
The First and Greatest Lithunnian Daily in A merica

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nkws 

PUBLISHED BY CU LITHUANIAN NBWS PUBLISH1NC CO.. INC.
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinoia

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entored as second Clau Matter Mareh 7, 1914, at tha Poat Offlca of Chicago, DL, 
nndar tha Act of Mareh S, 1879.

----- - - - "—i
The First and Greatest Lithunnian Daily in A merica Į

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ntws 

PUBLISHED BY •Du LITHUANIAN NEWS PUBLISHIN . CO,. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, IIIinoie

Tclephone Rooaevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XIII Kaina 3c Chicago, UL Antradienis, Balandis-April 27 d., 1926 No. 99

Lietuvos užsienio ministe Parlamentas Ispanijoje 
esąs panaikintas

ris Reinys pasitraukia Diktatorius Primo de Rivera 
sako, kad parlamento rinki
mų Ispanijoj nebebusią

Rusija linkus pripažinti!
skolas Amerikai

Parlamentarizmas Ispanijoj pa-ž,xlžiu
naikintas, sako diktatorius

Lietuvos užsienio ministe 
ris atsistatydino

Reiniui pasitraukus, 
reikalų m misterio 
eis L. Bistras

užsienio
pareigas

Sovietai linkę pripažinti 
skolas Amerikai 

4_

Litvinovas įžiūri Amerikos 
nio sferose naują kryptį 
vietų Rusijos atžvilgiu

ALCALA DE IIENARES, Is
panija, bal. 26. Kalbėdamas 
čia vakar Patriotinės Sąjungos 
mitinge, Ispanijos diktatorius 
Primo de Rivera pareiškė, kad 
parlamentarizmas Ispanijoj esąs 
jau palaidotas, ir piktai pagrū
mojo visiems tiems, kurie gyvu 

i ar anonymiais atsišauki
mais puola valdžią. Vakarykš
čiai politikai'neturį teisės kriti 
kuoti valdžios darbų, nes, giidi, 
spręsti apie krašto reikalus tai 
esanti valdžios prerogativa, o
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į Pacific and Atlantic Photo]

Bal Iki ra Bennett, šokėja, kuri bandė nusižudyti Ilollywoode, 
Cal., Priežastis — nelaiminga meilė.

KAUNAS, bal. 22.

Rabino Wise sūnūs at 
sižada žydu tikybos

Lietuvos “krikščionių” 
rinkimų manevras

NE\V YORKAS, bal. 26. — ‘ 
James Freeman VVise, žinomo1 
žydų liberalų vado, rabino Ste- 
pheno S. VVise, dvidešimt trejų 
metų sūnūs paskelbė, kad jis 
nubraukiąs visus ryšius su žydų 
teologija. Jis sakos esąs įsitiki
nęs, kad judaizmas, kaipo reli
gija, paliovęs žydų gyvenime 
vaidint} givingąjį vaidmenį. Bet 
jis esąs toli nuo priėmimo ir 
krikščionių bažnyčios doktrinų.

Jaunasai Wise studijavo teo
logiją ir pats ruošėsi tapti ra
binu.

Iš Lietuvos padaryta provinci
ja. įsteigta arei vysk upi ja ir 
dar 4 vyskupijos.

KAUNAS, bal. 9. [LŽJ. — 
Po ilgos paslaptingos tylos ir 
eilės kelionių į Kanosą, Vatika
nui artimos sferos galop viešai 
paskelbė, kad įsteigta Lietuvos 
Bažnytinė Provincija, kurią 
sudaro Kauno arcivyskupija ir 
keturios vyskupijos: Vilkaviš
kyje, Panevėžyje, Telšiuose ir 
Kaišedoryse ir Klaipėdos kraš
to prelatura.

Kauno arcivyskupu metro
politu paskirtas vysk. Juozas 
Skvireckas, Panevėžio vyskupu 
— kun. prof. Paltarokas, Telšių 
vyskupu ir Klaipėdos prelatu- 
ros valdytoju prel. Justinas 
Staugaitis, Kaišiadorių vysku
pu — kan. Juozas Kukta, Vil
kaviškio vyskupu vysk. An
tanas Karosas ir jam vyskupu- 
koadjutoriu dabartinis užsienių 
reikalų ministeris kun. Reinys.

Vyskupas Karevičius (ligi 
šiol buvęs žemaičių vysk.) pa
liktas be vietos, jam suteikia
mas arcivyskupo titulas arba, 
gražiai tariant, jis skiriamas 
Skypolio (?) arcivyskupu kur 

j tai į partibus infidelium neti- 
; kėlių šalyse).

Kadangi šis nepaprastas Lie
tuvos padalinimas, kaip ir spė
jome, įvyko prieš pačius rinki
mus, tai teks laukti greitoj at
eity “dvyzų neragėtų’’.
priminti, kad rinkimų pompai 
padidinti ingregacijų 
bus pamarginamos kokia 
jau skelbiama jaunuomenės sa
vaite.

Eilėn Key, garsi švedę ra 
šytoja feministė, mirė“Aš nemanau šaukti daugiau 

parlamentą, arba paskelbti 
naujus parlamento rinkimus”, 
pasakė de Rivera. “Valdžiai rei- 

i'kia atsiklausti tik valstybes ta
rybos ir ekonominės tarybos 
nuomonės. Jei darbininkai turi 
skundų, mes išklausysime, o 

i per daug 
svarbus, ir mes nedrįstume jį 
spręsti, mes pavėsime jį visuo-. 
tinam balsavimui ir tuo budu ! 
duosime progos visiems krašto' 
žmonėms pareikšti savo nuomo-;

labai n^’
Diktatūra pasiliksianti

Primo de Rivera pareiškė, , . ..
kad diktatūra pasiliksianti taip sukilusiųjų
ilgai, kol jis guliau pamatysią^, 
kad visa, kas reikėję nuveikti, 
jau nuveikta. Jis tikįsis, 
senieji politikieriai, kurie pabė 
gę į užsienius, < 
piją nebegrįšHi. k 'Tik.Tokiem.- 
busią leista vėl grįžti į tėvynę, 
kurie prisipažinsią padarę 1....
dą, gailėsis to ir prižadėsią pa- 

sitaisyti. . ,

biz 
so-

MASKVA, bal. 26. -- Mak- 
sim Litvinov, sovietų užsienių. . - .

Balandžio reikalų viceministeris, kalbėda- IJU aus,mas
l centralinio

M. Rei- vykdomojo komiteto susirinki- j
’me, kurs įvyko tuojau, kai} 

ministerio buvo gauta žinia apie pasirašy-
SSS R-Vok i et i jos

[Elta.
Paštu iš IJetuvos Pasiuntiny- ’ 
bės Washingtone]. — L
22 dieną IJetuvos užsienio rei-'mas vakar SSSR 
kalų ministeris prof. 7 ~
nys atsistatydino.

Užsienio reikalų
pareigas eina ministeris pirmi- mą Berline 
ninkas Dr. L. Bistras. draugingumo sutarties,

optimistingai atsilii 
i“naują 
situacijoj,” kuri 
netolimoj ateity busią vėl įstei
gti drauginei santykiai tarp 
Jungtinių Valstijų ir Rusijos.

bal. 26. Pažymėjęs SSSR santykius 
Senatas šiandie 55 balsais su įvairiais kitais kraštais, ypač 

Jungtinių su Vokietija, Litvinovas pasa- 
sutartį su kė: ‘ *'

Pranešimai iš Amerikos ro
do, kad ten atsakinguose biznio 

> pasireiškia nauja 
kryptis Rusijos atžvilgiu. Tie
sa, Jungtinių Valstijų valdžia* 
dar nepasijudino iš 
tašto, tečiau esamieji 
mai nėra didžiausi.

•Amerika sako, kad 
rį pripažinti Kerenskio

Senatas patvirtino Baigi 
jos skoly sutartį

kryptį R ūsų-Amerikos 
rodanti, kad Rivera pareiškė

WASHNGTONAS,

Valstijų padarytą
Belgija dėl patstaix>sios karo Į 
skolų fundavimo.

Atstovų butas tą sutartį jau rateliuose 
anksčiau buvo patvirtinęs; pre
zidentui pasirašius, ji įeis ga
liom

Norge apleisiąs Lenin
gradą balandžio 30

26.
į žie- 

Norge

LENINGRADAS, bal.
Amundseno ekspedicijos 
mių ašigalį dirižablis 
žada išskristi iš Leningrado i
Špicbergeną ne vėliau kaip ba
landžio 30 dieną.

Iš K ings Bay, 
gauta žinių, kad 
stiebas dirižabliui 
ten busią pabaigta 
gegužės 2 d.

Špicbergene, 
hangaras ir 
pritvirtinti 

statyti apie

Prancūzai Sirijoj paėmė 
druzu tvirtovę Sueidą

Kalkutos tikybiniy riaušių 
auky skaičius 23

STOKHOLMAS, Švedija, bal. 
26. — Vakar mirė Eilėn Key, 
garsi švedų rašytoja ir moterų 
emansipacijos skelbėja., Ji buvo 
77 metų amžiaus.

Eilėn Key 
knygų, kurių
“Vaiko šimtmetis“, 
vedybos”, “Moterų 
“Moterų judėjimas” 
taika ir ateitis.”

šešių valandų mūšy daug suki
lėlių kritę; franeuzams tekę 
dvi druzu armotos

Per pastaruosius indusų ir mu
sulmonų neramumus sužeista 
per 200 žmonių

parašė nemaža 
minėtinos yra: 

“Meilė ir 
moralybė”, 
ir “Karas,

Francuzų kariuomenė 
po- aštrios, per šešias 
ėjusios kovos, paėmė

vakf
valandas

Sueida, 
druzu v

tvirtovę.
Francuzų pranešimais, dru- 

kad za’’ kovoj dalyvavę apie 
6,0(10 vy>. ų, buvę sumušti it 

daužau į ispa- Pasitraukę į kalnus, palikę 
daug nukautų, o taipjau dvi 
aiTnętas.

Idai-1 Sueida buvo ne tik karingų 
sirieėių tvirtovė, bet ir jų va
do, sultano Atrašo būklė.

neskb tuc' Nauiasis* Persijos šachas
mes tu- 
valdžios 

skolas, jei norį, kad Jungtinės 
Valstijos mus pripažintų. Tatai 
nėra sunku. Sovietų valdžia 
yra jau ne kartą pareiškus, kad 
ji pasiruošus tą klausimą dis- 
kusuoti.

“Jeigu Amerikos valdžios na
riai reikalauja, kad mes iš ank
sto duotume pasižadėjimų, tai 

.‘toki reikalavimai yra nepapras
ti ir nenormalus. Bet jeigu per- 

įtraktacijos butų tuojau prade-

Pehlevi karūnavosi
1 Dvi sesers «uvo dėl alie

jaus krosniės eks- 
pliozijos

TEHERANAS,
26. — Rėza Ghan Pehlevi, piv- j besy, 
miau buvęs paprastas persų ar
mijos kareivis, paskui iškilęs j 
vadus ir, 1923 metais nuvertęs 
Persijos šachą Ąhmedą Kadža- 
rą ir pats pasiskelbęs krašto 
vadovu, vakar su didelėmis iš
kilmėmis buvo karūnuotas Per
sijos šachu (karaliumi).

NACOG1M)C1IES, Tex„ bal. 
26. Bonita apartamentų trio- 

viršutiniame jo aukšte, 
kur nusinuomojusios butą gy
veno dvi sesers, Florence ir 
Kate Whittoniutės, ekspljoda
vo jų aliejum kūrenama kros
nis. F.kspliozija pagimdė gaisrą, 
kurs sunaikino visą triobesį, o 
ugny žuvo ir abidvi seserys.

WASHINGTONAS, bal.' 26.»
Amerikos skolų komisija Į 

šiandie nutarė, kad Francija ; 
turinti iš naujo peržiūrėti savo 
pasiūlymus karo skolų atlygini
mo klausimu.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės
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 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų par< 
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereiks-! 
Ilngas per paskelbimus Naujie
nose.

KALKUTA, Britų Indija, bal. 
26. — Iš sužeistų žmonių per 
tikybines riaušes tau p indusų ir 
musulmonų, įvykusias praeitą 
šeštadienį, mirė dar keturi, tai}) 
kad per visus tuos pastarųjų 
dienų neramumus iš viso žuvę 
23 žmonės. Skaičius sužeistųjų 
siekia per 200 žmonių.

-------.... —

Pradės oficiales taikos 
derybas Morokkoj

UDžDA, Francuzų Morokka, 
bal. 26. — Ispanija šiandie su
tiko su Franci jos pasiulymu pa
liauti nesėkmingas 
res taikos 
riffiečiais ir pradėti 
taikos konferenciją.

Francuzų delegacijos 
ninkas, ggtn. Simon, 
kad konferencija prasidėtų dis
kusijomis militarinių klausi
mų, būtent, apsikeitimą Belais
viais, užėmimą strateginių po
zicijų, kas jau iš dalies pada
ryta; nuginklavimą neramių 
afrikiečių giminių ir sudarymą 
mišrios policijos jėgų.

prelimina- 
pertraktacijas su 

oficialę

pirmi-

Nusižudė chicagietis, 
bene lietuvis?

sa-žymes ant
nebūtų galima 

buvo, vietos 
nusižudė kažin

Reikia

ROCKFORD, III., bal. 26.
Sunaikinęs visas 
vo m imtos, kad 
pažinti, kas jis 
Illinois viešbuty
koks vyras, kurs atvykęs j tą 
viešbutį knygoj buvo įsiregis
travęs vardu “Anthony \Vigi- 
tis iš Chicagos”. Jis rasta šį 
rytą savo numery susmukę? 
kėdėj, negyvas, tebelaikys ran
koj sugniaužtą revolverį.

Vyro butą apie 33 metų -am
žiaus, vidutinio ūgio, šviesaus! 
veido; gana gražiai apsitaisęs.

savaitės 
tai

SSSR delegacija Klaipė- 
dos uostą rado eksjMirtui 

tinkamu

KLAIPĖDA, bal. 8. [Elta]. 
Apsilankiuosioji šiomis die

nomis Klaipėdoj rusų ekonomi- 
bal. 26. nė delegacija ir susipažinusi su 

Klaipėdos uostu pareiškė, kad 
uostas jau dabartiniam savo 
stovy tinkąs tranzitui iš Rusi
jos ir atgal ne tik miško me
džiagai, bet 
toms prekėms, 
čiau
geležinkelių tarifai iki Klaipė
dos butų toki, jog nedalytų 
prekių kelybą per Klaipėdą 
brangesnę už Pabaltijo uostus.

Rodė nusižudymo būdą 
- pats nusišovė

MILVVAUKEE.
— “Jeigu aš norėčiau nusižu
dyti, tai daryčiau ve kaip’’, tarė 
25 metų negras, Jeslie Blake, 
savo draugams, ir paėmęs re
volverį prisidėjo sau prie gal
vos. Jis manė, kad revolveris 
buvo tuščias, bet apsiriko. Jam 
spustelėjus kojukę, revolveris 
iššovė, suvarydamas kulipką 
negrui į galvą. Neužilgo jis mi
le.

ir įvairioms ki- 
Delegacija ta- 

reiškė pageidavimą kad

SSS-R Vokietijos drau- D“ užmušti traukiniui 
l sudaužius autą 
I I ------------- -—

! KOKOMO, Ind., bal. 26. — 
Pennsylvania geležinkely, netoli 
nuo Waltono, traukinys sudau
žė automobilį ir užmušė du 
juo važiavusius žmones. Glau
dė VVelsch, 38 metų, ir jo uoš
vį Edvvardą Woods, 55 metų.

iinntavip^ mitų iiiujaii panų- ~

tos tuo principu, kad mes pri- gingumo sutartis pen- !
w • . ii a tį • i • • • 9 _   —     - — A.   keriems metamspažįstame skolas Amerikai, jei 

Amerika sutinka svarstyti mu
sų kontr-ieškinius, tai dėl rezul- BERLINAS, bal. 26. • Drau- 
tatų mes galėtume būt visai gingumo sutartis, kuri buvo
optimistingi.” praeitą šeštadienį Vokietijos ir

sovietų Rusijos pasirašyta 
line, padaryta penkerieihs

Bandė nužudyt bolševi- tams.
Kaip jau buvo pranešta, 

sutartimi SSSR ir Vokietija 
GENEVA, Šveicarija, Lai. 26. Prižada būt neitralėmis, jei 

šiandie buvo bandyta nužu-jųdviejų įsiveltų karan 
dyti Theodoras Aubert. tarp- ; . ¥
tautinės anti-bolševikų draugi*

Japonijoj įsisteigė nau
ja žinių agentūra

kų priešų vadą

.. ‘Įjos pirmininkas. Nepažįstamas

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

vyras šovė iš revolverio pro 
langą į Aubertą, bet nepataikė.

Aubert buvo vienas advoka
tų, gynusių šveicarų inžinierių
Mauricą Conradį, kurs 
metais Lausannoj nušovė 
vietų pasiuntinį Vaslavą

Užmušė taimerį

Ber- 
me-

su bet kuria trečia valstybe, ir 
tarpusavio ginčus, jei kurie kil
tų, spręsti ovbitracijos kebu.

BEKORTUODAMI PASIPIOVĖ

MOLINE, 111., bal. 26.
Lošdami kortomis susivaidijo, 
pagaliau peiliais ėmė badytis A. 
Perry su Glarence O’Neillu. 
Pirmasis buvo visai paskerstas, 

1 antrasis mirtinai sužeistas.

TOKIO, Japonija, bal. 26.
Didžiulių Japonijos laikraščių 
atstovai vakar laikė Tokioj kon
ferencijų, kurioj buvo įsteigta 
tarpusavio, ne dėl pelno, žinių 
draugija, panaši kaip kad Ame
rikos Associated Press. Jftponų 
kalba draugijos vardas yra 
Nippon šimbun Rengo, kas lie
tuviškai' ireiškia: Japonijos
Spaudos Draugija. Buvusi Ja
ponijos nacionalė žinių agentū
ra, vadinama Kokusai, buvo 
likviduota.

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

1923
SO-

Vo-

40 milionu dolerių im 
portuotiems svai

galams

26.
ap- 

praeitus

ORĄ

STERLING, III., bal. 26. — 
Automobilis užgavo ir ant Vie
tos užmušė vietos farmerį, Her
maną Eilersą. šoferis buvo su
imtas, liet pasirodžius, kad ne
laimė atsitiko ne dėl jo priežas
ties, buvo paleistas.

WASHNGTONAS, bal..
Prekybos departamento

skaičiavimais, per
1925 metus į Jungtines Valsti- lis oro biuras šiai dienai prana- 
jas kontrabandos keliais įgia- Sauja:
benta iš svetur ir butlegerių iš- KT. . . x. , ... > . . I Niaukstosi; gali būt lietaus;pnrduota svaifiiųjų genmų vt- (
so apie už 40 mihonų dolerių. Hnąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš-

Chicagai ir apielinkei olicia

Išvaikė negrus ir sude
gino jų bažnyčią

CARTERET, N. J., bal. 26.
• Baltųjų govėdos vakar puo

lė čia negrų parapijos bažny
čią, išvaikė visus maldininkus 
ir bažnyčią sudegino.

Riaušės tairp baltųjų ir juo
dųjų kilo dėl to, kad vienas 
negras, vieno balto boksininko 
užgautas, pastarajam bakstelė
jo peiliu.

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemą, kurios pagelba galima iš
mokėti į 4-6 dienas už 50 centų;

2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Banką, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sią ir geriausią patarnavimą;

3. Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu savo turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00;

4. Naujienos išsiunčia pinigus kas an
trą dieną iki vienam centui;

5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka
rais, ir geriausia patarnauja.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius: ,
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEK A. 233 E. HSth Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

ROCKFOHD, III., bal. 26. -r
Vietos kalėjime pasikorė Tony kai siekė 38'’’ F.
Abel, 38 metų, kurs buvo arfešJ šiandie saule teka 5:53, 
tuotas už girtybę. 1 džiasi 7:43 valandą.

ALBANY, N. Y., bal. 20. — 
New Yorko ir kitose rytų vals
tijose upės smarkiai pritvinko 
iir| gresia potvyniais.

. NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III
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Jeigu Jums Nusibodo
Paprastumas

TANKIAI tenka išgirsti apie kokį nors 
žmogų, kad: “savo laiku jisai buvo 

smagus vyras.’*
Ir apie kokį nors išdirbinį “kad tai buvo 
vienos dienos sensacija.”
Helmar rūkomas ir mėgiamas per virš 20 
metų. Milijonai žino ir labjau jį mėgsta 
negu paprastus cigaretus. Helmar yra čia, 
kad pasilikus.

Susipažinkit su

IIELM AR
Karaliene Žymiausių Cigaretų

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREETTel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

DR. J. F. MINOM
KD AV Gydo vyrų, moteių ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 

* ir 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

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

Į 1 Metus Už
I indelius
| MOKAMA KAS PUSMETIS

į 200% APSAUGA
į Geresnis, Saugesnis, Patogesnis ir Pelningesnis
a

Investmentas Negu Pirmi Morgičiai ar Bonai
i Pasiūlo Jums
C?

;į LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
Del platesnių žinių kreipkitės į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Sveikatos Dalykai
SVEIKATA veninių? Ar gali atsakyt 

“taip” j visus tuos klausimus 
ir ar tikrai žinai, kad kaimynai 
gali tų patį atsakyti? Neleisk 
kad jis neatsargiai gyvendą 
mas pastatytų kilų sveikatą 
pavojų. Tame dideliame reiku 
le valdžia žiuri j visus savo gy 
ventojus, kad jie ją visame pa 
remtų. [FUSj.

Smagiausia Ekskursija
LIETUVON

lai Bus Naujienų Ekskursija
Gegužio-May 15 dieną, 1926

kad
švarus

švarios
švarus
šviežias oras,

išsišau
namai, 
rankos, 
pienas,

BOHEMIAN 
APYNIU 
SKONIS

Net ir tuomet, kai karo lau
kuose Europoje žuvo tūkstan
čiai gyvybių, šimtai tūkstančių 
mirė čia pat namie nuo ligų, 
kurių lengvai galima buvo iš
sisukti. Karas užsibaigė. De
mokratija laimėjo, bet mes dar 
turime laimėti kovą su baises
niu, nuolatiniu žmonijos priešu 
—liga.

Nėra jokių slaptybių, kurios 
butų reikalingos, 
goti nuo ligos, 
švarus maistas, 
švarus dantys, 
švarus vanduo,
sanitariškos išėjimų vietos, ko
va su musėmis ir uodais - visa 
tai mažai tekainuoja, tečiau jie 
atlieka pastebėtinus dalykus ir 
apsaugoja nuo daug ligų.

Ar jauties, kad savo dalį at
lieki?

Ar užlaikai savo namus šva
riais ir gerai išvėdintais?

Ar geri tik švarų, tyrą van
denį? Jei jis semiamas iš šal
tinio ar šulinio, ar tikrai žinai, 
kad į jį nėsiplauja vanduo iš 
išėjimo vietų, siitrynų, mėšlyno 
ur tvartų? j

Ar pienas, kuriuo peni savo 
kūdikius, yra virintas ar paste
rizuotas? Ar gauna kiekvienas 
kūdikis po tris stiklus pieno 
kasdien ?

Ar kūdikis yra penimas krū
timis, kaip turėtų būti? Ar jis 
švariai užlaikomas? Ar jam 
suteikiama užtektinai tyraus 
oro ir ar jis nelaikomas karš
toje, troškioje virtuvėje? Ar 
žinai, kad iš bankus penimi 
kūdikiai turi gauti Grandžių 
sulčių kasdien po pirmam me
nesiui?

Ar žiani, kad musės ir uodai 
nešioja ligas ir ar nuo jų ap
saugoji savo namus vartodamas 
tam tinkančius sietelius?

Ar žinai, kad visos 
yra limpančios, ir gali 
privesti prie sunkios 
ypatingai vaikus?

Ar žinai, kad ligos dažnai 
užsikrečia nho nešvarių rankų? 
Ar visuomet nusiplauni rankas 
prieš valgymą ar maisto čili
pinėj imą?

Kuomet kuris nors šeimynos 
narys serga skarlatina, tymais, 
cjfterija, kokliušu, karionė
mis, džiova ar kita kokia liga, 
kurios galima išsisaugoti, ar 
visuomet pranešti sveikatos 
prižiūrėtojui, kad jis galėtų ne
leisti kitiems tos ligos įgauti?

Ar namuose j v e stos rynos? 
Jei ne, tai ar turi išeinamąją 
vietą, prie kurios musės nepri
eitų ?

Ant galo, ar pats ir visa šei
myna esate sveiki? Iš kur 
apie tai žinai? Ar buvo jie 
sveikatoje ištirti, kaip kad ka
reiviai yra tyrinėjami?

Ar žinai, kad metinis dakta
ro peržiūrėjimas yra labai nau
dingas, kad susekti pradžią ko-

PurTan 
Malt

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS
Geriausios 

rųšies 
Reikalaukite nuo Hi
le kokių pardavėjų

Reikalaudami

WHITE STAR Linijos Laivu MAJESTIC

slogos
kitus

L

J. J. STRAZDAS, Generalit 
Naujienų Agentas, Detroit 
Mich. bus šios Ekskursijo; ¥ 
vedėjas ir palydovas. Jis 
taipgi aprūpina
čius prisirengimo reikalais 
padaro reikalingas popie 
ras, parduoda laivakortes ii 
gelžkelio iikietus ir suteikia
patarimus visuose kelionės 
reikaluose.

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

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 
Siuvami} ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės

Naudokitės Patogumais!
Nėra geresnės, smagesnės 
’r taip gerai aprūpintos ki
tokios kelionės Lietuvon, 
kaip Naujienų Ekskursija. 
Su šia ekskursija keliauda
mas žmogus paveda visus 
savo rūpesčius ir reikalus 
palydovui ir keliauja liuo
bas, aprūpintas, patenkintas 
.r ramus. Čia galima jaus
kis kaip namuose, kaip sve
čiuose, kaip dideliame — 
ilgame piknike.

W....

WABASH GELŽKELIS

7L peoplesluinifure (faipamf
Kuri». HaiJuur*. 

and Cewtral IkauKJJ

1922-32 So. Halsted Stn
Prieš. 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

; | 1,lrf  r ■ r'lir"l,,i 111 1 - .-I-- -1-T ................... i w „ r-1-
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Kelione Tiesiai J Klaipėdą

CHICAGOS LIETUVIU EKSKURSIJA
Po V. M. Stulpino Cc. ypatiška priežiūra 

šį metų Baltijos Amer. Linija nutarė paleisti 
savo didžiulius laivus tiesiai į Klaipėdos uostų

Pirmutine Ekskursija laivu Estonia
May 18, 1926 m.

Antra ir paskutinė Ekskursija 
Liepos-July L7, 1926 m.

Kjurie jau seniai Lietuvą matėte, t«i dabar turite puikiau
sią progą aplankyti savo tėvus ir gimines ir pamatyti dideles • 
iškilmes Kaune.

Kelionė tiesiai Klaipėdon, ypač su mažais vaikais suma
žins vargą ir\ kaštus, negu važiuojant traukiniais per kitas val
stybes. Kurie važiuosite unt,bile kurios viršui minėtos ekskur
sijos tuojau atsišaukite delei informacijų, n^s delei nepillečių 
reikalinga mėnesis! laiko išrūpinti pagryžlmol dokumentus.

Užsisakykite vietas ir laivakortes tuojau.
Laivakorčių kainos J Klaipėdą:

3-čia klesa j abi pusi tiktai $181.00, užčėdysit $44.50
Turistine 3-čia klesa j abi pusi $196.00, užčėdysit $44.50 
Antra klesa j abi pusi $270.00, užčėdysit $30.00

Visais reikalais kreipkitės pas

V. M. STULPINAS 00.
3311 So. Halsted St. Chicago, III.

Telefonas Yards 6062

EKSKURSIJA prasidės iš Chicągos 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, Net).; 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. Į Niagara Falls 
gali važiuoti ir palydovai iš Chicagos, Detroito ir kitų miestų ir, palydėję ke
liauninkus grįžti namon.

ERIE GELŽKELIS
** 1 » -

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- 
liais bus puiki ir įdomi pilnoj to žodžio prasmėje. Kas norės lovų Pullman vago
ne, tam bus parūpinta.

KELIONE NUO NEW YORKO 1 Q A 
KLAIPĖDON IR ATGAL 1OO

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 liudijimų ir leidimų sugrįžti; Amerikos 
piliečiams reikia — užsienio pasų ir vizų. Visiems reikia užsimokėti už laivakor
tę ir gelžkelio tikietų bent per 10 dienų pirm išvažiavimo.
Detroitiečiai kreipkitės pas musų generalį agentų ir palydovų, J. J. Strazdų, e 
chicagiečiai ir iš kitų miestų — į Naujienas.
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[korespondencijos
viskas labai “fain”, taip sa
kant, viskas kruta, juda kuo- 
puikiausiai. Tuo jie visuomet 
pavilioja visus musų artistus, 
dainininkus ir veikėjus. Bet ve,

Baltimore, Md.
Kam p. Miko Petrausko vyriau

sioji duktė “Birutė” sutikta 
tūkstantinės publikos ir visi 
ją kuošinrdingiaufia pamy
lėjo.

K. 
ir 
jų

inis vakaras 20 me
tu sukaktuvių kaip “Birute” 
parašyta g. B. Petrausko. 1 1 
d^ balandžio sutiko k nugeria u- 
si<> pasisekimo. Vaidinimas 
pavyko taip puikiai, kad susi
rinkusi publika liko patenkin
ta; dainos, muzika ir pats loši
mas liko kuopukiausia publi
kos suprastas ir sujungtas su 
jos siela. Publikos užsilaiky
mas buvo tokis rimtas, kad re
gis visi buvo pamiršę, jog jie 
sėdi Lietuvių Salėje. Jie visi 
jautėsi, kad gyvena Palangos 
krašte, Lietuvoje, ir kovoja su 
teutonais, dainuodami narsias 
kovos dainas. Jie jautėsi' kad 
jie gyvena penkis šimtus me
tų tam atgal, .ir mato kuni
gaikšti Keistutį įsimylint į Bi
rutę; mato puikias sesytes vai
dilutes deginant aukurų ir 
girdi jų puikiausias dainas be
giedant tų laikų dievuliui Per
kūnui; mato tų laikų kunigus 
krivių-krivaičius, kurie nuskir- 
davo jaunas mergeles dievams, 
amžinąja ugnį kūrenti. Sale 
šitų visų vaizdų, girdi chorų ir 
orkestrą išpildant gana sėk
mingai dainas ir skambėjimų 
puikių melodijų, šitokiais pui
kiais reginiais, tokiom puikiom 
melodijom pirmą kartą Balti- 
morės lietuviai turėjo progą 
gėrėtis, užtad jiems ir buvo 
nekas kitas, kaip vien tik sur- 
prizas! Gaila, kad svetainė 
buvo permaža ir keliolika šim
tų žmonių negavo progos pa
matyti tą puikų kurinį; bet te
gul jie nenusimena.— jie turės 
progos antru kartu pamatyti 
tą taip puikią musų Miko dūk
ti rj “Birutę”, nes yra žinių, 
kad g. Petrauskas pasiliks ant 
ilgiaus Baltimorėje ir su pa- 
gelba Lietuvių Amerikos Atle 
tų Kliubo da pastatys scenoje 
antru kartu “Birutę” ir kitus 
savo veikalus, k. a. “Kamin
krėtį ir Malūnininką”, “šiena- 
piutę” ir kitus.

• trys vaidelutės buvo, taip sa
kant amerikoniškai, O. 
Keistutis—- Pranas (linkus 
keturi Lietuvos kareiviai:
rolės nedidelės, lodei nėr kas 
nė pasakyt apie juos. žustci- 
nas. vokiečių pasiuntinys • •

I Juozas Balciųnas su savo dviem 
karžygiais ir trimis knechtais- 
vyčiais; p. Balčiūnui atsiejo 
gana daug padirbėti, kad išmo
kus tokią ilgą rolę, kurioje 
reikėjo nevien lošt, bet ir dai 
nuot ir nežiūrint to, v ištik p. 
Balčiūnas pajiegė sulošti Zus- 
teiną ir sudainuoti arijas. Miš
rus choras, 
liO asmenų 
sas dainas 
noje.

Užbaigus lūšie birutę, da bu
vo pridurta Laso numeris 3- 
čias, Miko Petrausko kompozi
cijos, susidedantis iš keturių 
dainų, kurias sudainavo choras, 
o dvi dainas duetas, ir vieną 
solo, pritariant visam orkes
trui, kurį vedė komp. M. Pet
rauskas.

Po vaidinimo L. A. A. K-bas 
pakvietė visus vąkaro veikėjus) 
ir daugelį pašalinių svečių į uŽ-J 
kandžių vakarėli, čia garbės 
svečiais buvo komp. M. Pet
rauskas ir Art. J. Babris (Ba
bravičius). Susėdus už stalo 
svečiams, kliubo pirm. J. Milu 
naičiui paprašius, visi sustojo 
ir pagerbė komp. M. Petraus
ką už jo ilgų melų meno dar
buotę, ir už taip puikų sumo-' 
kinimą sulošti jo taip puikiai 
•išruoštą veikalą

Laike užkandžių 
?ilė: kalbėtojų,
džiaugėsi įspūdžiais 
įritindami g. Petrauskui už jo
iarbuotę, linkėdami jam geros Į 
kloties ir kartu prašydami, kad 
jis pasiliktų ant ilgiaus gyven
ti pas mus. Vakarėlis buvo 
minas kuogeriausio ūpo ir vi
si svečiai atsisveikindami vieni 
intrus, išsiskirstė į namus apie 
antrą valandą nakties.

Baigiant vaidinti “Birutę”, 
g. M. Betrauskas gavo sveiki
nimo su linkėjimais telegramą 
nuo Dr. M. Devenio iš Water- 
bury, Conn.

Prie progos norisi pasakyti 
štai ką: čikagiečiai, newjorkie
čiai ir bostoniečiai gana tan
kiai giriasi, kad tik pas juos

susidedantis iš apie 
sutartinai pildė vi- 
dnlyvaudamas sce-

Birutę’.
buvo visa 

kurie 
vakaro,

Dabar lieka pakalbėt trupu
ti apie artistus mėgėjus, ku
riems reikėjo atlikti žymesnės 
ir vidutinės rolės, žymiausia 
rolė visam veikale yra Biru 
lės, kurią vaidino |>-lė Eleno- 
ra Feravičiutė. *Ji taip gerai 
išmoko savo rolę ir savo pui
kiu išlavintu balseliu dainuo
dama arijas Jiesiai stebino 
publiką ir ji atvaizdino ne ką 
kitą kaip vien tik autoriaus 
duotą sielą anų laikų Birutei. 
PJlė Elenora pasiliko pas bai- 
timoriečius kaipo šio veikale 
žvaigždutė, garbė jai!

šiuo laiku pradeda iŠ jų glėbio 
sprūsti mylimiausi asmenys ir 
apsigyventi pas 'mus suvis ne
paisydami, kad juos ten taip 
maloniai vaišina ir da dauginus 
žada. Mes elgiamės visai pa
prastai, nieko nedailinam, nie
ko neprižadam duoti, lik sutin
kam pagelbėt ten, kur yra rei
kalinga. Mes sveikinam visus 
artistus su savo pūslėtom ran
kom, be pirštinaičų, kalbam 
tik suprantama lietuviška kal
ba ir jie pas nlus rimsta ir no
ri gyvent, štai ve, artistas 
Juozas Babris. čikagiečiai 
šaukia, rėkia: eikš prie mus J. 
eikš prie mus! O jis atvyko 
pas mus ir sako: “baltimorie- 
čiai yra puikus žmonės ir ma
lonus, man ramu su jumis gy
venti ir linksmintis, užtad 27 
d. balandžio, Lietuvių salėje, 
aš jums padainuosiu da kar
tą”. Baltimoriečiai šitą pasiū
lymą meiliai priima, ir žada 
kuoskaitlingiausiai atsilankyt 
i koncertą. -K. L.

Lietuviai Advokatai

e
STANLEY MANAUS

SIUVftJAS
Ofiso vai. 9 A. M. iki 5:30 P. M.

Siutai $85 ir aukštinus
Goddard Bldg., Tel. Central 4615

J

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
- Gyvenimo įlieta

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

A. A. OLIS
Advokatas

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
PStnyčios.

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas 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 /
h ■ .........-..........................— ■ ...........-..............

100 N. LaS'alle St., Chicago, Iii. 
arba prie vietinių agentų

4
6

CHRYSLER 
Automobiliai 
Parsiduoda 
daugiausia

Nes yra stipriausi ir 
gražiai subudavoti.

cylinderių sedan ............... $995
cylinderių ........................... $1,695

Inšiuriname dykai ant metų. Pri
imame senus karus ir duodame 
ant lengvų išmokėjimų.

JOHN J. BAGDONAS
4404 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 9030

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pullman 5950 
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Rdselande 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

Šlapios Kojos!
šlapios kojos pavojinga! •
Daug pavojingų peršalimų, vedan

čių į influenzą ir plaučių uždegimą, 
galima primesti šlapioms kojoms.

Patrinkite kojų padus vikriai ir 
ištisai su

PAIN-EXPELLERIU
Vaizbaicnklis jreg. J. V. Pat. Biure.

Trinkit iki oda įkais ir kojų padai 
paraudonuos.

Žiemos ar vasaros metu saugokitės šlapių kojų!
Pain-Expellerį parduoda vaistininkai visur, 35c. ir 70c. 

už bonką.
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbaženkliu.

F. AD. RICHTER & CO.
BERRY & SO„5th STS. BROOKLYN, N. Y.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington& Clark
4 — |

Namų Tel.: Hyde Park 8895
-----

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 —

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
• AKUŠERKA

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

Už dyką pa
tarimas, dar i: 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rusite pa- 
gelbą.

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

f

Tel. Blvd. 3136
M. Woiikievica-

BANIS

AKUŠERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

<■

OR. HERZMAN^
— IŽ RUSIJOS-

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų panai 
naujausius metodus X-Ray ii Ki
tokius elektros piietaosus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

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

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

L Egzaminuoja akis — pritaiko 
e I - ! I » • .. I i L I Iakinius — Šlifuoti stiklai 

ant vietos

DR. G. SERNER 
Lietuvis Optomętrist 
3265 So. Halsted St.

Tel.. Boulevard 7679 
Vai.: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėlioj 10 iki 
12 ryte

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000Telefonai:

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 iki 
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

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros feikinenys 

2215 W. 22nd StM Chicago
Phone Canal 2591

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.' 

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vali po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Rr.A.R. BLUMENTIIAL

Optametrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S'. Ashland Av.

pampas 47-tos 
ant 2 lub

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.L..............  ■ ■■■

Phone Canal 1713-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tėvunrts, Birutės tėvas, Juo
zas Neikus, vaidino gana gerai, 
nes tai yra nuo senai žinomas 
kaipo geras lošėjas, ir apie ji 
daug rašyti netenka. Birutės 
broliai -Nadas Rastenis ir Ma
tas Butkus, abudu kaipo dide
li vyrai, pasižymėjo ne vien 
didumu, bet ir lošimu bei ir 
dainavimu, taip sakant, tai tik
ri anų laikų tvirtieji brolužiai 
su skambančiais balsais. Kri- 
vių-KrivaiXis Jonas (falinis, 
krivė Kazys Liutkus, aukinin- 
kai J. Neikus ir I. Urniežius, 
vaikutis, neregio vedėjas— J. 
Aleknavičius, senis aklas vai
dila,—Matas Butkus, ši rolė 
yra gana vaizdinga ir M. But
kus atliko puikiai; čia jo dide
lis balsas skambėto skambėjo 
dainuojant garbės dainas prie 
aukuro; šalę to, visas jo vai
dinimas buvo pilnai geras. Vai- 
delutės solistės p-lė Ona Čes- 
niutė ir p-nia Petr. Keseraus- 
kienė, abidvi turinčios gražius 
balsus, puikiai atatiko garbin
ti dievulius ir vaizduoti anų 
laikų vaidelvtes. Vaidelytės 
lošėjos p-lės Alena Vasiliaus
kaitė, Emilija Simanauskaitė 
ir Ona Lukoševičienė, visos

Didelė Vasaros Ekskursija
- LIETUVON 1

Didžiausiu pasaulyje laivu
MAJESTIC, Gegužio 15 dieną

Keliauninkus asmeniškai palydės iki pat Klaipėdos White 
Star Linijos ekspertas palydovas 
| abi pusi nupiginta kaina $181 

Jungt. Valst. karės taksų $5 ekstra
Tik 6 dienas per Atlantiko vandenyną. Pakeliui pamatysi

te milžiniškąjį miestą Ix>ndoną ir pasieksite Klaipėdą j 1 
jienų.

Pilnų informacijų norėdami gauti kreipkitės j jūsų apy
linkės agentą arba į »

WHITE STAR LINE
127 So. State Street Chicago, Illinois

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasaugkas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 So. Wood St.
Telephone Lafayette 7617

Res.: 12046 So. La Šalie St.
Telephone Pullman 88G8 

v_ -

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

* mėgsta.
I. ............... I ..............................  ..■■■ ! ! ! /

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

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

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

Vienas skaitytoj;'.! f ę skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.yj^ per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidą. 
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 mėtys—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.... ,......................................    Atkirp čia ............................ '.....................
Data: Balandis 27, 1926

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. Brunsvvick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1 Dr. Lawrence P.'Slakis E

DENTISTAS
4454 So. VVestern Ave< " 

VALANDOS: * S
nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare P

M
H

H

XXXXXXXXX! LXXXXXXXXXXXXXXXX.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. ResM 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

v— ....................
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Ave.,‘ 
near 47th Street 

CHIČAGO
V

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

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

YUSZKIEWICZ
Musų gydymo būdas tiktai na

tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai '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.

ŠALIN PLIKUMAI!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juosi labai švariai.

Dr. Yuszkiewicz, 
1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.
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Chicago, III.
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Subscription Kates) 

$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
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Entered as Second Claaa Matter 
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Naujienos eina kasdien, liskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas) Roosevelt 8500.

Chicagoje ----  paltu:
Metams ....................................... $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Tusei metų ............................  4.00
Trims mėnesiams ......................r $2.t0
Dviem minėdama .......... ......... 1.60
Vienam mėnesiui ............... 75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ■........—................ 8c
Savaitei ......   18c
Mėnesiui ..............-... ......... „......  75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu;

Metams .................................. _ $7.00
Pusei metų ................................ 8.50 I
Trims mėnesiams ..................... 1.75
Dviem mėnesiam......................  1.25
Vienąm minėsiu! ......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...................................... $8.00
Pusei metų .............. 1......... 4.00
Trims mėnesiams .................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga

KUNIGAS REINYS PASITRAUKĖ Iš UŽSIENIO 
REIKALŲ MINISTERIO VIETOS.

AMERIKIEČIŲ KOMISIJA GINA MEKSIKOS 
VALDŽIĄ.

SVARBUS MITINGAS ATEIVIŲ REIKALAIS.

EI-Pasiuntinybė praneša iš Washingtono gavusi iš 
tos žinią, kad Lietuvos užsienio reikalų ministeris kun. 
M. Reinys atsistatydino ir užsienio reikalų ministerio pa
reigas dabar eina ministeris pirmininkas, p. Bistras. '

Tarpe “krikščioniškų” ministerių, matyt, vėl kilo 
koks nors nesusipratimas. Kaipo “artimo meilės” specia
listai, krikščionys demokratai, rodos, turėtų mokėt gra
žiau sutikt tarp savęs, negu kiti žmonės; oi tuo tarpu Lie
tuvos valdžioje nuolatos įvyksta tai kriziai, tai atskirų 
šulų pasitraukimai. į.’1 !

Svarbiausias dalykas, kuriuo pasižymėjo kun. Rei
nio ministeriavimas, buvo iškilmingas bolševikų komisaro 
Čičerino priėmimas Kaune. Nežiūrint to, kad čičerinas 
yra “bedieviškos” valdžios atstoyas, Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris pasitiko jį, kaipo garbingą svečią gele
žinkelio stotyje, liepė orkestrai pagriežti “Internacionk-

fidencialį pasitarimą.
Ar diplomato frakas, užtemptas ant kunigo sutanos, 

gerai tiko Reiniui, mes nežinome; bet manome, kad tar
navimas dviem dievam turėjo būt jam vis tik nesaldus. Ir 
tur-but nebuvo vaisingas. Iš čičerino pažadėjimų Kauno 
puotose, kaip žinia, niekp neišėjo. Sovietų valdžia veda 
derybas su Franciją ir su Lenkija ir visai nesirengia pa
dėt Lietuvai atgauti Vilnių.

Amerikiečių komisija, susidedanti iš 17 asmenų, ke
liavo į Meksiką tyrinėti dalykų padėtį ir dabar, pagrįžu
si atgal, sako, kad Meksikos valdžia esanti labai toleran
tinga religijos klausimuose ir jokių skriaudų tikybinėms 
įstaigoms arba organizacijoms nedaranti.

Pasak komisijos, nesusipratimai tarp Meksikos val
džios ir katalikų kunigų kylą ne per valdžios, bet per tų 
kunigų kaltę. Su katalikų kunigais Meksikos valdžia el-

testonai visur sutikę su įstatymais, prisitaikę prie jų, ir 
dėl to dabar niekas jų nekliudys. O katalikų kunigai sten
giąs! triukšmu pasipriešinti reformoms, kurias valdžia 
vykinanti krašto labui. Bet tuo triukšmu katalikų dva- 
siškija nieko! nelaimėsianti.

Pas 
prasta, 
viešam 
doje susiginčija 
nūn tai vienas arba antras jų
( o kai kada ir abudu) tuojaus 
pereina prie asmeniškų užsipul
dinėjimų. Tuo ypatingai pasi
žymi musų komunistai, kurie nė 
vieno ginčo su priešingos nuo
monės žmonėmis negali užbaig
ti, neišpludę jų ir neišniekinę.

Kai dėl komunistų, tai šitoks 
“kovos” būdas yra jiems visai 

I natūralūs, sutinkąs su visa jų 
politika ir “principais”. Į kito
kios nuomonės žmones komuni- 

| štai žiuri, kaip į 
“išdavikus”, 
“kraugerius” ir t. t.; todėl su | 
tais žmonėmis jie nemato rei
kalo nė padoriai elgtis. Komu-j 
nistų “šventasis”, Leninas, pa-1 
sakė juk, kad prieš savo idėjos 
priešus galima vartoti ir slaptas 
intrigas, ir apgavimą, ir melą.

Bet tą negražią taktiką asme
niškais užsipuldinėjimais kovot 
prieš kitaip manančius žmones 
dažnai pavartoja ir Chicagos 
kunigų laikraštis. Nesenai ji- 

I sai buvo pradėjęs atakuot Dr. A. 
Į J. Karaliaus asmenį dėl nuomo
nių, kurias pastarasis išreiškė 
“Naujienose”apie religiją; pas
kui tas laikraštis, jau atvirai ro
dydamas savo simptiją komuni
stų palaidburniui Pruseikai, iš
vadino “niekšais” visus socia
listus!

Jeigu tečiaus “Draugas” nu-j 
tarė eiti šituo keliu, tai keista, 
kam dar jisai dabar prieš publi
ką teisinasi! Tai yra nelogiš
ka.

Ir jo pasiteisinimas yra ne- 
1 vykęs. Del savo nepadorių prie
kabių prie Dr. A. J. Karaliaus 
jisai sako, kad kitaip vesti su 
iuo polemiką jisai negalėjęs, nes 
tas daktaras parašęs nesąmonę 
apie “dusią”. Bet argi galima 
išspręsti “dūšios” klausimą, už- 
sipuldinėjant asmenį, kurio nuo
monė yra skirtinga?

Ginčuose dėl mokslo, religi
jos, visuomenės ar šiaip kokių 
bendrų klausimų asmeniškumai 
turėtų būt visai atidedami į ša
lį. Kas, vietoje aiškinti klausi
mą arba išrodinėti savo oponen
to klaidas, ima, šaukti: “Jus 
neklausykite jo, kadangi jisai 
yra šioks ir toks”, tas parodo 
tiktai savo nekultūringumą.

lietuvius yra labai pri- 
kad jeigu du žmones 
susirinkime arba spau- 

kuriuo klausi-

POLI MIK A IR ASME
NIŠKUMAI.

L Pacific and Atlantic PhotoJ 
Dr. Geelkerken, olandų dvasiš- 

niekšus”, I kis, kuris atsisakė raštu pat vi r- 
“parsidavėlius”, | tinti, kad biblijoj yra viskas tie- 

ir t. t.;
i

“NEIŠVENGIAMAS IR I
TEISINAMAS KARAS”.

818188 iš Kaulio.
Rašo U MerikontM

rinkimai, rinki-
mai...

Kas juos laimes?
Žmonės, ar kunigai su davat

komis?
Kaune,

rinkimus
Jau ir

kaimuose visur apie 
kalbama.
ramaus, flegmatiško 

Lietuvos valstiečio nugarai nuo
klerikalinių “gėrybių” ir “lais
vių” naštos pasidarė kieta.

Daugiau nebalsuosime už ku
nigus: jie mus Romai ir Varša- 
vai parduoda, kalba maldingi 
Lietuvos žmoneliai.

¥ ¥ ¥ ,
Oi daug darbo turės proku

ratūra, jeigu Lietuvos žmonių 
balsai duos galios opozicijai pa
daryti kratą Lietuvos valstybi
niuose aruoduose...

Komisija, tyrinėjusi Meksiką, susidėjo ne iš kokių 
nors “bedievių” arba radikalų, bet iš ganą konservaty
vaus nusistatymo žmonių. Į ją buvo įdėję dagi keletas 
įvairių tikybų dvasiškių. Jeigu ji užtaria Meksikos val
džią ir pataria Jungtinėms Valstijoms nesikišti j jos rei
kalus, tai, matyt, ji. nėra taip baisi, kaip ją “malevoja” 
klerikalų skauda Amerikoje.

“Naujienos” jau senai yra nurodžiusios, kad kleri
kalų kaltinimai Meksikos valdžiai yra nepamatuoti. Mek
sika nori padaryti visai paprastą civilizuotame pasauly
je dalyką: atskirti bažnyčią nuo valstybės ir paliuosuoti 
mokyklas nuo kunigų globos. O klerikalai rėkia, kad ji 
griaujanti bažnyčias ir naikinanti religiją! Argi religija 
gali laikytis tiktai su valstybinės prievartos pagalba?

Balandžio 30 d. įvyks Chicagos Lietuvių Auditorijo
je didelis viešas susirinkimas ateivių reikalams apginti. 
Tą mitingą šaukia Chicagos Lietuvių Imigracijos Komi
tetas, kuris buvo suorganizuotas /viešam susirinkime apie 
dvejetas metų atgal, kuomet buvo mėginta iškovot Wa- 
shingtone didesnę “kvotą” Lietuvos žmonėTns, norintiems 
atvykti į šį kraštą.

Dabar Washingtone vėl tapo aštrioje formoje pasta
tytas ateivybės klausimas. Viena, pati valdžia nori šiek 
tiek palengvinti kitų šalių žmonėms įvažiavimą į Ameri
ką; antra, yra sumanymų įvesti kai kuriuos suvaržymus1 
gyvenantiems Amerikoje ateiviams (registracija ir 1.1.). 
Šitie klausimai ir bus išaiškinti minėtame mitinge, balan
džio 30 d. Reikia tikėtis, kad atsilankys skaitlinga pub-| 
lika, nes tai yra gana opus reikalas.

Trockis ne juokais rengiasi 
gauti specialiu Amerikos globė
jo ir patarėjo “džiabą”. Neper
seniai jisai skaitė Maskvoje ilgą 
referatą apie Amerikos ateitį. 
Dabar jisai įspėja Amerką dėl 
tarptautinės nusiginklavimo 
konferencijos, kad ji nepakliūtų 
į Europos imperialistų spąstus; 
ir prie progos jisai pranašauja 
jai karą su Japonija. Sako:

“Amerika nori nusiginkla
vimo Europai, bet ji pati ne
gali nusiginkluot, nes yra taip 
pat tikra, kaip saulės tekėji
mas rytuose kiekvieną rytą, 
kad tarp Japonijos ir Jungti- 
nių Valstijų įvyks konfliktas 
dėl viešpatavimo Ramiamjam 
vandenyne.”
šitam konflikte sovietų Rusi- 

josjos reikalai, girdi, supuolą su 
Amerikos reikalais, nes tiedvi 
valstybės taip viena, kaip ir ant
ra, esančios lygiai suinteresuo
tos tuo, kad Japonijos imperia
lizmas neįsigalėtų. Sovietų Ru
sija todėl eisianti išvien su 
Jungtinėmis Valstijomis prieš 
Japoniją:

“Kuomet sovietų Rusija”, 
sako Trockis, “bus aplinkybių 
priversta, priešintis imperiali- 
stiškiems Japonijoj. žygiams 
prieš Rusiją dėl ekonominių 
ir teritorinių priežasčių, tai 
Amerika taip pat turės teisę

vartoti ginkluotą jėgą savo 
prekybos apgynimui.”
Pasak Trockio, vadinasi, ka

ras tarp Amerikos ir Japonijos 
yra neišvengiamas ir, Amerikos 
pusėje, jisai bus visai pateisina
mas, — nes Jungtinės Valstijos 
stversis ginklo savo prekybos 
apgynimui.

šituose bolševikų komisaro 
išvadžiojimuose nė per stipriau
sią mikroskopą negalima suras
ti darbininkiškos arba revoliuci
nes idėjos. Trockio lupomis 
kalba grynų-gryniausias milita 
ristas. Jisai nemato kitokio ke
lio išrišti kylančius tarpe atski
rų šalių nesutikimus dėl preky
bos, kaip tiktai per ginkluotą 

kova. f

Del ko kilo paskutinis didysio 
Ikaras, jei ne dėl tarptautinės 
prekybos interesų ? Ir ar ne dėl 
to tas karas yra vadinamas 
“imperialistiniu”? Ar bolševi
kai ne smerkė tą karą, kaipo di
džiausią kapitalizmo nusidėjimą 
prieš žmoniją? Ar jie nesakė, 
kad tokio karo sustabdymui dar
bininkai turį kilti su ginklais 
rankose prieš savo valdžias?

Dabar Trockis visą tą bolševi
kų nusistatymą atmeta ir skel
bia, kad sekantis didelis imperi
alistinis karas busiąs neišven
giamas. Jeigu karas bus neiš
vengiamas “kaip saulės tekėji
mas rytuose”, tai juk butų ne
sąmonė jam priešintis!

Jeigu Amerikos pusėje tas 
karas bus dagi pilnai pateisina
mas, tai aišku, kad ir Amerikos! 
darbininkai turės jį remti viso
mis pajėgomis!

Štai kaip šiandie kalba tas 
pats Trockis, kuris 10 metų at
gal Europoje agitavo už “revo
liucinių socialistų” bloką net su 
anarchistais, kad tik kaip nors 
butų sulaikyti nuo karo lėmimo 
Europos darbininkai. Nė ar
šiausi Amerikos džingos šiandie 
negalėtų sugalvoti geresnių 
argumentų agitacijai už milita-1 
rizmą ir “preparednesa”, kaip] 
tas buvęs ‘/taikos kad ir čia dar j 
taip” apaštalas, 
kad tuos Trockio 
persispausdino visi 
kraščiai.

Buvęs bolševikų
teris ne tiktai iš kalno duoda 
“atleidimą” Amerikos imperiali
stams dėl busimo karo su Japo
nija, bet jisai da ir padrąsina 
juos, žadėdamas jiems sovietą 
Rusijos pagalbą. Jisai tiesiog 
siūlo Amerikai padaryti su Ru
sija karo sąjungą ir rengtis ko
von prieš Japoniją!

Kuriuo tikslu jisai taip daro? 
Aišku — jisai mano, kad šito
kiu pasiulymu bus galima įgyti 
Amerikos pripažinimą ir gauti 
paskolų sovietų valdžiai. Del to, 
kad nubankrutavušlai bolševikų 
valdžiai yra reikalingas Ameri
kos auksas, tai bolševikai pasi
ryžę yra sukišti Rusijos ir Anie- 
kos darbininkų gyvastis į impe
rialistinio karo nasrus. Lainiė 
tiktai, kad Amerikos darbinin
kai nėra įsirašę į “trečiąjį inter
nacionalą” ir nesiskubins guldy
ti savo galvas už kapitalistų pre
kybos reikalus Kinijoje.

varg-

♦

pacituoti iš
įvykį seimo

posėdyje,
brutaliai

Uivos kalbėtojai, prelegentai, 
organizatoriai, įgaliotiniai, at
stovai ir visokie misionieriai 
lanko Amerkios lietuvių kolo
nijas su visokiomis “medžio
kliškomis” misijomis.

Amerikiečių ausys priverstos 
pakęst “spyčius” ir tokių Lie
tuvos “oratorių”, kurie čia nėra 
nė vienos kalbos nepasakę, o tik 
turi pakankamai nervų nuvykus 
Amerikon organizatoriais pa
mokslininkais dėtis. Už tai ir 
sako amerikiečiai, kad esą “gri- 
noriai r^emoka spyčint”.

Kuomet Kristus savo pamo
kslais žmones virkdino, tad jo 
pažįstami stebėdamiesi sakyda
vo:

— Nejaugi Jus nepažįstate iš 
musų kaimo stalioriaus Juozo 
sunaus?..

Taigi “savo kaime sunkiau 
būti pranašu”.

Ir gerieji musų oratoriai, 
kaip Sleževičius, Kairys, Purė- 
nienė, Bielins, Plečkaitis, Kvies- 
ka, Sugintas, ete per ilgą in
tensyvų darbą atšimpa.

Jie visuomet butų maloni 
naujiena Amerikoj.

Taigi aš čia ir noriu pasaky
ti, kad baisiai žalingas apsireiš
kimas yra lame, jogei Ameri
kos lietuviai nepaseka Lietuvos 
misionierių pavyzdį. Bent rin
kimų metu Lietuvos žmonių 
mitinguose turėtų savo gilaus 
patyrimo žodžius tarti toki 
Amerikos lietuvių kalbėtojai 
kaip Grigaitis, Bagočius, Gugis 
Montvidas, Vitaitis, Michelso- 
nas ar kas nors iš visus eilės 
Amerikos lietuvių veikėjų, ku
rie Lietuvos žmonių gerove la
biau interesuojasi negu Lietuvoj 
gyvenantys musų ponai 
jai.

i ais, nekeis triukšmo, prie mn^.- 

ifložių nekibo,..
“Aiškiausia rodyklė, kad pro

gresyviai delegatui turėjo daug 
t pėkų, rodo balsavimai į re
daktorius. Mūsiškis gavo 62 
prieš jų 85. Reiškia, 23 balsais 
reakciniai elementai turėjo di
džiumą. Ir po to, kai jie daug 

.‘meižtų išpylė ant progresyvės 
pusės...”

Tai kitaip tas bolševikų gai
valas išdergė SLA. seimo dele
gatus. Jis seimo delegatus iš
vadino “reakciniais elementais”. 
Ir už ką? Ar jie sulaužė SLA. 
konstituciją? Ar jie nutarė ką 
priešinio SLA. konstitucijai — 
kenksmingo? Jis nei vienu žo- 
c’žėiu to neįrodė. Jeigu “reakci
niai elementai” seime turėjo 
didžiumą ir manė “SLA. ap- 
: augot Sandaros naudai”, tad 
jie turėjo puikią progų tai pa
daryt, ar ne? Taigi, ar jie taip 
padarė, ar Sandara iš SLA. pa
sinaudojo? Visi žino, kad to
kių dalykų nebuvo. Juk tai 
gryniausias to žmogaus melas 
ir šmeižtas.

Taigi, bolševikų Muzira nu
rijančia, kad, sekantis SLA. 
seimas jeigu jis ten nuvažiuo
tų—gali užkurti jam “pirtį”...

—P. A. D.

Nenuostabu, 
pareiškimus 
Hearsto lai-

kuro minis-

¥ ¥ ¥
Tūli ’ ponai, a la Petrulis, 

nelauks rinkimų rezultatų. Jie 
ankščiau išneš savo kudašių. 

Į Už mėnesio litaniją sužinosite.
♦ * *

Provokacinius tikslais Lietu
vos gaspadoriai-klerikalai rin
kimams išstatė sąrašą
dienių katalikų”. Jų agitatoriai 
Radzevičius, Zubauskas ir tam 
panašus šiaudadušiai katalikų 
vardu kritikuoja valdžią kaip 
aršiausi bolševikai. Neva opozi
cijos manevru nori savo gardan 
porą atstovų sučiupti. Bielinis 
jų kodą išifravo.

■ * ♦
Neprdšalį bus 

“L. ž.” istorinį
užsienių komisijos 
kuriame klerikalai 
sankcionavo par< 
niaus ir višbs okupuotos 

| vos už penkias vyskupų 
arcivyskupų mitras.

“Šios dienos Seimo 
nių komisijos posėdy užs. r. 
m. kun. Reinys br kitko darė 
pranešimą 
bažnytinės 
tvarkymą ir naujų vyskupų 
paskyrimą. Als. p. Toliušis ir 
p. Kairys griežtai' kritikavo 
vyriausybės politiką ir pa
siuntė priimti sekančią rezo
liuciją:

Seimo Užsienių 
misija, išklausiusi 
balandžio 10 
reik, ministerio 
pranešimų apie 
Lietuvos bažnytinės provinci
jos ir paskyrimų arcivysku
pų ir vyskupų ir imdama do
mėn, kad bažnytinės provin
cijos sutvarkymas yra Lietu
vos suvereninių teisių įžei
dimas, kad jis yra pravestas 
slaptai, visai aplenkiant ir 
Seimą ir Užsienių reik, ko
misiją, kad tas sutvarkymas 
pripažįsta dabartinį teyitoria- 
linį status quo su Lenkija ir 
formaliai fiksuoja išsižadėji
mą Vilniaus krašto, kad po
piežiaus aktas negalėjo įvyk
ti be vyriausybės žinios ir 
pritarimo, smerkia vyriausy
bes politiką santykiuose su 
Vatikanu ir reiškia savo 
griežtą protestą.

PasirošerM. Sleežvižius,
Z. Toliušis, St. Kairys.

Diskusijoms dėl bažnytinės 
provincijos sutvarkymo pasi 
baigus ir Užsienių reik, mi- 
nisteriui du kartu iš esmės 
tuo klausimu išsitarus, buvo 
pasiūlyta aukščiau minėta 
rezoliucija balsuoti. Kun. 
Reinys prašo tos rezoliucijos 
nebalsuoti. Pirmininkaujan
tis irgi siūlo los rezoliucijos 
nebalsuoti; tuomet atstovas 
Sleževičius pasiūlė nubalsuo
ti klausimą: ar patiektoji re
zoliucija turi Imli šiandien 
balsuojama ar ne. Kadangi 
posėdyj dalyvauja 3 opozici- 

< jos atstovai ir 2 pozisijos, tai 
p.Ambro^aitis atsisako staty
ti balsavimui ir šį klausimą 
ir uždaro posėdį.

Opozicijos atstovai paroiš? 
kia griežčiausį protestą prieš 
visiškai neteisėtą pirminin
kaujančio elgesį.

Lietu- 
ir dvi

u žalo

apie Lietuvos 
provincijos su-

reik, ko-
1926 m.
Užsienių 

kun. Reinio
sutvarkymą

ti.

valdy to-
, i'

* ¥ ¥
Musų dramaturgas 

Vaičiūnas parašė tikrai puikų 
veikalą “Tuščios Pastangos” 
Jame iššifruojami musų erzac- 
inteligentų tipai, ypač “švaca- 
rijos” daktarai. Parodomi tik
roje šviesoje valstybinio biznio 
ura-patriotai. Del to preziden
to ir ministerių ložose nesima
to nė gyvos dsąsios ir nesigirdi 
plojimo. Už tat teatras perpil
dytas jautrios publikos. Netoli 
seimo rinkimai, tat klerikalams 
nedrąsu buvo šią premjerą už
drausti, nors švietimo ministe
rijos šulas Volodka po antro 
veiksmo čiaudėdamas išbėgo, 
o dramos direktorius Gira iš 
“filosofijos” daktaro monologo 
aštuonis puslapius “surumų” iš
braukė.

Petras

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

, Bijo, kad neužkurtų 
pirtį

Pastebėjau bolševikų “Lais
vėj”, kad ‘draugas” R. Mizara 
neapsiėmė, kad jį rinktų dele
gatu (SiLA. kuopoj, Brooklyne) 
į sekantį SLA. seimą, kuris į- 
vyks New Yorke. Kodėl? Bol
ševikų Mizara, matyt, turi iš- 
rokavimą, nes jis yra buvęs 
pereitame SLA. seime delegatu, 
ir tuojaus po seimui savo orga
ne “Laisvėj” yra apšmeižęs 
seimo delegatus. 'I nojaus po 
SLA. seimui, atsibuvusiam 
mieste Wilkes-Barre, Pa. virš- 
minėtas Mizara (pradžioje lie
pos mėn. 1924 m.) “Laisvėj” 
štai kaip parašė.: “Berods nė 
apie vieną iš SLA. seimų nebu
vo liek daug kalbėta ir trukš- 
muota, kiek apie 33-čiąjį, įvy
kusį Wilkes Jjarre mieste bir
želio 23—27 dd. Aišku, visos 
isteriškos atakos, visas triukš
mas buvo keliamas tautininkų 
spaudos ir agitatorių norinčių 
pasilaikyt SLA. savo partijos 
melžiama karvute ir ant lo
baus... Tai buvo paskutinis 
ginklas kuHuomi tie ponaičiai 
manė apsaugosią SLA. Sanda
ros, naudai...

“Moraliu žvilgsniu žiūrint, 
pažangieji laimėjo viską. Jie 
visas laikas buvo džentelmo-

Išbėrimai
Jei jus turite išbėrimus arba kitų 

odos ligą, nusipirkite bakseJj 
< a<lum Ointment. Jis prašalina niežė
jimų tuojaus, jis labai gerai gydo tas 
odos vietas kurios yra užkrėstos liga 
ir yra paraudonavusios. Cadum Oinl- 
nicnt taipgi geras nuo spuogų, šlakų, 
pučkų, išbėrimų, suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogų išbėrimų, deder
vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
ifiaibrožimų, persipiovimų, nuNidreski- 
mų, skaudėjimų, šašų, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
paš The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Aver.ue, Nevv York.

Jis Pasunkėjo 13 Svaru
Jaučiasi Labiau Dėkingu

L. R. Taylor iš Willow Bend, W. 
Va. rašo: “Aš dekavoju Jums už pa- 
gelbą, kuri esmi apturėjęs iš Jūsų 
gyduolių. Aš netiktai atgavau svei
katą, bet ir pasunkėjau 13 svarų. Aš 
dabar jau imu ketvirtą bonkUtę Nu- 
ga-Ttone. Mano gyvastis priklauso 
nuo Nuga-Tone, todėl aš jaučiuosi 
labai dėkingas”.

Musų skaitytojai atras Nuga-Tone 
neblėdingą, malonų ir veiklų gydyto
ją, kuris padidina stiprumą ir pajie- 
gą, taiso apetitą, nervus, kraują ir 
kūną. Jisai suteikia tinkamą miegą, 
stimnlliuoja kepenis, ir labai gerai 
reguliuoja vidurius. Nuga-Tone yra 
garantuotas, jog patenkins jumis, ar
ba grąžinama jūsų pinigai. Pastebėk 
garantiją ant pakiuko. Rekomen
duojamas, garantuojamas ir pardavi
nėjamas per visas aptiekas; arba 
prisiųsk $1.00 ir gausi tiesiog iš 
National Laboratory, 1014 So. 
V/abash Avė., Chicago, III.

NUODAI!
Žiemos Nuodai Pripildė Jūsų Sistemų

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.

Pamatyk ir išgirsk Gul- 
bransen Registering Pianą, 
pas BUDRIKI.
Vienatinis Pianas katras 
groja Rolles teisingai, be jo
kio mechaniškumo; kainos: 

$290 — $450 — $530
— $615 — $700

Ant lengvų išmokėjimų

JOS. F. BU9RIK
3343 So. Halsted Street
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Chicagos žinios
Užmušta daug vaikų
Pastotomis dienomis orui 

kiek atšilus ir vaikams pasipy
lus gatvėn žaisti, labai daug 
vaikų užmušta automobilių. 
Automobiliai dabar kasdie už 
muša po keletą žaidžiančių gat
vėse vaikų.

Tai yra pačių automobilistų 
ir kartu vaikų tėvų neatsargu
mas ir nepaisymas. Automobi
listai perdaug greitai laksto 
gatvėmis, kuriose žaidžia vai
kai; o vaikai tai ne suaugusio

kur automobiliai nevažinėja ir
jų vaikai nebus užmušti ar su- dybos antrašai: pirm. J. Gru-

P. S. J. J. K. laikinosios vai

žeisti.

Užsimušė šokdamas 
iš automobilio

šas, 3454 S. Halsted St. 
Blvd. 8674, raštininkas K. 
ronas, 1739 S. Halsted St. 
Roosevelt 8500.

Tel.
Ba- 
Tel.

Peter Klapcrieh, 19 m., sū
nūs turtingos VVihnette šeimy
nos, De Paul universiteto stu
dentas, ar iškrito iš automobi
lio, ar netyčiomis tapo išstum
tas ir liko užmuštas. Kartu šu 
juo važiavo kili trys turtingi 
Loyolos kolegijos studentai. Vi
si jie važiavo pasivažinėti j 
River Forest. Klaperich neno
rėjo važiuoti ir bandęs išlipti.

Amerikos lietuviu 
visuomenei

Laikinojo Vilniaus Lietuvių 
Komiteto apyskaita už 1925 me
tus iš aukų gautų per atskirus 
asmenis iŠ Amerikos lietuvių vi
suomenės.

ji, jie taip greit nepasidabos ir Tuo laiku jis ir iškritęs. Visi 
nėra tokie atsargus. Pamatę |rvs studentai tapo areštuoti ir

Gauta:

vaikus gatvėje automobilistą 
turėtų taip pamaži važiuoti, 
kad bile sekundų galėtų aut 
vietos savo automobilių sustab
dyti, kada tik bus’ tam reika
las. Tėvai gi turėtų atsiminti, 
|<ad gatvė nėra žaismavietč ir 
kad gatvėje žaisti vaikams yra 
labai pavojinga. Jie neturėtų 
savo vaikų leisti į gatvę, bet 
turėtų jiems padaryti žaisma- 
vietę kiemę, ar kur kitur, arba 
leisti vaikus žaisti į parkiukus,

juos kaltinama užmušėjistėj.

lieiuvių Rateliuose
Nepartiniu vaiky draugijų 

atstovy susirinkimas

Vartotų ir Pertaisytų 
Grojiklių Pianų

IŠPARDAVIMAS

Balandžio 23 d., J. Grušo na
muose, Įvyko nepartinių vaikų 
draugijų atstovų pirmas susi
rinkimas. (

Prisiuntė atstovus sekan- 
organizacijos: Jaunuolių

— J. Grušas ir F. 
Jaunoji Birutė — M.

Va i dyla ir K. Baronas (pasta-

čios 
Orkestras

Ant lengvų išmokėjimų po 50c, 
$1.00, $2.00 arba $3.00 į savaitę. 
(Nereikalaujame Down Payment).

Didžiausia Proga. Matykite 
šiuos Bar genus!

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

HAMPTON GKOJIKLIS, Raudon
medžio per- C 1 7K
taisytas I I
KERZHEIM GROJIKUS, Aržuo- 

tmed- $195
GULBRANSEN GROJIKUS, Rau
donmedžio, vartotas tik o mėne
siai, kaip 
naujas ^“*».**

SOLO-CC)NCERT() GROJI K LIS,
Raudon- C97R
medžio I U
DAYTON GROJIKUS, Aržuolo,

$280
FARRANI) CECILIAN, Aržuolo 
medžio, per
taisytas
GULBRANSEN GROJIKUS, var
totas 2 mėnesiai, 
aržuolo medžio
MARSHF1ELD GROJIKUS, Rau
donmedžio, mažai var- 
totas, kaip naujas
GULBRANSEN GROJIKUS, Rie
šuto medžio, mažai 
vartotas
KLMHALL GROJIKUS, Raudon
medžio. Demon- 
stratorius
Ir daugybės kitokią negirdėtų 
bargenų visuomet rasite šiose 
krautuvėse.

$285

Dailės Vaikų Choras — St. 
Barzda ir S. Urbienė, Garfield 
Parko Dailės Vaikų Draugijėlė

J. Užubalis ir Freimontas. 
Grušui paaiškinus šio susirin
kimo tikslą, nurodžius reika
lingumą ryšio tarp atskirų 
draugijų ir t. t., išrinkus tvar
kos vedėju J. Grušą, raštinin
ku M. Vaidyty, F. Venckus įne
šė, kad visos Chicagos lietuvių 
vaikų organizacijos užinegstų 
artimesnius ryšius. Visi tam 
pritarė. .

Po visapusiško apkalbėjimu 
iš draugijų atstovų liko suda
rytas jungtinis komitetas, ku
lis iš savitarpio išrinko pirmi
ninką ir raštininką. Šis komi
tetas vadinsis Jaunuomenės 
Jungtinis Komitetas, •sutrum
pinus J. J. K. Sąryšiui vardas 
palikta apsvarstyti draugijų 
susirinkimuose.

Buvo plačiai diskusuota apie 
surengimą koncerto dar šį pa
vasarį. Bet paaiškėjus, kad iki 
9 d. gegužės yra rengiami di
deli koncertai, o lobaus ateis 
karščiai,- tad neapsimoka su 
dideliu koncertu rizikot. *Todel 
liko nutarta paimti Mildos sve
tainę ir surengti vakarą su 
programų, kaipo pirmam su
sipažinimui tarp susijungusių 
draugijų narių, jų globėjų tė
vų, mokytojų, draugų bei rė
mėjų. Tam sumanymui Įkūny
ti pavedama išrinktai komisi
jai iš .1. Grušo, K. Barono ir 
S. Urbienės. Įžangos nutarta 
padaryti tik po 50c. Programo 
dalyke patarta J. Grušui susi
žinoti 
b su

Iš Amerikos Liet. Taut. 
Sand. 78 k. Boston, Mass. $25.

Iš Laurence lietuvių per
p. G. Savinčių ..................  20.—

Iš Liet. Moterų Globos
K-to Brooklyn, N. Y...........  15.50

Iš Liet. Pil. Sąj. Skyriaus
Amsterdame, N. Y.......... 19.50*

Iš Chicagus lietuvių per 
“Naujienų” Redakciją .... 100.—

Iš p. Fort. Bogučevienės
Į Boston, Mass.....................  10.—,

Iš Newarko lietuvių pirm.
J. Kralimausko per A. Tre
čioką ....................................78.—

Iš Trenton, N. I. lietuvių 
per p. I. Pošką ............... 63.—

Iš Elizabeth, N. I. lietuvių 
per kun. Simonąitį....... 250.—

Iš nežin. Amerikos lietu
vių per kun. Tumą ....... 50.—

Iš nežin. amerikiečių siųs
tų iš Chicago Central Manu- 
facturing District Bank .... 23.—

Iš nežin. amerikiečių (ro
dos iš Brooklyno Mot. Glob.
K-to) N. Y.........................  50.—

Iš nežin. amerikiečių per 
kun. Tumą ......................  88.—

Iš New Britain Liet. šelp.
K-to per p. V. Vitukiną .... 25.— 

Iš Chicagas lietuvių
per p. M. Biržišką........... 250.—

Iš p. Mickaus Eastham-
ton, Mass............................. 5.—

Iš p. I. Katkaus Pittsburg 5. — 
Iš Brooklyno Liet. Mot.

Globos K-to.... ............ :.... 40.—
Chicago V. V. K-to .... 440.— 
Iš Chicago V. V. K-to 107.— 
Iš Brooklyno Liet. Moter.

Globos K-to ......................  28.—
Iš Dayton, Ohio lietuvių

per p. J. Urboną. Iš Liet.
Kred. Banko (68 zl.) .... 10.—

Iš New Yorko Amexo 
(turbut Brooklyno potery 
Globos K-to ................... 30.—

Iš aukų gautų per organiza
cijas švietimo ir labdarybės 
draugijoms atskaitoma sky
rium.

Už visas minėtas aukas Lai
kinasis Vilniaus Lietuvių Komi
tetas šelpiamųjų ir visos Vil
niaus krašto lietuvių visuome
nės vardu taria aukotojams šir
dingų padėkų ir tikisi, kad Ame
rikos lietuviai ir toliau nenu
stos šelpti Vilniaus krašto lietu
vių, kuriems tenka gyventi sun
kiausiose apystovose.

Pirmininkas D-ras D. Alseika 
Vice-pirm. Kun. K. Čibiras 
Iž. Kun. Dr. V. Zajančkauskas 
Sekret. K. Veleckas.

Adresai: Pirm. Europe, Wilno 
Jagielonska 9 m. 3.

Ižd.— Europe, Wilno Mickie- 
wicza 19 mį 19.

Prierašas
Iš aukščiau paduotos apy

skaitos matome, kad Chicagos 
lietuviai yra pasiuntę okupuo
tai) kraštai) per Vilniaus Vada
vimo Komitetų didesnę pusę 
visų aukų. Tas parodo, jog šio 
didelio miesto lietuviai ne tik 
“neatšalę”, bet savo parama pa
vergtųjų brolių pralenkia visas 
kitas kolonijas sudėtas į krūvų.

Reto reikalinga pažymčt, kad 
nelabai seniai Vilniaus Vadavi
mo Komitetas pasiuntė Vilniun 
dar $200.00, kurie likosi nuo šių 
metų Vasario 16 d. apvaikščio- 
jimo. 1

—M. Vąidyla, V. V. K. Sckr.

šia Bunco Party rengia cho
ro nares ponios M. Janušaus
kiene ir M. Balsienė, ir lai vi
si būva užtikrinti, kad ši ko
misija surengs labai pramo
ningų. Bus visokių dovanų, 
vaitelių labai daug ir kas 
ateis, tai nesigailės.

Apart dovanų bus skanus 
kandis, kurį tos poniutės 
iškalno galvoja.

Visus nuoširdžiai kviečia
atlankyti ir smagiai laikų pra
leisti šiame ketverge “Dainos 
Choras”. —Dainutė.

dė
ti k

už- 
jau

at-

Lietuvis mirė gatvėj

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniška*

VYRŲ IR MOTERŲ 
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. Beaukite. M.D
1800 So. Ashland Avė.

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

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 Iki 4:30 
/ Phone Canal 0464

DR. VAITUSH,
OPTOMETRISTAS

LIETUVI AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti ppiežastlmi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyptę, 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma-. 
žiaurias klaidas. Specialė atvdu at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Viso $1,737.00
Išleista;

“Dainos Choro” 
Bunco Party

Baigiant Bunco Party sezo
nų “Dainos Choras” rengia ne
paprastai įvairių party, kuri at
sibus ketverge, bal. 29 d., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 
3313 S. Halsted S t. 8 vai. va
kare. ,

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

su kitais mokytojais, k. 
P. Sarpaliu, K. Gaubiu 
Stulga, ir pasitarus vi- 
mokytojams surengti tin- 
programą. Reikia pašte- 

kad į draugijų atstovus

siems 
karną 
bėti, 
išrinkti mandagus žmones, kas
matyti iš jų šalto ir Izešališko 
dalykų svarstymo. Bijūnėlis šį 
kart atstovų neprisiuntS, ma
nomi1, kad vėliaus prisius ir 
jie. —K. ir K.

Perduota Liet. D-gijos 
nuk. dcl karo šelpti C. K-tui 
našlaičių reikalams....... 525.—

Perduota sulig aukotojų 
(Chicagos lietuvių) įsaky
mo Liet. Sanit. Pag. Dr. 100.—

Perduota Gimnazijos mo
ksleivių priešpiečiams .... 28.—

Suteikta pašalpos gabiems 
neturtingiems moksl .... 373.—

Politinių kaliųių maistui, 
knygoms ir byloms ....... 302.66

Liaudies švietimo reika
lais .............................. -....  73.26

Neturtingų moksleivių 
gydymui .........................  88.48

įvairioms smulkioms iš
laidoms ............................ 58.60

Viso $1,737.00

MYKOLAS KOLIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Penktadienyj, Balandžio 23 die
ną, 9:30 valandų ryto, 1926 m., 
sulaukęs 28 metų amžiaus; gi
męs Naumiesčio miestelyje, 
Kauno vedybos, palikdamas di
deliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Oną, po tėvais Puleikaitę, sūnų 
Nikodemą, 4M» metų, ir gimi
nes. Priklausė prie S. L. A. 174 
kp. Kūnas pašarvotas, randasi 
5016 So. Wentworth Avė.

Laidotuvės įvyks Antradienį, 
Balandžio 27 dieną, 1:30 valan
dą po pietų iš namų bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Mykolo Količiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 

• esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

BILLY*S*UNCLE

Frank Andriulaitis, 50 m., 
gyvenęs prie 3228 So. Halsted 
St., krito negyvas gatvėj prie 
2146 So. Union Avė. Manomu, 
kad jis pasimirė nuo širdies li
gos.

JUOZAS ŠATKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 24 dieną, 8:00 valan
dą po pietų, 1926 m., sulaukęs 
39 metų amžiaus; gimęs Glu- 
bauskių kaimo, Remygalos val
sčiaus, Panevėžio apskričio. 
Amerikoje išgyveno 20 metų, 
palikdamas dideliame nuliudi
me savo mylimuosius ir mylin
čius moterį Marijoną. Lietuvoj 
seni tėvai, 1 sesuo ir 3 broliai. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
12300 So. Green St., West Pull- 
man, III.

Laidotuvės įvyks Sercdoj, Ba
landžio 28 dieną, 9:00 valanda 
ryto iš namų bus nulydėtas p 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozo Šatkausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris Marijona Šatkauskiene

JONAS KUNČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Nedėlioj, Balandžio 25 dieną, 
5:15 valandą ryto, 1926 m., su
laukęs 43 metų amžiaus; gimęs 
Kauno rėdybos, Mažeikių ap
skričio, Laižuvos parapijos, Au- 
ksudžių kaime. Amerikoje išgy
veno apie 22 metus, palikdamas 
dideliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Oną, sūnų Joną 4 metų, poduk- 
rę Eleną Bell ir žentą. Lietuvoj 
brolį Franciškų, seserį Galmi- 
nienę ir draugus. Kūnas pašar
votas, randasi 2100 So. Halsted 
Street.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Balandžio 29-dieną, 1:00 valan
dą po pietų iš namų bus nuly
dėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Kunčinus gi
linės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nuliūdę liekame,

Moteris ir Sūnūs
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Butkus and Co., Telefo
nas Canal 3161. ____

Lietuvių Dentifetas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
plejtom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantnoįume visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

FRANCIŠKUS 
ANDRIULAITIS

Mirė Balandžio 25 dieną, 3 
valandą po pietų, 1926 m., su
laukęs apie 40 metų amžiaus; 
gimęs Lietuvoje, Kauno vedy
bos, Aržvilko parapijos, Vilniš
kių kaimo. Išgyveno Ameriko
je apie 23 metus, palikdamas 
dideliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius moterę 
Marcijoną, du sunu, Jurgį ir 
Franciškų ir dvi (lukterės, Mar- 
cellą ir Zbfiją. Dabar randasi 
prirengtas j paskutinę kelionę, 
namuose 3228 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks Balandžio 
28 dieną, 8 vai. iš ryto iš na
mų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Franciškaus An- 
driulaičio giminės, draugai ir 
pažįstami ir taipgi draugai li
kusių nuliudime jo mylimųjų 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suttikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moterė Marei jonu, Sunai 
ir Dukrelės.

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

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi- 

_ gesnis Už Ki- 
tų Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447. So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

SERGANTI ŽMONES! '
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga

3201

J. F. R ADŽIUS

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūslės, Chroniškomis 

ir Privatiškomis 
Ligomis

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdlrby- 
stės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

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 
trisdešimtį metų praktikavimo, Dr.

Ross yra išgydęs 
tūkstančius, ku
rie i ture jo tas li

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

MICHALINA CHEPULIENt — ŠAUČUVINAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu Subatoj, Balandžio 24 dieną, 

12:40 vai. ryto, 1926 m„ sulaukusi 28 metų amžiaus; gimusi 
Kauno gubernijoj, Aleksandravo apskričio, Vidžių parapijoj, 
palikdama dideliame nuliudime savo mylimuosius ii* mylinčius 
vyrą Petrą, dukterę Zofiją 10 mėtų, sūnų Petrą 8 metų, pus
seserę Zuzaną Cicienienę, švogerj Kazimierą Clcieną ir gimi
nes. Brolį Zigmontą, Lietuvoj. Kūnas pašarvotas, randasi 4458 I 
South Honore Street.

Laidotuvės įvyks Trečiadienyj, Balandžio 28 dieną, 8 va
landą ryto iš namų j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Michalinos giminės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyva'uti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sunūs, Pussesere ir ŠvogeDS 

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741. ____________ .---------------------------

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St., Chicago

įT
Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

DR. ROSS turi dhlel- 
dirnų praktikuoti Medi
ciną it Chirurgiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tas Illinois State Board 
of Health. Buvęs Svei
katos Komisijonicriusp1 ” 
antro didiiau.do mies
to Illinois valstijoj. Yra 
baigęs didžiausią Medi
cinos Kolegiją ir turi 
patyrimą virš trisdešim
ti metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatiškų Ligų.

Del 
Nusil
pusių 

ir
Visai 

Bejėgiiį 
Vyrų

Specialis gydymas yra vartoja
mas, kad pagelbėjus atgauti vik- 

1 rūmą ir vyrišką štiprumą. Jos sti
muliuoja giles, išvalo kraują, apva-1 
lo sistemą nuo nuodų ir sustiprina 
nervų cčles. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo-. 
nes turi prašalinti iš savęs silp
numą ir ligas. Grynas kraujas 
suteikia sveikatą ir stiprumą; ne-i 
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 Monroe St., Crllly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki 5 augšto.
Vyrų priėmimo kambarys 606.?— 
Moterii priėmimo kambarys f>08. 
Ofisu valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki I po 
pietų. Panedėly, seredoj ir suba
toj nuo 10 ryto iki 8 vakare.

Siųskit Naujienas • 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.
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Gauta

Viso

Boulevard 4139

kad pagelbėjus atgauti vik

BILLY’S^UNCLE

HOU

Nusil
pusių

Dainos Choro 
Bunco Party

Visai 
Bejėgiu

Vyrų

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

1646 W. 46th St., Chicago

Nepartinių vaiky draugijų 
atstovų susirinkimas

AKIŲ SPECIALISTAS 
akių įtempimą

rytas 
i is iš 
ninku

T T^Uk x—s

fcou'T

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

Vartotų ir Pertaisytų 
Grojiklių Pianų

IŠPARDAVIMAS

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Užsimušė šokdamas 
iš automobilio

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi 
gesnis Už Ki
tų Patarnavi

Amerikos lietuvių 
visuomenei

Frank Andriulaitis, 50 m., 
gyvenęs prie 3228 So. Halsted 
St.. krito negyvas gatvėj prie 
2146 So. Union Avė. Manonte, 
kad jis pasimirė nuo širdies li
gos.

1 HOST CO TO
MOK)—>

GOQO 1 J 
WWV TW\UK XOU J 

VA'E (XklY- S

ŠA Uč U VINAITĖ
šiuo pasauliu Subatoj, Balandžio 24 dienų, 

gimusi 
Aleksandravo apskričio, Vidžių parapijoj,

^UT TVOS^
Y POUJtteRS*

Phone Boulevard 6203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP

.Siųskit Naujienas • 
Lietuvon —- tai bus 
brangi dovana.

Laikinojo Vilniaus Lietuvių 
Komiteto apyskaita už 1925 me
tus iš aukų gautų per atskirus 
asmenis iš Amerikos lietuvių vi
suomenės.

Specialis gydymas yra vartoja
mas, kad pagelbėjus atgauti vik
rumų ir vyriškų Stiprumą. Jos sti
muliuoja giles, išvalo kraujų, apva
lo sistemų nuo nuodų ir sustiprina 
nervų cėles. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nės turi prašalinti iš savęs silp
numų ir ligas. Grynas kraujas 
suteikia sveikatą ir stiprumą; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
mirt j.

Nieko Nekainuoja Pasita
rimas su Dr. Ross.

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

Baigiant Bunco Party sezo
nų “Dainos Choras” rengia ne
paprastai įvairių party, kuri at
sibus ketverge, bal. 29 d., Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje, 
3313 S. Halsted St. 8 vai. va
kare.

i sekan- 
Jaunuolių

— J. Grušas ir F.
Jaunoji Birutė — M. 
' K. Baronas (pasta- 

pavėlavo), So. Englewood 
Vaikų Choras — St. 
r S. Urbienė, Garfield

ryto iš namų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozo Šatkausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame, 
Moteris Marijona Šatkauskienė

Akinių Pritaikymo Mano
METŲ PRITYRIMO

35 So. Dearborn St.
Kampas Monroe St., Crilly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki 5 augšto.
Vyrų priėmimo kambarys 606..— 
Moterų priėmimo kambarys 508. 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po 
pietų. Panedčly, seredoj ir suka
toj nuo 10 ryto iki 8 vakare.

A. MASALSKIS
Graborius

Iš Amerikos Liet. Taut. 
Sand. 78 k. Boston, Mass. $25.

Iš Laurence lietuvių per 
p. G. Savinčių ..................  20.—

Iš Liet. Moterų Globos
K-to Brooklyn, N. Y.........  15.50

iš Liet. Pil. Sąj. Skyriaus
Amsterdame, N. Y.......... 10.50

Iš Chicagos lietuvių per 
“Naujienų” Redakcijų .... 100.—

Iš p. Fort. Bogučevienės
I Boston, Mass..................... 10.—

Iš Newarko lietuvių pirm.
J. Kralimausko per A. Tre
čiokų ..................................78.—

Iš Trenton, N. I. lietuvių 
per p. I. Poškų ............... 63.—

Iš Elizabeth, N. 1. lietuvių 
per kun. Simonaitį ....... 250.—

Iš nežin. Amerikos lietu
vių per kun. Tumų ....... 50. —

Iš nežin. amerikiečių siųs
tų iš Chicago Central Manu- 
facturing District Bank .... 23.—

Iš nežin. amerikiečių (ro
dos iš Brooklyno Mot. Glob. 
K-to) N. Y...........................50.—

Iš nežin. amerikiečių per 
kun. Tumų ......................  88.—

Iš New Britain Liet. Šelp.
K-to per p. V. Vitukinų .... 25.—

Iš Chicagas lietuvių 
per p. M. Biržiškų........... 250.—

• Iš p. Mickaus Eastham- 
ton, Mass............................  5.—

Iš p. I. Katkaus Pittsburg 5.
Iš Brooklyno Liet. Mot.

Globos K-to .......................40.—
Chicago V. V. K-to .... 440.—
Iš Chicago V. V. K-to 107.—
Iš Brooklyno Liet. Motor.

Globos K-to .......................28.—
Iš Dayton, Ohio lietuvių 

per p. J. Urbonų. Iš Liet, 
Kred. Banko (68 zl.) .... 10.—

Iš New Yorko Amexo 
(turbūt Brooklyno potery 
Globos K-to ................... 30.—

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

P. S. J. J. K. laikinosios vai 
pirm. J. Gru

šas, 3454 S. Haksted St. Tol 
Blvd. 8674, raštininkas K. Ba
ronas, 1739 $. Halsted St. Tel 
Roosevelt 85(X).

padaryti tik po 50c 
dalyke patarta J 
žinoti

LIETU _
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Ant lengvų išmokėjimų po 50c, 
$1.00, $2.00 arba $3.00 į savaitę. 
(Nereikalaujame Down Payment).

Didžiausia Proga. Matykite 
šiuos Bargenus!

Dykai 25 voleliai, suolelis, Šepelė 
rolėms arba liampa dykai.

JONAS KUNČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Nedėlioj, Balandžio 25 dieną, 
5:15 valandą ryto, 1926 m., su
laukęs 43 metų amžiaus; gimęs 
Kauno redybos, Mažeikių ap
skričio, Laižuvos parapijos, Au- 
ksudžių kaime. Amerikoje išgy
veno apie 22 metus, palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Oną, sūnų Joną 4 metų, poduk
rą Eleną Bell ir žentą. Lietuvoj 
brolį Franciškų, seserį Galmi- 
nienę ir draugus. Kūnas pašar
votas, randasi 2100 So. Halsted 
Street.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Balandžio 29-dieną, 1:00 valan
dą po pietų iš namų bus nuly
dėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Kunčiaus gi
minės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nubudę liekame,

Moteris ir Sūnūs
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Butkus and Co., Telefo
nas Canal 3161. , _ _

HAMPTON GROJIKUS, Raudon
medžio per- C i 7
taisytas I ■ w

KERZHEIM GROJIKUS, Aržuo-

$195

Prierašai
Iš aukščiau paduotos apy

skaitos matome, kad Chicagos 
lietuviai yra pasiuntę okupuo
tai) kraštan per Vilniaus Vada
vimo Komitetų didesnę pusę 
visų aukų. Tas parodo, jog šio 
didelio miesto lietuviai ne tik 
“neatšalę”, bet savo parama pa
vergtųjų brolių pralenkia visas 
kitas kolonijas sudėtas j krūvų.

Beto reikalinga pažymet, kad 
nelabai seniai Vilniaus Vadavi
mo Komitetas pasiuntė Vilniun 
dar $200.00, kurie likosi nuo šių 
metų Vasario 16 d. apvaikščio- 
jimo. •

—M. Vaidyla, V. V. K. Sekr.

Peter Klaperich, 19 m., ali
nus turtingos VVilmette šeimy
nos, De Paul universiteto stu
dentas, ar iškrito iš automobi
lio, ar netyčiomis tapo išstum
tas ir liko užmuštas. Karlu su 
juo važiavo kiti trys turtingi 
Loyolos kolegijos studentai. Vi
si jie važiavo pasivažinėti j 
River Forest. Klaperich neno
rėjo važiuoti ir bandęs išlipti. 
Tuo laiku jis ir iškritęs. Visi 
trys studentai tapo areštuoti ir 
juos kaltinama užmušėjistėj.

Pastaromis dienomis orui 
kiek atšilus ir vaikams pasipy
lus gatvėn žaisti, labai daug 
vaikų užmušta automobilių. 
Automobiliai dabar kasdie už 
muša po keletą žaidžiančių gat
vėse vaikų.

Tai yra pačių automobilistų 
ir kartu vaikų tėvų neatsargu
mas ir nepaisymas. Automobi
listai perdaug greitai laksto 
gatvėmis, kuriose žaidžia vai
kai; o vaikai tai ne suaugusio^ 
ji, jie taip greit nepasidabos ir 
nėra tokie atsargus. Pamatę 
vaikus gatvėje automobilistai 
turėtų taip pamaži važiuoti, 
kad bile sekundų galėtų ant 
vietos savo automobilių sustab
dyti, kada lik bus* tam reika
las. Tėvai gi turėtų atsiminti, 
įad gatvė nėra žaismavietė ir 
kad gatvėje žaisti vaikams yra 
labai pavojinga. Jie neturėtų 
savo vaikų leisti į gatvę, bet 
turėtų jiems padaryti žaisma- 
vietę kiemę, ar kur kitur, arba 
leisti vaikus žaisti į parkiukus,

FRANCIŠKUS 
ANDRIULAITIS

Mirė Balandžio 25 dieną, 3 
valandą po pietų, 1926 m., su
laukęs apie 40 metų amžiaus; 
gimęs Lietuvoje, Kauno rady
bos, Aržvilko parapijos, Vilniš
kių kaimo. Išgyveno Ameriko
je apie 23 metus, palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius moterę 
Marcijoną, du sunu, Jurgį ir 
Franciškų ir dvi dukteres, Mar- 
cellą ir Zofiją. Dabar randasi 
prirengtas į paskutinę kelionę, 
namuose 3228 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks Balandžio 
28 dieną, 8 vai. iš ryto iš na
mų j Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. FranciŠkaus An- 
driulaičio gimines, draugai ir 
Eažjstami ir taipgi draugai b- 

usių nubudime jo mylimųjų 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir .suttikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motete M arei jonu, Sunai 
ir Dukreles.

Laidotuvėse patarnauju gru- 
borius A. Masalskis, Telefonus 
Boulevard 4139.

MYKOLAS KOL1Č1US
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Penkladienyj, Balandžio 23 die
ną, 9:30 valandą ryto, 1926 m., 
sulaukęs 28 metų amžiaus; gi
męs Naumiesčio miestelyje, 
Kauno vedybos, palikdamas di
deliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Oną, po tėvais Puleikaitę, sūnų 
Nikodemą, 4l6 metų, ir gimi
nes. Priklausė prie S. L. A. 174 
kp. Kūnas pašarvotas, randasi 
5016 So. Wentworth Avė.

Laidotuvės įvyks Antradienį, 
Balandžio 27 dieną, 1:30 valan
dą po pietų iš namų bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Mykolo Količiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sliteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
MoteriH, Sūnūs ir Gimine*
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

DR. ROSS turi daleĮ- 
dimų praktikuoti Medi
ciną it Chirurgiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tas Illinois State Board 
ot Health. Buvęs Svei
katos Komis! jonieriua/
antro didiiaus'o mies
to Illinois valstijoj. Yra 
baigęs didžiausią Medi
cinos Kolegiją ir turi 
patyrimą virš trisdešim
ti metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatiškų Ligų.

sienis 
karna 
būti, 
išrinkti mandagus žmonės, kas 
matyti iš jų šalto ir bešališko 
dalykų svarstymo. Bijūnėlis šį 
kart atstovų neprisiuntė, ma
nome, kad vėliaus prisius ir 
jie. —K. ir R.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

' DOCTO^ K 
SEKiT TVAis

TO 
GA52.E

VOV Vou .

JUOZAS ŠATKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 24 dienų, 3:00 valan
dą po pietų, 1926 m., sulaukęs 
39 metų amžiaus; gimęs Glu- 
bauskių kaimo, Remygalos val
sčiaus, Panevėžio apskričio. 
Amerikoje iSgyveno 20 metų, 
palikdamas dideliame nubudi
me savo mylimuosius ir mylin
čius moterį Marijoną. Lietuvoj 
seni tėvai, 1 sesuo ir 3 broliai. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
12300 So. Green St., West Pull- 
man, III.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Ba-

Šią Bunco Party rengia cho
ro nares ponios M. Janušaus
kienė ir M. Balsiene, ir lai vi
si būva užtikrinti, kad ši ko
misija surengs labai pramo
ningą. Bus visokių dovanų, do
vanėlių labai daug ir kas tik 
ateis, tai nesigailės.

Apart dovdnų bus skanus už
kandis, kurj tos poniutės jau 
iškalno galvoja.

Visus nuoširdžiai kviečia at
silankyti ir smagiai laikų pra
leisti šiame ketverge “Dainos 
Choras”. —Dainutė.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Ąv. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447. So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Perduota Liet. D-gijos 
nuk. dėl karo šelpti C. K-tui 
našlaičių reikalams....... 525.—

Perduota sulig aukotojų 
(Chicagos lietuvių) įsaky
mo Liet. Sanit. Pag. Dr. 100.—

Perduota Gimnazijos mo
ksleivių priešpiečiams .... 28.—

Suteikta pašalpos gabiems 
neturtingiems moksl .... 373.—

Politinių kalinių maistui, 
knygoms ir byloms ....... 302.66

Liaudies švietimo reika
lais ............................   73.26

Neturtingų moksleivių 
gydymui ............................ 88.48

Įvairioms smulkioms iš- * 
laidoms ............................... 58.60

Viso $1,737.00

Balandžio 23 d., J. Grušo na
muose, įvyko nepartinių vaikų 
draugijų atstovų pirmas susi
rinkimas. i

Piisiuntč atstovus 
čios organizacijos: 
Orkestras 
Venckus, 
Vaidyla ii 
i asis 
Dailės 
Barzda
Parko Dailės Vaikų Draugijėlė

J. Užubalis ir Freimontas. 
Grušui paaiškinus šio susirin
kimo tikslų, nurodžius reika
lingumą ryšio tarp atskirų 
draugijų ir t. t., išrinkus tvar
kos vedėju J. Grušą, raštinin
ku M. Vaidylą, F. Venckus įne
šė^ kad visos Chicagos lietuvių 
vaikų organizacijos užmegstų 
artimesnius ryšius. Visi tam 
pritarė.

Po visapusiško apkulbėjifau 
iš draugijų atstovų liko suda- 

jungtinis komitetas, ku- 
savitarpio išrinko pirmi- 
ir raštininkų, šis komi- 
vadinsis Jaunuomenės 

Jungtinis Komitetas, •sutrum
pinus J. J. K. Sąryšiui vardas 
palikta apsvarstyti draugijų 
susirinkimuose.

Buvo plačiai diskusuota apie 
surengimą koncerto dar šį pa
vasari. Bet paaiškėjus, kad iki 
9 d. gegužės yra rengiami di
deli koncertai, o lobaus ateis 
karščiai,- tad neapsimoka su 
dideliu koncertu rizikot. *Todel 
liko nutarta paimti Mildos sve
tainę ir surengti vakarą su 
programų, kaipo pirmam su- 
♦iipažininmi tarp susijungusių 
draugijų narių, jų globėjų tė- 
vii, mokytojų, draugų bei rė- 
n\ėjų. I'am sumanymui Įkūny
ti pavedama išrinktai komisi
jai iš J. Grušo, K. Barono ir 
S. Urbienės. įžangos nutarta

Programo 
Grušui susi- 

su kitais mokytojais, k. 
P. Sarpaliu, K. Gaubiu 
Stulga, ir ^pasitarus vi- 
mokytojams surengti tin- 
programą. Reikia paste- 

kad į draugijų atstovus

FARRAND CECILIAN, Aržuolo 
medžio, per-
taisytas ♦bfcOtJ
GULBRANSEN GROJIKUS, var
totas 2 mėnesiai, 
aržuolo medžio
MARSHFIELD GROJIKLIS, Rau
donmedžio, mažai var- 
totas, kaip naujas
GULBRANSEN GROJIKUS, Rie
šuto medžio, mažai C H 
vartotas 4^vww
KIMBALL GROJIKLLS, Raudon
medžio. Demon- 
stratorius
Ir daugybės kitokią negirdėtų 
bargenų visuomet rasite šiose 
krautuvėse.

MICHALINA CIIEPULIENĖ
Persiskyrė

12:40 vai. ryto, 1926 m., sulaukusi 28 metų amžiaus
Kauno gubernijoj, ___ ____ \ ... ' “ , ' - . . ..
palikdama dideliame nubudime savo mylimuosius ii* mylinčius 
vyrą Petrą, dukterę Zofiją 10 metų, sūnų Petrą 8 metų, pus
seserę Zuzaną Cicienienę, švogerj Kazimierą Cicieną ir gimi
nes. Brolį Zigmontą, Lietuvoj. Kūnas pašarvotas, randasi 4458 
South Honore Street.

Laidotuvės įvyks Trečiadienyj, Balandžio 28 dieną, 8 va
landą ryto iš namų j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Michabnos giminės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs, Pusseserė ir švogens 

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741. ___________ ___

SERGANTI ŽMONES!
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūsles, 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 
trisdešimtį metų praktikavimo, Dr.

Ross yra išgydęs 
tūkstančius, ku- 

LJf \riei turėjo tas li-
tJF žigas-
Jį I gauti yra už-

SSKĮprašomi atsilan- 
v gauti tą

gydymą, su 
pajęelba kurio gy- 
Rytojas yru utga- 
vęs sveikatą tuk- 

ik stanČiams kitų.

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraajo, Odon, Rectal, 
Venerinis ir Chroniikaa

VYRU IR MOTERŲ 
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpino, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. BeauM, M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viriui banko

Vfldandor: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 
iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 

/ Phone Canal 0464

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius*— šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

GULBRANSEN GROJIKUS, Rau
donmedžio, vartotas tik 6 mene- 
šiai, kaip S245
naujas
SOLO-CONCERTO GROJIKLLS,
Raudon- C O 7
medžio ■ **
DAYTON GROJIKUS, Aržuolo,

$280

TWkT S\LA_V
TOC AM

\OV TH^l A.K10 j
OP J

SŽ^ACTlOkjI J

.m -įtinu hUf

1 - ■ -
Iš aukų gautų per organiza

cijas švietimo ir labdarybės 
draugijoms atskaitoma sky
rium.

Už visas minėtas aukas Lai
kinasis Vilniaus Lietuvių Komi
tetas šelpiamųjų ir visos Vil
niaus krašto lietuvių visuome
nės vardu taria aukotojams šir
dingą padėką ir tikisi, kad Ame
rikos lietuviai ir toliau nenu
stos šelpti Vilniaus krašto lietu
vių, kuriems tenka gyventi sun
kiausiose apystovose.

Pirmininkas D-ras D. Alseika 
Vice-pirm. Kun. K. Čibiras 
Iž. Kun. Dr. V. Zajančkauskas 
Sekret. K. Veleckas.

Adresai: Pirm. -Europe, Wilno 
Jagielonska 9 m. 3.

Ižd.— Europe, Wilno Mickie- 
wicza 19 mį 19.

J. F. R ADŽIUS
PigiauHias Lietuvis 

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

OFISAS:

668 W. 18th S t. 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
8238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

$1,737.00
Išleistu.;

kur automobiliai nevažinėja ir
jų vaikai nebus užmušti ar su- dybos antrašai 
žeisti

UI* r

liti1®
riiH
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1 eatras 
Muzika

Artistas Stasys Pilka Artistas A. Vanagaitis

Žymus rusų dainininkas 
V. V. K. koncerte

Šalę daugelio žymių musų 
ir svetimųjų dainininkų-kių 
ateinančio sekmadienio, geg. *. 
d., koncerte Liet. Auditorijoj 
kuri Vilniaus Vadavimo Komi
tetas rengia Vilniaus našlaičių 
naudai, dalyvaus dar žymus 
dainininkas Vytautas Bars lo
vas.

.lis yra (’.hicagos urcivyskti- 
po kardinolo Mundeleino ka
tedros solistas, o ten gieda tik 
patys gerieji dainininkai. Pas 
lietuvius V. Burstovas dalyvaus 
dar pirmą kartų ir kiekvienam 
bus malonu užgirsti tokį žy
mu dainininku. * • 4

Be Vytauto 
niaus našlaičių 
mum koncerte 
žinomą, dalyvaus ir garsus šve
dų vyrų choras. Jis dainuos ne 
vien švedų kallmj, bet taipjau 
angliškai ir norvegiškai. Mes 
dar nesamo girdėję švedų ir 
norvegų dainų; čia gi kaip tik 
ir bus proga susipažinti su jo
mis -- 
tų, iš 
tu vos 
visam 
ro.

Bus 
šių musų, lietuvių, dainininkų.

Tiid V. V. K-to koncertas ge
gužės 2 d. bus didžiausias šio 
sezono koncertas. Visi rengki- 
tės prie jo. —V.

Barstovo Vii- 
naudai rengia- 

dar,« kaip jau

- draugingų mums tau- 
anapus Baltijos (iš Lie- 
pusės), ir tai išpildomas 
pasauly pagarsėjusio cho-

dar ir daugiau žymiau-

Naujas Dzimdzi-Driindzi na
rys Stasys Pilka pirmaeiliais 
Lietuvos Valstybinio Teatro ar
tistas. Scenišką savo karjerų 
pradėjo dar Busijoj, vaidinda
mas žymiuose Petrapilio teat
ruose. Nuo 1921 metų Lietuvos 
lealro vadovybės pakvieslas 
atvyko Kaunan ir nuo to laiko 
darbavosi Valstybiniam Teatre, 
vaidindamas 
Visa Lietuvos 
įvertina St, I 
gailisi 
Kauno 
raščiai taip 
kiai sutiko 
pas i rodymus 
menduoja ji 
tų-menininkų.

Pirma svk artistas 
Pilka pasirodys Čikagoje l>zim 
dzi-Drimdzi vaidinime 
dienj, balandžio 28 dieną. Lie
tuvių Auditorijoje.

Asmeniniai su musų artistu 
A. Vanagaičiu nedraugauju ir 
šituo rašteliu nebandau jam 
pataikauti. Aš Vanagaitį sta
tau kaipo ugnelę, aplink kurią 
susirinkę dvasioje - - tautinėje 
dvasioje sušalę lietuviai šildosi. 

| Vanagaitis sugebi aplink sa
ve sukuopti minią ir tai miniai 
atgaivina jau apmirusius jaus
mus. \

' Vanagaitis Chicagos lietu
viams yra taip reikalingas kaip 
augmenims saulutės šviesa.

Musų išeiviją į visas puses 
tempia kukliuksai, biblistai ir 
visokie kitokie ir dar sufanati- 
icėję musų srovių vadai, kursto 
brolį prieš brolį, kerštą sėja ir 
stebisi, kad žmonės 
visokį tautos vardu 
darbą ranka numoti

Pranešimai ĮVAIRUS SKELBIMAI
MAŽESNIS ATROKAVIMAS

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

pradeda į 
padabintą 
ir nepai-

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

Susivienijimas Draugijų ir 
BridgCporte laikys mėnesinį 
kimų Trečiadieny], Balandžio 
ną, Šių metų, 8-tą vai. vak.. Lietu
vių Auditorium svet., 3133 So. llal- 
sted SI. ftiuomi yra kviečiami drau
gijų atstovai ir valdybos pribūti į su
sirinkimą, nes yra svarbus. Taipgi 
bus rinkimas patarnautoju piknike, 
kuris įvyks Gegužio 23 dieną, šių 
metų, Stieknev darže.

— P. K., Nut. Rašt.

ki iubų 
susi H n- 
28 Uie-

Mes sumažinsime bile koki mėne
sinių mokėjimų kontraktą tokia kai
na kokia jus busit užganėdintas. Atsi
neškite su savim savo kontraktą. Ofi
sas atdaras vakarais.

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

Franklin 4431

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 

įįČernių, Delikate- 
7 ssen, Restauran- 

. tų, Kendžių, B <4 
kernių. M u s if 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims. 1912 So State St.

DHL1KATESEN maisto krautuvė, 
iro cręam, saldainiai, cigarai tr 1.1. 
Sena įstaiga, West Side, nėra kon
kurencijos, naujos mados fikčeriai, 
yra daug stako, pigi renda, su gra
žiu flatu ir vana, proga uždirbti 
daug :nigų, galėsit gerai gyventi 
su visa šeimyna. Turiu i • 1!
greit, kad sutvarkius savo 
Įlįs, už $1666 nupirksite viską, 
ta dvigubai.

III \V. Chicago Avė. 
OAK PARK, ILL.

blokai j vakarus nuo Oustin 
bulvaro.

2

parduoti 
reika- 

ver-

TURIU sukelti pinigų, parduosiu 
liktai bis- 
ir benčius.

Negirdėti Mainai

pirmąsias roles, 
spauda gražiai 

Pilkos talentu ir > 
dėl jo išvažiavimo iš
Amerikos lietuvių laik- 

pal labai prielan- 
arlisto S. Pilkos 
scenoje ir reko- 

kaipo puikų artis-

Stasys

trecia

Lietuvių pasižymėjimas

A. Vana- 
jsigyventi. 
savistoviu 

nebijančiu.

Humboldt Purk Lietuvių Politiško 
Kliuho mėnesinis susirinkimas įvyks 
Seredoj, Balandžio 28 dieną, 7:30 
vai. vakare, 3310 Evergreen Avenue, 
Chicago, Iii. Nariai malonėkite būti 
anl laiko.

— A. VVolskiH, Sekr.

grojiklj pianų, vartotas
kį, 8100, prie to voleliai

Kreipk i lės:
6512 So. Halsted

Ist Eloor. 
Mr. Kaluvaitis

St.

Ar jus žinote, kad
lA*nku sarg> ba ant Lietuvos ru- 

bežiaus, prie Kernavas, užpuolė 
ant Lietuvos sargybos ir buvo pa
vojaus. kad uali kilti karas. Lietu- 

-valctftin tuojau apskimtle l.t-n- 
kiją Tautų Sąjungai ir karas liko 
išvengtas, Ar jus tinote, kad llel- 
n arai turi savyje 100% Gryno Tur
kiško tabako, goriausi tabaką dėl 
cigarelų.

leiskime airtistui 
gaičiui nfusų tarpe 
Leiskime jam tapti 
ir fanatikų keršto
Kultūros, tautos garbės, vieny
bės ir doros žvilgsniais žiūrint, 
Vanagaitis yra it magintas sa
vęspi traukiantis geležies dul
kes. Nė nepasijusime, kaip 
Chicagos lietuviai pasivys už 
mus kultūringesnes tautas i»r 
ištautėjimo žvilgsniu nepatek
sime į “yankee’ų melting pot”, 
nes busime daugiau už juos 
kultūroje išsitobulinę.

Mano manymu, kad artistas 
A. Vanagaitis yra vienyjimo jė
ga, liudija balandžio 25 d., Lie
tuvių Auditorijoj vaidinta 
“Surprise Party”, artisto A. 
Vanagaičio sugalvotas 3 veiks
mų lošimas su dainomis.

Kiek čionai sveiko juoko! 
Kiek gyvo atvaizdinimo! Kokie 
artistai jam padeda 
vykinti!

Valio, Vanagaiti!
žengk savo talento vedinas pir
myn! Tie, kurie negali tamstos 
pavergti, už metu-kitu ir jie 
praregės. ---- visągtile,

Roseland. — Balandžio 28 d., 7:30 
vai. vakare, Aušros kambariuose, 
10900 S. Miehigan avė., įvyks Są
ryšio septyniollkla prelekeija le
moje “Kapitalizmo Evoliucija”. 
Skaitys .1. Švitra. Visi atsllnnkyki- 
le, sužinosite daug dalykų. Sį se
zoną bus paskutinė prelekeiįa. Įžan
ga veltui. —Komisija.

STANLEY MANKUS SIUVĖJAS
Tinkamai apsirėdęs visuomet jau

ties drąsesnis ir kitiems atrodai 
pasitikintis, kuris mus veda prie 
laimės. Mes padarom drapanas iš 
geriausių importuotų ir naminių 
materijų, pritaikindami pagal Jūsų 
išaugimo. Siutai $85 ir aukščiau.
Goddard Bldg., 27 E. Monroe St.

Tel. Central 4615

NORĖČIAU parendavoti piekar- 
nę pietvakarinėj daly miesto. Atsi
šaukit. Tel. Prospect 7593.

BRIGHTON Parke parsiduoda 
valgykla, gerai išdirbtas biznis. Ne
ša gerą pelną. 3955 Archer Avė.

PARSIDUODA grosernė ii’ deli- 
catėssen, 4 pagyvenimui kambariai.

2216 W. 22nd Street

/
North Sides Draugijų Sąryšio De

legatų susirinkimas yra šaukiamas 
Balandžio 28 <1., 1926 m., 8 valandą 
vakare, 1822 Wabansia Avė., dėl ap
svarstymo daug reikalų ir persikėli
mų Sąryšio turtą į naują vietą.

— Valdyba

ASMENŲ JIESKOJIMAl
PAIE.ŠKAU Kazimiero Jihinskib 

(Czichinskiego), kuris, 189^'m. gyve
no Chicago, III. Labai svarbus rei
kalas. Kas žino apie jį, gyvą ar mi
rusį, malonėkit pranešti. Arba 
lai atsišaukia pas

Rev. S. MASLOWSK1 
z 1027 7th Avenue

Milwaukee, Wis.

pats

REIKIA DARBININKį)

TAUTIEČIAI! AUKSO KASYKLA!
Pardavimui saldainių išvažinėji- 

mo išdirbtas biznis, parduosiu labai 
pigiai iš priežasties kito biznio. 
Trokas gerame stovyje, yra daug 
kostumeriu.

Kreipkitės:
2631 W. Iowa SI.

MOTERŲ
REIKIA patyrusių moterų par

davinėtojų prie siutų. Nuolat dar
bas. 1303 So. Halsted St.

PARSIDUODA groseris ir deli- 
katesen; palei \Vhilc (lity, daromas 
geras nragvvenimas, ant kampo 
Losvrence ir 64th St. Parduosiu 
giai iš priežasties ligos. 

666 E; 641h St.

IŠSIMAINO 3 flatų namas po 4 
kambarius, su 2 karų garažu, na
mo kaina $8,500, mainysiu ant di» 
dėsnio namo, loto, bučernės, res- 
tauranto arba priimsiu antrus mor- 
gičius už pilną kainą; namas ran
dasi Brighton Parke

IŠSIMAINO kampinis, bizniavus 
namas; mainysiu ant 2 flatų namo 
po 4 kambarius, namas turi būt 
mūrinis. Namas randasi Brighton 
Parke.

IŠSIMAINO 6 kambarių bungulosv 
prie vienuolyno, parankumai vė
liausios mados, mainysiu ant 
fialų namo.

IŠSIMAINO naujas kampinis 
niavas namas, štoras ir trys 
tai; mainysiu ant mažesnio namo, 
nepaisau apylinkės, arba fanuos.

IŠSIMAINO 4 fialų muro namas 
po 5 ir 4 kambarius, namo paran
kumai vėliausios mados; mainysiu 
ant 2 fintų namo arba bungaiow, 
nepaisant apylinkės, bučernės, dry 
goods štoro, arba ant nedidelio* 
fanuos, netoli nuo Chicagos.

IŠSIMAINO gesolino stotis, tarp 
kelių bulvarų, daromas geras biz
nis, mainysiu ant namo, nepaisant 
apylinkės; priežastis pardavimo — 
2 bizniai. Kas norite pirkt, par
duot arba mainyt namus fannas, 
lotus, biznius, kreipkitės pas ma
ne; gausit greita ir teisingą patar
navimą. Kreipkitės pas

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.
Phone Lafayette 5107

St.
pi-

REIKIA jaunos mergaitės pagal
bininkės, mano motinai, labai leng
vas darbas, pašaukite Prospect 
3669.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo prie mažos 
šeimvno.s ir sergančios moters 
sišaukit vakarais.

1|832 N. Humboldt Blvd. 
\Volter Petrošius

A t

PARSIDUODA piekarnė, kepama 
visokia duona ir keksai. Išdirbta vie
ta. Nupirksite už pi^ią kaina.

9(16 W. 3Ist Street---------------------- y—
PIEKAKNE pardavimui lietuviška

me dištrikte. Gera biznio vieta. Prie
žastis pardavimo, apleidžiu miestą.

3525 So. Halsted Street

PARSIDUODA namas, du aukštai 
6y6, ir dviejų karų garažas. Ran
dus $52 j mėnesi. Turiu pnrenda- 
voti —eit.

Agentų nereikia

Tel. Republic 3394

TIKRAS PIRKINYS
10 KAMBARIŲ namas, didelis lo

tas, gera vieta dėl rooming house, 
galima nueiti pėsčiam iki didelių 
dirbtuvių.

SAVININKAS
7210 S. Marshfield Avė.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir .šeimynų 
Si ūsų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 154G
Res. Tel.

Beverly 2300

Mes turime labai* daug gabių 
lietuvių, kurie pasižymi sve
timųjų tarpe, bet musų tarpe 
jų kaipir nematyt, nes mes ne
mokame juos patraukt, užinte- 
resuot, juos įvertint ir ant ga
lo, nepajėgiame net juos ir su- 

i.
štai Chicagos mokyklose 'pil

na tokių gabių lietuvių, kurie įveiks žiaurunią. 
prasimuša į priekį, gerai pasi
žymi, bet tik tarp svetimųjų, 
kurie juos įvertina ir tinkamai 
pagerbia. Bet kiek mes žinome 
apie tuos gabius lietuvius ir 
lietuvaites musu jaunimą? 
Kiek mes stengiamės juos pa
žinti, suinteresuoti, įtraukti 
juos i musu tarną, į m ūsų dar-

visą tą

drąsiai

PAIEŠKAI’ Antano Markio, gyve
no pirmiau Elizabeth, N. .1. Tu
riu svarbų reikalą; jis pats ar kiti 
jį pažįstanti duokite žinią man.

Dėdė Tadeušas Markia 
8857 Houston Avė.

CHICAGO, ILL.

REIKIA moteries dirbti restauran- 
te. 701 W. 21 st 1’1 ace.

PARSIDUODA pigiai Į.unch Room. 
Tarpe dirbtuvių. Gera vieta.

944 W. 37th I’lace

REIKIA DARBININKŲ

Laime Amerikoje gimusioms 
lietuviams įsigudinti kultūros 
darban turint vadu tokį gabų, 
veiklų ir prakilnų mokytoją — 
kokiu yra artistas A. Vanagai
tis.

Kritika neverta minėti. Kas 
man nepatiko, regis kiti tų ydų 
nepastebėjo. Mat radastą be 
spiglių tiktai Bufbank mokėjo 
užauginti. Taip. Man artisto 

(Vanagaičio darbas ne vien pa
tinka, bet ir labai, labai reika-

Iligb School Auditori- hngas.
—A. K. Rutkauskas, M. D.

J IEŠKAU Petro Markūno, pir
miau gyveno Orient, III. mainose. 
Dabar yyvena Chicagoj. Turiu svar- 

r^ikoli). utsi^uukti.
KASTANTINAS RAZGAITTS 

3644 So. Union Avė. 
Chicago, III.

ISRENDiVŪJIMUI
RENDAI štoras, geras visokiam 

bizniui, cementuotas skiepas, biz- 
niava vieta. 2831 So. Union Avė. 
Savininkas 840 W. 33 St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

VYRŲ

IŠ resiverio rankų parsiduoda pi
giai bučernės rakandai, j dvi dienas 
laiko bus viskas išparduota.

1 E. 103rd Street

PI BLIŠKAS GARAŽAS
Beveik užbaigtas, pardavimui arba 

išrendavojimui, 2226-30 So. I^eavitt 
St., savininkas A. Karn, 1123. So. 
Kedzie Avė., Tel. Kedzie 2101/

REIKALINGAS pirrtiarankis peko- 
rius. 1208 E. 93rd Street.

REIKALIN(L\ karpenterių, atsl- 
šaukit pas konlraktorių Juozas Vi
limas, 4405 S. Fairfield Avė.

REIKALINGAS pirmarankis virė
jas. Turi mokyti kerai maistą gamin
ti. 4725 So. Halsted St.

PARDAVIMUI maža grosernė su 
2 ruimais gyvenimui, arba mainysiu 
i t>ile

G 7 O V So. Kacine Avė.

NAMil-ŽEME

BARGENAS greitam pardavimui, 
6 kambarių nauja mūrinė bunga)ow, 
visi moderniški parankumai, 5716 So. 
Albany Avė., Republic 4824.

MORTGEGIAI-PASKOLOS

KAS NORI GYVENTI ANT 
ŠVIEŽIO ORO

RAKANDAI

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

Daktaro pa
tarnavimas y- 
ra gydyti jūsų 
ligą arba pri
taikinti aki
nius.
27 metai prie 
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

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viaadot 
patarnauju kuogeriauaial.

M. Y tiška,
<228 W. 38th Cfctcaro, III.

Pašalink Kosulį, Salti, Ga!-

Gy las ir Skauimui

o5 Is-
Vbow «p<hko— Me ir tie puodukas Ir 
dud«U. Chikb-aa’a Mu.t.rofc (laagvaa- 

a4 forma) Mc.

Geresnis nei Mustard Plaster.

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

štai iš daugelio vienas pavyz
dys lietuvių pasižymėjimo.

Bal. 20 21, 23 ir 21 d.d. land- 
bloom 1 
joj, tos mokyklos mokinių' 
“Opera Club”.statė 3 veiksmų,’ 
4 atidengimų operą “Maritana”. t 
Mokyklos auditorija teatras Dzimdzių Dineikos ir 
yra didelis, gražus, labai jau- Dikinio atsisveikinimas 
kus ir patogus, su gera akus- -----------
tika ir didele estrada. Pats vei- Per porą metų tiek triukšmo 
kalas “Maritana” buvo lal?ai sukėlusieji Dzimdzi-Drimdzi pa- 
gerai suvaidintas ir sudainuo- galiai! pradeda skirstytis. Du 

labai mažai jautėsi, kad iš jų, būtent Dineika ir Diki- 
ir vaidina mylėtojai uis nebeužilgo rengiasi visai 

studentai-ės. Bet kas svar- apleisti Ameriką. Prieš išvažia- 
biausia, kad veik visos vyriau- vimą iš Chicagos jie savo at
stos rolės buvo išpildytos lietu- sisveikinimui ruošia įdomų va- 

Genevieve G*et)ing, Ale* karj Lietuvių Auditorijoje
Sarsavage, Bridgeporte, trečiadieny, birže- 

Adolph Azukas ir daugelio ki- lio mėn. 28 d.
tų. Choras, kuriame taipjau | Tas vakaras bus įdomus, ne 
nemažai lietuvių dalyvauja, ir- vien dėl to, kad tai musų pa- 
gi labai gerai dainavo. Visi sa-^mėgtųjų Dzimdzių atsisveikini- 
vo roles išpildė labai gerai, bet mas, bet ir dėlto, kad tą vakarą 
geriausia vyriausioj Maritanos'pamatysime to, ko dar niekad 
rolės pasižymėjo, kaip minėta, | nesame matę, 
lietuvaitė Genevieve Gętling- vakare pirmą kaitą pasirodys 
Sidiškaitė. Jos balsas yra gra- ką tik iš Lietuvos atvykęs Lie- 
žus ir gerai išlavintas (ji lan- tuvos Valstybinio Dramos Teat- 
ko Bethoveeno muzikos kon- ro artistas Stasys Pilka; 2) 
sėt vatoriją, kur dainavimo ją pamatysime Dzimdzius vaidi- 
mokina p-ia O. Pocienė,-o pia- nant rimtą dramą, beveik tra
no p. A. Pocius) ir sunkias gėdiją “Durklas”. Tai vieno vei
dai nas išpildė ji pastebėtinai ksmo veikalėlis, iš senovės lai- 
gerai. Bet ne tik kad gerai dai-ikų, vaidinamais senoviškuose 
navo, bet tiek pat gerai ir vai- kostiumuose su dainomis ir ku- 
dino. Publikai jos puikus dai- pletais.
navimas ir vaidinimas labai pa- parodyti, kad 
tiko ir jai, o ir visiems kitiems komediantai, bet ir 
artistams aplodismentų nesigai
lėjo.

Publikos gi visus 4 vakarus 
buvo pilna didelė auditorija, 
kiek tik galima buvo sutalpinti.

Kaip butų gerai, kad tie ga
bus lietuviai-aitės nežūtų mums 
amžinai, bet kad jie ir užaugę 
pasiliktų musų tarpe. Ar pa
jėgsime tai padaryti?

V-kis.

tas 
dainuoja

vių
Sbimkus, George

būtent: šiame

Čia Dzimdžiai rengiasi 
ne tik geri 
rimtą meną 
3) kadangi 
apsieiti ne-

jie

gretai supranta;
Dzimdžiai be fonių 
gali, tai bandys jų daug prikrė
sti komedijoje “Nusižudėlis”. 
Be to viso jie rengiasi ir naujų 
dainų padainuoti.

Iš to matyti, kad tai bus 
vienas įdomiausių jų šio sezono 
vakarų. Tat visi urmu ir pamė
gtųjų Dzimdziukų atsisveikini
mą! — Piteris.

RUIMAS dykai gyventi, jei pa
dabosi! 5 metų mergaitę. Tel. Mi
ch igan 0790.

_____'B1-----...... - -F—*........

(VAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BK’DGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
v laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Pre«.

PARDAVIMUI pigiai 3 šmotų mo- 
hair parloro setas, 7 šmotų riešuti
nis valgomo kambario setas, kaurai, 
liampos ir t. t. Dalimis, apleidžiu 
miestą. 4950 N. Monticello Avė., 2 
blokai į šiaurę nuo Lawrence.

PARSIDUODA 3 kambarių fron- 
finis, valgomo ir miegamo kamba
rių setas; rakandai geram stovyje. 
Turi būti parduoti iki 1 gegužės, 
todėl leisiu pigiai.

1704 N. Lomei Avė.
Yl’el. Lafayette 1967

PARSIDUODA furničiai. 4347 S.
Rockwell St. 1. aukštas.

X

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir gerinusia stogų den
gimo ištaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunne Roofing Co., 3^11-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndalc 0114.

AUTOMOBILIAI

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
. IR SUTAUPYKI! 35% 

Mes parduodante visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Divislon St„ 

netoli Marshfield

SIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir
yra 27 arklių jėgos H. P.
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474, Taipgi turim daug se
nų karų, nes 
Pašaukit bile 
slin

Studebakers
StudebUker 

ir pil-

gaunam ant mainų, 
kada, o mes pribu

AUTO SALESMILDA
3121 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

. BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long dlstanca handliug .

Tarime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

ŠIUOMI turiu garbės pranešti vi
siems savo pažįstamiems, kad aš pa
dariau ryšius su Howard E. Walter 
& Co., Real Estafe Inv., 3124 West 
63rd St., Phone Prospect 8820. Visuo
se reikaluose prašau kreiptis vjršmi- 
nėtu antrašu arba Prospect 7360.

PETER A. SEDEMKA

OGDEN AUTO WRECKING CO., 
3349 vgden Avė. Roekwell 4994
Brangiai mokame už senus netin

kamus karus.

NEPAPRASTAS bargenas Clęvc- 
land automobilio 31, pilnai Įreng
tas, pirmos rųšies stovyje. Turit ji 
pamatyti, kad {vertinus.

Lawn Maribr Motor Sales, 
0349 S. Kedzie Avė.

Ląwndale 1400

PARSIDUODA automobilius! 
Visai mažai vartotas. Savinin
kas mainys ant loto, biznio 
arba namo. C. P. Suromskis 
Co., 3352 S. Halsted St.

Boulevard 9641.

&

•"■'“-•m

PARDAVIMUI
UŽ $100 nupirksite mano beveik 

naują grojiklj pianą, su benčiumi 
roleliais, kabinetas, $25 cash 
$10 j mėnesj.

JOSEPIT 
2332 W.

1

ir
ir 

po

MATERLTNG 
Madison St. 
floras

gali nusipirkti *4 akrų 
netoli 75 St. ir Western 
5 kambarių namas, yra

Tas 
žemės, 
Avė. 
elektra, gasas, didelė barnė dėl 
karvių ir vištų; čia galima lai
kyti vištas, karves ir kiaules. 
Parsiduoda labai pigiai su ma- 

įmokėjimu. Meldžiu atsišau- 
kuogreičiausiai.

ANTRI MORGIČIAI
Suteigiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzie Are, 

Lafayette

be

GREIT PASKOLAS
daugiau, 2’/£> nuošimčio

Loan Association
žu 
kti

M. J. Kiras Real Estate 
Improvement Co.

3335 S. Halsted St. 
Yards 6894.

EKSTRA FARMU BARGENAS '
80 AKRŲ, 35 dirbamos, likusi 

miškas ir ganyklos, 16 galvijų, po-t 
ra arklių, 4 kiaulės, 73 vištos, ne-| 
toli miestuko, stoties, mokyklos, 
parduosiu per pusę pigiau, už 
$3000, be stako už $J600. Turiu 
parduoti iki gegužės 1, nes turiu' 
dvi fannas. Atsišaukit greitai

J. MIKUČ1ONAS.
Box 34, Irons, Mich.

2 GYVENIMŲ medinis namas, po( 
4 kambarius flatai, yra elektra, pe
čium Šildomas, prie Shields Avė., 
netoli 48 St., kaina tik $3500, 
$1500 įmokėti.

J. E. SANDNER, 
206. W. Garfield Blvd. 
Tel. Boulevard 1392

apie

PARDAVIMUI naujos mados me
dinė cottagc, $4500, gera transpor- 
tacija, 5522 lustice st. .John Wendt 
& Co., 7844 S. Ratine. Vinc. 5843.

BARGENAS
Pardavimui per savininkų ir sta

tytoją, 4 flatų po 5 kambarius na
mas, nes reikia pinigų, 6328 Albany 
Avė. Hemlock 1461.

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, 4 flatai ir krautuvė, garu 
šildomas. $18,000. Geras bargenas. 
R. Wendt, 3627 S. Halsted St.

6215 SO. MARSHFIELD AVĖ. 2 
flatų mūrinis, 5—6 kambarių, 2 
furnas, 1 karo garažas, $9500, grei
tam pardavimui, 
Veikit greit.

per savininką.

$500 CASH, naujas moderniškas 
5 kambarių bungalow, stikliniai 
porČiai, Eborhart Avė. Savininkas. 
Harrison 4064.

PARDAVIMUI biznio kampas, 4-4 
kambarių flatai, 1-5 kambarių fin
tas, nesvaiginamų gėrimų parloras, Į 
saldainių ir notion krautuvė, daromas 
geras biznis, lietuvių kolonijoj, savi
ninkas nori visai apleisti hiznį, par
duosiu labai pigiai. JOHN SOBO- i 
LEVVSKI, 8701 Houston Avė., Phone 
So. Chicago 7778.

TEIKIAM
$1,000 ir 
komiso.
Lincoln
1931 Milwaukee Avenue

Netoli Western Avė.
AR JUMS trumpai su pinigais? 

Skoliname nuo $50 iki $300, sa
vaitiniais atmokėjimais. S. Osgood, 
2231 Division St. Tol. Armitage 
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
Specialus Kainos

Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis pasiūlymas nebus at
šauktas. x
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $80 j savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
j dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 9 vakare.

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir 
karais ir jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų išmokinimas 
rengs jums darbą arba patys

va- 
kol 
pri-

__  .___ ___ T ___  ____  ga
lėsite eili į biznj. Atsišaukit arba, 
rašykit

International Barbcr College,
672 and 651 \V. Madison St., 

CHICAGO, ILL.



No. 100

11 . i.i r—..............  ■ ■■ n.......  i i i

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

Entorad m aecond Clau Mattor March 7, 1914, at tha Port Offloa of ChlcBfO, Dlw 
uader tha Art of March S, 1879.

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS 
Thi UithuAnian Daily Ntws

PUBLISHED BY TV L1THUAN1AN NEWS PUBLISHINC CO„ INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

T«l«pboa« Roos«v«lt ftSOO

NAUJIENOS
The Lithuanian Paily New» 

PUBLISHED BY 27U LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephooc Rooievelt 8500

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

VOL. XIII Kaina 3c

SSSR nori drau£igumo[
sutarties su Lietuva Perry kaltinamas dėl pavogimo 

$100,000 vertės degtinės iš 
Plynioutho sandėlių

Amerikos senatorius le 
mia Latvijos likimą

MILWAUKEE, Wis., bal. 27. 
— Jungtinių Valstijų grand ju- 
ry vakar inkriminavo Clarką 
M. Perry, federalį prohibicijos 
direktorių VVisconsino valstijoj, 
kaltinamą dėl sąmokslo ir daly\ 
vavimo išvogime 10,000 

degtinės išn > .« • •• 1. a , • 1 1.. r'M vortfc <legtinSsProhibicijos direktorius kalti- ^itho, 
namas dėl $100,000 vagystes

dole- 
Ply-

SSSR pertrakcijos su Pa 
baltijo kraštais

Rusija prarysianti Latviją, 
jai reikią jūrių

Nori daiyti su Lietuva ir kito
mis kaimynėmis draugingu
mo ir neiti'alumo paktus

Taip pranašauja * senatorius, 
kalbėdamas dėl padarytos su 
įšalvi ja skolų sutarties

MASKVA, bal. 27. — Sovie
tų rateliuose manoma, kad 
SSSR pasirašymas draugingu
mo sutarties su Vokietija leis 
greičiau padaryti panašias 
draugingumo ir neitralumo su
tartis su visoms kitoms Rusijos 
kaimynėmis, išskiriant nebent 
Rumaniją.

Francįjos planai Pabaltijy
Tokios sutartys gali rimtai 

pakliudyti sudarymui projek
tuojamos Pabaltijo sąjungos, į 
kurią Maskvoj žiūrima kaip į 
dalį Francijos programa, kurį 
ji ruošia sekamam Tautų Są
jungos susirinkimui? kuris į- 
vyks ateinantį rudenį. Franci- 
ja mat norinti sudaryti Pabal
tijo sąjungą iš Lenkijos, Latvi
jos, Estijos ir Suomijos, - Lie
tuva veikiausiai į ją neįeitų, — 
ir ta sąjunga butų bufferas 
tarp Rusijos ir vakarų Europos, 
lyginai kaip kad mažoji an- 
tanta pietuose.

SSSR planai Pabaltijy
Prieš šitokį Francijos planą 

Maskva siekias Įvykinti savąjį, 
būtent, pritraukti prie Rusijos 
kiekvieną tų Pabaltijo valsty
bių atskiromis sutartimis, ir 
tuo budu nusverti Tautų Są
jungos įtaką.

Sovietai veda dabar pertrak- 
tacijas su įvairiomis valstybė
mis, ir tikis gerų vaisių,. ypač 
su Lietuva ir Lenkija, nors abi
dvi pastarosios valstybės 
savęs plaunasi.

Lietuvos pozicija
Rusijos programas turi

lės pirmenybės prieš Francijos 
programą. Lietuva mielai su
tinka pasirašyti sutartis su 
valstybėmis, kurios yra drau
gingos Lenkijai, bet pareiškia, 
kad ji nesidėsianti į jokią są
jungą, kurion įeis ir Lenkija, 
— nesidėsianti tol, kol Lenkija 
laikysis užgrobtą

Per trak tacijos
Pasak užsienio

partamento, su Lietuva veda
ma pertraktacijos dėl sutarties, 
panašios į Rusijos su Turkija 
padarytą sutartį, kur abidvi 
valstybės pasižada susilaikyti 
nuo agresingų žygių prieš viena 
antrą ir laikytis neitraliai atsi
tikime, jei katra jųdviejų įsi
veltu į karą su bet kuria trečia 
valstybe.

Užsienio departamentas sako, 
kad proponuojamoji sutartis ministeriu busiąs 
nepareinanti į konfliktą su Tau-i vienas finansų reikalų žinovas 
tų Sąjunga, nė su projektuoja-;žydas, 
ma Pabaltijo sąjunga. I a 
ako užsienio <

WASHINGTONAS,
Senatas šiandie patvirtino 

Amerikos skolų komisijos pada
rytas sutartis su Latvija, Esti
ja ir Belgija dėl jų skolų fun- 
davimo Jungtinėms Valstijoms. 

Per debatus dėl sutarties su 
I^atvija, kuri savo 6 milionus 
dolerių skolos Jungtinėms Vals
tijoms turės tam tikromis dali
mis atmokėti per šešiasdešimt 
dvejus metus, Missouri senato
rius Beed (dem.) pareiškė, kad 
iki to laiko Latvijos tikriausiai 
jau senai nebebusią. Latvija, 
girdi, buvus Rusijos provincija, 
ir ji vėl busianti Rusijos dalis.

“Rusija”, sakė senatorius 
Reed, “eis į Baltijos jūres ly
giai taip, kaip mes kad eitume 
į Meksikos įlanką, jeigu bet ku
ri bejėgė valstybė laikytų Ran
kos vandenų pakraštį. 180 mi- 
lionų nacijos negalima sulaikyti 
nuo jūrių. Rusija eis į jūres, 
ir Latviia išnyks.”

Perry yra jau ketvirtas 
consinb prohibicijos 
rius, inkriminuotas dėl panašių 
nusikaltimų.

Kartu su Perry kaltinami 
dar: Jack Lawrence, prohibici
jos vykdymo viršininkas; Jack 
Anton, Plymouth Wholesale 
Drug kompanijos pirmininkas, 
ir Cashier VVelling, vieno pake
lės viešbučio laikytojas. Skun- 

|de parodoma, kad visi jie, su- 
bal 27 simokinę, iš minėtų sandėlių 

pavogę tūkstančius galonų deg
tinės.

Wis- 
d i rėk to-

Padėtis Kinuose
Redaktorius, kuominčunų rėmė- j 

ja«, sušaudytas; sovietų am-< 
hasadoriaus atšaukimo byla

PEKINAS, Kinai, bal. 27. — 
Nežiūrint visų kiniečių laikraš
tininkų protesto, gen. čango į- 
sakymu buvo areštuotas ir su
šaudytas vieno Pekino laikraš
čio redaktorius, šao Piaopin- 
gas, kaltinamas, kad jis rėmęs 
kuominčunus ir rusų bolševi
kus. įsakyta suimti ir keli kiti 
laikraštininkai, bet jie pastalė-

tarp

dide-

Vilnių, 
su Lietuva

reikalų de-

Nepripažįsta Amerikos 
ieškinių Meksikai

Komisija išsprendė, kad Meksi
ka neprivalanti mokėt atlygi
nimo už Vilios aukas

MEKSIKOS MIESTAS, bal. i
27. Jungtinių Valstijų ieško
jimas atlyginimo dėl užmušimo 
šešiolikos amerikiečių kasyklų

giiiliH

[Pacific and Atlantic Photo]
Prohibicijos liudininkai: senatorius W. E. Edge (stovi po kai

rei), gen. Lincoln C. Andrews, iždo sekretoriaus padėjėjas (vidu
ryj) ir J. P. Ilill, kongresmanas. Visi jie pripažino, jog iki šiol 
prohibicijos nebuvo galma įvykdyti.

Ateiviy deportavimo bilius 
kongrese

Naujas imigracijos aktas padė
siąs prohibicijai; svetimša
liai esą jos laužytojai

27.

kurie
UŽ 

taip,

IVASIHNGTONAS, bal.
Atstovų buto imigraci jos 

misija vakar referavo kongres- 
mano lloladay (rep., III.) pa
teiktą bilių, kuriuo einant bus 
deportuojami visi toki krimina
listai ateiviai, kurie už piktada
rybes bus nuteisti vieniems ar 
daugiau metų kalėti, arba 
bus kelis kartus nuteisti 
mažesnius nusikaltimus 
k«d bnndrni jio hii«« sėdėję
jime pusantrų cr daugiau metų. 
Toki negeidžiamieji ateiviai ga
lės būt deportuojami per septy
nerius metus nuo jų atvykimo 
į Jungtines Valstijas.

lloladay bilius be to paplati- 
na imigracijos vyriausybės tei
ses deportuoti svetimšalius silp
napročius, narkotikų pardavinė
tojus ir visus tokius, kurie nuo 
atvykimo į Ameriką buvo “pub- 
lic charge”, tai yra visuomenės 
šelpiami.

Iš naujojo imigracijos akto 
pašalinama, “moral turpitude” 
—moralinis palaidumas kai
po nusikaltimas, nusipelnąs de
portavimo.

Prohibicininkai sako, 
naujuoju imigracijos aktu va-

Įspėja angliakasius ša 
lintis komunistu

Ind., bal.
Kasyklų 

prezidentas

INDIANAPOLIS, 
27. — Tarptautinis 
Darbininkų unijos 
John L. Lewis išsiuntinėjo laiš
kus visiems unijos distriktų 
prezidentams, pranešdamas 
jiems, kad, einant tarptautinės 
tarybos priimtu nutarimu, Uni
ted Mine Workers of America 
unijos nariąj, kurie stos į ko
munistų partiją arba į šiaip tu
rinčias su u ryšii orgamzac 
jas, bus iš angliakasių unijos 
suspenduojami.

Morokkos taikos konto 
rencija prasidėjo

UDŽDA, Francuzų Morokka, 
bal. 27. — šį rytą čia visu rim
tumu prasidėjo konferencija 
dėl padarymo taikos Mornkkoj

Pasigenda laivo su 29 
jgulos žmonėmis

Serebriakova gavo 7 me 
tus vienišo kalėjimo

Sovietų revoliucinio tribunolo 
buvo pasmerkta sušaudyti, 
bet bausmė suminkštinta

Tsolino 4 
sovietų l„‘ 
išlygin

Nors generolo čang 
ginčas su sovietais dėl 
konsulo Mukdene buvo • ” * *
tas, susisiekimo viceministeriui 
Serebria’kovui 1 
pastarasis dabar atvyko į Peki- 
ną pasitarti su sovietų amba-'t 
sadorium Karachanu dėl jo at
šaukimo. Mat gen. čangas pa
statė griežtą reikalavimą, kad 
Karachanas butų iš Kinų atšau
ktas.

Kuominčunai, arba nacionalė 
liaudies armija, pasitrauks vi
sai j Nankovo apygardą, 
džiai organizuoti Pekine kol 
jokių žingsnių nedaroma.

MASKVA, bal. 27. Anna 
'Jehorovna Serebriakova, 70 me- 
;tų moteriškė, caro laikais bii- 
įVus “ochlankos'’ šnipas provo- 

" katerius, kuri dabar buvo revo- 
1 Bucinio tribunolo teisiama, bu-

taipininkaujant, v0 pasnier|(ta su,šaudyti, L bet

Val
kas

Dinamito sprogimo 4 dar 
bininkai užmušti

atsižvelgiant į jos visišką sena
tvę, mirties bausmė pakeista 
septyneriais metais vienišo ka
lėjimo.

Serebaiakova nėr keletą de
šimčių metų tarnavo slaptajai 
caro policijai, ir kartu ji dėjosi 
uoli revoliucininkė. Dalyvau
dama revoliucininkų rateliuose 
ir darydama pažinčių su žy
miausiais jų vadais, ji juos iš- 
davinėdavo “ochrankai”. Tarp 
kitų jos auka buvo ir Lunačar- 
skis, dabartinis sovietų 
mo komisaras.

švieti

Meksikos valdžia įspėja 
priešginas kunigus

Jei uždarytos bažnyčios nebus 
urnai atidarytos, jos bus pa
imtos švietimo tikslams

MEKSIKOS MIESTAS, 
27. — Meksikos valdžia oficia
liai paskelbė, kad toms katali
kų bažnyčioms Michoacano val
stijoj, kurios uždarė savo duris 
protestui prieš krašto įstaty
mus, liečiančius tikybines įstai
gas, ji duosianti dešimtį dienų 
laiko atsidaryti. Jei tos bažny
čios nebus atidarytos 
šimtį dienų, jos bus 
paimtos ir pavaitotos 
švietimo tikslams.

bal.

per de- 
valdžios 
žmonių

Statybos darbininkų lo
kautas Gary, Ind.

NEWARK, N. J., bal. 27. — 
Transmarine Corporation of 
Port Ne\vark labai susini pinus 
dėl likimo savo prekybinio lai- 

įVo Suduffco. Laivas turėjo pa- 
siekti Panamos kanalą kaip 
kovo 22 dieną, bet iki šiol jokių 

duojanties palengvėsianti kova ž*nių apie jį nėia. Bijoma, kad 
su prohibicijos įstatymo laužy- ^a’vas nebūtų žlugęs. Laivo 
tojais, kadangi, girdi, sveti m- buvo dvidešimt devyni
šaliai essji svarbiausi prohibici zmon®s- 
jos įstatymo laužytojai. ___________

Vengrų milicija sulaikė 
/ 3,000 angliakasių
VIENNA, Austrija, bal.

Vengrijos milicija sulaikė 
tris tūkstančius Salgo-Tarjano 
kasyklų darbininkų, žygiavusių 
šiandie į krašto sostinę Buda- 

“peštą. Po konferencijos, paga
liau buvo leista tam tikrai ang
liakasių delegacijai vykti į Bu
dapeštą prašyti valdžios pagal
bos.

Angliakasiai reikalingi pagal
bos dėl to, kad vos dvi dienas 
savaitėj tedirba, ir savo men
kučiu uždarbiu visai negali pra
gyventi.

27.

; Belgų komunistai kau 
jas) su fašistais

LIEGE, Belgija, bal. 27. 
šiandie čia įvyko komunistų 
su fašistais kautynės, per ku
rias buvo skaudžiai sužeistas ir 
vienas senas generolas, Graf- 
fas. Kaipo neramumų kursty
tojas buvo areštuotas komunis
tas Lahaut, provincijos tary
bos narys.

4 kaliniai nusinuodijo 
medžio alkoholiu

bal. 27. 
kalėjimo 
kalėjimo

nE\v YOHKAS, bal. 27.
Brooklyno gimdyvių ligoninėj 
musė numarino du kūdikiu, per 
klaidą davus jiems nuodų, vie
toj “stiprinamojo sirapo”.

GARY, Ind., oal. 27. As
sociated Building Contractors 
of Lake County išmetė iš dar- 

įbo daugiau kaip tūkstantį sta
tybos darbininkų. Stiklių unija, 

, rei- 
ikalavo didesnės algos, bet kon- 
traktofiai atsisakė jos reikala
vimus išpildyti ir paskelbė lo
kautą.

COLUMBUS, Ohio,
Keturi valstijos 

kaliniai, dirbusieji 
skalbykloj, pasivogę išgėrė me
džio alkoholio. Vienas kalinių 
mirė; trys kiti nugabenti ligo
ninėn, bet irgi tur bot nebepa- 
sveiks.

Dar 10 žmonių užmušta d±nin,kų;
tikybinėse riaušėse

KALKUTA, Indija, bal. 27.
Atsinaujinusiose šiandie in-

KODEl PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

šio Francisco Vilios banditų nu
kauti Santa Ysabeloj sausio 
mėnesį 1916 metų, vakar buvo 
išspręstas neigiamai.

Specialės Meksikos-Amerikos OAKLAND, Cal., bal. 27.
ieškinių komisijos neitralus 'Stege, apie keturias mylias nuo 
pirmininkas, brazilietis Dr. Ro- Oaklando, Giant, Powder kom-
drigas Octavio, ir meksikietis panijos fabrike šiandie eksplio- dusų ir musulmonų tikybinėse 
komisijos narys Fernandas Roa davo 1,500 svarų dinamito. Ek- riaušėse vėl dešimt žmonių bu- 
išsprendė, kad šiuo atveju Mek- spliozijos buvo keturi darbip-in 
sikos Saldžia negali būt kaltina- kai užmušti, 
ma ir ji neprivalanti* mokėti 
atlyginimo. |

Amerikiečiai komisijos na
riai, nepatenkinti išsprendimu, Į 
pareikalavo, kad byla iš naujo Į 
butų svarstoma, ir pirmininkas1 
Dr. Octavio paskyrė kaip rug
sėjo 2 dieną vėl susirinkti 
Tampico mieste.

Daug graikų moterų 
laikoma vergėmis 

Turkijoj

- vo užmušta ir penkiolika su
žeista.

Lenkų finansų ministe- 
riu busiąs žydas

VARŠUVA, bal. 27. (F).
Girdėt, kad Lenkijos finansų t

i pakviestas'

ATĖNAI, Graikija, bal.
— Parvykusieji graikų pabėgė- tJrįeaj 
liai sako, kad daug graikų mo
terų, kurioms nepavyko pabėg
ti iš Mažosios Azijos 1922 me
tais, dabar esą laidomos turkų 
vergėmis. Graikijoj Saldžia 
da reikalauti, kad jos butų 
leistos.

ALENAI, Graikija, bal. 26. 
Graikija vakar šventė šimtame- 
tines sukaktuves graikų didvy
riškos kovos ties Misolongu, kai 

’per Graikijos nepriklausomybės 
karą tą miestą buvo užpuolė

KR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR ‘PAIEŠKOTI

ža-
pa-

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

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau 
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centy už colj 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

GENEVA, Šveicarija, bal.
Tautų Sąjungos

Chicagai ir apielinkei olicia- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: ,

kvuvja- žydas. Premjeras Skrzynskis, 
~ . Rusija, ’ sako, tikįsis pakvietimu žydo 

departamentas,' finansų ministeriu laimėti žydų 
sutiktų dagi dalyvauti kolekty- Simpatiją ir tuo budu sulaikyti 
vioj sutarty su Pabaltijo kraš- zloto kritimą 
tais.

ir greičiau su
tvarkyti krašto finansus.

26.
Tautų Sąjungos sušaukta __

preliminarė ekonominė komiai-1 Aplamai gražu ir šalčiau; vi
ja šiandie pradėjo savo posė- dutinis mainąsis vėjas, 
džius. Jos uždavinys bus pa
ruošti programą busimai tarp- nimirm 38°, maksimum 57° F. 
tautinei ekonominei konferenci
jai.

Vakar temperatūra sieks mi-

Šiandie saule teka 5:51, lei
džiasi 7:44 valandą.

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemą, kurios pagelba galima iš
mokėti į 4-6 dienas už 50 centų;

2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Banką, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sią ir geriausią patarnavimą;

3. Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu savo turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00;

4. Naujienos išsiunčia pinigus kas an
trą dieną iki vienam centui;

5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka
rais, ir geriausia,patarnauja.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS v
1739 So. Halsted St. Chicago, III


