazdžiutei 
22103—Annai Staukait
5 5151—Stanislova i Apulskai te i 
55156—Onai Juodakienei
j 060—Barborai Rindokienei 

11392^-' 
11393— 
75221—Elzbietai Geneienei 
22237—Onai Bauplaitei
4047—Veronikai Kubilienei s 

11171—Ignui Inčirui
3489—Jokubuį. Petratui 
3528—Antoninai Vaivadienei

.4

3020—Kazimierui Pociui
11358—Leu kad i j ai Rakaucky tei
3946— Uršulei šarkauskienei
3965— Antanui Sarpalui
3999—Elenai Laurimtvičiutei .

22229—Petronėlei Piktužienei
11389—Juozui Medžiui
4023—Antanui Šapikui
4036—Juozapui Stasiui) u i
4025—Jonui Mikašauskui
4 014—K az i m i erų i V e s t a r t u i

21998—Jurgiui Kauninskiui 
21999—Mateušui Veličkai

108d—Marei Ba j ori nei nei 
11402—Agotai Greičiunieuei 
20717—Augustai Vaškevičienei 
55153-—Agnieškai Rupainaitei 
55154a Kazimierai Šatienei
3250—Pranei Sirtautienei x
3325—Onai Paulauskienei

20537—Stefanijai Papendick
11220—Onai Ulevičaitei ' 
11257—Juozui Subačiui
3613—Onai Mileikienei

20618—Marijonai Vaškienei
20619—Evai Vaškienei
11270—Antanui Bieliauskui
3649—Stanislovui Vitkui
3730—Juozui Malkui

22044—Juozui Dragūnui
22051—Kotrinai Valunienei
22028—Adomui Kernagiui
55097—Antaninai Paulauskienei
3767—Onai Ručinskienei

11304—Onai Sirmulienei
22054—Petronėlei Nekrevičienei

3858—Teofilei Navickaitei
3882—Juozapui Jancevičiui

55156—Jonui Zigmonto Kairiui
24118—Petronėlei Rekašienei
3915—Julijonai Rakauskienei
3913—7Mari jonai Bagdonienei 

11319—Andriui Z u k a u s k u i 
11359—Juozui Vėžiui
3947— Pranui Juodvalkiui

22091—Juozapui Ignotui
868—Juli Salep

3954—Antoninai Petreikienei
3967—Marijonai Pakalniškienei 20646—Augustui Deksniui
3966— Agnieškai Janušauskie-J 3786—Monikai Bukauskienei

j 3389—Juzefai Jomantienei
,55134—Albinui Stukui
,22106—Kazimierai Slavickienei

©

Onai Kinderienei
Augustinui Grigaičiui

nei
22225—Kazimierai Ramonienei
22224—Barborai Rutavičaitei

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptickos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedelioj nuo 9 iki 11 ryto,

Užmokėsit pO išgydymo
Labai daug sergančių žmonlųf ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.* j. ....

Mes todėl pasjryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną sergantį kurie pas 
mus atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinau-, 
čių pasekmių. M * ’

Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti bo skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
būna jums dar ten būnant. <

X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni- 

^ną dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos" ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios jčirškiamos tie- 
siog-j kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serums 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
eiti į darbą arba j biznį netrukdan’ 
visai laiko.

Persikėlė į naują vietą 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedėliomis nuo 10 ryto 

iki 2 vai. po piet.
3127 W. 12th Street 

Kampas Troy Street 
v. . CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

i DR. VAITUSH. O. D.
IJKTUVtS - AKIU SPECIAUSTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuria 
ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tiimo, skaudamą akių karštį, atl- 
taito kreivas akįs, nuima katarak
tą, atitaiso’ trumparegystę ir toli 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi- 
Sas daromas su elektra, parodan- 

a mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos val
kus. Akiniai nso $4.00 ir aukščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned, 10 iki 1 p. >

1545 West 47th 8t.
Phone Boulevard 7S8I

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dant« b« bIcmimbo, 
Bridge geriausio aukso. Sg musą 
pleitom galima valgyti kieČia'iaią mai
stą. Garantuojame vistą save darbą, ir 
žemas musą kainas. Sargikita sava 
dantis, kad nekenktu juta vi alksta!.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas uisi- 
genėjusias ir komplikuotas ligas, nes musų 
įstaiga yra prirengta geriausiais Europiniais- 
ir Amerikoniškais įtaisymais ir gyduolėmis

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir šonų skau
dėjimą, galvosūkio, nubČgimą kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema 
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų specia- 
lumas per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko į musų ofisą ir dąsižinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greita; 
atima spėką ir energiją, l’agelbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti ssv.. sveikatą 
ir laimę, todėl yra ir <lul jūsų vibis. Ne-1 
atidėliokite, atidėliojimas yru nelaimingas, i

The Peoples Health 
Institute

f)R. GILL, Specialistas
40 N. VVells St., 

kampas VVashington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir suba- 

toj nuo P ryto iki 8 vakare. Nedelioj i? 
šventadieniais nuo JO iki 1 po pietrt. Pa- 
nedėly, ketverge ir pėtnyčiuj nuo V ryti iki 
H vai v,*kar».

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

NUPIRK
Typevvriterį arba 
rašomą mašinėlę

Ksina $60
Tuo m i padarysi didelį smagumą 
pats sau, navų gįmdnšms ir drau
gams su kuriais ' suairaliniji ir 
greičiau galėsi paradyti laišku ai 
ką kitą, negu au ranka. Guriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
maginki* su lįstų? iikomią r a) d imi* 
paaaulyjs. Galima ir ang-liLial nr 
lytt

Gaunama*

NAUJIENOS 
1739 S Halsted 

Chicago, IU.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Hltt 3fld Rlinn——Bull Evidcntly Had Ridden iii the Šame Boat, so He Was onf ' ..—» by hitt
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa n no 5 pusi.)

tu v ir atsiveda dar daugiau pa
našių “nesplitinanių balselių” ir 
vieni patys nutaria duoti iš kuo
pos iždo . $20 “Ateities Žiedui.”

Reiškia, pinigus duok šia, 
“nesplitinamo*». balso” bolševi
kams pinigai nesmirda, bile tai 
pinigai, bet delegatų tai .jokių 
nesiųskite, jie ne “košer,” neš 
niekas sviete neturi žinoti ką 
veikia bolševikai—visu “nespli- 
tinanio balso” paslapčių. Tai y- 
ra didžiausias nusidėjimas, taip 
sakant smertelnas griekas, 
prieš visus tezius ir prieš visas 
burdingierių diktatūras, tai yra 
tikra kontr-revoliucija.

Aušros knygynas jau apsiva
lė nuo visokių “nesplitinanių 
balsų” ir jų diktatūrų. Nuver
tus jų diktatūrą pats knygynas 
pasidarė panašesnis i knygyną. 
Galima jau liuosai užeiti ir pa
siskaityti knygų ir laikraščių, ir 
niekas jau nelenda į akis su te 
ziais ir “svolačiais.” Kiekvie
nas gali pasiimti knygų namo 
neštis skaityti. Ir Visą tai yra 
uždyka. Boselandiečiai turėtu 
kuodaugiausia naudotis tuo 
knygynu, nes tai yra jų svam
biausia ir didžiausia kultūrinė 
Įstaiga.

Jau nuo kelių metų čia gy
vuoja Liet. Darb. Namo B-vė, 
kuri siekiasi pabudavoti nuosa
vą svetainę. Bet kažin kodėl 
tos bendrovės darbas eina la
bai lėtai. Svetainė gi Roselan- 
de yra labai reikalinga. O kad 
taip roselandiečiai sukrustų ir 
iki rudens pasibudavotų sau 
svetainę? Butų gerai, a? Jei 
butų gerai, tai ir sukruskite 
nes niekas kitas jums svetainės 
nepa būda vos, kaip jus jiatys. 
Anksčiau ar vėliau tai turėsite 
padaryti, tad kam dar laukti ? 
Stokite visi Į darbą ir kuo grei
čiau padarysite, tuo bus geriau

Nors dar tebėra šalta, bet 
visokie parengimai salėse čia 
jau apsistojo. Dabar visi lau
kia išvažiavimų.

—Ku-ku.

ALjDIIORIUM 
CHOP SUEY 

Valgiai yra geriausi ir malonus 
patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl šokių visada.

UžkvieČia savininkai:
PALIULIS SAVININKAS 

3t!02 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
\ tų ir šeimyniškų vakarų.

PUBLIšK^ KLINIKA 
Del sergančią žmonių1 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 

UŽSISENĖJUSIV LIGŲ 
Specialistą! kraujo ligų 

Kraujo ir Šlapumo egzaminacija
.t tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
čėpus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojairta vė
liausios mados instrumentai ♦. 

moksliniu Hudu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas ęhroniškas ligas. 
/. Kalbame lietuviškai

National Health Clinic
1657 Madison St.
Kampas Paulina St.

Valandos nuo 10 iki '8 vai. vakare 
Nedėlioj 10 iki 1

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drumraotul, Wi«.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas 

*»

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis mm 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostmnerius “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
P A JI ĖSK AU savo brolio Jono 

Dunckio, paeina iš Kauno rėd., Šiau
lių apskričio, Yuodeikių kaimo, turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti ar 
ginančiųjų pranešti, už ką busiu dė
kinga.

MONIKA BAG0Č1US
5149 Kent Way

Pittsburgh, Fa.

APSIVEDIMAI*
PAJIE^KAU apsivedimui drauges, 

be skirtumo, mergina ar našlė, ne 
senesnė kaip 40 metų ir geistina, 
kad butų nebažnytinė . Aš esu vai
kinas, 38 metų, darbininkas. Dau
giau žinių apie save suteiksiu laiš
ku. • I

F. A. ROOS,
22(9 — 4th Avė., Dętroit, Mich.

RASTA-PAMESTA
KAS RADOT akinius ant Western 

Avė ir 21 st., malonėkit sugrąžinti. 
Duosiu atlyginimui $5.00, I pragyve
nimas.

Atsišaukite
3127 So. Emerald Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yarda 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojani. Už 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir b t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS. Prez..

BAGDONAS BROS.
tfOVING, EXPRESSING & C’OAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEAT1NG SlJPPLY CO.

490 Milwauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

■................................... .......... .

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CH1CAGO.
v ------------------------------ ■■■ ■. ................■■■/

STOGDENGYSTfi /
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stOgų dengimo 
Įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunnc 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lasvdale 0111.

SOUTH SIDE PAINTERS AND 
DACORATORS.

Malevojame, popieruojame ir de
koruojame namus. Greitas patar
navimas.

S. Jakubauskas ir J. Mosgeris
6608 So. Talman Avė., 
Phone Hemlack 1292

.......... ........ " " ' ■ '

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
Del grosernių, bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialia prirengi- 
tnas Sostheiui’s labai įvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

GENERALIS KONTKAKTORIUS
Lietuvis

H’udavbju visokius namus, mū
rinius, medinius; didelius ir ma
žus. Darbų atlieku kuogeriausiai.

John G. Mežlaiškis,
7026 So. Artesian Avė., 

Tel. Kepublic 4537

MOKU TAISYTI visokius automo
bilius, taisau gerai ir pigiai. Galiu 
atvažiuoti i namus pataisyti.

Kreipkitės
J. RATKUS, 

3525 So. Lowe Avė.

IŠRENDAVOJIMUI AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
RENDON 22 kambariai, ręn- 

dos $150 į mėnesį, įplaukų, $400 
į mėnesį, garu šildoma.

R. M. BARSNES and CO. 
127 No, Dearhorn St. 

Room 911

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT rendos kambarys dėl vai

kinų arba 2 merginų, su valgiu 
arba be valgio; prie laisvos i f 
švarios gaspadinės, M. Planis, 
1630 W. Monroe St., Tel. Seeley 
10415, /'Matyt galima visada.

GEROJ VIETOJ —
ANT 'RLNDOS kambarys, 

karštu vandeniu apšildomas.
Atsišaukite 2 floras 

3358 iS'o. Lo\ve Avė.

llRIGHTON PARK. Pasircn- 
duoja: šviesus, patogus kamba 
rys su valgiu ir apskalbiami, 
vienam arba dviem vaikinam.

1107 So. Sačramenlo Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ irt MOTERŲ

DEŠIMTIS VYRŲ arba moterų,
kurie gali investaoti $500 iki $1000 j 
pelningą apskelbimų biznį. Nuolat 
alga ir darbas. Geras ir pelningas 
dal bas, Galima paimti namus už {mo
kėjimą.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str. Box 548•

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA merginos prie abelno 
namų darbo ir gaminimo valgių. 
Skalbti nereikia. Turi turėt pa- 
liudyjimą. Gera alga.

Tel. Canal 2294

REIKALINGA MOTERIS dirbti 
prie namų ant farmos. Gera vieta, 
gerai moteriai. Moteris galėtų būti ir 
su mažu kūdikiu.

Box 547 
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Str.

REIKIA DARBININKU
VYRU

AUTOMOBILIŲ DOLERIŲ ATY- 
DAI. turi būt parduota šendie ar 
rytoj, labai gerame stovyje, automo
bilius, uždarytas vertės $500 už ge
resni pasiūlymą, nes greičiausiu lai
ku reikia pinigų. Nepraleisk progos 
uždirbsite kelis šimtus ant to karo.

i A. F. Bartkus,
2723 W. 64 Str.

RAKANDAI '
PARDAVIMUI 5 kamb. rakan
dai labai pigiai, iš priežasties 
vestuvių ir iširi Ui o. Taipgi par
davimui pianas pigiai. 54)16 S. 

ĮKolin Ąve. Tel. Lafayette 2928 
prje Archer Avė.

DELI KA'i'ESEN, grosernė. Del 
svarbaus kito biznio esu priverstas 
greitai parduoti, labai gerai žinomą 
ir senai įsteigtą, gerai apsimokančia 
krautuvę, tarpe rooming namų, kit- 
chinet ir flatinių namų, North Side, 
Naujos mados fikčeriai, yra mėsos 
kapotuvas, 2 computing svarstyklės, 
elektrinis mėsos maliklis, vėliausios 
mados ledaune, cash registeris ir 
daug kitų dalykų.,Viskas geriausio 
ką už pinigus galite nupirkti. Daug 
šviežio stako, viso vertės iki $3,000, 
rendos tiktai $75, taipgi yra 4 gražus 
kambariai gyvenimui, su vaPa. Vis
ką parduosiu, jei pirksite tuojau, už, 
$1800. Ta krautuvė yra visam gyve
nimui. didžiausis bargenas kokį kada 
esame pasiūloj Jei galite veikti tuo
jau, pasižiui’ėkitė ki autuveje patys.

3118 Broadvvay,
1 *2 bloko į pietus nuo Bohnont Avo.

REIKALINGAS laikrodinin-
kas (watch maker). Turi turė
ti patyrimą ir gerą rekomenda
ciją.

* / Atsišaukite
4632 So. Ashland Avė.

REIKALINGA dviejų kttko- 
rių dienoms ir naktims, turi 
būti patyręs savo darbą. Gera 
mokestis, darbas ant visados.

3103 So. Halsted Str.

REIKALINGAS barberys va 
karais ir suba tomis, darbas 
nuolatos ir unijos' mokestis, ga 
Įima padaryti iki $25 Į savaitę. 
Atsišauki! te tiktai pat iręs bar
bens. 701 W. 35 Str.

REIKIA vyrų tekintojų prie 
šlapių tekelų.

WHiITAKER MFG. CO. 
5723 W. 65 Str.

Imkit 63 St. karą iki Clearing

REIKALINGAS patyręs bu- 
čeris. Turi mokėti lietuvių ir 
lenku kalbos.

K reipkitės
569 W. 18 Str.

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, mokantis savo darbą, tu
ri būti unijistas. Gali būti apysenis 
žmogus.

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halsted Str.

AUTOMOBILIAI
PAVASARINIS IšPAKDA V IMAS

1921 Essex coach
1923 Dodge sėda n
1923 Studebaker sedan
1923 Moon touring slart
1923 Essex coach
1921 Chandler toųring
Visi karai gerame stovyje ir pi

giau parduodame kaip kiti, nes 
turime naujų karų agentūrą 
“Elcars” nes visi kurni išmainyti 
ant Elcars “8 in line” ant astuonių 
cilinderių didelių sedanų.

Mainom ir parduodam , naujus 
karus ant lengvų išmokėjimų. Mel
džiu ateiti ir pamatyti musų nau
jus ir senus karus.

MILDA GARAGE
3121 So. Halsted Str.

Phone Boulevard 1685

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė Ir 

usokių smulkmenų krautuvė 
Ruimai pragyvenimui, pigi ren
da. Noriu parduoti greitu lai
ku.

PARDAVIMUI BEAUTY PARLOR 
labai pigiai. Visi vėliausi įtaisymai. 
Renda pigi.

Priežastis pardavimo, liga.
Kreipkitės: ‘

5745 So. Ashland Avė.
Phone Prospect .3246

4609 Wentworts Avė,

PARDAVIMUI pianas, kainavo, 
$650, žmogus negali išmokėti, gro- 
jiklis pianas, gerame stovyje, vė
liausio slyliaus, už $175, benčitis, 
muzikos rolet'iai, $10 j mėnesį.

MEI.ODY MUSIC SIIOP 
1722 SoS. Ashland Avė.

SALDAINIŲ ir visokių maž
možių krautuvė parsiduoda pi
giai. Biznis gerai išdirbta.

11.12 W. Culerton St. 
(20th St.)

-----T------------- ----------------
GROJIKLIS' pianas, moder

niški keisai, 88 notų, gerame pa
dėjime, paliktas sandėly j parda
vimui už $100, jei reikia išmo
kėjimais,

1389 Milwaukee Avė.

EXTRA BARGENAS!!

Išvažiuoju j Lietuvą. Parduosiu bu- 
černę su gyvenimo rakandais arba 
gera vieta visokių tautų apgyventa, 
cash biznis. Ki*ek biznio daroma tai 
bankos knygos gyfli matyti, mes če
kiais biznį valdom.

Nepermiegokite progos, nes pirma 
kas (langiau pasiūlys, tam ir teks.

Gerąs lisas, pigi renda.
1840 W. .35 Str.

ATIDUOSIU savo pusę in- 
vestmento ant gerai įsteigto 
restaurano biznio. Turiu apleisti 
miestą ir turiu važiuoti į Penn- 
sylvanios valstiją prie savo biz
nio. Atsišaukite ir klauskite Mr. 
Andrevv, 1745 So. Halsted St.

BEKERfŲ ATYDAI
Pardavimui labai gera beker- 

nė, West Sidėje, prie 21st St., 
iš priežasties ligos.

JOS. STREšKA
2310 So. Central Park Avė.

PARSIDUODA Delicattesen 
ir Grosernė. Taipgi Ice Cream 
ir kendžių. Kaina tik $950. 4 
pagyvenimui kambariai’ prie 
krautuvės.

5346 Wentworth Avė.

PARSIDUODA grosernė puikioj 
vietoj lietuvių ir lenkų apgyve’itoj 
apielinkSj. Parduosiu pigiai arba 
mainvsiu ant loto. 4 kambariai 
prie krautuvės. Renda pigi. Pąr‘ 
davimo priežastis, einu i kitą biznį.

4422 So. Honore St.

PARSIDUODA bučernė ir 
gr'osernė, geroj vietoj, visokiu 
tautų apgyventa; pardavimo 
priežastį" patirsi! ant vietos.

2119 So. Halsted St

PARDAVIMUI barbernė, 2 krėslų, 
2 ruimai pagyvenimui, išdirbta vie
ta. Renda 20 dol. į mėnesį. Priežas
tį pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite.
4629 So. Paulina Str.

PARDAVIMUI pigiai restau- 
rantas, visokių tautų apgyven
to] vietoj. Ant didelio kelio. 
Turi būt parduotas šią savaitę 
nes apleidžiu miestą.

6343 Western Avė.

PARDAVIMUI pekarne pi
giai. Pečius mūrinis, geras biz 
uis. Kaina $1,000. Ruimai gy
venimui. Renda $75 j menesį.

627 W. 47 Str.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, maišytų tautų apgyventa, apielin- 
kė. Biznis išdirbtas per keletą me
tų ir eina gerai užpakalyje storo di
delis kambarys sudėjimui ir 4 kamba
riai pagyvenirrtuh

4235 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI kriaučių biznis prie 
šais Šv. JuTgio bažnyčią. Gera vieta. 
Išdirbta per 15 metų. Kas nupirks, 
tas džiaugsis.

Pardavimo priežastis išvažiuoju į 
Lietuvą. •

911 W. .3.3-rd Str.

. • EXTRA!!!!
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 

Biznis eina gerai, renda pigi, lysas 
virš 3 metų, 4 ruimai pagyvenimui. 
Lietuvių apgyventa kolonija. Biznis 
pamokysiu jai bus reikalinga. Parduo 
siu pigiai. Telefonuokite Boulevard 
H758 arba atsišaukite į Naujienas

3210 So(. Halsted Str. Box 219

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui delikatesen ir confec- 

tionary krautuvė. Senas biznis, gerai' 
išdirbtas, priešai 1 mokyklą, ruimai 
gyvenimui, garadžiūs, pigi renda. 
Dauginus patirsit ant vietos.

3įl8 So. Wallace Str.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė maišytų tautų apgyvento j ^įpie- 
linkėj. Biznis yra cash ir gerai iš
dirbtas per daugelį metų. Yra kam
bariai prie krautuvės. /

Atsišaukite:
5700 So. Morgan Str.

PARSIDUODA restoranas.
Turiu pąrduot ^reit dėl ligos 
parduosiu' pigiai. Vieta gera 
apie restoraną daug dirbtuvių 

3711 So. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEME
COTTAGE, 6 kambarių, ele

ktra, vana, gasas, garažas dėl 
2 mašinų, netoli Western Avė. 
ir 34 gatvės. Kaina $4,550, 
Įmokėti, $1,000, o kitus kaip 
renda.

4 KAMBARIŲ medinė cotta- 
ge, elektra, gasas, furnace šil
doma, netoli Halsted ant 51 St. 
Kaina $3,850, įmokėti $1,000. 
o kitus kaip rendą.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas, 
dėl 4 šeimynų po 4 kambarius, 
viskas, skiepas, priešais §v; 
Jurgio bažnyčios ant Bridge- 
porto, lotas 27*/2xl50, rendos 
neša $85 į mėnesi, kaina $8,500, 
įnešti, $3,000.

2 FLATŲ medinis namas, 4- 
5 kambarių, augštas, < didelis 
skiepas, elektra, vanos, gasas, 
medžiais apsodintas namas, 
rendos neša, $45 į mėnesį, 
kaina $4,^50, įnešti $750, ki
tus kaip renda.

Ed. W. Baks Co.,
3146 So. Halsted Str.

Tel. Boulevard 6775 
Prie Mildos teatro.

PUIKI ŪKĖ parsiduoda, pigiai, 40 
akerių geros žemes, visa dirbama, 
aptverta visa (tralinėmis tvoromis. 
Puikus bildingai geri įrankiai dėl ap
dirbimo ūkės. Dailus sodas visokių 
vaisių, medžių taipogi daug orinžių 
medžių, 3 geri dirbami arkliai, 12 
galvijų, 17 kiaulių, 200 vištų. Ūkė 
stovi tarpe dviejų miestų, Foley ir i 
Summenlelle, po 3 mylias j abudu 
miestu. Parduosiu arba mainysiu 
ant miesto prapėrtės. Plačias info'i - i 
inacijas suteiksiu per laišką.

JOS. GUDAS,
R. 1, Box 32, Foley, Ala.

BIZNIS IR NAMAS, $14,000

2 augštų mūrinis namas
537 W. 37 St., krautuvė ir 8 kamba
riai, 3 karų garažus ir gerai apsimo
kanti grosernė ir bučernė, reikia, 
$6,000 cash. Klauskite Zicterman, 
Vienatiniai Agentai.

Guarantee Trust & Savings Bank 
835 W. 63rd St., 

/ Englevvood 4$15

Kas nori na
mų bargenų, 
pirkti, par- j 
duoti arba 
mainyti. Na
mus ant far-J 
mų, lotus, vi- j 
sokius biznius 
mainyti ant 
namų. Visuo
met kreipki
tės pas
I CO.

Bus teisingas patarnavimas 
3404 So. Morgan St.

Tel. Yards 1571
I

Išpardavimas lotą i
Netoli Archer Avė. ir 55: 

Bulvaro, netoli karų linijos,! 
mokyklų teatrų, labai gražioje 
naujoje kolonijoje.

? T 
2 lotai, 60x125, vanduo,;

elektra, $575 I
Į lotai, 120x133, dideli me-; 

džiai, $1200
Kampiniai 2 lotai, 50x125,1 

1 blokas nuo karų, $575
Didelis lotas, 10x125, pusei 

bloko nuo karo, $375
2 lotai, 60x125, puikioje, 

vietoje, $525
Kampiniai 2 lotai, 51x125,,' 

vanduo, 'elektra, $650
4 kambarių namas-, didelis 

lotas, vanduo, ekjctra, kaina 
$2500, cash $500

5 kambarių namas, 2 lotai, 
puiikioje vietoje, kaina, $3800, 
cash, $700.

33 lotai Clearinge, netoli 63 
St. yra visi įrengimai, kaina 
$500 kiekvieno.

Visi tie bargenai bus par
duoti subatoje ir nedėlioję., 
Ateiikite anksti.

Atsineškite depozitą. .Imkit 
Archer Avė. karą iki pat galui

A, W. Komarek and Co.
5209 S. CICERO AVĖ.

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

G. P. SUROMSKIS A CO. 
Kcal Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Banlevard 9641

MŪRTBECI Al -PASUBLOS
ANTRI MORGIČIAI 

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738./

Skoliname pinigus ant 1 ir 2 mor- 
gičių, nebrangia kaina. Greitas 
veikimas.

MAX COHEN
Room 351, 140 S. Dearhorn St. 

Tel. Central 1191

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Pinigai, 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3241 S. Halsted St. II lub. Yards 0062 
Vai. ryto 9—10 vai. 7—9 v. v. 

apart Panedėlio ir Pėtnyčios.
Rezidencija Lawndale 7960

MOKYKLOS
DIDELĖS DOVANOS

PARDAVIMUI arba mainymui I 
farma 45 akių, prie gražios upės, visi | 
budinkai nauji, yra visos reikalingos Į 
mašinos ir stakas. Viskas pirmos 
klesos padėjime. Tą farmą galima 
padaryti į vasarinį resortą, pardavi
mo priežastis, savininkas našlys, per
daug darbo dėl vieno žmogaus. Arba Į 
mainysiu į nedidelį namą mieste, kur j 
nėra daug morgičių. Del daugiau in- Į 
formacijų Tašykite tiesiai savininkui, i 
P. Jarvis, McNaughton, Wis. Arba ; 
atsišaukite prie Mrs. T. Radavičienė, 
94 W. 4 St., St. Charles, III. ' Phone j 
St. Charles 451.

PARDUOSIU arba mainysiu! 
hučernę į namą, nauja ledoj 
mašiiut, geroje vieloje dėl lie-į 
tuvių. Pardavimo priežastis—! 
liga mano moters ,noriu aplei
sti visai biznį, 3781 Archer Avi 

Tel.' Lafayette 8880

NAUJAS, 2 fintų mūrinis, mo
derniškas 5-5 kambarių, karštu , 
vandenin šildomas, sun parlor, ug-j 
navietė, knygynas, gasiniai pc-, 
čiai, lile vestibule ir vana, įmūry
tos vanos, aržuolo užbaigimo, 
$14,500.

5749 \Vhipple Str.
Tel. Vineennes 594 1

NAŠLĖ turi parduoti 6 fialų na
mą, moderniška^, išrenduotas, po 
4 kambarius ,sun parlorai, garu 
šildomas, kampinis namas, prie 
parko, įplaukų, $5000, galima veik
ti su $12500’, kitus išmokėjimais

Atsišaukite geg. 23 ir 24 d.
MOBBISON

3906 N. Springfield Avė.
Juniper 2585

LIETUVIŲ SUBDIVIZIJOJ
5 kamabrių mūrinė cottage, elek

tra, moderniškas plumbingas, furnace 
šildoma, gasas, 1 blokas nuo Mc- 
Kinley Parko, kaina $3500, cash, 
,$1,000. Netoli naujo miliono dolerių 
teatro .

2031 W. 35 St.
Tel. Lafayette 0909

6 KAMBARIŲ NAMAS, $4250 
Pastatysime ant jūsų loto, mažesni 
namai, $3450, tile vana, su lie
taus lašais, gražus fikčeriai, cementi
nis skiepas, lengvais išmokėjimais, 
reikalaukite planų, statytojas,

17 N. La Šalie St., 
Room 720

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 2 po 5 kambarius. Lotas 37% 
pėdų Parduosiu pigiai. Atsišaukite 
pas savininką, arti . Archer Avė.

3951 So. Talman Avė.
Phone I/afayette 5565

SKUBINK Nepraleisk BARGENO, 
8 pagyvenimų kampinis namas pui
kioj apielinkėj prie Vienuolyno, 2 
mėnesių senumo vėliausi įrengimai. 
Rendos $500 j mėnesj. Kaina tiktri 
$44,00Q o įmokėti: $15,000.

Atsišaukite
2906 So. Union Avė.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, D«- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicagu, III.
Phone Seeley 1643

M. Er HUTFILZ, M ana gar

VYRAI IŠMOKITE moderniškos 
barberystės. Dabar pakilusios algos 
padaro barberystę. geru amatu, o dar 
komišinas ir tipsai.. Tas švarus vi
dui darbas išmokinamas greitai, die
nomis arba vakarais. Musų katalio- 
gai išaiškina kaip užbaigę gauna dar
bą arba šapą, kaip uždirbsite kol 
mokinatės, kaip palengvinsime jūsų 
gyvenimą. Atsišaukite, rašykit ar
ba telefonuokite.

THE MOLER SYSTEM OF 
COLLEGES

105 S. Wells St. Tol. Franklin 4230

' ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greita? 
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnį į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai Lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi] Čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas,'Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

» * i —■ .... ■ ■ /

Anglu Kalba 
yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliu
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(karap. 33-ėios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir • asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsites, o kaip užbaigsite, tžti 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.


