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Sovietai maišosi į Ki
nų dalykus

Anglijos kasyklų darbi- 
įlinkai ruošias streikui

Soc. kongresmanas Bergeris 
prieš žodžio ir susirinkimų 

laisvės trempėjus

Sovietu Rusija maišos 
į Kiny dalykus

Ambasadorius Karachanas kai* 
bina Vu Peifu atsimesti nuo 
Mandžurijos vado

ŠANHAJUS, Kinai, bal. 19.
* Vietos kiniečių laikraščiai 

skelbia parnešimą iš Hankovo, 
kad maršalas Vu Peifu gavęs iš 
sovietų ambasadoriaus Kara- 
chano slaptą telegramą, kurioj 
jis kalbinąs Vu Peifu atsimes
ti nuo Mandžurijos valdovo 
<’:ang Tsolino ir susidėti su 
maršalu Feng Juhsianu bei jo 
kuominčunų (nacionalės ' liau
dies) armija, kurią Čang Tsoli- 
no jėgos dabar išvijo iš Peki
no. Karachanas savo telegra
moj žadąs Vu Peįfu rusų para
mos, jei jis atsimesiąs nuo 
<sang Tsolir.o.

Maršalas Vu Peifu betgi - 
sako pranešimas pasipikti
nęs sovietų maišymusi į Kinų 
dalykus ir ruošias atsišaukima 
į visus kariuomenių vadus, 
graudendamas juos atsteigti 
krašto konstituciją, paskirti Vu 
Jeną ministeriu pirmininku ir 
remti čang Tsoliną, idant ga
lutinai nuveikus kuominčunus.

Stalinas smerkia valdinm- 
ky grafta Sovietijoj

MASKVA, bal. 19. — Kalbė
damas vakar Leningrado komu
nistų mitinge, vyriausias sovie
tų vadas ir komunistų partijos 
pirmininkas Stalinas aštriai 
smerkė ištvirkimą, suktybes ir 
vagystes, įsivyravusias sovietų 
pramonės ir prekybos organiza
cijų valdininkuose.

Stalinas pareiškė, kad valsty
bės biznis turįs būt galų gale 
išvalytas nuo nenaudėlių, ir rei
kalai pastatyti kaip reikiant.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Britą angliakasiai ruošias 
visuotinam streikui

“Kareiviai darbininkų nešau* 
dys”, įspėja valdžią kasyklų 
darbininkų vadas

LONDONAS, bal. 19. — Val
džios subsidija Anglijos anglies 
kasyklų savininkams, pradėta 
duoti praeitų metų rugpiuČio 
mėnesį, pasibaigs ateinantį pen
ktadienį ir daugiau nebebus at
naujinta. O kadangi kasyklų 
savininkai negalėjo susitarti su 
kasyklų darbininkais valdžios 
sudarytos kasyklų komisijos 
pasiūlymais, tai atrodo, kad 
kasyklų streikas bus neišven
giamas, streikas, kuris palies 
milio’nus žmonių, ir dėl kurio 
pasekmių galima tik spėlioti.

Kad angliakasiai ruošias at
kakliai kovai, matyt Fš pasaky
tos vakar Tredegare angliaka
sių federacijos sekretoriaus A. 
J. Cook’o'kalbos, kurioj jis, be 
kita, įspėjo valdžią sakydamas:

‘‘Anglijos kariuomenėj, lai
vyne ir policijoj šiandie jau 
naujas vėjas pučia. Devyniasde
šimtas nuošimtis tų jėgų rekiu- 
tų per pastaruosius dvejus me
tus buvo paimta iš darbininkų 
klasės, ir tūkstančiai jų pareina 
iš kasyklų. Jei prieitų iki to, 
kad jie butų pasiųsti prieš dar
bininkus, savo draugų ir bro
lių jie nešaus.”

Streikas gali kilti per atei
nančias dvyliką dienų, ir jeigu 
jis kils, į jį įsivels, be kasyklų 
darbininkų, dar transporto ir 
kitų pramonių darbininkai.

Francuzy-ispanų-riffie- 
čiy taikos pertraktaci jos
I’DžDA, Morokko, bal. 19.

Vakar čia prasidėjo prelimina- 
rės taikos pertrąktacijos tarp 
francuzų-ispanų ir Riffo vado 
Abd-el-Krimo atstovų.

Konferavę vieną dieną ir pri
ėmę francuzų-ispanų taikymos 
sąlygas, riffiečių delegatai šian
die francuzų aeroplanu išskrido 
atgal į Abd-el-Krimo būklę 
pristatyti jam sąjungininkų pa
siūlymus ir gauti iš jo instruk
cijų tolesnėms perti aktaci joms, 
kurios bus vėl atnaujintos tre
čiadienį.

Trys asmens žuvo autui 
trenkus į elektros 

žibintą
PHILADELPHIA, Pa., bal. 

19. — Trys žmonės buvo elek
tros užmušti, trys kiti pavojin
gai apdeginti, jų automobiliui 
trenkus į elektros žibinto stul
pą, jį sutriuškinus ir susidūrus 
su elektros viela. Sužeistųjų 
vienas vargiai hegu išliks gy
vas. Visi jie buvo philadelphie- 
čiai.

Socialistą kongresmanas 
prieš žodžio laisvės 

trempėjus
VVAsniNCTONAS, bal. 19.

VVisconsino socialistų kon
gresmanas Victor Berger įnešė 
kongrese bilių, kuriuo einant 
turėtų būt aštriai baudžiami 
asmens, trempiantieji Jungtinių 
Valstijų konstitucijos pirmąjį 
papildymą, kuris garantuoja 
žmonėms žodžio laisvę, spaudos 
laisvę ir ramių susirinkimų lai
svę. į

Savo kalboj Berger pasakė: 
“Anti-Saloon. League’a labai 

pamėgo kalbėti, kad reikią įdė
ti dantys Aštuonioliktajam pa
pildymui [prohibicijos įstaty
mui]. Kam iš tikro reikia 
dantys įdėti, tai Pirmajam kon
stitucijos papildymui, kurs nuo
latos trempiamas. Man regis, 
kad priversti pildyti Pirmąjį 
papildymą visai galima, tuo 
tarpu kaip Aštuonioliktasai pa- ( 
pildymas neįvykdomas, ką pa
tyrimas jau yra parodęs.”

Berger pasakė, kad Passaic’e 
dabar visai patremptas Pirma-
sai konstitucijos papildymas, 
nes ten žmonės už naudojimąsi 
žodžio laisve areštuojami ir lai
komi po 30,000 dolerių kaucijos.

Turkai ruošias karui? j
* _________ I

Paskelbė naujokų ’ ėmimą ir 
šaukia į eiles rezervas karei
vius

LONDONAS, bąl. 19. — Tur
kija pašaukė kariuomenėn ka
reiviavimo amžiaus vyrus 21 ir 
22 metų, o taipjau paskelbė mo
bilizavimą visų rezervininkų, 
amžiaus nuo 23 iki 26 metų.

Spėjama, kad Turkija tatai 
daro bijodama Mussolinio ag
resingų žygių, ypač dėl paskli
dusių gandų, kad Italija pada
rius sutartį su Graikija prieš 
Turkiją.

ATĖNAI, Graikija, bal. 19.
Užsienių ministeris Rupios 

šiandie nugynė pranešimus, 
kad Italija su Graikija pada
riusios sutartį prieš Turkiją.

Indusų riaušės 
dėl žemės |

šeši policininkai sunkiai sužeis
ti; daug riaušininkų suimta

MADRAS, Indija, bal. 19. — 
Del vaidų dėl žemės Satyaman- 
galame, 250 mylių į pietų va
karus nuo Madraso, vakai įvyko 
didelių valstiečių riaušių, šeši 
policininkai buvo pavojingai su
žeisti ir daug riaušininkų areš
tuota. Pagaliau tvarka buvo at- 
steigta ir vyriausybė užgynė 
susieiti daiktan daugiau kaip 
keturiems asmenims.

Susirūpinę dėl Rusų-Vo
kiečių pertraktacijų

VIENNA, Austrija, bal. 19.
Čechoslovakija ir Lenkija ( 

susirūpino dėl Vokietijos su Ru
sija sutarčių, čechoslovakijos 
užsienių reikalų ministeris Be- 
neš, kaipo Tautų Sąjungos ta
rybos narys, davė žinot didžiu-1 
lėms valstybėms, tarp jų ir Vo-1 
kieti jai, kad jis norįs, idant ( 
juridinė Bušų-Vokiečių sutarčių 
pusė butų apsvarstyta Genevoj.

NETIKĖTI ŠALČIAI

MALONE, N. Y., bal. 19. — 
Antrą balandžio mėnesio pusę 
einant staiga užėjo šalčiai. Pra
eitą naktį temperatūra čia buvo 
2r žemiau zero.

Į Pacific and Atlantic Photo]
lAiit. Sherwcod Picking, didžiausios Amerikos submarinos 

komendantas. Jis stovi ant submarinos (V—1) denio.

Meksika suspendavo įsta
tymą prieš tikybos dėsty

mą mokyklose
MEKSIKOS MIESTAS, bal. 

19. Meksikos valdžia suspen
davo įstatymus, kuriais tikybos 
mokymas privatinėse mokyklo
se ir kolegijose buvo užginta. 
Įstatymai reikalavo, kad visose 
Meksikos mokyklose, tiek vals
tybinėse tiek privačiose, kad ir 
tikybinių .organizacijų laikomo
se, mokslas butų pasaulinis ir 
dėstomas švietimo ministerijos 
nustatytu programų.

Tais įstatymais buvo labai 
nepatenkinti Meksikos katali
kai, kurių protestus "stipriai rė
mė ir kitų kraštų, ypač Jungti
nių Valstijų katalikų organiza
cijos.

Sako, kad darbininkiška Mek
sikos valdžia tuos įstatymus 
dabar suspendavus Amerikos 
Darbo Federacijos vadams pa
tariant.

J. V. formaliai praneša 
nedalyvausiančios tri
bunolo kohferencijoj
VVASHINGTONAS, bal. 1!).—

Valstybės departamentas 
šiandie pasiuntė Amerikos lega- 
cijai Genevoj formalį praneši
mą, kad Jungtinėj Valstijos, ne
dalyvausiančios tarptautinio 
teismo konferencijoj, kuri 
įvyks Berne šių metų rugsėjo 1 
dieną. Legacija tą pianešimą 
įteiks Tautų Sąjungai.

—II*. .

Oro akrobatas užsimušė
VERO BEACH. Fla., bal. 19.
Oro akrobatas Bell, 24 metų, 

bandė iš aeroplano nušokti į 
jūres. Jis nušoko, tik šokdamas 
užsimušė.

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Aplamai gražu; mažumą šil
čiau; stiprokas pietų vakarų 
vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 36* F.

šiandie saulė teka 5:93, lei
džiasi 6.35 valandą.

Pangalos inauguruotas 
Graikijos prezidentu

Šventei pažymėti, visiems poli
tiniams kaliniams paskelbta' 
amnestija

ATĖNAI, Graikija, bal. 19.
Diktatorius Pangalos vakar 

tapo iškilmingai inauguruotas 
Graikijos prezidentu. Iškilmės 
įvyko bazilikoj.

Inauguracijai pažymėti, Pan
galos paskelbė amnestiją vi
siems politiniams kaliniams ir 
laikraštininkams, kaltinamiems 
dėl maišto kurstymo. Amnesti
ja liečia ir buvusį premjerą 
Papanastasianą, ir buvusį kai o 
ministerį Kondylisą, ir kitus, 
kurie buvo ištremti.

Pangalos pareiškė, kad dabar 
jis tuojau atsisakysiąs nuo visų 
savo diktatūrinių teisių.

Mergaite ir du vyrai 
traukinio užmušti «

H AHLE>M. Ga., bal. 19. — 
Pasažieriniam traukiniui su
daužius geležinkely ties Saw- 
dust automobilį, buvo užmušti 
trys asmens, — viena mergaitė, 
Gladys Thompsoniutė, 20 metų, 
ir du vaikinai, T. Jonės, 26, ir 
II. East, 22 metų.

Argentina vėl stosianti 
Tautų Sąjungon

PARYŽIUS, bal. 19. Dr. 
Salvador Oria, Argentinos dele
gatas Tautų Sąjungos finansų 
komisijoj, skelbia, kad neužil- 
gio Argentina vėl užimsiant! sa
vo vietą Tautų Sąjungoje.

VISĄ SAVO TURTĄ PRALEI
DĘS MERGINAI, NUSL 

žUDd

HAMMOND, Ihd., bal. 19.— 
Savo namuose nusižudė nejudi
namųjų nuosavybių pardavinė
tojas Charles Mills. Paliktame 
laiške jis sako, kad praleidęs 
visą savo turtą merginai, kurią 
jis mylėjęs, ir įlindęs dar į di
deles skolas, jis nebematąs ki
tos išeities, kai tik atsisveiki
nant su šiuo pasauliu. z

FRANKO SMUKIMAS

PARYŽIUS, bal. 19. — Fran
ci jos frankas dar labiau nusmu
ko. šį rytą biržoj doleriui mo-

• kėta 80 frankų.

Ugniakalnio Mauna Loa 
išsiveržimas sunaikino 

kaimą Havajuose
KONA, Havajų sala, bal. 19.

Mauna Loa ugniakalnis Ha
vajų saloj, kurs nuo praeitos 
savaitės ėmė smarkiai veikti, 
vakar, mesdamas iš savo žiočių 
degančios lavos srautus, užver
tė ir visai sunaikino pajūrio 
kaimą Hoopuioa.

Kaimas susidėjo iš penkioli
kos ar daugiau namų ir turėjo 
apie šimtą gyventojų. Kas su 
gyventojais atsitiko, ar jie visi 
žuvo degančios lavos srautuose, 
ar suskubo anksčiau pabėgti į 
tolimesnes vietas ir tuo budu 
išsigelbėti, kol kas žinių nėra.

Šeši darbininkai žuvo 
užberti tunely

QUINCY, Cal., bal. 19. — 
Feather Mountain Povver kom
panijos Grizzy Creek tunely, 
viršui įgriuvus, buvo užberti 
jšeši darbininkai.

Daroma pastangų užbertuo
sius atkasti, bet manoma, kad 
jie visi yra nebegyvi.

Nelaimė atsitiko praeita šeš
tadienį.

Danijos aviatoriai pra
puolė Kinuose .

ŠANHAJIS, Kinai, bal. 19.
Skrenda iš Kopenhagos į 

Tokio, Japoniją, Danijos lakū
nai, leitenantas Botved ir jo 
kompanionas, nežinia kur pra
puolė kelionėj iš Honkongo į 
šanhajų. Bijoma, ' kad su j it s 
nebūtų atsitikę nelaimės. e

Ispanijos aviatoriai at
skrido i Kalkuta 

----------- /
KALKUTA, Britų Indija, 

bal. 19. - Skrendantieji iš 
Madrido į Manilą,' Filipinus, is
panų aviatoriai, kapitonai Lori- 
ga ir Gallarzo, iš A gros šiandie 
atskrido į Kalkutą.•______

žemės drebėjimas 
Kalifornijoj

GALEXICO, Cal., bal. 19. — 
Imperial klonio miestuose ir 
miesteliuose šį rytą buvo jau
čiamas žemės drebėjimas, tęsę- 
sis apie dvidešimt sekundų, ža
los nepadaryta.

Lietuvos žinios.
Lenką spauda piudo vald

žią prieš lietuvius
Lenkai nušovė lietuvę moterį

KAUNAS, kovo 29. [Elta . 
Nežiūrint žiauraus lietuvių gy
ventojų persekiojimo Vilniaus 
krašte, kas paskutiniuoju laiku 
ypač pasireiškė masiniu lietu
vių mokyklų uždarinėjimu, len
kų spauda kursto valdžią nau
jiems žygiams prieš lietuvius. 
“Gazeta \Varszawska” kreipia 
vyriausybės dėmesio į neva lie
tuvių varomą propagandą prieš 
Lenkiją. Propaganda ypač pa
didėjusi Vilniaus ir Švenčionių 
apskrityse. Nurodydamas į 
visą eilę lenkų vyriausybės žy»- 
gių prieš lietuvių tautinį judėji
mą. laikraštis priduria, kad lie
tuvių gyvenamose vietose fak- 
tinai esąs įvestas apsiausties 
stovis. Tačiau ir tokios drako
niškos priemonės, paties laik
raščio pripažinimu, nepajėgia
nčios nuslopinti lietuvių gyven
tojų tautinio sąmonėjimo augi
mo. Priespaudos dar labiau 
erzinančios gyventojus, kurių 
tarpe nepasitenkinimas didėjąs.

Šiomis dienomis prie demar
kacijos linijos lenkų sargybiniai 
nušovė vieną kaimietę, nesu
prasdama lenkų kalbos, nesus
tojo reikalaujant to sargybai.

Krikščionią viešpatavimo 
Lietuvoje pasekmės

Policija muša piliečius

i KAUNAS, kovo 23. [Lž . - 
Rudaminoj šv. Juozapo atlaidų 
metu girtas nuovados viršinin
ko padėjėjas Juozas Miknevi- 
čius sumušė visai nekaltai pasi
rengusius važiuoti namo pil. 
Praną Slančauską ir Stasį Bar- 
taševičių. Policininkai, suareš
tuodami savo viršininką, nu
traukė jo smurto darbą.

Septyni žvejai išgelbėti 
jūrėse

BOSTON, Mass., bal. 19.
Savannah linijos garlaivis C.ity 
of Atlanta pargabeno čia sep
tynis \žvejus, išgelbėtus jūrėse 
nuo skęstančio žvejų laivo Bo- 
nita.
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Jei jums yra nusibodę
paprasti . .

TJELMARAI visuomet turi nuolatinius 
rėmėjus...ir jie vis dauginasi entu- 

zijastiškai milionais.
Nei bėgantis laikas.. .nei nauji papročiai... 
nesunaikina jų geros rųšies nepalyginamai 
gerų cigaretų.
Milionai žmonių šiandien ruko Helmarus. 
Kaip tik sykį paragausite Helmarus jus 
neturėsit noro rūkyti kitų kokių cigaretų.

Susipažinkit Su

Helmar
Karalienė Žymiausiu Cigaretų

no ir kanapa gydytojas irUn> J. h KUNUrA chirurgas
Xn * V Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 

■IvA I jr gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St. 

Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12.
TEL. ARMITAGE 6145

| Metus Už 
Indelius

MOKAMA KAS PUSMETIS

200% APSAUGA
Geresnis Investmentas Negu 

Morgičiai Ar Bonai

CHICAGOS
ŽINIOS

Septyni žmonės žuvo 
gaisre

Keturi žmonės žuvo gaisre, 
tusiame dėl munšaino.

ki-

Septyni žmonės žuvo gais
ruose, kurie kilo pereitą šešta
dienį ir sekmadienį.

Federalinė valdžia, koroneris 
ir policija tyrinėja gaisrą, ku
ris kilo namuose prie 633 N. 
Dearbom St. ir kuriame žuvo 
trys vyrai ir viena moteris. Pa
sak policijos, gaisras kilo laike 
girtavimo orgijos, laike kurios 
vienas dalyvių numetė degantį 
degtuką į krtFvą šiukšlių. Kada 
atvyko ugniagesiai 
namas liepsnojo. 
Mrs. 
Gus 

- ran, 
gor, 
liko 
Suimtas buto, kuriame 
kilo, savininkas Joseph 
son. Jis laiko “rooming 
ir prisipažino, kad jis 
vinėdavo savo įnamiams niun- 
šainą po $1 už paintę.

Kitame gaisre, kuris kilo na
muose prie 1825 Haddon Avė., 
žuvo dvi moterys ir vienas vy
ras. Žuvo namo šeimininkas 
Rudolph Gubala. Mrs. Agnės 
Rieszada, 2345 Superior St. ir 
Mrs. Katherine 
Gaisras kilo 
kilio, surengto 
Gulnula gimtadienio. Pečiui pri
gesus bandyta pakurstyti lieps
ną užpilant ant jos kerosino. 

, Kilo ekspliozija ir gaisras, ku- 
' riame be žuvusiųjų trijų žmo
nių,( dar penki svečiai liko sun
kiai sužeisti — apdegė.

Du namai sudegė Leydenl 
miestely. Vaikai žaidė, degtukai^ 
ir pradėjo degančius degtukus 
mėtyti į kibirą,' kuriame, kaip 
jie manė, buvo vanduo. Bet ki
bire butą gasolino, kuris eks- 
pliodavo ir abu namai sudegė 
iki pamatų.

jau visas 
Žuvo gaisre 

Lillian M. Baker, 65 m., 
Kruegcr, 65 m., Leon Du- 
55 in. ir Russell McGre- 

Penki ugniagesiai 
gaisrą, 
gaisras 
Jamie- 
liouse”

43 m.
sužeisti begesinant

Maurziara. 
laike po- 
paminėjimui

Trys studentai už
puolė studentę

Teachers kolegijos 
Stanley Hurt, Tho-* 
ir Emerson Wilson, 
iš Charleston, III. 

jauną los 
Dbrothy

Visa DeKalb apielinkė yra 
sujudusi dėl piktadarybės, ku
rią papildė trys turtingi North- 
er Illinois 
studentai, 
mas Bich 
pastarasis

Visi trys išsivežė 
kolegijos studentę 
Westervelt iš Shabbona, 111., 
20 m., pasivažinėti automobi
liu. Jie išsivežę ją i laukus už
puolė ant jos ir kada ji jiems 
pasipriešino, smarkiai ją sumu
šė ir paskui visi trys ją išgė
dino. Parvežė ją jau be sąmo
nės ir pametė ant jos porčių. Ji 
veikiausia pasveiks, bet visi 
trys studentai tapo areštuoti. 
Jie visi prisipažino prie kaltės, 
nors kaltę bando suversti viens 
ant kito: kiekvienas prisipažįs
ta, kad jis negėdinęs Studentės, 
tik matęs kaip kiti du tai darę.

Kadangi apielinkės gyvento
jai yra labai sujudę dėl tos pik
tadarybės, tai bus sušauktas 
specialis grand jury išnešimui 
apkaltinimo. Apskričio proku
roras visiems trims reikalausiąs 
kalėjimo iki gyvos galvos — 
visam amžiui.

87 butlegeriai užmušti
^avitarpiniame butlegerių ir 

munšainerių kare, kuris prasi
dėjo 1923 m., žuvo jau 87 žmo
nės. 1923 m. per du ir pusę 
mėnesių žuvo 10 butlegerių, 
1924 m. — 11 butlegerių, 1925 
m. net 43 ir šiemet — jau 23 
butlegeriai ir munšaineriai nu
šauti.

Pereitą šeštadienį dar vienas 
butlegeris William “Rags” 
McCue liko nušautas kitų but
legerių.

Žalimienč išnaujo 
teisiama

Vakar prieš .teisėją Caylor 
prasidėjo naujas Bcrniee £ali- 
inieiies l>ylos nagi ine įiinus. JII- 

ry tapo išrinktus be didelio 
vargo.

Žalimienč jau pirmiau buvo 
teista, rasta kalia ir nuteista 
14 metų kalėjimai! už nunuo- 
dijimą aršeniku savo vyro Do
mininko žalimo. TeČiaus augš- 
čiausias teismas panaikino nuo
sprendį ir pareikalavo naujo Ly
dos nagrinėjimo

Smulkios Žinios
Ugnagesių leitenantas George 

Mohr liko užmuštsa ir du ug
niagesiai ir keturi žmones sun
kiai sužeisti, ugniagesių auto
mobiliui vidurmiesty susidūrus

Ug-su kitu automobiliu.
niagesių , automobilius 
mušė į elevatoriaus 
o kitas
ko sutrupintas į
jame buvę žmonės liko tik 
žeisti.

Nuo Odos 
SteudamOetr
Jis (nušalina niežejimų iš sykio 

yra labai nUnkAtJUantis u gydantu 
kur tik yra oda sužeista arba parau
donavusi Daug kentėjimų nuo viso 
kių odos ligų galima išvengti varto
jant laiku šias puikias gyduoles Ca 
dum Ohiinient yia geras nuo gydy
mo 'šberimo, spuogų, šlakų, skaudu
lių, išbėrimų, suskirdusios odos, karš
čio, pilės, pučkų, slogų išbėrimų, ša 
šų, dedervinių, ,si(lreskinių žaizdų, 
užgavinr.u skaudulių, nudegimų ii tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
57G Fifth Avenue, New York.

Smagiausia Ekskursija
LIETUVON

lai Bus Naujienų Ekskursija
Gegužio-May 15 dieną, 1926

stulpą 
automobilius 

šipulius.

.Tik ką gimęs kūdikis rastas 
elėj užpakaly namo 4736 Wash- 
tena\v Avė. Kūdikis nuvežtas 
ligoninėn; jis išliks gyvas.

li- 
bet 
su-

irti

WHITE STAR Linijos Laivu MAJESTIC

Vartotu ir Pertaisytu 
Grojiklių Pianų

IŠPARDAVIMAS
Aut lengvų išmokėjimų po 50c, 
$1.00, $2.00 arba $3.00 j savaitę. 
(Nereikalaujame l)own Payment).

Didžiausiu Proga. Matykite 
Šiuos Bar genus!

Dykai 25 voleliai* suolelis, šepelė 
rolėms arba liampa dykai.

A •

HAMPTON GROJIKUS, Raudon- 
medžio per- $175
taisytas M* ■ ■ u
KERZHEIltf GROJIKUS’, Aržuo- 

įV"e<1' $195
GULBRANSEN GROJlKLIS, Rau
donmedžio, vartotas tik 6 mėne
siai, kaip <3224^
naujas
SOLO-CONCERTO GROJIKUS, 
Raudon- C K
medžio

DAYTON GROJIKUS, Aržuolo,
$280

FARRAND CECILIAN, Aržuolo 
medžio, per- $285
taisytas
GULBRANSEN GROJIKUS, var
totus 2 mėnesiai, 
aržuolo medžio
MARSHFIELD GROJIKUS. Rau
donmedžio, mažai var- 
totus, kaip naujas,
GULBRANSEN GROJIKUS, Rie
šuto medžio, mažai 
vartotas A
KIMBALL GROJIKLIS, Raudon
medžio. Demon- 
stratorius •
Ir daugybes kitokių negirdėtų 
bargenų visuomet rasite šiose 
krautuvėse.

peoplesjMuifaiG (unpani/
Romo. *

Hk«*ot<epM. Klintį. HaiihAna*.
and

Pianų Krautuvės 
1922-30 So. Halsted Street 
4177-83 Archer Avemie

J. J. STRAZDAS, Generali 
Naujienų Agentas, Detroit 
Mich. bus šios Ekskursijo. 
vedėjas ir palydovas. Jis 
taipgi aprūpina detroitie- 
čius prisirengimo reikalais 
padaro reikalingas popie 
ras, parduoda/laivakortes ii 
gelžkelio tikietus ir suteikit* 
patarimus visuose kelionės 
reikaluose.

Jo adresas:
1711 — 24th Street 
Detroit, Michigan.

Naudokitės Patogumais!
Nėra geresnės, smagesnės 
r taip gerai aprūpintos ki
tokios kelionės Lietuvon, 
kaip Naujienų Ekskursija.

■Su šia ekskursija keliauda- 
Įimas žmogus paveda visus 
'savo rūpesčius ir reikalus 
palydovui ir keliauja Kuo
sas, aprūpintas, patenkintas 
ir ramus. Čia galima jaus
tis kaip namuose, kaip sve
čiuose, kaip dideliame — 
ilgame piknike.

«

WABASH GELZKELIS
EKSKURSIJA prasidės iš Chicagos Dearborn stoties trečiadieny gegužio 12,11:30 
vai. vakare. Chicago bus pirmas susijungimo punktas. Čia suvažiuos Naujienų 
ekskursantai iš visų aplinkinių miestelių ir susijungę su chicagiečiais keliaus 
Detroitan. Detroitas bus* antras susijungimo punktas. Į čia suvažiuos ekskur
santai iš sekamų miestų: Omaha, Neb.; Dės Moines, Iowa; Kansas City, Kansas; 
St. Louis; Springfield, III.; Westville ir iš visų kitų miestų ir miestelių, per kuriuos 
eina Wabash gelžkelis ir kuriems nepatogu atvykti Chicagon. Detroite susijungę 
visi ekskursantai keliaus į NIAGARA FALLS.

NIAGARA FALLS
Visi ekskursantai nuvažiavę į Niagara Falls, specialiais vežimais važiuos apžiū
rėti tų garsiųjų vandenpuolių ir papietavę keliaus New Yorkan. J Niagara Falls 
gali važiuoti ir palydovai iš Chicagbs, Detroito ir kitų miestų ir, palydėję ke
liauninkus grįžti namon.

ERIE GELZKELIS
IŠ Buffalo visi ekskursantai tais pačiais vagonais keliaus tolyn Erie gelžkeliu. 
Visi daiktai, išvažiavus keliauninkams į Niagara Falls bus galima palikti savo 
vietose, vagonuose. Vagonai užrakinami ir apsaugojami. Visa kelionė gelžke-, Vagonai užrakinami ir apsaugojami. Visa kelionė gelžke- 
liais bus puiki ir įdomi pilnoj to žodžio prasmėje. Kas norės lovą Pullman vago
ne, tam bus parūpinta.

KELIONĖ NUO NEW YORKO & 1 O/L
KLAIPĖDON IR ATGAL lOV

BUKIT PRISIRENGĘ
NORINT keliauti su šia garsia ekskursija reikia būt prisirengus iš anksto. Ne
turintiems Amerikoniškų popierų reikia turėti gimimo metrikus, gauti Lietuvos 
užsienio pasas, viza, taksų sumokėjimo liudijimą ir leidimą sugrįžti ^Amerikos 
piliečiams reikia — užsienio pasą ir vizą. Visiems reikia užsimokėti už laivakor
tę ir gelžkelio tikietą bent per 10 dienų pirm išvažiavimo.
DetroitieČiai kreipkitės pas musų generalį agentą ir palydovą, J. J. Strazdą, e 
chicagiečjai ir iš kitų miestų — į Naujienas.
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KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, ImL
šeiminiška vakarienė. — Pra

kalbos. — Kun. Bičiaus 
“pamokslas”.

SLA. 185 k p. surengė šeini i- 
nišką vakarienę kovo 13 d. Va
karienė labai gerai pavyko. 
Nors buvo surengta pirmą kartą

musų miestely, bet labai gerai 
nusisekė. Buvo labai daug pu
blikos ir buvo gana geras pro
gramas, bet valgymai, tai buvo 
geriausi, kad po vakarienės visi 
jautėsi labai patenkinti valgiais 
ir programų. ' Prie surengimo 
vakarienės labai daug pasidar
bavo musų moterys, priklausan
čios prie SLA. 185 kp. pp. 
Laučienė, Paulauskienė, Kolie- 
nė, Rudienė, Ciparienė, Košie- 
nė, Rakauskienė, Dinapienė, An- 
tulienė. Jos visos rengė vaka- j 
rierię, o vyrai pradavinėjo tikię-

Progra-

Didelė Vasaros Ekskursija

Didžiausiu pa šaulyje laivu
MAJESTIC, Gegužio 15 dienų

Keliauninkus asmeniškai palydės iki pat Klaipėdos Whife 
Star Linijos ekspertas palydovas 
J abi pusi nupigintu kaina $181 

Jungi. Valst. karė. taksų $5 ekstra
Tik 6 dienas per AUantiko vandenyną. Pakeliui pamatysi

te milžiniškoji miestą Londoną ir pasieksite Klaipėdą j ll 
(ienų.

Pilnų informacijų norėdami gauli kreipkitės j jūsų apy
linkės agentą arba į

127 So. State Street Chicago, Illinois

..

50 Metų Prie Mėsos
Penkiasdešimtį metų prie mėsos indus

trijos ir dalis Swift & Company vaizdinama 
joje, yra pažymėti la’iai žingeidžių budu

Pusiau-šimtmetiniame Numeryje 
Swift & Companijos 

Metinėj Knygoj

Istorija didžiausios pasaulyje skerdyklų indus
trijos yra istorija Romano, Mokslo ir Progreso. Di
džiausias kelias galvijų bandų — “karvių miestu
kai” — dramatinės fronto dienos — viskas turi sa
vo dalį istorijoje didžiausio išsivystymo.

Taipgi yra suteiktas žingeidus apskakliavinias 
iš —

Publiška Nauda Paeinanti iš 
Cold Storage.

Kaip Karvių Auginimo Veislė 
Yra Pagerinta su Pagelba Mo
deminio Pakaunių Budo.

Valdžios Pripažinimas Aštrios 
Kompeticijos Pakaunių Indus
trijoj.

Kiekviena šeimyna Jungtinėse Valst i jose norė
tų turėti kopiją Swift & Companijos 1926 Metinės 
Knygos. Pareikalavus, ji hus atsiųsta dykai.

Swift & Company
If. S. Yards 

Chicago

Swift & Company, 
Union Stock Yardfl, Chicago

Malonėkite atsiunti man 1920 Metinę Knygą

i..nr ir’ AT.a.n Ti rniM-iraBai

tus. — St. Bartkus, A. Tugau- 
Įdis, A. TurkeviČ, J. Sidnuga, A. 
(Martinavič, V. Ciparis; užvis 
(įauginus pardavė St. Bartkus.

Vakarienę pradėjus valgyt p. 
Pranas Budis, kuopos pirm., 
pasveikino visus svečius gražia, 

(trumpa prakalbėle ir paprašė 
[•.būti vakarienės pirmininku P.
S. Rindoką, o Joną Kolą gaspa- 

I dorių. Po skanios vakarienės 
prasidėjo programas.
mas susidėjo iš kalbų ir muzi- 

I kos. Pirmas kalbėjo p. K. J.
Semaško, SLA. 6 apskr. sekre
torius. Jo kalba visiems pati
ko. Antras buvo gana geras 
juokdaris kalbėtojas p. Čepu kas. 
Čepukas pasisakė, kad nesąs kal
bėtojas, bet gerai paj nokino mu
mis. Po to sekė vietinių SLA. 
veikėjų ir darbuotojų sveikini
mas svečių ir gaspadiniy už ska
nią vakarienę. Iš vietinių kal
bėtojų geriausias buvo Pr. Ru
dis. Jis papasakojo visus var
gus ir nuopelnus SLA. Buvo 
ir gana geras muzikos progra
mas, kurį išpildė jaunos mergai
tės, p-lės Semaškiutč ir Cepu- 
kaitė. Pirmiausia sugrojo ant 
piano p-lė Semaškiutč, o pas- 
kiaus p-le čepukiutė sugrojo 
ant smuiko, akompannuojant 
Semaškiutei. Nors ir jaunos 
mergaitės, bet jau gana gerai 
yra prasilavinusios ir atliko sa
vo užduotis labai gerai.

Dar keli žodžiai kaslink vaka
rienės. Nors ir pirmą kartų, 
bet labai gerai nusiseko ir liks 
nemažai pelno dėl SLA 185 kp. 
Visi darbuotojai yra verti pa
garbos. Bet buvo ir tokių, ku
rie statos veikėjais ir nori būti 
pagerbiami, bet vakarienėj bijo
jo pasirodyt, gal pabūgo, kad 
nebaustų “peklos kančiomis”.

.SLA. 185 kp. surengė prakal
bas drg. S. Michelsonui. Pra
kalbos pavyko gana gerai. Nors 
buvo ir neparanki diena, bet su
sirinko pilnutč Ivanovo svet. 
Mažai yra tokių kalbėtojų kaip 
d. Michelsonas. Kurie nebuvo 
ant prakalbų dabar gailisi, bet 
po laiko. Jie sako, kad jeigu 
vėl lankytųsi d. Michelsonas 
Chicagos apielinkėj, mes netu
rim praleisti ir turim vėl su
rengti jam prakalbas. Po pra
kalbų surinko nemažai aukų 
Lietuvos Socialdemokratams. 
Ačiū visiems aukotojams.

Pasiklausykit ką sako musų 
“artymo meilės” skelbėjas per 
pamokslą. “Laisvamaniai, be
dieviai, surengė kokiam ten be- 
dievui prakalbas, o jus, katali
kai, • nešat savo pinigus ir duo
dat. Jus prasižengiat prieš pa
tį Dievą, skaitot bedieviškus lai
kraščius, — Dievą kryževojat. 
Neduokit nė cento niekam, kas 
iš jūsų prašo.” Bet atsisukęs 
vėl šaukia: “Jus, parapijonai, 
duokit ant bažnyčios; neduokit 
“indionų” (reiškia, centų), man 
jų nereikia, duokit penkines, 
dešimkes’.’ Ir išdalino po baž
nyčią konvertirs, prašo Velykų 
aukų, iš ko parapijonys labai 
pasipiktino. Jis šaukia, rėkia, 
vadina savo parapijomis raudo
naisiais, bet nepasižiuii į save, 
kad jo paties veidas kaip tik ir 
yra 
kokia 
žiavo 
dinos 
ko\vski, bet dabar persimainė, 
vadinas Bičius. Tokio dar ku
nigo nėra buvę pas mus, nors 
jų yra parėję visas tuzinas. Pa
rapijonys sako, kad gana jo 
klausyti, nes jis daugiaus nieko 
nepasako, kaip tik — duokit pi
nigų. Bet gal susilauks, kad 
jam parapijonys atsuks nugarą, 
kada paprašys pinigų.

— Lietuvis.

raudonas. PasikTausykit 
jo pavardė. Kaip atva- 
į Indianą Barborą, tai va- 
Bičkauskas, o rašęs Bich-

£at.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

M

DR. HERZMAN^

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE 
AKUšERKA

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

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

Valandos nuc 
8 ryto iki 1 po 
Dietų, nuo 6 iki 
y vai. vakare.

-

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS 

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 
Gyvenimo V teta • 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8^val. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
A D V O K A T A S 

Miesto ofisas 
190 No. State S’t., 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. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose 
atraktai. — Ingaliojimai. 
kola

Ab- 
Pas- 

pinigų i ir 2 morgičiams.

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt SI.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Sercdoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Te). Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Rbom 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS 

Ofisas: 4600 So. Wood St.
Telephone Lafayette 7617 

Res.: 12046 So. La Šalie St. 
Telephone Pullman 8868

Advokatas
11 S. La Šalie S’t., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062
7—9 v. v. apart ^Panedėlio ir 
, Pėtnyčios.

■ . ................................. ■ .... Z

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzitinas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos. x 

Dr. Jan J. Smetana
OIHOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio uugšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:80 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
FikČeriai ir elektros reikmenys

2215 W. 22nd St., Chicago
Phone Canal 2591

Z

z

Z

Tel. Blvd. 3138 
■M. Woitkievic»-

BANIS 
z AKUAERKA 
Pasekmingai pa- 

■tamauja mote* 
■rims prie gim- 
|dymo, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted S’t.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER 
Lietuvis akinis specialistas 

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak. 
Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augičiaii

Gerai lietuviams žinomas per 16 
' metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pat/al 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telofonai:

J. P. WAITCHES
• ADVOKATAS 

Roselando Ofisas: 
Tel. PuKman 5950 

10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
. Vaikų ligų.

' OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

iki

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 So. Halsted §t.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

V

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, I1L

A. L. Davidonis, M. D. 
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

rz i j j nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
V alanaos y nuo jįj y va|. va|įare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai, vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 Vai. po pietų.

Ofiso Te). Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
Ofisas: 3103 So. Halsted S t., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

M
M

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

Namų telefonas Spauldin^ 8633 
Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

• Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesi ir bus apmainyta i tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoj;>» r-* skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau per mėnesi, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.................................................  Atkirp čia ......... ;.......................................
Data: Balandis 20, 1926

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumaa.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546

Res. Tel.
Beverly 2800

Dr. Lawrence P. Slakis p
DENTISTAS F

4454 So. Westem Ave< į
VALANDOS: C

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare r xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Phone Canal 1713-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdieną.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1986. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Dr. Constance O’Britis
Nuo Balandžio 1 d., 1926, persi
kels į naują buveinę ir atidarė 
ofisą,

7909 So. Halsted St.
Priimama ligonius nuo 3-5 po piet 

ir nuo 6-8 vakare 
Tel. Boulevard 8582 
ir Vincennes 6987 

Specjalumas Moterų ir Vaikų

z—
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė., 
near 47th Street 

CHICAGO
k. ✓
— ..... ,

Res. 6600 So. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 S«. Halsted St., 
Chicago, III.

ŠALIN PLIKUMAS!
.Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimų įr užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
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Naujienos eina kasdien, ižskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Chicagoje — paštu:
Metams .... . ................................. $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ................................... 4.00
Trims mėnesiams .......   $2.00
Dviem mėnesiams ...........   1.50
Vienam minesiui _______    .75

Chicagoje per neiiotojusj
Viena kopija .......     3c
Savaitei .......   18c
Mėnesiui ...............    75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .......    $7.00
Pusei metų ...........    8.50
Trims menesiams...........   1.75
Dviem mėnesiam........................  1.25
Vienam mėnesiui .......  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams . .............     $8.00
Pusei metų ...........   4.00
Trims mėnesiams ...............   2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

KLAIPĖDOS KRAŠTO SOCIALDEMOKRATŲ 
KONFERENCIJA

Sei- 
Sei- 
žodį

Kovo 28 dieną Klaipėdoj įvyko nepAprastai svarbi savo to
limesnėmis pasekmėmis Klaipėdos krašte socialdemokratų kon
ferencija. Konferencijoj dalyvavo 28 atstovai nuo vietinių orga
nizacijų ir penki atstovai Centro Valdybos ir Seimelio frakci
jos. Nuo Lietuvos Socialdemokratų Partijos Centro Komiteto 
konferencijon buvo delegatas dr. St. Kairys. Konferencijos'sa
lėj prisirinko skaitlingų svečių būrys, daugiausia iš pačios Klai
pėdos darbininkų, ir atsidėję sekė konferencijos darbą.

Centro Valdyba pasiūlė dienotvarkėn šiuos klausimus: 
mėlio frakcijos pranešimas, Centro Valdybos pranešimas; 
mo rinkimų klausimas ir įvairus klausimai. Kairys, gavęs
konferenciją pasveikinti savo kalboje • apibudino gyvenamojo 
laiko ypatingą svarbumą, nurodė kuri padėtis gali susidaryti 
Lietuvoje po naujų rinkimų ir iškėlė gyvą reikalą eiti abejoms 
socialdemokratų organizacijoms prie kuogreičiausio susidėji
mo. Jis pasiūlė konferencijai papildyti savo dienotvarkę susidė
jimo klausimu ir pasiūlymas liko vienbalsiai priimtas.

Po to pereita prie dienotvarkės vykdymo. Apie Seimelio 
frakcijos darbus darė pranešimą dr. Kislatis, kurį papildė dr. i 
Zevaldas. Apie Centro Valdybą ir Seimo rinkimus pranešė dr. 
Macys. Po kiekvieno pranešimo sekė gyvos diskusijos. Konfe
rencijos dalyviuose paaiškėjo dvi srovi. Dauguma pilnai prita
rė ir Seimelio frakcijos ir Centro Valdybos darbuotei. Bet tai 
daugumai pasireiškė griežta ir energinga opozicija pačios Klai
pėdos darbininkų atstovų. Nors sprendžiamuoju balsu sulig sta
tuto jų dalyvavo du, bet jų pareiškimu Klaipėdos s.-d. organi
zacija fhktįnai sudaro didesnę partijos pusę, nes Už jos stovi 
visi Klaipėdos darbininkai.

Opozicija iškėlė prieš Centro Valdybą ir Seimelio frakciją I 
du svarbiausiu užmetimu. Pirmas, kad socialdemokratams ne-Į 
buvo tikslo dalyvauti direkcijos sudaryme ir kad pasiųstas di- 
rekcijon dr. šarfeteris buvo pasiųstas neteisėtai be atatinka-l 
mo Centro Valdybos ir frakcijos nutarimo. Antras užmetimas 
lietė parlijos taktiką. Opozicija smarkiai puolė einheitsfronto 
šalininkus ir įrodinėjo Seimelio darbais, kad bendras frontas 
su buržuazinėmis partijomis buvo darbininkams tik žalingas iri 
kad jis tuojau turėjo iširti, kaip tik iškelta Seimely gyvi dar
bininkų’reikalai dėl nedarbo ir dėl jų draudimo ligos metu iri 
nelaimingais atsitikimais.

Daugumos atstovai paaiškino, kad pačiam Seimely bendro! 
fronto ir nebuvo. Bendro fronto minties neremia dabar ir dau-l 
guma, žinodama, kad darbininkų reikalai nesuderinami su bur-Į 
žuazijos reikalais.

Opozicija pasiūlė savo rezoliucijos projektą, 
smerkė einheitsfrontą ir siūlė statyt 
Priimtas daugumos projektas, kuris 
Seimelio frakcijai ir Centro Valdybai.

kuriame ji 
jį ant visados . likviduotu, 
reiškia pilno pasitikėjimo

Del Seimo rinkimų, apsvarsčius klausimą, nutarta: Klai
pėdos krašto socialdemokratija eina į Seimo rinkimus pati yie- 
na, su nieku ncsiblokuodama. Klaipėdos krašto s.-d. veda rinki
mų kampanija artimam kontakte su Lietuvos Socialdemokratų 
Partija, padedant viena kitai kuo tik galėdamos.

Iš eilės ėjo kandidatų sąrašo nustatymas. Pirmuoju kandi
datu konferencija didele dauguma pastatė dr. Macį, antruoju 
dr. Berčių, toliau seka atstovai nuo apskričių.

Paskutiniu klausimu konferencija svarstė susidėjimo klau
simų. Gavęs žodį dr. Kairys trumpai išdėstė susidėjimo princi
pus, kaip juos siūlo L. S. 1). Partija ir nurodė didelę svarbą 
tiek Lietuvos,tiek ir Klaipėdos krašto darbininkams susirišti j 
vieną partiją, paliekant draugams klaipėdiškiams plačią auto
nomiją jų darbuotei savo krašte. Jis nurodė, kad geriausia ga
lan ti ja Klaipėdos krašto darbininkų laimėjimams apginti yra 
ne bendras frontas su buržuazinėmis partijomis, bet susistipri- 
nimas pačių Lietuvos darbininkų ir bendra kova prieš bend
rus priešus. Jis kvietė konferenciją išspręsti klausimą susidėji
mo prasme. Jei formalus sutarimas dėl laiko stokos butų nega
limas, tai kad nutartų klausimą principiniai.

Konferencija ir svečiai priėmė kalbą su dideliu pritarimu 
ir konferencija vienbalsiai nutarė: jau artimiausioj ateity eiti 
prie partijų susidėjimo ir paveda 
tinkamų žygių.

Konferencijos nutarimai turės 
tuvos darbininkų judėjimui ir mes
linkime Klaipėdos krašto draugams, 
įgyvendinti kuogreičiausia. —(“Soc,”). —V.

Centro

didelės 
iš savo

Valdybai daryti ata-

reikšmės visam Lie-1 
pusės iš visos širdies 

kad tie nutarimai butų!

Nėra Nieko Geresnio ^g£™nčiai
• PAIN-EXPELLERĮ

, Vsizbaženklis įrcg. J. V. l’at. Biure.
Trinkite jtiomi nuo remnatiškų skausmų, pečių diegimo, sus

tingusio sprando, neuralgijos ir apšlubimo. Pain-Expel1eris pra
vydavo šalin skausmus jau tuomet, kai diedukas buvo dar vaiku! 

35c. ir 70c. vaistinėse.
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbažcnkliu.

F. AD. RICHTER & CO.
BBRRY & SO 5th STS. BROOKLYN. N. Y.

Lietuvos
Koperacija

Smulkaus kredito bankai.

Kredito įstaigos visuomet rė
mėsi ir gali normaliai vystytis 

J tik tuomet, jei šalies valiuta 
(pinigai) pastovi. Dėja, pir
muose Nepriklausomos Lietuvos 
gyvavimo metuose to pastovumo 
nebuvo, ir todėl šalyje siautė 
spekuliacija, kuri daug pakenkė 

I Lietuvos normaliam ekonomi
niam išsivystymui, nors sąly
gos buyp labai patogios.

1922 m. spalių mėn. 1 d. buvo 
Lietuvoje įvesta savo tvirta, pa- 

I remta auksu, valiuta. Kartu su 
tuo prapuolė didelių pelnų iliuzi
ja —- prekybos ir pramonės 

Į įstaigose aiškiai pamatė, jog su 
nusmukimu vokiečių markės su
tirpo ir jų nuosavi kapitalai. 
Sunkiai ūkininkų uždirbti vokie
čių markių maišai buvo pavers
ti į keletą litų. Trukumas šaly
je kapitalo apsireiškė gan aš
trioje formoje — nuošimčiai už 

Į paimtas iš bankų paskolas išau
go iki negirdėto laipsnio.

Tokiose sąlygose pradėjo kur
tis Lietuvoje kredito koperaci
ja. šios blogos aplinkybės ver
tė ūkininkus burtis į tam tikras 
koperacijos organizacijas — 
smulkaus kredito bankus ir per 
juos ieškoti būdų apsireišku
siam piniginiam badui paten
kinti.

Šiuo klausimu buvo labai su
sirūpinęs Lietuvos Koperacijos 
Bankas. Neprityrusiems ban
kiniuose reikaluose ūkininkams 
tas darbas buvo persunkus ir to
dėl 1922 m. prie minėto banko 

I tapo organizuotas instruktorių 
skyrius, kuris siųsdavo provin- 
cijon savo įgaliotinius, daryda
vo pranešimus vietose, agituo
davo spaudoje ir plačiai infor
muodavo apie koperacijos judė
jimą, duodavo nurodymų ir pa
tarimų, kaip steigti kredito ko- 
peratyvus ir vesti jų reikalus, 
leisdavo atatinkamas instrukci
jas ir aplinkraščius, rinkdavo 
statistines žinias ir tvarkydavo 
koperatyvų sąskaitybą.

Tuo budu Koperacijos Banko 
pagalba įsisteigė ir tapo jo na
riai :
1921 ir 1922 m.......... -3 bankai
1923 m...................... 33 „
1924 m.................... 31 „ ir
1925 m. iki (gr. 1) 35 bankai

Išviso................... 102 bankai
'l’ų bankų tikslas apibrėžia

mas šiaip:
“Draugija turi tikslo gerin

ti medžiaginę ir dvasinę na
rių padėtį, teikdama jiems 
lėšų ukiui pagerinti ir kitiems 
reikalams” <2 įstatų §).

Nežiūrint auščiau minėtų sun
kių ekonominių sąlygų, smul
kaus kredito bankai vystosi gan 
smarkiai. Be indelių ėmimo ir 
paskolų savo nariams davimo 
dauguma tų bankų gan gerai 
atlieka ir Koperacijos Banko 
korespondentų pareigas: išieško 
sulig vekselių pinigus ir išmo
ka amerikiečių perlaidas. Tuo 
budu Lietuvos Koperacijos 
Bankas su savo 70 koresponden
tų provincijoje sudarė platų 
Lietuvoje bankinį tinklą ir ta
po piniginio atsiskaitymo apa- 
rafatu ne tik visų rųšių kopera- 
tyvams, bet ir tiems, kurie nori 
pasinaudoti jo patarnavimu.

žemiau paduota lentelė nu
piešia smulkaus kredito bankų 
dabartinį stovį.

1925 m. • 
saubio 1 <1.

62 bankui 102 bankai

1925 m. 
spalių 1 d.

1,592,650.05 4,129,328.45
369,339.50 690,409.78

952,242.88

2,319,578.30
225,300.01

Paskolos 
nariams . 

Kapitulai .. 
Indėliai
i (depozitai .... 568,311.93
Gauta paskolų

iš banku .....  934,727.04
Pelnas ...............  64,592.25

Jau tos trumpos žinios paro
do, kad per 9 mėnesius laiko pa
skolos nariams išaugo kuone 3 
kartus, o kapitalai ir indėliai 
apie 2 kartu..

IŠ viso aukščiau išdėstyto ma
tyti, kad kredito koperacijos 
Lietuvoje atsistojo ant tvirto 
pamato ir, jei tolimesnis jos vy- 
stymos eis tokiu tempu, kaip iki 
šioliai,’ tai per keletą metų ji 
pasieks gražių rezutlatų.

A. Vaitkevičius.

Vilkai avių kailyj

sudėtų aukų jų nusmukusiam 
organizacijom ir dykaduoniams 
agitatoriams. Negalėdami su
šaukti susirinkimų savo vardu, 
jie dangstosi naujais vardais 
ir kreipiasi į organizacijas, kad 
jos dėtųsi prie jų rengiamų 
protestų. Kuriose organizacijo
se nėra žmonių pažįstamų bol
ševikų skymus, tos išgirdųsios 
kokį tai negirdėtą iki šiol var
dą ir neturėdamos nuožvalgos, 
kad tai bolševikų meškerė, ren
ka delegatus.

Pastaraisiais laikais Chicagos 
lietuviški bolševikai kas mėnuo 
sugalvoja vis naują komitetą, 
lygą ar draugiją, kurios varde 

s lietuviškas 
Kadangi daugelis

Lietuviški komunistai visai 
supeizavo savo vardą ir tapo 
pašaipos daiktu. Prie publikos 
savo vardu nebegali prisišlie
ti, todėl jau senui jį pakeitė. 
Savu laiku jie pasivadino Dar-I kreipiasi į visas 
bininkų Partija, vienok ir šitą draugijas. ‘ 
greitai publika sužinojo esant draugijų juos jau pažįsta, ko- 
komunistiška. Steigė jie Darbi
ninkų Farmerių Partiją, švie
timo Lygą ir daugybę kitokių 
partijų, lygų ir draugijų, kad 
tiktai apsimaskavus kitu var
du vėl galėtų prie minitį prisi
šlieti ir jas savo 
tikslams panaudoti, 
komunistai čigoniški 
kokiomis maskomis 
dangstytų, publika greitai pa
stebi vilko dantis iš-po maskos. 
Komunistų nelogingumas, strak- 
sė j imas, nedžentelmoniškumas, 
pasinaudojimo tikslas, nešvaru
mas ko,voj su jų priešais juds 
išduoda, Jie. taip įsigrjso dar
bininkų ir kitokioms padorioms 
ir tikslioms organizacijoms 
ir rimtiems žmonėms, tiek su
irutės ir kiaulysčių yra prida
rę, kad ir draugingi jų pasi
siūlymai ką nors bendrai su] 
kitais veikti negauną pritari
mo.

Pastaraisiais laikais jie ėmė 
tverti įvairias lygas, draugijas, 
sąryšius ir komitetus ateivių 
teisių gynimui. Mat, kongre-| 
se esama kelių bilių, kurie 
pę įstatymais, darytų žalos 
eiviams. Prieš šituos bilius 
si pažangieji amerikonai ir 
eiviai protestuoja ir 
jie taps atmesti.

kia maska jie nesivardintų, tad 
nelengva jiems apgauti draugi
jas. Vienok šen ir ten apgau
na. Draugijų nariai turi būti

atsargus: nežinomų ir negirdė
tų “organizacijų” kvietimus ir 
visokius prašymus turi mesti 
gurban, nes tai naujas bolševi
kų skymas. Valdybos šitokių 
kvietimų turėtų neskaityti mi
linguose, nes jie sukelia berei
kalingų ginčų. Kurios draugi
jos tapo apgautos ir išrinko 
delegatus į bolševikiškas lygas, 
sąryšius, komitetus ir draugi
jas, turėtų ūmai atšaukti, kad 
paskui nereikėtų gailėtis.

Rimti ateiviai piliečiai ir ne- 
pilečiai privalo protestuoti prieš 
•ateivių teisių varžymą, bet jie 
neprivalo dėtis su elementais, 
kurie nėra pageidaujami pilie
čiai ne vienai šaliai, kurie ken
ksmingi yra unijoms ir visoms 
tvarkioms ir padorioms organi
zacijoms. Susidėjimas su jais 
reiškia rėmimą jų nusmuku
sio kromelio ir statymas pavo
jui) ateivių teisių.—Pilietis.

Reikalaudami

RAKANDU

partiniams 
Bet kaip 

nebūtų, 
jie netri-

Jack London

Įdomi atkarpa
(Tęsinys)

ta- 
at- 
vi- 
at- 

1 turbut, 
Kada be 

svarbios priežasties žmonių 
laisvė varžoma, reikia protes
tuoti, bet protestuoti turi mo
ralę teisę tik tie, kas išpažįsta 
demokratijos ptincipus, kas my-

komunistai valdo, nėra spaudos, 
žodžio, susirinkimų ir organiza
vimosi laisvės. Ten diktatūra. 
Ten už priešbolševikįškas kal
bas žmonės šaudomi, tremiami 
ir kalinami. Ten jokia nebol- 
ševikiška partija, negi kita ne- 
bolševikiška organizacija nega
li gyvuoti.. Ten yra nuomonių 
ir įsitkinimų vergija. Kaip ir 
prie caro, valdžią draudžiama 
kritikuoti. Apie badą ir ekono
minę vergiją irgi daug ką ga
lima butų pasakyti. Negana to. 
Palys rusai, Rusijos seni pilie
čiai, iškeliavę. į svetimas šalis, 
negali grįžti be specialio leidi
mo. Viąi ateiviai turi regis
truotis: nepaklusnus bolševikų 
režimui išvaromi. Ateivis ten 
negali liuosai važinėtis po šalį 
ir viską matyti. Jo keliavimo 
ir apsigyvenimo teisės suvaržy
tos.— Na, ir Rusijos valdžios 

‘ pataikūnai, davatkos ir garbin
tojai, kurių tikslas yra tokią 
pat tvarką padaryti ir kitose 
šalyse, kalba, kad*reikia protes
tuoti prieš ateivių teisių suvar
žymą Amerikoj. Taip, reikia, 
bet komunistai neturi moralės 
teisės tai daryli, nes jie yra 
biauriausios pasaulyj neleišvės 
šalininkai. Jų protestai gali tik 
pakenkti ateiviams Amerikoj; 
nes bilių jnešėjai gali rodyti 
pirštu į protestuojančius komu
nistus ir sakyti: “Šitie elemen
tai, kurie ardo tvarką ir trem
pia civilizaciją visame pasaulyj,

būdami apmokėti rusiškais čer
voncais, ir daro konspiracijas 
bijos įstatymų, kurie juos su
varžytų. Tvarkus ateiviai ši
tų įstatymų nebijo”. Po šitokių 
ir panašių įrodymų biliai gali 
tapti įstatymais. Todėl jei bol
ševikai nenoY’i pakenkti atei
viams, jie turi užsičiaupę tylė
ti, o prbtėslus lai kelia tvarkųš,, 
padorus žnhonės.

Bet bolševikams ateivių ge
rove nerupi. Jie nori gauti 
žmonių, kurie ateitų klausytis 
jų partinės propogandos, kurie

Jam priklauso ir visa sala, kur dažniausiai atsisakydavo tą pa
kavus plantacijose 
kaife dirbo dešimts tuksinčių 
vergų. Ir vi^ tiktai, Kruvinasai 
Vandža, sulaukęs senatvės, pa
sijuto esąs vienišas ir nelai- 
minags: neapkenčiamas buvo 
savo brolių vergų ir niekinamas 
tų, kuriems per visą amžių tar
navo ir kurie vis tik atsisakė 
prisiimti savo tarpan. Ponai j 
jį žiurėjo iš aukšto, nes gimęs 
jis buvo vergu. Ir didžiausius 
turtus susikrovęs mirė, mirė 
baisia miritimi, sąžinės kirmi
no graužiamas apverkė savąjį 
darbą, kurį nenuplaujamos 
kraujo dėmės pridengė

Savo kilimu jie buvo jau 
ne vergų luomo, todėl tų laikų 
ypatingasai vyresnysis oligarc-

I has Džonas Marisonas savo 
reskriptu pakėlė juos į ponus. 
Nuo to laiko tai ir išnyko iš 
istorijos lapų Vandžos vardas. 
Ir Dzesonas Vandža, Kruvinojo 
Vandžos sūnūs pasivadino Dže- 
sonas Vandervatcris. Jis ir bu
vo įsteigėju Vaiidervaterių na
mo. Tas atsitiko prieš tris 
šimtus metų ir musų dienų 
Vandervateriai, • pamiršę savo 
kilimą, vaizduojasi žmonėmis 
kito kraujo negu aš ir visi ki
ti vergai! Bet klausiu aš jūsų, 
kokiu budu vergas pasidaro 4d- 
t;ų vergų ponu? Kaip tai atsi
tinka, jei vergo sunūs tampa 
daugelio vergų ponu? Palieku 
tai patiems atsakyti, tik nepa
mirškite, kad pirmasai Van- 
dervaterių buvo vergas. Da
bar, mano broliai, grįšime prie 
minėtojo pasakojimo apie To
mo D*iksono ranką. Rodžerio 
Vandervaterio fabrikas, kuris 
buvo Kingsbiure, vadinosi 
“pragaro duobe” bet jame dir
busieji darbininkai buvo tokie 
pat žmones kaip ir mes. Pra- 
kaituodamos. dirbo čia moterys 
ir nyko nuo sunkaus darbo vai
kai, maži vaikai. Sulig įstaty
mų šie vergai turėjo teisės, bet 
tai buvo tik popieryje, gyveni
me gi iš tikrųjų jie buvo pa
statyti už įstatymų sienos ir 
radosi visiškoj valioj dviejų 
prižiūrėtojų Juozo Klausi ir 
Adolfo Munsterio.

Tai ilga istorija, broliai, bet 
aš ją trumpai papasakosiu. Pa- 
šakosiu tiktai apie Tomo Dik- 
sono ranką. Jus turit žinoti, 
kad iš menkojo vergų uždarbio 
buvo kas mėnuo skiriama jo 
dalis sudarymui atskiro fondo, 
šis fondas buvo skiriamas ne
laimingiems darbinnkų atsiti
kimams, ligai ištikus ir pana*- 
šiai. Kaip jau savo patyrimu 
žinote, sis fondas randasi pil
noj įmones prižiūrėtojų valioj 
be jokios kontrolės. Toks buvo 

budu ir
“pragaro duobės” fondą tvarkė 
tie du prakeiktieji prievaizdos.

Suprantamas dalykas, kad 
Klausi ir MunBteris naudojosi 
tuo fondu. Jei kada darbinin
ką ištikdavo nelaimė, tai jo 
draugai paskirdavo jam iš fon
do pašalpą, bei prižiūrėtojai

veido pra- šalpą išduoti. Kas liko vergams 
tai ir 
kelias 
nepa- 

išdrįs-

daryti? Ant popierio 
jiems buvo teises, bet 
prie tų įstatymų—jiems 
siekiamas. Jei kuris ir 
davo prižiūrėtojais nusiskųsti,
tai dažniausiai tam tekdavo 
nuo tų pačių prižiūrėtojų baus
mė. Patys gerai žinote, kaip 
tokiais atsitikimais esti: nors 
ir kaž kaip jus stenglumėtės 
dirbti, jie sužinos, kad jus ve
dę, pamatys kad jus iš bendro
vės krautuvės imate bargan 
prekes, ir štai jums įrašys 
knygutėj tą, ko nesitikėjote iš
vysti. To dar negana. Jus pas
kirs prie sugedusios mašinos, 
kur ir kažkaip stengtumėtės 
dirbti, visvien jūsų uždarbis 
bus menkas.

Vieną kartą “pragaro duo
bės” darbininkai pasiuntė skun
dą pačiam Vanderratoriui. Tuo 
metu kaip tik kelctai mėnesių 
jis gyveno Kingsbiure. Vienas 
vergų mokėjo rašyti. To išmo
kė jį slaptai jo motina, o mo
tiną savo eile — jos motina. Ir 
štai šis vergas parašė peticiją, 
kurioje išdėstė visas savo 
skriaudas ir priespaudą; po 
peticija vergai pasirašė tam 
tikrais ženklais, šitoji peticija 
ir buvo paštu pasiųsta Rodže- 
riui Vanderratoriui, pastarasis 
perdavė jį minėtiems dviem 
prižiūrėtojam. Klanai ir Mun- 
steris baisiai įsiuto. Užleido 
jie vergų kazarmę ginkluotais 
sargybos būriais ir sekančią 
dieną vos pusė “pragaro duo
bės” vergų begalėjo stoti dar
ban. Jie buvo baisiai primušti. 
Vergas, mokąs rašyti, buvo 
taip, sumuštas, kad vos tik mė
nesį begyveno. Pirma, negu 
numirti, dar kartą ėmėsi plunk
snos. Klausykite, kaip tas atsi-' 
tiko.\

(Bus daugiau)

tokiu tai

Geras* receptas nuo prasto 
miego ir silpnų nervų

Jei jus turite tą nesmagumą, tai 
jums apsimokės patirti apie tas nau
jas gyduoles, kur tūkstančiai jau var
toja jas su dideliu pasisekimu. Jos 
vadinasi Nuga-Tone. Tokiuose atsi
tikimuose visuomet kraujas reikalau
ja geležies ir nervai fosforo. Tai yra 
tikrai ką Nuga-Tone padaro — sutei
kia geležį dėl kraujo ir fosforą dėl 
nervų.

Jos yra malonios vartoti ir tiktai 
moksliškos kraujo ir nervų budayo- 
tojos. Yra tiesiog pastebėtina kaip 
greitai Nuga-Tone grąžina algai, sti
prumą, pep, punch ir vigor dėl nusil
pusių nervų ir raumenų. Jos budavo- 
ja turtingą, raudoną kraujų, stiprius 
nuolatinius nervus ir puikiai padaugi
na jėgą gyvenime; suteikia ramų, at
šviežinanti miegų, gerų apetitų, puikų 
virškinimą, stimuliuoja* kepenis, inks
tus ir žarnas ir veikia labai gerai. 
Tikrai priverčia jus manyti, kad gy
venimas yra vertas gyventi.

Tik nueikite pas savo aptiekorių :r 
gaukite butelį Nuga-Tone. Jus nie
ko nepralaimėsite ir nekainuos jums 
nieko, jei jus neturėsite pasekmių. 
Kiekvienas pakelis yra garantuotas. 
Vartokite jus keletą dienų ir jei jus 
nesijausite geriau ir nebusite užganė
dintas, nuneškite likusias gyduoles 
ten kur pirkote ir jie maloniai sugrą
žins jums pinigus, 'fokiu budu Nuga- 
Tone visuomet yra parduodama, to
dėl, kad išdirbėjai Nuga-Tone žino 
kad jos pagelbės.

Garantuojamos, rekomenduojamos 
į r parduodamos pas visus aptieko- 
rius.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų* kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng- 

mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
vi

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

Piany Ir Phonografu 
Išpardavimas

Trumpu laiku dėl nekuriu priežas
čių turime parduoti daugybę naujų ir 
biskį vartotų pianų, už labai žemas 
kainas.
Gulbransen Grojiklis, biskį vartotas 
už  .........................   $350
Kimbail Grojiklis Pianas, mažai var
totas .............................   $275
Kimbail naujas Grojiklis Pianas, ver- 
tSs $750, už ...................................... $550
Schultz naujas Grojiklis Pianas $215 
Tvvicell Grojiklis Pianas ................ $75
Cremona Elektrinis Pianas ......... $195
Adam Shaff upright, mažo saizo $450 
Chase Grand, vertčs $1,200 už $725 
8 rankiniai pianai, geri mokintis gro- 
jyti, visi 88 notų po ........................ $35
Brunswick-Radiola, Phonografas ir 
Radio krūvoje, kaina $250, už .... $155 
Su 12 rekordų.
Freshman Garsus Radio setas, 5 tū
bų ............................................................... $35
Parduodame ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIU 
PIANŲ KRAUTUVE 

3343 So. Halsted Street 
Chicago, III.

NUODAI!
Žiemos Nuodai Pripildė Jūsų Sistemą

Prašalinkit nuodus iš jūsų siste
mos vartodami gamtines saugias gy
duoles, Bulgarišką Žolių (Kraujo) 
Arbatą. Atšviežina ir sustiprina jūsų 
kraują. Gaukit šviežių baksą nuo 
jūsų aptiekoriaus, 35c., 75c.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vi salo ■ 
patarnauju kuogeriausial.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago. UL

VALET

JutoStrop Razor
Pasiga- 

yV landa
pats

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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Lietuvių Rateliuose Naujas lietuvis advokatas Motery Parodoj

JL

te- prie

4

STALIGAJUOZAPAS

šiuo pasauliu

NAUJOS KAINOS (Tąsa ant K-to pusi.)

ko-

na

Atidaryta vakarais

BILLY’SIUNCLE

pri- 
aki-

$57.50
$42.50
$35.00

Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th St., Chicago

Phone Boulevard 5208 
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP

stingusio” liežuvio. Pertat pir- 
minirikui nesą isskaitliavimo, 
kad ir pusiau merdėjančią

FRANGUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal,
Venerinės Jir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VALIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Or. J. W. Beaudette, M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viršui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

iki 9:80. Nedėlioj nuo 2 Iki 4:80 
Phone Canal 0464

ES®®
Model fl-F-3

fcOO- 
HOO’

KAOTUtVi’.

Lietuvaičių Rankų Darbe
liai Chicagos Viešumoje

vadinamoje Moterų Pa-
Parodoje (Women’s 

Fair), kuri tęsis ištisą 
nuo balandžio mėn. 19

matyti ir pasigėrėti ne atskira 
kokia retenybe, bet pamatyti 
lietuviškos kūrybos, akį vilio
jančių dalykėlių, visą rinkinį. 
Tie nuostabus rašto lininiai au
diniai, žavėjančių spalvų juos
tos, divoneliai ir takeliai, suma
niai išpildytos pintinės, — vis 
tai yra tikri dailės dalybai, tin
kamiausi popuošalai dėl “living 
room’’ geriausiuose namuose, 
žinoma kai šeimininkai kiek nu
simano panašiuose dalykuose. 
Todėl mano pirmas patarimas 
dailės mylėtojams butų: plačiai 
atidaryti savo namų duris lietu
viško styliaus dekoraciniams 
motyvams ir pasinaudoti šia pa
roda dėl jsigyjimo vieno kito 
dalykėlio, kuris netik kad seną
ją Tėvynę primins, bet ir esteti
nio pasitenkinimo bei pasigėrė
jimo teiks. Nevisi išstatyti da
lykai teparsiduoda, nes niekam 
nemiela su jais skirtis, bet tie, 
kurie parsiduoda, yra didžiu
moje kukliai teįkainuoti, todėl 
yra kiekvienam prienami.

Antras mano patarimas yra 
tiems draugams, kurie jau kil
noja sparnus šią vasarą skrįsti

Taip 
šaulio 
Word’s 
savaitę
d., iki 24 d., šį sykį dalyvauja ir 
musų moterys. Nėra taip leng
va, kaip gali kam atrodyti, tokį 
sumanymą tinkamai atlikti: be 
laiko, energijos ir lėšų — dar 
reikia čia skonio ir sumanumo. 
Todėl tat yra sveikintinas Chi- 
cagos lietuvaičių pasiryžimas. 
Seniai yra kalbama ir daug ra
šoma apie Lietuvos liaudies dai
lės brangenybes, bet būdami to
li nuo Kauno, kame kas metą 
yra tos dailės pavyzdžiai demon
struojami, mes čionai pradedam 
net abejoti dėl tų liaudies dirbi
nių tikros artistinės vertės ir 
todėl tarp musų pasitaiko taip, 
kad nebesuprasdami ir neįver
tindami musų liaudies, ypač mo- 
terų darbelių grožės, kuri kuk- Į Lietuvon, čia dalykas ve koks.

Panašiems dirbiniams, kaip 
kad šioje Parodojė išstatyti yra, 
niekados netruks pirkėjų, ne
truks rinkos tarpe dailės mylė
tojų, kokios tautos jie nė butų. 
Kiekvienas keleivis svetimšalis, 
atsilankęs Lietuvoje, nori nusi
pirkti ir išsivežti kokį “sou- 
venir” arba atmintį iš Lietu
vos. Ieško, klausinėja ir taip 
pasitaiko, kad nieko nesuranda: 
mat dailės dalykėliai, kurie la
biausiai tiktų kaip “Souveni- 
rai”, yra paslėpti kaimuose ir 
iki šiol dar nėra, kas atsižvelg
ti) j tą dalyką netik jau iš patri- 
jotinio jausmo, bet kad ir iš 
grynai komercinio išrokavimo. 
Kauno dailės draugijos ir Čiur- 
lionies galerija turi gerus norus 
—padaryti turtingiausią liau
dies dirbinių rinkinį ir patal
pinti jį muzėjuje;tie norai jų 
dar neišsipildė, matomai, dėl lė
šų stokos. Lietuvos dailininkai 
salotų tam tikslui įsteigti ko- 
opeTutyvą, bet matomai, 'taipgi 

dėl lės y stokos to svarbaus rei
kalo iki šiol dar nepadarė. Gal 
Lietuvos kooperatyvų centras 
pasekmingiau klausimą išspręs
tų, nes turi artimiausių santy
kių su liaudimi. Latviai tą jau 
yra padarę ir, kaip tenka girdė
ti, tikisi gerų pasekmių. Tat 
draugai čikagiečiai, kurie vyk
sta Lietuvon su “skatikėliais”, 
tie ypač vyrai ar moters, kurie 
turi supratimą apie kainas, ir 
abelnai apie patį biznį panašiais 
dirbiniais,—turi liuosą lauką, 
turi gerą progą organizuoti Lie
tuvoje liaudies išdirbinių gamy
bą ir jų pardavinėjimą, kaip 
Kaune, taip ypač užsienyje, gry
nai komerciniais pagrindais. Ši 
paroda jų atidi joms — geriausią 
proga. Kiek panašus musų dir
biniai gali būti įdomus nelietu
viškai publikai, reikia tikėtis 
geroka paaiškės bėgyje šios pa
rodos. Todėl lietuvių moterų 
dalyvavimas šioje parodoje su 
savo darbeliais, kuriais tikrai 
negalima nesigėrėti, turi, apart 
visuomeninės bei kultūrinės 
reikšmės, dar ir komercinę pra
smę. Čia reikia dar pažymėti, 
kad šioje parodoje tiesioginiai 
dalyvauja norvegai, vengrai, 
lenkai ir dar keletą kitų tautų.

liai gludi, o kartais tiesiog žavi 
akį, — pareiname pro šalį, pa-' 
miname žemčiūgus kojomis, ir 
einam nusipirkti blizgančių 
“imitations” ir jomis puošiame 
savo namus. *

Ačių chicagiečių moterų pasi
darbavimui, netik kiekvienas iš 
musų, bet ir visa trimilioninė 
Chicaga turi progos dabar pa-

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS 
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms 
TEN IR ATGAL ’TIKIETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas

100 N. LaSalle SU Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

NAUJI MODELIAI
I

Naujas ir Pagerintas
RADIO

»69SO
Be pridėčkų

Pirkite dabar atpiginto
mis kainomis

setas ........... Dabar
setas ........... Dabar
setas ........... Dabar

$6(1.00
$49.50
$39.50
Didelis atpiginimas už vieno šmo
to Console Upright ........... $99.50

$5 įmokėti ir po $3 į- savaitę
Ateikite dėl dykai demonstracijų

Jos. F. Sudrik,
. 3343 So. Halsted St.
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Ikonas Š. 'viikelonis, 
kuris šiomis dienomis tapo pri
leistas praktikuoti advokatūrą 
teismuose. Jis užbaigė advoka
to mokslą ir išlaikė Illinois val
stijos kvotimus gruody, 1928 m. 
Tečiaus tam tikras komitetas 
per dviejus metus sulaikė jo ap
likaciją leidimui praktikuoti Illi
nois teismuose. Tam komitetui 
jį patvirtinus, Illinois augščiau- 
sias teismas balandžio 15 d. pri
leido jį “prie baj’o” ir leido prak
tikuoti advokatūrą.

Dabar jis atidarė savo ofisą 
ir praktikuos su advokatų firma 
Erikson and Johnson, Otis Bldg, 
10 S. La Šalie St., room 712.

Lietuvos moterys oficialiai ne
dalyvauja, o jas pavaduoja čio
nykštės lietuvaitės parodyda
mos savo kijoską, “Lithuanian 
Booth.” — P. žadeikis.

Jaunuolių draugijėlių 
atydai

Jaunuolių orkestro komite
tas yra sumanęs sukviesti vi
sų nepartinių vaikų draugijėlių 
atstovu* ir pasitarti svarbes- 

niais bėgančiais reikalais.
° /

šiuo laiku numatomos yra 
nepartinės vaikų draugijėlės: 
Jaunuolių Orkestras ir Jaunoji 
Birute ant Bridgeporto, Biju-

ras Englevvoode ir Dailės vai
kų draugijėlė Garfield Parke.

Visi viršminėtų vaikų drau
gijėlių prAšomi išrinkti po 
atstovu ir atsiųsti žeminus 
duotu adresu dėl platesnio 
si tarimo.

du 
pa- 
pa-

Jei kurios draugijėles dėl 
kių priežasčių nesuspėtų išrink
ti tam tikrų atstovų, tą gali at
likti ir draugijėlių vedėjai ar 
komitetai, t. y. valdybos na
riai. Viršminetas vaikų draugi
jėlių atstovų susirinkimas bus 
pėlnyčioj, 23 d. balandžio, 8 v. 
vak., J. L. Grušo name, 3454 
So. Halsted St. Kviečia Jaunuo
lių Orkestro Komitetas.

■iiiiiiiiiiiiiiiiiiinim
Atėjo Kultūra No. 3. Kai- 

45c. Galima gauti.
NAUJIENOSE 

1739 So. Halsted St. 

iiiiiiniiiii

Dabar laikomo j American 
Exposition Palace, 666 Lake 
Shore Drive, visasvietinėj mote
rų parodoj, kurioj dalyvauja ir 
lietuves moterys, rytoj vakare 
be kitko, dainuos ir lietuvaičių 
chofas, lietuvaitės vedamas. Vi
sas šis turtingas programas, 
taigi kartu ir lietuvaičių daina
vimas, bus perduotas per radio. 
Kas turite radio setus — pasi
klausykite per radio, o kas ne
turite ateikite į parodą pasi
klausyti gražaus jaunų lietuvai
čių dainavimo. — S. ,

Patarimas pašaipiųjų 
draugijų nariams

man 
draugijų
Skundų 

draugijų 
blogyn,

dar nariams 
susirinkime, 
nors daryti, 
kurie mokė-

Kelios dienos atgal 
ko girdėti kai kurių 
narių nusiskundimus, 
priežastis tame: jų 
stovis einąs nuolatos
bet valdyba netiktai kad neieš
ko tinkamos išeities, kiad nepa
darius materialės nuoskaudos 
savo draugijų nariams draugi
jai likvidavus, bet 
pakėlus klausimą 
kad reikalas kas 
kad narių ateitį,
josi į draugiją per daugelį me
tų, apsaugojus, tai didžiuma 
valdybos narių ir kai kurie val
dybos narių draugai visuomet 
tokius svarbius klausimus ne
svarstę atmetą.

Žinoma, tame esanti ir prie
žastis, kad tūli valdybos nariai 
ir kai kurie jų artimieji drau
gai yra griežtai nusistatę ne
daryti draugijoje pagrindinių 
pamainų, nes pamainas esą ga
lima daryti tiktai prisivienijant 
prie kurios nors didesnės ir 
gajeslės draugijos. Pirminin
kas esąs griežtas priešininkas 
vienijimus idėjai, nes jis “sau
soje” gadynėje turys “slapų”

rinkimui pas pirmininką, kaipo 
garbios ypalos, sueina būrys 
paprastųjų, geriau pasakius, ei-

J1EVA ŽUKAUSKIENĖ — 
— KOVAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Subatoj, Balandžio 17 dieną, 
11:00 valandą vakare, 1926 m., 
sulaukusi 38 metų amžiaus; gi
musi Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskričio, Kruopių parapijos, 
Mergalaičių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 16 metų, palikdama di
deliame nuliudimo savo myli
muosius ir mylinčius sūnų 
James, dvi dukteris: Oliesę ir 
Zofiją, seserį Barborą Vaino
rienę, brolį Povilą Rovą ir gi
mines. Lietuvoj sūnų TToną, duk
terį Elzbietą, brolį ir seserį. Kū
nas pašarvotas, randasi 1314 S. 
Cicero Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Ba
landžio 21 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų j Švento Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines?

Visi A. A. Jievos Žukauskie
nės giminės, draugai ir pažy
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Dukterys, Sesuo, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo r i u.s Eudeikis, Tel. Yds 1741.

JONAS ŽEMENAS
Mirė Balandžio 17 dieną, 1926 

m., sulaukęs 52 metų amžiaus; 
gimęs Kauno rėdybos, Raseinių 
apskričio, Nemakščių parapijos 
iŠ Burbulių, palikdamas dide
liame nuliudime savo mylimuo
sius ir mylinčius moterį Oną, 4 
sūnūs: Juozapą, Joną, Antaną 
ir Vincentą ir 4 dukteris: Va
leriją, Antaniną, Petronėlę ir 
Marijoną, žentą Pranciškų Gir
tautą. Dabar ųandasi prireng
tas j paskutinę kelionę, namuo
se 1714 So. Union Avė.

Laidotuves įvyks Balandžio 
21 dieną, 8:3(1 vai. iš ryto, iš 
namų į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gėdulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Moteris ir Vaikučiai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
horius J. F. Kadžius, Telefonas 
Canal 6174.

Atsiskyrė su 
Juozapas Staliga, Kovo 17 die
ną, 1926. Paėjo iš Kauno rady
bos, Šiaulių apskričio, Šiaulių 
parapijos. Amerikoj išgyveno 
25 metus, iš to 18 metų išgy
veno Racine, Wis.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį ir brolienę Justiną ir Elz
bietą Staliga. Visi giminės, 
draugai ir pažįstami malonėsi
te patarnauti j paskutinę kelio
nę. Kūnas dabar randasi padė
tas skiepe, Mt. Auburn kapinė
se, Stickney, III. ir iš ten bus 
paimtas ir nulydėtas j Lietuvių 
Tautiškas kapines, Ketverge, 
Balandžio 22 dieną, 2 vai. po 
pietų.

Važiuodami j M t. Auburn 
kapines, Stickney, III. imkit 
Ogden Avė. iki Oak Bark Avė. 
ir pasisukto po kaire iki kapi
nių.

Brolis Justinas Staliga

DR. VAITUSH 
OPTOMETR1STAS

LIE' 

DR. F. O. CARTER
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

Daktaro pa
tarnavimas y- 
ra gydyti jūsų 
ligą arba 
taikinti 
nius.
27 metai
State gatvės

Akiniai taip 
pigus kaip $5. Galvos skaudė
jimas, nervingumas, nemigė ir 
nevirškinimas, tankiausiai yra 
priežastis akių įtempimo. Už
degtos akys, Kreivos akys Pa
taisomos. Tonsilai išimami.
Franklin O. Carter,M.D.

177 N. State St. (3 augštas), 
Chicago.

Vienos durys į šiaurę nuo 
Chicago teatro 

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. 
Nedėlioj 10-12. Central 0836

Simpatiškas — 
Mandagus ~ 
Geresnis Ir Pi- 
;e^nis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040.
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 S<>. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
321)1 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

IETUVTB AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dafttų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
Žemas musų kainas. Sergėkite savo 
.dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

i
R—M————— — ■

Gydytoją Kabinetas
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O.
DR. W.

YUSZKIEWICZ,
D. C. D. O.

Musų gydymo.budas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmihgai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Humboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

A.

Boulevard 4139

J. F. R ADŽIUS 
1‘igiHUsias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės,

OFISAS: 
668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

PADĖKAVONĖ
A. Stephanija Luneckie^ 

ne, kuri mirė Balandžio 13 die
nų, 1926 ir palaidota tapo Ba
landžio 16, o dabar ilsis šven
to Kazimiero kapinėse, amžinaj 
nutilus ir negalėdama atsilieka- 
vot tiems, kurie suteikė jai pa
skutinį patarnavimą ir palydė
jo ją j tą neišvengiamą amžiny
bės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame mu
sų dvasiškam tėvui, Kun. Či- 
žauskui, kurs atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jos sielą; dė
kavojame graboriui Eudeikiui, 
kurs savo geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo 
ją j amžinastj, o mums paleng
vino perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius, dėkavojame grabne- 
šiams ir mergaitėms kur gėles 
nešė ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau mano 
mylima mbterele Stephanija sa
kome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę liekame,
Antanas Luneckis ir Duktė

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturiipe išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, Ui.

SERGANTI ŽMONES! '
DK. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga
Kraujo, Odos, Inkstų, 
I*usles, Chroniškomis 

ir Privatiškomis
Ligomis

Privatiškos ligos yra pavojingos 
gyvenime ir reikalauja inteligen
tiško ir teisingo gydymo. Tūkstan
čiai yra nustoję savo sveikatos ant 
visados ir statė į pavojų savo gy
vybę bandydami be vertės gydymą, 
kurie prižadėjo greit išgydyti. Per 
trisdešimti metų praktikavimo, Dr.

Ross yra išgydęs 
tūkstančius, ku
rie turėjo tas li-

Jgas.
Serganti yra už

siprašomi atsilan
kyti ir gauti tą 
patį gydymą, su 
pagelba kurio gy
dytojas yra atga
vęs sveikatą tūk
stančiams kitų.

DR. ROSS* turi dalei- 
dirną praktikuoti Medi
ciną ir Chirurgiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tas Illinois State Doard 
of Health. Buvęs Svei
katos Komfsijonierius 
antro didiiaua'o mies
to Illinois valstijoj. Yra 
baigęs didžiausią Medi
cinos Kolegiją ir turi 
patyrimą virė trisdeėim- 
tj metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatiškų Ligų.

Del 
Nusil
pusių

Visai 
Bejėgiu

Vyrų

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

Specialis gydymas yra vartoja
mas, kad pagelbėjus atgauti vik
rumą ir vyrišką stiprumą. Jos sti
muliuoja giles, išvalo kraują, apva
lo sistemą nuo nuodų ir sustiprina 
nervų celes. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nes turi prašalinti iš savęs silp
numą ir ligas. Grynas kraujas 
suteikia sveikatą ir stiprumą; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
mirtį.

Nieko Nekainuoja Pasita
rimas su Dr. Ross.

Didžiausia slaptybė yra užlaiko
ma. Atsišaukite dėl kraujo ir pil
no išegzaminavimo.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St.

Kampas Moni^e St., Crilly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki 5 augšto. 
Vyrų priėmimo kambarys 506.— 
Moterų priėmimo kambarys 508. 
Ofiso'valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakaro. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po 
pietų. 1‘anedely, seredoj ir subu- 
toj nuo 10 iyto iki 8 vakare.

Garsinkites Naujienose
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Lietuvių Rateliuose
(Tas# nuo 6-to pusi.) 

draugiją prie kitos kurios nors 
draugijos vienyti, nes suvieni
jus, galimas daiktas, neteks 
aukšto “čino”, o sykiu susima
žins ir pajamos už “vaistus” 
sustingusio liežuvio gydymui.

Turto raštininkas taipgi 
esąs iš “principo” priešingas 
prisivienijimo idėjai, nes jau 
antras melas kaip “sakramen- 
talio skysčio” biznyje. Į drau
gijos susirinkimus visuomet 
ateinąs gana vėlai, taip kad ne
są laiko ne nariniu mokesčiu 
priimti. Pertai davęs nariams 
suprasti, kad tie. kurie norį na
rines mokestis sumokėti, galį 
|has jį asmeniškai atsilankyti, 
nes savo vardą, “ciną” ir aiš
kų adresą esąs atsispausdinus 
ant kortelių ir draugijos na
riams išdalinęs.

Iždininkas irgi “iš patyrimo“ 
žinąs, kad draugijos prisivieni- 
jimas nors ir prie geriau sto
vinčios draugijos, arba dary
mas kokių nors pamainų drau
gijoje, esąs “no good” dalykas. 
Iždininko rankose esąs veik vi
sas draugijos piniginis turtas; 
liesa, nors draugijos turtas ir 
nesąs didelis, tačiau iždininkui 
geriau ir tokis, negu nė jokio.

Kai kurie draugijos nariai 
irgi esą priešingi bile refor
moms, nes jie pilnai pritariu 
viskam ką sakė pirmininkas, o 
turtų raštininkas patvirtino 
ir da iždininkas pridūrė, kad 
kitaip ir negali būti. Tie “kai 
kurie nariai” po susirinkimui 
buk sykiu su pirmininku, sek
retorių arba iždininku -aplei
džia susirinkimą^ “sustingusio 
liežuvio pašlapinimui”.

Panašus, kaip kad čia buvo 
paminėta, nusiskundimai bei 
dejavimai eilinių narių yra ne
tiktai Tcwn of Lake, Bridgepor- 
te, bet ir kituose kampuose Chi-

H BOHEMIAN
S| APYNIŲ
S SKONIS

PuriIan 
Malt
/ >

turtingiau
sias 

stipriausias 
GERIAUSIAS
Geriausios 

rųšies 
Reikalaukite nuo bi
le kokių pardavėjų

SAUGI VIETA 
DEL

PIRKIMO, PARDAVIMO 
ARBA MAINYMO

NAMŲ, LOTŲ, BIZNIŲ 
PO VISAS DALIS MIESTO 

TURIME DAUGYBĘ NAMŲ 
DEL

GYVENIMO arba BIZNIO 
nuo mažiausio iki didžiausio 

NORINTIEMS PIRKTI 
PARDUOTI ARBA MAINYTI 
Del greito ir teisingo užsiganė- 

dinimo pirkite, per 
ROZENSKI LEMONT CO.

Teisingas patarimas platina 
kiekvieną biznį. Daugiausiai 
reikalinga teisingo patarimo 

REAL ESTATE
Užganėdinome kiekvieną kuris 
pirko, parduri ar mainė per 
mus, tikriname, kad ir tamista 
busi užganėdintas.
Vienas geras investmentas pa
daro žmogų turtingą ant visa
dos.
ROZENSKI LEMONT & CO.

6312 So. VVestern Avė.
PROS. 2102

Ar jus žinote, kad
Dr. Staugaitis buvo išrinktas Lie

tuvos Parlamento Prezidentu, bet 
Lietuvos klerikalų partija darė pa
stangų, kad prašalinus jj iš tos vie
tos, nes jis nėra klerikalas. Ar jus 
žinote, ka<l Kelmai cigaretai turi ge
rumų, nes jie turi savyje 100% gry
no Turkiško tabako ir prie to dar 
tie cigaretai yra supakuoti j popie
rines krabutes, kurios apsaugoja nuo 
ktisilaužymot

oagos. Nariai organizuotai pri
valo tam padaryti galą, nes na
rių apsileidimas atneš jiems pa^ 
tiems skriaudą. Vienintelė iš
eitis pašelpinčms draugijoms, 
kurios turi nedaugiausia narių, 
vienytis prie didesnių draugijų 
ir tuo tiktai būdu bandyti iš
sigelbėti nuo gręsiančios likvi
dacijos. Viršininkai draugijų, 
kurie rūpinasi daugiau savo 
ambicija, savo asmeniška nau
da, o ne draugijos ateičių, ne
verti būti draugijų viršininkais. 
Kiekvienas draugijos viršinin
kas, kuris mato, kad draugijai 
nėra galimybės kilti pinigiškai, 
kilti įjūriais, bet nesirūpina, 
kad savo draugiją privienyti 
prie tos, kuri yra daug geres
niame stovyje, daro skaudų, ir 
galima sakyti nedorą patarna
vimą savo draugijos nariams, 
turintiems mažesnį supratimą 
apie draugijos padėti ’

Todėl mano patarimas yra 
visiems pašelpinių draugijų na
riams. kad sekamuose savo 
draugijų susirinkimuose keltu- 
mėt klausimą, kaip padauginti 
draugiją narių skaičių ir pini
giniu turtu. Jeigu pasirodytų, 
kiad nėra spėkos kelti draugi
ją nariais ir pinigais, tai turi
te įgalioti draugijos valdybą., 
kad surastų gerai stovinčias 
draugijas, j kurias galėtų Įsto
ti. Jeigu valdybos nariai pasi
rodytų priešingi šitokiam su
manymui, aišku, kad jiems ne
rupi jūsų, kaipo narių labas ir 
tokie valdybų nariai gali drau
gijai atnešti daugiau žalos, o 
ne naudos -*■ nuo tokių virši
ninkų draugija turi greičiausia 
atsikratvti.'

Dar turiu priminti, kad vi-
sos pašelpinės draugijos, ku
riose nėra nei 4 ar 5 šimtų na
rių, kurios neturi tinkamos 
normos, mėnesinių mokesčių 
mokėjimui, tinkamos vidurinės 
tvarkos ir, svarbiausia, nesu
randa budo kaip įtraukti drau- 
gijon čiagimį jaunimą, tokioms
draugijoms nėra vilties, kad jos 
ilgai galėtų gyvuoti. Portalai 
joms verta ieškoti tinkamos iš
eities susivienijant bei prisivio- 
nijant prie tvirtos, gajos drau
gijos. —Maxim Lupus.

Rengiasi prie benefiso
Komp. A. Vanagaitis sparčiai 

rengiasi prie benefiso. ‘Birutei” 
vėl užėjo šienapiutė. Renkasi 
repeticijoms choras, renkasi lo
šėjai. Dzimdziai irgi važiuoja 
Į talką, šiandien ar rytoj jie 
i Chicagą atvyks, o bal. 25 d. 
pasirodys komp. Vanagaičio be
nefise. Tad bal. 25 d. visi urmu 
eikime j Lietuvių Auditoriją 
pagerbti komp. Vanagaiti ir 
pasitikti dzimdzius. —N.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

L. S. S. 4 kp. laikys savo mėnesi
ni susirinkimą Raymond Chapel, An- 
tradienyj, Balandžio 2<» d., K vai. va
kare. Yra svarbių reikalų. Prašome 
visų draugų atsilankyti.

— J. Vainauskas, Org.

Vilniaus Vadavimo Komiteto valdy
bos ir darbuotojų posėdis j vyks šian
die, 8 vai. vak., p. Kulio aptiekos na
muose. ( .

Prašomi nariai atsilankyt. Teks 
priimti galutina programa didžiajam 
Vilniaus našlaičių koncertui, Geg. 2 
d.. Lietuvių Auditorijoj.

— Sekretorių*.

Roseland. — Balandžio 21 d., 7:80 
vai. vakare, Aušros kambariuose, 
10900 So. Michigan Avė. įvyks Są
ryšio Šešiolikta prelekeija temoje: 
“Nemirtingumus ir atjauninimo pro
blemos naujosios biologijos šviesoj”. 
Skaitys inžinierius K. Augustinąvi- 
čius. Atsilankykite, sužinosite daug 
naujų dalykų. įžanga veltui.

— Komisija.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-Čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 85-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas“ galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
fupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9668).

APSIVEDIMAI
IEŠKAI’ vaikino apsivedimui, 

turi turėti kiek pinigų, nes aš 
turiu savo gražų namą; ne jau
nesnis turi būti 35 metų, šau
kit tel. Vincennes 2709.

——————-B-———--—

ISRENDAVOJIMUI
RENI) Af!

5 KAMBARIAI, Kuru apšildomi, 
puikioje vietoje priešais Marųuette 
Purk. Renda nebrangi, dŽenttoriaus 
patarnavimas.

K roipkilės:
E. BUBĄS, 

2812 W. 67 St.
2 II. fronl.

Tel. Republic 1)5-15

PARENDAVOJIMUI 5 kambarių 
flatai. Renda už pirmutines lubas 
$80.00, už antras $25.00. Randasi 6905 
Stovvart Avė. Atsišaukite telefonu 
Cicero .3767.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDOJ kambariai vyrams, mer

ginoms, moterims arba vedusiai po
rai. 70.3 W. 21st PI. Ant paskutinio 
augščio iš fronto.z

RUIMAS rendai, maudynė, šiltas 
vanduo, garu šildomas. .3415 Emerald 
Avė., 2 IuIjs.

KAMBARIAI dykai šeimynai už 
dabuojimą 2 vaikų, prižiūrėjimo na
mų, karves ir vištų. 602.3 So. May- 
field Avė.

ĮVAIRUS skelbimai
Tel. Yards 7282

BR2DGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
.3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių t rokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J. 
Dunne Rooflng Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone l.awn<lale 0114.

u ■■ ■■

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

>.. .........................   z

PIRKIT PLUMBING4 PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35%

Mes pardundame visiems olselio 
karnomis

Levi n t ha I Plumbing Sapply Co„ 
1687 West Dirision St„ 

netoli Marshfield
> i  ■—..... i........——— ■ Z

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling .

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 340&—Blvd. 7667 office

/"■...............
MANsfield 7800

A. H. REGAN
Taisome namus, krautuvių fron

tus, cementinis darbas ir sustip- 
rinam pamatus.

4753 W. Madison Street
...................-........................<

ŠIUOMI turiu garbės pranešti vi
siems savo pažįstamiems, kad aš pa
dariau ryšius su Howard E. Walter 
& Co., 3124 W. 63rd St., Phone Pros- 
pect 8820. Visuose reikaluose prašali 
kreiptis viršminėtu antrašu arba 
Prospect 7360.

A. P. SEDEMKA

MAŽESNIS ATROKAVIMAS

Mes sumažinsime bile kokj mėne
sinių mokėjimų kontraktą tokia kai
na kur jus busit užganėdintas. Atsi- 
neškit su savim savo kontraktą. Ofi
sas atdaras vakarais.

BANKERS’ DISCOUNT CO.
10 S. La Šalie St., Suite 405 

Franklin 4431

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA mergina ar mote
ris dirbti lunch ruimyj;- Trumpos va
landos, gera mokestis, šventadieniais 
dirbti nekeikia. 1715 So. Qanal St.

REIKIA veiterkos į restau- 
rantę, geros sąlygos.

S. Kunevioh,
Tel. Pullman 4396

11955 S. H’alsted St.
West Pullman.

I REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Kaspar - American State 
Bank yra Trustee šių savas
čių prie Crawford, Archer 
ir 51st St. ir CrawfoVd ir 
55th Street.

Vyrai, kurie moka parda
vinėti gerus investmentus su 
dideliu pelnu, yra užtikrin
ti, kad gaus didelius algų če
kius. Mums reikia tuojau 
vyrų, pagelbėti pardavinėti, 
tų žemę. Ta proga ilgai ne
si tęs.
Pasimatykit su manageriu 

nuo 1 iki 5 vakaro
Subatdj, Nedėlioj 
arba Panedėlyj

HINKAMP & CO., Ine.

Crawford ir Archer

Phone Lafayette 9077
REIKIA JUMS PINIGŲ?

Dalinam laikui salcsmenų reikia 
greitinu pardavinėjimui lengvais iš
mokėjimais pasirinkimui South 
\Vest Side biznio arba rezidencijų 
tolų.

Paslinatykit su manageriu nuo 1 
iki 5 vakaro.

Subntoj, nedėlioj arba panedėly
HINKAMP & CO., Ine. 

Crawford ir Archer 
Phone Lafayette 9077

REIKALINGAS kriaučius prie kos- 
tumerlško vyriško darbo. 3305 South 
Auburn Avė.

AUT( )M( )B1 LIŲ selesmenų. 
Pusė pelno eis jums už kiek
vieną jūsų pardavimą. Jus tu
rit nusipirkt sau vieną Ricken- 
baker parodymui karą.

5441 So. Ashland Avė.

RAKANDAI
JAUNA pora parduoda pigiai kąip 

: naują mohąir parloęo setų, valgomo 
i kambario setą, 2 ’ miegruimio setus, 
kaurus, liampas, console fonografą, 
dalimis. 34.38 Broadvvay, 2 fl. Buck- 
ingham 5592.

PARSIDUODA 4 ruimu rakandai. 
Daiktai visi geri. Užpakalinis namas.

2904 So. Union Avė.

PARDUODAME labai pigiai 5-kių 
kambarių puikius rakandus, kaip 
naujus; 3 šmotų parloro setas, 2 
miegamo kambario setai, grojiklis 
pianas, radio, 7 šmotų valgomo 
kambario setas, kaurai, lempos ir 
daug kitų dalykų. Pigiai — dalimis.

1611 W. 55th Street

BARGENAS. Parsiduoda 2 kamba
rių nauji rakandai. Galima ir su 
kambariais ant Bridgeporto. Klauskit 
1428 So. Union Avė.

PARDUODU savo puikius 5 kam
barių rakandus. Vartoti tik keletą 
mėnesių, šilkinis mohah* svečių kam
bario setas, valgomo kambario setas, 
bufetas, 2 miegruimio setai, kaurai, 

, įtampos, pusryčiams setas, sykiu ar
ba dalimis. 3103 Moųtrose Avė., 2nd 
apt. Keystone 8407.

AUTOMOBILIAI
o))La...... ^((o.

SIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rtis. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja <$1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu
siu)

MILDA AUTO SAtES 
3121 So. Halsted St. 
Tol. Boulevard 1685 

I). Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai 
......................... .. ....... . ,--------------- i.

OGDEN AUTO WRECKING CO., 
3341) Ogden Avc. Rockvvell 4994
Brangiai mokame i)Ž senus netin

kamus karus.

PARDAVIMUI
TURIU parduoti savo $850 grojik- 

lį pianą už $110, yra 75 mielini, 
benčius ir kabiųet, turit turėti $30 
cash, kitus išmokėjimais.

JOS. KUBICKI
2332 W. Madison SI.

1 floras

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė 

ir paukščių olselis.
317 E. 115 St.

PARDAVIMUI _
TURIU parduoti luojaus iš prie

žasties apleidimo miesto savo $800 
vertes grojiklj pianų už $110, yra 
75 roleliai ir benčius, $50 easb ir 
po $10 j mėnesi,

M1KOLAITIS.
6512 So. Halsted St. 

1-mos lubos

GROJIKUS PIANAS $100 CASH
Kaip naujas — 85 roleliai, benčius, 

kabinetas. Tai yra bargenas, kainavo 
$750, išmokėjimais atsakantiems žmo
nėms, atsišaukite bile kada, 

1651 Ogden Avė., 
Sale Wieboldt.

DEL labai svarbios priežasties 
parduodu buČernę ir grosernę su na
mu. Biznis labai gerai išdirbtas. Par
duodu labai pigiai. Priežastį patir
site ant vietos.

Atsišaukite:
4557 So. Wentworlh Avė.

Tel. Boulevard 2857

PARDAVIMUI saldainių ir gro- 
serio krautuvė, 1601 S. Hcrmitnge 
Avė., rear.

•PARSIDUODA pigiai nedidelė 
vnlgvkln, tarpe dirbtuvių, 911 \V. 
37 Place,

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, su namu ar be namo. Sena 
įstaiga, 14 metų vieno savininko.

Kreipkitės:
Naujienų Skyrius 

3210 So. Halsted SI. 
No. 42

PARDAVIMUI Boarding Ilouse, 
geroje vietoje, turiu parduoti iš 
priežasties ligos. Apleidžiu miestą. 
5415 Sbields Avė. Yards 5786.

PARDAVIMUI bučernės rakandai, 
visi geri (laikini ir kokie tik rei
kalingi tam bizniui randasi. .3156 
Wa)iace St.

KAS pirmas, tas laimės. 
Parsiduoda restaurantas geroj 
biznio vietoj, daug išdirbtų 
kostumerių. Priežastis pardavi
mo — nusipirkau kitą biznį ir 
apleidžiu miestą.

J. A. LEPPA 
3206 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė. Kas nori
te pirkti, prašome ateiti. Priežastį 
patirsite ant vietos.

4511 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA Ice Cream parloris, 
kendžių krautuvė. Gera vieta ir už
darbis. 2724 Normai Avė.

RICTAS BARGENAS

Parsiduoda restauracija geroj vie
toj, tarp didelių automobilių dirbtu
vių. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant mažos prapertės. Išvažiuoja ant 
ūkės.

2404 Indiana Avenue

PARDAVIMUI lunch ruhnis; 
abelnai įplaukų į dieną $50. Jei 
kas pirks greit, parduosiu už 
$,‘U)00 cash arba mainysiu. At- 
sišaukit 3138 So. Halsted SI. * 

Boulevard 4035.

NAMAI-ZEME
BUNGALOW Už $5000

NAUJAS 4 kambarių mū
rinis bungalow, 3 blokai nuo 
Marųuette Parko, tik $700 
įmokėti.

KAM MOKĖTI po $13,000 
arha daugiau, kad mes gali
me parduoti naujų mūrinį 
namų 4—5 kambarių už $9,- 
800. Randasi netoli Mar
ųuette Parko, reikia tik $2,- 
000 įmokėti. Arba mainysiu 
ant gero loto, biznio arba 
morgiČių.

J. SINKUS & CO.
809 W. 69th St.

PRANEŠIMAS PUBLIKAI
šiuomi turime garbės pranešti vi

suomenei, kad viena byla dėl namo 
buvo paduota teismui, Circuit Court 
of Cook County, Gen. No. B 124424, 
pas judicial salesroom, 57 W. Mon- 
roe St., Chicago. Seredoj, Balandžio 
21, 1926, 1 vai. po pietų, bus par
duotas ant publiško aukcijono dau
giausiai pasiūliusiam cash, namas 
randasi, 1617 N. Winchester Avenue, 
įrengtas su 7 flatais.

MARQUETTE MANOR
PARSIDUODA biznio namas, 3 

lotai ir štoras, 3 karų garažas, ge
roj vietoj priešais Marųuette Par
ko. Įnešli $10,000, arba mainysiu j 
mažesnį namą arba lotą. Kajn rei
kalingas geroj vietoj biznio namas, 
kreipkitės

E. RŪBAS.
2812 W. 67 SI.

Tel. Republic 05,45.

PARDAVIMUI pigiai 4 kambarių 
mūrinė cottage, su skiepu ir vana, 
taipgi plytnyČia užpakaly, atsišauki! 
vakarais po 6 vai.

FRANK HOFFMANN 
2633 W. <35lh Street 
Phone Lafayette 2788

NAMAI-2EMF
PAVASARINIAI BARGENAI

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 6 ir 6 kambarių, nržuolo tri
nias. karšiu vandeniu apšildomas, 
įmokėti $4,000, kitus kaip rendą. 
Namas randasi 6734 So. Maple- 
wood Avė.

NAUJAS kampinis 4 pagyvenimų 
muro namas, 4 karų garažas. Rui
mai extra dideli, įtaisyti pagal 
vėliausios mados. Vieta gražiausi, 
arli Marųuette Park. (mokėti $10,- 
000, kilus kaip rendą, 6554-56 So, 
Whipple St.

NAUJAS 4 pagyvenimų mūrinis 
namas, visi po 5 kambarius, I ka
rų garažas, įtaisytas pagal vėliau
sios mados; įmokėti 88.000, kitus 
kaip rendą. 6616 18 S. \Vhipple 
Street.

2 FLATŲ mūrinis namas, 7 ir 7 
kambarių, karštu vandeniu apšil
domas, maudynės ir visi paranka
mai; įmokėti tik $2,500, kilus kaip 
rendą, 5422 S. Carpenter St.

2 MEDINIAI namai, muro fun
damentas, aukšti beizmentai, gra
žus frontas ir užpakaliniai lotai 
37X125 pėdų. Graži vieta, tik pu
sė bloko nuo didelio McKinley 
Parko, tik pusė bloko’ nuo dviejų 
didelių karų linijų; įmokėti tik 
$1,800, kitus kaip rendą. 2141—43 
W, Pershing Road.

MEDINIS namas, 5 kambarių, 
graži vieta; įmokėti tik $1,500, ki
tus akip rendą,

NAUJAS 6 ir 6 kambarių mūri
nis narnas. 1 (lutas karštu vande
niu apšiUlomas, namas randasi 
4426 So. Campbell Avė.

GRAŽI mūrinė bungalo’w, extra 
maudynės ir visi parankamai, ga
ražas dėl 1 karo, lotas .37x125, la
bai graži vieta, tik pusė bloko nuo 
karų linijos; įmokėti $1,500. 5607 
So. Natchcz Avė.

MEDINIS cottage, 5 kambarii/, 
didelė barnė, extra beizmentas, 2 
po 30 pūdų lotai, graži vieta; įmo
kėti tik $1,500. 5538 So. Koslner 
Avė.

NAUJAS kampinis bizniavus na
mas, gražus štoras ir fialas prie 
storo, dideli Halai, 3 karų garažas, 
randasi Brighton Parke.

.NAMAS ant Bridgeporto, mūrinis 
namas, 5 ir 5 kambarių, aukštas 
beizmentas, garažas dėl 2 mašinų, 
įmokėti tik $2,000, kitus ant leng
vų išmokėjimų. Namas randasi 
3225 S. Lowe Avė.

NORI U Side. Muirnis namas, 5 
ir 5 kambarių, aukštas beizmen
tas ir visi parankamai, namas ran
dasi 2132 N. Le Vergn Avė.

JAKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

MARQUETTE MANOR

. PARSIDUODA mūrinis 2 aukštų 
namas, 5 ir 5 kambariai, įrengi
mas vėliausios mados, ką tik už- 

I baigtas, įmokėti $4,000, likusius 
kaip rendą. Namas /randasi 6806 
So. Rockwell St

SAVININKAS 
2812 W. 67 St.

Tel. Republic 0545

Muriilis 2 flatų $9,900
NETOLI 35th St. ir Archer 

Avė., naujas 2 flatų, bungalow 
typo, namas darbininkui žmo
gui, $1,200 cash, kitus po $60 
į mėnesį.

3332 Hamilton Avenue, 
HOUGH 4213 S. Halsted St., 

Tel. Yards 0807

BARGENAS. Puiki mūrinė co
ttage, 5 kambariai ir vana, karštu 
vandeniu šildoma, cementuotas 
skiepas, 2 karų garažas, kaina 
$4900 greitam pirkėjui, išvažiuoju 
į Floridą, 3313 S. Leavitt St. Tel. 
lud’ayette 00,16.

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mės, netoli South Haven, Mich., 7 
kambariu namas, geras vanduo, 
Holand Tumas, $4500 burnC, kaina 
tik $4000, cash $1500, kitus išmo
kėjimais. Standard Moulding Co., 
812 Dix St. Haymarkėt 4665

6 KAMBARIŲ rezidencija, paran 
ki transportacija, netoli mokyklos 
kaina $6500, cash $500.

KRAUTUVĖ ir 6 kambarių fia
las, .50 pėdų lotas, 38 St. netoli 
Kedzie, $9500, (plaukų $90, cash 
$1000. Howard E. Walter & Co., 
3124 W. 63rd St., Chicago, 111.

5 KAMBARIŲ mūrinis bun- 
galow, $750 pinigais, kitus iš
mokėjimais. Veikit greit — tik
ras pigumas. J. Torzynski, 5501 
S. Kedzie Avė. Republic 4060.

MAINYSIU namą ant farmo.s, 2 
pagyvenimų, medinis namas, po 5 
Kambarius ir beizmentas, pirmas 
inortgičius tik $2,300. Mainysime 
ant farmo.s nežiūrint kaip toli bu
tų. Del priežasties ligos turi ap
leisti miestą. Kreipkitės;

2015 S. Robey St., Chicago, III. 
M. Abromoviče

GERAS PIRKINYS

Pardavimui bizniavus namas, krau
tuve ir 3 flatai iŠ užpakalio, a)ti <li- 
Helio krutamu paveikslų teatro. Už
dirbsite 29% ant investmento.

HERMAN W0LLNER 
<3302 So. Halsted St.

NAMAI-ZEME __
NAUJI 5 KAMBARIU MŪRINIAI 

RUNGAI A) W

9025-27 Kingston Avė., viskas nau
jos mados, furnas šildomas, visi įren
gimai apmokėti ir gatvė apmokėta, 
kaina $7,300. Pirkite tiesiai nuo sta
tytojo.

A. D. ARMSTRONG 
Gerferalls Kontraktorius 

ir namų statytojas
7424 Clyde Avė., Midway 4427

KAS TURIT BUČERNĘ 
ARBA GROSERNĘ?

Ir norėtumėt mainyti ant geriau
sio bizniavo loto, tinkamo bile kokiam 
bizniui, arti transportinio kampo, ant 
59th St. ir Westeri) Avė., ten kainos 
auga kasmet, po $2,000 pelno. Prie
žastis mainymo tokia: savininkas, 
kuris turi lot^, dabar liko be darbo 
ir neturi dar biznio, mes jam pata
rėm mainyt ant biznio, tai jis sutin
ka. Kurie norit pasiliuosuot nuo biz
nio jums yra geriausia proga dabar 
išmainyt. Tokie kostumeriai retai pa
sitaiko. Del informacijų matykit tuoj 
arba telefonuokit.

J. NAMON & CO.
2418 W. Marųuette Rd.
arti Westem Avenue 

Prospect 8678

MŪRINIS namas, parloras, valgy
mui kambarys, virtuvė, vana, 2 mieg- 
ruimiai ant pirmo augšto, 5 miegr 
ruimiai ant antro augšto, 8 pėdų 
augščio ir s^induo, skiepo yra virtu
vė, laundrė, toiletas, medžio darbas 
kaip naujas, viškai su grindimis, fur- 
nas šildomas, jardas ir 4 kambarių 
cottage užpakaly. Išmokėtas, parduo
du iš priežasties mirties tėvų. Pažiū
rėkite ir duokit pasiūlymą.

533.3 Emerald Avenue 
Netoli Halsted St.

MAINAI
4 fl. mur. namą ant Bridgeporto 

apielinkėj mainys ant 2 fl. prie Vie
nuolyno. 2 flatų medinį namą ant 
eonerete, South Side, mainysim ant 
2 flatų mūrinį namą prie Vienuoly
no. 4 flatų mur. nan^ą po 6 kamba
rius prie Vienuolyno, mainysim ant 2 
flatų mur. ten pat.

Taipgi daug visokių namų ir biz
nių ant mainų ir už cash turime pa
sirinkimui. .

Su reikalu kreipkitės pas
J. STANKO ir S. MICKEVICE 

9(11 W. 33rd Street 
Yards 4669

WESTCHESTER

Biskj įnąokėti, o paskiau lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais nupliksite 
5O.xl86 lotą. Glen Ellyn lotas 50x150, 
$600. Rašykit

F. BRUNSL1K 
1001 W. 19th St.

1 ■ ■- - ■ ■ r’,1 - - - - I - ;

MORTGECIAL-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičrus 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedne Ave^ 

Lafayette 6738

AR JUMS trumpai su pinigais? 
Skoliname nuo $50 iki $300, sa
vaitiniais atmokėjimais. S. Osgood, 
2231 Division St. Tel. Anultage 
1199.

Ar Jums Reikia Antrų 
Morgičių?

Mes turime pigiausiomis kaino
mis Chicagoj. Pasimatykit su mu
mis dėl paskolų.
CHICAGO MORTGAGE CORP. 

735 Roosevelt Rd.

MOKYKLOS
rf^^^^^^R^^^^^^^^^^^^^^^^^***^^*^*****'******* 
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Specialės Kainus
Mes pasiūlome savo Designing ir • 
Dressmakinir Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaua 
pakol šis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

, Phone See|ey 1643
M. E. HUTF1LZ, Manager

■ ■ i, -...........................   /
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LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $30 j savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
į dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 9 \ vakare.

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

I —y
VYRAI, BARBERYSTfc 

APSIMOKA
Mes mokiname dienomis ir va

karais ir jus galite uždirbti kol 
mokinatės. Musų išinokiuunas pi i 
rengs jums darbą arba pdtvS ga
lėsite ėiti j bizni. Atšismikit arba 
rašykit

International Barbcr College,
672 and 651 W. Madison Si., 

cmCAGO, ILL.


