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Pilsudskį Lenkijos
diktatorius

Meksika gena laukan 
papos pasiuntinį

Chicagos unijų vadai airiai pro
testuoja Meksikos valdžiai

Pilietinis karas Lenkijoje Meksika gena laukan po 
pieniaus pasiuntinįpabaigtas

Generolas Pilsduskis įsitvirtino 
valdžioj, pašalinęs prezidentą 
ir Vitoso kabinetą

Monsinjoras Cai’uana kaltina- i 
mas dėl neteisėto atvykimo į j 
Meksiką ir savo asmens slė
pimo.

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
16. — Meksikos vyriausybė į- 
sakė deportuoti monsinjorą

VARŠUVA, Lenkija, geg. 16.
— Generolas Pilsudskis, su pa
galba sukilusios, jam palankios 
kariuomenės privertęs pasitrau
kti premjero Vitoso kabinetą irjCaruaną, popiežiaus pasiuntinį
respublikos prezidentą Voicie-!Meksikoj, dėl to, kad jis netei- 
chovskį, patapo Lenkijos dikta-jsėtai atvyko į Meksiką, nu
tariam. Paėmęs valdžią į savoIslėpdamas, kas jis toks ii kokia 
rankas jis jau parinko ir naują (misija į Meksiką keliauja, 
ministerių kabinetą, ministerių' Msgr. Caruana yra Jungtinių 
pirmininku pasHiiįąmas profe-J Valstijų pilietis, 
šorių Karolį BartelJ.

Prezidentas VoiciechoVskis Ir 
beveik visį Vitoso kabineto na
riai yra pabėgę iš Varšuvos. 
Einant konstitucija, krašto pre
zidento pareigas laikinai eis “ 
Lenkijos seimo pirmininkas, 
kuriuo yra Motiejus Rata j. 
I
Visuotinas streikas atšauktas
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NAUJIENŲ EKSKURSININKŲ j Lietuvą būrys atsisveikina su savo lydėtojais, giminėmis ir draugais, gegužes 12 dieną, 
išplaukė iš No\v Yorko White S ta r linijos garlaiviu-milžinuDearborn stoty, ChicagoJ. Praeitą šeštadienį ekskursininkai 

Majestic. Ekskursijai vadovauja .1. .1. Strazdas,

No. 116

Naujienų ekskursantai 
laimingai apleidžia

Visi sveiki ir linksmi siunčia 
savo draugams ir giminėms 
linkėjimus.

NEW YORK, geg. 15.— Man- 
die Naujienų ekskursija, vado
vaujama p. .1. Strazdo, išplau-

si lal/ai gerai ir atsisveikina su 
šia šalimi, pilnai patenkinti sa
vo kelione ir patarnavimu.

M. V.Kallahan.
Tokią telegramą Naujienos 

gavo šeštadieny iš Continental 
viešbučio, kur Naujienų eks
kursantai buvo sustoję. Tą pa
čią dieną pavakariais atėjo ki
ta telegrama nuo Rypkevičiaus, 
kurs lydėjo ekskursantus iki 
Ne\v Yorko. Jis sako:

Hoboken, geg. 15 d. — Pri
buvome Buffalon geg. 13-tą, 
suvalgėme gerus pietus ir va
žiavome į Niagarą Falls, kur 
linksminoirrės per tris valandas. 
Grįždami iš Niagara Falls iš
dainavome visas dainas; buvo
me labai genime upe, nes visi 
buvome Kanadą matę... šian
die visi linksmi apleidžia šią 
šalį. Visi siunčia savo drau
gams ir giminėms širdingus 
pasveikinimus ir atsisveikini- 
nus. Paveikslus parvežti.

Rypkevičius.
Tai ve driko Naujienų eks

kursijos turi tokį didelį pasise
kimą. Su ekskursija važiuoda
mi keliauninkai yra aprupina- 

alinksminnmi ir jaučiasi 
\aip kpkioj puotoj, o ne kaip 
kelionėj.

gos darbo federacijos pirminin
kas Fitzpatrick, mašinistų uni
jos Charles Wills, statybos dar
bininkų Paul David, James 
Conroy ir James Jacobs, jani- 
torių Claude Peters, asbesto 
darbininkų Hugh Mulligan, ve- 
žimininkų Michel Galvin ir 
šinų kraustytojų Michael 
tery.

Amundseno 'ekspedicijos 
orlaivis Alaskoje

Lietuvos konsulai? N. Y. 
policija sergėjo

ma

-------------- 1
Dirižablis Norge nusileido svei

kas Tellere; 75 mylias nuo 
Nome; visi sveiki

Vletos lietuvių komunistai pla
navę suruošti ties konsulatu 
protesto demonstraciją

ATĖNAI, Graikija, geg. 16
Generolas Paraskeyapuloi 

telegrama iš Paryžiaus ptanešč 
diktatoriui Pangalosui, kad pa
kvietimą užimti premjero viotąį *ni 
j&...prjiuaą*4r tuojau grįštąs v 
Atėnus. -

---------------- ------------ į -......—----------

Chicagos unij? vadai 
protestuoja Meksikos 

valdžiai |
. Praeitą šeštadienį įvairių 
Chicagos darbininkų unijų vir
šininkai, didžiumoj katalikai ai
riai, laikė Darbo Federacijos 
triobesy mitingą “nepalankiam 
Meksikos valdžios nusistatymui 
krikščionių bažnyčioms ap
svarstyti” ir, tatai “apsvarstę”, 
telegrafu pasiuntė Meksikos 
prezidentui Callesui protesto 
zoliuciją, kurioj jie sako:

“Mes siunčiame jums šitą 
zoliuciją, protestuodami 
Meksikos valdžios nusistatymo 
nepripažinti savo žmonėms re
liginių apeigų teisės, šio mitin
go dalyviai yra tos nuomonės, 
kad beveik visa ta antireliginė 
agitacija Meksikoj šiandie pa-

Kviečia Marxą sudaryti 
Vokietijos kabinetą

Visuotinas darbininkų strei
kas, kuris buvo paskelbtas ge
nerolo Pilsudskio žygiams prieš 
Vitoso valdžią remti, tapo at
šauktas. Visos visuomenės ap- 

vėl 
tram- 

geležinkelius, kurie 
per sukilimą buvo kariaujančių
jų pusių išardyti, o todėl dabar 
turi būt vėl atsteigti. Kraštas 
nurimęs ir, regis, tvarka visur 
atsteigta.

Pilsudskis ginsiąs tautinių ma- reina iš komunistinių versmių, 
žumų teises “kremuose”

Norėdamas sustiprinti savo 
poziciją “kresnose”, Pilsudskis 
pasiuntė savo atstovus į Ukrai
ną, Baltgudiją ir į pirmykščius 
vokiečių kraštus užtikrinti jų 
gyventojus, kad Pilsudskio val
džia ginsianti tautinių mažu
mų teises tikros demokratijos 
dvasioj.

Aitriausi Pilsudskio priešai 
gen. Halleris ir gen. Sikorskis, 
nesugebėję surinkti pakanka
mai Pilsudskiui nugalėti,
buvo priversti nusilenkti dik
tatoriui. Provincijų gubernato
riai perėjo Pilsudskio pusėn.

Naujas mnisterių kabinetas
Naujojo pilsudskinio ministe

rių kabineto sudėtis tokia:
.Premjeras, prof. Karolis 

Bartel; užsieni^ reikalų minis
teris, August Zaleski, buvęs 
ambasadorius Romoj; karo mi
nisteris, pats Pilsudskis; finan
sų ‘— Gabriel Grochovicz; tei
singumo —prof. Vaclav Makov- 
ski; valstybės darbų — prof. 
Bronievski; yįdhus reikalų — 
prof. Dodzianovski; žemės ūkio 
— Joz. Raczynski.

Kritusių kovoj laidojimas
Kiek per šitą lenkų pilietinį 

karą buvo aukų, tikro skai-

1 NOME, Alaska, geg. 16. — 
Kapitono Amundseno ekspedici
jos į žiemių ašigalį orlaivis 
Norge, kurs po pasiekimo aši
galio per daugiau kaip dvi die
nas buvo prapuolęs, pagaliau 
anksti šeštadienio rytą atskrido 
į.Tellerą, Alaskoj, septynias
dešimt penkias mylias į žiemių

re-
iarnavimo įmonės ėmė 
funkcionuoti, išskiriant 
vajus ir

re-
del

Tą nuomonę patvirtina auten- 
tingi duomens, konservatingų 
darbininkų vadų surinkti Mek
sikos Mieste ir kitose Meksikos 
dalyse.

“Amerikos ^darbininkų judė
jimas yra suinteresuotas Meksi
kos darbininkų judėjimo labu, 
ką liudija faktas, jogei apie 300 
Amerikos darbininkų delegatų 
buvo nuvykę į Meksikos Mies
tą dalyvauti jūsų inauguracijoj.

“Galima drąsiai sakyti, kad 
bent 70 nuošimčių jų butų at
sisakę keliauti, jei jie butų iš 
anksto žinoję, kad jus užimsite 
tokią poziciją tikėjimo laisvės 
klausimu.

“Tikimės, 
atkreipsime 
faktą, kad

kad šiuo pranešimu 
jūsų dėmesio į

BERLINAS, geg. 16. — Pre
zidentas Hindenburgas kreipėsi 
į buvusį kanclerį Marxą, pra- vakarus nuo Nome. Visi ekspe- 
šydamas, kad jis vėl bandytų dicijos dalyviai sveiki, 
sudaryti naują ministerių kabi-1 Iš Tellero kap. Amundsenas, 
netą vietoj pasitraukusios Lu- Linkohias Ells\vorthas ir dar 
thero valdžios. du Norge įgulos nariai motori-

Pirmiau pakviestas Dr. Otto niu laiveliu išvyko į Nome.
Gessler kabineto sudaryti nepa-1 ... * • jėgė ir rezignavo.

Marx yra katalikui (centro) . 
partijos pinpininkas, Luthero, 
kabinete jis buvo teisingumo! 
ministeris.

Del streiko paskelbta karo 
padėtis Kuboj

Del pranešimų apie Lie 
tuvos kariuomenės 

ėjimų į Vilnių

HAVANA, Kuba, geg. 16. — 
Del visuotino geležinkelių dar
bininkų streiko Kuboj, prezi
dentas paskelbė karo padėtį 
Camaguey ir Oriente provinci-

Penktadienio naktį telegra
mos iš Berlino ir Breslavo, 
pranešusios apie tai, kad Lietu
va, naudodamos Pilsudskio su
kilimu I/enkijoj, bandanti at
gauti Vilnių, ir kad jau Lietu
vos karuomenė, perėjus sieną, 
žygiuojanti į Vilnių, nebuvo iš 
Jokių kitų versmių žiniomis' pa-1 
tvirtintos. Matyt, kad tai buvo 
tik vėju pamušti gandai.

jose tariamai dėl to, kad strei
kininkai užpuldinėją ir mušą 
streiklaužius. Geležinkelių dirb
tuvės, stotys ir toki traukiniai, 
kuriuos geležinkelių adminis
tracijos sugeba leisti su pagalba 
streiklaužių, kareivių daboja
mi.

, Žemės drebėjimas 
Maine valstijoj

CHAMPAIGNE. III., geg. 14. 
— Illinois State Medical drau- 

I gija, turinti apie 8,(K)0 narių, 
sayo 76-tą metinę konvenciją 
laikys čia gegužės 18-20 dieno-
mis

PORTLĄND, Me., geg. 16.— 
Amerikos darbinin-(šeštą valandą ryto čia ir apy- 

kų judėjimas nepritaria Mekai- gardoj buvo jaustas lengvas že- 
, tęsęsis per 

penkias Sekundas, žalos niekui 
nepadarė.

kos valdžios antireliginei poli- mės drebėjimas, 
tikai.”

♦Protesto rezoliuciją pasirašė
Amalgameitų mėsos kapotojų
vicepirmininkas Kelly, Chica- LONDONAS, geg. 16. — Gar

sus indų nacionalistų 
Mahatma Ghandi

Chicagai ir apielinkei c 
lis oro biuras šiai dienai
našauja

oficia-
pra-

Aplamai 
vadas perą t u ros 

Žada atvykti mainąsis

gražus ' 
atmaina

,\ nedidelė tem- 
vidutinis

čiaus niekas dar nežino, spėja
ma betgi, kad Varšuvoj užmuš- į Europą ir kaipo svečias daly-1 v , , ,

šių metų 
Suomijoje 

uvjv ir tarptautinėj studentų konferen-
Varšuva apsidengus geduliais. /cijoj. 

• I .

tų buvo toli per šimtą, o sužei- vauti įvyksiančioj 
stų keli Šimtai. Vakar prasi- rugpjūčio mėnesį 
dėjo kritusiųjų laidojimas

kai sieks 78° F.

šiandie saulė teka 
džiasi 8:04 valandą.

vidutiniš
• . A?'

NEW YORKAS, geg. 16. 
Lietuvos konsulatą New Yorke, 
38 Park Row, vaįęar sergėjo 
dešimt raitų ir trisdešimt pės
čių policininkų ir visa gaisrinin
kų komanda su priruoštomis 
šmirkštynėmis. lianų. Planuo
tai lietuvių komun/tų demon
stracijai išvaikyti. 
Bielskis, konsulas,
kad vietos lietuviai komunistai, 
tą dieną ruošęs) surengti de
monstraciją ties kosulatu pro
testui dėl laikymo kalėjimuose* 
Lietuvoje devyniasdešimt dvie-: 
jų komunistų, pasmerktų

Mat Julius 
sužinojęs,

del

Amalgameitų Rubsiuviq 7-tas 
Seimas Montrealy

Praneša K, J. Semaška, Chi
cagos 269 Lokalu delegatas.

Antroji sesija
MONTįREAL, Kanada, •geg.

dalyvavimo 1917 metų (?) su- 12 |-paStuj. — ši Amalgama
kilime.

Semionovas kovosiąs bol 
ševikus su kryžium

Paskilbęs 
kryžius 
ginklas

atamanas sako, kad 
busiąs geriausias 
prieš “bedievius”

ŠANHAJUS, Kinai, geg. 
14. Paskilbęs “po^rtHuščjkas” 
ir kontr-revoliucininkas atama
nas Semionov, kurs su likučiais 
savo “baltosios gvardijos“ iš
trukęs iš bolševikų rankų buvo 
pabėgęs į Japoniją, dabar atvy
ko j šanhajų.

Semionovas sako, kad jo kar
das jau atšipęs ir nebeturjs jė
gų prieš bolševikus, o todėl jis 
pasirinkęs kitokį ginklą. Da
bar jis kovosiąs juos kryžiumi. 
Jis sakosi atvykęs į šanhajų 
bendradarbiauti su tikybinėmis 
organizacijomis, kovojančio
mis komunizmą religinės propa
gandos pagalba, ir jis esąs įsi
tikinęs, kad kryžius busiąs sėk
mingiausias ginklas prieš bedie
višką komunizmą.

DARBININKAS PASIKORĖ

MANIT0W0C, Wis., geg. 16. 
— Savo namų rūsy rado pasi
korusį darbininką George Boe- 
hmį, 36 metų, trijų vaikų tėvą.

5:28, lei- Priežastis nusižudymo nežino
ma. t

ted Clothing VVorkers of Amer
ica konvencijos sesija yra kaip 
ir nepaprasta, nes G. E. B. ir 
atidarymo konvencijos pradžioj 
apie tai prisiminė.

Prezidentas llilman atidarė 
antrą sesiją 2 vai. po pietų, sy
kiu pranešė, kad įvairios rezo
liucijos turi būti įteiktos rezo
liucijų komisijai, ne vėliau kaip 
iki šio vakaro 8 vai. Potofskis 
skaito kai kurias rezoliucijas ir 
pasako, kur ji tinka, t. y. į tam 
paskirtas komisijas turi eiti 
apsvarstymui.

Skaitoma pasveikinimo tele
gramos nuo A(.W of A. skyrių, 
pavienių ir kai kurių šapu per 
šapčermanus.

Prez. Hilmanas G. E. B. var
du perstata .1. Schlosbergą pa
aiškinti svarbumą šio posėdžio 
ir perskaityti rezoliuciją.

Schlosbergas nuodugniai išai
škino Britanijos daibininkų is
toriją, išsivystymą amatų uni
jų, jų politinę jėgą, kaip ir ne
va demokratišką valdžios for
ma, k-

Mes GEB jau esame pareiš
kę jiems simpatiją, bet dabar 
norime, kad ši konvencija pada
rytų didesnių žingsnių parėmi
mui 5- 6 milionų Britanijos 
darbininkų kovos. Išskaito rezo
liuciją, kurioje privalės visi na
riai sumokėti po vieną dol., o iš 
iždo tuoj kabeliu pasiųsti 25,-
000 dol. Rezoliucija ovacijomis militaristai nesiliausią 
priimama.

Prez. Hilmanas perstatyda- 
mas p. A. Nash - iš Cincinnati, 
tenykštį įžymiausi fabrikantą 
rūbų industrijoje, plačiai nupa
sakojo apie jo gerą karakterį ir 
užuojautą darbininkams. Mat 
jis be jokių sąlygų sutiko savo 
dirbtuvės darbininkus suunijin- 
ti ir pasirašė kontraktą. P-as 
A. Nash kalbėjo ilgai ir gana 
gražiomis frazėmis. Užbaigda
mas savo kalbą, jis. sako, jeigu 
ateitų laikas, kad reikėtų pa
vesti privatišką nuosavybę vi
suomenei, tai aš esu pirmas sa
vo nuosavybę atiduoti ar Amal- 
gameitams ar kam kitam, man 
nedaro skirtumo. — Ovacijos 
ir aplodismentai iš delegatų pu
sės.

Teisių komisijos pirmininkas 
Ciganovski, bokalas 38, perskai 
to taisykles kaip konvencijos 
sesijos ir kiti reikalai turi būt 
vedami. Raportas vienbalsiai 
priimtas.

Skaitoma telegrama nuo Ghi- 
cagos Federation of Labor, ku
ri aplodismentais priimama.

Potofski padaro kelis prane
šimus įvairioms komisijoms. 
Posėdis užbaigiama 4:30 vai. 
po pietų. Trečiadieny prasidės 
9:30 vai. ryto.

Nevyksta sudaryti nau 
jas Kinų kabinetas

PEKINAS, Kinai, gąg. 16.— 
Premjerui Jenui nevyksta su
daryti naujasai ministerių ka
binetas. Jo numatyti asmens, 
kuriems jis siūlė ministerių 
portfelius, atsisakė priimt, kol 

veržte
veržę iš jo pinigų.

i
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Kiplingo šposai

Kas Dedas Lietuvoj
PikeliaiI skonys

VAŽIUOK
Balandžio .25 d

paštą ateina. šie

jnvoi*«

Ukmerge ana

rei

PranešimaS

Tel. Willow Springs 23 W

SKAITYTOJAU!

Stebuklas

Mažeikiai

are

Vardu;!

AdresasCH

IMPERFECT IN ORIGINAL

3514*16 Roosevelt Rd, 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Ir TAUPYK 
LAIKĄ

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus Į dovanas.

Jaunimo 
smar- 

didžiu-

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas ūaujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

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

Čia vėl ne 
juk visos minyškos

pažįstamos eigulis 
man paaiškino, kad 
nepaprasta, negir-

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
;Nauj:einų l$abĮegramu

I. 20 ”
J. And

“Cbata Rodžiu
Kurier' 
hoot”
“Rygos Balso
koletas lietuviškų laikraščių
Amerikos.—A‘. Kerist.

paf draugijoms, 
ridfcaip turtingas 

krautuvė įsitaisy-

GEORGE CHERNAUSKAS
W. 75th Strėet ir Archer Avenue

visus plaukus, visus ik 
— ot 'jums tikras ste- 
ar ne?

Padaužų vyskupas

kur jus norit važiuoti 
LABAI GREIT!

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

SASNAVOS vals., Mar. apsk. 
mokyklos nepjauna 1920 m. ku 
ro. Rodos visai negaus, n ės yals 
Valdyba laiku nenusiuntė urė
dui sąmatos. Kiti valsčiai, to
liau nuo miško gyvenanti, se-

Paruo- 
sparėiai eina 

sportininkai 
čia pasireiš-

Kupiškis, Panevėžio 
apsk.

Rapid Transif nOveS Jumis ku 
jus no*rit valiuoti — frtbat greit

Kimi
GrojiMiai Pianai

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.

stebuklas 
Kunigas klebonas 
buki a 
kunigas klebonas, štai minyška 
:— paprasta lietuvė, pirmiau tu
rėjusi pavardę, #o dabar sesuo 
Brigyta. Tai ne 'stebuklas, juk 
tokių sutvėrimų daug yra. štai 
minyškos plaukai, tikri lietuviš
ki geltoni plaukai 
stebuklas 
turi šiek tiek plaukų kur nors.

Na, tai kas stebuklas? Pa 
klausykite, vyrai ir moterys.

Patfekim sau, vadinasi, kimi 
gas klebonas ima ir nupeša mi 
nyškos 
vienam 
buklus,

Ar tai j darbą arba | žaismes, 
ant “L” gėrlausis būdas transpor
tą ei jos. Nuolatiniai traukiniai bė
giojant i paskirtu laiku suteikia 
greitą patarnavimą dėt visokių 
Jukų būtinų reikalų.

Štaiot kaip išeina: 
tai ne ste- 

visi žinome kas yra

[Pacific rfnd Atlantic Photo]

Clėver SeAėiė, Filipinų boksi 
ninkas, kuris balandžio 20 d. nu 
mirė Milwaukee’j po kufimšty 
riių su Bud Taytor’ū.

besutalpino, nes 
a (vykusių i 
šių“ vakari

Anglijos žymiausias biogra
fas užimtas rinkimu žinių apie 
KipliAgo gyvenimą, kad sura
šyti Amulkų gyvenimą žymaus 
rašytojo.

Kiplingas didelis juokdarys, 
štai atsitikimas, kur pasižymėjo 
sugebėjimu apsukti. Po to, kai 
pasirodė viena jo judinančių no
velų prie jo pradėjo gretintis 
jauni rašytojai, kritikai, recen
zentai. Tarp daugelio lankyto
jų atėjo pas Kiplingą jauna 
franėuzų žurnalistė, niekados 
negyvenusi Londone ir nežino
jusi anglų centro net fotogra
fijų atvaizdais. Kiplingas 
stvėrėsi supažindinti ją su Lon
donu. Praeinant greta rotušės 
pavadino ją “didžiausiu nahiu 
bepročiams Europoje”, operų 
pažymėjo kalėjimu ir 1.1. Sekan
čią dieną Kiplingas atnešė nau
jai viešniai fotografiškus lx>ri
deno vaizdus po kuriais pažy
mėjo išgalvotus vardinimns. 
Galima suprašti koks buvo są
jūdis, kada jis neužilgo gavo iš 
Paržyiaus dailų tomą su apra
šymu kelionės Londone, ku
riam iliustracijos pažymėtos jo 
s u k u vtais pavadi 11 irnais.

—T. Rd.

J JOHN J. ZOLP ,
4559 S. kaulina St. Chlcago, III
Išvažiuosime Sercdos vakare. Gegužio 19 dieną, ant Erie gelž- 
kelio, nuo stoties 47tos ir Stewart Avė., 11:20 v

JOHN J. ZOLP

Jonas J. 
stančius 
taigi prisidėję prie šitos ekskursijos neturėsite jokio vargo, nes 
jis viską sutvarkys kelionėj. Informacijų kreipkitės:

Dar Yra Laiko
Išvažiuosime iš Chicagos 19 d. Gegužės

Jeigu norite vykti Lietuvon, ruoškitės ir prr.ldfkitė 
prie Milžiniškos pavasarinės

T Pikelių 
lai k raščiai:

“Ūkininko” 
krato” 21 
vos” 9, 
tuvos Ūkininko” 
2, “Klaipėdos žii 
nės Sargo 
vio 
“Vienybės”. 14, “Dzlen Kovlens- 
ki” 2, “Dzien Svviontėczny” 1,

Morgen 
HMemeler Damf- 

/fiungkąš Žinias” 2, 
Be to ateina

čia nuo 1922 m. veikęs “Spau
dos fondo'
Centro likviduojamas. Kupiškio 
^apylinkės pažangesnioji visuo
menė neteks vieno kultūros sri
tyje židinio, kur buvo sukrau
ta visos geriausios; įvairaus tu
rinio knygos ir^*pardavinė,jami 
visi pažangieji’ llflkraŠčial. Rei
kėtų Kupiškio, 'pažangiajai vi
suomenei, y 
stengtis nors 
kiiygynaji / 
Ii, —J. PetrulidnLs

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus de] išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

$400, $495, $650, 
• $750, $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

vežė. Neganu, kad mokyklos 
visai negauna iš vals.' savival
dybes smulkioms ūkio išlai
doms, mat, 10,000 lt. skolos tu
ri (Kas ir kam tą skolą pada
rė? B.), beit d 
lasį be kuro. 'Purės 
kyklose darbas, 
naujai paskirtas 
taisys buvusiojo apsileidimą

Gr-tis

Mažeikių apskrities Velykų 
antrą dieną vietos šaulių būrys 
dideliu pasisekimu suvaidino 1 
veiksmų dramą 
Vidutinio didum

Nepamirštama pas mus ir 
kūno lavinimus sritis. Tam ti
kslui gražiame pušynėlyje prie 
Ventos šauliai išnomojo futbo
lo aikštę. Jau suadryta iš ge
resnių lošikų 3 futbolo koman
dos: 2 prie 119-jo būrio ir 1 
prie 378-jo (mokinių) 
šiamasai darbas 
pirmyn, 'liktai 
menkai aprengti, 
kia stoka svarbiausio dalyko 
pinigų.

BABRAVIČIAUS REKORDAI.
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbla Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesj:

'‘Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis” 
(12 colių, $1.25)

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

Rvftiš užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Pužausko “Dūdelė“ (10 cdlių, 75e) ir “Stasys” (10 colių, 
76c). . .

UŽ persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ

“Genovaitę’’. 
Peleckio sa- 

kartą visos publikos ne
bemaža buvo 

iš <Latvijos “lei- 
pasižiurėti. Ar

tistams rūbai buvo paskolihtf 
iš Mažeikių meno refnėjų draug. 
“Dainavos 
šauliai sutiko tą patį veikalą 
pakartoti ir šio vakaro pelną 
paskirti vietos mdkyklos nau-

SASNAVOJ likviduojama bu
vusieji prieškarinė laupomoji 
<asa. Iš pasiskolinusiųjų reika
laujama grąžinti skolas po 1 lt. 
nuo rubliaus be jokio procen
tu Pasidėjusiems kason grąžin

ti, jei išteks, irgi tokiom pat 
sąlygom. Iš kasos skolinę 

ai. Kason pasidėję, 
biednuomenė ir darbi 

Skriauda! —G-tis.

čia gyvuojančios 
s-ga ir Žemės Ūkio d-ja 
kini veikia. Išnuomavo 
lę p. Apšegos srtfy, kur. kas sek
madienį šaukiami susirinkimai 
šio momentu opiesiems klausi
mams svarstyti. Nuostabu, kajp 
Kupiškyje krikšč. demokratai 
baigia nykti. “U-kų s-gos” sky
rius po suvažiavimo Kaune, ro
dos, jau “užbaigė“ savo darbų, 
dalis prisideda prie Žemės Ūkio 
d-jos.

Kupiškio apylinkėje daugu
mą gyventojų veik pažagųs,.to
dėl ir per III Seimo rinkimus 
šiame kampelyje krikščionys 
nesusikurs. —P. Juozulis.

S. m. kovo mėn. 19 dieną, 
pavakaryje atvažiavo į Iškonius 
įdomus akiniuotas ponr.s, sul’g 
drabužių atrodė ne tai girinin
kas, ne tai kariškis. Tik nesu
prantama ir keista buvo ko jis 
be paliovos gainiojo arklį ir 
lakstė iš vieno sodžiaus galo į 
kitą. Matyt, jau buvo gerai į- 
šikaušęs, kad vos besėdėjo va
gyje.

Pagaliau, 
IK. Audickas 
I bus daroma 
dėta vogtų medžių krata. Girdi, 

[šis ginkluotas porins esąs VI. 
I T)higoborsbis; Papilio girinin
kijos mišl.6 žvalgas, atvykęs su 
eiguliu ir los pačios girininki
jos įgaliotiniu K. Vorkeliu kra-

I tos daryti.
Iš anksto bu\o galima spręs

ti, kad krata bus atliekama 
energingai ir formaliai, nes 
minėtasis žvalgas visa gerkle 
komandavo, duodamas griežtus 
Įsakymus savo pagelbininkams 
ir Iškonių k.* dešimtininkui. Ta
čiau, patsai žvalgas visai nesi- 

; skaitė su teisėtais kratos 
Į kalavirtiau ir ieškojo daugiaU- 
Į šia ne mėdžio, bet alučio. Kai 
to alučio pavyko pas vieną Iš- 
konių k. ūkininką rasti, šis po- 

i nas pasigėrė, kaip 
na ir pradėj 
kurną” dar smarkiau reikšti. Ne 
gana to, kad lenkiškai murmė
damas siurbė alų, bet tą alų 
pyle eiguliui ant galvos. Tačiau 
niekas to “Viešpačio” nedrįso 
suvaldyti, kažin kodėl dar ne- 
įsakė eiguliui lipti medyn ir ku
kuoti kaip tai būdavo baudžia-1 
vos motu. Puolė jis ir kaimo 
dešimtininką, grasindamas re
volveriu ji nušauti už tai, kad 
dešimtim atsisakė dalyvauti 
kratoje nakties metu su ne
blaiviais žmonėmis. Už fot mi
nėtasis ponas įniršo smar
kiau ir, šaudydamas tevolveriu 
piadėjo triumfuoti visame kai
me. Ką tik susitiko, koliojo 
nesigailėdamas “bolševiko”, “ko
munisto” epitetų ir vis rėkė: 
“Aš krikščionis demokratas! Aš 
visus iššaudysiu!” Išgirdę re
volverio šūvius, moterys ir vai
kai labai išsigando.

V
Pagaliau atvyko ir šauliui 

triukšmo likviduoti, bet buvo 
jau pervėlu: šis “didvyris kri- 
kščionde mok ratas” nebereikėjo 
valdyti, nes buvo jau visai nu
sigėręs. Pasirėmęs palei stalą 
“ožį bielyjo“ ir vėliau, atvirtęs 
į lovą ėmė knarkti.

šitokių .žiaurių kratų Iško
nys nematė dargi vokiečių mi- 
litarizmui viešpataujant. Vis
kas dabar “krikščioniškai”.

įvertinkime jų žygius!
Už faktus atsakau.—E. P.

šiaučius” 
savo “didvvriš

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK S AU DOVANAS 

DYKAI D EL JUSU —

paliko mokyk 
sustot mo

Tikimasi, kai 
raštvedys * ati-1 ukinink 

guma, 
ninkai.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STgEET

' Tel. Kedzie 8902

22, c “Socnildemo- 
“Trimito” 1(>, “Lielu- 
Darbininko” 8, “Lie- 

žemaičio” 
2, “Tėvy- 

lietuvos Relei- • » • 
Šiaulių Naujienų“ 1,

Javų, gyvulių ir kitų daiktų 
kaitins vietinėj rinkoje balan
džio 22 d. buvo tokios 

kviečių centn. 
rivižų ėehtn. 
rugių centn. 
miežių centu 
Žirnių baltų centi 

xšahelbonų kil.
VM. darb. arklys 
vid. mele karvė 
vid. antis 
10 kiaušinių 
1 žąsis 
sviesto klg. 
lašinių klg. 
grietinės litr

Zolp’o Ekskursijos
Visiems pažįstamas Jonas J., Zolp, važiuoja į Lietuvą ir ypa- 
tiškai lydės ekskursiją iš Chicagos iki pat Klaipėdos ir Kauno

DIDŽIAUSIU PASAULYJE LAIVU

UNITED STATES LINE
LEVIATHAN

Iš REW YORKO I SOUTHAMPTONA IŠPLAUKS

Gegužės 22-rų dieną, 1926
Zolp’as yra patyręs laivakortininkas, per 20 metų tuk- 
yra išleidęs ir pergabenęs iš Lietuvos ir j Lietuvą,

Miestas .............................. State............
Išpildyk ir fliųsk Naujienoms



Pirmadienis, Geg. 17, 1926 NAUJIENOS, Chicago, UI.

I MUSŲ MOTERIMS
L—■■—Veda Dora Vilkienė —      

VAISIŲ KOBtERIS

M IR KAIP VIRTI
VIRTA MĖSA SU DARŽOVĖ

MIS

sriubos, kurioje vardu mėstr ir 
daržovės. Pridėk druskos ir 
pipirų. Virk pakol mėsa ir 
daržovės bus minkštos. Paduok 
stalan karštų.

avienos
bei veršienos

1 kvortų karšto vandens
1/ą puoduko miltų
3 puodukus supiaustytų mork- 

vų arba inorkvų žalių pupų, 
ropės, arba žalių kopūstų .

2 svogūnu
6 7 bulves
Gana selerų
Supiaustyk mėsa. Apiberk 

miltais. Pakepink svieste.
Sudėk puodan, užpilk 1 kvor

tų karšto vandens.

SHERBERT

ROPES SU DAŽALŲ

I puodukus smulkiai "supiau
stytų ropių.

1 šaukštuku druskos’ e

pipirų
2 šaukštuku sviesto
2 šaukštuku miltų
1 puodukų milko arba saldžios 

Smetonos
1 puodukų vandens
Baltos duonos trupinių. Api

pilk sviestu.
Virk ropes pakol bus minkš

tos. Padaryk baltų dažalą iš 
miltų, pieno ir sviesto ir su
maišyk su ropėm. Sudėk išvir
tas ropes j išsviestuotą bliudų, 
apibarstyk druska ir pipirais ir 
uždėk viršui duonos trupinių. 
Kepk pečiuje pakol viršus ge
rai paras. Paduok karštų. Te
gul verda ant mažos ugnies 
vienų vaalnAų. Sudėk daržo
ves.

2
1

puoduku milko 
puodukų vandens 
puodukų kavos

Saldžios Smetonos
11/2 puoduko cukraus
Truputį druskos
Sunka iš
Sunka iš 

citrinos).
Sumaišyk

smetonų, pridėk cukrų ir drus
kų ir pamaišyk kars nuo kario. 
Ant galo supilk citrinos ir 
“limo” sunkas. Sušaldyk. Pa 
duok stiklinėše.

vienos citrinos
I “limes” (mažos

milką, vandenį ir

JAUNOSIOS PYRAGAS

cukraus 
baking powde

vanillos

puoduko sviesto 
1% puoduko
3 šaukštukai

rio. ’
2 šaukštukai
3<4 puoduko miltų

1 puodukų pieno arba 
dens

4 kiaušinio baltymai
Ištrink sviestą su cukrum. 

Pridėk pienų ir miltus pamainy- 
lama. Išplak baltymus. t Pri
dėk baking pawderį prie bal
tymų ir pridėk prie pirmojo 
mišinio. Padalink tešlą. Blė- 
tis turi buti tik % pilna. Var
tok % tešlos. Kepk nekarštame 

Padaryk dažalų iš miltų ir pečiuje 50 minutų.

van-

2669
f267b. į ' »

No. 2669. Patogi ir graži pavasa 
riui ir vasarai suknelė. Gražiai iš- 
rodys iš naujojo, spalvuoto » šilko. 
Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 3Mr yodo 36 colių materijos ir % 
yardo skirtingos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virt 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blanku:ę arba priduoti pa 
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ii 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba kraaoa ženkleliais kartu su ui> 
•akymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų! Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St.. Chicago, III.

2676. Paogi suknelė 
arba vasara lauke.

dėvėti
Galima

No. 
namie 
pasiūdinti iš lengvos materijos su 
luodom stugelem arba kokios nors ki
tos spalvos pritaikytos prie materi- 
jolo. Sukirptos mieros nuo 36 iki 46 
colių per krutinę. 36 mierai reikia 
2% yardų 32 colių materijos. •

Norint gauti vienų ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierų ir

ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.
---------------------------------------------------------------------------------- -- - - •-■■-i 

NAUJIENOS Pattern Dapt.

1789 S. Halsted St., Chicago, IU.
čia |dedu 15 centų Ir praiau at

siųsti man pevyzdj No.—— 

Miiroe------------- —...... per krutiną--- --. per krutinę
(Vardas Ir pavardė)

NAUJIENOS Pattern Dept.

1789 S. Halsted St., Chlcago, III.
čia {dedu 16 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį Nn , 

Mioros

(Mintai ir valst.)
K,----------------------------

(Vardu Ir pavardė)

(Adresai)

(MinUa ir valst.)

šaukštui cukraus 
puodukai miltų 
šaukštukai baking pow 

l/j šaukštuko druskos 
4—6 šaukštai taukų 
1 puodukas pieno 
1 suplaktas kiaušinis 
Persijok miltus kartu 

baking povvderiu ir druska su
maišyk miltus su taukais ir 
ihaišyk nt su šaukštu bet su 
dviem šakutėm. įpilk pienų. 
Vėl išmaišyk. Sudėk nuvalytus 
žalius arba virtus džiovintus 
vaisius 1 2 kvortas į paplokš- 
lų indų išteptų sviestu. Ant 
viršaus uždėk tešlų.

Kepk išpradžios karštame 
pečiuje, paskui sumažink šilu
ma. Kepk nuo 20—45 minutų. 
Paduok stalan karštų liei šalta 
ąu plakta smetona.

2
/der

SU

VISOKIOS RŲŠIES SALOTOS

Supiaustyk 
mayonnaise 
supiaustyti. 

pineapple,

tarkuotas suris ir

•salotos.— Aspara- 
suris ir hite koks

Paduok su prancūzišku da- 
žalu (padarytu iš acto, alyvos 
truputį cukraus, druskos ir pa
prikos) bei su mayviniaise da
žniu:

Obuolių ir riešutų .salotos. 
Sumaišyk: spiaustyk obuolius, 
riėšutus ir mayomaise dažalų.

Bananų salotos, 
per pusę bananai, 
dažalas ir peanuts 

Vaisių .salotos,
orandžių, bananų marslem.

Pineapple salotos, pineapple, 
varškė, arba 
riešutai.

Asparagų 
gos pimeuto 
dažalas.

Žalių kopūstų salotos. Su
piaustyti kopūstai, pimeuto— 
raudonasis pipiras ir franeuzų 
dažalas.

žalių morkvų ir kopūstų sa
lotos. Kopūstai, žalios markvos, 
riešutai arba peanuts, sutar
kuoti. Kapustus ir morkvas 
reikia sutarkuoti.

Salmon ir Tuno žuvies salo
to^:. Bile kokia žuvis, sutru
pinta, selerų ir kietų kiaušinių. 
Gali valgyti su bile kokiu da- t v
žalu.

Mėsos salotos, t šalta virta 
mėsa. Gali {mirkyti mėsų į 
franeuzų dažalų ir palaikyti 
pora valandų, paskui sumaišyti 
su sukapotom seleroms, supjaus
tytais kietais kiaušiniais.

Daržovių salotos, tomatų, 
agurkų ir svogūnų. Su bile 
kokiu dažniu.

Maišytos salotos. Virtų, žalių 
žirnių, kapotų peanuts ir kapo
tų raugytų agurkų, su bile da- 
žahi. • ■ .

Seimininkėms Patarimai /
Patarnavimas prie stalo. Tar

naujant prie stalo, reikia, kiek 
gc^in^ < tyfiau suktis—nebarš
kinti lėkščių, peilių ar šakučių, 
vikriai ir greitai keisti lėkštes, 
sekti, kad viskas butų prie 
kiekvieno servizo. Bendra tai
syklė; visa, kas reikia pačiam 
sėdint stale pasiimti, reikia pa
davinėti iš kairės pusės visa ki
ta įpilti vyno, permainyti in
dus, šakutes, peilius ir t.t.) iš 
dešinės pusės; nuimti iš deši
nės pusės. Priturint kairiąją 
ranka valgį reikia paduoti de
šiniąją. Jei lėkštė karštų, po 
ja dedama servetėlė. Prieš sal
džius valgius, reikia nuo stalo 
nuimti garsvyčios, druska, pi
pirai, peilių padėklai ir nuo 
staltiesės nušluostyti visiems 
nuo stalo ir išėjus iš valgomo
jo, visų pirma reikia atidaryti 
langas ir nuvalyti stalas. Stal
tiesę būtinai sudaryti taip, kaip 
ji pirma buvo sudaryta— tada 
ji pilnai bus lygi, nesusiglam- 
žys. Paskum padėti ją j bufetą, 
gi kiekvieną daiktą padėti į sa
vo vietą. Pastalę pašluoti,' o 
krėslus sustatyti j savo vietas.

Iškilmingas stalo paruošimas 
skiriasi nuo kasdieninio dides
niu papuošimu. Tada tiesiama 
geresnė staltiesė, servizas, va
zos, stikliniai, bei sidabriniai 
indai. Toliau, iškilmingie
siems pietums nededami padėk
lai šakutėms: šaukštai ir pei- 
iai dedami iš dešinės lėkštės 

pusės, o iš kairės; ant lėkštės 
dvejos šakutės dantimis j viršų. 
Taip pat paliekama vietos de
serto peiliams ir šakutėms.

Stikliniai indai statomi prieš 
kitus indus arba dešiniame šo
ne. Prie kiekvieno servizo tu- 
ir būti stiklinė vandeniui, dide
lis bokalas raudonajam vynui, 

^žalio stiklo stiklelis baltajam 
vynui, stikliukas maderai, stik
liukas saldžiam vynui ir boka
las šampanui. Toliau, dedama 
baltos ir juodos duonos.

Viduryje stalo statomos 
zos su gėlėmis bei vaisiais, 
turi bu Ii neaukštos, kad per 
galima, butų matyti priešais 
dį asmenys.

va- 
JOSs 
jas 
sė-

Galima ir prieš 
kiekvienų asmenį pastatyti po 
vazų sir gėlėmis. Stalas bus 
dar puikesnis, jei aptaisysime 
jį aplinkui žalumynų vainikais 
ir ant staltiesės pabarstysime 
gėlių. Kai kur stalus puošti 
priimta tik vienomis kuriomis 
gėlėmis: arba žibuoklėmis, ar-

ba raudonaisiais gvazdikais ir 
t.t. Vienu žodžiu, kiekvienas 
stalų puošia sulig savo skoniu 
ir išgalėmis. Vietas stale nu
rodo svečiams šeimininkai. 
Kiekvienoj vietoj dedama kor
telė su svečio pavarde. Taip pat 
padedama ir meniu. Pėr iškil
mingus pietus seimininkė kiek
vienam atskirai sriubos nepils
to; tai daroma ant atskiro sta
lo, ir tarnai išnešioja, statyda
mi iš dešinės valgytojo pusės. 
Užkandžiui' prieš pietus ren
giama atskiras stalas. Ant jo 
gražiai sustatomas užkandis. 
Karšti ir šalti valgiai, padėklas 
su degtine (jei ji vartojoma) ir 
su stikliukais, statoma vieno 
prie kitos lėkštės su užkan
džiais. šalia jų peiliukai ir 
šakutes, servetėlės, duona ir 
ketkas.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Mltdo Oflsat 

127 N.DeirbornSt., Room 1111-13 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyoenlmo Kieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

• Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, ižskyrus ketvergą. 
Nedėliotais nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
advokatas 

Miesto ofisas
190 No. State St^ Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 va).
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt Si. į 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pčtnvčloj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. 
m ... ...........i ' lh H U...................* II m
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Tel.1. Dearbopn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

' Ofisas vidunhieštyj:
• ■ Room 1726 

CHICAGO. TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washingtoh & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

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

A. A. OLIS
Advokatas

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

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

PėtnyČios.

Tel. Lafayette 0094
E. V*. KRUKAS

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

4120 So. Richmond Street

J. SAUDARGS
J. PIKELIS

3159 So. Halsted St. 
Chicago, III.

STANLEY MANIUS
SIUVĖJAS 

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

Goddard Bldg., Tel. Central 4615

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

DR, HERZMAN’*

JOHN B. BORDEN 
(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

7

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

f. V. W. RUTKAUSKAS
* Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

visokias legali Škas popieras.

Franklin 2460

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.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir prlduok į Naujienų ofisą ar i sto

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

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

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

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

—.............    «... Atkirp čia .........------------------ ;------------------
Data: Gegužis 17, 1926

Tel. Blvd. 3138 
M. Wohkievieai 

BAN1S
XMiU6ERKA

Ptsėkmingai pa
tarnauja mot** 
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Pritaiko 
Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

DR. G. SERNER 
Optometrist 

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

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted St. 

Ant 2 lubų

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaiktj 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.
. Dienomis: Canal
} 3110. Naktį
į Drexel 0950

’ Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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 4900

Telofonai:

Tel. Boulevard 0537

DR.MARYA 
DOWIAT—SASS

1.707 W. 47lh SU

Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

dr. Charles segal
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 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. Midvay 2880

- ......................

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

iki

Rusai Gydytojai ir Chirurgai 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligrų. 
Ofisas: 3108 So. Halsted St., Chicago 

arti 31»t Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. No- 
dėliomis it švenadieniais 10—12 dien.

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 dienų 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

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

rz > j I nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
K alandos į nuo 5 jy g va|, vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 2t9 

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

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia 

b ■ .................. ■■■■■■■ ■
nmTnmiinmnmni

i Dr. Lavrence P. Slakis E
DENTISTAS

4454 So. Westem Avė, S
VALANDOS: J

M

* nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare h xxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Resn 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

i

na

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 St. 
Chicago, III.

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 6358

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų Šaknis, prašalina iš plauką 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai Švariai.

Dr. W. Yuszkiewiez,
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

i«i

FLIT
Išnaikina 

Kandis, Tarako
nus, Blakes, 

Muses
CTANūAUD OILCO.I NIW
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Naujienos eina kasdien, ifakiriant 
sekmadeiniu*. Leidftia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. HąUted SL, Chicago, 
111. — Telefonas i Jsbosevelt 8500.

Chicago Je — paltu:
Metams ................  $8.00

Uiaimokijimo kainai
Pusti metų ....________
Trim* mėnesiam*
Dviem mineaiam* ........
Vienam mintaiui ........

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija ____

Mtaeeiul............... ..........................7fc Tečiaus ir šituo atžvilgiu buvo padaryta labai ne-
Suvetnyto*e vaistijoM, ne chieagoje, I daug. Dauguma tautinių mažumų blokavosi tiktai tarp 

paltu: $7.op savęs (žydai su vokiečiais ir su lenkais), bet ne su liau-
J*® dininkais ir ne su socialdemokratais. Liaudininkai blo- 
1.25 Įkavosi su tautininkais ir su santariečiais (Ūkininkų Par- 
’ tija), bet ne su kitoms grupėms. O socialdemokratai (ku

rie turėjo didžiausią laimėjimą) nesiblokavo su nieku.

Tai yra ne tiktai melas, bet ir gryniausia nesąmonė. 
Opozicija yra pasidalinus į daugelį partijų, ir kiekviena 

’liJo partija statė savo atskirą kandidatų sąrašą; todėl visi 
balsuot už “vieną bloką-grupę’’ nieku budu negalėjo. 
Daugiausia, kas buvo galima padaryt opozicijos balsų su- 

-• 8c(vienijimui, tai — susitarti dėl balsų likučių padalinimo. •• AOV 
.. 75c

Metama ..................
‘ Pasai metų ______

Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam .________
Vienam mėnesiui M... t........*7ė

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metama ...........—----------......... $8.09
Pusei metų ......------- —...------— 4.00
Trim* mėnesiam* ----- ...------- - 2.00
Pinigu* reikia .siųsti pašto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

ANGLIJOS DARBININKAI IR MASKVA

KOMUNISTŲ MELAS APIE STREIKO 
“PARDAVIMĄ“

GENERALIS STREIKAS BUVO SĖKMINGAS

KUNIGIšKI KLERIKALŲ NELAIMĖS 
AIŠKINIMAI“

Didžiojo Anglijos streiko dienomis komunistų inter
nacionalas šmeižė streiko vadus ir kartu siūlė streiki- 
ninkalns piniginę pagalbų. Kominterno tikslas buvo įva- 

ryti kylj tarpe Anglijos darbininkų masių ir jų vadų, kad 
tas mases pritraukus prie Maskvos. Bet komunistų skal
dymo taktika nepavyko. Organizuotųjų Anglijos darbi
ninkų centras sugražino Maskvos pinigus atgal ir tuo da
vė bolševikams tokį antausį, kokio jie dar nėra gavę nuo 
užsienių darbininkų.

Suprantama, kad bolševikai ir visi jų klapčiukai 
šiandie dūksta ir dar bjauresniais šmeižtais stengiasi 
atkeršyti Anglijos darbininkų vadams. Jie skelbia, kad 
tie vadai “pardavę“ streiką. * *»' * •< .

Bet to paties numerio redakciniame straipsnyje 
“Draugas“ jau tiesiog įdėjo purviną šmeižtą prieš buvu
sias opozicijos partijas. Jisai rašo:

“ ‘Draugas’ pralaimėjimą senai numatė, nes buvo 
žinių, kad opoziciją smarkiai remia užsienio pini
guočiai.

“O ‘Ryto’ 96 n-ry randame, kad valst. liaudininkai 
nuo masonų (bedievių) priešrinkiminei agitacijai 
net pusantro miliono litų gavo“. • 
Kritikuoti šitą šlykštų prasimanymą nėra reikalo, 

nes Amerikos lietuviai nėra toki “beibės“, kad jam tikė
tų. Bet tegu visuomenė mato, kaip žemai yra nusmukę 
doroje katalikiškų kunigų redaguojamieji šlamštai!

—................................. II !■ .............—

I Apie Įvairius Dalykus. įj
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Kino ekranas
Maistas

[Pacific and Atlantic Photo]

Dorothy Westervelt, De Kalbo 
kolegijos studentė. Tos kolegi
jos trys studentai sumušę ją ir 
išgėdinę paleido. Studentai jau 
yra suimti ir sėdi kalėjime.

Dangaus Deivė
(žvaigždžių romanas).

(Tęsiny*)

bene

kaip 
dau- 
Hei-

Šitą naują savo melą komunistai remia tuo, kad 
streikas buvo atšauktas pirmiaus, negu valdžia išpildė 
darbininkų reikalavimus. Jie sako, kad net patys strei
kininkai dabar matą, jogei unijų viršininkai juos apga- 
vę, nes jie atsisaką grįžti į darbą, o angliakasiai, dėl ku
rių prasidėjo visas konfliktas, tai nė streiko neatšau- 
W fc i & l'.'M

Bet tai yra žmonėms akių dūmimas. Tai, ką komu
nistai skelbia, yra ne darbininkų unijų vadų kaltė, bet 
kapitalistų intrygos. Anglijos kapitalistai, žinodami, kad 
likvidavimas tokio milžiniško streiko, kokį buvo -iššau
kusios unijos, negali apseiti be tam tikros maišaties (kaip 
kiekviena demobilizacija), norėjo tuo momentu pasinau
doti ir įkąsti streikininkams. Daugelis fabrikantų todėl 
pradėjo skelbti, kad sugrįžusiems į darbą darbininkams 
busiančios nukapotos algos arba kad vieton unijistų bu
sią paimti skebai. Del šitos priežasties darbo atnaujini
mas buvo laikinai sutrukdytas.

Bet unijų viršininkams pakėlus griežtą protestą, pa
ti valdžia stengiasi šitą sutrukdymą kaip galint greičiaus 
pašalinti, ir dauguma nesusipratimų dėl buvusiojo strei
ko jau yra išspręsta. Dabar pasilieka tiktai išrišti ginčą 
anglies pramonėje.

Tiesa, kad šitas ginčas dar nėra pabaigtas. Bet yra 
netiesa, kad visuotinas streikas esąs atšauktas be jokio 
į jį atsižvelgimo. Yra visiems žinoma, jogei unijų vadai 
atšaukė visuotiną streiką tiktai tuomet, kai karališkos 
anglių komisijos pirmininkas buvo davęs premjero Bald- 
vvino vardu prižadėjimą, kad pamatiniai angliakasių rei
kalavimai bus išpildyti, t. y. kad anglių pramonė bus per
organizuota; kad iki perorganizavimo planas bus išdirb
tas, valdžia duos pašalpą kasykloms; ir kad angliakasiai 
galės sugrįžti j darbą senomis algomis.

Kad tokį prižadėjimą valdžia yra davusi ir ketina 
jį įvykdinti, patvirtina, pav. Chicagos “Tribūne“ kores
pondentas, kuris savo telegramoje iš gegužės m. 14 d.

“Tai reiškia, kad, nežiūrint kokia buvo techniška 
(generalio) streiko atšaukimo forma, jam pavyko 
pasiekti visa, ko jisai stengėsi pasiekti“.
Vadinasi, net kapitalistinio laikraščio koresponden

tas pripažįsta, kad Anglijos darbininkai laimėjo perga-‘ 
lę. O komunistai plepa, kad jie esą “parduoti“ ir “su
mušti !“

kitaip galvos— kitaip 
ir kitaip skaitysis su 
kitaip bursis vargus ir 
šalinti. Užtai genijams

“Draugas“ vėl monus daro. Kada “Naujienos“ pir
miausia pranešė, jogei Lietuvos klerikalai pralaimėjo 
Seimo rinkimus, tai jisai rašė, kad dar esą nesuskaityti 
balsai. Dabar gi, kada jau ir iš klerikalinių šaltinių jisai 
žino, kad “N.“ pranešimas buvo teisingas, tai jisai mė
gina savotiškai “išaiškinti“ savo vienminčių nepasiseki
mą. Tuo tikslu jisai deda net dvi storas melagystes savo 
praeito šeštadienio laidoje.

Pirmam puslapyje jisai rašo, kad “katalikai pralai
mėjo, kadangi nesugebėjo sueiti į vieną bloką. Opozicija 
gi sudarę vieną bloką-grupę ir visi už ją balsavo“. .

šiandien tuose kraštuose, kur 
| nėra pinigą steigti teatrų, kurie 
visą pasaulį galėtų atvaizduoti, 
kur nėra artistų, o tokių labai 
daug yra, net Lietuva, kurios 
valstybinis teatras neįstengia 
ištisai atlikti kitur rodomus vei
kalus, ateina drobės ekranas ir 
parodo tokių stebuklų, kokių 
dar šie nesapnavo. Visai kiton 
pusėn nustato jų pasaulėžiūrų, 
čia matytis kerštaujančius ir žu 
dančius visa Tamerlanus, čia 
rasi priešais švelniausias idėjas, 
kad galas kerštui! Musų kraš
te, kur yra virš dviejų milijo
nų žmonių, teatras kažkur 
Kaline parodo sutrumpintas 
dramas, išmeta netinkamą, iš
sijoja, ir ten, ko negali musų 
“daržinės” scena atlikti, na ir 
rodo galų gale. O rodomų vei
kalų tiek menkai! Provincija ir 
to nemato. O kas užginčys, kad 
teatras, nėra antroji, lygiagre
tė esamai, mokykla. Jeigu žmo
nėms rodysi ką nors, žiūrės 
ir kitaip nusistatys, o daugiau 
patyrę 
gyvens 
artimu, 
skurdą
privalome dėkoti, privalome ir 
4dno-teatro išradėjams. Musų 
mažai kultūringas kraštas elek
tros vielomis pavaro mašinų ir 
mato, kas dedasi pasaulyje, kaip 
kartais kas gyvena. Šiandien 
baisias pasakas pakeičia atviras 
ekranas. Radio pol leistas tik 
svajonė, o ekranas jau rodo. 
Kariavo armijos, karo pėdos 
toli vakaruose, o kino ekranas 
iki smulkmenos parodo čia.

Netaip buvo seniau, vos pora 
dešimtų metų: tuomet dar tik 
galvojo atrasti. Staiga sukan
tysis vilku pinigas, kurio vie
nu laiku matosi abi puses, da
vė idėją pradėti. Panašų rutu
liuką, vienoj pusėj su narveliu, 
kitoj paukštis, sukant ant siū
lo matosi, kad paukštis sėdi nar
ve. Vaizdas aky palieka 1/8 
sekundos, o kitas vaizdas atei
na daug greičiau, tokiu budu 
abu vaizdai susilieja į vienų. 
Daug švarių knygos lapų pa
imkim ir nupaišykim ant vie
nos pusės žmogų, įvairiose po
zose, dabar verskim greitai la
pus: žmogus judės ir, jei taip 
nupaišysim kad atliktų kokį 
nors darbą jis atliks. Ir daug 
tokių bandymų daryta, kaip 
su švytuokle, arkliais ir t.t. 
Žmogus vis ieškojo judančio 
paveikslo ir gale rado.

Pradėjo rodyti tik žmogaus 
keistus judesius, kaip sienomis 
žmogus lipa, bet visa tai foto
grafavo ant grindų, nupaišytų 
panašiai namams. žiūrovus 
šiurpas krėtė!

Iš karto atliko ant popierio 
kaspinų, vėliau pakeitė celuloi- 
do peršviečiamais. Nufotogra
fuodavo vos dešimtį metrų. 
Edisonas padarė celuloide sky
lutes kraštuose pritaikinti kar- 
buotam ratui. Dabar taip yra 
ir ilgis siekia kilometrų.

Stebuklą padarė triukai. Pa
veikslai judėjo, bet jie nutrauk
ti nuo negyvų figūrų. Įvairias 
figūras—išraiškas statė ant plo
kštumos ir fotografavo 
Ekrane gi prie liemenes, atro
dė, iš' tolo prilipo kojos, ran
kos, galva, plaukai, dešros laks
tė, kostiumai pešėsi ir t.t. Kas 
įvyksta per ilgus laikus parodo 
keliomis minutėmis. Operato
rius parodo visiems kaip auga 
žolė, skleidžiasi žiedas. Ir,at
virkščiai, akimirksnio įvykius 
parodo labai lėtai, pav. kaip 
krinta, susidaužia ir tt. Jeigu 
valgančio žmogaus scena pa
leisti atgal aparatu, atrodys 
kad jis valgys... bet vietoj tuš
tėjančio bus pilnas bliudas ir 
t. t. Daug kino-teatras padėjo 
ir padeda mokslo tyrimams.

Dabar kino-teatras tapo pa
sauliniu bekalbiu teatru. Da
bar eina bandymai šj teatrą 
prakalbinti fonografu. O jis 
Lietuvą aptraukė tinklu, tik 
šykščios spekuliantų akys nori 
juo daugiau turto sukrauti, ne
gu dvasinti minias. 

* ♦ #

Daug žo žmonės nežino, daug 
negali. Kai nėra aiškios ir 
stiprios pasaulėžiūros, sunku 
nusistatyti. Be* nusistatymo 
(idėjos) nieko nepradėk. Daug 
žmones trokšta ir matyti ant 
delno visą pasaulį, ir klausyti 
užmarių kalbos ir muziką, 
fronto kentėjimus, ir ilgai gy
venti, ir stipriais būti. Bet jį 
vargšą, likimas laiko smirdan
čioj dirbtuvėj arba dulkančioj 
raštinėj sėdėti. Kūnas silpnėja 
ir kartu norai keičiasi agonijos 
reikalavimais. Jis nori to, ko 
jau kaikurie turi. Išradimą iš
randa vieną po kitu: vienu ga
lima greičiau priešui galvą nu
kirsti, kitu kaulą suauginti, 
trečiu žilus plaukus nudažyti ir 
Lt. Kitais net akimirksniu 
visus nunuodinti. Chemija nori 
rasti žmogui tokį maistų, kad 
kiekvienas
nedingtų be naudos, 
šiol chemikalai tik 
žmonės užmiršta orą, nėra lai
ko vėdintis ir kvėpuoti, meta 
pieno valgius dėl brangumo, jis 
nori tik kimšti pijvan visvien 
ką, kad gurgėtų ir hutų dailus 
glostant, naktimis baldosi lie 
miego kliubuose arba kitaip 
naikina savo jėgas. Dabartinis 
žmogus mato, kad jis kuo di
desnį paršą paskers, tuo laimin
gesnis bus pavalgęs, arba di- 
džiuosis nevirintą straigą pra-

atomas jvalgytas 
Bet iki 
kenkia.

r.epalikome tos pasaulio apy
gardos, prie kurios priguli ir 
jūsų saulės šeimyna. Visas pa
saulis susideda iš daugelio mi
lionų saulių, atskirtų trilionais 
mylių viena nuo kitos. Ir visur, 
visur kur tik nepažvelgsime — 
mulės. Visur rasime šaltinius 
šviesos, šilimos ir gyvybės; sau
les įvairaus šviesumo ir didu
mo, įvairaus senumo besilai
kančias amžinoj tuštumoj, ete- 
ra, jėga savytarpės traukos ir 
jėga judesių — atskirai. Kiek
viena žvaigždė, kiekviena mil
žiniškoji saulė sukasi apie savo 
centrą kaip ugninis kamuolys 
ir lekia prie savo tikslo. Jūsų 
saule juda ir smarkiai lekia 
prie Herkulio žvaigždyno, prie 
to žvaigždyno, kurį mes nese
nai pralėkėme. Sirius skuba 
prie Karvelio žvaigždyno, Po- 
lluksas — lekia prie paukščių 
kelio ir visi tie milionai, bilio- 
rai saulių lekia Iier-yl>^jc su 
greitumu keletos šimtų metrų 

j sekundą Judesys, kuris palai- 
kO pasaulyje lygsvarą, yra pa- 
ptindas jo organizacijos, jo 
jSgros, jo gyvumo!...

in.
Trispalvės saulės šeimyna jau 

senai išnyko. Lėkėme pro dau
gelį dangaus kūnų, kurie visiš
kai buvo nepanašus į musų že
mę. Vieni atrodė visiškai pri
dengti vandeniu ir apgyventi 
vandeniniais gyventojais, ir net 
vandeniniais augalais. Kituose 
visiškai nebuvo pastebima jo
kio pėdsako vandens: tai buvo 
žvaigždės, kuriose, kaip ir 
žvaigždėje Alfo, Herkulio žvai
gždyne, nėra vandenilio. Tre
čios, rodos buvo ugnines. Pas 
nekurtas sustojome. Koks įvai
rumas !

(Bus daugiau)

—Dvilyčiai?! — pakartojau 
ir išdrįsau paklausti. — O 
tai geriau?

—Negeriau, bet kitaip, 
visur. Tai apsaugoja nuo 
gelio nelaimingų ekcesų.
kia, — tęsė jį, — visiškai pasi- 
liuosuoti nuo žemiškų įspūdžių 
ir minčių, kad galėjus suprasti 
begalinį įvairumą gyvenimo for
mų. Pas jus, žemėje, su laiku 
mainėsi gyvulių ir augalų ti
pai pradedant nuo pirmųjų ge
ologinių formacijų, ligi atsira
dimo žmogaus. Juk dar ir da
bar gyvulių ir augalų viešpa
tystė susideda iŠ daugelio tipų: 
nuo žmogaus ligi koralo, nuo 
paukščio ligi žuvies, nuo dram
blio ligi peteliškės. Taip pat, tik 
daug didesniu maštabu gam
tos jėgos darė pradžią gyvūnų 
ir augalų organizmams ir ki
tuose dangaus kūnuose. Forma 
gyvūnų ant kiekvieno dangaus 
kimo pritaikinta. sudėtiniams 

elementams to kūno, t. y. lygi
namajam svoriui, šilumai, švie
sai, elektros jėgai, sunkumui ir 
t. t. Pavidalas, organai, jaus
mai — jus turite tik penkis ir 
tuos blogus, — visa tai vystosi 
žemėje žemiškai, Marse — mar
šiniai, t. y. pilnai prisitaiko są
lygoms tos vietos, kur jai pri- 
seina taikintis, arba aiškiau: 
gyvenimas visur prasideda ir 
vystosi pagal reikalavimus auk
štesnių įstatų, kurių klauso vi
sa gamta, būtent — įstatymo 
tobulėjimo, progreso!...

Uranijai kalbant aš žiurėjau 
į lekiančius orinius gyventojus 
prie gėlių miesto. Baisiai nu
stebau pamatęs, kad augalai 
judėjo, išsitiesė ir lenkėsi pri-

rijęs. Kili mano, kad daug, 
prlicimSęs busiąs laiminu imi- 
sias: ir sotus ir gudrus. Bet 
taip nėra. Atsiranda bendruo
menėj tokių, kurie iŠ karto su
valgo kepalą duonos, išsrebia 
katilą sriubos, bet ne tik, kad 
nejaučia laimės ir išminties, 
dar net dūsauja nelaime, ir 
beprotyste. Jie idiotai! Žmo
gus ne mašina, nepakursi šil
čiau normos, negalvos ir ne
dirbs daugiau, bet suirs orga
nizmas. Taip pat ir nevalgius. 
Tais dviem atvejais užsimiršta 
idealai. Daug ligų, prikimštas 
pilvas bulbių arba kitko pana
šaus. suteikia. O gydytojai 
spricavoja įvairius chemikalus 
nuodus pataisyti, 
išblyškėlius baudžia, 
t racija kiša, rakina 
se. bet visi užmirštu 
rinimų maisto. Dar ko, medikas imdami savo gyventojus, žalio- 
lieps “dėl sveikatos” išgerti!

Pedagogai 
adminis- 

kalSjimuo- 
apic page

ji saulė nusileido ir užtekėjo 
alaus, rūkyti .cigarą ar kt. Ir oranžinė. Visas landšaftas bu
ko tie nuodai kvortomis ski- Vo užlietas pasakingais tonais, 
riasi nuo nuodų gramais. Kar- 0 padangėse to paveikslo švietė 
tai gydytojus nuodų firmos pa-Į oranžinei žalsvas mėnulis. Me- 
perka reklamuoti. Maisto gi( liodija skambėjusi ligi šioliai 
užtenka, laiko yra. Oro mais
tas mažai naudojamas nors vi
są kraują jis tik šildo, vietoj 
pigaus pieno perka brangias 
bendzytas gyvulių ar žvėrių 
kulšis, be to dar griebia iš ma
šinų cukrų, želatiną, chemika
lų sunkas ir t.t. Tokios naštos 
neišlaiko musų kūnas, ir dabar, 
kai maisto įvairaus yra, daug 
skundžias^ kad žmonės silpnėja, 
vaikai veda, be laiko žyla ir 
daug miršta. Kas kita kraš
tuose, kur žmonės gyvena po 
atviru dangum tik darganose 
sulįsdami į bakūžes, kas kita, 
kur vietoj chemikalų, maitinasi 
karvės tešmeniu. Ten ir šimta
mečių netrūksta, kai centruose 
kūdikiai sensta.
surukšliję veidai. Tolstojus sa
ko, kad viso blogo pradžia mė
soj. Dabartiniais laikais yra 
armijos vegeterionų, kurie mė
sos 
nės 
sa 
sų 
ta), kuris senai gyvena ir lai
kosi griežtai dietos: valgo pie
ną, riešutus, vaisius. Be to 
tiek mažai, jog kiti stebisi. O 
padirba tiek pat (raštu), kiek 
tie, kurie kemšasi lašiniuočius. 
Jis išgeria stiklą pieno, keletą 
riešutų, medaus ar obuolį. Bet 
jis kramto tiek, kad dabarti
niams mėsos rykliams nusibos
tų valgymas. Be to, sako, kad 
perdaug gyvuliškai žmonės mai
tinasi, perdaug pliumpa alko
holio, garstyčių ir įvairiausių 
priemaišų, užtai ir daug džio
vos ir kitų ligų. Jog dabar 
daug kas iš džiaugsmo per
braukia barzdą, kai jam pilvo 
gurgia. O pasakyk jam ką nors 
apie tai, jeigu artimesnis, tie
siog iškolios. Nuo maisto pri
klauso kūnas, dvasia priklauso 
nuo kūno, o nuo dvasios (pro
to) priklauso gyvenimas. O da
bar koks pasauly gyvenimas?

nutukę arba

nevalgo. Paprastai žmo- 
dabar daugiausia mė- 

ir tegyvena. Yra mu- 
tarpe Vydūnas (Storas-

ore nutilo, ir tylumoje išgirdau 
dainų dainuojama tokiu tyru 
balsu, kurio negalima sulygin
ti nė su vienu iš žemės garsų...

—Kokia stebėtina sistema, — 
surikau. — Kaip puikus tasai 
pasaulis, apšviestas tokiomis 
saulėmis! Juk tai dvilypės, tri
lypės ir t. t. žvaigždės!

—Tai ne žvaigždės, o saulės, 
— atsakė deivė. — Nuo žemės 
jus matote kaip jos, lengvai su
jungtos ryšiais tarpusavio tran
kos, po dvi ar daugiau, randa
si rangaus laukuose, visuomet 
gražios, šviesios, visuomet ty
ros. Lakindamos berybėje jos 
palaiko tarpusavyje lyg ryšį, ir 
daugiau moralį, negu medžia
ginį. Harmonikai nutiestomis 
linijomis jos sukasi viena apie 
kitą, pagimdytos dangiškais 
dvyniais žvaigždžių berybės 
laukuose pasaulių kūrybos pa
vasaryje! Tuo laiku, kai papras
tos žvaigždės, kaip jūsų saulė, 
šviečiu bėry beje viena, dvily
pės arba daugialypės žvaigždės 
tartum gaivina savo judesiu, 
spalva ir savo gyvybe tylias 
dausas amžinos tuštumos. Vie
nok, ’— pridūrė, — tęsime ke
lionę, nes kol kas atsitolinome 
nuą žemes vos koletų trilionų 
mylių (trilionas lygu bilionui 
milionų).

-Keletu trilionų?
Taip. Jei iki šiai vietai ga

lėtų atskristi nors koks garsus, 
pavyz. išsiveržiančio vulkano, 
patrankų, perkūno, minios riks
mas, arba, galiausiai, . bažnyti
nės giesmėmis, tai tasai tolumas 
taip didis, kad garsai, skren
dantys paprastu greitumu gar
sių bangų, atskristų pas mus 
vos per 15 milionų metų. Mes 
tik dabar tegaletumėm klausy
ti tai, kas įvyko prieš 15 milio
nų metų. Ir, vis tik, sulyginus 
su berybe, mes esame dar ne
toli tavo gimtines. Ten, žemai, 
dar gali pastebėti mažutę žvaig
ždę savo saulę. Kol kas dar
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Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NPRKAITIS

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Healing 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St„ Chicago 
Phone Canal 2591

PO GAISRO 
IŠPARDAVIMAS

ras musų krautuvėj — ug- 
his tapo greitai sustabdy
ta. Dabar pianai, fonogra
fai, radio, rekordai ir roles 
parsiduoda už labai žemą 
kainą. Pasinaudokite šią ne
paprastą atsitikusią progą.

JOS. F. BUDRIK
3313 So. Halsted Street
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Lieluvių Rateliuose.
Iš Chicagos Lietuvių 
Draugijos darbuotės

Grupių kompeticijos vajus

Ketvirtas mėnuo vajaus. Dar
bas vystosi visu tempu. Drau
gijos narių skaičius auga vis 
kas-kart spėriau. Gegužes 9 d. 
draugijos susirinkime buvo pri
duotos 26 naujos aplikacijos, o 
draugijon įstojo 30 naujų na
rių.

šiame susirinkime centralinė 
grupė pasirodė ytin judri — 
gavo net 25 naujus aptikantus 
į vieną mėnesį. Daugiausiai lai
mėjo P. Galskis — 11 aplikan- 
tų ir A. Grakauskienė 7 apli 
kantus. Drg. A. Grakauskiene 

moterų šiame

čiau tiktai Galskis ir Matulis. 
Jeigu drg. A. Grakauskienė 
taip judriai darbuosis, nėra 
abejonės, kad sekantį susirin
kimą drg. M. Matulį pralenks. 
Žinoma, nenoriu pranašu būt, 
nes bijau padaryti klaidą — pa
gyvensime, pamatysime.

Daktaras Montvidas, kuris 
per porą mėnesių buvo “sltnv 
motion“, nūnai vėl atgijo: ga
vo 2 naujus aplikantus. Drg. 
A. Ambrozevičius, kuris skaito
si iš geriausių 
tas, kolei kas 
Žio žingsniais: 
rą aplikantų. 
Ambrozevičius
aplikantų gauti kur-kas dau
giau negu bile vienas kitas, nes 
jis tokiame darbe yra tikras 
specialistas. I>rg. Jonas Grigai
tis, vos ne vos •vienų aplikantų 
sužvejojo. Aš jau maniau, kad 
drg. Grigaičiui, kaipo vajaus 
dalyviui reikės amžiną atsilsį 
atgiedoti, tečiaus apsirikau: pa-1 
sirodė, kad dar jis gyvas. Su 
drg. čiuplevičium, maniau, kad

geriausias agen- 
progresuoja vč- 
gavo tiktai po- 
Tiesą pasakius, 
turėtų naujų

> vajuje stovi 
aukščiausiai, nes turi 11 apli
kantų. Iš vyrų už ją stovi aukŠ-

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia jei na telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri eavr 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
Petronėlei Urbšaitei 

Povilui Paulauskui 
Margarietai Paulaus
kienei 
Aleksandrai Určinaitei 
Marijonai Reinarteinei 
Ipolitui Razvadauskui 
Onai Norbutaitei 
Marcelei Kudirkaitei 
Mykolui šarakauskui 
Marijonai Michalkevi- 
čienei 
Jonui Pareikai 
Alrks. Dulskiui 

Ženibanskiii 
Bartkui 

Dovoliui 
Drungelai 

Mišeikienei

24272
6511

24270

22812
55525
55528
21272
12280
22814
22815

22816
55538

(>110
6130 A

6205 K.
6229L-I.
(>293 -B.

12208 B.
6296 K. Valickui
6335—K. Boibienci
6340—J. Nutautui

6318 T.
6352 J.
6906 J. 

21220—0 
21225—A
6379- J.

22776
22769
22774
95897

6422

trui šinckui 
Biulderiui 
Veličkai 
Vespenderienei 
Pukiskienei

Žanrini 
Ceplauskienei 
Lauruskytei 
Dobrovolskienei 
Žardeckienei 

il.ukpetriui 
• Lukpetrienei 
Karcauskaitei 
Jonikienei

1. Vedeckiui 
j—B 
—K

6417
6 118—V, 
6425— M 

22424 A

A.

Jūkniui 
Vaitkui 
Bušinskienei 
Laurinaičiui
Dargaitei 
Birškienei

22432 M. žemeckienci 
75249—P. Janušienei

6197—O. Martinaitienei 
21243- M. Valaitienei 
21244—T. Rimkevičienei 
21254—A. Šidlauskienei

(1519-----M. Šukienei
x517—A. Mikšienei

Labeikiui

Šukiui
Zakarui 
šadbarui

904 - P
6092—J. Šimkui

6196—K. Kapliauskui 
6215—P. Petraitienei 
6238—B. Mbnstavičienei 
6214—S.

22731—S.
22716—P.
55493—M. Salasevičienei

6289 M. Monkienėi 
6281—O. Senionis 
6298—A. Eitutienei

12213—0. Rimkienei
6309 J. Vaitkui
6328—M. Danisevičienei 

21208—K. Kalvinskienei 
31209—D. žiurienei

6259—P. Žilinskui
6240—D. Jankauskaitei 
12195—Ė. Dudonienei
6242—V. Dantienei
6246—O. NiaurieiMį 

12202 A. Kamičaičiui 
12229—M.
6355— J.
6356— R. Martinkaitei

22427—K. Raudžiui
6354—B. šakalskienei
6372—D. šaukštienei
6382—J. Navickiutei 
6390 A. Bobelienei 
6404—A. Gintautienei 

12212—J. Valinskui 
21223—M. Jučaitei
6395— A. Šimkienei 
6393—M. Butkuvienei

75248—Z. Strazdas
6396— A. Janonienei

Mekšraitienei
Noreikaitei

BILLY’StUNCLE

LOOVJE 
Mkt= A 
/TUUG>.
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M. t A&OUT ^OU
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TH\S GVT
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bus blogai irgi, bet jis šiaip 
taip irgi gavo vieną narį. Drg. 
V. Briedis, nors “slow, būt 
aure” — jam vieną narį į mė
nesį kaip iškepta. Drg. K. No- 
rnitis kad ir ne vajaus dalyvis, 
bet vieną narį gavo. Jam 
klauso stambus ačiū.

Dabartinis vajaus stovis 
šitoks:

pri-

yra

Centralė grupė
Nauji nariai 
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P. Gabrius.................
A. Grakauskienė 
Dr. A. Montvidas
A. Ambrazevičius
J. Pažerauskaitč
V. Briedis..........
K. Kairis ..........
B. Briediene ....
J. Degutis ..........
B. Smalalicnė ..
M. Katkevičienė

Nedėlioj, balandžio 25 d., įvy
ko surprize party p-nios Broni- 
slavos Marcinkienės, 314 Ken- 
sington Avė. Surengė josios 
draugės ir draugai, tarpe kurių 
buvo daug naujieniečių: K. 
Kungis, S. Rupeika, K. Riaukai, 
VI. Bučinskai, J. čiapai, M. Gu
dienė. Daugiausia pasidarba
vo suarganizavime yiršminėto 
pokylio pp. O. Gecliienė, K. Čuir- 
nauskienė ir O. Mačiulskienė iš 
Ėluc Island, 111. Viena iš drau
gių išviliojo p-nią Marcinkienę 
į teatrą, o tud laiku rengėjai su
nešė dovanas, valgius ir gėri
mus. Pagryžusi iš teatro p-nia 
Marcinkienė rado pilną namą1 
svečių:

Paskui visi blaivai ir drau- tė dabar bus ne vien 
giškai linksminos iki vėlybos bet ir, dramos draugija.

•skyriuje pasižadėjo veikti 
artistas S. Pilkas.

Generaliu Birutės vedėju ma
loniai pasiliko komp. A. Vana
gaitis.

I Birutė ne vien sau rengs va
karus ir koncertus, bet malo
niai pagelbės ir kitiems tai da
ryti, jei tik -kas atsikreips prie 
Birutės valdybos. —D. M.

B
K

Dauginis .. 
Tipsas .... 
čiuplevičius 
Grigaitis ..

Viso
Vyrų grupė 
M. Matulis ..........

V. Martinko ........
J. Tveraga1 ......
A. Lungevičius ...
L. Striupas ..........
F. Prusis .............
B. Ncmaj tiška .....
A. Gricius ............
F. Brajus ............
A. Petrulis............
J. Giniotis ............
J. Jokubauskas ... 
J. Sudeikis............
V. Kiniauskas ... 
V. Petkus ...........

Viso ..
Gauta ne vajaus dalyvių

M. Vėžys ......................
F. Venckus .................
A. Gulbinas ....... ......
T. Brazys .....................
J. Narbutas .................
V. šlikas ......... ...........
J. Gedraitis ................/
V. Green .....................

A. Valiulis

Viso gauta naujų narių lai
ke 4 mėnesių .............. 165

žemiau pažymėti vajaus da
lyviai, kurie dar iki šiam laikui 
nėra gavę nė vieno nario Chi
cagos Lietuvių Draugijai: Ig. 
Černaimkas, J. Badišauskas, A. 
Vilis, V. Diveikytė, E. Breivy- 
tė, O Vilionė, M. Lapienė, K. 
Budrytė, A. šlivienkaitė, V. 
Burbienė. J. Kuzmickas, B. sai
kus, Sholtmonas, P. švelnis, 
A. Jankauskas, P. Stungis, J. 
Makrickas, A. l'amošiunas, F. 
Jurėnas, F. Stanionis, J. Auryla, 
Jatgelionis, K. I^abanauskas, A. 
Linge. ’■—Maxim Lupas.

Roseland
dar-Geg. 1 d. žymiam vietos 

buotojui ir Liet. Scenos Mylėto
jų Ratelio pirmininkui J. M. 
Pučkoriui ir jo žmonai, jų na
muose 10049 Perry Avė., buvo 
surengta “surprise pąrty”. Su
rengimu rūpinosi p. 0. Dargie
nė. Svečių susirinko nemažai 
ir drauge su d. Pučkoriais link
sminosi iki vėlybai nakčiai.

I 1
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DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Mileris, vice-pirm. Krasauckie- 
nė, prot. raštr Al. Micevičius, 
pagelb. L. Pagareckas, fin. 
rašt. B. Bigeliutė, pag. M. Yo- 
eiutė, ižd. K. Vilkas, kasos glo
bėjai K. Ačas ir J. Jaukantas, 
knygius T. Januša; Auditorijos 
atst. Ad. Micevičius. Hemėjų 
komisija — Dr. Kliauga, inž. 
K. August ir adv. A. Olis. Dra
matiško skyriaus komis, p. S. 
Pilka, A. Vanagaįtis, P. Mile
rienė, Krasauckienė, Yuodis ir 
J. Uktveris. Tai ir visa Biru
tė. .Ji kaip matote, susideda iš 
gerai žinomų ir tinkamų žmo
nių.

Birutė padarė ir vieną labai 
svarbų nutarimą, būtent atstei- 
gti dramatinę skyrių. Tad Biru- 

dainos,
Tame

ir

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas krovjoi Odoa, Rectal, 
Venerinis ir Chroniikaa

VYRU IR MOTERŲ
VALIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Kay 
ir Elektrą

Or. J. W. Beaudettef M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viriui panko
Valandom: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

iki 0:80. Nedėlioj nuo 2 iki 4:80 
Phone Canal 0464

METUV18 AKIjO'l SPĖČIAU?
Palengvins akių {tempimą, 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karStj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyetę. 
Prirengu teisingai akinius. visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. S pečiai ė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. VaL: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

5TAS 
kuris

nakties.
— XX.

Iš Birutės
kadChicagos Birutė ne.tik 

yra pagarsėjusi po musų lietu
višką pasaulį, bet yra labai 
graži ir įdomi draugija, daug 
gražių ir naudingų darbų atli
kusi, daug mums malonių bei 
Unksmių vakarų yra patiekusi. 
Ateinančiais metais Birutė švęs 
savo 20 metinį jubiliejų. Naujai 
“Birutės” teks tą jubiliejų di
delėmis iškilmėmis minėti.

Birutės darbuotė šiemet
vo nemaža, bet ateinančiais me
tais ji bus daug didesnė.

stovis irgi ne- 
rašt. p-lė S.

tvarkiai pri- 
raportu, per

bu-

Fi-
nansinis Birutės 
blogas. Finansų 
Yjuškaitčs ‘labai 
rengtu metiniu 
visą metą Birutė turėjo pajamų
$4,333.09; o išlaidų $3,944.89; 
banke randasi $388.20. Birutė 
taipjau turi Ghgo. Liet. Audito
rijos gold bonų $100 Ir uz 
$50.00 Šerą; duota depozitų 
ant svet. $8.00, gi Birutei sko
lingi $162.12, viso $780.32. Tai 
tiek randasi pas Birutę pinigų. 
Be to yra kitokio tturto apie 
$2,000 vertės — gaidos, ’mi- 
meografas, pianas, kortina etc.

Valdyba, kuriai teks darbuo
tis per ateinančios jubiliejinius 
metus yra sekama: pirm. P.

ONA BENUšEVIčIENfi 
Po tėvais Juškykė

Mirė Gegužės 14 dieną, 5:14 
valandą ryto, 1926 m., sulauku
si 35 metų amžiaus; gimusi 
Lietuvoj, Šiaulių miesto, palik
dama dideliame nubudime savo 
mylimuosius ir mylinčius pen
ktus vaikus, Oną 21 motų, Frsnk 
19 metų, Petrą 16, Jolin 12, An
taną 4 metų. Dabar randasi pri
rengta j paskutinę kelionę, na
muose 4511 So. Spaulding Avė., 
pas p-nią S. Jogmin'ienę.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Gegužės 18 dieną, 9 valafldą 
ryto iš namų į Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
vėlionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Benuševičie- 
nės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teiki i jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vaikai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Kadžius, Telefonas 
Canal 6174.

le6nas viciulis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Geg. 11, dieną, 4 vai. vak., 1926 
m., sulaukęs 51 metų amžiaus; 
gimęs Kauno rėd., Telšių ap
skričio, Salantų parapijos, GrU- 
žlaukių kaimo. Amerikoj išgy
veno 22 metu, palikdamas nuliū
dime brolį Kazimierą, Lietuvoj 
seserį Oną, brolį Juozapą. Bu
vo narys Švento Vincento Drau
gijos.

Kūnas pašarvotas, randasi 
12245 Emerald Avė., W. Pull- 
man, III.

laidotuvės jvyks Panedėlyj, 
Gegužio 17 dieną 8 vai. ryto iš 
hamų į švento Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gėdulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Leono Vičiubo gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudęs liekasi
Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gia- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Lietuvių Dehtistas patar
naus geriau. •

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Akinių Pritaikymo Mano
METŲ PRITYRIMO

' Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Df. Jau J. Smefana

Amerikos Pavyzdinis

NEGALIT
Parduodamas

JO VIRŠYTI 
visose krautuvėse

r—--------------------------- *
Mėnesinių Išmokamų 

Kontraktų Reikia 
Bile Kokioje Sumoje

Musų kainos yra 5% iki 15% pi
gesnes negu kitur Chicagoje. At- 
sinelkit abstraktus ir kontraktus 
gatavai dėl užbaigimo deal. Atda
ra kas vakaras.

National Finance Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanokc Bldg., Central 4757
- - .. . _. J
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MARIJONA VITKAUSKIENĖ
Mirė Gegužės 14 dieną, 8 va

landą ryto, 1926 m., sulaukusi 
39 metų amžiaus; gimusi Lie
tuvoj, Tauragės valsčiaus, pa
likdama dideliame nulįudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
vyrą Romaną Vitkauską, dvi 
dukteris: Kleofą ir Efrožini) ir 
tris sūnūs: Romaną, Stanislovą 
ir Rikardą. Dabar 'randasi pri
rengta į paskutinę kelionę, na
muose 4605 So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks Gegužes 18 
dieną, 8 valandą ryto iš namų 
į šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Marijonos Vitkau
skienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimą.

*• ■ *

Nubudę liekame,
Vyras, Dukteres ir Šunai

Laidotuvėse patarnauja gra-
_ ■ I g I * k ’ 11 I r*.

ANTANAS BUDVITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliuv 

Gegužes 16 dieną, 2 valandą 
ryto, 1926 m., sulaukęs apie 88 
metų amžiaus; gimęs Papinau- 
jos kaimo, Kvėdarnos parapi
joj, palikdamast dideliame nu
liūdime savo * mylimuosius ir 
mylinčius moterį Emeliją; 
Franciška-duktė 10 metų; Ka- 
tamieras-sųnus 9 metų; sesuo 
Barbora Jagminienė, švogeris 
Franciškus Jagminas, trys pus
broliai Jankauskiai ir pussese
rė Barbora Daunienė, o Lietu- 
Voj senus tėvukus ir 6 seseris. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
4609 Rockwell Street.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Gegužio 20 dieną, 7:30 valan
dą ryto iš namų į Panelės 
Švenčiausios Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
Už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero, ka
pines.

Visi -A. A. Antano Bidvičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame, 
Moteris, Vaikai, Sesuo 
ir švogeris.

I.aidotuvėse patatnauja gra
fomis 1. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard^ §203.

OPTOMETRISTAS 
1801 South Ashland Avenue 

Kampas 18-toa Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be
Operacijos

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, plo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį išgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

IšegzaminavimaH ir patairymai 
dykai 

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 So. State St.

Kampas Congress SI., 2 fl.
Valandos: I’anedėly, Seredoj ir 

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

Boulevard 5203

OML.V
QNE

PUBLIC HEALTH
Public Health Departinentas viso

je šalyje atsišaukia į piliečius, kad 
jie pagelbėtų platinti žinias dėl už
laikymo švarumo namuose, tuo 
badu prašalinimui ligų ir bereika
lingu kentėjimų.

Užlaikyki namus švariais ir 
šycikais, vartokit nuolat Sani- 
Flush dėl valymo kloseto bo\vl, 
nės tam tikslui yra išdirbtas. Kiek
viena namų šeimininkė turėtų tu
rėti pas save rtamie to gero valy
tojo.

(Skelbimas)

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

, OFISAS: 
688 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Ilalsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Boulevard 4139

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

OU5E. 
tAOfefc. CUU 
'TUAsM 
\ OFk

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicągo, III.

.......
Phone Boulevard 5203

Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. Utfi.SU Cbicago

Atėjo Kultūra No. 4. Kai
na 45 centai. Galima gauti: 

NAUJIENOSE 
1739 So. Hakted Street 

Chicago, III.

i 
j
1

Utfi.SU


NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, Geg. 17, 1926

Lietuvių Rateliuose.
Bridgeportas

Ar myli savo gimines, sa 
vo draugus Lietuvoje?

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI

AuPereitą penktadienį Liet, 
ditorijoj buvo “stebuklų vaka
ras“. Tai buvo pirmas lietuvio 
niagiko .J. čekanavičiaus pasi
rodymas chicagiečiams. Kaipo 
magikas, p. J. čekenavičius at- 
sirekomendavo gana gerai. Jo 
magiški “triksai“, vieni gana 
sunkus, kiti lengvesni, išėjo get
rai ir publikos kiekvieną jo 
“triksą“ sekė dideliu įdomu
mu. Tokio lietuvio magiko chi
cagiečiams tu r būt dar neteko 
matyti. Publika žiurėjo ir ste
bėjosi kaip visokie nepaprasti 
dalykai atsitinka vien mostelė
jus raganišką lazdelę, štai iš 
visur, kur tik lazdutė paliečia, 
byra pinigai, o kitą kartą pra
žūna ir kur kitur atsiranda; 
štai atskiri geležiniai lankai 
susikabina ir pasidaro retėžius, 
kurio ’ niekas negali perskirti, 
bet priėjo magikas — ir lun
kai vėl išsiskyrė. Ir daug daug 
panašių neregėtų ir nesupran
tamų šposų, kartais labai juo
kingų, magikas prikrėtę visą 
vakarą.

Ihiblikos buvo virš 300 ir 
kaip matyt, visi liko patenkin
ti. Kada dabar chieagiečini su
sipažino su J. čekanavičium ir 
patyrė, kad tai ištikrųjų yra 
gabus magikas, tur būt dabar 
dar skaitlingiau lankysis į jo 
vakarus.

.Jau buvo minėta, kad lietu
viams rengiasi duoti koncertų 
pasaulinis choras. Tai yra tie
sa. Ir koncertas bus ne “kada 
nors“, bet pradžioj ateinančios 
savaitės, ir tai Lietuvių Au
ditorijoj.

Kokis choras duos koncertą, 
bus paskelbta vėliau. Tik tiek 
turiu pasakyti, kad tai bus la
bai garsus choras, apvažinėjęs 
veik visą Europą ir Ameriką 
ir daliar viešintis Chicagoje. 
Dainuos jis nors svetimas, bet 
kiekvienam suprantamas dai
nas ir jo dainavimu negalima 
bus ir atsigėrėti.

O kai užgirsite dar kokiam 
tikslui koncertas yrav rengia
mas, tai tikrai kiekvienas norė
site jame būti. Ir nestel>ėtina, 
nes kiekvienas dainos mylėto
jas ten tikrai bus. —U.

Tūkstančiai Lietuvos žmonių 
akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas“ kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų“ pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos“. Žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos“ 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas“ per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ’ ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų“ spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų“ 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraistė. I 
“Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei Į 
teisingai ir 
ja.

Todėl jei 
minės, savo
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kuria beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas“. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų“ kaina metams į Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų“ agentus, “Nau
jienų“ skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago.

nuoširdžiai tarnau-

jųs mylite savo gi- 
draugus Lietuvoje

Brighton Park Pranešimai
centras 
atidaro- 
ir seno-

Archer Avė. darosi 
viso biznio. Nuolatos 
mos naujos sankrovom 
šios didinasi.

Paskutiniu laiku žinomi na
mų statytojai, Rubin Bros., 
perkėlė savo generalį ofisą nuo 
Kedzie Avė. ant Archer Avė. 
— 4155 Archer Avė. Kiek pa
tirta, jie daro biznį su daugy
be lietuvių, kaip statyme na
mų, taip pardavime, čia dir
ba vienas lietuvis kaipo sales- 
manas, Joe Patumis, jau per 
keletą metų. w-P. G.

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

ar kviečia.

Klaipėdos miestas pa
sveikino lietuvius 

ekskursantus
KLAIPĖDA, gegužės 10 d. — 

Lietuviai ekskursantai, kurie iš
plaukė iš New Yorko Baltijos 
Amerikos Linijos garlaiviu 
LITHUANIA, atvyko į Klaipė
dą šj rytą ir buvo sutikti audi- 
džiausiu entuziazmu, dalyvau
jant gubernatoriui, uosto prezi
dentui, miesto tarybai, organi
zacijoms, atstovams iš Kauno 
ir milžiniškai miniai žmonių.

Ekskursantai visi sveiki ir 
reiškia savo didžiausį pasitenki
nimą sudarytomis Baltijos Ame
rikos Linijos galimybėmis tokiu 
budu pasiekti Klaipėdą. Klai
pėdos lietuviai neapsakomai 
džiaugiasi tiesioginiu susisieki
mu tarpe Amerikos ir Lietuvos 
ir pataria visiems lietuviams Ši
tuo keliu grįžti atgal Amerikon. 
Ekskursantai sudėjo gėlių vai
nikus ant kapo žuvusių lietuvių 
karžygių, kurie buvo nukauti 
kovose paimant Klaipėdą.

Prisidėkite į šią draugiją
Chicagos Lietuvių Draugija S. 1 

yra didžiausia savišęlnos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,009. Yra trys 
skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priimamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
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. Roosevelt 8500.

Pavieniai nariai norinti įstoti į 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės į “Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti aplikaciją į Chi- 
cagoa Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

p.

LSS 4 kuopos susirinkimas įvyks 
antradieny, gegužės 18 d., 8 
vakaro, Raymond Chapel svet. 
lonėkit visi nariai atsilankyti 
sirinkiman. —Valdyba.

vai. 
Ma- 
su-

lie-Pranešimas Town of Lake 
tuviams, kurie gyvenu tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-člps ir 56-tos. Viršpa- 
minėtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama. iftneiioti 

nuo 8-Cios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 85-tos iki 31-mos gatvšs yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Ut “Naujienas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve- 
tanti pažymėtame zone, o da neap- 
lupinami ankstyvomis “Naujienomis’’ 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevsrd 9888).

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.007 

Atsakymas: $100.00 ant syk |r 
$6.00 j metus pet visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ri! sudaro nematomą Juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai ) “ “7___
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

praleidžiame 
unčiame savo centus 

dirbti dėl kitų.
Atsiminkite tai, kada jus pralei

džiate pinigus. Atsiminkite, klek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tu mėtjuos į banką ar smilką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno
1100.00 — pamislyk kiek Jūsų 
šlmlas uždirbtų jei laikytumėt j|į
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie .taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

au sekretorių 
o nuo j- su

dauginai* Jūsų

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

ASMENŲ MOJIMAI
PAIESKAU drauges, kuri pir

miau gyveno po antrašu 5333 So. 
May St. Malonėsit prisiųsti man sa
vo antrašą, o per telefoną kaip 
sakei savo antrašų, aš negerai už
sirašiau ir jokiu budu tamstos ne
galiu surasti. Mano antrašas 
kitas, kitur gyvenu. Prisiųsklt 
savo antrašą.

K. SLABAITIS
1804 W. 46 St., Chicago

MĖNESINIAI APMO
KAMI KONTRAKTAI 

DelDeed
Mokame Gerą 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

BANKERS’ DISCOUNT 
COMPANY

Suite 405 Otis Building 
10 S. La Šalie Street 

Franklin 4431

irgi 
man

Aš Kazimiera Daujotienė, po tė
vais ReininaitČ, ieškau dėdės Ka
zimiero Rėminio. Paeina iš Salan
tų vals., Kretingos apskr., Žeimių 
kaimo. Girdėjau, kad 1911 metais 
išvažiavo Amerikon ir apsistojo 
Baltimoryje, Md. Aš turiu labai 
svarbų reikalą, tad meldžiu Jo pa
ties ur kieno kito, koris žino Jo 
adresų man pranešti. Už suteiktų 
žinią busiu dėkinga. Mano adresas: 
Mrs. K. Davit. 4753 W. Congress 
St., Chicago, III.

ISRENDAV0J1MUI
ANT RENDOS Storas, 4 kamba

riai dėl pagyvenimo, geroje vieto
je, tinkamas dėl visokių biznių, 
netoli lietuvių bažnyčios. Tam pa
čiam name flatas ant rendos, 5 
kambarių, 1434 So. 49th Ct. Atsi
šaukite pas savininkų

4936 W. 14th St., Cicero, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARIS rendai vyram, be val

gio; Apšildomas, 1 lubos. 3243 So. 
Emerald Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Mėnesiniai Apmokami Kon

traktai Del Deed

Mokame gerą kainą. Greitas veiki
mas. Jei jus gaunate mėnesinius iš
mokėjimus už parduotų savo namą, 
atsineškite savo visus dokumentus ir 
kontraktus dėl deed, mes užmokėsi
me geriausią kainą Chicagoje už li
kusią neišmokėtą sumą pinigų. Ofi
sas atdaras vakarais.

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

Franklin 4431

Cash Pasiūlymas 
i 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 6:30 iki 8:30.
Bankers’ Discount Co.

S uite 405 Otia Bldg.
10 South La Šalie Street 

Franklin 4431

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

ŠIUOMI turiu garbės pranešti vi
siems savo pažjstamiems, kad aš pa
dariau ryšius su Hovrard 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

BAGDONAS BROS.
MOVING. EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPĘRTS 
Long d i stance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 8408—Blvd 7667 office

REIKIA DARB1NINKĮĮ
VYRŲ

REIKIA pardavinėtojų su patyri
mu arba be patyrimo, dirbti 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 4313. 5037 S. Marshfield

REIKIA 2 gerai išrodančių 
sales managerių ir 6 smarkių 
salesmenų pardavinėft apart- 
mentinius ir biznio lotus Chi
cagoje, 8’4 mylios nuo vidur- 
miesčio, 63 St. ir Marquette 
Park dlstrikte. Atsilankykite 
kol mums dar reikia pardavinė
tojų, Room 1506, 10 So. 
Šalie St., J. R. Arvidson.

La

NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEMĖ
BARGENAS 3 FLATŲ

kaina $11,385

TURI BŪT PARDUOTAS TUOJAU

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
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.

BR1DGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

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

GRINDER’IŲ
TURI turėti patyrimą- prie 

grinding bąli bearing racers. 
Pageidaujama operatorių, ku
rie yra operavę Van Norrnan. 
Mašinas.

AHLBERG BEAIUNO" CO.
317 E. 29 Str.

f

JMOKP.TI tiktai $2555 cnsh, kitus 
mokėkit kaip rendą, $98 į mėnesį, 
čia įskaitoma visi nuošimčiai 5% 
ant pirmo morgičia nuo $5500 ir 
6% už likusius, kas sumažina liku
sius kas mėnesį, įplaukų yra $135 
į mėnesį. Gyvenkit viename finte 
ir imkit rendos po $85 kas mėnesį. 
Didelis nuleidimas už cash virš 
$2555. Tuojau giilit gyventi. Na
mas gerume stovy, nesenai male- 
votas ir dekoruotas. Elektros švie
sa, gatvė cementuota ir apmokėta, 
j kainą įskaitoma rakandai 1 flato, 
Ii blokas huo 63 ir Halsted St., ge
ra transportacija, paranki vieta dėl 
pirkinių, arti krautuvės, bažnyčios 
ir mokyklos, netoli nuo Engle- 
wood High Mokyklos ir Chicago 
Normai. Galiu mainyti. Matykit sa
vininką, 1 flatas.

M ILS., CASEY 
arba telefonuokit Bcverlv 7070 

660 ENGLFAVOOD AVĖ.

150 — NAMŲ — 150
Dabai' budavojamų: 4, 5 ir 6 

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

Pirmas {mokėjimas tiktai $10(1, ki
tus kaip rendą. šis namų olselio 
pasiitlymas yra dėl jūsų pasirinki? 
mo. Galit įsigyti vieną tų puikių 
namų tiesiai nuo savininko, tiktai 
su biskiu imokėjimo, kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. At
sišauki! šiandien.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Avė.

6407 Irving Park blvd.
6537 Irving Park blvd.

ŠTAI BARGENAS

$2500 įmokėti

REIKALINGAS lietuvis snlcsman 
dri rinkimo orderių portretų. At
lyginimas geras, atsiliepti iš ryto 
nuo 9 iki 10, 806 Detroit Savings 
Bank Bldg., 1212 Griswold St.

.DETROIT, Midi.

Tel. Yards 7282 , 
BK'DGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANCIONIS, Pm.

REIKALINGAS pekorls, 
moka kepti visokių duoną ir 
ketus. Geram darbininkui gera 
omkestis ir pastovus darbas.

PAUL TIED 
120—10 St.

NORTH CHICAGO. ILL.

kuris 
bis- 
111-

, • MUILINIS, 2 FIATŲ
5 kambarių, 2 skyrium, karštu 

vandeniu šildomas, aržuolo tri-’ 
mingai ir grindys, 2 karų garažas,’ 
bufetai, didelis sandėlis, gerame 
stovy, naujai malevotas ir deko
ruotas, netoli krautuvės, mokyklos, 
bažnyčios, gatvekariai ir teatrai, 
galiu mainyti, kaina nupiginta iki 
$13500, įmokėti $2500, kitus tiktai 
po $110 į mėnesį, įskaitant 6% nuo
šimčių ant įmokėjimų, nupirksi! jį 
už rendas, dabar įplaukų $64 į mė
nesį, tuojau galit gyventi, savinin
kas randasi ant vietos subatoj ir 
nedėlloj nuo 2 iki 5, šiaip dieno
mis pagal sutartį.

Phone Be veri y 7070
6940 S. LAb'LIN ST.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grose mių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restaurąn- 
tų, Kendžių, Re- 
kernių. M u S ų

speclalumas Geras patar- 
navimas, žemos kainos. 

Sosthcims, 1912 Sb State St.

AUTOMOBILIAI TURIU parduoti savo 5 kamba
rių bungalow Cieeroj, furnas šildo
mas, aržuolo trimingai, netoli mo
kyklų Ir bažnyčių, tik $7500, mai
nysiu į lotą, Naujienos, Rox 751.

y

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia 2toSU den
gimo [ 
unijos dari____
Dunne Roofing 
Avė. Phcr.e Lavž’i
*■ ■■■ ■' ■ ■ ,,*y

SPECIALIS PRANEŠIMAS
Jai jums reikalinga pirma operaci

ja ant jūsų elektrikinio proso ar va- 
Sing mašinos ar fjg tokių elektrikos 
instrumentų. __

Kreipkitės prie . - 
JUSTINAS DIKAS,

449 W. 103 PI., Chicago, 111.

įstaiga Chįcagoj. Tik patyrę 
darbininką! samdomi. J. J.

Gp.. 3411-13 Ogden
W n dale 0114.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ ir moterų į dirbtuves, res- 
taurantus, hotelius. Darbas dienomis 
ir naktimis. GBAHAM’S AGENCY, 
833 Mihvaakee Avė.

MOTERŲ
REIKIA selektorkų — penkiasde-

šimtis smarkių merginų, darbas 
>rie dešrų suvarstymo. Nuolat dar
ias ir gera alga, puikus darbo 
cambariai. Pasilsio laikas iš ryto 
r po pietų. Atsišaukite į Superiten- 

dento Ofisą
OPPENHE1MER CASING CO. 

1020 W. 36 St.

REIKIA IMRBININKy"
VYRŲ

"T rėik/a vyrų

darbas dienomįs arba naktirhįs

Punch press operatorių 
IR GrALVANIZER’IŲ

gera alga, darbas visuomet 
su didele ateičia

JOSLYN MFG.
3700 S. Morgan St.

KEIKIA salesmenų prie pardavi
nėjimo automobilių. Turi mokėti 
anglų kalbą. Patyrimas nebūtinai 
reikalingas. Geri uždarbiai. Gera 
progų išsidirbti sau puikią ateit). 
Atsišaukite jNAUJIENAS,

1789 S. Halsted St.
Asmeniškai arba laišku

ORINDERIŲ
Reikia grinder’ių prie 

grindstones.
Whitaker Mfg. Co.

5723
Imkit 63 St.

wet

W. 65 St. 
karą iki Clearing

Chicagos

Studebakers

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

' MILDA AUTO SALES 
' 3121 So. Halsted St

TH. Boulevard 1685
D. Kuraitis A. Kasulis. vedėjai

PARSIDUODA Fordas sedan 1925 
metų, beveik naujas. Pigiai. Vaka
rais 4357 So. Washtenaw Avė.

Lafavette 1329

3 FIATŲ namas, netoli Ashland 
Ir 79 St., 5—5—5 kambarių, IVa 
metų senumo, kaina tiktai $25,000, 
cash reikia apie $5000. Geriausis 
bargenas šioj apielinkėj.

1738 W. 79 St.
Tel. Triangle 3252

TURI 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

asa

RAKANDAI

MŪRINIS 2 flatų namas, $9900, 
netoli 35 St. ir Archer Avė. Nau
jas modemiškas hungalow styliaus, 
$1300 cash, po $60 i mėnesį.

3332 S. Hamilton Avė.
Hough 4213 S. Halsted St. 

Yards 0808.
k ' « ______ -

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

PARSIDUODA rakandai 5 kam
barių, gerame stovyje, tiktai ^150. 
Pasirendavoja ir flatas labai pigiai 
— tik 22 dol. 1827 S. Halsted St.

M. Herman.

BARGENAS. Pardavimui 2 flatų 
medinis namas, 6—:7 kambarių, va- 
na, elektra, randasi 465 W. 28 St. 
Kaina tik $5750, lengvais išmokėji
mais. Del informacijų kreipkitės 
pas

MR. FEENEY, x
' 559 W. 31 St.

PARDAVIMUI
JOHN CHURCII Autostyle Gro- 

jiklis, šis pianas yra superior 88 
notų, $850 grojiklis, parduosiu už 
$150 cash arba paimsiu $30 cash, 
o kitus po $10 į mėnesį, jei pirkė
jas suteiks gerus liudymus. Pama- 
tykit šiandien

MR. KUNZ,
2332 W. Madison St., 1 fl.

BARGENAI
MURO namas 8 pagtvenlmų, ge

rame stovyje, reuda $22U0į metus. 
Kaina tik $18,000, įinokėtb* $5000. 
Randasi Nofth .Šidėj, lietuvių ko
lonijoj. A

MURO namas 5 ir 6 kambarių, 
beismentas, aržuolo baigtas. Taip
gi 2 karam garažas. Lotas 50yl25 
Gražioj apielinkėj. Kaina $13,500, 
įmokėti tiktai $3000.

švelnia ir Mankus 
1443 N. Paulina St. 
Tel. Armitage 6411

PRATURTĖK

Nusipirk puikiausi restaurantą, 
Bridgeporte, pigiai, nes aš išva
žiuoju iš Chicagos. Savininkas.

3103 So. Halsted St.

MAROUETTE MANOR 4 FLATŲ. 
Man reikia pinigų, parduosiu savo 
4 flatų namą su ekstra flafli skie
pe, aržuolo trimingas, tile sienos, 
lietaus lašų vana, miegojimui por- 
čiai, 2 karų mūrinis garažas, ren
dų $4800 į metus, matykit savi
ninką, 2814 W. 63 St., arba šau
kit Hemlock 4373.

PARDAVIMUI lunch ruimis ir 
saldainių krautuvė, rendos $35 ir 
5 kambariai, kaina $900. 602 W. 
26 St.

BARGENAS, biznio lotas, Western 
Avė. prie 65 St. 6630 S. Western 
Avė., 2 fl. f r.

PARSIDUODA soft drink parlor. 
Gera biznio vieta. 4343 South 
Hermitage Avė. Tel. Yards 1345.

RESTAURANTAS parsiduoda už 
$2,400, Biznis išdirbtas, randasi lie
tuvių kolonijoj. 10822 S. Michigan 
Avė., Roseland. Tel. Pullman 6995.

PARSIDUODA 2 aukštų, 5 ir 6 
kambarių mūrinis namas. Garu šil
domas. Naujos mados įtaisymai, 3 
karų garažas.

SAVININKAS 
745 Kolmar Avė. 

Arti Harrison Street

GAUSIT GERA FARMA PIGIAI

PARSIDUODA elektrikinė čevery- 
kų taisymo Supa; viskas gerame 
stovy, 3 ruimai pagyvenimui, ren- 
da pigi; gali pirkti ir rakandus sy
kiu, Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

2312 W. 23rd St., Chicago, III.

NAMAI-ŽEME

Del savo moteries ligos esu pri
verstas parduoti gražią 70 akrų 
farmu didžiausioj lietuvių koloni
joj Mlchiganc, arti Fountain, prie 
didelio kelįo; upelis bėga per far- 
mą; geros triobos. Kas greit pirks 
— parduosiu labai pigiai.

Y. GEDMIN
10104 Wentworth Avė., Roseland

PIRKITE mano vieną gražų lo
ta. pigi kaina. Binkį imokcti. o ki
tus išmokėjimais, žemė prirengtu 
dėl statymo namo. Reikalingi agen
tai. E. J. Lennartz, 4849 N. Kllbourn 
Telephone Kildare 5577.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
—4 kambarių flatai, 2 karų gara
žus. rendos $42, 2040 Ruble St.

PARDAVIMUI 8 kambarių rezi
dencija, garu šildoma, cementuo
tas skiepas, 2 karų mūrinis gara
žas, kaina $6800, išmokėjimais, 
11.948 Eggleston Avė. Pullman 0765.

PARDAVIMUI pigiai 7 kambarių 
reziedncija, visus naujausios ma
dos įtaisymas, 3 karų garažas. Par
duosiu ant lengvų išmokėjimų.

7008 S. Carpentcr St.

PARDAVIMUI bizniavus lotus.

Serai—bonai
MAN reikia pilnai apmokėtų šė- 

rų Cooperatlve Society of America, 
mokėsiu $10. Industrini Loan & 
Guarantce Co. $10. Motor Gar Pref. 
$11, common, $5. Telefonuokit 
Englewoo<! 0187, po 6 vakare.

L J. MATU EB 
6807 Union Avė.

MORTGECIAI-PASKOŪJS

Cash Už Jūsų Namų 
Įplaukas Įr Lotus

Už bile išmokėtą namą, 24 va
landų patarnavimas.

Atsineškit save deeds ir ab
straktus prirengtus dėl biznio. 
Mes nuteiksime tuojau gerą pasiū
lymą. Atdaru kas vakaras.

National Finanėe Co.
, 11 So. La Šalie Street

501 Roanoke Bldg., Centrai 4757
Vi ............................. -i i............

TEIKIAM GREIT PASKOLAS
$1,000 ir daugiau, 2V4 nuošimčio 

be komiso.
Lincoln Loan Association
1931 Mihvaukee Avenue

Netoli Western Avė.

$250.000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, I 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260k....................  J

MOKYKLOS
Spindės Kainos

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFIL2, Manager

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

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

_______________________________ /

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių'kalbos, aritmetikos, knygvedy-: 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Su v. Valst. istorijos, abelno# 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LIRAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
Ir diplomus.

Praktiškos Automobilių ' 
Instrukcijos

Yru svarbu dėl automobiliu me
chanikų ir Šoferių. Ateikite paei- 
rengę pradėti, Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiurčiiiną 
jųsų išmoksite j kelias savaites, Kaip 
atlikti didelius darbus Darbas kol 
jus mokinsite, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
Geroj vietoj, Cicero. Savininkas LFEDERAL AUTO ENGINEERING 
lubos, 1349 So. 4Š Ct., Cicwo, III. i 1507 We«t Madison St.




