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Socialistai smerkia Ame 
rikes maišymąsi j Mek- 

' I siką ir Kinus

Visuotinas streikas Anglijoj 
gresiąs kraštui pilietiniu karu

Amerikos Socialistų per 
tijos konvencija.

Delegatai suvažiavę iš visu 
.Jungtinių Valstijų; Debsas 
dėl nesveikatos neatvyko

partijai priklau- 
organizacijų at-

posėdžiai prasi-

PITTSBUBGH, Pa., geg. 3. 
— Chatham viešbuty dabar lai
koma Amerikos soiialistų parti
jos konvencija, kurioj dalyvau
ja delegatai beveik iš visų vals
tijų, o taipjau 
sančių kalbinių 
stovai.

Konvencijos
dėjo praeitą šeštadienį, gegužės 
1, pirmininku išrinkus J. Ger- 
berą iš New Yorko.

Konvenciją atidarius, veda
mąją kalbą laikė Morris Ilill- 
<|uit, kurs be kita ko pareiškė:

“Mes galime pralaimėti rinki
muose; galime kartais prarasti 
didesnį ar mažesnį skaičių na
rių ; galime kartais dagi nuken
tėti smūgių, bet mes niekados 
neprarasime savo vilties. Mes 
esame tvirtai įsitikinę, kad ry
tojus priklauso mums; 
žinome tikrai, kad ateitis 
musų!; .

mes
yra

suoti savo kraštą iš japoniečių, 
europiečių ir amerikiečių impe
rialistų kontrolės. Mes griežtai 
smerkiame vartojimą Jungtinių 
Valstijų karo laivų Kinų strei
kininkams patrempti.”

Konvencijos priimta rezoliu
cija dėl Meksikos skamba:

“Meksikos darbininkams 
respublikos prezidentui Ca|les’ui 
Amerikos socialistų į 
siunčia broliškų sveikinimų. 
Ii 
bandymus terorizuoti Meksikos 
valdžią. Mes patvirtiname sa
vo įsitikinimą, 
žmonės turi pilniausios 
kontroliuoti nuosavus 
turtų šaltinius taip, 
randa tatai geriausiai, 
yra daug didesnė, ne

: kurios tariamos Meksikoj negy
venančių amerikiečių i n ves torių 
teisės, — amerikiečių, kurie 
savo pretenzijas įsigijo iš tiro
niškos, sugedusios ir paperka
mos Diazo valdžios, ir kurių 
vienintelis interesas 
yra tik išnaudoti jos 
jos gamtos turtus 
nams.”

kad

ir smūgių.
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Anglijos visuotinas darbi 
ninku streikas

Valdžia susiru pinus; streikas 
gresiąs iššaukti pilietinį karą, 
sako premjeras
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[Pacific and Atlantic Photo] (
H. L. Mcnckeri (po kairei) žurnalo “American Mercury” re

daktorius. Jis buvo areštuotas Bostone už to žurnalo pardavinė
jimą. Skundikai tvirtino, kad žurnale esanti nemoralė apysaka,

i Teisėjas tačiau pripažino, kad žurnale nieko blogo nėra ir išteisi* 
. no Manekenų.

Paskendusio laivo 150 
žmonių pasigendama

Gelbėtojams pavyko išgriebti 
tik 99 asmenis; likusieji vei
kiausiai yra žuvę

30 žmoniy sužeista teatro 
luboms įkritus

WILKESBARRE, Pa., geg. 
3. — Savoy krutamu jų paveiks
lų teatro luboms įkritus, apie 
trisdešimt žmonių buvo sužeis
ta, daugelis pavojingai.

Vienas 14 metų vaikas, An
drius Dielinskutis, kurio galva 
buvo sutriuškinta, 
nebeišliks gyvas. »

LONDONAS, geg. 3. - Gir
dėt, kad valdžios atstovai su
tarė su profesinių sąjungų 
kongreso taryba turėti šį vaka
rą bęndrą konferenciją tikslu 
užbėgti už akių visuotinam 
streikui, kurs, dėl simpatijos 
angliakasiams, turės visose pra
monėse prasidėti šiandie vidur
naktį, paralizuodamas visas An
glijos pramones.

L()N1X)NAS, geg. 3. Prem
jeras Baldwin, kalbėdamas 
šiandie parlamente dėl susida
riusios padėties pasakė, kad 
darbininkų vadai, davę įsaky
mą pradėti visuotiną streiką, 
grūmoja patiems nustatytos, 
valdžios pamatams. Kraštui 
gresiąs pilietinis karas.

Nacionalės geležinkelių dar 
bininkų sąjungos sekretorius 
parlamento atstovas J. H. i 

jr Thomas, atsakydamas premje- j 
j rui pareiškė, kad situacijai iš- 

partija v‘s tik (1ar esil būdų. Jis 
paklausė premjerą, kad jeigu j

• paskelbimas 
butų atšauktas, ar valdžia su
gebės priversti kasyklų savi
ninkus atšaukti lokauto paskel
bimą.

Thoičas pareiškė, kad 
mentas galėtų priversti 
puses daryti garbingą 
baigimą ir susitaikymą, 
tik parlamentas nuoširdžiai to 
norėtų, “j 
streiko rezultatai, tik aklali idi 
otas ir paikšas gali nematyt, 
kad ekonominiai anglies situa
cijos faktai pasilieka tie pa
tys,” pasakė Thomas. “Darbi
ninkams nebuvo kitokios* išei
ties, kaipti k streikuoti.

TOKIO, Japonija, geg. 3. — 
Gautas iš Kurilų salų praneši
mas skelbia, kad iki šiol pasi
gendama dar 150 žmonių nuo 
garlaivio čičibu maru, kurs pra
eitą savaitę paskendo, sudužęs 
į povandenines uolas ties Para- 
muširu, Kurilų salose.

Atvykusiems j pagalbą lai
vams pavyko išgraibyti tik de
vyniasdešimt devynis to laivo 
žmones, o kadangi apie likusių 
pusantro šimto asmęnų iki šiol 
jokių* žinių nėra, tai' bijoma, 
kad nebūtų jie visi žuvę.

Maištas Nikaraguoj: 
maištininkai paėmė 

miestą

veikiausiai

Perkūnas užmušė
tris asmenis

IL1ON, N. Y., geg. 3. Va
kar perkūnas užmušė tris asme
nis, kurie buvo išėję j vietos 
vandens rezervuarą žvejoti. Už
ėjus lietaus ir' perkūnijos aud
rai, jie nubėgo pasislėpti po 
betono kuoru, į kurį perkūnas 
ir ti^nkė. Užmušti yra C. Beck- 
with, John Poppio ir pastarojo 
septynerių metų sūnūs,

Mes pasmerkiame savo valdžios visuotino streiko

kad Meksikos 
i teisės 

gamtos 
kaip jie 
Ta teisė 
kaip bet

Meksikoj 
žmones ir 
savo pel-1

Rusijos

Engdahl, komunistų lydė 
ris, areštuotas

Žmonių neramumai Kere 
joje nesiliauji

MANAGUA, Nikaragua, geg. 
3. — Liberalų revoliucininkai, 
po aštraus susirėmimo, kuria
me du asmens buvo užmušti ir 
keliolika sužeisti, užėmė Bhie- 
fielda miestą. .

Du asmens užmušti 
traukiniui sudau

žius autą

parla- 
abidvi 
ginčų 
jeigu

PITTSL’.’RGH, Pa., geg. 8. 
A-J. Louis Engdahl, kitados bu
vęs socialistas ir laikraščio 
American Socialiai; redaktorius, 
paskui 
nistais 
vo čia 
tuotns,

Japonų valdininkų trempimas 
gedulu der įnirusio valdovo 
korėjiečius erzina

NbRI APDĖT BRANGIU MUI
TU J. V. ŽURNALUS

betgi nuėjės su komu- 
ir tapęs jų lyderiu, bu- 
praeitą šeštadienį areš- 
tariamai dėl to, kad į

Bet šiOki ar tokį bus’ kalbamas k^munistii mitingekilę tuojau po to, 
‘žultatai, tik aklai idi-

TINO STREIKO PUNKTAI

šita 
socialistų konvencija neturi po
būdžio didžiulių buržuazinių po
litinių partijų nacionalių kon
vencijų, kurios susirenka tik 
savo kandidatams nominuoti. 
Socialistų konvencija yra biznio 
konferencija — apsvarstyti bū
dams ir priemonėms kaip parti
ja sustiprinti, kaip savo jėgas 
geriau orgapizuoti. Socialistų 
partija dar nėra didelė, bet ji 
yra politinė partija su tam tik
rais galutinais siekimais. Ame
rikos socialistų partija yra di
džio tarptautinio judėjimo dalis 
— dalis didžiosios tarptautinės 
darbininkų partijos. Socialistai 
neturi priežasties nusiminti, 
nors kartais jiems tenka nuken- 

. tėti nepasisekimų
” Galų gale jie savo kovas laimės. 

Ateitis priklauso socialistams.”
Ekzekutyvo sekretorius Kirk- 

patrick padarė pranešimą apie 
partijos stovį. Iš pranešimo pa
aiškėjo, kad partija ima spar
čiai atsigriebti, narių skaičius 
nuolatos didėja, finansai ge
rokai pasitaisę ir naujas parti
jos organas “American Appeal” 
turi geriausio pasisekimo.
Protesto rezoliucija prieš Jung

tinių Valstijų maiŠimąsi į 
Kinų ir Meksikos dalykus

Vakarykščioj konvencijos se
sijoj buvo kaip vienu balsu pri
imta protesto rezoliucijos prieš 
Jungtinių Valstijų maišymąsi į 
Kinų ir Meksikos dalykus. Re
zoliucija dėl Kinų skamba:

“Amerikos socialistų partija 
patvirtina savo solidarumą su 
Kinų darbininkais ir jų kova 
laimėti geresnes gyvenimo są
lygas. Mes pilniausiai pritaria
me jų galutiniam tikslui išliuo- negalįs atvykti.

Rezoliucija sovietų
pripažinimo reikalu

Priimta taipjau
sovietų Rusijos pripažinimo rei
kalu, kuri skamba:

“Amerikos socialistų partija 
dar kartą patvirtina savo nusi
statymą, kad Jungtinės Valsti
jos i tuojau pripažintų sovietų 
Rusiją ir įsteigtų su ja preky
bos santykius.”

Rezoliučija dėl Jungtinių Val
stijų stojimo j Tarptautinį tei-; 
singumo tribunolą buvo atidėta 
sekamai konvencijai.

Gegužinės mitingas
S.ekmhdienio vakarą Acade- t .

my Teatre įvyko milžiniškas Profesinių sąjungų kongresas 
Gegužinės šventės mitingas, ku- remia anglies kasyklų darbinin- 
riame dalyvavo daugiau kaip du ^us» kuriems kasyklų savinin- 
tukstančiai žmonių. Kalbas lai- kai nori sumažinti algą ir paii- 
kė socialistų lyderiai, konven-

BUTLF.R, Mo., geg. 3. - Mis- 
Isouri Pacific pasažieriniam 
traukiniui sudaužius kryžkelėj 
automobilį buvo užmušti vieš 
bučio savininkas R. Lynch ir 
jo žmona.

OTTAWA, Ontario, Kanada, 
—--------- geg. 3. — Svarstant biudžetą,

TOKIO, Japonija, geg. 3. — atstovų buto narys Ilocken pa- 
Pranešimai iš Seulo, Korėjos siūlė apdėti dideliu muiti p> 
sostinės, sako, kad Korėjoj vėl reinančius iš Jungtinių Valsti- 
atsinaujinę žmonių neramumai, jų j Kanadą žurnalus (“maka

kai andais zinus’.’), kadangi dėl gausaus
J iš Jungtinių 

inlperatorius Yi Vangus. Valstijų negalį išsilaikyti Kana-
Gavę žinią, kad buvęs jų vai- dos žurnalai. Muitą jis siūlo

dovas mirė, korėjiečiai ruošė nustatyti nuo 10 iki J5 centų 
savotiškas gėdulos apeigas su svaini, 
garsiomis raudomis. Japonijos,! 
kuri dabar turi pasiglemžus Ko
rėją, valdininkai tas apeigas 
ėmė trempti, ir tai sukėlė ko
rėjiečiuose pasipriešinimo ir 
keršto savo pavergėjams. Riau
šėse Seule vienas japonų 
ninkas buvo užmuštas.

sme -k?^ Jungtini i Valstijų vai- ištrėmime mirė buvęs Korėjos importo žurnalų 
džia. A

Engdahl yra komunistinės
Workeis partijų vykdomojo 
komiteto narys.

™ Ji Papeikė Mussolinj, už
Streiko piadžia: Pirmadienio,

rezoliucija WžSs 3, vidurnaktį.
j. I Streiko paliestų darbininkų, 

kartu su angliakasiais, skai
čius ......................  2,525,000.
Profesijomis:
Angliakasių .... ..... 1,120,000
Geležinkeliečių ....... 410,000
Geležinkelių klerkų ... 60,000 
Statybos darbininkų 300,000 
Transporto darb......  330,000
Jurininkų ................... 60,000
Spaustuvių darb. .... 120,0001 
Geležies darbininkų 100,000 < 
Elektros daibininkų. . 25,000
Visuotine streiko priežastis;

| Valdžios nusistatymas: ka- 
Victor Berger, vienintelis so- r'uornen5s Pagalba išlaikyti 

cialistų kongresmanas iš Wis- tvarką ii’ SU savanorių pagalba 
consino, savo kalboj prisiminęs j transportuoti^ gyvenimo ręik- 
v.alstybės iždo sekretorių menas- 
Melioną, apibudino jį kaip■ Profesinių sąjungų nusistaty- 
“guiding spirit” abiejų kapita- mas: Premjeras Baldwin

SŪNUS PRIEŠ TeVĄ

Trys asmens žuvo u^ny

BOSTON, Mass., geg. 3. — 
Viename vietos nakvynbuty, ku 
riame kilo gaisras, sudegė trys 
asmens —. Joseph Adario, jo 
žmona ir jų penkerių metų 
duktė.

LEKIĄS AUTOMOBILIS UŽ
MUŠĖ POLICISTĄ

tai eina kalėti 8 
mėnesius

FLORENCIJA, Italija, 
3. — Teismo buvo pasmerkta 
aštuonis mėnesius kalėti viena 
moteriškė, Malvina Fregioli, už 
tai, kam ji nepalankiai atsilie
pė apie diktatorių Mussolinį. 
Tai dar pirma moteriškė, kuri 
už 
vo

geg.

nepagyrimą diktatoriaus 
tokią skaudžią bausmę.

Dramblio streikas' \ r

g-a-

vietos. Vienas dram- 
visados 

nematydamas savo

SALT LAKE CITY, Utah, 
geg. 3. šio miesto zoologijos 
daržo dabotojas Shider buvo pa
šalintas iš
bliu, kurį dabotojas 
šerdavo, 
šeimininko per visą dieną, pa
skelbė, taip sakant, bado strei- 
kj. Ko ne daryta, kaip ne gla- 

. moneta dramblys, jis atsisakė 
priimti maistą. Taip išbuvo jis 
nieljo neėdęs ir negėręs per 
dešimt dienų, ir streiką laimė- 
jo: administracija nutarė kvies-

valdi-

Del $25 ir automobilio 
bernas užmušė savo 

šeimininkus
GREAT FALLS, Mont., geg. 

3/— Suimtas fafmos darbinin
kas S. Schalts, 18 metų, prisi
pažino, kad jis nušovęs savo 
šeimininką, Tony Geislerį, ir jo 
žmoną, dėl to, kad norėjęs pa
vogti iš jų 25 dolerius, kuinuos 
jis matęs juos turint, ir jų au
tomobilį. Nušautųjų kunus jis 
susidėjęs į vežimą, nuvežęs į 
upę ir sumetęs vandenin.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

listii/ių partijų, republikonų ir skelbė darbininkams karą; mes ti atgaj Shiderą eiti daržo da-
turime ruoštis kovai.

Tai bus pirmas Didžiojoj 
darbininkų

demokratų. Berger pasakė:
“Melionas kapitalistų klasei 

yra labai geras žmogus. Jis irjtanijoj visuotinas 
New Yorko kongresmanas Mills streikas, 
darbuojas vien tik didžiuliam I ---------—
bizniui ir didžiulio biznio žmo- Mussolinio atėjima pra 
nėms. Melionas yra demokratų 
ir republikonų partijų vadovau
jamoji dvasia. Turiu vilties, 
kad kai kitą kartą atvyksiu į nigas W. Percy

miestas jau Mussolinio atėjimą pranašavus 
rankose, o ne Biblija, kurioj esą pasaky- 

' ta, kad ateisiąs stiprus žtnogus,

■ botojo pareigas ir, tam sugrį- 
Bri- žus, dramblys vėl atgijo.

našavus Biblija
____________ M. . \

LONDONAS, geg. 3. Ku- 
tvirtina, kad

Pittsburghą, tas 
bus socialistų 
Meliono”.

Vyriausiu mitingo kalbėtoju ( kurs atsteigsiąs galingą Romos 
turėjo but visų mylimas ir ger- imperiją, o po to vėl ateisiąs 
biamas socialistų vadas Eugene (ant žemės Kristus. Tatai toks 
Debsas, liet jis telegrama pra- stiprus v^ras jau atėjęs —Mus- 
nešė, kad dėl blogos sveikatos solinis, o dabar jau reikią lauk

ti antro atėjimo Kristaus.

Chicagai ir apiclinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana
šauja: \ .

Iš viso gražu, bet vakare ga
li būt atmainos; šilčiau; vidu
tinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš- 
vai siekė 39° F.

šiandie saulė teka 5:43, lei
džiasi 7:51 valandą.

Naujienos pagelbės jums 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Na u 
j ienose ir skaito klasifikuotu 
jtj skelbimų puslapius kaseli? 
ną. Parašykite į Naujienas kų 
turit parduoti, o 
šit greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

pirkėjų atra

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 80

PEOBIA, III., geg. 3.
Smarkiai lekiąs automobilis, 
kuriame važiavo linksma jaunų 
kompanija, užgavo kelių polici
ninką Linką Morganą ir vietoj 
jį užmušė.

Mc COOK, Nebr., geg. 3.
Čia prasidėjo byla turtingo vie
tos brokerio, Bert M, Daviso, 
kaltinamo dėl nunuodijamo sa
vo žmonos. Prieš Davisa liudi
ja du jo sūnus, kurie sako, kad 
tėvas nunuodijęs jų motiną, no
rėdamas vesti kitą moteriškę, škė, kad bobbed hair moterims 
kurią jis mylėjęs.

—PARYŽIAUS monsieur An- 
toine, coiffeurų karalius, parei-

labai pritinka ir kad ta mada 
ilgai ilgai laikysis.

t -----
PARYŽIUS, Franci ja, geg. 3.

;— Savo rezidencijoj rasta nu-

VANCOUVER, Britų Kolum
bija, geg. 3. — Mpnšainu. pa
kvaišęs darbininkas John An- 
chin mirtinai užmušė savo šauta Mme Jeanne Regnault, 
žmoną, aštuonių vaikų motiną, buvusio FrancijOs ^ambasado- 
Pakvaišėlis suimta. riaus Japonijai žmona.
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NAUJIENOS, ChicagO, m. r Antradienis, Geg. 4, 1926

Reikalaudami
RAKANDŲ

Kas Dedasi šieji tarnautojai ir darbinin
kai.

Kas laimės Seimo 
rinkimus?

Neuž-

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
ge'vsnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Ra Holų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
lių kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mo Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvas 
Tfapeopksfitrnifare (patpaitų

1S.2-32 So. Halsted Street 
Prieš ISth Place

1177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

Kaunas, balandžio 17. 
ilgo mes, Lietuvos piliečiai, tu
rėsime naujojo Seimo rinkimus. 
Besiartinant rinkimams, kurie 
įvyks 8 ir 9 gegužės, plačiojoje 
visuomenėje pastebima gana 
didelis susidomėjimas, kas tuo
se rinkimuose praves savųjų 
atstovų daugumą.

Paskutiniuoju metu savitar
piniuose žmonių pasikalbėji
muose visur tik ir tesigirdi kal
bos ir viens antro klausant 
nuomonės, kas laimės btisin- 
čius Seimo rinkinius, ir išgirdę 
iš klausiamojo lupų nuomonę, 
tolimesniam pasikalbėjime, da
ro savotiškas išvadas. Gi tos 
visokio nusistatymo piliečių da
romosios savotiškos išvados bū
na labai įvairios, įdomios ir 
charakteringos.

Skaitydamas daromąsias pi
liečių dėl busimojo Seimo išva
das turinčias šiokią-tokia rei
kšmę, norėčiau jas patiekti 
spaudai, kad painformavus apie 
tai visuomenę. Dabartinio mo
mento Lietuvos piliečių dėl bu
simojo Seimo spėliojimai bei jų 
išvadžiojimai daugiausia paeina 
nuo ūpo ir politinio nusistaty
mo. Kairiųjų pažiūrų žmonės 
rimtai tvirtina, kad krikščionys 
demokratai yra galutinai susi- 
bankrutiję ir jie businčiame 
Seime savųjų didžiumos nebe
turės.
vilties, kad jie ir naujame Sei
me po senovei turėsią savųjų 
atstovų didžiumą. Fedėrantų ly
deris K. Ambrozaitis, vie
nam susirinkime užtikrino 
klausytojus, kad esą nors 
kairieji pranašauja mums 
bankrotą, vienok esame tikri, 
kad ir businčiuose rinkimuose 
įneš krikščioniškosios organi
zacijos pravesim savųjų atsto
vų didžiumą, nes, girdi, mes 
turime didžiulę armiją federan- 
tų, 50,(MM) pavasarininkų, musų 
pusėje ateitininkai ir daug ki
tokių. Tą patį tvirtino ir kun. 
Krupavičius.

Eilinių piliečių pasikalbėji
muose girdėti įvairių-įvairiausių 
sprendimų bei sanprotavimų, 
bet, aplamai imant, didžiumos 
žmonių nuomone yra tokia, kad 
businčiame Seime atstovų dau
gumą turėsią kairieji ir 
klausia liaudininkai, nes
dininky pusėje esą labai daug 
kaimiečių ūkininkų.

Kiek tenka patirti, tai 
tiniais krašto valdovais, 
čionimis demokratais,
nevykusio šeimininkavimo (o 
ypatingai už visokias bereika
lingas statybas ir pirkimą už
sieniuose ats-tovyb^pis namų). 
Lietuvos liaudis yra labai nepa
tenkinta. Tačiau ir dėl neva nu
matomojo businčiuose Seimo 
rinkimuose valstiečių liaudinin
kų laimėjimo irgi nesidžiaugia
ma, bet priešingai. Darbininkų 
ir žemesniųjų valstybes tar
nautojų tarpe pastebima dargi 
susirūpinimas, kad paėmus 
liaudininkams valdžią, kartais 
dar nepasidarytų blogiau, ne
gu dabar valdaiit šalį krikščio
nims demokratams. Girdėti 
rimtų išsireiškimų, kad liaudi
ninkai yra nemažesni buožės 
už dabartinius krašto .šeiminin
kus krikščionis ir jų esąs nu
sistatymas niežint i valstybės* į- 
staigų tarnautojų etatus ir net 
pačių Įstaigų skaičių, kas kris
tų ant žemesniųjų tarnautojų 
galvos, nes kaip žinia, kad ma
žinant etatus arba likviduo
jant įstaigas, paprastai teatlei- 
džiama iš tarnybos tik žemiau-

Darbininkai ir žemesnieji 
tarnautojai, būdami priešingais 
liaudininkų Įsigalėjimui, sim
patizuoja socialdemokratams 
(arba geriau net federantams 
negu liaudininkams), bet kas iš 
tikrųjų rinkimuose praves sa
vųjų atstovų didžiumą — apie 
tai šiandien rimtai tvirtinti 
butų dar peranksti. Laukiame 
8 ir 9 gegužės, kurios nulems 
kas turės trejus metus valdyti 
Lietuvą ir ką tie nauji krašto 
valdovai duos skurstantiems 
Isietuvos miestų darbininkams 
ir sodžiaus artojams.

—Lietuvos darbininkas.
P. S. Be virš aprašytųjų, ne 

visai maža dalis yra tokio nu
sistatymo piliečių, kurie krikš
čionims demokratams yra griež
tai priešingi, betgi jie nelabai 
telaukia ir kairiųjų laimėjimo. 
Jųjų supratimu, kairieji turė
dami valdžią, duosią liuosybę 
komunistams, kurie turėdami 
galimybės laisvai veikti, gali 
greit įsigalėti ir įvest savo dik
tatūrą. —Lietuvos darbiniu.

dirbtuvės, aliejaus spaudimo 
malūnai, rubsiuvių . dirbtuvės, 
eksporto-importo draugovės, 
bankai, etc., žodžiu kalbant, 
su lais pinigais kuriuos čionais 
Amerikiečiai Lietuviai išpirk- 
dami akėjas sumokėjom, buvo 
manoma padaryti milžinišką 
naudą Lietuvai, paimant indus
triją ir biznį į (Lietuvių ran-

tici.fą žydams, įkuriant varto
tojų draugijas (? Red.) visuose 
Lietuvos miestuose.

Maža dar to. Buvo manoma

)

Gi dešinieji nenustoja

Komunisfy sąrašus 
panaikino

tą organizaciją padarys nema
žą naudą 'Lietuvai, o prie to ir 
patys sau, nes žmonių sudėti 
pinigai, įdėti į įvairias biznio 
šakas, kurios Lietuvoje būtinai 
yra
gauto pelno galės gauti divi
dendų.

Bet...
( i oliaus Bus).

reikalingos, iš apyvartos

& J, STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

\ estuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Mnsų Speciali- 

jUcumas.
3315 South
Halsted St.

Tol. Yards 1546
Ros. Tel.

Beverly 2300

MADOS

2688

KAUNAS. Penktadieny, 
landžio 18 d., Kaune tapo išlip
dyti ll-sios Kauno Apygardos 
rinkimui j Seimą kandidatų są
rašai, kurių išviso yra 23. Ko
munistu išstatytuosius du sąra
šu No. 5, Darbininkų ir Kaimo 
Biednomenėsš ir No. 22 Darbi
ninkų Partijos sąrašą panaikino.

Paminėtieji abu sąrašai likosi 
panaikinti jau prieš paduodant 
sąrašų lapus spausdinimui, ir 
dėlto spausdinant lapus, nebe- 
perstatyti nei sąrašų eiliniai nu
meriai, būtent po 4 Nr. vietoj 5, 
stovi No. 6, o po 21-ju eina 23 
Numeris.

ba-

Buvo samdyti organizatoriai 
ir mokama jiems suvis mažas, 
vos 4 nuošimtis (svetimtaučių 
panašios organizacijos moka 
iki t5%), vienok kuomet to
kių organizatorių skaitlius bu
vo didelis, veik kiekvienoje 
Lietuvių kolonijoj, tai nemenkai 
jie prisidėjo prie B-vės vardo 
išgarsinimo. Nors ir mažas at
lyginimas buvo mokamas, bet 
sukčius pusę miliono dolerių, 
organizatoriams išmokėta 4%, 
tai padarė $2(),(MM).(10 skylę są 
skaitose,

• Didesniam Bendrovės vardo surašyti ir suklasifikuoti Ame- 
i.šgarsinimui buvo keliaujanti j rikoje gyvenančius Lietuvių 
agentai, kuriems buvo moka-’ amatninkus, paskatint juos ke
rnos algos ir kelionės išlaidos; liauti Lietuvon užimti tose į- 
keliaujauti agentai šaukė vie-1 staigose vedėjų-formanų vie
šus susirinkimus, tad reikėjo J tas, įkuriant fabrikus Lietu- 
apmokėti svetainės lėšos, eks-( voje, sulaikyti emigraciją iš 
tra skelbimai, bet dėlto toki: Lietuvos užrubežin, pakeliant 
keliaujanti organizatoriai pra- industriją Lietuvoje, sutverti 
kalbomis pasiekė ir tokių die-. tonais musų gimtiniam krašte 
tuvių ausis, kurie laikraščių gerbūvį.
neskaito, arba kurių paprasti 
organizatoriai negalėjo surasti, 
šitai agitacijai keliaujančių 
agentų kalbėtojų išleista apie 
$12,(K)0.(M).

Kaip per spaudą, specialius 
atsišaukimus, cirkuliorius, per 
laikraščius, apart apmokamų 
skelbimų atskirais straipsniais, 
taip ir gyvojo žodžio agitacija 
nuo estrados, buvo įrodinėja
ma žmonėms kokią jie turės 
naudą, prisidėdami prie “Lietu
vos Atstatymo Bendrovės”, nes 
jų sumokėtais doleriais už 
B-vės Šerus bus įkurti dideli 
fabrikai Lietuvoje, plieno lėji- 
nyčios, ūkio padargų dirbimui

Naujienų Ekskursija
Jau tik kelios dienos liko 

prisirengti, nes iki 8 d. Ge
gužio turi viskas būt pri
rengta ir laivakortės pri
duotos Laivų Kompanijai. 
Kitaip gali pritrukti vietų 
ant laivo. Todėl nesivėlinkit 
su užsakymais kambarių. 
Prie pirmutinės progos at
silankykite į Naujienų ofi
sų, kuris yra atdaras nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vak.

NAUJIENOS

štai Yra Laiminga 
Žmona

“Nervai ir širdis Yra Daug Geresnės” 
— sako poni Ruth Majorg

Ji rašo: “Aš suvartojau vienų bon- 
kutę Nuga-Tone ir jis padarC min 
daug geriau, negu visos gyduolės iki 
šiolei suvartotos. Aš jaučiuosi stip
resne, o mano nervai ir širdis yra 
daug geresnės.' Aš galiu gerai mie
goti naktimis. Mrs. Ruth Major, 

Musų skaitytojai atras Nuga-Tone 
Santa Cruz, Cal.” 
neblėdingų, malonų ir veiklų gydyto
jų, kuris padidina stiprumų ir pajie- 
gų, pataiso apetitų, nervus, kraujų ir 
kūnų greitai. Nuga-Tone suteikia pa
ilsinant] miegų, gerai stimuliuoja ke
penys ir vidurius, jog išdirbėjai žino
dami jo veikmę, prisako visiems ap- 
tiekoriams jį garantuoti arba gražin
ti atgal pinigus, jei Jus nebūsit už- 
ganėdintas. Rekomenduojamas, ga
rantuojamas ir pardavinėjamas per 
visus aptiekorius, arba pasiųsk $1 ir 
gausi tiesiog iš National Labaratory, 
1014 So. VVabaah Avė., Chicago, III.

ITALUONIŠKOS ARMONIKOS

Išdirbinejame ir importuojame 
visokios rųšies armonikas, visos 
armonikos yra pirmos rųšies. Ita- 
HjOniškos armonikos yra geriau
sios visame pasaulyje. ** 

’ Dešimčiai metų garantuotos. 
Musų kainos yra pigiausios negu 
kitų fabrikantų. Dykai grojimo 
instrukcijos armonikų pirkėjams. 
Katalogas dykai. ’

R U ATT A SERENELLI & CO. 
817 Blue Island Ave„ C-360 

Chicago, III.

vei- 
liau-

dabar- 
krikš- 
del jų

No. 2688. Smock. Naujos mados, 
*1 įtogus rūbas dėvėti namie ir aplink 

i imus. Sukirptos mieros nuo 16 me- 
t ir nuo 36 iki 44 colių per krutinę.

i mierai reikia 3% yardų 36 colių 
aterijos.
\ r.nt gauti vienų ar daugiau virš 

■rodytų pavyzdžių, prašome iškirpti

zdži<> numeri, pažymėti mierą ir 
’ikiai parašyti javo vardų, pavardę 

i • adresų Kiekvieno pavyzdžio kaina 
, centų. Galima prisiųsti pinigus 
oa krašo« ženkleliais kartu su ui- 
kvmn laiškus reikia adresuati: 
Naujienų Pattem Dept., 1789 So.

- dttcrl St., Chicago; III.

i • . , , . _
j duota blanku't arba priduoti pa-

NAUJIENOS Pattem Dept.
i 739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia |dedu 15 centų ir prašau at-

oiųstt f.-an p m vyzdį No---- —
Mae« —____  per krutinę

(Vardu ir pavaldi)

(Miasia* Ir

L.» A. B-vės ikurčjų-brgani- 
zatorių siekiai buVo kilnus ir 
įtikinanti kiekvienų jautresnės 
širdies Lietuvį, kad dėdamies J

Tariamųjų komunistinių są
rašų panaikinimo priežastis, 
kaip praneša valdžios oficiozas 
“Lietuva”, esanti ta, kad davu
sieji po tais sąrašais savo para
šus darbininkai (sužinoję, kad 
jie yra komunistų), atšaukė. To
dėl kauniškiai bolševikai visai 
bereikalingai dėl tų savo dviejų 
sąrašų praėjusį sekmadienį, ba
landžio 11, šaukė Šančiuose mi
tingą ir jame taip pašėlusiai 
karščiavosi.

— Lietuvos darbininkas.

Radio nuo laivo Lituania

Baltijos Amerikos Linija gtvo nuo 
lietuvių pasažierių, kurie išplaukė iš 
New Yorko ant laiya, LITUANIA, 
Balandžio 27, su Mį. Simutis, gavo 
nuo jų sekamo turinio telegramų:

“Viskas gerai, visi linkimus ir 
sveiki. Mes turime gerus laikus. Or
kestrą griežia Lietuvos himnus ir ki
tas muzikos kompozicijas. Visi pasa- 
Eieriai yra pilnai patenkinti”.

—• Simutis.

Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė

(Varde direktorių, rašo A. B. 
Strimaitis, Seki.)

- L
Valdas plačiai žinomas

Nemažai rašyta apie šią Ben
drovę musų laikraščiuose. Buvo 
toki laikai kad L. A. B-vės 
vardas skambėjo po plačiąją 
Ameriką, nes tuom lalk kada 
Bendrovės organizatoriai i par
davinėjo tos B-vės Šerus, tai 
laikraščiams už skelbimus buvo 
išmokėta $23,390.J4; apart to, 
B-vė leido organą “Lietuvos 
Atstatymas”.

r PurM 
Malt

-**—*—*• " ............ .

TURTINGIAU
SIAS

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS
Geriausios

rųšies
Reikalaukite nuo bi
te kokių pardavėjų

Kelione Tiesiai Į Klaipėdą

CHICAGOS LIETUVIŲ EKSKURSIJA
Po V. M. Stulpino Co. ypatiška priežiūra 

šį metą Baltijos Amer. Linija nutarė paleisti 
savo didžiulius laivus tiesiai į Klaipėdos uostą

Pirmutinė Ekskursija laivu Estonia
May 18, 1926 nr? • >

Antra ir paskutinė Ekskursija 
Liepos-July 17, 1926 m.

Kurie jau seniai Lietuvą matėte, tai dabar turite puikiau
sią progą aplankyti savo tėvus ir gimines ir pamatyti didelei 
iškilmes Kaune. . . . '

Kelionė tiesiai Rlaipėdon, ypač su mažais vaikais suma
žins vargą ir kaštus, negu važiuojant traukiniais per kitas val
stybes. Kurie važiuosite ant bilc kurios viršui minėtos ekskur
sijos tuojau atsišaukite delei informacijų, nes delei jlnepiliečių 
reikalinga mėnesis laiko išrūpinti pagryžimo dokumentus.

Užsisakykite vietas ir laivakortes tuojau.
Laivakorčių kainos j Klaipėdą:

3-čia klesa į abi pusi tiktai $181.00, užčėdysit $44.50 
Turistinė 8-čia klesą j abi pusi $196.00, užčėdysit $44.50 
Antra klesa į abi pusi $270.00, užčėdysit $30.00

Visais reikalais kileipkitės pas

V. M. STULPINAS CO.
Chicago, III.

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.

BOHEMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

Buy it today sure

the sensational draw- 
ings by Mahrea Cramer, 
late of La Vie Parisien- 
ne, the Cabaret Sketches 
of Campbell) the newly
discovered colored artist, the illustrations by 

hRussell Patterson, Raymond Sishey, Charles I. 
Mueller, Miss Chris, Marie Meeker, Harry R. 
Grissinger, and others.

“Hard Luck” by Octavus Roy Cohen, illus- 
trated by Paul Lehman, famous wood eut 
artist; “A Convention of the Lions” by 
Homer Croy; “Amos Hopstone” by Ellis 

‘Parker Butler; “The Jewels of His Mind”
by Opie Read, and many more laugh provokers.

__ a —at the cancatures by 
B Senor Albent Carieno, the 

fpį K O <W translations of Chinesc
^Si WL JI JS humor—fifty-two pages o’i

< foreigp humor, the vodvil
Pag

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremenu 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS 
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesbs kamba

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

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

3311 So. Halsted St.
Telefonas Yards 6062

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

Oc‘»vt“pB°ir B“‘U' H O AĄO
BIG SUMMER NUMBERf

Chock brim-full of “rarin-to-go” stuff. Sensations in art, 
fietion, humor and satire. The biggest line-ūp of “live wire 
stuff” ever crammed between the covers of any publication. 
Every writer a top-noteher. Every artist a thrill producer. Get 
it. On the newstands now!

Speciali a $2500 Art Contest open to every 
body; besides two new contests of the most 
interesting sort.



Chicngč, Illinois

'Sveikatos Dalykai

Vartok vaisius.

i

Garsinkities “Naujienose

127 So. State Street

DRi HERZMAN^lic

[PRADĖK DIENĄ GERAI SU 
GERAIS PUSRYČIAIS.

vikriai patrynus krutinę ar pečius pagelbės kraujo cirkuliacijai, 
ncdalcidžiant įsisenėti ir įsigalėti peršalimams.

35c. ir 70c. vaistinėse. , .
.Tirkrasis pažymėtas INKARO vaizbaženkliu.

Palieka tave silpnu ir bejėgiu per ilgą laiką.
Apsisaugok nuo influenzos, išsigydydamas .nuo peršalimo 

pačioje pradžioje be atidėliojimo.

PAIN-EXPELLERIU
Vaizbužcnklis įreg. J. V. Put. Biure.

INFLUENZA
Sumaikina tavo jėgas ir gyvumą.

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

J. SAUDARGS
J. PIKELIS

3159 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Antradienis, Geg. 4, 1926 NAUJIENOS, Chicago, III.

Didelė Vasaros Ekskursija

/ Didžiausiu pasaulyje laivu
MAJESTIC, Gegužio 15 dieną

Keliafini likus asmeniškai palydės iki pat Klaipėdos White 
Star Linijos ekspertas palydovas, 
| ahi pusi nupiginta kaina $181 x

Jungi. Valst. karės taksų $5 ekstra
Tik 6 dienas per Atlantiko vandenynų. Pakibini pamatysi

te milžiniškąjį miestą Londoną ir pasieksite Klaipėdą į 11 
dienų.

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

9 Nuošimčiai i Metus
už Indelius

200% APSAUGA

9% (nuošimčių).

I

nuo-

Dole-

Tai yra geriausis investmentas, kokį 

 

kada-nors Amerikos lietuViai yra girdėję

Nedaro skirtumo ar imiesi' $.P , $200, $500, 

 

$1,000 ar $10,000 arba bile kojįią sumą, visiems 

 

bus mokama 9 nuošimčiai /metus ir prisiun
čiami Jums kas pusė metų po 4 ir pusė v • v • simcio.

Indėliai priimami ir atmokami Amerikos
riais. Indėliai grąžinami po vienų metų kiek
vienam, kuris neduos išanksto pareiškimo, jog 
nori palikti ant ilgiau. Visi indėliai apsaugoti 
dviguba apsaga — 200*,. Už indėlius Bankas 
išduoda atatinkamą liudijimą.
Apsauga susideda iš Banko turto ir iš turtų vi
sų Banko narių. Kiekvienas Banko narys at-

mybe. Visų Banko narių^turtai paėmus į krū
vą siekia virš 300 milionų (Jolerių ir kiekvienas 
indetas doleris momentaliai padidina turtą ir 
sykiu apsaugą. Didesnės apsaugos nė negali būt. 
Nuošimčiai prasideda nuo tos dienos kai bankas 
gauna pinigus ir praėjus šešiems mėnesiams 
moka nuošimčius už pusmetį, o kitiems šešiems 
mėnesiam — grąžina sumą ir likusius nuošim
čius. Pasinaudojant telegrafo parankumars • 
pinigai gaunami Kaune į 4—5 dienas po indėji- 
mui pas musų korespondentą — NAUJIENŲ1 
BENDROVĘ.
Paleiski! Jūsų 
kit iš jų gero

’ • • ’ V
Dolerius i darbų ir pareikalau- 
uždarbio

LIETUVOS KŪPERACIJOS RANKAS
Kaunas, Lietuva

Del platesnių žinių ir indėlių padėjimo 
Kreipkitės į

IHMJIEINIOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

BABRAVIČIAUS REKOBDAI '
Specialiu užslsaJcymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iŠ Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo Lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesj:

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis”
(12 colių, $125)

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite Ir Kaune užrekorduotus’rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė“ (10 colių, 75c) ir “Stasys“ (10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra. t**

VIENYBĖ , f .
193 Grand St. Brooklyn, N. Y

Vaisiai pagelbsti užlaikyti jū
sų kūną geroj sveikatoj ir iš
vengti žarnų užkimšimo.

Vartok šviežius vaisius, kuo
met tas galima. ■*
' Vartok džiovintas slyvas, 
džiovintus obuolius, džiovintus 
aprikotus. Pamerk juos vande
nyje per naktį ir virink juos ga
na ilgai, kad butu minkšti. Var
tok datules arba rozinkus. Šios 
yra labai geros, jei pridėsi prie 
by kokių grudų košės 10 minu
čių prieš nuėmimą nuo pečiaus. 
Tada nė nereikės cukraus pri
dėti.

• Vartok nunokusias bananas 
su tamsiomis žievėmis. Bana
lios su žaliai geltonomis žievė
mis yra sunku sužlebčioti, jeigu 
neišvirtos.

v Vartok grūdus.

Kornų miltų (meal) košė, avi
žinės kruopos, ryžiai, maišinė 
košė.
xŠie yra daug pigesni, negu 
“gatavi valgyti“ pusryčiams 
valgiai. “Gatavas valgyti“ pus
ryčių maistas gali atseiti 15 cen
tų už didelį pakelį, bet jei tame 
pakelyje telpa tik ketvirtadalis 
svaro — tai 60 centų ant svaro 
už grudus. Tas tai jau aštuo
nis ar dešimts sykių brangiau 
už kornų miltus (cornmeal) po 
6 ar 7 centus svarui. Žiūrėk į 
svarumą, kuris pažymėtas ant 
pakelio ir gauk kiek galima dau
giau už savo pinigus.

Kornų miltų košė ir avižinė 
• košė yra geros tik, kuomet bū
na gerai išvirtos. Daugelis 

i žmonių vartoja permažai drus
kos ir neverda košę gana ilgai.

Idant išvirti kornų miltų ko
šės dėl penkių žmonių, vartok 
!!<• puoduko ^oryų miltų, 2 
šaukštuku (lygiuš) druskos ir 5 
ar 6 puodukus vandens. Pirma 
užvirink pasūdytą vandenį. 
Įmaišyk kornų miltus povaliai. 
Neleisk pasidaryti šmotams. Vi
rink mažiausia 30 minutų. Ta 
košė dar geresne, kuomet viri
nama per 3 valandas arba per 
naktį. Vartok dubeltavą puodą, 
ant užpakalio pečiaus arba be 
ugnies virtuvą (fireless cooker).

Del avižinės košės vartok 2’/j 
puodukų avižinių kruopų, 2^2 
šaukštuko druskos, 5 ar 6 puo
dukus vandens. Užvirink van
denį. 'Įmaišyk povaliai avižines 
kruopas į verdantį vandenį ir 
virink vieną valandą arba per 
naktį.

Valgyk košę su pienu arba si- 
ropii arba sviestu arba užvaduo
tojais sviesto. Jums nėreikia 
duonos prie to.

Galima daug kornų arba avi
žinės košės išvirti vienu kartu. 
Nevartojama dalis gali būti pa
dėta į ištaukuotą bliudą ir gali 
būti laikoma keletą dienų šalto
je vietoje. Ar žinai kaip skani 
suraikyta ir iškepta avižinė ko
šė yra?

Vieton pusryčių valgių gali 
valgyt duoną. Kornų duona ir 
pienas yra labai skanu.

Vartok pieną.

Pienas yra labai geras mais
tas. Kvorta pieno turi tiek pat 
maistingumo, kaip svaras liesios 
mėsos.

Pienas ypač reikalingas vai
kams, kad pagelbėti jiems augti 
tvirtais ir užsilaikyti sveikais. 
Jis geras taipgi dėl užaugusių. 
Duok kožnam vaikui bent stiklą 
dėl pusryčių. Gerk karštą ar 
šaltą arba vartok su koše ar pa
daryk su juo kakao (cocoa). 
Nors ir kaina butų aukšta, pie
nas yra pigus maistas dėl vaikų.

Neduok kavos) nė arbatos vai
kams ; tai nėra maistas. Tegul, 
užaugusieji juos geria, jeigu j 
nori, bet neduok vaikams jų nė 
paragauti. Vaikų gėrimas yra 
pienas. [F. L. I. S.]

Lietuviai Advokatai
• A i

R. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. pr 

Gyvenimo Viela 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

<<i

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto bfisas 
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 KUCHINSKAS
LAWYEK

Uetuvis 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.

....... 111 .... . '■■■
Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 Sb. Wood St.
Telephone Lafayette 7617 

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

Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
HEG1STUUOTA AKUOBRft n

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Pa
tarimus suteikiu veltui. Valandos 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Kitam 
laike pagal sutartį)..

4120 So. Richjrfmnd Street

STANLEY BANKUS
SIUVĖJAS

Ofiso vai. 9 A. M. iki 5:30 P. M.
Siutai $85 ir aukščiaus

Goddard Bldg., Tel. Central 4615

Geriausia ir pigiausia ap- 
rėdalų krautuvė. Vasari
niai aprSdalai dėl vyrų, 
moterų ir vaikų; naujau
sios mados aprėdalai už 
žemiausias kainas.

Tel. Blvd. 3138 
M. VVoilkievici* 

BANIS
AKUftERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote- 

^grims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Pritaiko 
Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso

DR. G. SERNER
Optomet rišt

Lietuvis Akių Specialistas 
Vai.: Nuo 1 iki 8:30 vakare 

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted St. 

Ant 2 lubų

A. A. OLIS
Advokatas

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pčtnyčios. (

✓

JOHN B.BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538
Telephone Raądolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybes teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legdliškas popieras. 
............. ................................... ■■■ < i

Franklin 2460

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

Room 712 Otis Building

10 So. La Saite St.
Vedu visokius reikalus. Susidėjęs 
su Erickson & Johnson. Ofisas at
daras suimtomis po pietų.

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

tj, arba savo išnešiotojui syk j j mėnesį ir bus1 apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoje > r * skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau ./j^ per mėnesį/ kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Paduodant kuponus apmainymui, turi būt priduod&ma var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Už metus—150, už pusę metų—75J už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanu dykai ant pareikalavimo.

..............................   Atkirp «ja

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'J'AI yra piuku jeigu gali taip 
' ‘ padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali .neleisti jums Hti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tArpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu 'che
mikai pagalios surado sustata 
kurą iitikro šveičia nedrasky-

riltaa.
Didelė tūba Listerine dantų 

tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Loisit, U. S. A.

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 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė Šviesa ir diathermia

V ' 1 į 1""" ....... 1 i,r

M

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Westem Ave« 
VALANDOS:

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

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

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telofonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoju 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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.L i ■

nuo 
nuo

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
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
dėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

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

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6858

J
Data: Gegužis 4, 1926

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1931. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Phone Canal 1713-0941
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 St. 
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien*. 
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 ▼.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

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.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 381 h Street, C hicago, UI.
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2.oo|nistinę partiją? Jie sakė, kad darbininkai neprivalą kovo

ti už įstatymus, pagerinančius jų būvį, t. y, už reformas; 
darbininkų atstovai parlamentuose (kongrese ir legisla- 
turose) turį užsiimti tiktai revoliucine agitacija ir propa
ganda. Socialistus, kurie šitokiai pozicijai nenorėjo pri
tarti, “kairiasparniai” apšaukė “geltonaisiais”, “revoliu
cijos išdavikais”, “buržuazijos uodegomis” ir t. t.

O dabar, savo laiške, adresuotam socialistų konven- 
......................... .cijai, komunistai siūlo bendrą platformą, susidedančią iš 

MASKVINIŲ “REVOLIUCIONIERIŲ” BANKROTAS, šešių punktų, ir penkiuose iš tų punktų kalbama apie ko
vą už reformas įstatymų leidimo įstaigose. Komunistų 
laiške siūloma kovot už sekančius dalykus: už įstatymus, 
panaikinančius “indžonkšenus” streikuose; už sumažini
mą muitų tiems daiktams, kuriuos vartoja darbininkai 

Vokietijos spaudoje randame įdomįų žinių iš juodo- ir farmeriai; už palengvinimų natūralizacijos sąlygų at- 
8108 Mussolinijos. Laikraštyje “Frankfurter Volksstim-Į eiviams, ir t. t.

me”, būtent, buvęs Italijos socialistų atstovas parlamente, ——-—-~v
Francesco Ciccotti. paaiškina priežastį, dėl ko Farinacci Į Jeigu tuo bildu komunistai atsižadėjo viso SUVO pSCU- 
tapo nesenai pašalintas iš fašistų partijos sekretoriaus Į do-revoliucinio programų ir stoja už tuos dalykus, už ku- 
vietos. a

Atstovas Ciccotti sako, kad poną Farinacci

KAIP BUVO NUVERSTAS FARINACCI.

DOKUMENTAI, KURIŲ PABŪGO MUSSOLINI.

KOMUNISTAI NORI VIENYTIS SU SOCIALISTAIS.

KODĖL KOMUNISTAI NEUŽDARO SAVO 
KROMELIO?

Apžvalga

riuos visą laiką kovojo socialistų partija; jeigu jie pripa
žįsta, kad darbininkai turi ne skaldytis politikoje, bet ei

tos vietos vidaus reikalų ministeris Federzoni, kuris tu-1 ti bendrai, tai kam jie nepadaro logiškos, išvados iš to 
rėjo savo rankose dokumentus, kompromituojančius ir Į kam jie nepaduoda aplikacijos dėl įstojimo į socialistų 
Farinacci, ir patį diktatorių Mussolini.

Kovoje tarp Farinacci ir Federzoni nulemiančią ro
lę suvaidino byla dėl socialisto Matteotti nužudymo.

Šiton piktadarybėn, kaip jau senai yra žinoma, yra 
įmaišytas fašistų vadas (‘II Duče’) Mussolini. Taigi fa
šistų partijos generalis sekretorius, Farinacci, kurio, am
bicija yra be galo didelė, norėjo šitą faktą panaudoti tam, 
kad prispyrus diktatorių pildyti jo valią. Šituo tikslu ji
sai pasirūpino gauti teismo popieras, įrodančias Musso- 
lini’o kaltę.

Bet vidaus reikalų ministeris, Federzoni, kuris turi 
nemažiaus ambicijos už Farinacci, pasirodė esąs gudres
nis už jį. Jisai ne tiktai'išgavo nuorašus tų pačių teismo 
dokumentų, bet dar ir sugriebė keletą laiškų, iš kurių 
matyt, kad Banca di Šconto direktoriai yra davę pusę mi
liono lirų ponui Farinacci, idant jisai agituotų prieš Ban
ca Commeroiale.

Kuomet Farinacci rengėsi nugąsdinti premjerą, pa
kišant jam po nosia aukščiaus minėtus dokumentus, ir 
pareikalauti, kad butų pašalintas iš ministerio vietos Fe- 
derzoni, tai pastarasis pasiskubino pirmiaus užklupti 
diktatorių. Jisai atėjo su visoms inkriminuojančioms po- 
pieroms pas Mussolini i nepastatė jam ultimatumą: arba 
Farinacci turi eiti lauk, arba jisai, Federzoni, iškelsiąs 
viešą skandalą. “II Duče” turėjo išpildyti ministerio rei
kalavimą: Farinacci tapo pakeistas vienu fašistinių “dar
bininkų unijų” lyderiuku, Turati.

Kad publika nesumestų, kodėl galingasai Farinacci 
staiga neteko fašistų partijos sekretoriaus “džiabo”, val
džia paskelbė, kad ji vykinanti dideles “reformas” valsty
bėje ir nutarusi duoti daugiaus balso valdžioje “tikriems 
darbininkų atstovams” — tokiems, kaip Turati. I *

Tai ve iš kokių “didvyrių” susideda dabartinė 
jos valdžia, kurių giria visų tautų atžagareiviai.

Itali-

“The

• Bet Komos gyventojus šitas valdžios bliofas neap
gavo, kadangi jie buvo painformuoti apie intrygas, einan
čias fašizmo viršūnėse, tam tikrais lapeliais, paskleistais 
gatvėse. “Frankfurter Volksstimme” bendradarbis, Ci- 
ccotti, sako, kad tuos lapelius pagamino ir išplatino vie
nas ministerio Federzoni sekretorius — štai delko ir po
licija nelietė jų per keletą dienų.

Ant tų lapelių stambiomis raidėmis uždėta šitoks 
antgalvis:

“Valytojas Farinacci išvalytas! Federzoni priver
tė jį trauktis, kadangi jisai gali jį per* dvyliką valan
dų pasodinti į kalėjimą, o per dvidešimts keturias va
landas gali priversti ir patį Mussolini bėgti į užsie-

Vyriausiame Amerikos komunistų orgaųe, 
Daily Worker”, pereitą šeštadienį buvo įdėtas praneši
mas, kad “Workers (Communist) Party” pasiūlė socia
listų konvencijai Pittsburghe statyti bendrus kandidatų 
sąrašus ateinančiuose rudens rinkimuose. V'

Tai jau yra daugiaus, negu “bendras frontas”, apie
kurį nuolatos deklamuoja Maskvos davatkos; tai yra pa- nors jo tuo reikalu įgalio- 
siūlymas kone suvienyti komunistų ir socialistų partijas, tas asmuo. Jeigu liaudininkai

Chicagoje — paltu: 
Metams .............................. w $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ...... r....... .............. „ 4.00
Trims mėnesiams ...... ....... ..... $2.90
Dviem mėnesiams ______  1.50
Vienam mėnesiui —_________  .75

Chicagoje per nelio tojus: '
Viena kopija ........   3c
Savaitei ....................  18c
Mėnesiui ..............    75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

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

Lietuvon ir kitur fiiaieniuoae: 
(Atpiginta) 

Metams . ......... . ...........
Pusei metų .......... .......
Trims mėnesiams ~....
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

—• nes jeigu socialistų ir komunistų' kandidatai butų 
įtraukti į tuos pačius sąrašus, tai iš tų dviejų partijų 
faktiškai ir įstatymų atžvilgiu pasidarytų viena partija.

Vadinasi, tą, ką “kairiasparniai” 1919 metais sten
gėsi suskaldyti ir suskaldė, dabar jie nori vėl sulipdyti į 
daiktą. Tai yra viešas komunistų prisipažinimas prie ban
kroto. . i

Darydami tą pasiūlymą, kad socialistų ir komunis
tų kandidatai eitų bendrais sąrašais, maskviniai “worke- 
riai” prisipažįsta, kad suįiankrotavo ne tiktai visa jų dar
bininkų judėjimo skaldymo taktika, bet ir jų principai.

Atsimenate, su kokiu programų ėjo j darbininkų mi
nias “kairiasparniai” 1919 metais, steigdami savo komu-

partiją?
Tai viena. Antra, kam komunistai, jeigu jie randa, 

kad reikia su socialistais vienytis, nuolatos keikia ir šmei
žia juos? Diena iš dienos komunistų agitatoriai ir laik
raščiai drapsto socialistus purvais, o paskui staiga krei
piasi j 'juos laišku, kaipo į “dear comrades!” Taip gali 
elgtis tiktai arba begėdiški veidmainiai, arba bepročiai.

RAUDONIE.II BIZNIERIAI 
PRAKIŠO.

S. L. A. viršininkų rinkimuose 
bolševikai, kaip girdėt, nelai
mėjo nė vienos vietos; išrinkta 
visa senoji Pildomoji Taryba.

Bolševikai šiais metais dėjo 
nepaprastai didelių pastangų 
užkariauti Susivienijimą. Jie 
varė agitaciją ne tiktai per sa
vo spaudą, bet ir visą laiką va
žinėjo iš kolionijos j kolioniją 
keletas jų agentų, kurie organi
zavo Maskvos parapijoms ir mo
kino juos kovoti su kitaip ma
nančiais naciais. *

Bolševikai tikėjosi, kad, pasi
grobę j savo nagus organizaciją 
su 16,000 narių ir trims ketvir
tadaliais miliono dolerių kapita
lo, jie galės gerai patepti savo 
suklerusios “partijos” ratus ir 
dar toli važiuoti. Bet vargšams

Dabar dar eina rinkimai dele
gatų į S. L. A. seirrtą. Reikia 
tikėtis, kad ir šiuose rinkimuose 
raudonieji biznieriai bus su
mušti. Seimas gi šį kartą jau 
tur-but pasirūpini kad bolševi
kai daugiaus nebegalėtų knistis 
po Susivienijimo pamatais.

NAUJI SPEKULIANTAI. . ;
Kiek laiko atgal “Naujienose” 

buvo pastebėta, kad iš pačių Lie
tuvos liaudininkų buvo nusi
skundimų dėl Amerikos sanda- 
riečių nesirūpinimo atsiskaityti 
iš aukų, surenkamų Lietuvos 
politikos reikalams. Del šitos 
musų pastabos Lietuvos valstie
čių liaudininkų centro komitetas 
rado reikalinga paskelbti “San
daroje”, kad tasai centro komi
tetas niekuomet nėra daręs ir 
nėra nieką įgaliojęs daryti tokių 
nusiskundimų “Naujienoms”.

Turime pasakyti, kad tai yra 
visai bereikalingas užginčijimas, 
kadangi “Naujienose” nebuvo 
rašyta, jogei jų kreipęsis su ko
kiais nors nusiskundimais liau
dininkų centro komitetas arba

. NAUJIENOS, CKIcagS,' IR
P. ČiučeliH

TIBURCIJUS

matė reikalo užginčyti tą, kas 
nebuvo “Naujienose” parašyta, 
tai reikėjo jiems prie progos 
pranešti, ar teisingas yra tas 
faktas, kurį minėjo “Naujie
nos”, būtent, kad sandarieČiai 
nesirūpiną atsiskaityti iš aukų, 
surenkamų Lietuvos politikos 
reikalams. Kuomet gi pp. Sleže
vičius ir Strimaitis apie šitą da
lyką tyli, tai jų pareiškimas yra 
daugiaus panašus j patvirtini
mą, negu į užginčijimą.

Labai keista, kad tokio’papra- 
sto daikto nesupranta ar apsi
meta nesuprantanti “Sandaros” 
redakcija. Išspausdinusi liaudi
ninkų laišką, ji straksi, kaip 
ėriukas, pirmą kartą išgintas 'į 
pievą, ir prikaišioja “Naujie
noms” melus, provokaciją ir ki
tokius nusidėjimus. “Naujie
nos”, girdi, dabar turinčios pa
daryti viena iš dviejų: “ar įvar
dinti tuos Vai. Liaud., kurie su 
tokiais reikalavimais kreipėsi j 
jas, arba prisiimti pletkininkų 
organo vardą”. . '

Nors “Sandara” labai smar
kauja, bet mes neišpildysime nei 
vieno jos pasiulynlo, nei antro. 
Ir tai —dėl tos paprastos prie
žasties, kad juodu yra be jokio 
pagrindo. Kaip jau* sakėme, 
mes nebuvome rašę, kad liaudi
ninkų centras arba koks nors jų 
įgaliotinis kreipėsi prie mus su 
nusiskundimais; o ką mums 
praneša savo noru atskiri liau
dininkų veikėjai (pakankamai 
gerai žinomi, kad butų galima jų 
žodžiais nepasitikėti!), apie tai 
mes visai neprivalome raportuo
ti ifei p.' Sleževičiui, nei “Sanda
rai”. Į So. Bostono laikraščio 
reikalavimą išduoti jam vardus 
žmonių, kurie prie mus kreipia
si, mes žiūrime, kaipo į vaikišką 
impertinenciją.

“Pletkiųinkų organo” titulą 
tas laikraštis gali pats sau pasi
laikyti, nes jisai jam labai gerai 
tinka. Jisai juk po visos publi
kos akimis-mėgina paversti ne
būtą daiktą butu,'t. y. sufabri
kuoti pletką, kada jisai prasima
no, buk “Naujienos” esančios 
parašiusios tą, ką užginčija liau
dininkų centras.

Matyt, “Sandara” spekuliuo- 
Ija savo skaitytojų nemokėjimu 
'suprasti, ką jie skaito.

1 ...»

Tyliai ir nejučiomis mus ap
gaubė vėsios vasaros nakties 
sutemos. Toli virš seno apsnū
dusio pušyno, aukštoj dangaus 
mėlynėj, tartum kieno kreivi 
nasrai arba įkaitintas pjautu
vas išlindęs šypterėjo senis mė
nuo nušviesdamas ramų Ne
muno paviršį savo išblyškirsia 
šviesa ir ėmė dairytis išklydu
sių dangaus žiburėlių tarpe-

Iš visų pusių dvelkė koki tai 
slepeninga ramumo tyla, kurioj 
tik protarpiais girdėjos tolimi 
savotiškai suderinti varlių kur
kimai ir vienodi musų gyveni
mu . išbadėjusių krūtinių alsa
vimai. Mes visi šeši, tik nak
ties juodajam sapnui žinomi 
draugai, jau senai neturinti ra
mios pastogės nė artimų žmo
nių, betvarkėj drybsodami ant 
Nemuno kranto, godžiai ry- 
jam drėgną, kasžin kokių žo
lių aromatų perpildytą orą, ku
rį gausiai neša švelnus vasaros 
vėjelis iš kitos pusės upės. Daug 
klajojus, krūtinėj visuomet tu
rėjus pažeminimą, kai mes šian
dien travorų darbo ir už jo vai
sių pasotinom urkį, musų sie- 
108C vėl pabudo didelis laimės 
džiaugsmas ir pasitenkinimas 
gyvenimo gražumu. Tarsi pa
sauliui pasikeitus, ramus, viską 
pamrišę gulėjom minkštoj 
kranto žolėj ir patylomis šne
kučiavomės savo tarpe:

“Prabėgo laikas, tartum min
tis ar sapnas”, sako Antanas 
nekurį laiką tylėjęs. “Jo mat 
nė sustabdysi, nū pakeisi, ot 
kas nieko nebijo. Tik laikas 
vienas yra laisvas, kaip girios 
paukštis. Štai ir aš nemažai, 
rodos, gyvenau, kur nebuvau 
nuklydęs likimui stumiant, 
daug teko girdėti, daug maty
ti, o vienok nebesugrąžinsi lai
ko. Ir kai aš pasižiūriu į tą, 
rodos, miglose pasinėrusią pra
eitį, tai man matos, kad viskas 
tartum tik vakar atsitiko. Sie
ki žmogus, kiek daug ir, kaip 
gražiai svajoji. Ko aš negalvo
jau, o šiandien štai raukšlių 
tinklas veidą jau pradėjo ap
traukti ir galva pražilo. Rietas 
žmogus vieną dalelę atlieka 
jaunystėj pusi imtų darbų, nes 
jo upas, jo troškimai, kaip ne
įgudusiam jaunam vžejui žuvis 
dažnai, išslysta iš rankų. Per- 
trumpas žmogaus amžius, o jį 
tinkamai išnaudoti dar neimo- 
kino žmonių nė joki tikyba, nė 
kultūra ir štai visi žmonės nie
kai.”

“Palauk”, pertraukia Anta- 
ną senis Tiburcijus. “Tu apsi
rinki. Kiekvienas žmogus nuo 
žemės iki dangaus gali išaugti, 
taip jis gali tokiu milžinu tap
ti, tik reikalinga, kad jis tu
rėtų švarias mintis ir savimi 
pasitikėjimą. Vargšas, kuris 

/jau nebetiki savo jėgai. Jo gy-

[I’acific and Atlantic Photo]
A. H. Dharmapala, budistų 

šventikas, kuris išvyko į Londo
ną, kad įsteigti budistų šventy
klą.

venimas tuomet panašus ru
denio tamsai, jo sieloj visuo
met žiurbu ir klaiku. Argi ne
sat girdėję, kaip tokie keikia 
gyvenimą, kaip juos visur ir 
visuomet likimas persekioja, o 
gyvenime nėra pabaigos žmo
gaus laimei ir džiaugsmui. Bai
lys, žinoma, neatras to. Čia ma
tot reik kovot, kovot drąsiai 
ištvermingai, nes tik nebijantis 
ras laimę ir gyvenimo tikslą- 
Maža dabar žmonių, kurie pa
kiltų taip aukštai, kad visas 
gyvenimas nuogas prieš juos 
atsistotų. Daug daugiau jų vė
jams savo jėgas paleidžia, bet 
argi tenai išganymas? Todėl 
dažnai matos žmogus dar jau
no veido, bet jo akys jau nuo
bodžios, o sieloj žila senatvė, 
kuri neiko gražaus ir aukšto 
nebetrokšta. Toks visur skun-I 
džias, kad troškus oras kruti
nę slegia. Kas gi tau neleidžia? 
Jei tiki sau, cik į dangų, atneši 
saulės šviesą ir tavo krūtinei 
lengva liks. Juk tik žmonės 
stebuklus daro. Jie ir gyvena 
dėlto, kad stebuklus daryti, 
viens kitų «ęll>eti. Niekai vis- 

kas, jei tavo krūtinėj kerštas 
užaugo ir galvoje piktos min
tys. Kas taip nuvargins žmo
gų, kas atims jam gyvenimo 
meilę ir norą darbuotis, kaip 
tso liūdnos, netikę mintys. Tar
tum gyvatės jos lydi šliaužda- 
mos visą trumputį žmogaus 
amžių, kuris nesutraiško jų, o 
tas, kuris nebijo gyvenimo ir 
savimi pasitiki, visuomet krū
tinėj turi karštą ugnį ir jos 
liepsnomis sudegina neprielan
kumus ant jo siekių tako pasi- 
pynusius. Toks pilnas milžino 
jėgos, visuomet jaunas, gražus 
ir tik toks gali didelius darbus 
atlikti, bet dabar jau nėbėra 
tokių. Gal sakysite kur, kodėl 
jų nebėra? Taip nebėra, nes 
atėjo gadyne murzinų troški
mų, suterštų minčių. Prakai- 
tiioths skatikas užgesė kpaujo 
atsigėrusios širdies ugnį. Dabar 
niekas- nebpžadina tavo sielos 
miego, bet tyko ją apiplėšti 
miegančią. Nebėra jų,'kur jie, 
a?” — tarsi laukdamas atsa
kymo iš šalto Nemuno pavir
šiaus klausia senis. Jis žiuri 
nemirksėdamas savo didelėmis 
juodomis akimis į permatomą 
miglą, apklostytas Nemuno vil
nis, kuriose gražiai žaidžia iš
blyškus męnulio šviesa ir, atrsi, 
tik tenai rasdamas daugybę žo
džių pasakoju mums:

“Žiuriu štai į jus. Visi tokie 
jauni išrodo t. Jūsų veidas pil
nas, skaistus ir raudonas, kaip 
išsirpę putino uogos, akys dar 
nespėjo apibėgti gyvenimo rc- 
gračio. Džiaugtis rodos reikė
tų jaunus matant, matant tuos, 
kurių dienos tai jautri dainelė 
ar pasaka. Tiek daug dar iš
auš jums gyvybe alsuojančių, 
jaunų, pūliuotų pavasarių, o 
vienok\ kur toji ugnis gyveni
mo? Kodėl jūsų širdys nedega 
gaisru laimės, kodėl akys taip 
liūdnos ir nuobodžios? Nėra. 
Patys pasenot, suliegot, štai ko
dėl Į jus žiūrint ne džiaugsmas 
apima mano sielą, bet koks tai 
liūdesio kirminas graužia- 
Skųstis, likimą keikti bežinot. 
Praradot savo didžiausi turtą, 
savo sielos ugnį, o čia laikas 
laukia, kad tik jus jaunieji sa
vo krutinės liepsnomis sudegin
site žmonijos kančias, lyg liū
tai vieną kartą pulsite i aud
ringąją gyveninio kovą, laimė- 
sįle ją ir savo švariomis ran
komis išnešite suvargusį, su
mindytą ir pažemintą žmogų į 
tyrą orą. Ne, nebėra to dabar. 
Dabar liko kambarinė žmogaus 
troškimų ugnis ir idėja. Dabar 
šiltus kambarius, riebų valgį ir 
prakeiktą tinginį žmogus virš 
visų idealų pastate. Užmerkto
mis akimis, taukais apželdęs 
savo širdį ne vienas sukrius, 
pirklys idėjų sėdi kambarį ir 
kalba iš nuobodžio sugalvotus 
žodžius, bet tenai, kur jo laukia 
iš prakeiktos tamsos atkištos 
nelaimių rankos, nėra ir nėra. 
Buvo tačiau laikai, jie ir vėl 
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ateis sumindę žmonijos pelėsius 
Tuomet toks jaunikaitis kalnu 
užvers slėųis ir nieko negalimo 
jam nebus,\nes jo siela bus ty
ra, kaip vargo ašara; jis bus 
drąsus, savimi pasitikįs, save 
gerbiąs ir nebijąs jokių audrų 
gyvenimo kovoj. Aš jaučiu, kad 
nebetoli laikas, kuomet žmo
gus įtikės savo galybei, o tas 
tikėjimas jį nepergalimu pada
rys. Tik gilus tikėjimas žmo
gų sudievina ir leidžia jam ste
buklus daryti. Galima ir dabar 
Lutų, senai tos galios žmogų 
šaukia, bet jis kurčias, aklas. 
Taip saulė nieko nekalba, kad 
aklas jos nemato. Tamsu sako 
ir jis vidurdieny sutinka, bet 
tu tikėk, nors tau ir draudžia 
ir kitaip sako. Kas atims tau 
tavo tikėjimą, nes tavo siela 
laisva, kaip lauko vėjelis. Ji 
nežino pančių, nepažįsta kalėji
mų, nė bažnyčių. Siela neturi 
ribų jokiam matavimui. Per- 
r.iaži ir kvaili žemės mokslai 
prieš žmogaus sielą. O tačiau 
neklausot jos. Blogai gyvenas 
sakot, bet štai kodėl blogai- 
Užgesinot ugnį savo jaunose 
krūtinėse. Vietoj kovot, kurt 
ir džiaugtis aimanuojat gundo- 
įmi keršto kitą valdyti, apvogti 
artimą, kad ir kasžin kaip jį 
sumindant savo riebesnio kąs- 
i io sugavimui. Netaip reikėtų 
gyventi, reikėtų save jau pa
žinti ir gerbti. Senovės ^no
rės vieną tikslą turėjo, dėlto 
j’e ir geriau gyveno ir stipres- 
i i ir laisvi buvo.”

“Kodėl?” klausdamas įsimai
šo vienas senio Tiburcijaus kal- 
bon.

“Senovėj sako urvuose gyve
no, žalią mėsą valgė, o tu ma
nai, kad orais lakstė tie lau
kiniai.”

“Taip, tai arai buvo”, — ne
laukdama^ tęsė Ti burei jus sa
vo vienodą kalbą. “Jų dėka mes 
turim viską, nes tik jie viskam 
davė pradžią.

(Bus daugiau)

Ar Jusn 
Oda Niežti 
Arba Dega
Daug kentėjimų nuo visokių odos 

ligų galima prašalinti laiku varto
jant Cadum Ointment. Jis prašalina 
niežėjimų ir degimą iš sykio ir yra 
labai minkštinantis ir gydantis kur 
tik yra oda sužeista r paraudonavu
si. Cadum Ointment yra geras nuo 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų išbė
rimų, karščio, pilės, pučkų, šašų, de
dervinių, niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
jsidrėskimų, užgavimų, skaudulių, nu
degimų, vabalų įkandimų ir t. t. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

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

> ■ ■■ —................

PIRM NEGU PIRKSI
PIANį

'^.*k<w***%

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

$290 — $450 — $530 , 
— $615 — $700

Ant lengvų išmokėjimų

JOS. F. SUDRIK
3343 So. Halsted Street

l
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b CHICAGOS
ŽINIOS

Tardys McSwiggin 
užmušimą

Prokuroro pagelbininko Mc- 
Swig*gin nušovimas važiuojant 
kartu su dviem butlegeriais, 
tiek sujudino Chicagos gyven
tojus, kad pradėta reikalauti 
padaryti nuodugnius tardimus 
ir pilnai ištirti netik McSvvig- 

' gin užmušimą, bet ir butlegerių 
saikų veikimą. Kartu iškilo ir 
reikalavimas, kad tuos tardo
mus darytų ne prokuroras 
Crowe, kuriuo daugelis nepasi
tiki, bet specpdis grand jury sp 
specialiu prokuroru, kuris ne
būtų surištas su jokia politine 
partija ir įmaišyta į politiku 
kūri dabar yra išimtinai ranko
se visokių butlegerių ir gang
sterių. Crowe tokiam reikalą-

vimui pasipriešino, tečiaus vis
gi buvo priverstas tardimus 
atiduoti grand jury, o vesti tar- 
dinuis pavesti ganeraliniam 
valstijos prokurorui Carlstrom.

Policija darydama kratas 
tarp Cicero butlegerių ir nai
kindama Caponi saiką, sakosi 
suradusi įrodymų, kad tos but
legerių ir gemblerių šaikop mė
nesinis pelnas siekė apie $250,- 
(XX), arba $3,000,000 į metus. Iš 
butlegerystės pelnydavo į mė
nesį $100,000, iš gembliariavi- 
mo 
mo

jLieiuvių Rateliuos.
Cicero žinelės

Cl ūcagos 
progresu 
net visos 
kolonijos

1 eatras 
Muzike

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraijo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ

DR. VAITUSH,
OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuri» 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę, 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai,: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street 
Po h n e* Boulevard 7589

nuošimčio,

urvų $100,000 ir iš tvirkini- 
urvų $50,000.

Nužudė du vaikus 
ir pati nusižudė

l’niversity Avė., paruošė 
vyrui pusryčius ir kada 
išėjo dirbti kieme, užra- 

visas duris ir langus ir 
nušovė savo dukterį Do-

Vartotų ir Pertaisytų 
Grojiklių Pianų

IŠPARDAVIMAS

Mrs. Emily J. Karlen, 55 m
7223 
savo 
tasis 
kino 
tada
rothy, 25 m. ir sūnų Arthur, 
23 m. ir paskui pati nusišovė. 
Kada vyras išgirdęs šuvius ir 
negalėdamas įeiti į namus, įsi
laužė pel langą, taį rack dūkti 
rį ir savo pačią negyvas, o sū
nų dar gyvą, bet be sąmonės. 
Jis neužilgo po to pasimirė 
Duktė ir sūnūs tapo nušauti 

j lovose, nes jie dar nebuvo atsi
kėlę.

Manoma, kad jai užėjo pami
šimas delei ilgos ir nepagydo
mos ligos ir delei rupesnio apie 
išmokėjimą namų, kuriuos tik 
metai atgal buvo pirkę.

Pirmoji karščių auka

šis miestelis yra 
priemiestis, bet savo 
tiek pagarsėjo, kad 
Jungtinių Valstijų 
stebisi.

šį mėnesį tūlas lietuvis atva- 
žiavo iš Chicagos pas kitą lio 
tuvį Cicero Ir prašė, kad jis 
nesk'ebautų laike streiko dirb- 
tuvėj, kurioj abudu dirbo. Ka
dangi streiklaužis dirbo darže, 
tai su grėbliu rėžė per galvų 
unijistui ir perkirto didžiąją 
kraujo gyslą, nuo ko pastara- 

ligoninėje pasi-sis nuvežtas 
mirė.

Lietuvis
Apie porą savaičių atgal šia

me miestelyj pasikorė lietuvis 
Augustas Kiškunas. Nekurie sa
ko, kad priežastis pasikorimo 
buvo šeiminiški nesutikimai ir 
kad ant rytojaus turėjo eiti 
prie “divorso”, tai jis pasisku
bino padaryti divorsą ankčiau.

Lietuvių Namų Savininkų 
Kliu ims

Nesenai buvo “Naujienose” 
rašyta, kad i minėtas kliubas 
surinko peticiją prieš tūlą lie
tuvišką žydelį, kuris Lietuvoj 
buvo kromininkas, o dabar tu
ri antrų rakandų sankrovą ir 
taipgi varo panašu į Cbiacgos 
“Waršavskio” biznį. Stebėtina,

pasikorė

Dūšių skaitlius mažėja
Nekurie ' vietiniai kunigai 

yra susirūpinę dėl sumažėjimY) 
dusių skaičiaus, nes nebebus 
ko ganyti ir savo piemenystės 
darbą gali sumažinti. Jie sako, 
kad dabartiniu laiku daugiau 
miršta, negu gimsta. Gal atėjo 
tokia gadynė. Sako, garnys ne
benori dirbti ant
nes neturi pilno užsiganėdini- 
mo.

Aš patarčiau iš 
kunigams nenusiminti, nes per 
šią savaitę , atsibus net tuzinas 
lietuvių vestuvių, tai darbo 
užteks visiems.

Man teko girdėti, kad “gar
nys” yra labai susirūpinęs, nes 
turės dirbti viršlaikį esą per
daug dovanų reikės pristatyti 
po vestuvių nekurie esą davę 
net “speciališką užsakymą”, 
kad dovanos butų pristatytas 
už nedėlios laiko po vestuvių. 
Tas 
liūs

savo puses

reiškia, kad dusių 
nesumažės.—Jis.

skait-

Bumside
—*—r----

63 kp. balius įvyko bal. 
Padgurniuko svetainėj, 
yra paprastas dalykas,

dykai.

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

Didžiausia Proga. Matykite 
šiuos Bargenus!

Dykai 25 voleliai, suolelis, tepelė 
rolėms arba liampa

šių metų nedideli karščiai 
jau susilaukė pirmos aukos. Dė
lei karščių pereitą šeštadienį 
pasimirė liūgo Krause, 69 m., 
7325 Clayton Ct., kuris sukri
to bevaikščiodamas gatve ne
toli savo namų.

PERSIKELIANT NAIJJON 
VIETON.

Artistas Juozapas 
Babravičius

Art. Babravičius gimė Šel
miuose (Šelviuose?) Vilkaviš- 
kio apskrities. Daina jam buvo 
draugas visuose žygiuose. Ber
niukas būdamas, jau Vilkaviškio 
bažnyčioje choristų tarpe giedo
davo. Tikrų lietuvių tarpe pra
gyveno 16 metų. Paskui išvyko 
Kaunan 1898 metais. Lankė vo
kišką. mokyklą ir ėjo į pasaulį

VALIAUSIAIS METODAIS 
Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 

ir Elektrą

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

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

iki 9:80. Nedėlloj nuo 2 iki 4:80 
Pitone Canel 0404
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HAMPTON GROJIKUS, Raudon
medžio per- C 1 7 R
taisytas I l U

I KERZHEIM GROJIKUI Aržuo

X $195
GlTLBItANSEN GROJIKUS. Rau
donmedžio, vartotas tik 6 mene
siai, kaip C
naujas
SOLO-CONCERTO GROJIKUS,
Raudon- $275
medžio ■ **
DAYTON GROJIKUS, Aržuolo,

$280
‘ FARRANĮ>*CECILIAN, Aržuolo 
medžio, per- 
taisytas
GULBRANSEN GROJIKUS, var
totas 2 mėnesiai, 
aržuolo medžio
MARSHFIELD GROJIKUS, Rau
donmedžio, mažai var- 
totas, kaip naujas *PWWV
GULBRANSEN GROJIKUS. Rie
šuto medžio, mažai 
vartotas
KIMBALL GROJIKUS, Raudon
medžio. Demon-
stratorius 9
Ir daugybės kitokią negirdėtų 
bargenų visuomet rasite šiose 
krautuvėse.

Kraustymosi į naujus butus 
sezonas jau atėjo. Pernai pri
duota Chicagos paštui daugiau 
kaip 600,000 permainymų adre
sų. Bet visgi atsirado tūkstan
čiai žmonių, kurie persikėle į 
naujus butus ir nepranešė apie 
tai paštui, taip kad daug laiškų 
ir siuntinių negalima buvo pri
statyti, o daug laikraščių liko 
sunaikinta.

Jeigu jus persikėlėt į naują 
butą, praneškite paštui savo se
nąjį ir naująjį adresą. Tam tik
ras blankas galima gauti pas 
laiškanešį, arba ir paprastu lai
ku ar atvirute galima apie tai 
pranešti.

Laikraščių i žurnalų prenume
ratoriai turi tuoj aus pranešti 
adreso permainymą, taip kad 
nebūtų susitrukdimo siuntinėji
me.

DZUKAS NORI DIRŽO

1

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

“Tegul Požėla nemoja ran
ka”, sako dzūkas Bancevičius. 
“Jeigu jis su manim ristis ne
nori, tai tegul atiduoda diržą. 
Čempiono vardas duodama už 
pilną laimėjimą, o Požėla juk 
iš manęs nelaimėjo dviejų susi-

• kirtimų”.

11 d., 
Balius 
bet šiame baliuje buvo tokių da
lykų, kurių negalima praleisti 
nepastebėjus.

žmonių buvo neperdaugiau- 
sia, nors įžanga buvo 35c. ir net 
du muzikantai buvo. Yra keis
ta, kad skaitlinga nariais kuo-

kad minėtas kliubas verčia žy- pa, o tokią prastą svetainę turė- 
delį uždaryti savo biznį su pe- jo ir da ta pati prirūkyta, kad 
ticijos pagelba, bet patys na- nė kvapo atgauti negalima; mū
riai ant rytojaus eina pas tą zikantai irgi ne kam tikę buvo. 

au" Tai vis komiteto kaltė, kad nesi- 
’supino geriau prirengti baliaus. 
Net ir prie tikietų pardavinėji
mo pastatė sergantį žmogų, Kad 
negalėjo įžiūrėti kokius pinigus 
paima ir kiek tikietų išduoda. 
Kitas vėl atsitikimas. Pats vy
riausias delegatas į SLA. seimą, 
turbut nė nebenusimanydamas 
ką daro, žmonėms vos pradėjus 
rinktis, pribėgęs prie tikietų 
pardavėjo, ima pinigus ir tikie- 
tus ir šaukia:1 “Gana daryti 
biznį, leiskite žmones dykai.” 
Atejb pirmininkas ir vos ne vos 
nuramino smarkųjį revoliucio
nierių. Tas delegatas turbūt 
namie bando muštrą daryti, 

kad seime galėtų geriau revoliu- 
ją kelti.

Dabar apie delegatus. Komu
nistai labai džiaugiasi, kad 
jiems pavyko nutarti siųsti tris 
delegatus; esą SLA. seime jie 
turės daugiau balsų, o ir jų 
draugai kuopos pinigais turės 
neblogas vąkacijas. Jei kas 
jiems pastebi, kad kuopa netu
ri pinigų tų delegatų lėšų apmo
kėjimui, tai jie tuoj atkerta:

— Pakelsime kiekvienam na
riui po 10c. j męnesį ir pinigų 
bus kaip šieno. Reikia tik mo
kėti pasinaudoti — ir atliktas 
kriukis.

Tai štai ką tie poneliai mums 
žada. Jie jau dabar kalba apie 
ekstra mokestis. Argi mes ne
galime jų suvaldyti ir ateinan
čiame susirinkime, gegužės 7 d., 
visiems nariams susirikus, at
šaukti tuos delegatus, sutaupytu 
kuopai $150 ir tada nereikės 
ekstra mokesnių mokėti. Jeigu 
gi tylėsite, tai jūsų kišenius at
sakys. Tad visi bukite susirin
kime. — Naujas Narys.

žydelį pirktis rakandų ar 
tomobilių dalių.

Lietuvių politika
Balandžio'10 d. čia buvo 

savimai mokyklų švietimo 
misijos. Tarpe kandidatų buvo 
ant balato ir lietuvis Dr.
P. Gurskis. Konkurencija di- 
džiausią buvo tarpe lietuvio ir 
lenko, bet lenkas laimėjo, nes 
jų čia daugiau yra, negu lietu
vių. Dabar, reiškia, lenkas 
atstovaus lietuvius liaudies mo
kykloj.

Lietuviai beveik visi balsavo 
už Dr. A. P. Gurskį, nes supra
to, kad mums reikia turėti savo 
atstovų tarpe svetimtaučių.

Šventakuprių politika
Nepersenai tūlas kunigėlis 

pareiškė, kad jeigu kas laiko 
ant burdo laisvus “burdingie- 
rius”, tai turi išvaryti, nes ki
taip negaus “išrišimo”. Dabar 
laisvamaniai turėjo speciali 
susirinkimą ir nutarė nepriimti 
pas save švenUkuprių “bur- 
dingierių” ant burdo, nes už
teršia šlubą.

Serga
Dabartiniu laiku čia daug 

žmonių pradėjo sirgti lytiško
mis ligomis, ypatingai senber
niai ir gyvnašlės. Daugumas 
kalba, kad Dr. Karalius turi čia 
atidaryti ofisą, nes, sako, ji
sai yra specialistas tokių ligų. 
Lai atidaro.
Pagrabuose davatkos nebegieda 

? Nežinia delko dabar davatkos 
nebegieda pagrabuose prie nu
mirėlio grabo. Keletas metų 
atgal, tai staugdavo kaip vilkai 
girioj ir buvo galima girdėti 
už kelių mylių, bet dabar visur 
tyku, nes negieda. Gal išėjo iŠ 
mados, ar gal davatkos “susi- 
sarmatino”, kad svetimtaučiai 
nesijuoktų.

bal-

nuopelnais atsižymėjimą iško
vodamas. Jojo daina jam visur 
gelbėjo su įžymiais asmenimis 
susipažinti.. Įgimtas jauslumas 
sukopia aplink savę patarėjų 
“globėjų” ir pataikautojų bū
rius. Dešimtį metų mokinęsis 
ir darbu gyvenimą aprūpinda
mas prisiruošė įstoti į garsiau
sią Peterburgo Konservatoriją. 
Garsus dainavimo mokytojas 
Gabelis per šešis metus musų 
Juozą Babravičių visaip išban
dė, o musų dainius visur pirme
nybę laimėdavo. Maskvos Di
džiojo Teatro direktorius Obu- 
chovas laukė Juozo BaUrkvi- 
Čiaus Konservatorijos u^oaigK 
mo ir tuoj aus tapo Didžiojo 
Maskvos Teatro tenoru.

Pasaulinio karo metais iš ba
daujančios Rusijos nuvyko 
Graikijon. ’ Mokinosi įvairių 
kalbų. Jau 1919 metų pradžio
je musų dainius J. Babravičius 
Graikijos miestuose pagarsėjo. 
Pats karalius Aleksandras pasi
kvietė artistą Babravičių, kad 
jam dainuotų jo rūmuose. Ki
tais metais jau matome Babra
vičių franeuzų Rivieroje, kur 
Cap Ferrar viloje gyveno senu
kas anglas (70 metų) Duke if 
Connaught. Babravičius tiek 
jam patiko, jog jis pats aplankė 
artistą ir ima proteguoti Angli
joje.

Visur kultūriniai žmonės įver
tina musų artisto J. Babravi
čiaus balso dovaną.

Ar jūsų oda niežti?

Jums nereikia kentėti nuo nemalo
naus niežiejimo; deginimo arba per
šėjimo jūsų odos. Nuo to yra geros 
ir atsakančios gyduolės. Tokios ku
rios visuomet išlaiko bandymą, lik
tai nueikite j arčiausią vaistinyčią ir 
pareikalaukite Severa’s Esko. Tai 
yra puikios antiseptiškos gyduolės, 
kuriuos paliuosuos jumis nuo trube- 
lių beveik urnai. Jos atvėsins parau
donavusią odą, prašalins kentėjimą 
nuo niežiejimo ir tada galėsit ramiai 
miegoti. Kiti žmonės yra išsigydę, 
tai kodėl jus negalite išsigydyti. Ge
riau nusipirkite dėžę jų šiandien Ir 
turėkite ant rankų. Kaina 50c, pas 
jūsų vaistininką. W. F, Severą Co., 
Cedar Rapids, Iowa.
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J. F, R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Te!. Blvd. 4063

(Tąsa RDt o-to pusi.)

A + A
MARIJONA RUPŠIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužio 3 dieną, 11 valandą iš 
ryto, 1926 m., sulaukusi 51 me
tų amžiaus; gimusi Kauno ra
dybos, Raseinių apskričio, Kvie- 
dainos miestelio, Lembu sod
žiaus, palikdama dideliame nu
liūdime savo mylimuosius ir 
mylinčius vyrą Petrą ir 4 sū
nūs: Steponą, Bronislovą, Joną 
ir Juozapą, vieną dukterį Juo- 
zefą ir martę Oną. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1821 South 
Peoria Street.

laidotuvės įvyks Gegužio 6 
dieną, 8:30 valandą., ryto iš na
mų j Dievo Apveizdos parapi
jos bažnvčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sieią, o iš ten bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Rupšie
nės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai ir Marlė

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Ėadžius, Telefonas 
Canal 6174.

/"■... .  ~11 ---- -----
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.

BILLY’S UNCLE

patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr, Jan 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.

Į Į I

SERGANTI ŽMONĖS!
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga 
I

Kraujo/ Odos, Inkstų, 
Pūsles, Chroniškomis 

ir Privatiškomis 
Ligomis

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

Ross yra išgydęs 
tūkstančius, ku
rie turėjo tas li
gas.

yra už- 
atsilan-

fr gauti tą 
patį gydymą, su 
pagelba kurio gy
dytojas yra atga
vęs sveikatą tūk
stančiams kitų.

DU. KOSS turi d a Įei
ti inu> praktikuoti Medi
ciną ir Chirurgiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tas Illinois State Doard 
o£ Itealth. Buvęs Svei
katos Koinisijonierius 
untro didžiausio mies
to Illinois valstijoj. Yra 
baigęs didžiausią Medi

cinos Kolegiją ir turi 
patyrimą virš trisdešim
ti metų uych’me Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatiškų Ligų.

Del 
Nusil
pusių 

ir 
Visai 

Bejėgiij 
Vyrų

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

Nieko Nekainuoja Pasita
rimas su Dr. Ross.

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

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

Kampas Monroe St., Crilly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki r5 augšto. 

Vyrų priėmimo kambarys 506.— 
Moterų priėmimo kambarys 508. 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po 
pietų. Panedėly, seredoj ir suba- 
toj nuo 10 ryto iki 8 vakare.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus ,' 
brangi dovana, j
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1926

NAMAI-ZEMEAUTOMOBILIAIĮVAIRUS SKELBIMAI
(Tąsa ouc A pusi.) Studebakers

8 PLATŲ namas. 6 fintai po 4 
kambarius, 2 fintai po 6 kamba
rius, 2 mašinų garažas, 66 St. ir 
Maplewood Avė. Kaina $58,000.

NAMAI! NAMAI!

NAUJIENOS, Chicago, III Antradienis,

štai kaip 1926-III-29 d. Chi- 
ago Evening American dien- 
aščio muzikos 

Herman Devries 
tistą Babravičių

“Penktadienio 
1926), atnaujinau 
Juozo Babravičiaus 
dailės mokslu, pirm dviejų me
tų, panašiai girdėtą. Orchestra 
Hali ir nuo pirmo Jo p/iskody- 
mo įspūdžio palaikymas stisiprė- 
jo praeitos nakties įvykiais. 
Nuo pirmutinių pasirinkimų 
pradžioje iki puikiausiai išreikš
tų ('avatine of the Barber ot 
Saville tarmių, jo balsas teikė 
gryniausio malonumo, čion tai 
yra tenoras su saldžiai plaukian
čiu, švelniai malonaus budo ne
smarkaujančiu 
atsimainančiu 
voce ir 
pildymų. O 
mai yra glamonėjančiai meilus 
ir išlaikanti technikos pagalba 
— kurj veik tobula. Neatsime
nu kada nors girdėjęs labiau 
estetiniai patenkinantį Itossj- 
ni’o geriausio veikalo pirmojo 
akto Cavatine išpildymą, jei 
bent to lyrinių tenorų kunigaik
ščio ’fito Schipa dainavimas.

“Šaliapinas reikia pripažinti 
žinovu esant; girdime, kad jisai 
Babravičių užprašė dainuoti Al- 
maviva planuojamame operos, 
Barber patiekime.

“Pasveikinimai 
publikai.”

Neužmirškime, 
čiams tasa( musų 
tis gegužės 9 dieną vakare — 
Lietuvių Auditorijoje — pasku
tinį kartą dainuos.

— A. K. Rtukau<kas, M. D.

kritikas, prof. 
apie musų at
rašo :
vakąre (111-26- 

itį su 
tenoro

(neįtemptu), 
į. meza, 

pianisimo iš- 
tie išpildy-

šaljapinui ir

kad chicagie- 
dainos dievai-

Vilniaus, Vadavimo 
K-to koncertas

Pereitą sekmadienį, geg. 2 d., 
Liet. Auditorijoj įvyko antras 
metinis didelis Vilniaus Vada
vimo Komiteto koncertas Vii-Į 
niaus našlaičių naudai. Tai Lu-| 
vo vienas pačių geriausių šio 
sezl no koncertų.

Koncertą atidarė nemažas 
Švedų Vyru ('.boras, vedamaa 
H. VViIliam/Nordin, daina ‘Ame
rica”^ o paskui pasiliejo viena 
po kitos gražios ir gerai išpil
domos švedų, norvegų ir vo
kiečių dainos, šis choras yra 
seniausias vyrų choras Chica- 
goj, įsikūręs dar prieš 
metbs, taigi gyvuojantis jau 
netoli 40 metų. Choras yra gc-| 
rai išsilavinęs, turi gerų balsui 
ir dainuoja labai sutartinai;, 
taipgi ir choro susitvarkymas^ 
scenoj labai geras. Prieš kiek
vieną dainų choro vedėjas darė 
savo paaiškinimus apie dainą, 
kartais ir plačiau kurią dainą 
apibudindamas, kad nesupran
tančiai švedų kalbos publikai 
daina kiek labiau butų supran
tama. Pradėdamas programą 
su daina “Išgirsk mus, Svea” 
(Švedija), kuria tas choras bu
vo porą metų atgal pasitiktas

5,000 balsų choro, p. Nor- 
pareiškė, kad jo choro dai- 
žodžiai ir bus nesupranta- 
lietuvių publikai, bet “mu-

navimas publikai labai patiko. 
Daugelis po koncerto reiškė pa
geidavimo, kad tas choras dar 
sykį butų pakviestas lietuviams
dainuoti.

Be švedų choro koncerte dar 
dalyvavo p-lė Ona Vilkiutė, p-ia 
Ona Biežienė, p. V. Barstovas, 
p. M. Petruševičius ir p-ia Bars- 
tova.

P-lė Ona Vilkaitė šiame kon
certe debiutavo 
lietuvių 
nininkė 
lietuvių 
dainavo 
nas:

chicagiečiams 
dainomis ir pati dai- 
pasirėdžiusi tautiniais 
drabužiais gražiai šu
kėtu rias lietuvių dai-

“Kur bakūžė samaimota”

turės bjiti didelis, 
kaip kad yra buvęs praeity 
rutė turėdama tokį gabų moky
toją, kaip A. Vanagaitis, galės 
daug pateikti chicagiečiams dai
lės srity j.

Už tai visi birutiečiai ir jos 
rėmėjai bukite gegužio 6 d., va
kare, Raymond Chapel — meti
niame susirinkime.

— Rėmėjas.

Rytoj dzimdzių atsisvei

Rytoj Lietuvių Auditorijoj 
įvyks dzimdzių atsisveikinimo 
vaidinimas. Reikia manyti, kad 
chicagiečiai skaitlingai susi- 

(šimkaus). Antru atveju ji pa- atsisveikinti ir pasakyti
dainavo dvi sunkias arijas iš sll(Dev. 
“Tasca” ir “Romeo ir .hiliet”| TČVn 

Pamylėjau

džio), Vakaras (Laumianskie- 
nės) ir “Oi greičiau, greičiau”

kad paskutinis
a"jvaidinimas labai puikus.

I Pradėta bus su “šiupiniu”, po
ir trečių 
kar”.

P-lė O. Vilkaite dar lik ant- kurį0 sei<s nepaprastai juokin
tą kartą pasirodė chicagiečiams, ga komedija. Komedijoj daly- 
bet jau užkariavo sau žymią vaus lietuviškas nigeris.

- ... _ ' Pereitą kartą komedija “Nu-

Komedijoj daly-

vietų musų koncertuose. Ji tu- Pereitą kartą komedija “Nu- 
ri labai gražų balsą. Bet ji yra sižndėlis” labai patiko publikai, 
dar jauna, nesenai pradėjusi komedija, kuri rytoj bus 
lavintis dainavimo ir jos gra- pastatyta, dar labiau turės pa
žus balsas dar nėra užtektinai tikti, nes ji, sakoma, yra dau- 
išlavintas, lankstus. Bet pra- gjai^ juokinga, negu “Nusižudė- 
eis keli nletai — ir ji bus gal jjs »» 
geriausia musų dainininkė. Ji j ar‘taip iš tiesų yra, ar 
yra tikrai užtekančioji skaisti ne, — pamatysime rytoj, 
žvaigždė musų dailės padan-.______________________
£ėj. S

V. Barstęvas dainavo sirgda
mas, bet nors didelio balso ne
turi, tečiaus klausytis jo yra 
malonu. I 
yra labai draugingas lietuviams,1 rinkimas 'atsibus Gegužio d*., 1926, 
tai galima tikėtis, kad jis ir 7:30 val- vak» Liuoaybės svet., 1400 
tankiail. pasirodys lietuviams, ggs malonėsite susirinkti, nes yra 
tada bus galima padaryti tiks- daug svarbių dalykų aptarti ir patik
lesnį sprendimą apie jį, kaipo 
dainininką.

P-ia Ona Biežienė irgi pa
dainavo trejetą dainų. Apie 
(kiinavimą netenka kalbėti: 
chicagiečiai gerai pažysta ir 
suomet su pasiilgimu laukia 
dainų.

Mikas Petruševičius, jaunas 
smuikininkas, bene pirmą kar
tą pirmaeiliame koncerte pasi
rodė kaipo solistas. Jis sugrie
žė “Indiono Raudą” (l)vorak- 
Kreisler komp.) ir kitą kurini 
ir gražiai atsirekomendavo pub
likai savo geru valdymu smui- gi. Visi nariai esate kviečiami pribu
ko. Iš jo susilauksime 
smuikininko.

P-ia Barstova, dainininko 
žmona, gražiai skambino pia
nu, 
publikai, nes tai neįėjo numa-' 
tytan programai!.

šiame koncerte buvo pasiža
dėjusi dalyvauti ir p-ia S. Kra- 
sauckienė su savo kvintetu, ir 
ruošėsi pastatyti naują gražų 
muzikalinį kurinį su šokiais, 
bet suoki liga paguldė daini-' 

M ninkę kelioms savaitėms ir ne-t 
’* leido išsipildyti jos norui da- riįįįjr' 
llyvauti šiame koncerte, 1‘"xu 

-J ji vis dar tebeserga.
Publikai koncertas laliai 

tiko. Tik, nelaimei, 
labai blogas oras — __ .
lietus ir tai i vakarą, važiavi-, ™(,h‘nį». 3 yak‘“’°'s l0

mo laiku, kas ir sulaikė daug kit |ajku, —choro Valdyba, 
publikos, taip kad nots kon
certas buvo labai geras, bet pel- 

I no Vilniaus našlaičiamsį kuriems 
visas pelnas ir buvo skiriamasi 
veikiausia nedaug leduos.

Vieš-kis,

•N.:

Pranešimai
Kadangi ’ dainininkasL  ■?£icn«imo l1-,Tluvi.M '}™er,ko».e

. . 1194- kp., Cicero, III. mėnesinis susi-
H iri »> rriin I 1 111 tr a «% 1 • i • . •» - ..

rinkite mokesčių knygutes su finan
sų sekretorium.

— K. Gerus, Fin. Sekr.

Chicago, III, Federacijos Lietuvių 
Kliubn susirinkimas atsibus Utarnin- 
ke, Gegužio 4 d., 1926, 7:30 vai. vak-, 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI.

i Draugai delegatai ir kliubų valdybos, 1_1____ •_ 1.' _ f- _ 1_ VA_ 1
I racijos malonėsite ateiti j susirinki
mą, nes yra daug bėgančių reikalų 
aptarti. Turėsime geriau sutvarkyti 
vietini Federaciją, kad galėjus sėk
mingiau veikti.

— .1. MakricRas, Rašt.

jos
j<3

Vi
jos prekiausianti prie viršminėtos Fede

Bridgeport. — Saldžiausios širdies ( 
Viešpaties Jėzaus mėnesinis susirin
kimas įvyks Antradienyj, Gegužio 4 
d., 1926 m., 7:30 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijos salėj, 3133 So. Halsted

gero ti, nes randasi daug svarbių reika- 
I lų aptarti. Taipgi atsiveskite draugų 
dėl prisirašymo.

— A. Bugailiškis, Rašt.

. Roseland. — Gegužio 4 d., 7:30
Tai buvo kaiptr dovanelė _ Val. vakare, Aušros kambariuose, 

10900 So. Michigan Avė. įvyks Lie
tuvių Improvement ir Benefit Kliubo 
susirinkimas. Visi kliubo nariai at
silankykite, nes yra daug svarbių 
reikalų, kurie turi būt apsvarstyti.

— J. Tamašauskas, Sekr.

Iš Birutės

lio
din
nų
mi
zikos dvasia yra visur vienoda”
ir. daina galima gėrėtis net ir

Tel. Yards 7282 '
BRJDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO. 
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prea.

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo.. Geras mo
kestis, valgis fr kambaris, Atsišau
kit 1730 Halsted St.

REIKIA patyrusių 6 moterų dėl 
sortavimo skudurų. Gera alga, nuo
lat darbas. HARRY DRAY, 1447 
Blue Island Avenue.

ŠIUOMI PRANEŠAM Čhicagoe 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobiliu ągenturą, —
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
niu aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes priim
sim

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phc.i.“ l.axvndalc 0114.

REIKALINGA veiterka j restau- 
rantą dirbti. K. EISINAS, 3206 So. 
Halsted Street.

REIKIA patyrusios ^moteries dėl 
sortavimo 'skudurų. Atsišaukite: NI- 
CKELSON and BERGER, 8501 Bal- 
timore Avė., So. Chicago, III.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

8 FLATAI ir 2 štorai, G flatal 
po 3 kambarius, 2 flatai po 5 kam
barius, kaina $60,000; ant abiejų 
namu yra po $25,000 pirmo mor- 
gičio, 67 St. ir Western Avė.

J. WIL1CHKO
6631 So. Maplcwood Avė.

PARDAVIMUI
REIKIA DARBININKŲ

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKI! 35% 

Mes uardundume visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plombini Snpply Co„ 
1637 Weat Divislon SU 

netoli Marshfield

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVINŲ EXPERTS 
Long distance handling

Tinime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted 'St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd 7667 office

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

MAŽESNIS ATROKAVIMAS

Mes sumažinsime bile kokį 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- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

mas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

ŠIUOMI turiu'garbės pranešti vi
siems savo pažįstamiems, kad aš pa
dariau ryšius su Howard E. Walter 
& Co., Kcal Estate Inv., 3124 West 
63rd St., Ph»ne Prospect 8820. Visuos 
se reikaluose prašau kreiptis viršmi- 
nėtu antrašu arba Prospect 7360.

PETER A. SEDEMKA

Northsidės Draugijų Sąryšio de
legatų mėnesinis susirinkimas bus 
seredoj, gegužės 5 d., 8 vai. vak. 
pas Smalelį, 2047 N. Oakley Avė,! 
Visi delegatai būtinai priimkit į 
susirinkimą dėl galutino sužinoji- 
__7savo vietos susirinkimams ir 

neg užbaigimo šio sezono. —Valdyba.

Pirmyn Mišraus Choro dainų re
pą- peticija perkelta į naują vietą, iš 

nnųifnilcp I.iuosvbės svetainės į Pulaski Par- pasnaiKe kų kanų)as BIuck Hnwk ir N6blc/ 
smarkus gatviųf Repeticijos bus kožną ant-l

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto laikys sa
vo mėnesini susirinkimą trečiadie
ni, gegužio 5 d., Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Susirinki
mas prasidės kaip 7:30 vai. vaka
ro. Visi nariai malonėkit pribūti 
laiku, nes randasi svarbių dalykų 
dėl aptarimo. —D. Gulbinas, rašt.

VYRŲ
REIKIA 2-jų darbininkų už- 

rašinėjimui bei rinkimui skaity
tojų “Naujienoms”. Uždarbis 
geras, darbas Chicagoj e ir arti
mose apielinkėse. Mokėsime al
gą ir duosime komisą nuo pada
ryto biznio. “Naujienų” Cirku
liacijos Skyrius, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

CR()\VN GROJIKUS PIANAS, 
atsilankykit šiandien ir pamatykit 
šį bargeną, kainavo $750, kurj aš 
parduosiu už $120, dabar įmokėti 
$30 ir po $10 į mėnesį, jei jūsų 
liudyinas geras. Aš užmokėsiu 
statymą

MR. RISER,
* 2332 W. Madison St., 1 fl.

pa
du

PARDAVIMUI krautuvė žuvies ir 
ir delikatesen, biznis gerai išdirb
tas. Turiu parduoti greit, nes sa
vininkas išvažiuoja iš miesto, ren
da $50, 3117 W. 63 St. Prospect 
7590.

JEI NENORI matyti blogo meto, 
pirk ItiO likerių fariną, su gyvuliais, 
trobomis ir visais kitokiais įtaisy
mais, katrie tik reikalingi ant fai
luos. Randasi Michigan valstijoje 
ant ežero kranto, užsivadina Big 
Bass Lake. Perkant reikia jmokėti 
$1506. Savininkas mainys ant na
mo, biznio, priims lotus už pirmą 
įmokėjimą. Platesnių žinių kreip
kitės

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 S. Halsted St. 

Boulevard 9641

PALIŠIUOTOJŲ

Reikia patyrusių palyšiuotojų 
prie “bąli bearing races”. Pa
geidaujama operatorių kurie tu
ri patyrimą dirbti ant Van 
Norman mašinos.

AHLBERG BEARING CO., ’ 
317 E. 29th St.

REIKIA molderių lengvam 
darbui į Gray Geležies Faund- 
rę, Chicągoje. Turi būt open 
shop darbininkai. Atsišaukite 
į didįjį ofisą, 2 augštas.

• 662 W. Roosevelt Roard

VYRŲ automobilių plovėjų, $35 j 
savaitę. Karpenterių j dirbtuvę, 75c 
į valandą. Malevotojų, $125, j mėne
sį. 2 pasiuntinėjimui vyrų, 60c į va
landą. Virėjų, $30 i savaitę, 6 dienas 
į savaitę, nereikia dirbti nedėlioms? 
Prie namų, $H6 J mėnesį, kambarys 
ir valgis. 2 geležinkelio pohcistų, $165 
į mėnesį. Į dirbtuvę vaikinų, $15 j 
savaitę. Vyrų prie virtuvės, $20 į sa
vaitę. Paprastų darbininkų, 50c į va
landą. Prie bačkų, 75c j valandą. Prie 
siuntinių pakavimo, 55c į valandą. In
žinierių, $40 j savaitę. Taipgi turime 
dabar ir daugiau darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4191 So. Halsted Street 
2 fl., kampas 42nd St.

PRANEŠIMAS

REIKIA patyrusio bučerio mėsos 
kapotojo, gera alga:, nuolat darbas. 
Atsišaukit po pietų.

717 Mcftovell Street

J. Liepos Valgykla parėjo į 
naujo savininko rankas, kur vi
sados bus gaminama gardus 
valgiai ir mandagaus patarnavi
mas.

REIKALINGAS tuoj, jaunas bar
bens su vienų metų ar daugiau pa
tyrimo. B. Sodovskis, 611 E. L High- 
way, DeKalb, III.

Chicagos Birutei 1927 m., 
lyra ateinančiais metais sukan-

tai

jos žodžių nesuprantant, nes ir ka jau dvi.lešimtis metų, choro
operoj dainos dainuojamoji ne
suprantamoj įtalų, francuzų ar 
vokiečių kalboj, bet vistiek 
kiekvienas supranta dainos 
dvasią. Ir, matyt, publika pil
nai suprato, nors ir svetimos 
dainos, dvąsią ir plojimui cho
rui nebuvo! galo, švedų choras 
dainavo trijni^ atvejais ir viso 
sudainavo apie 14 dainų, ^j»ž-

gyvavimo. Per gyvavimo tą vi
są laiką Birutė pateikė scenai 
daug veikalų — dramų ir opere
čių. Pas Birutę visados pirmoj 
vietoj stovėjo dailė; užtai jai ir 
buvo lemta sulaukti dvidešim
ties metų ir būti remiama visos 
Lietuvių Chicagos pažangiosios 
publikos. Birute savo dvide-

baigimas, kartu su publika,1 šimtics metų sukaktuves Pri81' 
Amerikos himnu, kuri dainuo-',uoš tekamai apvaikščioti.
jant, iŠ publikos, gražiai prita-' Ateinančio ketvirtadienio va
rė Lietuvos operos artistė o. kare Rdymond Chapel įviksta 
Pocienė. Dainos buvo įvairios Birutės metinis susirinkimas. 
— patriotinės, karinės, liau- šiame susirinkime choras turės 
dies ir klasinės, taip kad pub- išrinkti sekantiems metams nau- 
lika galėjo gauti gana gerą su- jo valdybą, kurios bus, užduotis 
pratimą apie švedų dainas. O įvykinti visus užbrėžtus pienus 
kadangi choras yra vienas iš ateinantiems metams. Birutės 
geriausių Chicagoj, tai jo dai- veikimas ateinančiame sezone

PARDAVIMUI bekernė, priežas
tis — noriu pasilsėti, South Side 
Baking Co., 4743 S. Wood St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
groiemė, didelė biznio vieta, 
arba mainyčiau ant namo. Sa
vininkas susilaužė koją. Pasi- 
naudokit proga. 3953 So. Bock- 
well St., Tel. Lafayette 4206.

PARDAVIMUI barbernė, yra 3 krė
slai. Renda $25.

9849 So. Wood Street

PARDAVIMUI Beauty Shop iry 
Millenery, išdirbto] geroj vietoj. 
3216 S. Halsted St. Tel. Yards 0403

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, arba priimsiu partneri; gali būti 
ir nepatyręs, gyvenimo kambariai. 
Vieta kampinė, Lietuvių apgyventa, 
arti mokyklos ir bažnyčios.

3337 So. Aubum Avenue

PARSIDUODA pigiai Lunch Room. 
Tarpe dirbtuvių. Gera vieta.

944 W. 37th Place

BARGENAS
BUČERNĖ ir grosernė su namu, 

Storas ir 6 ruimai gyvenimui, 8 
metui kaip laikomas biznis; turiu 
kitą užsiėmimą. Vakarais šaukit 
Tel. Prospect 2559.

Agentų nereikia.

PARSIDUODA
Candy Store, arba mainysiu ant 
automobilio.

Kreipkitės:
4944 S. Marsbfield

Savininkas yra
KAZIMIERAS EISINAS
3206 So. Halsted Street

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo prie restauranto. 

Turiu patyrimą. Našlė moteris.
Phone Vincennes 2709

REIKALINGAS pirmarankis duon
kepis; prie kepimo juodos duonos; 
darbas naktimis.

2424 W. 69th Street

REIKIA vyrų į geležies atkarpų 
jardą. Atsišaukite. Warshawsky & 
Co., 1915 S. State St.

REIKIA patyrusių skudurų beile- 

mokestis, nuolat darbas.
Atsišaukite:

DRY & CO.
347 No. Sheldon St.

blokai j rytus nuo Ashland Avė.

rių ant elektrinio beilinimo preso, ge
ra mokestis, nuolat darbas.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis su
sirinkimas įvyks gegužės 5 d., Mark 
White Sq. parko svet. Nariai ir jų 
tėvaj malonėkit pribūti. Taipgi atei
kite ir nauji nariai norintis įstoti 
Jaunuolių Orkeslron. —Komitetas.

SLA 36 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks gegužės 5 d., Chi- 
cagosz Lietuvių Auditorijoj, 8 vai. 
vakare. Nariai ir narės malonėkite 
dalyvauti. Atsiveskite ir naujų na
rių prirašyti prie SLA 36 kp.

A. Marcijonaitė, sekr.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKIA 2 gerų automobilistų 

prisidėti prie labai smarkios orga
nizacijos, 7637 S. Halsted St.

JIESKO KAMBARIŲ'
REIKALINGAS ruimas vie

nam vyrui, Englewood apielin- 
kėje. Kas turite praneškite laiš
ku.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA 2-jų darbininkių už- 
rašinėjimui bei rinkimui skaity
tojų “Naujienoms”. Uždarbis 
geras, darbas Chicagoje ir arti
mose apielinkėse. Mokėsime al
gą ir duosime komisą nuo pada
ryto biznio. “Naujienų” Cirku
liacijos Skyrius, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

3

AUTOMOBILIAI

OGDEN AUTO WRECKING CO., 
3349 Ogden Avė. Rockwell 4994
Brangiai mokame už senus netin

kamus karus.

MOTERŲ indų plovėjų, $17 j sa
vaitę. Merginų prie institucijų, $40 j 
mčnesj, kambarys, butas ir apskal- 
bimas. Lovų taisytojų, $65 j mėnesį 
ir valgis. Merginų j dirbtuves, $16 
j savaitę. Veiteikų, $18 j savaitę. Ja- 
nitorkik trumpos valandos, $65 j mėnesį. 'Virėjų, $25 į savaitę. Taipgi 
dabar turime ir daugiau gerų vie
tų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. Hakted Street 
2 fl., kampas 42nd St.

HUDSON Coach, 1925 taip kaip 
naujas visais atžvilgiais, turi 5 
balloon tajerus, 2 bamperius, ga
lutinai prirengtas, tikras bargenas 
už $850.

MR. MONTVID 
Ihulson Motor Co. of Illinois

2234 S. Wabash Avė.
Victory 1994

ESSEX Coach. Tai yra vėliausio 
modelio 6 cilinderių coach, šio ka
ro noHallmn atskirti nuo naujo, kaip savo išžiūra, taip ir mechanišku 
sudėjimu. Turi 5 balloon tajerus 
ir 2 bumperius, labai gerai įreng
tas, bargenas uė $600. Pasiniaty
kit su

/ MR. MONTVID
Hudson Motor Co. Of Illinois

2234 S. Wabash Avė.
Victory 1994

PARDAVIMUI gražus mūrinis na
mas, 7 metų senumo, su visais pa
rankamais. Garadžius dėl dviejų ka
rų. Sunku užlaikyti vienai moterei, 
tai turiu greitai parduoti arba mai
nyti ant mažo namo, groserio arba 
ice cream parlor.

Kaina $15,000.00.
7046 So. Aberdeen St.

« Phone Vincennes 2709

TURIU parduoti savo puikų rezi
dencijos lotą, proga dėl didelio pel
no, cash $275. Naujienos, 1739 South 
Halsted St., Box 743.

PARDAVIMUI pigiai namas, 2 pa
gyvenimų po 5 kambarius, yra elek
tra, gasas; atsišaukit greit.

j —J 2135 Emerald Avė.
West Pullman, 111.

ROSELANDO BARGENAS 
NAUJA 5 ruimų bungalow 

dinė), netoli 103, 3 blokai j 
rus 
kėti

nuo Michigan Avė. Ci 
$1600.

J. P. RASINSKAS, 
209 E. 107 St.

Tel. Pullman 7994

(rne- 
vaka- 
įmo-

NAUJAS 2 AUGŠTŲ MŪRINIS
REZIDENCIJA, 5437 S. May St., 

2 vanos, miegojimui porčiai. turiu 
parduoti tuojau, pasiniatykit su 
savininku ant vietos subatoj po 
pietų arba nedėiioj, arba pašaukit 
Tel. South Shore 7147.x

PARSIDUODA 2-jų pagyvenimų 
medinis namas 5-5 kambariai, arba 
mainysiu ant farmos.

F. J. SZEMET
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 6 
pagyvenimų po 4 kambarius arba 
mainysiu j mažą namą ir j mažą biz- 

gl’OSerne ir I njt Kreipkitės pas savininką po 4 va
landą dienomis. Agentai nesikreip
kite.

929 W. 35th Place 
Tel. Yards 4339

TURIU sukelti pinigų, parduosiu 
grojiklį pianą, vartotas tiktai bis- 
kį, $100, prie to roleliai ir benčius 

Kreipkitės.
6512 So. Halsted St. 

ist Floor 
Mr. Kaluvaitis

PARDAVIMUI saldainių krautuvė, 
ice cream, mokykloms reikmenų ir 
šiaip visokių smulkmenų, vieta labai 
senai išdirbta. Nebrangiai.

2857 So. Union Avė.

MORTGECIAI-PASKŪLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzae Avo^ 

Lafayette 6788

ANT pardavimo pekarnė ir gro-. be 
sernė su namu ir visais rakandais;! 
tarp lietuvių ir lenkų apgyvento] 
vietoj’, biznis gty'ai išdirbtas. Pro
ga geram lietuviui pasinaudoti. Sa
vininką galite rasti namie bile die
na. Anton Kewer, 335 E. 14 St., -h 
Chicago Heights, III.

PARDAVIMUI dvi kriaučių šapos. 
Savininką galit matyt iki pietų.

749 W. 31st Street

NAMAI-2EME
MES PASTATYSIM jums ant jū

sų loto bungalow, 2 fintų arba 3 
flatų be įmokėjlmo. Atsišaukite ar-j
ba rašykite dėl kainų, planų ir nu
rodymų.

Zenam Constructlon Company
11 S. La Šalie, Rm. 533.

Central 8157.

PARDUOSIU pigiai iš priežasties 
ligos savo didelį lotą, geriausioje vie
toje Westchester, netoli 
mokyklų ir bažnyčių ir 
tiktai biskį jmokėti.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted 

Box 744

elevatorio, 
krautuvių,

st.

6947 So. Maplewood Avė.
Naujas 6 kambarių mūrinis bun- 

galow, karštu vandeniu šildomas, sa
vininkas ant vietos.

PARDUOSIU savo prie elevatorio^ 
biznio lotą, apielinkė apgyventa, 2 ir' 
3 apartmentiniais namais, reikia tik 
$700, jei žinote vertę žemės prie ele
vatorio, rašykit i

NAUJIENAS
1739 So. Halsted Street

Box 745

TEIKIAM GREIT PASKOLAS 
$1,000 ir daugiau, 2*4 nuošimčio 
komiso.
Lincoln Ix>an Association 
1931 Mihvaukee Avenue

Netoli* Western Avė.

MOKYKLOS
Specialės 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.
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 Saite St.

»

VYRAI, BARIiERYSTfi 
APSIMOKA

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

va- 
kol 
pri- 

„ _ . .ga
lėsite eiti į biznį. Atsišaukit arba
rašykit

International Rarher College,
672 and 651 W. Madison St., 

CHICAGO, 1LL.

GERAS lotas, sekamas nuo kam
poj 30y 125, augančioj’ apielinkėj, 
perą proga, nes kainos kyla, $260 
įmokėti ir po $15 i mėnesi, turiu 
parduoti, važiuoju j seną tėvyne.

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St. Box 746

REIKIA inergi 
kaino : 
Dry Laundry, 4253 
Rd.

IA merginų arba moterų 
solicitoEkų. Aristo Wet &

W. Roosevelt
M. BETEN 

5902 Wentworth Avė.


