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Klerikalai Rinkimuose
Lenkijoj revoliucija REVOLIUCIJA LENKIJOJ

Generolas Pilsudskis, vadovau
jąs sukilusiai kariuomenei, į- 
si veržė j Varšuvą

Kratos monarchistų 
sąmoslininkų Vokietijoje

Socco ir Vanzetti pralaimėjo 
J jkovą savo gyvastis išgelbėti

Varšuva buvo 
vakaro nutrau-

geg. 13. —- Iš

LIETUVOS SEIMO RINKIMU DAVINIAI
Klerikaly blokas sumuštas; socialdemokratai, tu

rėję Seime 8 vietas, laimėjo 16

[Specialė Naujienų korespondento
L. Merikonto kablegrama]

KAUNAS, gegužės 13. — Lietuvos Seimo rin
kimų rezultatai yra šitokį:

Liaudininkų išrinkta 24; Socialdemokratų — 
16; Smetonininkų [Smetonos vadovaujamos tau
tininkų srovės] — 3; Tautinių mažumų [žydų, ru
sų, lenkų, vokiečių] — 8; Ūkininkų partijos — 1; 
Viso klerikalų bloko [Krikščionių-demokratų 
partijos, klerikalinės Darbo federacijos ir Ūki
ninkų sąjungos] — 30; Klaipėdos krašto išrinkti 
5 vokiečiai.

Opozicija prieš klerikalus [be penkių Klaipė
dos vokiečių], 50. [Bene 52?]

Likučiais dar deramasi.

BERLINAS, geg. 13. Ge
nerolas Juozas Pilsudskis, bu
vęs vyriausias Lenkijos kariuo
menės vadas ir populiarus radi
kaluose asmuo, su sukilusios 
kariuomenės pulku ir raitelių 
skyriais įėjo į Varšuvą tikslu 
nuversti premjero Vitoso val
džią ir įsteigti krašte diktatūrą. 
Susisiekimas su 
vakar 8 valandą 
ktas.

BERLINAS,
Varšuvos praneša, kad Lenkijos 
sostinės gatvėse įvykę smarkių 
susirėmimų, kuriuose daug bu
vę užmušta ir sužeista.

PARYŽIUS, geg. 13.—Tcm]X 
praneša, kad generolas Pilsuds-* 
kis paėmęs Varšuvą vakar kaip 
8 vai. vakaro. Prezidentas Voi- 
cechovskis ir kabineto nariai 
pasitraukę į Belvedero rumus. 
Abidvi' pusės pradėjusios dery
bas, idant išvengus kraujo 
jimo. Pilsudskis reikalauja 
sitraukimo Vitoso valdžios.

lie-
pa-

13.

[Pacific ant! Atlantic Photo]
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Francois L. Sicard, francuzų skulptorius

Meksikos maištininkai vėl 
puolė miestą

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
13. EI Universal pranešimu, 
apie šrimtas maištininkų puolė 
Zihuataneo miestą, Guerrero 
valstijoj, bet buvo vietos garni
zono supliekti ir nuvyti.

Maištininkai priklauso ne
nuoramų brolių Vidalesų bandai, 
kurios viena dalis andai buvo 
padarius puolimą Acapulco mie
sto, bet irgi buvo federalės 
riuomenės sumušta.

Doner-veter, kaip 
laikai pakitėjo

k a-

Arba kaip vokiečių liaudis “my
li” savo buvusius valdovus

Iš kur Lietuvos kamedai 
laukia išganymo

Roma ir įlenki ja vilioja Lietu
vos įsipolitikavusius kunigus

BRESLAVAS, Vokietija, geg. 
j 13. - Buvusiam Vokietijos 
kronprincui Fridrichui su pačia 
grįžtant automobiliu į savo dva-• 
ra — jie buvo išvažiavę pasi
važinėti — kelių šimtų žmonių 
minia sulaikė jų automobilį ir 
ėmė juos visokiais bolševikiš- 

nespaudinamais,

Musų korespondento L. Merikonto kablegramoj pa
duoti daviniai patvirtina pirmykščią jo trumpą kablegra- 
mą, paskelbtą Naujienų trečiadienio numery, kad “Kade- 
mai pralaimėjo Seimo rinkimus”.

Jie tikrai pralaimėjo. Ne tik “kademai”, tai yra 
krikš&ųtiys-demokratai, bet visas klerikalų blokas, kuri 
sudarė be “kademų” dar Darbo federacija, Ūkininkų są
junga ir kazokas Jerinas.

Kiek kiekviena to bloko grupė atskirai gauna vietų 
naujajame Seime, musų korespondentas nepaduoda; vi
so gi bendrai jos sugebėjo išrinkti tik 30 savo atstovų, 
tuo tarpu kai senajame Seime jos turėjo 40. Kadangi vi
sas Seimo narių skaičius buvo 78, tai klerikalų blokas, tu
rėdamas absoliučią daugumą, buvo pilniausias Seimo ir 
viso krašto šeimininkas. • ' |

Palyginti su naujojo Seimo sudėtimi einant paduo
tais daviniais — be abejo nevisai pilnais, kadangi balsų 
likučiai dar nepaskirstyti — senajame Seime partijomis 
ir grupėmis atstovų buvo: •

Valst. liaudininkų 16 (dabar 24); Socialdemokratų 
8 (dabar 16); Tautinių mažumų 14 (dabar 8); Klerikalų 
bloko [Krikščionių-demokratų 14, Darbo federacijos 12, 
Ūkininkų sąjungos 14] bendrai 40 (dabar 30). “Smeto- 
nininkai” ir Ūkininkų partija — pastaroji dar, regis, 
nauja — praeitame Seime savo atstovų neturėjo.

Senasai Seimas buvo išrinktas 1923 metų gegužės 
12-13 dienomis.

VVASHINGTONASr geg.
— Amerikos legacija Vaišuvoj 
praneša užsienių departamen
tui, kad revoliucinės gen. Pil
sudskio jėgos užėmusios Varšu
vą. išskiriant respublikos prezi
dento rezidenciją, kini yra val
džiai ištikimos kariuomenės 
saugojama. Praeitą naktį ir šį 
rytą buvo susirėmimų sostinės 
gatvėse. Kitose Lenkijos daly
se padėtis esanti “netikra.”

Gessler - laikinas Vokie
tijos kancleris

Stambi riffiečiij giminė 
pasidavė franeuzams

• » >r- *

OEZZANAS, Francuzų Mo- 
rokka, geg. 13< Francuzų 
štabo pranešimu, šiandie fran
euzams pasidavus stambi riffie- 
čių Beni Mestara' giminė, susi
dedanti iš daugiaif kaip tuks- 
tanties šeimų, su 500 ginklo

Amundsenas skrenda į 
Nome, Alaskoj

OSLO, Norvegija, geg. 13. 
— Gauti čia vėliausi radio pra
nešimai sako, kad Amundseno- 
Ellswortho ekspedicijos į žiemių 
ašigalį dirižablis Norge, skren
dąs iš ten AlasįCos linkui, turė
siąs pasiekti None, Alaskoj,

kuriam Paryžiaus ^ajs> tai yra nespaudinamais, 
municipaletds pavedė padaryti garsiosios artistės Sarah Bernhardt žodžiais kiaulinti. Ex-kronprin- 
statutą. . cas bandė piktai atsakyt

mipios garsus rėkavimai ir ty- 
čiojimos jo balsą nustelbė.

Minia koliojo ne tik ex-kron- 
princą, bet visą Hohencollernų 
padermę, visus kaizerininkus, 
monarchistus, kurie daro suo- 
'kalbius ir siekias vėl atsteigti 
kaizerių valdžią Vokietijoje.

į Prisirėkavus, prisityčiojus 
kiek tinkama, minia pagaliau 
išsisklaidė.

Kratos Vokietijos monar 
chisty namuose

Sacco ir Vanzetti byla 
galutinai pralaimėta

Vyriausybe įsakė likviduoti vo
kiečių fašistų “atletines” ka
ro organizacijas

Massachusętts Aukščiausias tei
smas atsisakė leisti pasmerk
tųjų bylą atnaujinti

Kauno L. Žinios rašo:
Mums rašo iš N-čio miestelio: 

“Krikščionys atvirai sakosi, 
kad rinkimus pralaimėsią, bet 
labai nenusimena, ką patvirtino 
musų klebonas, kurio pasiklau
sė kai kurie žmones: — Kas 
bus jei rinkimus laimės kairie
ji? Klebonas atsakė: — Nėra 
labai ko nusiminti, nes mes tu
rime gerą gynėją — tai popie
žių, kuris valdo kelis šimtus 
milionų žmonių, o tokią saujelę, 
kaip Lietuvos cicilikai, suvaldys 
lengvai.

“Galop klebonas pabrėžė: jei
gu bus Lietuva, tai bus krikš
čioniška, o jei ne krikščioniška, 
tai nebus nė kokios.

Kas užvaldys Lietuvą, jei 
laimėtų, kaip klebonas sako, 
cicilkai, jis neišaiškino, tik gir
dėti iš kitų jo sėbrų, kad popie
žius įsakysiąs Lenkijai nuvaly
ti cicilikus, vadinasi, užimti 
Lietuvą.”

Einant gandams apie tai, kad 
Lietuvos kunigų dalis priklau
sančioji krikščionių demokratų 
partijai, pralaimėjus rinkimus į 
III Seimą, rengiasi pašaukti 
Lietuvon lenkus, ir kad tą jų 
žygį popiežius iš anksto yra 
palaiminęs, -— “Liet. žinių” 
Redakcija prašo pažangiosios 
visuomenės atstovus siųsti jai 
žinių, kokie būtent kunigai, kur 
ir kokiomis aplinkybėmis savo 
tokiais išdavikiškais planais pa
sireiškia.

BOSTON, Mass., geg, 13. — 
Nicola Sacco ir Bartolomeo 

fašistų sąmokslą prieš Vokieti-jVanzetti galutinai savo bylą 
jos respubliką, pradėta daryti pralaimėjo. Massachusętts 
sąmokslininkų namuose kratos. Aukščiausias teismas atsisakė 
Iki šiol Prosuose iškrėsta arti Įleisti jų bylą iš naujo tardyti, 
trijų dešimčių monarchistų re- ir tuo budu pasmerktiems * ne

bėra kur daugiau, apeliuoti.*

BERLINAS, geg. 13. — Po
licijai susekus monarchistinių

Socialistui nepavyko 
sudaryt Belgijos 

kabinetas

-----------  Įzidencijų ir biurų. Įsakyta tuo- 
BERLINAS, geg. 13. —Pre-ijau likviduoti penkios “atleti- 

zidentas Hindenburgas šiandie j nes” fašistų draugijos, kurios, 
pakvietė Dr. Otto Gesslerį lai- sako, iš tikrųjų esą jų militari- 

pareigas. nės
atsistatydinusio apie 50 tūkstančių narių.

1 Be kita kratos padaryta ad
mirolo von Schroedero būklėj, 
D-ro Heinricho Glasso, majoro 
von Osenste-no ir dviejų Ruhro 
didžiaturčių pramonininkų, 
D-ro Voeglero, vyriausiojo nau
jai suorganizuoto plieno trusto 

ir Emijio Kirk- 
» jau plieno 

, Sako, kad pastarieji 
du teikdavę fašistų sąmoksli
ninkams pinigų.

BRIUSELIS, Belgija, geg. 13.
Parlamento pirmininkas

kinai eiti kanclerio
Gessler buvo
Luthero kabineto narys.

organizacijos, turinčios

Reikalauja, kad rusai 
paleistų japonų 

redaktorių
. ......M.

TOKIO, Japonija, geg. 13. — direktoriaus, 
Užsienio reikalų ministerija ka- dorfo, antro tokio 
beliu kreipėsi į Maskvą, reika- magnato. T . 
laudama, kad butų paleistas 
japonų žurnalo “Pramonės Pa
saulis” redaktorius Hideichi 
Noyori.

Noyori buvo andai sovietų 
vyrįuusybės areštuotas Sibiro- 
Kipų sienoj, kaltinamas kaipo 
.Japonijos karo šnipas.

Bandė nužudyti savo
aklą vaiką ir pati 

save
MILWAUKEE, Wis.,v geg. 13. 

— Nuolat krimsdamos dėl sa
vo trejų metų sunaus, kurs yra 
neregys ir šiaip luošas, Viktori
ja Zavackienė ryžosi savo ir 
sunaus kentėjimams padaryti 
galą nuodais. Išgėrus pati nuo
dų, ji ir sunui davė, bet greitai 
pašaukti gydytojai turi vilties,

$200,000 gaisro nuostolių
WAIJSAU, Wis., geg. 13. — 

Gaisras sunaikino vietos llam- 
mer-Blow Tool kompanijos v Įs
taigą, 100 automobilių ir apde- 

'gino Marathon Motor Car kom- 
■panijos triobesius. Nuostoliai 
siekia apie 200,000 dolerių.

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

Aplamai gražu ir vėsu; stip
rokas, didžiumoj žiemių vėjas. 

'■ Vakar temperatūra siekė mi-
vyrų. Ta giminė užima apie šiandie apie 1 valandą vakaro, kad nelaimingos motinos ir su- nimum 45°, maksimum 60fi F. 
šimtą ketvirtainių kilometrų šį rytą dirižablis matyta lekiant J naus gyvybės pasiseks dar iš-1 šiandie saulė teka 5:31, lei- 
teritorijos plotą. pro Point Barrow. į gelbėti. * džiasi 8:01 valandą.

Abudu jie turės dabar vėl stoti Brunet, socialistas, kuris buvo 
prieš Aukštesnįjį teismą, ku- karaliaus Alberto pakviestas 
rio jie buvo pasmerkti 1921 me- sudaryti naują ministerių 1__
tais, ir išklausyti nuosprendžio. aeta vietoj rezignavusios prem-

Sacco ir Vanzetti, abudu ita- Jero‘ Pouleto valdžios, pranešė 
lai -ir radikalių pažvalgų darbi- karaliui, kad sudaryti kabinetas 
ninkai, buvo areštuoti 1920 me- Jam nepavyko, 
tų gegužės mėnesį, kaltinami ------------ ■---------------------------
kaipo dalininkai užpuolimo 
South Braintree miestely ir 
nužudymo Slater & Merrill 
Shoe kompanijos kasininko 
Parmentero ir jo palydovo Ba- . 
rardellio, gabenusių pinigus 
darbininkų algoms mokėti.

Nors tikrų įrodymų, kad jie 
toj žmogžudybėj dalyvavo, ne
buvo, teismas vis tik pripažino 
juos kaltus kaipo pirmo laips
nio žmogžudas, o todėl mirties 
bausme baudžiamus. . • 

Radikalų organizacijos darė 
visų pastangų pasmerktuosius | 
išgelbėti, apeliavo aukščiau, rei-’ 

Ikalavo naujo tardymo, —
taip kova tęsės per šešerius 
metus. Sako, kad pasmerktųjų 
gyvybei išgelbėti radikalės or-1 
ganizacijos ne tik Amerikoj, I 
bet ir kituose kraštuose, nes, 
ta byla buvo pagarsėjus ir už
sieniuose, — buvę surinkusios 
apie 282,000 dolerių.

WASHINGTONAS, ge.g 13. 
— Prezidentas Coolidge šiandie 
pasirašė agrikultūros apropria-
cijos bilių, kuriuo žemės ūkio 
reikalams skiriama $126,924,- 
573.

Bulgarijos partizanų 
siautimas

BUCHARESTAS, 
geg. 13. — Praneša, 
tadžų (Bulgarijos 
būrys puolęs sienos

Rumanija 
kad komi- 
partizanų) 

sargybą
k^^ p.obrudžos apygardoj, ir vienas 

sargybos kareivis buvęs užmuš
tas. Partizanai tečiau buvę at
mušti. Penki jų buvę sugauti, ir 
kai jie bandę ištrukti, buvę 
nušauti.

KODĖL PER NAUJIENAS .
YRA GERIAU SIUSTI PINIGAI

■''u*',, * • , X * * » •

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Haisted St. Chicago, III.

ę



Naminiai Darželiai
KIRIM •

SVEIKATOS.

STRAIPSNIS 176

Užkietėjimas

SIERINES VANOS

120

160

Houlevard 4552

PranešimaS

Cord Tajeru Išpardavimas Nusil
pusių

BALLOON CORD’AI

100
150
120

dienu ta
dienu

TURTINGIAUSIAS
STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Skaitykit šituos straipsnius atydžiai 
kas savaitė ir pasidėkit juos ateičiai.

31x4
32x4

$9.85
9.85

10.75
10.85
10.95

33x4
33x4

$9.70
10.25
11.25
12.00
12.25
12.50

1OO
130

Visai 
Bejėgiu

Vyrų

SPECIAL 
30x3'/z 
CORD

32x4 »/2 
33x4 \'i 
34x4 
33x5
35x5

Atdara vakarais 
ir N e d ė I i o j

pupos nuo 
burokai nuo 
kopūstai nuo 
morkvos nuo 
salieras nuo 
komai nuo .. 
agurkai nuo 
salotos nuo .. 
arbūzai nuo 
cibuliai nuo 
pastranokai 

nuo.x....
žirniai nuo ... 
dynai nuo .... 
bulvės nuo — 
saldžiosios

30x5.25 Balloon
31x5.25 Balloon
30x5.77 Balloon
32x5.77 Balloon
33x6.00 Balloon
32x6.20 Balloon

iu kuru galit 
to\et vilą dienų

Gerai planuotas ir tinkamai 
prižiūrimas darželis duos dau- 
giaus daržovių vasarai ir rude
niui, negu paprasta šeimyna ga
lės sunaudoti.

Šiuomi pranešu visiems savo draugams, rė
mėjams ir draugystėms, kurie turite reikalus, 
kreipkitės šiuo antrašu: .

audikui j stiprius 
ir sveikus vyrus 
ir moteris negu 
kiti visi hudikip 
maistai sujungti 

į daiktą

Jęi jums yra nusibodę 
paprastiDEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKI

Z^K(JD1KIU^>

EROVes SKYRIŲ

Su birželio mėnesiu beveik 
viskas privalo būti pasodinta. 
Klaidinga daržely pasodinti tik 
ankstyvas daržoves. Netik pir
miausia patartina pasodinti sa
lotas, ridikus, žalias pupas, ir 
žirnius, bet tas daržoves galima 
per visų vasarų tarpais dviej ų ir 
trijų savaičių sodinti.

Sunku paduoti įvairių daržo
vių nunokime laikų, nes klima
tas visuomet mainosi, bet sekan
ti sutrunka gal nors truputį pa
gelbės naminiai daržininkui:

i ir besidžiaugimu juo 
turi prašalinti iš savęs silp- 

Grynas kraujas

NEI laikas nei papročiai . , . negali 
sugadinti Helmarų gerumo ir jų nepaly
ginamo malonumo.

Nes Helmarai yra tokios rųšies cigaretai.
Daug tabako rųšių atėjo ir nuėjo į pasku
tinius 20 metų. Bet Helmarai pasiliko 
nuolat ir vis daugiau platinasi tarpe publi-

lš važiuosime Sercdos vakare, Gegužio 19 dienų, ant Eric gelž 
kelio, nuo stoties I7tos ir Stewart Avė., 11 >20 vakare.

• JOHN J. ZOLP

Gvaj-antuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, plo
vimo, ar išlikimo iŠ darbo.

Daugelį Išgydėme vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

IŠcgzaminavimag ir patairymai

ČHI

valgius 
kūdikiui 
ir kurio 
pirmuti-

Augalų svarbiausias maistas 
yra nitrogenas, fosforinė rūgš
tis, pota.šius ir kalkės. Nitroge
nas priduoda sveikų žalių spal
vų, fosforinė rūgštis pagelsta 
augimų, ypatingai formuoja sė
klas, be potašiaus nebūtų galima 
apsodinti žemę. Kaikurios dar
žovės reikalauja daugiaus pota
šiaus negu kitos, tarpe tų randa
me bulves, burokus, morkvas, 
ridikus, ir pan.

Dar Yra Laiko
Išvažiuosime iš Chicagos 19 d. Gegužės 

* K

Jeigu norite vykti Lietuvon, ruoškitės ir prisidėkite 
prie Milžiniškos pavasarinės

• GEORGE CHERNAUSKAS
W. 75th Street ir Archer Avenue

Gamta tuos tris elementus 
pristatė žemėj, bet kartais ne
gana stiprus ir todėl reikia var
toti kokį nors už vaisintojų — 
— trųšalų. Pirmiausia reikia 
žemę špatu kasti ii* akėti su 
grėbliu ir tada vartoti trąšalų. 
Kalkėmis trėsti žemę daug na
šumo priduada žemei. Kalkės 
turi būti pirmiau negu sėjant iš
barstytos. Strugėms ąrba ki
toms vyniojančioms žolėms kal
kės blėd ingos.

HEMORAIDAI
(pilės)

Beveik visi daržininkai pada
ro k laidas, kuomet pradeda so
dinti darželius. Nesenai viena
me mieste 150 daržininkų susi
rinko apkalbėti geresnius budus 
ir viens kitam papasakoti apie 
padarytas klaidas. Daugelis iš 
tų daržininkų apsodino darželius 
per anksti, kuomet žemė buvo 
per šalta. Sėklos neišaugo ir 
turėjo antru syk apsodinti. Ki
ti daržininkai pasodino tik ank
styvas daržoves fr taip užsibai
gė jų naminiai darželiai — su 
pirmu apsodiniipu.

(FLIS.).

BOHEMIAN
APYN1Ų- 
SKONIS Tavo kūdikio pirmieji metai yra 

'svarbiausi. Jo pradžia gyvenimui pri
klauso nuo maisto, kurį gauna per ši
tuos dvyliką mėnesių. Maistas, kad 
išauginti stiprius kaulus ir vikrius ko
jas, turi būti sveikas, maistingas ir 
tuo pačiu sykiu lengvai sųvirškomas. 
Jei negali žindyti savo kūdikio, pir
moji jūsų mintis turėtų būti Borden’s 
Eagle Pienas. Per daugiau kaip 60 
metų motinos ant jo atsidėjo. Gydyto
jai stipriai rekomenduoja Eagle Brand 
dėlto, kad jis saugus, šviesus, lengvai 
padaromas ir lengvai sųvirškomas.

Jei jūsų vaikai turi pučkus, jus su
rasite, kad Cadum Ointment greitai 
juos išdžiovina ir jie tuojau nukrinta 
palikdami gražių ir dailių odą. Tai 
yra džiovinantis ir gydantis antisep
tikas. Cadum Ointment yra Francu- 
ziškas prirengimas padarytas Ameri
koje, jis nekenkia kad ir dalikatnai 
vaikų odai.

Specialis gydymas yra vartoja
mas, kad pagelbėjus atgauti vik
rumą ir vyriškų stiprumą, Jos sti
muliuoja giles, išvalo kraują, apva
lo sistemą nuo nuodų ir sustiprina 
nervų celes. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nes 
n urną ir 
suteikia sveikatą ir stiprumą; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
mirt j.
Nieko Nekainuoja Pasita

rimas su Dr. Koss.

65 dienų 
80 dienų 

dienų 
dienų 
dienų 
dienų 
dienų

90 ‘dienų 
120 
150

dykai
GO MEDICAL
ST1TUTE 

505 8b, State St. 
Kampas Congress St 

Valandos: Panędėly, 
Subatoj nuo 9 iki G 
eiklioj nori O

1 CHRYSLER KARAI 
GERIAUSI

Stipriausi, Greičiausi 
ir Grasiausi

Kas norite įsigyti gerą karą at- 
silankykit pas mus, mes duodame 
knt 18 mėnesių išmokėjimui. In- 
tiurinas dykai. Mainome ant senų 
carų ir ant kitokių praperčių.
6 cylinderių sedan .............. $1,295
JOHN J. BAGDONAS

4404 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 9030

Beveik prie kiekvieno namo 
yra kiek nors žemes, ir geriau
sias sunaudojimas tos žemės yra 
padaryti naminius darželius. 
Naminiai darželiai netik žymiai 
prisidės prie sumažinimo šeimy
nos maisto išlaidų, bet suteiks 
daugiaus linksmumo ir sveikatos 
prižiūrėtojui. šeimininkėms 
taipgi neišpasakyta nauda, nes 
visuomet turės šviežių daržovių. 
Nekurias daržoves, kaip tai: bu
rokus, kopūstus, morkvas, sale- 
ras, cibulius, pasternokus, bul
ves, ir ropes galima skiepe lai
kyti dėl žiemos.

kambarys 006.— 
> kambarys 608. 

Nuo 10 ryto iki 5 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 po 
’anedėly, seredoj ir suba 
K) ryto iki ’ vaisau

dienų 
dienų 
dienų 

80 dienų

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dcl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano md- 
zikų, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

$400, $495, $650, .
$750, $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

3311 S Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 6062

Tik pabandykit jį 
Reikalaukit nuo 

bile kokių 
pardavinėtojų

Iš to matyti, kąd per visą hu
sarą galima darželį apsodinti 
daržovėmis. Kaip tik viena iš
sibaigia galima kitas pasodinti.

žalios pupos, agurkai, cibuliai, 
pasternokai, tomatės ir bulvės 
gali būti sodinami per visą sezo
ną. Po ankstyvių daržovių — 
tai — burokų, ankstyvų kopūs
tų, morkvų, salotų, žalių pupų, 
dikų, špinakų ir ropių, galima 
pasodinti vėlesnius burokus ir 
kopūstus, salieras, koynus, žir
nius, špinakus ir ropes. Anksty
vos daržovės turi būti pasodintos 
vienoj vietoj, kad kuomet išsi
baigia toj vietoj galima ką kitą 
pasodinti.

JOHN J. ZOLP
155!) S. Paulina St. Chicago, III

BIRUTĖS
Saldainiui (K erulė*) iš Lietuvon
Jau yra galima gauti skaniau

sių ir geriausių Birutės saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje.

Pcrkupčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidą.

Krautuvė atdara kasdieną:

EAGLE BRAND
CONDENSED M ILK

OPTOMETRISTAS
Egzaminvoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053'MilwauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos, nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki 
9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną

Motinos kurios pasirenka 
protingai kurie suteikia jos 
gerą maistą ir gerai augina 
apsaugoja nuo ligų. Viena 
nių taisyklių yra žiūrėti, kad vaikai 
neigautų užkietėjimo vidurių. Tas 
yra lengvai atsiekiama jei valgysi; 
du stalavus šaukštus Kellogg’s AII- 
Bran kasdien. Jei valgysit Kellogg's 
Ail-Bran reguliariai, tai jūsų vidu
riai pradės normaliai veikti, nes jos 
išvalo ir atšviežina žarnas ir jos vei
kia normaliai.

I kuponą
* X. k » “ 8 i t •
• ‘‘tAT dykai Iletu-

v lik ai pamoki 
k*lp

JDf ir penetl »av» Ir 
jįr Jūsų kuUIkJ. Išklrp- 

kito i r prlsiųskito 
Šiandie su jūsų vardu 

adresu.
fTHB BORDEN COMPANY 
Bordcn Bldg. Now York/

BEE TIRE CO.
1350 So. Wabash Avenue

-sniRĮOfC
SMC—■ i ■ ■ ■ ■ ■ .m —

PIANŲ KRAUTUVĖS 

1922-32 Sq. Halsted Street 
4177-83 Archer Avenue

m A.AA GOODRICH, FIRESTONE 
1 V,U V V KELLY, U. S., ir 1.1.

STANDARD CORD’AI 
GARANTUOTI

Susipažinkit Su

Kelmą
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.

Pirtis ir kambariai 
nakvinei .................... I ■ I w

PURlTAN 
Malt

Iš visų mažiukų kūdikystės negalja
vinių mažai yra tiek dardančių ir lai
kais taip sunkiai pataisomų kai vidu
rių užkietėjimas. Išrodyti visas prie
žastis ir paaiškinimus to negaliavimo 
užimtų perdaug vietos. I>ai užtenka 
atsakymo, kad veik visuose atvejuose 
tiesioginė priežastis gali būti bude, ku
riuo kūdikio maistus yra paruošiamas, 
Tinkamas nustatymas maisto, kad jis 
sutiktų su kūdikio norais ir reikalavi
mais, dažniausiai užkietėjimą, praša
lina. Gyduolių labai negudru yra nau
doti, jei daktaras to nepataria.

Kad atitaisius tokius dalykus, mes 
rekomenduojame, kad iki penktam 
mėnesiui vartoti oalineal vandenį pri
rengiant maistą. Po penktam mėne
siui pridėk oalmeal košelę prie pieno 
ir vaisių sunkos, ypatingai apelsinų 
lankos. Laike antrų metų keptą 
obuolienė arba perkošta sunką slyvų 
gali būtį duodama.

Svarbiausia už viską, vienok, yra 
anksti pramokinti kūdiki prie regulia- 
riškų judėjimų vidurių. Geriausias lai
kas tai tuoj po pusryčių, ir kūdikiui 
augant, reikia neleisti nei jokiam žai- 
limui ar darbui trukdyti šitam daly
kui. Jauniaus} kūdikį galima pripra
tinti prie skylutės ir pasodinant tam 
tikromis valandomis kas dieną, gali
ma tą paprotį jam įkalti, kad yra 
svarbu sveikatai.

l.iuosuotojai nereikia dažnai varto
ti. Jie nusilpnina vidurių muskulus 
ir išplėčia pilvą. Ideališkas gydymas 
susideda iš pralavinimo vidurių regu- 
tiariškai be pagalbos atlikti savo 
funkcijas.

bulvės nuo 140 iki 16 
ridikai nuo .... 20 iki 4 
špinakai nuo 30 iki 6 
tomatės nuo 80 iki 125 
ropės nuo ..... 60 iki

MYLIŲ
SPECIAL 

29x4.40
BALLOON CORD Zolp’o Ekskursijos

Visiems pažįstamas Jonas J. Zolp, važiuoja i Lietuvą ir ypa- 
tiČkai lydės ekskursiją iš Chicagos iki pat Klaipėdos ir Kauno

DIDŽIAUSIU PASAULYJE LAIVU

UNITED STATES LINE

JLEVIATH AN
1S NEW YORKO 1 SOUTHAMPTONĄ IŠPLAUKS

Gegužės 22-rą dieną, 1926
Jonas J. Zolp’as yra patyręs laivakortininkas, per 20 metų tūk
stančius yra išleidęs ir pergabenęs iš Lietuvos ir į Lietuvą, 
taigi prisidėję prie šitos ekskursijos neturėsite jokio vargo, nes 
jis viską sutvarkys kelionėj. Informacijų kreipkitės:

DR. ROSS turi dalei- 
dinią praktikuoti Medi
ciną ir Chirurgiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tas Illinois State Board 
of Health. Buvęs Svei
katos Komisijonierius 
antro didžiausio mies
to IIHnois valstijoj. Yra 
baigęs didžiausią Medi
cinos Kolegiją ir turi 
patyrimą viri trlsdežlm- 
tj metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatižkų L'gų.

b, 2 fl.
Seredoj ii 

vakare. Ne
12 <h«nri _____

MJImm yra 4^kM ąyvw 
•v«rb«a Maumai k taalai 
ir m Jaotiamt M UI 
yra dalykai kar| m* ta
rta* rtrUUrittula !•«•- 
UzyUto atvtaal (p. tetarai

SERGANTI ŽMONES! į
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūsles, Chroniškomis 

ir Privatiškomis
Ligomis

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

Koss yra išgydęs 
tūkstančius, l^ų- 

^įrie turėjo tas li-

Jlf Sergant i yra už-
užprašomi atsilan-

Y *r ^auti tą
X gydymą, su

pagelba kurio gy- 
įdytojas yra atga- 
vęs sveikatą tuk- 

fck stančiams kitų.

Didžiausia slaptybė yra užlaiko
ma. Atsišadkile dėl kraujo ir pil
no iŠegzamlnavimo.

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

Kampas Mbnroe St., Crilly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki 5 augšto.
Vyrų priėmimo 
Moterų priėmimo 
Ofiso valandos: I 
vakare, 
pietų, 
toj nuo
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šiai ii laboratorijoj.

BERRY & SO. 5th 
*

“Antra Valanda Ryte
Gillial miegant ramiu mie

gu... sapnuojant malonius 
sapnus. Ir Atal t — kūdikis 
pradeda verkti...

BAMB1NO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bambino.
Tie maži diegianti mėšlun- 

giai tuojau* pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

viduriu suirimus—palengvina 
viduriu užkietėjimą.

Kūdikiai mėgsta ji I Net 
prašo daugiauf

35c. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie- 

Pasiunčiame pavyzd) ant pareikalavimo.

F. AD RICHTER & CO.
STS. brooklyn, n. y.

BANKINIS PATARNAVIMAS
TAUPYMO SĄSKAITOS gali būti atidąrytoH bile 
biznio dienoje nuo 9 ryto iki Z po pietų. Subatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. 3% nuošimčiai išmokami 
du syk i metus.
1N V ESTMENTAI pasiūlomi per musų Bonų ir Kcal 
Katate Paskolų departmentą jejna augštos rųšies in
dustriniai, ptiblic utiiity, geležinkelių ir municipa- 
liai Ninai taipgi pirmi teisėti morgičiai ant įreng
tų (’hieagos sąvasčių.
UŽSIENINIU KELIONIŲ BIURAS patarnauja čio
nai ir užsieny ir suteikia patarimus apie visas svar
besnes keliones, pagelbsti įsigyti pasportus, vizas, 
ir t. t. be užmokesčio. Parduodame laivakortes į vi
sas dalis pasaulio.

Frank O. VVetmore, Germanas Melvin A. Traylor, Prezidentas
Sąvastis ščrininkų iš The First National Bank 
of Chicago Suvienytų resursų $450,000,001)

Dearborn, Monroe ir Clark Street, Chicago

•——L™.——•—.^1.—--—•—.

ANHEUSER-BUSCH
SAINT LOUIS

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Mariampolė
Biimšos paskaitą kovo 28 d. 

pravedė su nepaprasta demago
gija. Aš tik čia supratau, kiek 
svarbus “krikščionims” susi
rinkimų įstatymo pakeitimas, 
nes jie čia gali prikalbėti“ viso
kių nesąmonių ir niekas jų ne
kritikuos, nes priešingai pusei 
neduoda balso. Taip padaręs 
visų partijų “analizę” priėjo 
prie išvados, kad visų luomų 
katalikams yra trys surašai: 
darbininkams darb federaci
ja, ūkininkams ūkininkų są
junga, inteligentams ir šiaip 
miestiečiams— krikščionys de
mokratai. Skirtumas tarp kri
kščioniškų ir socialistiškų dar
bininkų siekimo esąs tas, kad 
pirmieji rūpinasi darbininkų ir 
anuo pasauliu, o antrieji tik 
šiame pasaulyje būvį pagerinti 
ir per tai socialistai darbinin
kai stengiasi patys tapti buo- 
žiukais. Tarp krikščioniško 
ūkininko ir “bedievio“, skirtu
mas esąs toks: jei krikščioniš
kas ūkininkas nepavežys varg
šės materėlės, tai jis tą daro iš 
apsileidimo ir vėliau gailisi to, 
o jei “bedievis“ nepavežys, tai 
dėl to, kad jis sąžinės netur ir 
kad jam tik rupi buože tapti 
(taip ir linksniavo: buožės, 
buožiukai). Tal’p inteligento 
krikščionio ir “bedievio“ skir
tumui vaizdavo advokatą. Kri
kščionis advokatas ginąs tik 
teisingas bylas, o “bedievis“ ad
vokates tankiausia imasi, ’ bile 
tik gerus pinigus moka, ginti 
didžiausius žmogžudžius (ir čia 
artistiška mimika parodė bobe
lėms, kaip teisėjams krinta 
ašaros nuo sugraudinimo iškal
bingos “bedievio” kalbos ir kaip 
žmogžudį išteisina). O jei gir
di valstiečiai liaudininkai paim
tų valdžią, tai čia pasidarytų 
amerikoniška tvarka, kur Įvai
rios žmogžudžių ir plėšikų or
ganizacijos išlaikąs policiją ir 
teisingiems nebūtų kur teisy
bės ieškoti.—Jdomu, kad ir žem 
dirbins su ūkininkų partija iš
vadino bedieviais.

Išvados nebereikalingos.
—Praeivis.

Taipgi 
Gryna- 

be prieskonių 
2’/j svaro kenai 
Parduodamas pas 
visus vertelgas

TIKRAS APYNIŲ SALYKLO SIRUPAS
WESTERN SALES CORPORATION 

Distribiutoriai Chicago, III.

„Plauk po Amerikos Vėliava“

Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ 
tik <203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

TYŽIAUGKITRS saugumu ir 
patogumais laivų, kurius val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankamais bile laivo 
United States Linijos—laivai ku
rie plaukta po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINQTON 
via Bremen

kuri išplauks iš New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono W. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie United 
States Linijos

Del pilnų informacijų apie iš
plaukimus United States Linijos 
laivų—Leviathan, George Wash- 
ington, America, Ęcpublic, Pres- 
ident Roosevelt, President Hard- 
ing—klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

45 Bro<dway, New York City

Garsinkities “ Naujienose” Garsinkitės Naujienose

Vak.

Tel. Dcarborn 9057

Franklin 2460
Namų Tel.: Hyde Park 8395

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washlngton & Clark

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

Room 712 Otis Building

10 So. La Šalie St.
Vedu visokius- reikalus. Susidėjęs 
su Erickson & Johnson. Ofisas at
daras subatomis po pietų.

[Pacific and Atlantic Photo]

Gen. Adolphe Messimy, buvu
sia franeuzų karo mi|nisteris. Jis 
prisipažino rašęs šnipei Mata 
Hari laiškus. Del tų laiškų ra
šymo buvo įtartas Louis Malvy, 
buvusia kabineto ministeris.

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Stelėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North Avė., Chicago, III.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

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

NAUJIENOS, Chicago, III.----------- ---------- ---------------------------- * ..... y-.---------

Ar jus žinote, kad—Užkietėjimas
Palieka savo žymes ant veido

niaurų* nuodai nuo užkietėji
mo gali pagaminti virš kc- 
turesdeAimtis pavojingų ligų. 
Nuo jo pasidaro Mpuogai ant 
veido, |dubę veidai, pageltęs 
veidaa, pajuoduoja paakiai, 
nemalonu* kvapas ir daug ki
tų panaAių ligų. Paliuosuokit 
savo kūną nuo gąsdinančią li
gų. Apsaugoki! nuo pavojin
gų ženklų.
Kellogg’o ALL-BRAN nuteikė sveikatą 
tūkstančiams kuomet nieką* kita* nepa
gelbėjo. Jis išvalo žikIiih* ir atšviežinu 
ja*. Ji* prašalina visu* nuodu* ir lauk 
ėjimą* pasidaro reguliari* Ir natūrali*. 
Tikta Kellogg tai padaryti. Pilė*, drus
kos ir vi nikio vandeny* tiktai padaro 
ju*ų sistemą pilną gyduolių. Kellogg <> 
ALL-BRAN yra gando* gyduolė nuo ui- 
kitėjimo ir atlieka darbą taip kaip pati 
gamta kad atliktų.

Iškirpkite ir atsiųskite ši ktiponą mums šiandien su jūsų vaiMu ir adresu

---- --------- F .

MnlonėkiU- atsiųsti man dykai 
*ampeMn| i>ako)| juntu KuIIokk'o 
ALL-BRAN sykiu *u in- 
forrnacijonii* mano kalboje ir 
ką relilcia ALL-BRAN dęl ne
geros sveikatos ir kaip aA ga
liu iSvenjrti užkietėjimo.

4 . __

į
AHBRAN

n> m’

l**z*^z>

f Kellogg Company
j Battle Creek, Michigan

Vardas ..............................
Adresas ............................ .....
Lithuanian

Lietuviai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

• Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

Te|. State 3225
Valandos nuo 9:80 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

j ................. į ......................... .

A. A. SLAKIS
Advokatas

LIETUVON — 4 f 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės . Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

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

ti, arba savo išnešiotojui sykj j mėnesj ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas t • skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne datf.Jju per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

. ..................     Atkirp Čia ..................................................
Data: Gegužis 14, 1926 ______________
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v>~ PRESENT O
* UNITED PR0FIT-S^ltt1?REįvJ|«LSkflON 
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1 CORPORATION

(< •AAZuao’i cr.ny

Jei vnlgyslt reguliariai Kellog- 
g*o AIŪ.-BRAN garantuojama, 
kad suteik* nuolatinę pagel- 
bą, kad ir labiausiai chroniA- 
kitose atsitikimuose arba jūsų 
grosernlnkas grąžins jums pi
nigus. Daktarai užraAo | re
ceptus Ir rekomenduoja Kel- 
logg’o ALL-BRAN, nes Jie ži
no, kad Kellogg'o yra 100% 
veikiantis ir jie visuomet gali 
Juomi pazdtikėti.

Valgykit mažiausiai du stalavus šaukštu* 
ALL-BRAN kasdien. Chroniškuose atsiti
kimuose prie kiekvieno valgio. Jo rie
šutini* ikonis turi dideli malonumą. Su- 
mnlšykit JI su virtais arba nevirtais 
valgiais. Pabandykit jo receptus išdru- 
kuotii* ant kiekvieno pakelio. Pa* visus 
groserninkus raudonuose ir žaluose pake
liuose. Bet tikrai žiūrėkit kad butų 
Kellogg. Parduodamas visuose restaura- 
nuo.te ir koteliuose.

Tel.

3241

Advokatas
S. La Sallė St., Room 2001
Randoiph 1034 —Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

JOHN B. BORDEN
7

(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

29

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5319 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
REGISTRUOTA AKUSfiUB

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

4120 So. Richmond Street

STANLEY MANKUS
SIUVĖJAS

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

Goddard Bldg., Tel. Central 4615

J. SAUDARGS

J. PIKELIS
315!) So. Halsted St.

Chicago, III.

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

a®- DR. HERZMAN ^-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

iki

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 9:80 vakare 

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

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

rz i ji nuo 9 ikt II vai. ryte; 
Valandos^ nuo jį; g ya|t vakare

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

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

Nąmų telefonas Spaulding 8638 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
i Dr. Lawrence P. Slakis E

DENTISTAS
h 4454 So. Western Ave< K
S VALANDOS: C
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare p 
m±d±xxxxxxxxxxxxxxxzxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. 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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SU 
Chicago, III.

r
Tel. Blvd. 3138 
[M. Woitkievica* 

BANIS 
iZiUŠERKA 

pc sėkmingai pa
tarnauja mote
rims prie ęinp 
dymo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms. 

I 3113 South 
Halsted St.

Pritaiko 
Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

DR. G. SERNER
Optometrist

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

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted St 

Ant 2 lubų

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. 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, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.
-■ -

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos te). Drexel 9191

•r. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų, 

fisas: 3103 So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

blandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
liomis ir švenadieniais 10—12 dien.

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

Optametriat 
Te). Boulevard 6487 
4649 8'. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353 

....... .......      , .J

Phorie Canal 1718-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

nuo 2 iki 6 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. AŠ 
turiu stebėtiną būdą dėl užauginl- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų Šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

. .............................. 1

Tel. Lafayette 4223
Plumbin#, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

W -I Į . ■ ........ .......... . . ■
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KLERIKALIZMAS IR 
DARBININKAI.

iš-

Entered as Second Clasa Matter 
M a re h 7th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., undar tha act of 
March 8rd 1879.___________________

Naujienos eina kasdien, Hskiriant 
oekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas! Roosevelt 8500.

Chicago je — paltu:
Metams ...... . ........................

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ________ __ .....
Trims mineaiama .................
Dviem meaesiams ________
Vienam mineeiui _______

Chicagoje per neliotojusi
Viena kopija ---------------- ------ 8c
Savaitei ___ _________  18c
Mėnesiui .......—____ ____ ___  75c

_ , , ... . “Draugas” rašo, kad mesSuvelnytose Valstijose, ne Chicagoje, I . ,, .... T.
paltu: reiškę apie klerikalinę Lietuvos

Melams ..........................-...... - I “darbo federaciją“ tokių nuo-
Pusei metų ........  3.50 Jie
Trims mėnesiams .......... ........ ~ 1.751 HlOiię:
Dviem mėnesiam ......................  1.25
Vienam mėnesiui .........  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta) /

Metams .............. ....... — $8.00
Pusei metų ------- -------------- — 4.00
Trims mėnesiams ....................  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu karta su užsakymu.

PIRMI SEIMO RINKIMŲ DAVINIAI.

OPOZICIJOS ATSTOVŲ 50, KLERIKALŲ 30.

STAMBIAUSIAS LAIMĖJIMAS 
SOCIALDEMOKRATŲ.

v LIAUDIS ATMETĖ PAPOS “DOVANĄ”.

“Lietuvos ‘Darbo Federaci
ja* busianti nugalėta, nes ji 
negalinti tarpti. Kodėl? Nes 
‘Darbo Federaciją’ sudaro ka
talikai darbininkai. O tik ten 
katalikai yra stiprus, kur jie 
yra socialistų valdžios perse
kiojami. Kadangi Lietuvos 
katalikai darbininkai nėra so
cialistų valdžios persekiojami, 
tad Grigaičio sumetimu, nei 
jų ‘Federacija’ negali gerai 
gyvuoti.”
Padavęs šitokią “Naujienų“ 

“nuomonę“, “Draugas“ ją kriti
kuoja:

“Jeigu katalikai darbinin-
“Naujienos” pirmutinės pranešė tų faktų, kad LietU-l kai socialistų valdžios perse-

vos Seimo rinkimuose klerikalai pralaimėjo. Dabar jos galį tvirt6ti> kuomet ngra per_
pirmutinės is visų Amerikos lietuvių laikraščių paduoda! sekiojami, kuomet jie patys
ir smulkesnius rinkimų rezutatus. dalyvauja valdžioje. Jeigu-

Nors balsų likučiai dar nėra padalinti ir todėl galu- gi tasai Grigaičio dėsnis yra
tinų skaitlinių dar tenka laukti, bet jau numatonia daug-Į teisingas, kodėl socialdemo-
maž šitokia naujojo Seimo sudėtis: 50 opozicijos atstovų, kratai nenori būt persekioja-
30 klerikalų bloko atstovų ir 5 klaipėdiečiai. ^io turėtu ® “

Iš to yra aiškus pilnas “krikščionių” sumušimas. Se- 8 ’ ų . ’ .
namjam Seime klerikalų blokas turėjo iš 78 atstovų 40, ,^elkla st®b*‘la! kalp,kum.gM 
t. y. absoliučią daugumą; su jais ėjo da ir kazokas Jen-Lvetimag uuomoneg.
nas. Dabartiniam gi Seime iš 85 atstovų klerikalai turės «
tiktai 30. Seimas padidėjo septyniais nariais, o klerikalų “Naujienose” niekuomet ne- 

, v-. . v. v. . buvo tokio dėsnio , kad katuli-atstovų skaičius sumažėjo dešimčia! . | kai darbininkai tvirtėja, sociali-
stų valdžios persekiojami. So
cialistų valdžios niekur katalikų 
darbininkų nepersekiojo ir ne
persekioja — tai viena. Antra, 
“Naujienose“ buvo rašyta apie 
katalikų persekiojimą iš protes- 
tonų valdžios pusės, būtent, Vo
kietijoje — kanclerio Bismarko 
laikais, kuomet socialistai ne 
tiktai nebuvo valdžioje, bet bu
vo tos pačios protestonų val
džios persekiojami dar labinus, 
negu katalikai.

Atitaisę šitą “Draugo“ falsifi
kaciją, dabar eisime prie paties 
klausimo apie klerikalinę “dar
bo federacijų”. •

Pasak Marijonų organo, ta 
‘•federaciją“ esanti katalikų dar
bininkų organizacija. Bet tai 
yra netiesa. Ji yra suorganizuo
ta ne darbininkų, bet kunigų ir 
kunigų pastumdėlių, t. y. tokių 
elementų, kurie tarnauja darb
davių, darbininkų išnaudotojų 
reikalams. Tarpe jos vadų mes 
randame visokius Friburgo dak
tarus ir profesianalius politi
kierius (Raulinaitis, Ambrožai- 
tis ir k.), o ne darbininkus.

Kad “darbo federacija“ nėra 
darbininkų organizacija, tai pri
pažino ir Tautų Sąjungos darbi
ninkų biuras, nes kuomet “fede
racijos” vadai norėjo dalyvauti 
tarptautinėje darbininkų konfe
rencijoje, Gene vo j e, kaipo Lietu
vos darbininkų atstovai, tai jie 
buvo atmesti. Konferencija fe- 
derantams pareiškė, kad ji ne
laiko jų teisėtais darbininkų at
stovais. Lietuvos federantai 
negavo balso tarptautinėje dar
bininkų konferencijoje, lygiai 
kaip ir Italijos fašistinių “uni
jų“ įgaliotiniai. Kaip vieniems, 
taip ir kitiems buvo pasakyta, 
kad jie valdiškos partijos nariai, 
o ne darbininkų judėjimo atsto
vai.

Tečiaus, jeigu Lietuvos kleri
kalai ir nebūtų valdžioje (dabar, 
po pralaimėtų rinkimų jie, tur 
būt, ir nebus), tai vistiek “dar
bo federacija“ dar nepasidarytų 
darbininkiška. Kad ji butų dar
bininkiška, ji turi nutraukti or
ganizacinius ryšius su darbdavių 
organizacija, su krikščionių de
mokratų partija ir su ūkininkų 
sąjunga.

Kas yra “darbo federacija” 
Lietuvoje? Ar ji yra darbinin
kų profesine sąjunga (unija)?

Sulig skaitlinėmis, kuris paduoda “Naujienų” kores
pondentas, stambiausi laimėtojai šiuose rinkimuose yra 
socialdemokratai. Pereitame Seime jie turėjo tik 8 atsto
vus, o dabar turės 16, t. y. dvigubai daugiaus.

Po socialdemokratų seka liaudininkai, kurie išrinko 
vietoje 16 atstovų 24, t. y. padidino savo atstovų skaičių 
50 nuošimčių.

Socialdemokratai su liaudininkais sudarys netoli 
pusę Seimo — 40 iš 85. Jeigu šitos dvi partijos norės 
paimti j savo rankas valdžių, tai jom reikės pritraukti 
dar kurių nors grupę, turinčių bent 3 atstovus. Vargiai 
tečiaus galima manyti, kad jiedvi dėsis su smetoniniais.

Naujam Seime yra dvi naujos partijos: Smetonos va
dovaujamieji tautininkai — 3 atstovai, ir prieš pat rinki
mus susikurusi (daugiausia iš buvusiųjų Santaros narių) 
ūkininkų partija — 1 atstovas.

Nuomanu, kad šitos dvi partijos daugiausia balsuo
tojų paveržė klerikalinei ūkininkų sąjungai. Jos lėšomis 
veikiausia prasigyveno ir valstiečiai liaudininkai.

Bet išrodo, kad sunkiausių “karo nuostolių” teko pa
kelti juodajai “darbo federacijai”. Socialdemokratų at
stovų padvigubėjimas rodo, kad darbininkai, kurie pir- 
miaus balsuodavo už federantiškus Friburgo daktarus, šį 
kartų masėmis perėjo į socialistų pusę.

Už socialdemokratus, matyt, balsavo ir daugelis dar
bininkų iš tautinių mažumų, kadangi pastarųjų atstovų 
skaičius yra beveik dvigubai sumažėjęs — iš 14 bepali
ko tik 8.

Taigi matome, kad klerikalų neišgelbėjo nė “didelė 
šv. Tėvo dovana” — penkių naujų vyskupų padarymas 
prieš pat rinkimus.

Tiems vyskupams pasitikti buvo rengiamos didelės 
demonstracijos Lietuvoje. Keliaudami geležinkeliais, jie 
kiekvienoje stotyje sakė kalbas apie didelį Romos papos 
“palankumų” Lietuvai ir “laimino” minias. Buvo aiškus 
tikslas: užhypnotizuoti tikinčiuosius žmones, kad jie per 
rinkimus balsuotų už savo “dvasios vadus” ir jų klapčiu
kus. Bet liaudis nesidavė apmulkinti.

Lietuvos darbininkai nepaklausė nė Maskvos “bur- 
dingierio” Angariečio, kuris jiems sakė, kad esu geriau 
padėti klerikalams, negu leisti laimėti socialdemokratams. 
Abeji jėzuitai — ir juodieji ir raudonieji — gavo smūgį.

Kadangi milžiniška dauguma Lietuvos žmonių bal
savo prieš klerikalus, tai tuomi yra pasmerkta ir ta sutar
tis, kurių klerikalai yra padarę su Romos papa dėl “baž
nytinės provincijos” sutvarkymo Lietuvoje.

Papa “padovanojo” Lietuvai penkis vyskupus ir vienų 
arkivyskupų. Liaudis gi savo balsavimu į tai atsakė: 
Mums tos dovanos nereikia! ,

Opozicija dabar nusidėtų Lietuvos piliečiams, kurie 
už jų balsavo, jeigu ji leistų tiems papos vyskupams imti 
algas iš valstybės iždo. Jeigu papa nori dalinti vyskupų 
cinus savo tarnams, tai tegu jisai juos ir užlaiko — arba 
tegu juos užlaiko tie Lietuvos žmonės, kurie šita papos 
“dovana” džiaugiasi. Lietuvos respublika su papos bizniu įįįr Jeigu ji butų profe^nFsą- 
neturi nieko bendrų! junga, tai jos akyliai butų suor-

ganizuoti sulig profesijomis 
(amatais) — mechanikų sky
rius, dailydžių skyrius, spaustu
vių darbininkų skyrius ir t. t. 
Ir aišku, kad tuomet į “federa
ciją” galėtų priklausyt tiktai 
darbininkai, o ne politikieriai ir 
.ne darbdaviai.

Ar “federacija“ yra politinė 
partija? Jeigu ji yra politinė 
partija, tai ji visai bereikalinga. 
Nes partiją su tokiu pat politi
niu programų Lietuvos klerika
lai jau turi, būtent, krikščionių 
demokratų. Kam šalę šitos par
tijos klerikalai laiko dar kokią 
ten “darbo federaciją“? Aiškus 
dalykas — tiktai tam, kad galė
jus apgaudinėti darbininkus. 
“Darbo federacija“ yra ta pati 
krikščionių demokratų partija, 
tiktai užsidėjusi “darbininkiš
ką“ maską. Ji yra demagogijos 
ir apgavystės padaras!

štai dėl ko mes pasakėme ir 
pakartojame, kad klerikalinė 
“darbo federacija” tarpti negali. 
Ji yra paremta darbininkų ap
gaudinėjimu p išnaudojimu, to
dėl susipratę(įlarbininkai negali 
ją remti. Ji au^e<tiktai tol, kol 
josios bosai, klerikalai, turėjo 
savo rankose valdžią ir šėrė ją, 
kaip kokį parazitą, valstybės lė
šomis. Kaip tiktai klerikalai 
bus išmesti iš valdžios ir “fede- 
rantams“ karvutė užtruks, tai 
visas tas parazitų lizdas, vadi
namas “darbo” federacija“, ims 
krikti.

Aną kartą mes sakėme, kad 
persekiojimai iš protestantiškos 
valdžios pusės susitprino katali
kus Vokietijoje. Ar iš to išeina, 
kad persekiojimas yra visuomet 
naudingas daiktas persekioja
mam? Anaiptol.

Paprastai persekioj imas ken
kia tiek žmogui, tiek partijai, 
tiek religijai. Bet kai kada bū
na kitaip. Jeigu persekiojimas 
iššaukia visuomenėje simpatiją 
persekiojomam, tai pastaram- 
jam persekiojimas išeina nau- 
don. Taip buvo savo laiku Vo
kietijoje, kuomet kunigaikščio 
Bismarko vadovaujamoji val
džia paskelbė “kultūros kovą“ 
katalikams. Valdžios vienpusiš
kumas visiems puolė į akį, nes, 
kovodami prieš katalikus, ji 
kartu teikė visokias privilegijas 
kitam tikėjimui, protestonams. 
Todėl ne tiktai katalikai, bet ir 
visi bešališki žmonės piktinosi 
tokia valdžios politika. Prieš ją 
kėlė protestus ir socialdemokra
tai, nežiūrint to, kad kunigai va
dina juos “bedieviais”. Social
demokratų vadas, nabašninkas 
Augustas Bebelis (pats gimęs 
katalikų šeimynoje), jau tuomet 
išpranašavo, kad neteisingas 
Bismarko elgęsis su katalikais 
turės tą pasekmę, jogei katali
kai sustiprės politikoje; ir jo 
pranašystė išsipildė. “Kultur- 
kampl'o“ rezultate Vokietijoje 
susidarė galinga*katalikų Centro 
partija.

Kita to “kulturkampfo“ pa
sekmė yra ta, kad Vokietijoje 
susidarė atskiros katalikiškos 
darbininkų profesinės sąjungos. 
Jeigu nebūtų buvę katalikų per
sekiojimo, tai atskirų katalikiš
kų unijų Vokietijoje veikiausia 
nebūtų; visi darbininkai, be 
skirtumo tikėjimiškų pažvalgų, 
priklausytų bendroms profesi
nėms sąjungoms — taip, kaip 
Anglijoje arba Amerikoje.

Na, o koks yra pagrindas or
ganizuoti atskiras katalikų dar
bininkų sąjungos Lietuvoje, kur 
katalikų tikėjimo niekas nevar
žo? Jokio.

Į “darbo federaciją“ Lietuvo
je dedami tie elementai, kuriems 
rupi ne ginti darbininkų reikalus 
nuos išnaudotojų, bėt prisi
grūsti prie valstybės ėdžių. Kai 
ėdžios bus atimtos, tai visas fe- 
derantų biznis eis velniop.

Jack Londonas

Nelaukta
[Vertė Tindi-Rindi]

(Tęsinys)

“Ilgainiui tu pati panorėsi, 
kad jį užmuščiau, bet aš nepa
norėsiu. Aš tuo šlykštėsiuos“. 
Ir nekartą slapčia kambarin į- 
eidaina, kuomet prasidėdavo 
jos dežuravimas, gaudė įsiutu
sius vyrų žvilgsnius, viens ki
tan atgręžtus. Lyg pora lau
kinių žvėrių. Gauso veide Edi
ta išskaitė žudymo geismą^ o 
Deni no veide matė baisią ir 
laukinę ‘žiurkės išraišką, pate
kusios į pinkles.

“Gausai, Gausai, prabusk!“ 
kartais jai norėjosi sušukti. Ir 
jis atsipeikėtų, sugėdintas ir 
nustelbtas, bet nesigailintis...

Tokiu Hudu dausas pasirodė 
naujas faktorius šioj proble
moj, kurią įvykis iškėlė prieš 
Editą. Pradžioj buvo vos klau
simas apie tiesų pasielgimą at- 
sinešant į Deniną. O teisus pa
sielgimas, Editos nuomone, bu
vo tame, kad Deniną laikyti 
belaisvėj iki to laiko, kol galės 
jį perduoti nuvežus tikrajam 
teismui, kuris ir teis jį remian
tis įstatymais. Bet dabar čia 
įsimaišė Gansas ir Edita matė, 
jog jo šaltas protas ir sielos iš
gelbėjimas statoma pavojui).

Pagaliau, tarp kitko, greitai 
ji pastebėjo, kad ir jėgos ir iš- 
teisėjimas gali nukentėti. Bai
sus nervų įtempimas pakirto 
jos sveikatą. Kairėj rankoj pa
sireiškė priešvaliai judėjimai ir 
trūkčiojimai. Išliejo iš šaukš
to sriubą ir nejautė rankoj jo
kios atsparos. Ji manė, jog tai 
yra viena šv. Vito šokio formų 
ir baimingai mąstė kokio didu
mo gali pasiekti ši kančia ir 
kas, jeigu ji pagrius? Ir min
tis apie šią galimybę, kad ba
kūžėj liksis tiktai dviese, Be
ninas ir Gansas, buvo naujos 
baimes šaltinis...

Galų gale po trijų dienų Be
ninas prakalbo. Jo pirmasis 
klausimas: “Ką jus keta te su 
manimi daryti?“... Ir šį klau
simą jis kartojo kasdieną, net 
keletą kartų dienoje.

Edita nesuvedžiodama atsakė, 
jog s'u juo, tikriausia, pasielgs 
sekant įstatymus. Savo eile ji 
taip pat kasdieną klausinėjo:

—Kodėl jus tai padarėte?.. .
Bet į šį niekuomet neatsakė, 

šis klausimas jame* iššaukė ar
šų pyktį. Dūkdamas ir trauky
damas jj varžančias virves, 
grąsino jai tuo, ką padarys iš- 
siliuosavęs, o jo žodžiais vėliau 
ar anksčiau privalėjo pasiliuo- 
suoti.

Edita atlaužė abu šautuvo 
gaidukus, rengdamos! įdėti kul
kas, tokiuose atvejuose, jeigu 
tik pertrauks virves. Bet pati 
drebėjo ir jautė galvos sukimą
si ir dušnumą, apsireiškusius

TAI DAR MELAGIAI.

“Laisvė ’ vėl rašo, kad socia
listai skelbią, jogei “tiktai bal
savimo keliu darbininkai page
rins savo buitį ir pasiliuosuos iš 
1)0 kapitalizmo“.

Kadangi»tečiaus Lietuvos so
cialdemokratai savo rinkimų

platformoje sako, kad darbinin
kai turi vesti kovą ne tik Sei
me, bet ir pačiam gyvenime, tai, 
pasak “Laisvės“ socialdemokra
tai jau atsižada savo principų ir 
priima komunistų poziciją.

Negražu taip meluot. Net ir 
apkvailinti “L.“ skaitytojai, tur
būt žino, kad socialdemokratai 
visuomet stojo ne vien už parla
mentinę kovą. Juk jeigu social
demokratai nepripažintų nieko, 
daugiaus, kaip tiktai Seimą, tai 
kam jie butų organizavę profesi
nes sąjungas, kooperacijas ir 
kultūros būrelius?

Net ir kun. Kemėšis pareiškė 
katalikų kongrese, kad “bedie
viai“ Šitose srityse yra daug 
daugiau nuveikę, negu klerika
lai. Į šitų “bedievių“ skaičių 
tečiaus neįeina komunistai, nes 
nei kultūros darbe, nei koopera
cijose komunistų nematyt. Jie 
lindo tik į profesines sąjungas, 
ir čia padare daugiaus žalos, ne
gu gero, nes sąjungas jie įdegi
no panaudot savo nelegalci poli
tikai, ir dėl to valdžia jas su
ardė.

stipriu nervų padirginimo re
zultatu.

Tačiau kurį laiką praleidus 
Beninas nurimo. Jai rodėsi, 
kad jį privargino nuolatinis gu
lėjimas. Jis pradėjo pralyti ir 
maldauti paliuosavimo. Jis sie
kė išdrikais įvairiais prižadais. 
Jis nieko blogo jiemdviem neda
rys! Jis keliaus išilgai kranto 
ir pereis į. įstatymo tarnauto
jų lankas. Jis atiduos jiemdviem 

savo aukso dalį. Jis pasitrauks 
į tyras vietas ir daugiau nebe- 
sirodys civilizotose srityse. Jis 
pats pertrauks savo gyvybę, 
jeigu ji jį paliuosuosianti...

Jo prašymai ir maldavimai 
paprastai baigdavosi nelauk
tais dūkimais, ir jai rodėsi, kad 
jis krinta priepuolin. Ir vistik 
nieko nežiūrint, neigiamai ji 
mosavo galva ir nedavė jain 
tos laisves, kurion veržėsi to
kia aistra!

Bet praeidinėjo savaitės ir 
jis darėsi nuolat daugiau ir 
daugiau klusnus. Kartu su šiuo 
jame pasireiškė nuovargio žy
mės, kurios nuolat stiprėjo.

—Aš taip nuilsęs... taip nu
vargęs, — murmėjo kraipyda
mas ant pagalvio galvą, kaip 
atkaklus vaikas.

Vėliau jau pradėjo be aist
ros kažkaip maldauti mirties, 
prašė jį užmušti, prašė Gansą 
j j išvaduoti iš kančių, kad ga
lų gale galėtų atsikvėpti kaip 
pridera!...

Padėtis darėsi nepakenčiama.
Nerviškas Editos nerimas 

kiekvieną dieną stiprėjo, ir ži
nojo ji, jog ilgai neištesės. Ji 
net negalėjo . prideramai atsi
kvėpti, kadangi kasdien perse
kiojo baimė, jog Gansas persi- 
vers manijon ir užmuš Deniną 
jai miegant.

Jau užstojo sausis, bet juk 
dar privalėjo praeiti mėnesiai 
pirma, kol koks nors prekybos 
laivas atplauks į buchtą. Be to 
juk jie nelaukė taip staiga už- 
krentant žiemos ir jų atsarga 
tuštėjo, o Gansas negalėjo jos 
papildyti medžiokle. Jiedu abu 
buvo bakūžėj prikalti belais
vio sergėjimo reikalais.

Kas nors reikia daryli -- ji 
tai žinojo---- ir pradčjo mąs
tyti užduotį, kuri prieš ją sto
vėjo. Ir vistik negalėjo atsiskir
ti nuo esančio jos rasėj teisių, 
jausmo. Tai buvo jos krauju- 
je, ji buvo išauklėta gerbti įsta
tymus. Ji žinojo tiktai viena — 
visuomet privalo elgtis * sekant 
įstatymus.

Ilgose dežuravimo valando
se greta galvažudos, laikant ant 
kelių šautuvą, sekant kaip jis 
neramiai vartaliojusi gulte, 
klausant kaip lauke sniego ura
ganas kaukia, ji mintimis ku
re originalius sociologinius per
tvarkymus ir mąstė apie įsta
tymo evoliuciją. Ji priėjo išva
dos, kad įstatymas — ne kas 
kita, kaip sprendimas ir valia 
kokios nors žmonių grupes. 
Didelė ar maža toji grupė — 
neturi reikšmės. Juk yra ma
žos grupės, pavyzdžiui, kaip 
Šveicarija, ir tokios didelės, 
kaip Jungtinės Valstijos! To
kiu budu nesvarbu tai, jeigu 
grupė bus nedidelė, — ji svars
tė. Koks*nors kraštas gali tu
rėti tiktai dešimtį tūkstančių 
gyventojų, ir vistik kolektyvo 
nutarimas ir valia tos dešim
ties tūkstančių bus krašto įs
tatymas.

Bet kodėl gi tokiu atveju, — 
klausė savęs, - negali tokios 
grupes sudaryti tūkstantis žmo
nių? Jeigu tuksiantis žmonių
gali sudaryti grupę, kodėl ne
sudarys jos šimtas žmonių ar
ba penkios dešimtys arba pen
ki,.... arba net du žmonės?

Ji nusigando savo išvadų ir 
apie' tai pasikalbėjo su Gausu.

Iš pradžių jis josios nesupra
to, o kai galų gale sumetė, ku
ris galas, įterpė į jos sanpro-

t avimus savo Įtikinamus paro
dymus.

Jis papasakojo apie rudos 
kasėjų susirinkimus, kur susi
ėjo vienos vietos visi vyrai, iš
dirbo įstatymą ir įvykdę. Jų 
galėjo rastis tik dešimts arba 
penkiolika žmonių, — pasako
jo, — ir be to daugumos noras 
tapo visai dešimčiai arba pen
kiolikai įstatymu, ir kuris per
žengė šį norą, privalėjo atlikti 
bausmę.

I
Galų gale Editai visa paaiš

kėjo: Devinas privalo būti pa
kartas!

Gansas su ja sutiko. Suda
lydami grupę tuo pat laiku jie 
sudarė šios rųšies grupėj dau
gumą. Grupės noi*as buvo toks, 
kad Deninas privalo būti pa
kartas. Edita. rimtai stengėsi 
laikytis paprastų formalumų 
vykdant šį norą. Tačiau gru
pė buvo permaža, todėl ji ir 
Gansas vieny laiku privalėjo 
būti. liudininkais, prisiekusiais, 
teisėjais ir... net budeliais.

Ir štai ji formaliai apkaltino 
Maikelį Deniną DėČo ir Garkė- 
jaus užmušime, o tuo laiku 
gulėdamas gulte belaisvis gir
dėjo liudininkų parodymus, iš 
pradžios Ganso, paskui Isditos. 
Jis atsisakė atsiliepti klausi- 
r.ian, ar prisipažįsta kaltas ar 
ne, ir kai jo klausė, ar turi ką 
nors tarti apginimui, atkakliai 
tylėjo.

Ji ir Gansas, pasilikdami vie
toje, paskelbė prisiekusiųjų nu
tarimą, pripažinusį jį kaltu, o . 
paskui, teisėjo stovy, Edita 
pranešė sprendimą...

Jos balsas nutruko, vokai vir
pėjo, tąsėsi kairioji ranka, bet 
ji vistik susivaldė ir tarė:

—Maikeli Denine, trijų die
nų laikotarpy jus busite už 
kaklo pakabinti iki mirsite!

Toks buvo teismo nuospren
dis.

Be nuovokos Deninui išsiver
žė atdusis, paskui iššaukiant 
pasijuokė ir tarė:

—Mažų mažiausia, šis pra
keiktas gultas daugiau nebe- 
slogins mano nugaros. Jau 
vien tai gali padėti nusiramin
ti!...

(Bus daugiau)

VISI REIKALAUJA

Paskanintas su Neprilig- 
stamais Importuotais

Bohemų Saazer Apyniais
J 'ti _ IZM/M ' \1Z'tdZJ'-J/'1/ •J A X-*V'l’. i

PIRM NEGU PIRKSI 
PIANA

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

$290 — $450 -- $530
— $615 — $700

Ant lengvų išmokėjimų

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted Street



Penktadienis, Geg. 14, 192$
tankiai apsilanko kabaretuose ir 
tvirkavimo urvuose. Be to esą 
paliuosavimą iš kalėjimo gali
ma nusipirkti. Esą duodama 
net ir ant išmokėjimo; jeigu gi 
kuris nesumoka paskirtos su
mos, tai vėl grąžina kalėj iman 
neva už peržengimą paroliaus.

Prokuroras Crovve sako, kad 
specialinis grand jury tyrinės 
paliuosavimus iš kalėjimų, ka
dangi tame dalyke nužiūrima 
didelių suktybių.

t ——

Suėmė sukčius

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kaliniai dalyvauja 
plėšiniuose

Vienas buvęs Joiiet kalinys 
pranešė valstijos prokurorui, 
kad pusantrų metų atgal astuo
ni Joliet kaliniai iš “honor 
farm” (kur daug laisviau lai
koma labiau patikimus kali
nius) vieną- naktį kalėjimo au
tomobiliu išvyko į Lockport ir 
ten apiplėšė banką. Paėmę $18,- 
OOO iš banko Jie atgal sugryžo 
į kalėjimo farmą.

Bankas visą tai patvirtino. 
Jie esą nusekę iki kalėjimo far- 
mos ir ten plėšikų pėdsakas 
dingęs, bet jie niekad nemanę, 
kad plėšimą butų galėję papil
dyti kaliniai.

Tas pats buvęs kalinys pii- 
pažino, kad kalėjimo farmos 
kaliniai kalėjimo automobiliu

detektivai, kurių vienas

Ar jus žinote, kad
Lietuvos valdžia išleido naują 

įstatymą, pagal kurio Lietuvos par
lamentas susidės iš 85 atstovų. Ar 
jus žinotą, kad nėra geresnio ta
bako kaip Turkiškas tabakas, kuris 
randasi llehnaruose ir jis yru 
100% grynas Turkiškas tabakas.

Du
pasidavė kaipo VVest Virginijos 
teisėjas, o kitas — jo sesuo, 
norintys pirkti tūlos kasyklų 
kompanijos Šerus, suėmė tris 
prigavikus, kurie pardavinėjo 
Las Animas Mining and Mil- 
ling Co. šėrus. Tie sukčiai sa
kė, kad ta kompanija buk tu
rinti labai turtingas kasyklas 
Meksikoj, bet tų kasyklų ten 
visai nėra. Bet visgi tiems 
sukčiams pasisekė išvilioti iš 
žmonių apie $1,000,000. Suimti 
yra neva tos kompanijos gene
ralinis manažeris George W. 
Bay, neva prezidentas Milton 
Denny ir tūla Mrs. Roy Pipes, 
vyriausias agentas tų Šerų par
davinėjime. Gal bus ir daugiau 
areštų. Visus kaltinama už per
žengimą Illinois “blue sky” įs
tatymų. Jie visi pasiliuosavo 
užsistatę po $10,000 kaucijos.

[Pacific and Atlantic Photo]

Chauncey Depew, Amerikos 
aristokratas. Bal. 23 d. jam 
sukako 92 m. Jis yra žymus fi
nansininkas ir diplomatas.

Motina ir duktė 
kalėjime

HEIDELBERG
Salyklas ir Apyniai

Nušovė

Jei jus ne- 
v a r t ojat 
Heidelberg, 
Salyklo ir 
Apynių jus 
neg aunat 
geriausio.

Schrumm-Schrumm Co.
3801 Lincoln Avenue 

I’hone Lakeview 8018

Bobert Bichard VVilliams, 22 
m., 60 E. Chicago Avė., Pre- 
rnier taksikabų x šoferis, savo 
taksikabu prie Division ir Bo- 
bey gatvių įvažiavo į greitai 
sustojusį automobilių ir sulank
stė jam fenderius. Važiavęs 
kitu automobiliu nežinomas

Mrs. Alex Kowalkowski, 1737 
Hermitage Avc. ir jos duktė 
Harriet, 19 m., tapo uždarytos 
kalėjimai! kol nebus ištirta mir
tis jų vyro ir tėvo Alex, kuris 
pasimirė gegužės 5 d. neva nuo 
influenzos. Tečiaus velionio 
giminės nužiūrėjo nunuodijimą 
ir pranešė policijai. Išegzamina- 
vus vidurius rasta juose labai 
daug nuodų.

Smiflkios Žinios

Home Bank and Trust 
Mihvaukee ir Ashland gt., 
ninku susirinkimas geg.

y
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Matai Kas Dedasi?

NAUJIENOS. Cfflcago
jau įvesta gera tvar 
vyzdingas švarumas.

— Dar

& žvaigž- 
ikikė savo 
r vasaros 
įkosi i

ir pa- 

inkas.

Geg. 2 d. Vaka 
dės Pašelp. Kliubįte 
susirinkimą. Kad 
laiku mažai narii) 
susirinkimus, tad nutarta seka
mą susirinkimą, birželio 6 d., 
šaukti per atvirutes, kad tin
kamai prisirengus prie išvažia
vimo, kuris įvyks birželio 13 
d. Netik visi nariai atsilanky
kite, bet' ir naujų narių atsi
veskite. —Kl. Koi’esp.

Iš South Sidės
^ėštadienio vakare, geg. 8 

d., per pasidarbavimą p-nios 
Josepinos Uksienės ir p-lės 
Stelos Jurgeliutes, tapo suren
gtas šaunus surprizas poniai 
Barborai Jurgelienei, paminėji
mui dvidešimties metų jos ženy- 
binio gyvenimo. Apie 8 vai. va
kare j ponų Jurgeliu 
6220 So. Morgan St., 
didelis būrys 
šimtas ypatų.
Jurgelienei dovaną — dvi ko- 
modes— ir linkėdami dar ilgus 
metus gyventi, visi linksminos 
iki ryto. Rengėjos yra labai dė
kingos visiems atsilankiusiems 
ir už suteikimą linksmumo po
nų Jurgeliu namams.— Viešnia

uiamus, 
susirinko 

svečių — apie 
Suteikė poniai

Susilauksime svečių iš 
Klaipėdos

; Co.
šeri

12 d. Ikilu duivmuumu . ——v ~ — ------------------------— -------—

žmogus tiek užpyko, kad puolė išrinko banko direktorių A. J.
» y v j 1 1 • i • • 1 • ijVVilliams mušti. Ištiko smarkios; Orthal, vieton mirusio direkto- 

muštynčs ir nepažystamasis 
matydamas, kad VVilliam nuga
lėti negalės, urnai išsitraukė re
volverį ir paleido šūvį, nuo ku
rio Williams susmuko ant vie
tos negyvas. Po to užmušėjas 
palikęs ir savo automobilių pa
bėgo ir pasislėpė.

riaus Albert Low

■ ■ »■— '■ »' ■■«»■■■«■■ ■!

1 eatras- 
Muzika Gydo ligas kreajo, Odos, Roctal, 

Venerinis ir Chroniškas ’

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

Viriui banko
Vnlar.dor: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone Cansl 0464

Mažosios Lietuvos (Klaipė
dos) atstovai, senas darbuotojas 
Martynas Jankus ir dailininkas 
Adomas Brakas, kurie dabar 

. lankosi Amerikoj, ateinančią sa
vaitę ketina apsilankyti ir Chi- 
cagoj. Bus jie Čia apie geg. 
20 d.

Kadangi jie neužilgo gryšta 
Lietuvon, tai Chicagoj lankysis 
tik trumpą laiką. •

Garfield parko konsevatori- 
joj (oranžerijoj) dabar baigia 
žydėti bambuko (bamboo) me
dis. Jis žydi tik kartą į 30, 40, 
50 ar net 70 metų ir po to me
dis pradeda džiūti. Todėl bam
buko žydėjimas yra tiek retas 
atsitikimas, kad jam pražydus 
žmones ir net žvėrys renkasi 
dideliais būriais pamatyti tą 
nepaprastą reginį. Parko žydin- 

jčius bambukus betgi bandoma 
' išgelbėti nuo i 
pavyks, tai dar niekas nežino.

Oranžerijoj dabar taipjau žy
di Betliejaus žvaigždė, kuri • 
galbūt pavirs labai populiariu 
kviętku, nes skaniai kvėpia ir 
žiedai gražus. Tos gėlės atvež
tos iš Afrikos. Nuskintos labai1 
gerai laikosi vandeny.

Šiandie rodys stebuklus

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

DR. VAITUSH, 
OPTOMETRISTAS

SPECIALISTASLI
Palengvins aklų įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka 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
Pohne Boulevard 7589

Juozo žiūrono, mokinių penk
tas koncertas įvyks nedėlioj, ge
gužės 16 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Pradžia 8:20 va
kare. Programe dalyvaus visi 
žirniausi mokiniai. — P.

Svarbus vakaras

CiceroSave ’ reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

šiandie Lietuvių Auditorijoj 
bus stebuklingo žmogaus vaidi
nimas, kuris rodys visokius ste
buklus ir kalbėsis su “dvasio
mis”.

Jis atspėja žmonių praeitį, 
buvį ir ateitį. Tik šiandie yra 
proga jį pamatyti. Taigi mote
rėlės ir vyručiai nepamirškite 

miities, bet ar atsį|ankyti, taip gi musų kazir- 
ninkams gera proga ateiti ir 
pamatyti “kazirų Laralių”. Ben- 

nesivėluoti, nes 
yra lošiamas su 

pradžia gi lygtai

gėjai prašo 
pirmas aktas 
dvasiomis;

vai. vakare.
. —Raganius.

45

Brighton Park

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 VVest 47th Street
Netoli Ashland Avė.

JUOZAPAS MART1NAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužio 10 dieną, 10 valandą 
vakare, 1926 m., sulaukęs 48 
metų amžiaus; ' gimęs Kauno 
vedybos, Telšių apskričio, Tve
rų parapijos, Pubžibių kaimo, 
palikdamas dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
seserį Amiliją ir švogerį Petrą 
Norgilą ir pusseserę Elzbietą 
Bistrienę, pusbrolį Aleksandrą 
Martinavičių. Kūnas pašarvo
tas, randasi 644 W. 18th St.

Laidotuves įvyks Gegužio 15 
dieną, 8:30 valandą iš ryto iš 
namų į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Martina
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Visi Gimines ,

Laidotuvėse patarnauja gra
belius J. F. Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

Akinių
25 ME

Pritaikymo Mano
PRITYRIMO

4Ateinantį sekmadienį, geg. 16 
d., 6 v. v., Mildos svetainėj, bus 
svarbus vakaras. Tai bus pir
mas bendras vakaras nepartinių 
jaunuolių organizacijų.

Jaunuolių išlaikymas nuo iš- 
tautėjimo ir tinkamas jų auklė
jimas — yra labai svarbus klau
simai. Čia sąlygos yra kitokios, 
todėl ir vaikų auklėjimas turi 
būti kitokis, negu kad buvo auk
lėjami’jų tėvai Lietuvoj. Sun
ku yra išlaikyti čia gimusius nuo 
išlautėjimo. Šios vaikų draugi
jėlės ir stengiasi kovoti su iš- 
tautėjimu ir skiepyti vaikams 
augštesnį idealą, kad jie išaug
tų geresniais, kilnesniais žmo
nėmis.

Kaip toms draugijėlėms seka
si tą darbą dirbti bus galima 
matyti jų vakare geg. 16 d., 
Mildoss svetainėj, kur patys vai
kai išpildys turtingą ir įvairų 
programą. Kadangi tai bus pir- ■ 
mas bendras jaunuolių vakaras,' 
tai jis rengiamas susipažinimui 
pačių jaunuolių, jų tėvų ir visų 
tų draugijėlių darbuotojų. Ka-i 
daugi programas prasidės ank
sti — 6 v. v., o po programo bus 
šokiai/tad liks nemažai laiko ir 
pasilinksminti, ir pasikalbėti, ir 
pasitarti ir visiems arčiau vie
nas su kitu susipažinti.

Kviečiami tad atsilankyti jau
nuoliu tėvai ir visi kas nori pa
siklausyti geros muzikos ir gra
žių lietuvių dainų ir taipjau gra
žiai pasilinksminti. Įžanga kiek
vienam prieinama — tik 50c.

— Jaunuolių Draugas.

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

PETRONfiLE REM EI KIENĖ 
Po tėvais Skutaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužio 11 dienų, 2:0Q valandų 
ryte, 1926 m., sulaukusi 42 me
tų amžiaus; gimusi Kauno rė- 
dyboj, Panevėžio.apskričio, Nau
jamiesčio parapijoj, Draunių 
kaimo, palikdama dideliame nu
liūdime vyrų Juozapų, dukte'rę 
Stanislovą, 2 sunu Juozapų ir 
Pranciškų, brolį Juozų, brolie
nę Zofiją Skutienę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi Eu- 
deikio koplyčioj, 3201 S. Auburn 
Avenue. *

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Gegužio 15 dienų, 1:30 valandų 
iš Eudeikio koplyčios j Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Petronėlės Remei
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami euate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
Nuteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Vaikai, Brolis, 
Brolienė ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

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 S t 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

■

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avc.
Chicago, 111.

Phone Boulevard 6203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabą direktorias 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams diena ar naktį

1616 W. 16th SU Chicago

Pereitą antradienį, dienos 
ku, šeimininkei išėjus sankro
vom vagilius įsilaužė i Jono Zo- 
polio namus, 4408 S. Campbell 
Avė., viską išvartė ir išnešė lai
krodėlį ir keletą žiedų. Buvo su
sidėjęs ir drabužių neštis, bet ar 
nebespėjo, ar pabijojo juos neš
tis, nes drabužius nešanties leng-

lai- Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingas.

pasimirė New

Tas pats vagilis maždaug tuo

— K.

BlLLY*SiUNCLE

A, WVUOU
TUAT — UJHKVTAk
Xou TVAkJK XOOR

U)W.H 'VPkA'V CLOO<?

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

■■■■■■■■ na ■ nng n* i
—■

SVAMBU'

\X CO'.

[Pacific and Atlantic Photo]

Sir H. M. Rigby, Anglijos ka
raliaus šeimynos daktaras. Kai 
Valijos princas nuo arklio nu
sirita, tai Dr. Rigby, pareiga ap
žiūrėti jį.

Didžiausias viršininkas West- 
em Electric Co., Albright, tre
čiadienio naktį 
Yorko ligoninėj. Spėjama, kad 
laidotuvių dienoj dirbtuvės bus, 
uždarytos. Kurie pažino velionį'.v^au ^ani vagilių užtėmyti. 
arčiau, sako, kad tai buvo su- į n « -
manus žmogus ir jo pastango- pačiu laiku apkraustė ir greti
nus kompanija išaugo į milži- mus namus, kur taipjau išnešė 

jnišką įstaigą. Dirbtuvėse taip- keletą, brangmenų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedae 8902

351446 Roosevelt Rd. 
Arti- St. Ix)uis Avc. 

CHICAGO, ILL.

—

\T TO

DAINOS
Del keturių balsų 

Sulinktos L. Eremino
Šios'dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Jęje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Jsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
’iuntimu $1.50.

1739 So. Halsted St. 
Chicago, 111.

i
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Pranešimai ĮVAIRUS SKELBIMAI JIESKO DARBO REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

MĖNESINIAI APMO-v 
KAMI KONTRAKTAI

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100,00 ant jyk 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.

dole* 
ren

tų ir kiekvienas centas atlieka 
laiu tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
ši*ulą »r išsiunčiame savo centus 
dirbti de] kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei- 
džiete pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos j banką ar snulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudaro nematomą juosia 
tų ir kiekvienas

Del Deed 
Mokame Gėrę Kainą. 

Greitas Veikimas.
Jei jus gaunate mėnesinius išmo
kėjimus už parduotą savo namą, 
atsineškite savo visus dokumentus 
ir kontraktus dėl deed, mes už
mokėsime geriausią kainą Chica- 
goje už likusią neišmokėtą sumą 
pinigų.

Atdara vakarais 
6:30 iki 8:30

PAlEšKAV darbo prie stubos. 
Noriu kambario ir valgio, o su 
mokesčiu susitaikysim. Aš esu naš
lė, turiu 2 metų mergaitę. Kam 
reikalinga toki moteris, prašau at
sišaukti

3703 So. Halsted St.
M. WALIS 

VYRŲ
dreiveris prie 

šo- 
Ge-

Spulka.
86.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk

čia i>er 20 metų?
Ateik ir pasitark 

apie taupymo budus, o nuo 
žinosi kaip greit dauginsis 
doleris..

NAUJIENŲ SPULKA. 
1739 So. Halsted 9t.

su sekretorių 
su- 

jusų

BANKERS’ DISCOUNT 
COMPANY

Suite 405 Otis Building 
10 S. La Šalie Street 

Franklin 4431

Prisidėkite j šią draugiją

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 85% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co, 
1637 West Diviaion SU 

netoli Mar-Hhfiel<l

p. 
yra (lidžiausia savi.šelpos organiza
cija Ghicagujv — priklauso net 800 Į 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis' 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašeipos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrui ir moterys 
nuo 16 iki 15 metų. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priimamos ir 
čielos draugi jos, jeigu dar draugi- į 
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai ( 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. \ 
Halsted St. Tel. Bbosevelt 8500.

Pavieniai nariai norinti įstoti į 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos nariui, 
arini kreipkitės į Naujienas , čia Mokame gerą kainą. Greitas veiki- 

hi- rnas. Jei jųa gaunate mėnesinius iš
mokėjimus už parduotą savo namą, 

! atsineškite savo visus dokumentus ir 
: kontraktus dėl deed, mes užmokėsi
me geriausią kainą Chicagoje už li
kusią neišmokėtą sumą pinigų. Ofi-

Chiragos Lietuviu Draugija

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

Mėnesiniai Apmokami Kon
traktai Del Deed

galėsite išpildyti aplikaciją į 
cagos Lietuvių Draugiją S. I*.

269,Lietuvią Kriaučių Skyriaus
C. \V. of A. mėnesinis susirin

Pėdnyčioj, gegužio 14 d. ne- sas atdaras vakarais.
Bet yra nukeltas ant gegu-1 
kur parvažiavę delegatai iš 

konvencijos išduos raportą.
A. M. Kadsel, rašt.

k imas 
įvx ks.

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

Franklin 4431

REIKIA DARBININKįl

REIKALINGAS 
furničių nnifavimo, turi turėti 
ferio laisiij; darbas visftdos. 
ras mokesnis.

Kreipkitės:
W, Dunibrauskis 

817 W. 34 St.

T0WN OF LAKE 
PARDAVIMUI bučernė 

grėsernS už pusę kainos.
4758 So. Loomis St.
Phone Lafayette 9117

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKIA vyrų ir merginų visam 

arba dalinam laikui, pardavinėto
jų. Malonus darbas, suteikiama ge
ra pagelba darbe, darbas jūsų pa
čių aidelinkėj, didelis komisas, 
100% koperacljos. Rašykit II. b’. 
Kraemer, 2300 Michigan Avė. arba 
atsišauki! nuo 4 iki 6:30 vakaro.

BEI KALINU.A 10 vyrų dirbti prie 
statymų namų. (i. Chernauskas, 
79th čt Archer Avė. Willow Springs 
23-W.

PARSIDUODA kendžių Storas ir 
mokyklos reikmenų krautuvė. Ren
da $25; 2 kambariai pagyvenimui. 
530 W. 26 St.

150 — NAMŲ — 150
Dabar budavojainų: 4, 5 ir 6 

kambarių, medines arba murinės.
KAINOS $.3600 iki $6200

Pirmas įmokėjlmas tiktai $100, ki
tus kaip rendą. šis namų obelio 
pasiūlymas yra dėl jūsų pasirinki
mo. Galit įsigyti vieną tų puikių 
namų tiesiai nuo savininko, tiktai 
su biskiu įmokėjimo, kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. At-

STATYK NAMĄ TUOJAU 
NEREIKIA CASH

AUTOMOBILIAI
BARGENAS, BARGENAS
PARDAVIMUI krautuvė notion 

mokyklos reikmenų, saldainių, ci
garu, Žurnalų, icc creain. Užpaka
ly krautuvės 5 kambariai gyveni
mui, pertaisyti^ renda pigi. Tony 
Jasutis, 5613 S. Barine Avė. Te . 
Wentworth 4082.

7

vnis mėnesiniais išmokėjimais, 
sišaukit šiandien.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Avė.

6407 Irving Park blvd.
6537 Irving Park blvd.

Kodėl laikote savo lotą? Dabar 
yra geras .laikas dėl statymo namo. 
Mes pastatysime jums namą ant 
jūsų loto be įmokėjimo. Paskiau 
mokėkit kaip rendą. Daleiskite pa
rodyti jums planus ir pastatytus 
namus arba suteikti jums pilną 
aprokavimą. 
yni pilnas.

7923 South Park Avenue 
Phone Triangle 0535

suteikti jums pilną
Musų patarnavimas

VYRŲ ir moterų i dirbtuves, reg- 
taurantus, hotelius. Darbas dienomis 
ir naktimis. GRAHAM’S AGENCY, 
833 Milwaukee Avė. ,

REIKIA BARBININiyj
MOTERŲ

BEIKIA patyrusios dresių siuvė
jos, turi kalbėti lietuviškai ir len
kiškai. Mrs. C. Marcinkenas, 4603 
S. Marshifehl Avė.

SIUOMI PRANEŠAM Chlcagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobiliu agentūrą, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Slx ir 21 
yra 27 arklių jėgos H. P., 
nai aprengtas I durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, neš gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu- 
siin

Studebaker 
ir pil-

BARGENAS
PARSIDUODA bučernė ir gro

sernė, biznis išdirbtas per daug me
tų, lietuvių apgy venloj kolonijoj; 
parduosiu už prieinamą kainą, su 
namu ar be namo.

1325 Š. 50 Ct., Cicero.

MAINAI
MŪRINIS namas 7 ir iį kamb. 

ir lotas šalę namo ant biznio arba 
mažesnio namo, arba fanuos, j>elo- 
11 Chlcagos.

LABAI gera bučernė, maino ant 
namo ir pinigų pridės, jei reikės.

2 LOTUS prie 54 St. ant Union 
Avė. maino ant biznio, automobi
lio, arba mažo namo. Saukit Lafa
yette .6719. 4100 Archer Avė. Leon 
R. Jarusz.

PROGA IEŠKANTIEMS 
SVEIKATOS

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

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

PARDAVIMUI grosernė ir ken
džių štoras. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Pardavimo priežast 
patirsi! ant vielos. 3602 South* 
Emerald Avė.

TURIU parduoti savo 5 kamba
rių bungalow Ciceroj, furnas šildo
mas. aržuolo trimingai, netoli mo
kyklų ir bažnyčių, tik $7500, mai
nysiu į lotą, Naujienos, Box 751.

KAS norit likt sveiki, pirkit fer
mą. Parsiduoda 40 akerių, labai 
puiki ferma,arba mainysiu į namą 
nepaisant apielinkčs, 9 karvės, 2 
arkliai, 600 vištų ir kitokių paukš
čių, ir visi kiti jrankiai kas tik rei
kalinga ant fermų. Farma randasi 
tarp 2 didelųi iid^tfų, po pusė my
lios nuo iir ežerų. Didelis
sodnas su visokiais vaisiais; žemė 
visa dirbama, gera virta dėl Sum
inei* Reasort. Kas norit įgyti pui
kią vietą, atsišaukit tuojau, nes to
kia vieta ilgai nebus.

Kreipkitės pas ,

Liet. Moksleivių Susiv. Amer. 2 
l t) >pa laikys savo susirinkimą geg. 
15, 7.30 v. v.. M. šileikio studijoj, 
3567 Cottage Grovc avė., Bm. 6.

Visi kuopos nariai privalo at
vykti į susirinkimą, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. '

Kp. Pirmininkas.

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

PETER A. SEDEMKA

Dr-stės Lietuvos Gojaus mėnesi
nis susirinkimas atsibus nedėlioj, 
geg. 16 d., I vai. po pietų, Antano 
Bagdono svet., 1756 S. Union Avė., 
kampas 18-tos gt, Durys j svetai
nę įeiti iš 18-tos gatvės. Visi nariai 
bukite laiku, nes turime daug svar
biu 
vimo 
pi iras

reikalų atlikti kaslink išvažia- 
ir naujų narių atsivesk!! dėl 

nes veltui įstojimas.
Valdyba.

Tel. Yards 7282
BR’DGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Maleyojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČ1ONIS, Prez.

Už-

Lietuvių Vyrų ir Moterų Paš. j 
Kliubn susirinkimas įvyks 16 d. 
gegužes, miesto paikučio svetainėj, 
prie $0 ir Halsted St., 1:30 po pie-Į 
tų. Visu narių būtina pareiga at- j 
silanldyti, nes yra daug svarbių Į 
reikalų. —Pirm.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted St.

res. Yds 3408—Blvd 7667 officeTel.
18 kolonija. — Lietuvių Am. Pa- 

i silinkįsminimo Kliubas rengia išva
žiavimų nedėlioj, gegužio 16 <1., 
ant J). Savickio farmos, pirmi var
tai po kairei i pietus nuo Tautiš
ki! kapinių. Važiuos su trakais nuo 
1<) ir Halsted St. II vai. ryte. Bus 
šokiai ir žaismės. Kviečia Komit.

Jaunuolių susipažinimo vakaras, 
rengiamas Jaunuolių dr-jų Jungt. I 
Komiteto, alstovaiijaniČo visas ne-1 
partines jaunuolių draugijas, įvyk^ 
nedėlioj, geg. 16 d., 6 v. v., Mildos, 
svetainėj. Bus turtingas programas,' 
kurį pildys I dr-jėlės, o paskui šo-J 
kiai. įžanga 50c. Visi kviečiami at
silankyti. —Komitetas.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių t rokų patarnavimas Chicagoj ir apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo, 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcr.e Lasvndalc 0114.

ASMENIS JIESKOJlMAt

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
, Grosernių, Bu- 

^>£$7 Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 

S tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

r specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

PAIEŠKAI' Peter Miller’io, kuris 
seniau turėjo “Jewelry” sankrovų' 
ant 22-los gatvės. Turiu svarbų 
reikalų. Malonėkit atsišaukti.

HENRY WIIITE 
. 1919 Albert St.

RAGINE, VVIS.

ISRENDAVOJIMUI
—------------------------------

RENDAI Moras, gera vieta 
bėriui, nes arti panašaus 
nėra. 2831 So. Union Avc.

bar- 
biznio

LIETUVIŲ SPAUSTUVfi
Spauzdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programus, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
j musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVfi

710 W. 33rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

PASIBENDAVOJĄ 5 kambarių 
fialas. Elektra, gasas. 5239 South 
Kolmar Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON kambarys dėl 1 ar 2 

vyiaj. 1565 So. AVentvvorth Avė., 2 
lubos.

PASIBENDAVOJA kambarys vie
naip arba dviem vaikinam ar mer
ginom, be valgio. Kambarys švie
sus, patogus, 739 VV, 33 St.

Cash Pasiūlymas 
j 24 valandas 

Geriausios Kainos Chicagoj
Už išrenduotus rezidencijų na

mus arba lotus. Mes perkame vi
sokias praperčių rendų įplaukas. 
Prapertės turi būti išmokėtos ar
ba pirmo morgičio. Atdara vaka
rais 6:80 iki 8:30.
Bankers’ Discount Co.

Sudie 405 (Mis Bldg.
10 South La Šalie Street 

Franklin 4431

LOVŲ taisytojų, $15 j savaitę. 
Virėjų. $35 į savaitę. Indų' pjovė
jų, $17 j savaitę. Merginų j dirbtu
vę, $17 j savaite. Moterų prie na- 
iiiy, JHI4» į Ktsv&itv k ia it) l>xa uy st i u viii- 
Kis. Veitvrky, $18 j suvaitę. nų prie steam .stalo, $15 į savaitę. 
Moterų valytojų, $60 i m&iesj.
South Park Emplovment Agency 

4191 S. Halsted St. 2 fl. 
kampas 12 St.

OGDEN AUTO VVRECKING CO., 
3349 Ogden Avė. Rockvvell 4994
Brangiai mokame už senus netin-
l’OHDAI; coupe, touri nuni, seda- 

nui, roadsh’riai. Tie visi Karai yni 
perdirbti ir turi pridėčkus. Kai ku
rie tų karų bus parduoti labai pi
giai. GEO, E. SHEBMAN & CO., 

1725 1). DIVIS1ON ST.

PARSIDUODA ir mainyti galima 
į lotus ar namą. Duonos kepykla, 
šernu išdirbta vieta. Biznis veda
mas cash. Norintiems pirkti yni 
geriausi proga. Už teisingi) pasiū
lymą galima greitai nupirkti ar iš
mainyti. Norintieji dauMmil žinoti 
pnAnukil !><, l.U-tij Pullinnn 
Kaus i t visi* informacijų.

NEMOKĖK rendos, už $300 įmo
kėjus nupirksi modernišką hungalow, 
40 pėdų lotas, gražiame Melrose 
Pąrke, taipgi parinktų keletas lotų 
pigiai. Blumfield Tuber & Co. room 
934 11 S. La Šalie St.. State 1719 or 
1720.

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI tuneli rulmis ir 
.saldainių krautuvė, rendos $35 ir 
5 kambariai, kaina $900. 602 \V. 
26 St.

2 1'1-A.TV
geroje* vietoje dėl biznio. Parduosiu 
pigiai. Cash reikia $800 ar dau
giau. Mr. Cornell Tel. Central 2462

PARSIDUODA medinis namas ir 
lotas 42Mi pėdų. Cash $1700. Na
mas randasi 524 V7. 37 SI. Savi-

BEI KALINGA moteris prie mimų 
darbo, kreipkitės ateinančio! suba- 
loj sekamu adresu. Mrs. A. Jozai- 
tienė, 6631 S. Campbell Avė. Bepub- 
ic 0069.

PARSIDUODA Fordas sedan 1925 
metų, beveik naujas. Pigiai. Vaka
rais 1357 So. Washtenaw Avė.

Lafavette 1329 .

REIKIA seleklorkų — penkiasde
šimtis smarkių merginų, darbas 
jrie dešrų suvarstymo. Nuolat dar
ias ir gera alga, puikus darbo 
Kambariai. Pasilsiu laikas Iš ryto 
ir po pietų. Atsišaukite į Superiten- 
dento Ofisą

OPPENHEJMER CAS1NG CO.
1020 VV. 36 St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA agentavime patyrusio 
žmogaus rinkime “Naujienoms” 
skaitytojų-prenmneratorių. Sąlygos 
geros. Kreipkitės asmeniškai į Nau
jienų Cirkuliacijos Skyrių.

BEIKIA pardavinėtojų su patyri
mu arba be patyrimo, dirbtj va
karais arba liuosu laiku, kalban
čių lietuviškai arba kita kokia sve
tima kalba, šaukit Vincennes 4000, 
visą dieną, o po 6# vakare šaukit 
Republic 1313. 5037 S. Marshficld

MEDINIŲ KARŲ STATYTOJŲ
Tiktai patyrusių vynj prie kelių 

refrigerator karų. Darbas nuo 
kų.

Atsišaukite
AMERICAN CAR AND 

FOUNDRY CO.
2310 So. Paulina St.

štu-

AUTOMOBILIŲ mechanikų, $40 j 
savaitę. Automobilių plovėjų, $35 į 
savaitę. Karpenteriu į dirbtuvę, 
75c. į valandą. Inžinierių sargų, 
$40 j savaitę. Drill press operato
rių, 60c. į valandą. Vaikinų į dirb
tuvę, $18 į savaitę, vyrų prie na
mų. $80 į mėnesi kambarys ir val
gis. Janitorių 8 vai. darbo, $24 į 
savaitę. Pointerių, 80c. į valandą. 
Mašinistų. 85c. į valandą. Langų 
plovėjų. $120 i mėnesi.
South Park. Employment Agency 

4191 S. Halsted St. 2 fl. 
kampas 42 St.

REIKIA VYRŲ

darbas dienomis arba naktimis

operatoriųPunch press
IR GALVANIZER’IŲ

jęeru alga, darbas visuomet 
su didele ateičių

JOS1LYN MFG.
3700 S. Morgan St.

REIKALINGAS senyvas vyras 
prie namų darbo. Gaus kambarį, 
valgį ir užmokestį. 1616 S. Halsted 
Street.

REIKIA salesmenų prie pardavi
nėjimo automobilių. Turi mokėti 
anglu kalbą. Patyrimas nebūtinai 
reikalingas. Geri uždarbiai. Gera 
proga išsidirbti sau puikią ateitį. 
Atsišaukite -j

NAUJIENAS,
1739 S. Halsted St.

Asmeniškai arba laišku

REIKALINGAS barberys vaka
rais ir subatomis. Darbas nuolati
nis. 704 W. 35 St.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
už janitoriaus pagclhininką už 
žą mokestį. Pragyvenimas ant 
tos. Atsišauki! tuojaus.

JOHN POST
- 1217 Lunt Avė.

ROGERS PARK, ILL.
Tel. Sheldrake 9814.

nu- 
vic-

RAKANDAI
PARSIDUODA restaurantas. Se

nai išdirbta vieta. Geroj biznio 
apielinkėj. Parduosiu už prieinamą 
kainą.

Kreipkitės tuojau 
4725 S. Halsted St.

APLEIDŽIU miestą, turiu parduo
ti 5 kambarių rakandus labai pigiai: 
mohair parloro setas, ’ 2 miegruimio 
setai, valgomo kambario setas, kau
rai, Rampos, grojiklis pianas kaip 
naujas, parduosiu dalimis. Veikit 
greit. 1611 W. 55th St., 1 fl. netoli 
Ashland Avenue.

PARDAVIMUI sodos fountanas ir 
kitokį daiktai dėl sodos reikalingi. 
Keliuos i kitą vietą. 3528 SoutI 
Halsted St. • I

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
kendžių krautuvė, nes einu į kitą 
biznį. 3530 Parnell Avė.

PABDAVIMUI rakandai parloro, 
miegruimio, valgomojo, vygė, lem
pos; kaurai, gerame stovyje. 5520 
Drexel Avė. 2 fl. Plaza 1576.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI grosernė, kendžių, 
cigarų ir kitokių daiktų krautuvė. 
Parduosiu už pirma teisingą pasiū
lymą, nes išvažiuoju j Lietuvą.

3407 S. VVallace St.

KRAUSTAU^ į mažesnį namą, ne
turiu kur pastatyti savo grojiklį pia
ną, . _
$150 cash, arba mokėkit man po $10 
j mėnesį.

JOE'DUBRA
2332 W. Mhdison St., 1 fl.

ujas, atiduosiu už

PARSIDUODA bučernė, lietuvių 
apgyvento! MtBJ. Biznis varomas 
cash. Niekam jokių kreditų neduo- 
dam. Galima pirkti ir su namu. 
Del gilesnių informacijų

Kreipkitės:
Lafayette 0470

TURIU parduoti tuojau iš priežas
ties apleidimo miesto savo $800 ver
tės grojiklį pianą už $150. Yra 75 vo
leliai ir benčius, $50 cash ir po $10 j 
mėnesį.

VIALAITIS
6512 So. Halsted St., Imos lubos

BUČERNĖ turi būti parduota, vi
sas biznis cash. Parduosiu, nes išva
žiuoju j Europą, 2903 S. Union Avė.

PARSIDUODA grosemė-bučernė, 
geroj biznio vietoj, biznis išdirbtas 
per ilgą laiką, 5 ruimai pagyveni
mui. Pardavimo priežastis — ne
sveikata. Pirmutinis gaus bargeną.

5306 S. Union Avė.
. Tel. Yards 1321

KAS norit gero biznio, atvažiuo
kit pažiūrėti. Arba priimsiu pusi
ninką. 1063 Van Buren St.

PAKŠ! DUODA rektaurantas ir 
soft drink parloris; tnrpe didelių 
dirbtuvių, 2417 W. 43rd St. ‘

PASINAUDOKITE iš mano 
svarbių reikalų; parduosiu savo 
dalį fomičių storo, darome la
bai gerą pelną; arba mainysiu 
ant gero namo, apie tryliką ar 
keturioliką tūkstančių dolerių 
vertes. Svarbus dalykas mane 
priverčia tą padaryti. Užinte- 
resuotų meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: 4559 South Paulina St. 
John J. Zolp. Yards 0145.

PARSIDUODA kampinė, bučernė 
ir grosernė. Gerai išdirbtas biznis. 
Pardavimo priežastis svarbi. Pa- 
tirsit ant vietos. 3935 S. California 
Avė.

BRIGHTON PARK
PARDAVIMUI restaurantas, gera 

vieta dėl biznio, ilgas lysas, pigi 
renda. Turime du bizniu, vieną tu
rime greit išleisti.

Kreipkitės:
3202 S. Halsted St., 2 lubos 

Tel. Boulevard 2285

PABDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė su namu; biznis išdirbtas ge
riausiai, geroj apielinkėj. Atsišau- 
kit bile kada krautuvėm 5531 So. 
Albany Avė.

RESTAURANTAS parsidubda už 
$2,400. Biznis išdirbtas, randasi lie
tuvių kolonijo' 
Avė., f

kolonijoj. 10822 S. Michigan 
Roseland. Tel. Pullman 6995.

PABDAVIMUI štoras visokių 
smulkių daiktų: cigarų, tabako.

153 E. 107 St.

NAMAI-2EME
PIRKITE mano vieną gražų lo

tą, pigi kaina. Biskį įmokėti, o ki
tus išmokėjimais, žemė prirengta 
dėl statymo namo. Reikalihgi agen
tai. E. J. Lennartz, 4849 N. Kilbourn 
Telephone Kiįdare 5577.

I agen- 
ilbourn

NAMŲ IEŠKOTOJAI

INVESTORIAI, mes turimeIR 
keletą gęrų pirkinių namų, apart- 
mentinių ir biznio namų, c 
apielinkėje, galima pradėti 
su įmokėjimu 2 arba 3 tūkstančių 
dolerių. Mr. Holtzhall,

c/o H. J. Coleman & Co.,, 
5857 S. State St.

Tel. Wentworth 5702

geroje 
veikti

4 KAMBARIŲ moderniška cot
tage. furnas šildoma, skiepas. 2 ka
rų garažas, $4t>00, cash $1500, likusius po $35 j inGnesj. 5920 Bishop 
st.

PARSIDUODA 3 bizniai ir na
mas; ekeris žemės, priešais tautiš
kas-kapines. Tel. Willow Springs 
47.

PARDAVIMUI 8 kambarių rezi
dencija, garu šildoma, cementuo
tas skiepas, 2 karų mūrinis gara
žas, kaina $6800, išmokėjimais, 
11948 Eggleston Avė. Pullnum 0755.

7 KAMBARIŲ namas, pardavimui 
arba rendon, 8748 Indiana Avė. 
stucco. furnas šildomas, miegojimui 
norėtai, lotas 30y 162, 3 blokai iki 
karų, $9500, išmokėjimais po $65 į 
mėnesį.

WISEMAN, 
Tel. Superior 1431

RASTAS BARGENAS
Kas įneš $2000, tas galės nupirkti 

4 flatų namą. Prie pat lietuvių baž
nyčios.

DEL VISŲ
$1500 nupirks 4 flatų namą, ma

tyki! tuoj kol dar neparduotas.
Kaina $4000. •

Už 
nys į

KAS PIRKS
$500 2 flatų namą arba 
lotą.

tolesnių informacijųBel
įgaliotinį

S. J. DARGUŽIS 
652 W. 18th St.

Telephone Canal 5947

mai-

šaukit

PARSIDUODA 4 kambarių me
dinė cottage. Geras beismentas, 
elektra, guzas, maudynė ir toile-

| tai. Kaina $3300. 5235 S. Kolmar
• Avė.

NAUJAS moderniškas 2 flatų mū
rinis namas, 5—5 kambarių, randa
si, 4119 S. Montgomery St. Bus par
duotas labai pigiai šią savaitę. Kar
štu vandeniu šildomas, aržuolo 
m ingai, 4—4 kambarių, geroje 
toje, gerame padėjime. Dabar 
laikas pirkti.

HENRY KOPLEWSKl 
3992 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 9.305 arba 
Republic 8915

tri- 
vie- 
yra

PARDAVIMUI tuojau prie 1306 N. 
Kedzie Blvd., frontas prie Humboldt 
Parko, 2 apartmentai, 3 karų mūri
nis garažas, alyva šildomas, lotas 
32x175, vendų $2,850; kaina $19,500.

HOULBERG 
Humboldt 0790

ANT PARDAVIMO nauji mūriniai 
namai, baigiami dirbti, labai pri
einama kaina. Kam gi tamstoms 
pirkti senus namus ir mokėti po 
$16,000 ar $17,000, kad tamstos ga
lite nupirkti naujus namus po 
$13,000. $14,500, apšildomi karštu 
vandeniu. Taipgi turime ir bun- 
galosv ant pardavimo. linam kon
traktus, darau teisingus aprokavi- 
mus ir teisingą darbą, šiuo reika
lu kreipkitės pas

JUOZĄ GAUDUTI 
Building Contractor 

6551 S. Francisco Avė.
Tel. Republic 8761

PARDAVIMUI, Lake Vilią, Illinois, 
prie Cedar ežero, 7 kambarių su ra
kandais namas, yra elektra, stikli
niai užpakaliniai porčiai, telefonas, 
namas naujai malevotas, lotas ap- 
svadintas medžiais, garažas, laive
liai, gera transportacija, North Shore 
Electric Linija, Route 21, 14 mylių 
nuo Mundelein. Tel. savininkui Lake 
View 2803.

.3 FLATŲ namas, netoli Ashland 
ir 79 St., 5—5—5 kambarių, l’/a 
metų senumo, kaina tiktai $25,000, 
cash reikia apie $5000. Geriausis 
bargenas šioj apielinkėj.

1738 W. 79 St.
Tėl. Triangle 3252

BARGAIN
MŪRINIS bizniavus namas, gro

sernė ir bučernė arba atskirai na
mų už cash arba mainysiu ant gro- sernės arba kendžių Storo. 3 rcn- 
dos ir štoras. Namas randasi 2606 
24 St. Tel. Arniitage 2677.

-į^TURl BŪT parduotas prieš bir
želio 1 dieną 2 flatų medinis na
mas, 4—4 kambarių, 5753 South 
Hermitage Avė. Naujai dekoruotas, 
kaina $5000, cash $1000.

Arthur Rinck & Co. 
3711 W. 63 St.

Prospect 0268

MŪRINIS 2 flatų namas, $9900, 
netoli .35 St. ir Archer Avė. Nau- 
as moderniškas bungalow styliaus, 

$1300 cash, po $60 į mėnesį.
3.332 S. Hamilton Avė.

Hough 4213 S. Halsted St. 
Yards 0808.

BARGENAS. Pardavimui 2 flatų 
medinis namas, 6—7 kambarių, va- 
na, elektra, randasi 465 W. 28 8t. 
šaina 

mais. 
pas

tik $5750, lengvais išinokėji- 
Del informacijų kreipkitės

M R. FEENEY, 
559 W. 31 St.

. 5 KAMBARIŲ medinis namas, 2 
cambariai ant viršaus. 5239 South 
Cohnar Avė.

BARGENAI
MURO namas 8 pagyvenimų, ge

rame stovyje, renda $2200j metus, 
šaina tik $18,000, įmokėti $5000. 
Randasi North Sidėj, lietuvių ko- 
oniioj.

MURO namas 5 ir 6 kambarių, 
jeismentas, aržuolo baigtus. Taip
gi 2 karam garažas. Lotas 50 y 125 
Gražioj apielinkėj. Kaina $13,500, 
mokėti tiktai $3000.

švelnis ir Mankos 
1443 N. Paulinu St. 
Tel. Annitagc 6411

GERAS bargenas. Parsiduoda 
medinis namas, 5 kambarių beis- 
mente. Yra elektra, vanduo, vanos, 
barnė, garažas visas naujus, like
ris žemės, sodas medžiais apsodin
tas, daržas ir 30 vištų. Adresas;

10612 So. Homan Avė.
Ml. Grecnsvood, UI.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, 6—6 kambarių, karštu van
deniu šildomas, aržuolo trimingai, 
stikliniai porčiai, ugnavietė, kny
gynas, bufetas, netoli \Vestern 
Electric, savininkas 2 fl.

1830 — 48 Ct., ftkero

3 FLATŲ mūrinis namas, 2 lotai, 
2 karų garažas, yra elektra, toile- 
tas, pigiai. 906 W. 19 PI.

MARŲUETTE MANOR 4 1-LATŲ. 
Man reikia pinigų, parduosiu savo 
4 flatų namą su ekstra flatu skie
pe, aržuolo trimingas, tile sienos, r. . . . ----- — u—i pOr_

ren- 
savi- 
šau-

lietaus lašųlietaus lašų vana, miegojimui 
čiai, 2 karų mūrinis garažas, 
dų $4890 į metus, matykit 
ninką, 2814 W. 63 St., arba 

‘ ‘ 137.3.kit Hemlock
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MORTGEČIA1-PASKOLOS
ANTRI MORGICIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiue 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzae Av®., 

Lafayette 6738

TEIKIAM GREIT PASKOLAS 
$1,000 ir daugiau, 2’^ nuošimčio 
komiso.
Lincoln Loan Association 
1931 Milwaukee Avenue 

Netoli Western Avė.

be

$250.000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

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 į savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
j dieną po užbaigimo kuisė. Ofi
sas atdaras iki 9 vakare.

Illinois Plumbing Works
514 N. La Šalie St.

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir 
karais ir jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų išmokinimas 
rengs jums darbą arba patys 
lėsite eiti į biznį. Atsišaukit arba 
rašykit

Internationa) Barber ('ollegę, 
672 and 651 W. Madison St., 

CHICAGO, ILL.

va- 
kol 
pri- 
gn-


