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Lietuvos Seimo sudeti|s oficialia i

Pilsudskis atsisakęs 
būt diktatorium

publikos prezidentui rinkti butų 
sušauktas . kur nors kitur, bet 
jokiu budu ne Varšuvoj.

Nori, kad kongresas pats 
save išsitirtą

Francuzai Damaske už 
mušę 600 gyventojų

Kongresmanas* sako, kad spau
da ir visuomenė darą kongre
sui nelipšnių komplimentų.

'Kongreąmanas siūlo kongresui 
pačiam save išsitardyti

Naujai išrinkto Lietuvos 
Seimo sudėtis

Pilsudskis atsisakęs būti 
Lenkijos diktatorium

[Oficialinis Lietuvos 
Pasiuntinybės Wash- 
ingtone pranešimas]

Esąs tvirtai nusistatęs ginti 
konstituciją ir respektuoti 
krašto seimo tarimą

VARŠUVA, geg. 20. — Mar
šalo Pilsudskio vyriausias padė
jėjas, pulk. Dlugoševskis, pa- 

; įvykinęs 
Pilsudskis atsisakęs būti Lenki
jos diktatorium. .lis buvęs 
draugų ir pritarėjų spirte spi-

WASHINGTONAS 
gegužės 18. (Paštu). — 
Elta praneša gegužės reiškė, _ kad pervartą 
mėn., 18 d. iš Kauno, 
kad galutiniai rinkimų 1 ••••• 1 1 V4 A «14 lį 11 0|yiA VVdavimai, jei nebus skun"Iriamas paskelbti diktatūrą, te-
dų, tokie: ✓ į » 

Valstiečių - liaudinin
kų 22 -4 i

Socialdemokratų 15 
Krikščionių - demo

kratų 14
Ūkininkų sąjungos 11
Darbo federacijos 5
Pažangos 3 j
Ūkininkų partijos 2 
Lenkų 4 
Žydų 3

• Vokiečiu 1
Klaipėdoje: Ladwirt- 

schafts partijos 3; Volks 
partijos 2

W žmonių užmušta para'
ko sprogime Vokietijoj
WERTH E !iMl-ap> Ma in, 

kieti j a, geg. 20.
slocho, Bavarijoj, šiandie atsiti
ko baisi ekspliozija parako fab
rike. Fabrikas buvo sudrasky
tas ir keturiasdešimt žmonių 
buvo užmušta, o kelios dešim
tys sužeista. Trisdešimt sužei
stų buvo nugabenta į ligonines.

AR NORI U PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

[Pacific and Atlantic Photo]
Californijos paukščio kondoro kaina yra $750. Višta, kuri 

stovi prie kiaušinio, turės perėti: Tas kiaušinis yra taip brangus

WASHINGTONAS, geg. 20. 
— Oklahomos kongresmanas 
Thomas (dem.) pasiūlė rezoliu
ciją, kad kongresas, kurs nuola
tos daro įvairių įvairiausius 
tyrinėjimus, vieną kartą pada
rytų tyrinėjimą patsai savęs.

Oklahomietis sako, kad 
spauda, ir askiri asmens, 
žmonės aplamai, kalbėdami apie 
kongresą dažnai darą pastabų, 
k u nos toli gražu jam ne lipš- ’ 
ntos. Jei daromi kongresui kal
tinimai esą teisingi, pusiau tei
singi, pusiau neteisingi, arba jOg manoma, jog visame pasaulyj tėra tik keturi kondorai, 
visai neteisingi, tai jau esą lai
kas, kad kongresas pats to pa- i 

“i S ffiffiBči# jėgos sulaužė 
gresmanas Thomas siūlo suda- KIMHIII llllii/)
ryti tam tikrą komisiją iš sep- lupflliy lllllję 

tynių narių

ir
ir

Prancūzai užmušė 600 
žmoniy Damaske

Priruošiamos nusiginkla 
vimo komisijos darbai

Bombarduodami miesto dalį su-* 
griovė apie 300 namų; daug 
moterų ir vaikų žuvo

IX)NITONAS, geg. 20. — Dai
ly Express gautu pranešimu, 
francuzų jėgoms bombarduo
jant Damasko miesto dalį, vadi
namą Midanu, daugiau kaip 
penki šimtai civilių žmonių, 
apie šimtas sirų maištininkų ir 
dvidešimt francuzų buvę už
mušta, 
griauta

Kova 
dieną,
vę francuzų postą Bob-Musa- 
loj ir, nukovę ar nelaisvėn paė
mę dvidešimt francuzų karei
vių, pasislėpę Midane, pietinėj 
Damasko daly.

Tada francuzų komanduoto- 
jas, davęs vos vieną valandą 
laiko gyventojams pasišalinti, 
įsakė tą miesto dalį bombar
duoti

Sprogimų buvę su- 
apie trys šimtai namų, 
prasidėjus gegužės 6 
Druzų sukilėliai ataka-

GENEVA, Šveicarija, geg. 20. 
— Tautų Sąjungos priruošia
mos nusiginklavimo komisijos 
vakarykštėj sesijoj beveik kiek
vienas kalbėjęs delegatas nesu
tiko su Anglijos atstovo Rober
to Cecilio ir Jungtinių Valsti
jų atstovo Hugh Gibsono pa- 
ž valga, būtent, kad tik popu ta
rus ginkluotės supratimas 
galįs būt imamas 
grindas visuotinam 
vimui.

Olandai ir švedai 
cuzų pažvalgą, kad
ji karo faktoriai taipjau turį 
būt imami domėn. Jugoslavija 
atvirai, o Belgija netiesioginiu 
budu klausė, ar daug komisija 
gali garantuoti, kad jos siūlo
moji formula esanti tiksli.

Pagaliau komisija
kad tik taikos meto ginkluotė 
gali būt tarptautine 
apribota, priimdama Franci jos 

0 . * vi* duoti. Per taip trumpa laika‘delegato, Paulo Boncouro, re-Sensacinga uzerzinskio gyventojai negalėjo pabėgti, ir zervaciją, kad bet kuri taikos 

kalba Charkove

te- 
kaipo pa- 

nusiginkla-

rėmė fran- 
neregimie-

nutarė,

sutartim

ifrancuzams ėmus bombarduoti, 
j šimtai nekaltų gyventojų, tarp 
į jų daug moterų ir vaikų, buvo 

visą I kiilipkų, sprogstančių bombų 
valdžios prekybą pavesti vėl ’1 griūvančių namų užmušta, 
į privatines rankas

meto ginkluotės sumažinimo 
formula turi pripažinti geogra
fines, ekonomines, karines ir 
gyventojų sąlygas, nuo kurių 
visas karo laiko pajėgumas pri
klauso.

Sovietu čekos galva noriVėliaus puolikai buvę atmušti, 
į praradę arti penkiasdešimt 

nukautais ir netaisytaisDominikas Paplauskas au 
tomobilio užmuštas

čiau Pilsudskis griežtai atsisa
kęs. Greitai busiąs sušauktas 
krašto seimas Varšuvoj ir iš
rinktas naujas respublikos pre- 
zidentas><*» »n* I 4’

Pulk. Dlugoševskis sako, kad 
maršalas esąs tvirtai nusista
tęs respektuoti krašto seimo 
tarimą ir išlaikyti konstituciją. 
Pilsudskis esąs įsitikinęs, kad 
jokia atskira politinė partija 
negalinti suteikti Lenkijai tai
ką namie ir stiprumą prieš už
sienio pavojus.

Lenkų prezidentas bu
siąs išrinktas ateinan- I 

čia savaitę
BERLINAS, geg: 20. — Wol- 

ffo biuro telegrama iš Varšuvos 
praneša, kad einąs Lenkijos 
prezidento pareigą p. Rataj pa
skelbęs, joRei rytoj jis išleisięs 
senatoriams ir atstovams pa- 
šaukima susirinkti krašto sei
mo sesijon naujam respublikos 

Netoli Has- prezidentui išrinkti. Pasak Var
šuvos laikraščių seimo sesija 
busianti laikoma Varšuvoj ge
gužės 28 ir 29. ,

Gen. Rozvadovskis ir 
Zagorskis busią ati
duoti karo teismui

BERLINAS, geg. 20. — Te
legrama iš Varšuvos skelbia, 
kad vyriausias Lenkų kariuo
menės vadas Vitoso valdžioj, 
gen. Rozvadovskis, ir buvęs 
oro jėgų komandoris, gen. Za
gorskis, iš Vilanovo pilies, ka
me jie buvo uždaryti, dabar ta
pę pargabenti į Varšuvos karo 
kalėjimą. Abudu generolai bu
sią atiduodi karo teismui už 
žiaurumus.

Gen. Halleris areš
tuotas

PARYŽIUS, geg. 20. — Ka
vas . agentūros telegrama iš 
Varšuvos sako, kad gen. Sta
nislavas Halleris, buvęs gene- 
ralio štabo viršininkas, esąs lai
komas arešte Bristolio viešbuty.

Ta pati telegrama sako taip
jau, kad dvidešimt du Krako- 
vos senatoriai ir atstovai tele
grafavę prezidento pareigas ei
nančiam Rataj m, ispėdam j 
kad krašto seimas naujam res-’

pa-

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
20. — Oficialinis karo departa
mento pranešimus skelbia, kad 
nors ispanų kariuomenė per 
staras imtynes Alhucemaso 
Melilos sektoruose gerokai
sisiekus riffiečių fronte, pa
starieji betgi dabar buvę 

linijas 
generalinio

pa-
ir

pa-

pra- 
ties

Pranešimas tečiau sako, kad 
ir

(Laiškas Redakcijai)
Prieš kiek laiko man teko 

stebėti Naujienose paieškojimą 
Binghamtone, N. Y., gyvenan
čių Paplauskų, Stanislavo ir
Dominiko. Ieškotojo adresas bu- simušę pro ispanų 
vo paduotas Naujienų adresu. Tetuanu, ispanų 
Jeigu dar Naujienų Redakcijai štabo būkle, 
butų žinomas tas asmuo, kurs
ieškojo minėtų asmenų, mel- ispanai gavę sustiprinimų, 
džiu pranešti, kad Dominikas riffiečiu ts pasisekę vėl atmušti. 
Paplauskas šio gegužės mėnesio Kovoje dvidešimt šeši riffiečiai 
1 dieną pasimirė nuo susižei- 
dimo nelaimingame atsitikime 
— susidūrus jo motorcykliui su
automobiliu. Arba meldžiu šį ... .. , .x
mano laiškelį paskelbti Naujie- Airiai Stengias išvengt 
nose, jeigu butų vietos.

Milės St., Binj?hamton, 
Mrs. T. Chape.

buvę užmušti, o dvidešimt trys 
paimti nelaisvėn.

i geležinkeliečių streiko
N. I --------------- -

' DUBLINAS, Airija, geg. 20.
Airija daro pastangų išveng

ti 17,000 geležinkelių darbinin
kų streiko, kinis gresia kilti 
birželio 1 dieną protestui prieš 
numažinimą algos. Airių nacio
nalinė algų komisija įsteigė 
tam tikrą tribunolą, kuriame 

Valdžios pasiūlymą atmetė; rei- daugumoj atstovaujami samdy- 
kalauja žmoniškos algos ka
syklų darbininkams

7

Brity angliakasiai nepri 
ima pigesnės algos

tojai ir darbininkai, apsvarstyti 
algos sumažinimą, kuriam ge
ležinkeliečiai nusistatę priešin
tis.

$400,000 gaisras Mahitoboj

SELK1RK, Manitoba, geg. 20. 
Konferencija priėmė šito- — Praeitą naktį gaisras sunai

kino Manitoba Steel Foundries 
kompanijos įstaigos. Nuostoliai 
siekią apie 400,000 dolerių.

Chicagai ir ajMelinkei oficia 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

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

Parduokit kas jums nereiks 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

LONDONAS, geg. 20. —Bri
tų nacionalė kasyklų darbiniu-1 
kų delegatų konferencija atme-; 
tė Baldvvino valdžios pasiūlymą 
taikytis pigesnės algos • sąlygo
mis,
kią rezoliuciją:

“Mes negalime rekomenduo
ti, kad kasyklų darbininkai prL 
imtų premjero Baldvvino pasiū
lymus taikytis pigesne alga, 
kurios šiandie visai nepakanka 
žmogui padoriai gyventi.”
Visuotino streiko nuostoliai sie

kią $130,000,000 ,
Parlamento atstovas Walter 

Runciman šiandie pareiškė at- ,
stovų bute, kad jo apskaičiavi-1 Galima laukti lietaus; nedide- 
mu visuotinas darbininkų streU lė temperatūros atmaina; stip- 
kas Didžiosios Britanijos preky- rokas, didžiumoj pietų vakarų 
bai padaręs 26Vij miliono svarų‘vėjas, 
sterlingų •(130 milionų dolerių)J Vakar ratllra siekf 
tiesimų nuostolių n• krašto nimum 4r Inaksimum 7,„
pramonėms padaręs netiesjogi-1 
nių nuostolių daugiau kaip 30 1 Šiandie saulė teka 5:25, lei- 
milionų svarų sterlingų. džiasi 8:08 valandą.

mi 
F.

BERLINAS, geg. 20. — [Fj. 
— Iš ^Maskvos praneša apie tik- t 
ra i sensacingą kalbą, kurią 
pasakęs Chaikove komisaras 
Feliksas Dzeržinskis, sovietų 
“čekos” galva, kurs kartu yra 
ir aukščiausios sovietų ekono
minės tarybos pirmininkas, 
kalba padarius sovietijoj 
džiausio įspūdžio:

Savo kalboj Dzeržinskis 
reiškęs, kad sovietų valdžia
rinti visai atsisakyti nuo pre
kybos vedimo. Valdžios trus- 
tams ir sindikatams turį būt 
užginta ateity užsiimti bet ku
riais prekybos dalykais. Visa 
prekyba turinti būt atiduota vėl 
į privatinių žmonių rankas, 
kurie geriau moką ir sėkmin
giau tatai atlieką, ne kaip val
stybines sovietų įstaigos.

Katalikai prieš kaizerio 
turtų atėmimą "

Cechoslovakija gauna 
$20,000,000 paskolos

Ta 
di-

pa
tu-

BERLINAS, geg. 20. Ka
talikų (centro) partijos nariai 
įsakė savo vykdomajam komi
tetui priešintis konfiskavimui 
buvusio kaizerio Vilhelmo ir jo 
šeimynos narių nuosavybių, kai 
šių metų birželio 20 dieną įvyks 
visuotinas tuo klausimu balsa
vimas.

PRAHA, čechoslovakija, geg. 
20. National City Bank of 
New York vicepirmininkas 
Weeks pasirašė su čechoslova- 
kijos valstybės banko atstovais 
ir finansų ministeriu konvenci
ją, kuria čechoslovakija gauna 
20 milionų dolerių paskolos.

Sl,500,000 ugnies nuostolių

Penki žmonės žuvo kal
vai sugriuvus

BERLINAS, geg. 20. — Iš 
Aacheno (Aix-la-Chapelle) pra
neša, kad , Maeusebergo kalvai 
sugriuvus penki žmonės buvę 
užmušti, o trylika sužeisti. 
Maeuseberg yra Belgų-Olandų 
sienoj. Kalvoj buvo daugybė 
urvų, grybų augintojų iškasinė
tų, kas ir buvo jos susmegimo 
priežastis.

15 rūsy darbininkų žu
vo nuo elektros

MASKVA, geg. 20. Vakar 
netoli nu i Maskvos buvo elek
tros užmušti ir baisiai sudegin- 
tf penkiolika rusų darbininkų, 
dirbusių prie vienos lokomoty- 
vos. Nelaimė atsitiko dėl su
sidūrimo elektros jėgos vielų.

$32,000,000 Argentinos 
laivynui didinti

BUENOS AIRES, Argentina, 
geg. 20. — Ministeriu kabine
tas autorizavo išleisti 32,000,- 
000 aukso pesų (apie 32,000,- 
000 dolerių) nupirkimui dviejų 
mažų kreiserių, trijų submari- 
nų, dviejų torpedininkų ir 
dviejų armotinių laivų.

BALTIMORE, Md., geg: 20.
— Cantone, Baltirfiorės prie-[krautuves, 
miesty, gaisras sunaikino Grif- 
fith and Boyd kompanijos ir 
Summers Fertilizer kompanijos 
trąšų fabrikus. padarydamas 
bendrai apie 1,300,000 dolerių 
nuostolių. Apdegė taipjau kitų 
dviejų kompanijų įstaigos, ku
rių nuostoliai siekia apie 200,- 
000 doleriu.

Gaisras Atlantic City
ATLANTIC CITY, N. J., geg. 

20. — Siautęs piaeitą naktį 
gaisras sunaikino dvi dideles 

padarydamas apie 
$100,000 nuostolių.

Golfo bolė užmušė vaiką
JACKSONVILLE, III., geg. 

20. Golfininko mušta bolė 
kliudė šešiolikos metų berniu
ką, Roy Taylorą, pataikius jam 
į gaiva Berniukas mirė.
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neabejojo. Jei jus 
dirbtuves, tai ir 

šis pirmtutinis

kaip 
kaip
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Siutai buvo po $25.50
Dabar tik

Drosės buvo po $25.00
Dabar tik

Atsineškite šitą apgarsinimą;
Vieną Dolerį kredito

yra pristatyta daugybės 
kiekvienas namas pagal 
madą, su didžiausiu pri- 

i sanitariniu žvilgsniu, nau- 
mados mašinerija ir Ke-

tarpUto «hdraj to.Mral 
|i tyluti

rutilu ir produktų gerumu. Kuomet 
W. K. Kellogg išgalvojo Corn

®pt<eko«e—JSc Ir «Sc puoduką. Ir 
dudeld. ChUdren’t Mu.teroh (lengvu.- 

ud forma) 35c.

Geresnis nei Mustardl Plaster.

U* M 
kupon>| 

gausit* 
dykai lietur 

vlAkai pamokd 
jalp priilurėti 

Ir penėti aave ir 
jūsų kūdiki- Iškirp

kite i r prlalųskite 
Šiandie au jūsų vardu 

ir adresu.
THE HOHDBN COMl’ANT 

Iiurden Ūkia. New Tori
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DEL APRŪPINIMO

KŪDIKI

urios pasirenka valgiusMolinos,

uuhikil 
savo kūdikiui 
teisingą pradžią 
gyvenime, penint 
ji grynu lengvai 
virškinamu ir su 
reputacija maistu

EAGLE BRAND
CONDENSED MILU

Lit.
6

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatiniu bu- 

du, kuriuo kūdikis galv jums pa
sisakyti, kad jis jaučasi nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikis* verkia dėl išalkimo, 
skausmo ar pykdo.

BAMBINO
Kūdikių Geriausia Draugas 

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins jo skausmą 
ir apgalčs jo pyktį, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bonkutės.

Rambino galite gauti pas savo 
vaistininku arba tiesiai iš labo
ratorijos po 35c. už bonkų.

F. AD. RICHTER A CO. 
and So. 5th S t*.

BOHEMIAN 
APYNIŲ* 
SKONIS

PuriTan 
Malt
TURTINGIAUSIAS

STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Tik pabandykit jj 
Reikalaukit nuo 

bile .kokių 
pardavinėtoju

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia

Bile Kokioje Sumoje
Musų kainos yra 5% iki 15% pi- 
gosnča negu kitur Chicagoje. At- 
sineSkit abstraktus ir kontraktus 
gatavai dėl užbaigimo deal. Atda
ri kas vakaras.* *
-.National Finance Co.

11 So. La Šalie Street 
501 Roanoke Lidg., Central 4757

Penktadienis, Geg. 21, 192$

EROVės skYRIUS

MOTINŲ IR JŲ 
SVEIKATOS,

Kūdikio Drapanom
Kūdikio drapanos turi būti padary

tos atsižvelgiant į šilumą ir patogu
mą. Reikalingu dažnas mainymas, 
ypatingai palu, idant kūdikis butų 
šviežias ir švarus. Kūdikis patogiai 
aprėdytas kad jo drapanos yra šil
tos, bet ne peršiltos. Jei kūdikiui per- 
šilta, jis prakaituoja; o jei ne — jo 
kojom ir rankom bus šalta, arba pa
mėlynuos burna. Taigi, aprėdant kū
dikį vartokite savo paprastą sveiką 
protą visados laikydami mintyse tik
slus kuriuos reikia siekti; būtent, ap
saugojimas nuo oro, ir palaikymas 
vienodos temperatūros.

Drapanos taipgi turi būti liuosos, 
kad augantis kūdikis turėtų užtekti
nai vietos vystytis ir kvėpuoti.

Palos
Pala yra įkyriausia dalis kūdikio 

drapanų. Jas turi pagaminti iš mink
štos, lengvos sugeriančios materijos, 
ir reikia turėti jų' daug, taip,- kad bu
tų galima greitai permainyti jei jos 
susipurvina ar sušlampa. Jas reikia 
perplauti karštame vandenyje su to
kiu muilu, kuriame nėra nieko ėdan
čio odą, pankui išgręžti gerai, iš
džiovinti ir pravėdinti pirm vartoji
mo. Palų ir kitų drapanų niekados 
nereikia džiovinti kūdikio kambary, 
kadangi, nekalbant jau apie paga
minimą drėgnumą, iš ko kįla nesvei
kas ir priklus kvapsnis.

Kūdikio Apredymas
Aprėdant kūdikį, reikia paguldyti 

jj ant motinos kelių, ir drapanos vil
tį i augštyn per kojas ant kūno, o ne 
pro galvą. Naktį reikia visas kudi; 

Į kio drapanas permainyti. Naktiniai 
marškiniai turi būti ilgesni už die
ninius, laisvi ir liuosi, kad kūdikis 
galėtų judinti savo sąnarius. Žiemos 
metu jie turi būti iš minkšto, leng
vo danelio, arba panašios materijos, 
apačioj suraukiami su siutu. Vasarą 
geriausia materija yra minkštas 
muslinas ir naktiniai gali būti pa
likta atviri apačioje.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos (lomos metuose 
tarp keturių ir šešiolikos. Jiems rei
kia maisto, kuris ypatingai drutina. 
Jiems reikia maisto, kuris padarys 
juos stipriais, vikriais ir pagelbės 
kovoti su ligomis. Tėvams šitokių 
vaikų stipriai rekomenduojasi Bor- 
den’s Eagle Pienas. Padarytas iš 
moksliškai sumaišyto puikiausio pie
no ir geriausio cukraus, jis nedape- 
nėtą kūdikį greitai suriehina ir iš
augina, bei didelis sutaupymas pri
žiūrėti, kad jų kūdikiai tinkamai su- 
budavoti butų, nes tada jie geriau 
kovos su ligomis, ir yra pigiau pa
laikyti kūdikį sveiku negu išgydyti 
jį sveikai, šitiems vaikams rekomen
duojame duoti po du šaukštu Eagle 
Pflkio atmiežto trimis ketvirtadaliais 
šalto ptvirinto vandens. Gali šitą for- 
mulą jiems duoti arba paryčiais ar
ba po pietų. Senesni vaikai kai ka
da mėgsta ji geriau su ginger ale, 
vaisių sunkpmis, arba suplaktu kiau
šiniu1 ir skanskoniu.

protingai, kurie suteikia jos kūdikiui^, 
gerą mai 
sosaucoja 
nių taisyk
yršT lengvai atsiekiama jei valgysit 
du stalavus šaukštus Kelligg’s A1J- 
Bran kasdien. Jei valgysit Kellogg’s 
All-Bran reguliariai, tai jūsų viduriai 
pradės normaliai veikti, nes jos iš
valo ir atšviežina žarnas ir jo.s vei
kia normaliai.

Jei jūsų vaikai turi pučkus; jus su
rasite. kad Cadum Ointment greitai 
juos išdžiovina ir jie tuojau nukrin
ta, palikdami gražią ir dailią odą. 
Tai vra džiovinantis ir gydantis anti
septikas. Cadum Ointment yra Fran- 
euziškas prirengimas padarytas Ame; 
rikoje, jis kenkia kad ir dalikatnai 
vaikų odai.

Skaityk šituos straipsnius atydžiai 
kas savaitė ir pasidėkit juos ateičiai.

ir gerai augina ir .kurie 
o ligų. Viena pirmuti- 
yra žiūrėti, kad vaikai 

neįgautų ulkietėjimo vidurių. Tas 
L - -du stalavus šaukštus

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

Pašalink Kosuli, šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Amalgameitų Rubsiuvių 7-tas 
Seimas Montrealy

I’riineša K. J. Semaška, Cliicayfos 2(>D Lokalu delegatas.

Montreal, Kanada, gegužio 
13, 2:30 vai. P. M. Prez. Hil- 
manas atidarė šią sesiją ir tuoj 
pakvietė komisijos pirmininką 
deleg. Šeini, kad raportuotų 
apie rezoliucijas. Kadangi sky
riai neįnešė jokios rezoliucijos, 
tai komisija pati pagamino. Ji 
pasirėmė tuo, jog New Yorke 
musų Nacionalis ofisas, koope
ruojant Anialgameitų Bankui, 
turi nupirkęs 42 lotu ir mano 
statyti už 1,500,000 dol apart- 
mentinį namą. Rezoliucija ra
gina kad visur butų koope- 
ratyvai-namai steigiami. Rezo
liucija priimta ir pavesta G. E. 
B.

Rezoliucija No. 75 tapo Sei
mo atmesta, kuri pageidavo, 
kad delegatai A. C. W. of A. 
vartotų savo prigimtas kalbas, 

dėl. I)i Blasi ir ppane- 
gavęs pranešimą 
New Yorko nuo 

organizacijos,

tcle-
Anti- 
kuri

KINKAU
n i »■"

ba nevirtas, nes jos yra padarytos 
iŠ javų.

Jie žino, kad tik iš javų valgiai 
ųuli ImCtl Kellogu’H All-
Bran praSalina užkietėjimą natu- 
raliu būdu. Jos suteikia tikrą pagel- 
bą, kad ir chroniškuose atsitiki
muose, jei yru valgomos regulia
riai, Kaipo tikrai sveikas maistas, 
kaipo pa geli) a kenčiantiems žmo
nėms, vertė Kellogg’s All-Bran yra 
nepalyginamas. Rašytojo entuziz- 
mas dėl šių produktų yra neapru- 
beži uotas.

Kellogg Kompanija turi įsitai
siusi namų’didumo naujos mados 
virtuvę, kurioje yra bandomi ‘ visi 
pagaminti valgių receptai ir spe
ciali dieta yra planuojama. Namų 
Ekonomijos Departmentas yra ve
damas tam tikslui išlavintų mote
rų ir tikslas to departmento, kad 
suteikus patarnavimą mokytojoms 
ir namų šeimininkėms — faktiškai 
kiekvienam, kuris žingeidauja 
“maistu ir sveikata”. Iš šios pui
kios Sanitarės virtuvės išeina pui
kiausi valgių receptai, 
padaryti

Sunku 
lų atgal 
žinomi. 
Kellogg, . 
binėti tą naują valgį. Suprantama, 

I jo idėja buvo labai pašiepiančiai 
kritikuojama jo draugų. Sumanąs 
vyrai ir moterys sakė, kad iš kor- 
nų negalima pagaminti tinkamo val
gio. Jie sakė, jei jam ir pasisektų 
tai padaryti, tai niekas jo nevalgy-

Grojikliai PianaiDžiaugsitės dėl savo apetito! 
Džiaugsitės dėl kvapsnio ir Švaru
mo. Džiaugsitės iš tos idėjos tokio 
HiiiiHinHunio i A<lirl>i n£jini<> mituvij 
<lel valgio skanėstų, kuomet suskai
tysite niilionua dėžučių.

Kaip tik jus įžengiate per duris 
draugingos Kellogg Kompanijos ir 
apžlurinolate labai švarias virtu
ves, kurios gali pagaminti valgių 
dėl dešimties milionų amerikiečių1 
kasdien, jąs suranda! vieną nusis-į 
tebėjimą paskui kito! Tiesiog nu
stebina tuos, kurie darbuojasi ki
tose Šakose ir kurie pažįstai 
“Kellogg” tiktai iš valgių, bile ko-! 
kių Kellogg išdirbamų skanėstų! j

Matant kaip ateina džiovinti gru-f 
din, paskiau jie eina per visokius 
procesus ir galų gale padaroma iš 
ų gardus valgiai, kurie yra supa-i 
cuojami į dėžutės ir siunčiami va
gonais į visas dalis šalies, tai žiū
rėtojui yra didelis pasimokinimas.

Vaikščiojant po tokias dideles 
dirbtuves, tiesiog reikia nusistebėti, 
kaip iš mažos iš sykio dirbtuvėlės, 
o išaugo į tokį milžiną. Dabar visi 
senieji trobesiai užima vien tiktai 
ofisas. Ir jąs bevaikščiodamas po 
tą milžinišką dirbtuvę ir ragauda
mas įvairiausių valgių, kurie yra 
čionai pagaminami, galit tuojau pa
matyti kokį dideli pasisekimą įsi-

Finansinės paramos rezoliu
cija priimta vienbalsiai, kad 
G. E. B. suteiktų paramą Pa- 
naic’o. darbininkų streikiėriams 
ir sykiu kaliniams.

Rezoliucija Nr. 172 ir 156 už 
savaitinę mokestį, kurie pro- 
sylojai dirba ant Hoffman ma
šinų tapo priimtos.

Rezoliucija atminčiai Jacob 
Reicbardt,
Cincinnati, 
streiką jis buvo nuteistas 15 
metų kalėj ima n. Jam išbuvus 
arti dviejų metų, tapo guber
natoriaus paliuosuotas, bet už 
poros menesių Reichardt pasi
mirė.

I agal komisijos rekomendavt- gjjo gyvenime su savo dideliu šva 
mą, kad šis seimas 00 sekundų 
atsistojimu pareikštų pagarbą. p]ukeSf jjs nemanė vien tuo uisi- 

Pirmsčdžiui paprašius, visa 
publika tykiausioje tylumoje 
pareiškė užuojautos gailestį.

Apie Reichardt gyvenimą ir 
pasišyentimą darbininkų klasei 
kalbėjo F. Rosenblum ir Kroli. 

Perstatoma kalbėti Mary 
Ileaton Vorse, Passiac streikie- 
rių vadovė. Sutikta aplodismen
tais. Ji išaiškino darbininkų 
uždarbį, vargą ir jų dabartinę 
kovą.

Rezoliucija No. 33 aprubežia- daktai' dar butų’ geresni.
Tik pagalvokite — daugiau 

25 akrai Žemės užima vieta, 
sniegas baltos virtuvės paskirtos 
dėl išdirbinėjimo Kellogg’s Corn 
plakės, Krumbles, I’ep, All-Bran, 
Bran Flakes, Bedi-Cooked ir Rolled 
Oats. Ir armija iš 2000 uniformuo- 

j tų vyrų ir moterų prižiūri kiek- 
procesą. Jie gerai daboja, 

kad viskas kuopai kiaušiai išeitų ir

kuris organizavo 
vėliau ‘ apskelbus

kurie yra 
su Kellogg prieskoniais, 
yra ir suprasti, kad 18 me- 
corn f lakęs buvo visai ne- 
Tuoniet išradėjas \V. K. 
pirmutinis pradėjo išdir-

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pla
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl 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

LengvJ mėnesiniai išmokėjimai

Kalba 
ša, jog 
fonu iš 
fašistinės 
sveikina musų Seimų.

Kalba Leo. Krzycki, G. E.
B. narys. (Sutinkamas deleg- 
aplodismentais). Jis trumpai 
kalba apie musų organizacijos 
veikmę įvairiuose miestuose.

Rezoliucijų komisijos pirm.
deleg. Beckerman praneša, jog; vintas termino apmokamų virsi-

ganėdinti, jis žengė tolyn ir jo vi
si produktai yra kiiošvariausi ir 
turi pirmenybę. Ir visas pasaulis 

• seka jį!
šiandie 

namų ir 
naujo ilsią 
žiurėjimu 
jausies i 
Hoggs produktus vis padaroma ge
resnius ir geresnius. Bet nežiūrint 
tokių puikių įtaisymų, vienok įvai
rus inžinieriai vis dar dirba, gal
voja, kad dar išgalvojus geresnius 
ir patogesnius pagerinimus. Visas 
darbas eina dieną ir naktį ir vis 
norima padaryti, kad Kellogg

komisija pagamino vieną atatin
kamą rezoliuciją, — pasmer
kiančią svetimšalių registravi
mą. Rekomendacija šios rezo
liucijos lapo vienbalsiai priim
ta.

Rezoliucija už artimesni san
tykiavimą darbininkų organiza
cijų—vienbalsiai priimta.

Rezoliucija prieš pastovią pro
dukciją vienbalsiui priimta, 
iadangi New Yorke rubsiuviai 
dirba nuo sa Vaičių, tai. darbda
viai kas sezonas vis reikalauja 
daugiau ir daugiau iš darbinin
ko. Pavedama G. F. B. tuoj

Anita Furman, kuri tapo iš
rinkta kaipo tobuliausi fiziniu 
žvilgsniu mergina iš Floridos.

Saldainiai (Kendes) iš Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

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

PerkupČiams, piknikų ir bailų 
rengėjams perkant daugiau duo^ 
dama nuolaidą.

Krautuvė atdara kasdieną:

V. M. Stulpinas & Co.
3311S Halsted St. Chicago

Tol. Yards G062

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

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

ninku, komisijos patarimu ta
po atmesta. Rezoliucijoje pa
geidavimas buvo tik du ter
minai visiems apmokamiems 
viršininkams.

Rezoliucija Lok. 3 prosytojų, vieną
kūne pageidavo u putniau, kad gaj^ gale, kada jau produktai ga- 
prosytojam butu duodama visi tavi ir supilstyti j dėžutės, tuomet 
įrankiai tapo priimta. I uždedama vardas W. K. Kellogg,’ 1 1 I kuris yra ženklu grynumo, tas var-

Rezoliucija už panaiknimą das jau metų eilės stovi už grynu- 
kontraktų sistemos tapo priim- ,u,i ’’’ Kiu'dumą.
ta. Atsiradimas/.mažų šapelių1 Nuo to laiko’, kaip Kellogg pra- 

.‘ ' i i.dėjo'* išdirbinėti ktivb produktus;n- Iii gyvavimas yra blėdingas itt'u kilin„s |.,bai yra „„kilusios. 
I'llbsiuviains įvairiais zvilgs- Gydytojai visoje šalyje rekomen-

' i duoja Kellogg’s All-Bran, virtas ar-
IlUtlo*

Rezoliucija No. 8, Senatvės -
Fondas, t. y. tiems, kurie ne- JJ
gali ir negalės dirbti prie kriau*1 
čių iš priežasties senatvės, — 
tapo priimta ir pavesta G. F. 
B. apsvarstymu*.’

Organizacijos komisijos i?irni. 
deleg. Catalanotti skaito re
zoliucijas už organizavimą-vajų 
įvairiuose miestuose ir apylin
kėse tapo priimta, šioje sesi
joje, reikia priminti, tapo daug 
daibo atlikta. Atstovai pusėti
nai pavargo, nes reikėjo inten-; 
šyviai sekti ir balsuoti.

Sesija užsibaigė 5 vai. po pie-' 
tų;

tai padaryti, tai 
tų.

W. K. Kfellog 
pamatytumėt jo 
jus suprastumėt, 
valgis išdirbinėjamas Battle CreekĮ 
žino, kad Corn , Flakes yra labai 
gardus valgis, h* jis turi tiesą vir 
sais atžvilgiais. Išpardavinėjimas 
milionai dėžučių visose J. V. gro- 
sernėse tai pilnai pątvirtiną.

Istorija Kellogg išrastų ir išdir- 
binėjimų Corn Flakes suteikė jam 
geras pasekmes. Pirmą metą trys 
dirbtuvės labai smarkiai išdirbinė
jo tūkstančiais dėžučių Cprn FlakesJ 
Bet visų reikalautojų negalėjo pa
tenkinti. Užėjo nelaiminga diena 
Liepos 4, 1907, tuomet didžiausios 
Kellogg dirbtuvės sudegė. J sude
gusiu namų vietą pastatyti dar di
desni namai, kuriuos dabar mes 
lankome — ir nuo to laiko dar
bas eina be pertraukos. Kiekvieną 
metą dar yra dastatomi nauji ir 
gražus namai.

šiandien Kellogg’s yra didžiausia 
ištaiga tos rųšies visame pasauly,! 
kuri gamina gatavus dėl valgio' 
skanėstus. Ir jus nesistebėkit, kuo
met valgot Kellogg’s Corn Flakes,' 
Krumbles, All-Bran, Pep, Rolled 
Oats arba Redi-GOoked Oats.

PndCčkui prie didelių dirbtuvių 
BaNle Creek, Kellogg’s turi dirb
tuves Davenport, Iowa, I.ondon, 
Onturio, ir Sydney, Australia.

(Skelbimas)

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

PRAŠALINKIT
Vargą ir Pavojų

Valyti ir plauti 
kloseto bowls yra 
labai pavojinga už
duotis. Bet ir pa
vojinga 
Tegul 
atlieka 
Jutnis. 
greitai 
Išvalo 
slėpusius nešvaru
mus.
Pirkit Sani-Flush 
pas savo groser- 

ninką, aptiekoje arba hardware 
krautuvėj, arba atsiųskit 25c už 
pilnos mieros keną.

Sani-Flush
The Hygienic Products Company 
130 N. WcIIn St., Franklin 4676

apleisti jį. 
Sani-Flush 
darbą už 

Jis išvalo 
ir tikrai, 

visus pasi-

IŠKILMINGAS 24-tas PIKNIKAS
Nedėlioj, Gegužio-May 30 d., 1926

NAUJAME CHERNAUSKO DARŽE
Prie 79-tos ir Archer gatvių

Rengia
Liet. Evang. Liuter. Pašalpos Draugystė
Visi lietuviai be skirtumo esate užkviečiami ant musų iškilmin

go pikniko, kuris įvyks puikiame Chernausko darže, kur randasi 
daug gražių medžių ir žalios žolės, kas priduoda piknikui grožę. 
Chernausko naujas daržas yra įrengtas pagal naujausių reikalavi
mų ir gana didelis — didžiausis kokius mes apie Chicagą turime. O 
privažiavimas taip pat geras ir visiems žinomas automobiliais ir 
gatvekariais. Visi žino kelią į Tautiškas Lietuvių Kapines. Taigi 
pirm pasaukiant link Tautišką Lietuviškų Kapinių nuo Archer gat
vės, antras j rytus po kairei nuo kumpo yra Chernausko daržas, šo
kiams grieš gera pono Charles Kinder muzika iki vėlybos nakties.

Kviečia L. E. L. P. D. KOMITETAS

V Y

SANTAL 
MIDY

Greitai sušvel
nina s k a u s - 
mingą nusišla- 
pinimą. Sau
gokis pamėg
džiojimų. Pa
stebėk žodį 

Kf “Midy”. Par- 
y siduoda visose 

vaistinyčiose.

SIEKINES VANOS '
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų. / •
Pirtis ir kambariai fl* < *7 C
nakvinei ........................ I ■ ■ w

0

l

A. E. Czesna, savininkas
1657 W. 45 St.

Moteriškų Kautų, Siutų ir Drošiu 
Tik per 10 dienų

M 
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M 
M 
M

M 
h 
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M 
>• 
M 
H 
M 
M 
K 
M 
h
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H 
H

M 
M 
M 
M

Gražiausių spalvų mėlyni, pilki, margi ir kitoki 
gražiausi audiniai koki tik yra naujausios mados 
materiolai. Gražiausiai pasiūti pagal vėliausios ma
dos su voverės skuros kalnieriais. Mieros nuo 38 
iki 50. Reguliarės kainos buvo 
$29.50. Dabar tik

gausite

Tel. Boulevard 4552

M 
M
-

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, 111.

/

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be
Operacijos

ASHLAND CLOAK SHOP
4740 South Ashland Avenue

Gvarantuojanie išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, pjo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį u,gydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat 

lšegzaminavinias ir patairyinai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 So. State St.

Kampas CongreM St., 2 U.
Valandos: Panedėly, SeredoJ ir 

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne 
dėlio.į nuo (š iki 12 dieną.
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Penktadienis, Geg. 21, 1926 NAUJIENOS, Chicago, III.
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Jei jums yrą nusibodę 
paprasti...

' Ar žinote kad,--didelis galvos skaū-
Jau nuo senų senovės žmonės 

trokšta ,nuo kvailų scholastikų 
iki mūsųjų patriotų arba anar
chistų. Vaidentuvė ieško tai, 
kas nežinoma. Pasiekę kokį 
nors plyšį dar toliau užsimoja. 
Tik nelaimingiausi idiotai gro- 
moliuodami esamą tenkinasi, tik 
stovj ant bedugnės kranto me
ta augštus tikslus ir laukia 
kiimzdamies išneriančios ran
kos. Akyplėšos ir fanatikai 
palengva numeta šiurkštumų 
kailį ir lygniasi genijams iki 
minia tampa sau žmonėmsi, tik 
būreliai pasiekia virčžmogio. 
Patys stovėdami augščiau pa
mintųjų geriau atskiria jų blo
gus ir gerus norus. 

»

Dabar žmonių yra laukinių, 
kylančių ir pakylusių. Iki to 
privedė ne tautinis ‘susiprati
mas”, bet sąlygos, kurios nu
stato žmogui šiokią ar tokią 
pasaulėžiūrą. Koks suprati-

dėjimas gal iš priežasties užkietėjimo?
Dideliu galvon nkaudijimas, 
npindantl oda, pngelten veidas, 
inli plaukai, įdubusios akys, 
nemalonus kvapaa, tai yra tik* 
tni keletas efektų nuo ji i k lėtė
jimo. Viri keturiasdešimti 
pavojingų litrų Kalima dėl to 
surasti. Neleiskit toms ligoms 
siųsti savo nuodus | Jūsų 
kūną ilgiau.
Tūkstančiai surado pagelbą 
valgydami Kellogg'o ALL-

Tel. Lafayette 0094

E. V. ĘRUKAS
REGISTRUOTA AKUŠĖRfi

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

4120 So. Richinond Street
V.——......... u ■■ —o

Tel. Blvd. 3138
M. \Vohkievica- 

BAN1S
IJIUAERKA 

įtekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterimi 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Kellogg'o ALL-BRAN suteikia vadovių 
pagelbą, kad ir labiausiai chroni&kuose 
atsitikimuose. Jei valgykit reguliaria', 
garantuojama, kad pageliu arba jūsų 
groaerninkas Krutinu atgal pinigus, (ly
dytojai rekomenduoja jj jie £ no, kad 
ALL-BRAN suteikia tikras pasek
mes. 
Valgyk! mažiausiai du stalavus šaukštus 
ALL-BRAN kasdien chroniškuose atsi-

URAN. Ji prašalina visus 
nuodus iš kūno — išvalo žar
nas ir atšviežina jas. Jūsų 
viduriui pradeda veikti regu
liariai ir normaliai. Užmirški
te pilas, gyduoles, druskas ir 
pravalninimul vandenis. Tie 
pravalnltojai tik padaro jūsų 
sistemų pilnų su gyduolėmis 
ir jei dozoš nėra padaugina
mos nuolat, jos nustoja savo 
veikmės.

tikimuose prie kiekv'eno valgio. Jus pa
mėgsit jo riešutinę skon|. Jis gatavai 
prirengtas valgyti su pienu arba Sme
tona. Suma'šyklt ji su kitais virtais 
arba nevirtais valgiais. Pabandyk j| 
su receptais išdrukuotais ant pakelio. 
Pas visus groserninkus raudonuose ar
ba Žuliuose pakeliuose. Dėt bukit persi
tikrinę, kad Kellogg’s yra parduodamas 
vsuose Koteliuose ir iestaurantuo.se.

STANLEY MANKUS
SIUVĖJAS

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

Goddard Bldg., Tel, Central 4615

Iškirpkite ir atsiųskite sj kuponą mums šiandien su jūsų vardu ir adresu

■» —— •— — —•——■■
Malonėkite atsiunti man dykai 
nampelJinl pakeli ju*U Kellonn’o 
ALL-BRAN nykiu nu in
formacijomis mano kalboje Ir 
ki> reiAkia ALL-BRAN dėl ne
geros sveikatos ir kaip aA ga
liu išvengti užkietėjimo.

■fAMrotAt 
***72^

* m « aaaa

Kellogg Company 
Battle Creek, Michigan

Vardas ....................................
Adresus ..................... ............

Llthuanian

Lietuviai Advokatai

VYRAI nėra besimainą savo cigaretą 
skonyje.

Jie žino kokių cigaretų jie reikalauja, tokius 
cigaretus jie ir perka.
Jie nemaino vieno tabako skonio į kitą 
tabako skonį vien tiktai dėl išbandymo.
Rūkytojai žino ir reikalauja Helmarų ir 
nemaino jų į paprastus cigaretus. Jei tik 
sykį jūsų lupos dasilytčs Helmarų, jus 
laimėjote.

Susipažinkit Su

11ELMAR
Karaliene Žymiausiu Cigaretų

mas, tokie darbai. Tikybų 
skirtumai parodo, kad ne vie
nodai ji išauklėja mintis ir dar
bus. Istorijoj pasiekiama, kad 
Komos kraštai stovi žemiau, ne
gu nuo jos atsiskyrusių refor
matorių. Dabar gi daugiau 
naudos tikybos nerodo aiškiau,
dėlto, kad jos laikosi senomis 
tradicijomis, tuo kas anais lai
kais buvo naudigna vergams 
arba baudžiauninkams. Net iro
niška, kai seni kunigai dabarti
niams mokslo pionieriams bo
tagu mostaguoja gerbti bibliją 
ir vadovautis. Neužilgo jų pa
matas liks vien tik istoriniu
pergamentų archyvuose, išsky
rus tai, kas įtraukta literatū
rom O tikybų tikslas laikytis 
senovės, nesutinkant nė su vie
nu naujųjų išradimų. Tik iš
gverusieji kelia kardą apginti 
“šventą” tikėjimą, kruviną pat-Į

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo Vlėta
3323 South Halsted St. 

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

A, A. OLIS
Advokatas

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Pahedėlįo ir 
I’ėtnyčios.

J. SAUDARGS
J. PIKELIS

3159 So. Halsted St. 
Chicago, III.

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

K. JURGELIONIS

riotizmą, nieko nesiskatiydami 
su naujomis augštesnėmis min
omis.

Jeigu caras butų įvedęs tiks
lių reformų, vargiai revoliucija 
butų išteriojusi ,(kylantį rusų 
kraštų. Dabar staiga dingo 
tragiškai caras ir kraštas nu
smuko. Jau seniau buvo šis li
kimas pranašauta.

Musų krašto, menko likimas 
tai pat skaudus. Keletą kartų 
okupantai švaistėsi, nyko tur
tai, nyko jėgos ir dabar ten
dencija nekrypsta geresnėn pu-

(iarsinkities “Naujienose”

ADVOKATAS 
Miesto ofisas 

190 No. State St., Room 844 
Td. State 3225 

Valandos nuo 9:80 iki 4:30 vai. 
Bridgeporto ofisas 

3335 So. Halsted St. 
Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 
Tel. Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų l«ir 2 morgičiams.

■ ■ ■ i ■ ................................

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Teiephone Randoiph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600 
............. /

DR. HERZMAN^
— IŠ RUSLJOS-

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų paųul 
naujausius metodus X-Ray it 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. Naktj 
Drevei 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

- ................ .............. ................
Teiephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. teiephone Hyde Park 4100

Telofonai:

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. J7lh St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Lietuvis

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

k i ■ ■ ■ . ..............i ii n/

J. P. WAITCHES '
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

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

Valandos: Mieste iki pietų;
Ro^elande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavo j įme 
abstraktų ir nuosavybes teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.
* ............. —...... ■ v

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted StM Chicago 
Tel. Yards 4681

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12^1. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. M:dway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
• •

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

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

sėn. O kodėl? Dėlto, kad žmo
nės dailiais rodo savo norus, 
o jų norai dar tebėra laukinių 
kerštu, visuomenėj kunijasi ne
apykanta ir kažkam keistam 
pataikavimui. Finansų suirime 
snaudžia visi ir jų darbai. Svar
biau kitos problemos: ne tvar
kyti, bet katalikinti kraštą, su 
šluota švaistytis mokyklose, 
šluoti spaudą, knygynus ir ki-' 
taip naikinti savo “priešus”. Ir -
taip suskaldo visuomenę mur- f 
zintis tuo tarpu, kai visos jė
gos reikalinga panaudoti kraš-( 
tą tvarkyti, keisti, valyti, švies-, 
ti ir gelbėti. Ir štai “priešai”į 
stumiami lauk visomis keturio
mis. Jų nuomonės nepageidau-Į 
jamos. Nekatalikų nuomonių 
žmonės privalo slėptis. I -

Ir taip gyvenam. Kas pratun 
tėjęs palipa augštyn, kas smun-\ 
ka, bet darbininkas teturintis 1 
tik porą rankų darbui negali 
gyventi. Pramonės musų kraš
te nėra ir greitai nebus, kas
galėtų išvaduoti, ukius taip pat 
nususęs išskyrus dvarus. Ir štai 
skęsta skurde darbininkas, ūki
ninkas ir smulkieji. Bakužių 
vaikai, užėmę s vadovauti, su- 
kambarėjo. Salonų dvasia žen
gia iš Europos centrų j vos gy
vuojančius ir siūlo cilindrus 
dėtis, frakus vilktis, gal page-Į 
rėsią, o kas nesutinka su ma-j 
no “viršžmogio” norais šaly n iš 
keilo! Aš ne toks—teisinasi.

Kino teatras atneša, “organi-Į
zacijos pranešu, nuolat ką nors 
frakuoto ar kitokio. O norai j 
buteliuose troškinami. Monar-( 
chistai dar sapnuose mato vi
sagalius sostus, tik valdomieji 
primygtinai mygia dvarus da
linti, rūpintis bedaliais, esą mo
kesnių daug krauna. Svajonė 
ir antausis išriša kivirčus.

—Tindi-Rindi.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark
I

Namų Tel.: Hyde Park 8395

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

JOSEPH V. MOCKUS
% Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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.

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

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

-------
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.^

' DR. M. J. SHERMAN ’ 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353 k ___ J

Franklin 2460

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

Room 712 Otis Building

10 So. La Šalie St.

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

rz . .i nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
K alanaos į nuo jįj g va|t vakare

Vedu visokius reikalus. Susidėjęs 
su Erickson & Johnson. Ofisas at
daras subatomis po pietų.

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

» 1 ■!■■■■ I ....................  "U, J

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ,
D. C. D. O.

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

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

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

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

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus

Vienas skaitytoj/'Į f » skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą

i kito. Kuponai/be datų neprl- 
__ . ■ Priduodant kuponus apmainymui, turi būt 
pavardė ir adresas skaitytojo. .
Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per

Ui*metus-^150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85. 
Katalogai su tūkstančiais dovanu dykai ant pareikalai

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmain
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyk ėmis:

f““* * .1 J Ii- . > . J a . - k . •• * -

kas dieną ir ne dau.^iu per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų.
Kuponai turi sekti datomis vienas po 
imami. Priduodant kuponus apmainj 
das „

Prem __  _ _ _ _
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 21, 1926

riduodama var- 

dltą, apart kas-

xxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxx M M Or. Lawrence P, Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Ave<
VALANDOS: J

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare r xxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxx

M

M 
M 
H 
H
M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

' ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukce Avė., 2 fl.

Office Boulevard '7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Babies Lova lt

f— 1 1 S
Res. 6600 So. Artesian Avė.

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
Chicago, UI.

Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iŠ priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laiative.

Mrs. WlNSLOW’S
• Syrup

iestaurantuo.se
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OFICIALIAI RINKIMŲ DAVINIAI.
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PIRMESNĖS ŽINIOS BENDRAI PATVIRTINTOS.

MAUJIENOS
The Luthu'nun Dali y N e ir s 

Fubliahed Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily News Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS

Chlcagoje — paStu: 
Metams .............................. „ $8.00

Užsimokėjimo kaina: ■
Pusei metų ....... ............. ... 4.00
Trims mėnesiams _________  $2.90
Dviem mėnesiams ______   1.60
Vienam mėnesiui----------------- .75

Chlcagoje per nešiotojus i 
Viena kopija ..........  8c

Savaitei -----------   18c
Mėnesiui ...........  _......  75c

Suveinytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltu:

Metams ......................... -......   $7.00
Pusei metų ........................... 3,50
Trims mėnesiams .......... ~........ 1.75
Dviem mėnesiam 1.25

1739 Soath Halsted Street 
Cbicago, UI. 

Teiephone Roosevelt 8500
Subscription Rateli 

$8.00 per year in Canada. 
37.00 per year outslde of Chlcago. 
$8.09 per year in Chlcago.

Sc. per eopy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chlcago, III., undar the net of 
March 8rd 1879.

Vienam mėnesiui________ __ .76
Lietuvon ir kitur uisieniuosei 

(Atpiginta)
Metams ................. ............ —. $8.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeiniua. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 So. Halsted S t., Chlcago, 
III. — Telefonas) Roosevelt 8500.

Pusei metų .............................. « 4.00
Trims mėnesiams .—................ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

, Prie to reikia atsiminti, kad ir patys socialdemokra
tai pražudė nemažai balsų galutinam mandatų skirstyme, 
kadangi jie su nieku nesiblokavo dėl /‘balsų likučių” 
padalinimo.

Jeigu, vadinasi, eitų kartu bent visi tie Lietuvos dar
bininkai, kurie jau šiandie balsuoja už darbininkiškus 
sųrašus, tai jie lengvai galėtų turėt Seime kokius 25 at
stovus.

O kur dar tie tautinių mažumų darbininkai, kų dabar 
balsuoja už tautinius sąrašus — lenkai, žydai, vokiečiai ir 
rusai? O kur dar Klaipėdos krašto darbininkai?

Taigi, pasirodo, kad darbininkų pajėgos Lietuvos 
respublikoje anaiptol nėra taip menkos, kaip daugelis 
įsivaizduoja. Bėda tiktai, kad jos dar kolkas tebėra su
siskaldžiusios — panašiai, kaip ūkininkų jėgos. Jos bus 
susiskaldžiusios, kol darbininkuose turės įtakos klerika
lizmas, bolševizmas ir nacionalizmas. Suvienyt jas gali 
tiktai socialdemokratų partija, kuri šiuose rinkimuose 
jau pasirodė esanti neužginčijamas Lietuvos.darbininkų 
klasės vadas.

NEPASISEKĖ LIETUVIAMS IR SOCIALDE
MOKRATAMS KLAIPĖDOJE.

• •••••< o o • o e o
APIE PUSĖ SEIMO ŪKININKŲ ATSTOVAI.

• •••••

DARBININKŲ IĖGŲ SUSISKALDYMAS.

Atėjo, pagaliau, ir oficialiai Seimo rinkimų daviniai. 
Jie nedaug tesiskiria nuo tų žinių, kurias buvo gavusios 
nuo savo korespondento “Naujienos” ir kiti laikraščiai.

Didžiausia laimėtoja pasilieka Lietuvos Socialdemo
kratų Partija, gavusi 7 naujas vietas Seime; o didžiausia 
pralaimėtoja pasilieka “Krikščioniškoji” Darbo Federa
cija, prakišusi 7 vietas (iš 12). Visa buvusioji opozicija 
dabar turės 50 atstovų (iš Didžiosios Lietuvos), vietoje 
37; o klerikalų blokas turės tiktai 30, vietoje 40. Klerika
lai, be to, neteko da ir kazoko Jerino, nes rusų šį kartų 
neišrinkta nė vieno.
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$ Apie Įvairius Dalykus. |

Matyt, kad dėjimasi su klerikalais iš viso buvo ne
sveikas dalykas šiuose rinkimuose. Klerikalai buvo pa
vilioję savo pusėn žydų atžagareivius, vadovaujamus ra
bino Golcbergo. To rezultate buržuaziniai žydų elemen
tai suskilo, ir į Seimų pakliuvo viso tik 3 žydų atstovai — 
vietoje 7!

Už žydus daugiaus atstovų pravedė net lenkai (4).
Truputį keista, kad iš visų tautinių mažumų šį kar

tų tik vieni lenkai atlaikė savo pozicijų. Vokiečiai (Di
džiojoje Lietuvoje) gavo vienų atstovų, vietoję 2. Visos 
tautinės mažumos nusmuko nuo 14 atstovų ant 8. Kuo
met senamjam Seime tautinės mažumos sudarė beveik 18 
nuošimčių visų atstovų, dabar jos sudarys (neskaitant 
Klaipėdos krašto) mažiaus, kaip 10 nuoš.

Iš Klaipėdos krašto, kaip oficialiai daviniai rodo, 
praėjo tiktai buržuazinių partijų atstovai, ir tai, rodos, 
visi vokiečiai arba bent vokiškos orientacijos žmonės. 
Lietuviai Klaipėdos krašte, vadinasi, vėl buvo sumušti.

Stebėtina, kad Klaipėda neišrinko nė vieno socialde
mokrato. Buvo pranešimų, kad socialdemokratai tenai 
suskilę — nuo vokiškų socialdemokratų atsimetę lietu
viai. Gal tai ir bus svarbiausia šito nepasisekimo; prieža
stis. Pirmiaus buvo spėjama, kad iš Mažosios Lietuvos 
gali praeiti į Seimų du arba net trys socialdemokratai.

Dabartiniu savo pralaimėjimu Klaipėdos socialdemo
kratai moka už tą nelaimingą “einheitsfronto”' politiką, 
kurių jie pradėjo vesti Seimelio rinkimų metu. Po šios 
lekcijos tečiaus jie gal supras, kad reikia keisti savo nu
sistatymų.

Klasiniu atžvilgiu imant, stambiausiu naujojo Lietu
vos Seimo dalį sudaro ūkininkų atstovai. Prie jų reikia 
skirti beveik visų valstiečių liaudininkų frakcijų, suside
dančių iš 22 atstovų; klerikalinę Ūkininkų Sųjungų — 11 
atstovų, ir 2 liberališkos Ūkininkų Partijos atstovu. 
Viso 35-

Tečiaus nėra abejonės, kad daug ūkininkų balsų yra 
paduota da ir už smetoninę pažangų ir už krikščionis de
mokratus. Tuo budu galima spėti, kad ūkininkų balsais 
išrinktieji atstovai sudaro netoli pusę viso Seimo.

Tie balsai pasiskirstė tarpe daugelio įvairių partijų. 
Jeigu visi ūkininkai eitų kartu, tai jie galėtų beveik kont
roliuoti valdžių.

Kaipo darbininkų atstovai, išrinkti 15 socialdemo
kratų ir 5 federantai; kartu 20. Pereitame Seime buvo 
tiek pat, tik partinis jų pasiskirstymas buvo visai kitoks: 
8 socialdemokratai ir 12 federantų. o

Komunistinio nusistatymo darbininkai šį kartų, ma
tyt, taip pat pražudė savo balsus, nesugebėdami sudaryt 
reikiamo “koeficiento” nė vienoje apygardoje, kaip ir 
praeituose rinkimuose. Treji metai atgal jų balsų buvo 
visoje Lietuvoje apie 33,000. Dabar veikiausia jie tyra 
sumažėję, bet vistik viena-antra dešimtis tūkstančių ga
lėjo būt. Kuomet jie yra išsiskaidę šešiose apygardose, 
tai jie eina niekais. Bet jeigu jie butų buvę pridėti prie 
socialdemokratų balsų, tai socialdemokratams butų tekę 
dar koki 3 ar keturi atstovai.

Egipto sfinksas. — Ja
ponų legenda apie gir
tuoklystę. 
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Ant galo, pasisekė kai kurias 
sfinkso paslaptis patirti. Bėgiu 
daugelio šimtmečių stovėjo jis 
Gizeh lygumoj- iki pečių smė
lių apneštas,, su nukreiptu į te
kančią saulę veidu. Tylus ir 
išdidus sfinksas per šimtmečius 
slėpė nuo pasaulio savo paslaptį.

Nuo senų laikų mokslininkai 
suko sau galvas, bandė atspė
ti sfinkso amžių, jo didumų ir 
kuris faraonas jį pastatė.

Nors žmonėms daug dalykų 
per tų laikotarpį pasisekė pa
tirti, pasiekti net tolimiausius 
šiaurių kraštus, vienok Egipto 
sfinksas stovėjo sau išdidi ilgai, 
atsisakydamas savo paslaptis 
pasauliui atverti. Bet prieš še
šetų mėnesių įlipto valdžia nu
tarė ką nors daugiau apie 
sfinksą pąįįrti ir* tuo jaa’iu lai
ku išgelbėti tų paskUbusį mo
numentą nuo galutino sunyki
mo.

Pirmiausia buvo nukastas 
smėlis, kuris slėpė didesnę 
sfinkso dalį. Tuo budu sfink
sas vėl pasireiškė pasauliui to
kiu, kokiu jis buvo prieš 6,000 
metų, kai jis tapo padarytas.

Ištisus šešis mėnesius keli 
šimtą} (lalrhinjnkų atkasinėjo 
sfinksų, ir tik apie ^idurį pra
eito mėnesio darbas buvo už
baigtas. Pasaulis dabar* turės 
progos sužinoti šį tą apie pra
eities laikus.

Sfinksas turi liūto išvaizdų su 
žmogaus galva. Spėjama, kad 
ta galva vaizduoja faraoną, ku
ris sfinksą pastatė. Sfinksas 
yra padarytas iš milžiniško ak
mens. Ilgumo jis yra 172.5 
pėdų ir 66 pėdų aukščio. Gal
vos ilgis 30 pėdų, o platumas

1 1 pėdų. Bet nežiūrint į tai, 
galva atrodo labai mažute pa
lyginus su visu kimu.

Kiek galima spėti, ant galvos 
buvo pritaisytas egiptiečių sim- 
volas—gyvatė. Bet dabar to ne
bėra. Reikia žinoti, kad sfin
ksui daug teko visko pergyven
ti. Dvyliktame šimtmetyje fa
natikai arabai bandė sfinksą 
sunaikinti. Jie gerokai apka
pojo jo veidą.

Tarp akmeninio liūto (sfink
so) kojų randasi altorius, ant 
kurio išbraižyti ieroglifai. Tie 
ieroglifai dalinai jau pasisekė 
išskaityti. Jais j>afe^iemiant 
sprendžiama, kad ^sfinksas bu
vo padarytas ketvirtosios dinas
tijos Rhaf-Ra laikuose, ir kad 
jos veidas greičiausia buvo to 
faraono. Apskritai manoma, 
kad sfinksas reprezentavo vi
sagalintį saulės dievų.

Nrtturaliniai kyla klausimas 
—kodėl buvo padarytas iš mil
žiniško akmens sfinksas? Yra 
daug teorijų, bet nė viena ne
duoda patenkinačio atsakymo. 
Senovėj sakydavo, jog pirami- 
dos yra didžiausias žmonijos 
garbės monumentas, o kinų sie
na didžiausias baimės monu
mentas. Gal būti, didingumas 
paskatino Rhaf-Ra pastatyti 

sfinksų. Iš kitos pusės, reiškia
ma ta nuomonė, kad sfinksas 
buvo lyg ir sargas faraonų 
kapams. Bet suradimas, alto
riaus prie sfinkso kai kuriuos 
verčia manyti, jog tai buvo 
savo rųšies šventykla.

Tankiai kalbama apie sfink
so mįslę. Ryšyj su Egipto 
sfinksu reikia pasakyti, jog jo
kios mįslės nebuvo. Apie “sfin
kso mįslę’” kalbama graikų 
tragedijose. Tai moteriškosios 
lyties sfinksas. Ji buvusi Or- 
tuso ir Chimeros duktė; turė
jusi moters veidų, liūto uode
gą ir kojas ir paukščio spar
nus. Ji užduodavusi mįslę, 
kurių tebaniečiai turėdavę at
spėti. Mįslę buvusi tokia. 
“Koks gyvūnas vaikšto ketu
riomis, trimis* ir dviem kojo
mis?”

Niekas tos mįslės negalėjęs 
atspėti, kol neatvykęs Oedipus. 
Pastarasis atsakęs, kad tas gy- 
vynas yra žmogus: vaikas šliau
žioja keturiomis, paaugėjęs vai
kščioja “dviem”, o kai žmogus 
pasensta, tai reikalinga ir “tre
čia koja” lazdos pavidale. Po 
tokio atsakymo sfinksas įlūžęs 
ir į jurą nušokęs. Toks tai mi
tas.

Nors Egiptą sfinkso atkasi- 
mas daug jau prisidėjo prie 
pažinimo senovės, vienok mo
kslininkams nemažai dar teks 
padirbėti, kol tinkamai bus 
nušviesta piramidų ir sfinkso 
statymo gadynė.

Kaip faraono darbininkai su 
mizernais tuolaikiniais įran
kiais galėjo iš masyvaus ak
mens padaryti milžiniškų mo
numentų ?

Harvardo universiteto ekspe
dicija atkasinėjo apie porų šim
tų pėdų nuo sfinkso kapų. Tai 
Ifetepot-Heres (piramides bu- 
davotojo motinos) kapas. Jos 
vardas auksiniais* ieroglifais yra 
užrašytas ant sienų. Manoma,

[Pacific and Atlantic Photo]
G. E. Borrnholt iš Valparaiso. 

Norintiems apsivesti, jo vedybų 
laisnių ofisas yra atidarytas 
dieną ir naktį.
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[Pacific and Atlantic Photo]
Si r Herbert Samuel, kuris 

tarpininkavo anglų valdžiai ir 
steikininkams.

kad tai yra seniausias iki šiol 
Egipte atrastų faraono šeimos 
kapų.

Kokį įstabų paveikslą vaiz
duoja tie senovės monumentai, 
kurie buvo pabudavoti pager
bimui didžiųjų užkariautojų ir 
valdovų. Tūkstančiai žmonių 
turėjo prakaitą lieti, kad pabū
davo) us piramidas arba tinka
mą faraonui kapų.

Kiek toliau nuo piramidų 
šimtai dvasiškių skelbė žmo
nėms, kad reikia garbinti Api- 
są (šventų bulių)!

Didžiausi ir iškilmingiausi 
procesija. Maršuoja tūkstan
čiai kareivių. Vežama įvairus 
dalykai.

Tai faraono motinos, Hetepet- 
Heres, laidotuvės. Į jos kapą 
kraunama ne tik įvairus baldai, 
bet ir valgiai. Ką ji veiks iš 
numirusių prisikėlusi be valgio!

Vargu kas tada manė, kad 
6,000 metų praėjus vakarų 
“barbarai” atkasinės faraonų 
mumijas ir rinks medžiagų, kad 
tinkamai pažinti tą tolimų pra
eitį.

Daug dar šimtmečių stebins 
piramidos. Bet sfinksas reika
lingas remonto. Jo galva ne
labai tvirtai besilaiko. Kitose 
vietose irgi esu s suaižėjęs. Už
tat Egipto valdžia deda pastan
gų išgelbėti sfinksų nuo suny
kimo, kad ir ateinančios gent- 
kartės galėtų pasigrožėti seno
vės monumentu.

e $ ♦
Vienas laikrašits paduoda 

tokią japonų legendų apie gir
tuoklystę: ,

Nuošaliai miesto, jaukiame 
namelyje, toli nuo by kokios 
kultūros, gyveno kartą doras 
japonas. Gyveno jis laimingai 
su savo žmona ir vaikais. Kar
tų gavo jisai iš savo draugo iš 
miesto vyno butelį:— Kas tai 
galėtų būti? - paklausė tėvas, 
kuris neturėjo nė mažiausio su
pratimo apie vynų arba kitus 
miesto dalykus.

Sūnūs atsakė:— Juk tai mu
sų geras bičiulis atsiuntė. Va
dinasi, čia yra kaž kas gera, 
kas turi atnešti mums laimės ir 
džiaugsmo. Ir jie kartu išgėrė 
visų butelį. Nepratę prie svai
ginamų gėrimų, jie greitai pa
sigėrė. Tėvas, pažvelgęs į šu
ny, tarė:--Tu ne mano sūnūs! 
Pas tave velniškas veidas! Tu 
turi dvi galvas, keturias akis, 
keturias ausis! Lailk iš mano 
akių, šėtone! Bet suntis atsakė:

Nevaryk manęs, aš pats išei
siu! Nes šis namas jau tvir
tai nestovi, jis linguoja, lyg 
valtis juroje! Mano koja dau
giau neįžengs j šiuos namus! 
Kaip pašilk?, taip padarė: išėjo 
sūnūs iš tėvų namų, ir amži
nai dingo savo tėvams.- K. A.

J. V-tas

Dangaus Deivė
(žvaigždžių romanas).

(Tęsinys)

- Anstronomija turi dar ir 
kilnesnių tikslų. Kuomet jinai 
supažindins žmoniją ir priro- 
dys, kad žem8 yra tik menku
tis atomas Irefrybėje, ir kad 
žmogus, pilietis tos berybės, 
tuomet ji žengs toliau. Atradus 
planą kuriuotn pastatyta visa
ta ji prirodys, kad dvasinis gy
venimas sustatytas tuom pat 
planu, ir kad abu pasauliai: 
fizinis ir dvasinis sudaro vieną 
pasaulį, kur dvasia viešpatau
ja materijų. Tai .ką padarys 
su erdve, padaryk ir su laiku. 
Kuomet bus suprasta erdvė 
visoje savo didybėje, kuomet 
suprasite, kad visur viešpatau
ja tie patys įstatai, ir kad tik 
jų dėka pasaulis yra vienas, 
tuomet suprasite, kad praeitis 
surišta su ateitimi ir viskas 
gyvena mažinai. Tuomet su
žinosit, kad pasaulio berybėje 
yra išminčių daug augščiau sto
vinčių už didžiausius žemės iš
minčius, kad visata skubiai 
eina prie tobulėjimo. Tada pa
sidarys aišku, kad medžiaga 
yra tik iš požiuros, o gyvenimo 
tikrenybė yra nežinomoje, ne
matomoje ir nejaučiamoje jė
goje.

“Tokiu budu astronomija va
dovaus filosofijai. Žhionės, .ku
rie darys kokias nors išvadas 
nesiremdami astronomijos da
viniais, praeis pro tiesų. Bet 
tie, kurie jos klausys, seks jų 
— tie išriš sunkiausias gyveni
mo problemas. Astronominė fi
losofija taps kultu (tikyba) vi
sų išminčių.

“Bet ir tai ne visa. Atnauji
nimas pasenusio mokslo neduo
tų žmonijai naudos, jei kilnie
ji jausmai, kurie tobulina pro
tų, kurie pakelia žmogų aukš
čiau visų kitų gyvių tebūtų 
tiktai mažo būrelio astrohomų 
savastimi. Šioje srityje ir įvyks 
permainų. Reikia eiti pirmyn. 
Reikia paimti mokslo žibintas, 
sustiprinti jo šviesą ir nešti j 
gatves, į tautų susirinkimus, į 
minią. Kiekvienas turi teisės 
gauti dalelę tos šviesos. Visi 
trokšta tos šviesos, ypač nelai
mingieji, laimės aplenktieji; jie 
mąsto daugiau, jie trokšta, bet 
tuo pat laiku sotus ir visai ne
turi supratimo apie savo paiku
mų, net gėrisi juom. Taip, as
tronomijos šviesa turi paplisti 
po visą pasaulį, į tamsias mi- 
niias| tdlymiąubiufi (jžkpmpiir 
ir turi apšviesti žmonių sąži
nes, pripildyti širdis gyvybe. 
Tame tai tikroji, didžiausia as
tronomijos užduotis, jos tiks
las.

V.

Taip kalbėjo mano vadovė. 
Jos veidas buvo gražus kaip 
diena, akys degė ryškia šviesa, 
balsas skambėjo kaip dieviškoji 
muzika. Mačiau kaip berybė
je skraido pasauliai ir jaučiau, 
kad visata tvarkoma begalinėje 
^harmonijoje.

•Grįšime žemėn, — tarė 
Uranija, ir nurodė į tą pusę, 
kur pasislėpė saulės šeimyna.— 
—Bet pirmiau apsidairyk. Jau 
supratai, kad erdvė berybė; 
greitai suprasi, kad ir laikas 
neturi ribų.

Skridome pro įvairius žvai
gždynus linkui musų saulės, 
kurių greitai pamačiau lyg 
mažutę žvaigždutę.

Uranija tarė:
—Akimirkai duosiu tau ypa

tingų regėjimų, jei ir ne die
viška, tai bent dvasinį. Tavo 
siela jaus etato virpesį, suda
rantį pagrindą kiekvienos gy
vybės ir tavo siela supras, kad 
istorija kiekvieno pasaulio yra 
amžina. Matyt reiškia žinoti.

t aip, kaip stiprus mikrosko
pas parodo skruzdę sulig dram
blio didumo, taip deivei įsakius 

‘mano regėjimas lapo m papras
tai tobuįas ir jautrus, sale sau-)

lės pamačiau žemę, kurios 
prieš tai nebuvo matyti.

Pažinau ją ir kuo daugiau 
žiurėjau, tuo didėjo ji. I&pra- 
džių buvo kaip mėnulis, bet 
greitai augo. Greitai galėjau 
atskirti geografines vietas: šiau
rės ašigalė, Europą, Aziją, At
lanto vandenyną ir 1.1. Greitai 
viskas aiškėjo. Pamačiau Alpus, 
Pirėnus, Reiną, Luarą...

—Žiūrėk: tų paveikslų, —ta
rė mano vadovė, ir pridėjo ga
lus savo pirštų prie mano kak
tos, lyg norėdama užhipnoti
zuoti mano smegenis ir su
teikti mano vansmams galimy
bės dar geriau matyti.

Greitai vaizdas aiškėjo ir— 
pamačiau Gali jų Julijaus Ce
zario laikų, Tai buvo pasiliuo- 
savimo karo metu, kurį sukėlė 
Versingetorijaus patriotizmas- 
Žiurėjau iš viršaus į tą paveiks
lų, kaip iš orlaivio, vienok aiš
kiai mačiau Galijų, Arverniją 
su Gergovijos tvirtove, užge
susius vulkanus, ežerus ir leng
vai prisiminiau visus istorijos 
faktus matydamas savo akimis. 

I —Mes esame taip toli nuo 
žemės,—tarė Uranija, — kad 
šviesos spinduliams iki šios 
vietds atskristi reikia to laiko, 
kuris praėjo nuo Jul. Cezario. 
Neužmirš, kad šviesos bangos 
skrenda 300,000 kilometrų į 
sekundą. Tai didžiulis greitu
mas, bet tai dar ne ribos. Že
mės astronomai, kurie tyrinė
ja planetas esančias šiame to
lyje, mato ne jas ne tokiomis, 
kurios yra dabar, o tik kokios 
buvo tuo laiku kai iš jų išėjo 
šviesos spinduliai, t. y. apie po
rų tūkstančių metų atgal.

“Nė iš vienos pasaulio vietos 
negalime matyti dangaus kū
nus tokiais, kokie atrodo ištik- 
rųjų; jie visuomet matomi ko
kiais buvo praeityje. Ir kuom 
toliau randasi tyrinėtojas nuo 
planetos, tuo tolymesnėje pra
eityje jis mato.

“Jus su savo teleskopais ty
rinėjate net tokias žvaigždes, 
kurių ištikrųjų jau senai nebė
ra. Nėra daugelio net ir to
kių žvaigždžių, kurias matote 
paprasta akimi. Daugelis mig
lotųjų dėmių, kurių sudėtį jus 
ištyrėte su savo spektroskopais, 
jau tapo saulėmis. Daugelis 
žvaigždžių užgeso ir jei prisi
artintume prie jų, tai nepama^ 
tytumėte jau.

(Bus daugiau)

PO GAISRO 
IŠPARDAVIMAS

Gegužio 9tą dieną kilo gais
ras musų krautuvėj — ug
nis tapo greitai sustabdy
ta. Dabar pianai, fonogra
fai, radio, rekordai ir rolės 
parsiduoda f už labai žemą 
kainą. Pasinaudokite šią ne
paprastą atsitikusią progą.

JOS. F. SUDRIK
3343 So. Halsted Street

Ar jus žinote, kad
Pirmutinis Lietuvos Žydų ūkinin

kų kongresas atsibuvo nesenai, ku
riame dalyvavo 10 delegatų iš 25 
Lietuvos miestelių. Ar jus žinote, 
kad llelmari yra upakuoti į po
pierines dėžulės ir kuomet jus per- 
kate Helmarus, jus tikrai gaunate 
juos gerame stovyje, bet ne sulau
žytus kaip paprastus vigui eitis.
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KORESPONDENCIJOS

BANKINIS PATARNAVIMAS
TAUPYMO SĄSKAITOS Kali būti atidarytos biie 
biznio dienoje nuo 9 ryto iki 2 po piety. Subatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. 3% nuošimčiai išmokami 
du syk j metus. %
INVESTMENTAI pasiūlomi per musų Bonų ir Real 

t Katate Paskolų departmentų jeina augštos rųšies in
dustriniai, public utility, geležinkelių ir municipa
lini bonai taipgi pirmi teisuti morgičlai ant įreng
tų (’hicągos gyvasčių.
UŽSIENINIŲ KELIONIŲ BIURAS patarnauja čio
nai ir užsieny ir suteikia patarimus apie visas svam
besnes keliones, pagelbsti įsigyti pasportus, vizas, 
ir t. t. be užmokesčio. Parduodame laivakortes į vi- • 
sas dalis pasaulio.

First T rust fe? Savings Bank
Frank O. Hetmorr, čermanas Melvin A. Traylor, Prezidentas

Savastis šėrininkų iš The First. National Bank 
of Chicago Suvienytų resursų $450,000,000

Dearborn, Monroe ir Clark Street, Chicago 
_____________

, Indiana Harbor, lnd=
I ________

“Netriukšmingas” SLA. 185 
kuopos susirinkirfias

<4

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ 
tik 1203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

T>ŽIAUGKITfiS saugumu ir 
U patogumais laivų, kūrins val
do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialčmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankumais bile laivo 
United States Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

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

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

United States Lines
110 So. Dearborn StM Chicago, III. 45 Eroadway, New York City
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nuo $15 iki $20 ant
Kiekvieno Siuto

Su 2 Kelnėmis

SIUTAI SU* 1 KELNĖMIS 
$7.50 IKI $27.50

Didelis pasirinkimas stylių, visokių spalvų ir 
ru siuvėjų darbas, čia rasite didelį pasirinkimų 
pavasario ir vasaros sezonui. Atsilankykit ir 
persitikrinkit patys, kad aš užlaikau didžiausį 
pasirinkimų rūbų ant M’lwaukee Avė. Todėl 
š'uomi kviečiu jumis ir visus savo draugus, kad 
atsilankytumčt ir patys persitikrintumėt. Ar 
jums reikia ruhų pačiam ar jūsų kūdikiui, čia 
rasite rubus dėl visos šeimynos, — tiktai nusi- 
tarkit atsilankyti, j mano krautuvę. — Nekreip
kit atydos į gražiai išpuoštus kitų langus arba 
pastatytus viliotojus, tiktai mano krautuvėj ra
site viskų ko tik reikalaujate visokių rusiu ir 
stylių — prieinamomis kainomis. Neikit ir ne
pirkit krautuvėse kur jus už rankovės traukia, 
nes tai nebus jūsų naudai, nei kainose, nei ge
rumu tavorų.

ge-

CUIS LIPMAN
1131 Milwaukee Avenue

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenbro, 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)

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

• Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.
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' Nedalioj, gegužės 2 d., įvyko 
SLA. 185 kp. susirinkimas. Su
sirinkimas buvo “netriukšmin
gas”, musų “progresyviai” buvo 

, taip rainus, kad pirmininkas 
kelis kartus prašė geruoju ir 
jeigu neklausys, tai- pagrasino 
pašaukti miesto policiją, kad 
pakeltų “betvarkę”. Paminėsiu 

' delko taip buvo “ramu” praėju- 
■ šiame susirinkime. Kaip jau 
buvo rašyta “N.” iš užpereito 
susirinkimo, kad laike rinkimų 
delegatų į Seimą buvo varoma 
šlykščiausią agitacija iš progre
syvių pusės, tai jk) rinkimų 
kuopos pirmininkas paskelbė 
rinkimus nelegaliais ir prane
šė, kad delegatų perrinkimas 
bus sekantį susirinkimą, žino
ma, tas “veikėjams” nepatiko 
ir jie organizavos kiek galėda
mi, kad ir vėl pakenkus rinki
mams ir savuosius pervarius. 
Ir susiorganizavo tiek, kiek be
galėjo ir visi atvyko jau gana 
pilni “drąsos” ir laiku: susirin
kimas buvo šaukiamas 3:80 po 
pietų, o jie jau buvo prie sve
tainės kaip 2 valandą. Buvo 
dar ir tokių, kurie nelabai lan
kosi kartą į metus. Metinis su
sirinkimas jiems nesvarbus, 
bet šitas tur būt buvo svar
biausias. Pradėjus susirinkimą 
buvo numatoma, kad bus vis
kas “ramu”. Tuoj po perskai
tymo protokolo buvo, kątik 
nepasakiau, lermas, bet kad di
džiuma narių buvo, kuriems 
rupi SLA. reikalai, o ne Mask
vos, tai protokolas liko priim
tas. Perbėgus kuopos reika
lus pirmininkas pranešė, kad 
mes turim porą svečių, būtent 
Dr. A. Montvidą ir 6-to Apskr. 
sekretorių K. .1. Semašką. Taigi 
Dr. A. Montvidą, kaipo apskri
čio organizatorių, pięft), P. Bu
dis parpašė pasakyti kelis žo
džius apie SLA. reikalus. Dr. 
Montvidas trumpoj kalboj pa
pasakojo blogus ir žalingus dar
bus dėl SlI^A. iš bolševikų pu- 

ses, kurie nebesivadina save 
bolševikais, bet ‘progresyviais”. 
Ir kaip tik pasakė, kad 185 kp. 
nerinktų bolševikų, tai visi jie 
paraudo. Bet kaip pasakė, 
kad kuopa turėtų rinkti tokius 
delegatus, kurie rūpinas SLA. 
reikalais ir yra gana daug pa
sidarbavę ir perstatė S. Bart
kų ir S. Bindoką, tai musų 
“progresyviai” sušnabždėjo ir 
vienas smarkuolis pašoko ir sa
ko, kad mums nereikia persta
tinėti delegatus, nes žinome ką 
mes rinksime, mes turirpe iš
rinkę. Ir tada jau prasidėjo 
“tvarka”. Bet paskui dar pirm, 
paprašė kelis žodžius tarti K. 
J. Semašką, lai jau nebuvo ga
lima nė susikalbėti; jie šaukė, 
kad mums nereikia prakalbų, 
mes norime rinkli “delegatus”. 
Kaip ten nebūt, pirmininkas 
numalšino ir Semaška galėjo 
kalbėti. Vienas smarkuolis 
vis nenurimo tol, kol pirminin
kas neatėmė jam balso ir pri- 
grąsino išvaryti laukan iš su
sirinkimo. Po to buvo nomi- 
navimas delegatų į Seimą. No
minuota trys—S. Bartkus, P. 
Rindokas ir ‘progresyvia” Jo- - 
nas Kolas. Ir balsavime /‘pro
gresyvia” J. Kolas prakišo.

Pamatę, kad nieko negali be-

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

Šviesos ir dratų suvedima#.
Fikčeriai ir elektros reikmenis

2215 W. 22nd St., Chicago
Phone Canal 2501

Į, , .. .. .. . J

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

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

padaryti, tai vienas kaip sušu
ko, kad duodąs įnešimą, jog 
korespondencijos, tilpusios 
“Tėvynėje” ir “Naujienose” bu
tų atšauktos, nes buk niekas 
nekėlęs betvarkės. Kas gal ir 
pamanyti, kad tai tiesa, kad bu
vo viskas ramu, bet kad pra
ėjusiame susirinkime mes tu
rėjom porą svečių, tai jie gali 
paliudyt kokia tvarka buvo iš 
“progresyvių” pusės.

Keli žodžiai dėl p. Priešo 
Demoralizacijos atsakymo. Tas 
ponelis nori sudailinti ežį, bet 
kaip tu jį neglostai, taip jis 
pasišiaušęs ir pasilieka. Ir 
savo atsakyme jis mėgina visą 
kaltę suversti ant valdybos ir 
kokių ten 
kas buvę 
yra tiesa, 
ti į savo 
paliudija
mas, i kurį buvo atsilankę du 
svetimų kuopų ir 6-to. Apskr. 
valdybos nariai, Dr. Montvidas 
ir K. J. Semaška. Ir dar mėgi
na apginti B. Yasulį, kuris iš
vadino valdybos narį netinka
mais laikraščiui žodžiais. Sako, 
kad B. Yasulis esąs sutvėręs 
L.P.D. Kliubą. Tas netiesa. 
Yasulis įstojo už kelių metų 
po susitvėrimo 
kaip ir kožnas
dabar įstoja. Kaslink SLA. kp., 
tai gal ir sutvėrė. Ačiū p. Ya- 
suliui už pasidarbavimą, kad 
sutvėrė, bet dabar primokin- 
tas bolševikų mėgina griauti. 
Bet p. Yasulis- nėra bolševikas 
ir jiems nepritaria, lik lengvai 
pasiduoda jiems.

—Kuopos Narys.

kitų narių, kad vls- 
netiesa. Bet kad tai 
kad jie norėjo paim- 
rankas 185 kp. tai 
pereitas susirinki*

Kliūbo, taip 
vienas, kuris

r

Taipgi Grynas

a*

2'/2 svaro kenaj 
Reikalaukit nuo 8avo 

pardavėjo

__ ANHEUSER-BUSCH

Budweiser
i

Tikras Apyniu Salyklo Sirupas
_. * m x WESTERN SALES CORPORATION 
Distnbiutonai Chicago, III.

LOUIS P. MANN’S
1218 Milwaukee Avė.

10 Dienu Perviršio Stako
IŠPARDAVIMAS

/ . . ; r?

Prasidės Rytoj, Gegužio 22 d.
Iš priežasties šalto pavasario oro šiame sezone, mes esame priversti daryti ši nepaprastą 

išpardavimą. Visi musu nauji pavasariniai kautai ir dreses turi būti išparduoti už pusę 
originalės kainos. Musų reputacija per paskutinius 25 metus yra žinoma kaipo užlaikyto
jai puikiausių ir nepaprastų materiolų, tai yra užtektina garantija dėl atkreipimo jūsų ati
dos.

žiūrint koks jūsų skonis yra jus surasite, kad jums pa- ff į Q HH 
tiks. Atsilankykit ir apžiurėkit juos. Jums patiks jie. S* ■ VaW^

Atdara Utarninko, 
Ketverto ir Subatos 
Vakarais.

................. *

ŠILKINIAI KAUTAI
Gražiai pasiūti, kailiukais trimuoti, sezono nau- 75

jausiu stylių, su arba be palerinų ................. v.................
f

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS 150 
AUGŠTOS RŲŠIES SIUTŲ

Netrukdykit laiko, bet skubėkit atkeliauti čionai, kol dar jieyisi 
šie siutai išparduoti. Yra didelis pasirinkimas iš charmeen, poįret 
twill ir kitą gražią patterną. $15.00
Verti iki $50. DABAR * 1

150 ŠILKINIŲ IR GELUMBINIŲ DRESIŲ
Galutinas išpardavimas 150 šilkinių ir gelumbinių dresių štai 

yra Jums proga įsigyti gražią šilkinę arba gelumbine dresę su dideliu 
sutaupymu pinigų—faktiškai jos yra apkamuotoa p giau negu kainavo 
jų pasiuvimas. Me» žinome, kad ,ių» nusipirksite arba 3 
dreses šita žema kaina. Jūsų pasirinkimui

upele randasi

$10.00

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS 
150 KAUTŲ

Šitame pasirinkime jus rasite labai geros rųšies materiolą. Ne

ŠILKINES DRESES
Labai smart ir vėliausią stylių, geoigette, Hat c r epe, 

priikfH ir tt. Labai geros rųšies ...... .............. ..................

GELUMBINIAI KAUTAI
Kailiukais trimuoti, su arba be palerinos, kasha, jocina, cher- 

meen, labai gražių stylių. 75
Vėliausios mados spalvą .............................................— s* ■ ■ **

200 ŠILKINIŲ DRESIŲ
Galutinas išpardavimas šilkinių dresių. Tikrai sensacims pasiū

lymas. Tikrai pamatykit šį puikų pasirinkimų, šioje Kr«P5je randasi 
augštos rųšies šilkinės dreses, 
vertos iki $35—DABAR ..................................................... -

LOUIS P. MANNSi Mihmket'
kampas M siu tena l'oir-;
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PASAKA NEPASAKA APIE
MUILIŲ FEDERACIJĄ, JOS 

TĖVĄ MYKOLĄ JUODA
BARZDĮ IR NEKALTAI 
PRADĖTĄ GRAŽUOLĮ 
KAZĮ BEZOBRAZAITĮ

Iš pradžių nebuvo... kaip ir 
nieko. Tik mieguistoj Lietuvos 
padangėj bastėsi vieniša fede- 
ruota dvasia. Slankiojo pakam
piais, šalimais, landžiojo j bo- 
binčius, špitoles, žiūrinėjo pa
kapėmis, patvoriais, dilgynais, 
— ir niekur nerado vietos, kur 
nutūpti.

Tik zabt! — įsibrovė į juodų, 
kaip smala, barzdą. Įsivėlė, kaip 
katinas j pakulas. Susirietė ir 
tysodama džiaugėsi, suradus, 
pagaliau, sau lizdą. Mykolas 
Juodabarzdis (taip vadinosi 
barzdos savininkas), šventųjų 
apaštalas, tik apkarpytais skver
nais, net krūptelėjo ir dantis 
sukando iš skausmo. Bet veidai 
jam tuojau nušvito: po barz
dota širdimi pajuto palaimą, o 
dešiniame šone — kaž ką malo
nu, šventa; — net laižėsi, džiau
gsmo apimtas.

Vieną neramų vakarą, kada 
orą raižė žaibai ir visų pakam
pių šmėklos blaškėsi, kaip iš na
mų išguitas, — Mykolas Juoda
barzdis palaimingai rymojo.

čchi-hi-hi! — kažkas neman
dagiai pakuteno Mykolui nosį.

Tuo tarpu nejučiomis pasikė
lė dešinys apkarpytas skvernas! 
ir iš dešinės kelnių kišenės iš
lindo jaunikaičio galva, o ap
link galvą — šviesos vainikas. | 
Gimė nekaltai pradėtas, senai 
lauktas muilių pranašas.

— Eik šen, Eliziejau Neprau
staburni! — džiaugsmingai ta
rė Mykolas Juodabarzdis čia be- 
snaudžiančiam stebuklingo ap
reiškimo liudininkui. Durys at
sivėrė ir jose pasirodė valdo
vas litų, kurie buvo, yra ir ka
da nors bus bankuose, vekse
liuose ir kišenėse. — Ir tu, Juo
zapai Vilkokaili, kaip tik laiku 
atėjai. Klausykite. Gimė nekal
tai pradėtas pranašas. Aš ir ne
matoma dvasia jį pradėjome,

GRYNAS TIKRAS 
GERUMAS

Geras senas 
Blatz — Milwaukee 

Parsiduoda visose krautuvėse

$107 
Tiesiog j Klaipėdą 

3-Čia klcsn
BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

18 Gegužio,
17 Liepos

IR SPECIJALĖ EKSKUR
SIJA { KLAIPĖDĄ 17 

LIEPOS LAIVU 
“LITUANIA”

Užsisakykite vietas šių išplaukimų
$181 Abi Pusi

Trečia turistine klesa (bu
vusi antra klesa), tiktai $10 
virš kainos paprastos 3-čios 
klesos vienpus, $15 abipus.

Jeigu norit važiuot
I LIETUVĄ

Pasiteiraukit ir važiuokit
Baltijos Amerikos Linija

Sekantis išplaukimas laivų —• 
“Estonia” 18-tą dieną Gegužio
“Lituania” 8-tą dieną Birželio
Žiniom kreipkitės j vietos agentus, ar 
stačiai j kompaniją: — 
120 North La Salia Street, Chicago 
312 Second Ava. 84 M in n m polis, Minu

[esame jam tikri tėvai, o jus 
abudu — krikšto tėvai. Tu, nau
jai gimęs sūnūs musų — Kazys 
Bezobrazaitis, busi didis va
das.

Naujai gimusis pakratė pa- 
kuluotą galvutę (tėvas ir sūnūs 
ne visai buvo panašus kits į 
kitą, bet nekaltai pradėtajam 
panašumas į tėvus nėra būti
nas), ir velbasuodamas tarė:

— Kieno vadu, tėve, aš bu
siu?

— Didelės armijos, kuriai 
1 vardas bus “muilių federaci- 
| ja”.

Paklusnus sūnūs mikliai su-I
len|cė kuprą, captelėjo į abudu 
tėvo kojų mažuosius pirščiukus 
ir, įsmeigęs akis į juodąją barz
dą, laukė instrukcijų.

— Stovėdamas prieky muilių 
federacijos, tu nugalėsi visus 
musų piktulius priešus.

— Mano brangusis tėve! Vis
ką padarysiu, ko tik panorės 
tavo juodoji barzda. Bet paaiš
kink man, kas tokie yra musų 
priešai.

— Visi tie, kurie nori suvar
žyti laisvę dirbti, valgyti ir mie
goti, kiek kuriam stonui pritin 
ka. Kurie nori, kad tie geros 
valios ir minkštos širdies gera
dariai, kurie jiems, palaidū
nams, leidžia smirdinti šį grą
žų j į pasaulį, duotų ne tik pa
valgyti, kiek jie neužsidirba, 
bet ir išsimiegoti iki valios. Ku
rie nori, kad jų gyvuliško bal
so klausytų ne tik mašina, kū
jai, kirviai, laukai, bet ir mes 
jų neapmokami globėjai. Kurie, 
užuot klausę musų pamokslų, 
blevizgoja saviškus, kurstyda
mi mums pilvus suraukti, o pa
tiems daugiau valgyti, miegoti 
ir net kinematografai! vaikščio
ti. Kurie dabar, pasikvietę tal
kon pragaro galybes, švaisto 
žaibus, svilina mums barzdas, 
skrudina papades.

— Gudrusis tėveli! Kaip aš 
nugalėsiu tuos pikčiurnas?

— Prieš galingą priešą pa
statysi dar galingesnę armiją.

— Iš kur ją surinksiu?
— Špitolninkai, zakrastijonai, 

klebonininkai — muilių fcdera- 
Icijos pagrindas. Vargonininkai
— vargonauti aptingusieji, raš
tininkai — spausdintą žodį sle- 
bizavoti išmokusieji, inžinieriai
— kepures siūti prityrusieji ir 
miklus vyrukai be profesijos, 
kurie gali pakalbėti, ko patys 
nemoka ir nežino, — vis tai ta
vo dešinė ranka, po tavęs pir
mieji vadai. Susimedžiok dar 
tuos, kurie dirba, bet nežino 
kiek užsidirba, kurie daugiau 
meldžiasi, negu galvoja. Turėsi 
tokią armiją, kuriai joks prie
šas nebaisus.

O ginklą kokį aš duosiu 
jiems į rankas?

— Į kairę ranką kryžių pa
šventintą, o j dešinę — kumš
tį muiluotą, mokolą degutuotą. 
Iš pradžių melskitės. Paskui tei
sybę atžagariai rodykite, baltą 
juodą pavadinkite, — išpažin
ties eikite. Kur reikia pašme- 
ruokite, o kur ir paspauskite,

komuniją priimkite. Prie
šams sprandus muilinkite, žy
dams barzdas kratykite, langus 
daužykite, — rožančius kalbė
kite. Ir vėl iš pradžios.

— Viską permaniau, sukrani- 
| čiau, tėve išmintingasis. Degu 
karščiu dirbti, kovoti, kaip tu 
nurodei.

— Skubėk, sunau mano. Lai
ko negaišink.

Kazys Bezobrazaitis pabučia
vo tėvui į barzdą ir atatupstas 
apleido Mykolo Juodabarzdžio 
rumus.

Nepraėjo ir metų, o muilių fe
deracijos skyrių pridygo visuos 
patvoriuos. Viskas darėsi pagal 
norų Kazio Bezobrazaičio, o jo 
norams atsirasti padėdavo tėvas 
Mykolas Juodabarzdis.

Kai Kaziui Bezobrazaičiui pa
nosėje gyvaplaukiai sublizgėjo, 
su keliais sėbrais jau įstatymus 
Šaliai leido.

Dirbo muiliai išsižergę. Pra
kaitavo atsidėję muilius smul
kino. Priešus spaudė. Net gat
vėse dulkėjo ir žydų langai balz- 
gėjo. Priešai vargą kentė, o sa
vieji rankas trynė.

aoihrdl aoinhrdl oinhrdl aoihrdl uoia 
taoinhrdl aoihrdl aoifvvy uoinrdlu aoi

Mykolas Juodabarzdis buvo 
patenkintas, kad sunaus išmin
tis siekia beveik jo juodosios 
barzdos. Eliziejus Neprausta
burnis džiaugėsi, kad krikšto 
sunaus burna mažai kuo šva
resnė, jiegu jojo. Net Juoza
pas Vilkolakaili^ kas sekmadie
nį jį košele paneėdavo, ir kai 
federacijos ratai pradėdavo 
girgždėti, juos pašmeruodavo.

Bet... dangus pradėjo niauk
tis.

Vieną Vakarą Mykolas Juoda
barzdis kasė barzdą ir durnas 
durnojo. Pasišaukė Kazį Be
zobrazaitį ir tarė:

—Nemaniau, kad musų prie
šai bus tokie gaivus. Jų galo 
dar nematyti. Kovon rimšiau 
pasiruošti. Gudrus tai gudrus 
esi, mano sunau, 'bet matau, 
kad tavo gudrybės baigia ga
ruoti. Beikia jas papildyti, še, 
Juozapas Vilkokailis davė kelio
nei ir živnastei, imk mano pa
laiminimą, bučiuok į barzdą ir 
keliauč j svetimus kraštus gud
rybių gaudytų.

Niekados neprieštaravau aš 
tau, tėve.

Kazys Bezobrazaitis nulenkė 
pakuluotą galvą ir išėjo .

Surinko mulius krūvon, mo
kino muilinti federaciją, užve
dė dviem metam muilinius spy- 
rucklius ir išdundėjo ten, iš kur 
gudrybes (Lietuvon daktariš
kais naščiais gabena.

Upeliais plaukė jam kiaušan 
gudrybes. Per pirmą pusmetį 
pušį kiaušo jau buvo apsemta.

akių, ausų, nosies ir visų sky
lių kyšojo gudrybių rankos ir 
uodegos. Jei ne priešai Lietu
voje, kurie savo -piktą dvasią 
pasiuntė už Lietuvos sienų (kad 
apterštų muilių federaciją ir 
iškoneveiktų visą Lietuvos ne
tvarką), tai Kazys Bezobrazai
tis butų grįžęs pas savuosius, 
nesulaukęs nė antro bulbaka- 
sio.

Lygiai po dviejų metų sugrį
žo. Muilių federantai nešė 
gudrybių pilnas skrynias. Pats 
Bezobrazaitis, dabar (pavadin
tas daktaru, iškilmingai žings
niavo.. Mykolas Juodabarzdis 
iš džiaugsmo net barzdą davė 
paglostyti. Eliziejui nepraus
taburnis kyštelėjo pirštą jo 
burnon ir išsižiojo: smirdėjo, 
kaip išeinamojoj vietoj. Juoza
pas Vilkokailis davė dvigubą 
porciją šmero federacijos ra
tams tepti.

Pradėjo stebinti atvežtomis 
gudrybėmis. Pradžiai tik du 
darbus padirbo: vieną žodžiu— 
Mešoskiškų muilinius, kitą raš
tu visos Lietuvos žmonėms. 
Priešų eilės sudrebėjo. Iš pyk
čio raitėsi ir krito viens po 
kito. Gudruolių gudruoliai 
plaukė j muilių federacijos cen
trą pasižiūrėtų jos vado Kazio 
Bezobrazaičio, pasidyvytų jo 
nežmonišku gudrumu. Iš visų 
pusių žiurėjo, ieškojo gudrybių 
šaltiino. Vienas profesorius jau 
buvo jį besuradąs drižuotose 
kelnėse: čiupinėjo, uoste jas, 
matavo ir lygino jų dydį dabar 
su tais netolimais laikais, kada 
jis buyo dar aukščiau Bezobra-

Kad atlygintų už nuopelnus,

Kazį Bezobrazaitį buvo • bepa- 
dedą valstybės galvos pirmuo
ju padėjėju.

Priešams jau artinosi pasku
tinės valandos.

Tik staiga... griausminga ži
nia: federuota dvasia, bekovo
dama su priešais, netikėtai ap- 
svilno „sparnus, nusilpo, sušiu
ro, nutūpė bobinčiuje ir dabar 
merdi baigia gyvenimo dienas.

Apsisvilinus federuota i dva
siai, jos sunaus Kazio Bezobra
zaičio gudrybės kaip bematant' 
išgaravo. Pats jis sunyko, su
sirietė ir diena dienon men
kėja, kupron traukiasi.

Vos begyvi palikę priešai 
atsipeikėjo ir įkibo nagais į 
palikusius be drąsos federacijos 
muilins. Net savųjų tarpe at
sirado Judų išdavikų: vieną ry
tą spiovė atsivėdčjęs į gyva- 
plaukuotą Kazio Bezobrazaičio

barzdą ir tarė “T 
vietos spiaudalams 
me.”

Mykolas Juodabrazdis danti
mis griežia, 
peša, gldsto 
kelnių kišene ir bevilčiai laukia 
antrojo nekalto prasidėjimo. 
Eliziejus Nepraustaburnis pu
čia smirdantį kvapą ir džiils
tančią ligonio burną. Ir Juoza
po Vilkokailio šmeravimai ne
gelbsti: federacijos ratai kaip 
girgždėjo, taip ir tebegirgžda.

Federuota dvasia skursta bo-

inkamesnės] i „ —..i;
nesurado- j Ar myli savo gimines, sa 

vo draugus Lietuvoje?
barzdą gniaužo, 
dešinį šoną ties

Kazys Bezobrazaitis džiūsta 
muiluotų federantų tarpe...

Visi meldžiasi ir spėlioja:
Mirs tuojau federuota dva

sia su savo sunumi gražuoliu 
Kaziu Bezobrazaičiu, ar dar 
sulauks bulbakasio....

—Pipiras.

Per metus nė vienos tuščios žalčiuko kelių, 
vietelės nebeliko; iš burnos,

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 įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
22810 Motildai Gryblauskienei 
6577 Matui Kubiliui 
6585 Vincentui Mažeikai

12284 Vincui Aukščiunui
12292 Agotai Ivoškiutei
6574 Marcijonai Kusienei 
6603 Domicėlei Augustaus- 

kienei
6609 Pranciškai Rupšienei 
6623 Petrui Bartkui

21287 Kazimierui Stravinskui 
6614 Paulinai Bankauskienei 
6622 Mileikienei Onai

24717 Monikai Tupikaitei 
22813 Magdalenai Macienei
22848 Jurgiui Kudzmai
22849 Marytei Dikšaitei 
22854 Mykolui Jukniui 
55560 Bladui Putvinskui
6648 Juozui Jurgio Jukoniui
6306 Antoninai Petraitienei 

22745 Anastazijai Purienei
6336 Adomui Giruckiui 

12220 Pranui Aukščiunui
6318 Jokūbui Puodžiui 

22766 Marijonai Urbonienei 
22782 Mortai Bendaravičienei 
55517 Viktorijai Vaznienei 
12247 Petrui Žilinskui
6465 Anelei Alesiunienei
6460 Jonui Bunevičiui
6487 Barborai Vintelaitei
6524 Zofijai Antanavičienei 

22793 Kaziui Pagojui
6556 Viktorijai Giedrytei

21263 Domicėlei Dikšienei
21264 Stanislovui Dikšui
6548 Elzbietai Vainauskienei 

12279 Antanui Jankauskui
6537 Kotrynai Inčiurienei
6550 Domui Petraičiui

21278 Marijonai Kuraitei 
12288 Antoninai Stulpinienei 
22800 Jurgiui Minkevičiui
22831 Mortai Jurienei
22832 Marijonai šimašienei 
55556 Povilui Abroškevičiui

6588 Juozui Grumbinui
6594 Marcijonai Platakaitei .
6600 Onai Sukackiutei

12295 Zigmui Bielauskui 
22844 Jonui Tarvidui 
22846 Onui Mačiokienei

55563 Ignacui Jasiunui
6010 Stanislovui Tauškėjai 
6201 Liudvikai Jonušienei

12180 Barborai Strigauskienei 
6345 Uršulei Kadelskienei 
6353 Tadui Pukinskiui 
6383 Onai Čepaitei

921 Kotrinai Rozienei 
21236 Adolfinai Kukanauzienei 
21238 Marijonai Jocikienei 
24266 Antanui Kurmauskiui 
21251 Jonui Čekanauskui 
21258 Zofijai Maruškaitei 
22790 Agotai Stonienei 
22796 Feliksui Kupriui 
22802 Pranui Burbai 
55521 Juozapui Čiurai
55523 Vincui Pocevičiui
55524 Onai Briedienei
6543 Kaziui Banaičiui 

21269 Lioginui Kuodžiui
6567 Tinai Kivi
6570 Juozui Maliauckui ’
6562 Antanui Žukauskui 

55535 J ievai Kuliavienei 
55547 Simonui Palioniui 
55549 Petrui Vengriui 
55557 Juozapui Pociui
6583 Juozapui Tautkui 
6589 Smulkiui Gitkelmanui 
6578 Jonui Masilioniui
6576 Juozapatai Ratkevičienei 
6593 Elzbietai Juzenienei

21283 Jonui Ašmonui 
24715 Mykolui Šatkauskui 
12296 Elzbietai Mikšienei 
21281 Alfonsui Kielai
66^5 Agotai Vencpolienei 
6616 Juozui Taniukui 
6618 Onai Trijonienei

55569 Salomijai Murauskienei 
6638 Petrui Popierai 
6635 Onai Urbonienei 
6646 Onai Navickaitei

12304 Anastazijai Balčaitei 
6682 Abručiui Kostui
6227 Stanislovui Vitkui
Pinigai išmokėti per kitus 

bankus:
55502 Vincent Bileisis
55503 Justin Bileisis
923 Dr. A. Alseiko

BETTER BREW - BOHEMIAN 
APYNIAI IR SALYKLAS

Greičiau Parsiduoda 
Atsako Reikalavimams 

Nes .lis Yra Mycieniškos Rūšies 
Ir Niekuomet Neapvilia!

Klauskit apie setą savo apielinkės vertelio. 
Del kainu rašykit- pas:

BETTER BREW PRODUCTS CO.
736 E. Pcrshing Road, Chicago 

Arba Telefonuokit Don iriau 7144

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

DR. A. WARCHALOWSKI 
OPTOMETRISTAS

Egzuminvoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

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

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

9 Nuošimčiai i Metus
už Indelius

Tukstančiai 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 ne 
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, ne tikybine 'skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenes 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja. ~~

1 Todėl jei jus mylite savo gi
mines, savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurio beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
įielią — 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 
menesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago.

200% APSAUGA
*

Tai yra geriatisis investmentas, kokį 
kada-nors Amerikos lietuviai yra girdėję
Nedaro skirtumo ar indėsi $100, $200, $500, 
$1,000 ar $10,000 arba bile kokią sumą, visiems 
bus mokama 9 nuošimčiai į metus ir prisiun
čiami Jums kas pusė metų po 4 ir pusė nuo- 

- šimčio.
Indėliai priimami ir atmokami Amerikos Dole
riais. Indėliai grąžinami po vienų metų kiek
vienam, kuris neduos išanksto pareiškimo, jog 
nori palikti ant ilgiau. Visi indėliai apsaugoti 
dviguba apsaga — 200%. Už indėlius Bankas 
išduoda atatinkamą liudijimą.
Apsauga susideda iš Banko turto ir iš turtų vi
sų Banko narių. Kiekvienas Banko narys at
sako už Banke padėtą indėlį dviguba atsako
mybe. Visų Banko narių turtai paėmus į krū
vą siekia virš 300 milionų dolerių ir kiekvienas. 
indėtas doleris momentaliai padidina turtą ir 
sykiu apsaugą. Didesnės apsaugos nė negali būt. 
Nuošimčiai prasideda nuo tos dienos kai bankas 
gauna pinigus ir praėjus šešiems mėnesiams 
moka nuošimčius už pusmetį, o kitiems šešiems 
mėnesiam — grąžina sumą ir likusius nuošim
čius. Pasinaudojant telegrafo parankumais 
pinigai gaunami Kaune į 4—5 dienas po indeji-pinigai gaunami Kaune į 4—5 dienas po indėji- 
mui pas musų korespondentą — NAUJIENŲ 
BENDROVĘ.
Paleiskit Jūsų Dolerius į darbą ir pareikalau- 
kit iš jų gero uždarbio — 9% (nuošimčių).

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
Kaunas, Lietuva

Del platesnių žinių ir indėlių padėjimo 
Kreipkitės į

NAUJIENOS
Chicago, Illinois

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrm xx

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

— - - ■ j—\

Šis musų prietelis dirba ii 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus

štai kiek kuponų gausit ui 
kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus 150 kuponu 
Už pusę metų  75 kuponus 
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.



Penktadienis, Geg. 21, l&.-o 
*»< - .... . ■ ■M H

Lieluviii Rateliuose.
Cicero

Dvi mirtys
Ši<t savaitę nelaboji mirtis 

pakirto du vietos gyventojus, 
gerai žinomus progresyviai vi
suomenei, kurios veikime jie 
yra pirmiau dalyvavę, tai Do
mas Kulikauskas ir Kazys Ka
minskas.

Velionis Kulikauskas jau se
nyvas žmogus; kadaise gyveno 
North Side ir buvo ten Naujie
nų agentas — platintojas ir šė- 
rininkas. Bet kada užėjo bol
ševikiškoji epidemija, velionis 
prisidėjo prie bolševikų ir pas 
juos pasiliko iki savo mirties. 
Čia jis užsiėmė kriaučyste ir 
urėjo sankrovą Liet. Liuosybės

name.
Kaip girdėti artiiLi) giminių 

Amerikoj neturėjo, tad laido
tuvėms rūpintis teko jo drau
gams. Palaidotas tapo antra
dieny, geg. 18 d., Liet. Tautiš
kose Kapinėse.

Velionis Kaminskas gyveno 
čia ilgus laikus. Dalyvavo vi
same progresyviame judėjime, 
vaidindavo, buvo veiklus jaunų
jų socialistų tarpe, kaip ir jo 
brolis Petras. Naujienų skaity
tojai gerai pamena jo rašinė
lius iš Oak Forest. Bet aplinky
bės pasikeitė, ir pasaulinis ka
ras ir prohibicija K. Kaminską 
sunaikino pačioj jaunystėj.

Gaila tų dviejų draugų. Te
būnie jiems lengva šios šalies 
žemelė. —K. P. D.

Bridgeportas
Iš Lietuvių Moterų “Apšvietos” 

Draugijos

Mėnesinis susirinkimas įvy
ko 2 d. gegužės, kuriame ap-
tarta daug svarbių dr-jos rei
kalų. Iš raportų paaiškėjo, kad 
laike dviejų pastarųjų mėnesių

[Pacific and Atlantic Photo]
Princesa Louįse iš Švedijos. 

Ji atvyksta į Ameriką.

Ateinantį sekmadienį visi 
bridgeportiečiai rengiasi važiuo
ti į Stickney daržą, Lyons, III., 
kur bus Susivienijimo Draugijų 
Kliubų ir Kuopų ant Bridgepor- 
to piknikas. Sako, kad tą die
ną Bridgeportas busiąs visai 
tuščias, nes visi lietuviai busią 
tame piknike.

šiandie vakare, Liet. Audito
rijoj, bus Vilniaus Vadavimo 
Komiteto susirinkimas.

Užvakar inž. K. Augustinavi- 
čius Jaunuolių Orkestro na
riams skaitė apie Dr. Louis 
Pasteur. Nors ypač jaunesnie
siems nariams paskaita gal ir 
mažiau suprantama, tečiaus 
jaunuoliai išklausė ją labai ati
džiai.

Jaunuoliai norėtų, kad ir dau
giau kas duotų jiems paskaitų.

North Side

NAUJIENOS, UKIcago, UI.

nės Sandaros padėtį ir surasti 
kelius, kuriais butų galima pra
platinti josios veikimą.

Pereitam pirmadieny minėto
ji komisija turėjo savo posėdį. 
Rimtai ir nuoširdžiai pasidali
nus nuomonėmis tapo priimta 
keletas punktų, kurie neužilgo 
bus patiekta visoms sandarie- 
čių kuopoms.

Ilki šiam laikui sandariečiai 
permažai rūpinosi savo reika
lais. Tas davę progos sustip
rėti (pairiems pažangumo ir de
mokratijos priešininkams, kurie 
šiandie, su niekuo nesiskaity
dami stengias užkariauti visas 
musų svarbesnes įstaigas. Pa- 
sitraukus iš sandariečių tarpo 
daugeliui veikėjų, savaimi pa
sidarė žymi spraga, kuri galima 
užpildyti tik arba naujomis pa
jėgomis arba didesniu triusu li
kusių narių.

Ch. sandariečiams reikalin
gas centras, kurs tvarkytų vi
sus musų reikalus ir kurs atsto
vautų mus prieš vietinę visuo
menę. Tąjį centrą privalome 
sudalyti kaip galima greičiau. 
Jei mes jį būtume turėję an
ksčiau, tai vargiai ar komunis
tai girtųsi taip savo gale vieti
nėse SLA. kuopose.

Išrinktoji trijų žmonių komi
sijų turės daug ką įdomaus pa
tiekti sekančiai sandariečių 
konferencijai, pėtnyčioj, gegu
žės 28 d. Raymond Crapely. 
Jeigu josios pasiūlymai taps pri 
imti, tai musų organizacija įgys 
naujos dvasias ir josios pulsas 
bus toks kokio reikalauja šių 
laikų aplinkybės. Iki šiam lai
kui mes daugiausia vadovavo
mės praeitim, bet praeitis juk 
negali būti vienintėliu arbiteriu 
dabarčiai.

Verta taipgi pažymėti, kad 
tame posėdy buvo nutarta pa
siųsti per F. Bortkevičienę pa
sveikinimo telegramą laimėju
siai rinkimus opozicijai. —G.

PRANEŠIMAI
Lietuviu Kriaučių Skyriaus 260 

A. C. W. of A. susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, gegužio 21, 7:30 vai. vak., 
1561 N. Hobey St. Delegatai sugrį
žo iš konvencijos šią savaitę. Tai
gi norintieji girdėt jų raportus na
riai dalyvaukit Šiame susirinkime.

A. M. Kadsel, rašt.

Vilniaus Vadavimo Komiteto su
sirinkimas įvyks penktadieny, geg. 
21 d., 8 v. v. Liet. Auditorijoj. Visi 
nariai ir dr-jų delegatai prašomi 
atsilankyti — yra svarbių reikalų. 
Be to kas dar turite koncerto l>(- 
letų — sugrąžinkite, kad galima bu
tų atskaitą priruošti. —Valdyba.

SLA 6 APSKR. DELEGATAMS
Apskričio suvažiavimas įvyks sep- 

tintadieny,* gegužės 23, 1 vai. po 
pietų, 3120 Michigan Avė., Indiana 
llarbor, Imi. Delegatai išvažiuo
kit ne vėliau kaip 11.30 vai. prieš 
pietus. Automobiliais važiuojanti 
šekit kelių No. 42, vėliau No. 43. 
Bušai eina nuo 63 St. Galima ir 
gatvekariais nuvažiuoti.

K. J. Semaška, sekr.

Surprise Party rengia Lietuvos 
Dukterų Draugija subatoj, gegužės 
22 d.. 7 vai. vakare, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St., ma
žojoj svet. Gerbiamas drauges kvie-| 
čiame visas atsilankyti ir daug sve-i 
čiu atsivesti, nes rengiame gardžią 
vakarienę ir turėsime gerus muzi
kantus. Malonėkite laiku pribūti. 
Kviečia Komitetas.

Visi, kas yra paėmę tikėtus par
davinėti pikniko Susivienijimo 
Draugijų Bridgeporte. malonėkit 
Sugrąžinti suimtoj vakare, 8 vat, 
i Auditoriją arba nedėlioj ryte kttip 
8 vai. čionais komitetas priims.

Pikniko Rengimo Komitetas.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj mėnesinis susirinki
mas atsiims nedėlioj, gegužės 23 d., 
1 vai. po pietų, Mildos svet. Visi 
nariai bukite laiku, nes turime 
daug reikalų apsvarstyti kaslink iš
važiavimo. —Ant. Znlogenas, rašt.

Liet. Tcat. Dr-jos 
mėnesinis susirinkimus 
tudieny, gegužės 22 d. 
vak., parapijos svet., 31 
burn. Avė. 'Visi nariai 
laiku susirinkti —P. K.

šv. Martino 
įvyks šeš- 

, 7:30 vai. 
1 PI. ir Au- 

maionėkite 
nut. rast.

Piknikas. — Rengia Liet. Teatr. 
Dr-stė Rūtos No. 1, nedalioj, geg. 
23 d., naujame černausko darže, 
79 ir Archer Avė., .lustice Par.

Komitetas.

ZUZANA TRAKIENt 
Po tėvais Yunduluitė

Persiskyrė • su šiuo pasauliu 
Gegužio 18 dieną, 9:00 valandą 
po pietų, 1926 m., sulaukusi 43 
metų amžiaus; gimusi Kauno 
rėdyboj, Telšių apskričio, Plun
gės parapijoj, Sudeikių kaimo, 
palikdama 'dideliame nuliūdi
me 5 dukteris: Kazimerą, Vla
dislovą, Stanislovą, Eleną, Vin; 
centą; sūnų Kazimierą, seserį 
Zanadą ir fivogerj Juozapą 
Meškauskų, brolį Vincentų Da
ratą ir gimines, Lietuvoj 3 se
seris: Oną, Petronėlę ir Vero
nikų ir dukterį Zuzaną. Kū
nas pašarvotas, randasi 325 E. 
115th St., Kensington. Laido
tuvėm rūpinasi Jonas Paulaus- 
leis*

Laidotuvės įvyks Penktadie- 
nyj, Gegužio 21 dieną, 8:00 va
landų ryto iš namų i Visų 
Šventų parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielų, o iš ten 
bus nulydėta i Šv. Kazimiero 
kapines. .

Visi A. A. Zuzanos Trakie- 
nės giminės, draugai. ir pažį- 
stumi esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su- 
teikti jai paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Hunus, Sesuo 
ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja grtv 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas,, ligas rectalj 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ąshland Avė.
Valandos:

Nuo 2. iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Maruliai! Blvd.

TELEFONAS CRAVVFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

JONAS YUŠKIS
Mirė TreČiadienyj, Gegužio 

18 dieną, I Valandą po pietų, 
1926 m., sulaukęs 34 metų am
žiaus; gimęs Ipetuvoj, Pilviš
kių parapijoj, Vilkaviškio ap
skričio, paliko dideliame nubu
dime motinų Marijoną, tėvų 
Juozų, brolius Antanų. Juozų 
ir Pranciškų, seseris Magdale- 
nų ir Marijonų. Dabar randasi 
prirengtas j paskutinę kelionę, 
namuose . p. Mikolo Petkevi
čiaus, 2556 W. 60th Street.

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

lietuVjš AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti prietastimi galvos skaudėjimo, 
.svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę, 
Prironga teisingai akinius.. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. S pečiai ė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 Wcst 47th Street
Pohne Boulevard 7580

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

suteikta šešioms sergančioms 
narėms didelė piniginė pašalpa, 
ir gėlėmis visas apdovanota. I 
Mirusios narės, velionės Jievos m. Jie 
Gerybienės, dalyvauta laidotu
vėse ir suteikta gražus gėlių 
vainikas; išmokėta iš iždo po-
mirtinė ir pasiųsta karietą su 
šešiomis grabnešėmis.

Užvis ' maloniausia įspūdis 
buvo turėti dvi labai žymias ir 
darbščias dr-jos nares: Petro
nėlę Balickienę ir Petronėlę 
Petraitienę, kurioms remiantis 
tam tikrais konstitucijos pa
tvarkymais už neėmimą per 10 
metų iš dr-jos jokios pašelpos, 
su tam tikru užsitarnavimu, 
minėtas susirinkimas minėtoms 
narėms suteikė garl>ės narių 
titulus ir įteikė nepaprastai 
puikias sidabrines, su dr-jos 
parašu, dovanas. Abi narės pa
sakė po įspūdingą kalbą. Ypa
tingai dr-gė Balickienė, kuri 
per daugelį metų nenuilstan
čiai su tikru pasišventimu dar
bavosi d r-j ai ir už tą sunkų 
darbą, ačiū dviejų narių A. M. 
ir M. D., tamsumui, kurios kiek 
laiko atgal didžiausią suirutę 
dr-joj buvo sukėlusios, dr-gei 
P. Balickienei tais laikais teko 
daug daug nemalonumo pakelti.

—Narė Apšvietietė

šeštadieny, gegužės 15 d:, 
pas F. Prusį susirinko būrelis 
lietuvių paminėti Lietuvos Stei
giamojo Seimo atidarymą 1920 

entuziastiškai užgyrė
Lietuvos Socialdemokratų ir 
Liaudininkų nusistatymą Ji 
džiaugėsi jų laimėjimu rinki
muose į naują Uetuvos Sei- 

; mą. Kiekvienas reiškė pasiti- 
’kėjimo toms dviems partijoms 
ir džiaugėsi klerikalų pralaimė
jimu, kad tas klerikalinis slo
guti^ kuris troškino Lietuvą 
nuo pat Steigiamojo Seimo su
sirinkimo, dabar turės išnykti.

Be pasikalbėjimo visuome
niniais reikalais, buvo dar ska
ni vakarienė, po kurios dar kiek 
pasikalbėję, susirinkusieji pra
dėjo skirstytis.

Labai smagu dalyvauti tokio
se sueigose, kur viešpatauja 
draugingumas, ramumas ir rim 
ti pasikalbėjimai svarbiais vi
suomeniniais klausimais. Butų 
labai gerai, kad ir daugiau pa
našių sueigų butų. —Ten Buvęs

Iš Chicapos Sanda
riečių veikimo

į Paskutinėj savo konferenci- 
joj, Chicagos sandariečiai iš
rinko iš trijų žmonių komisiją 
ir pavedė jai išnagrinėti vieti-

Kubaniaus Kazokų 
Choro koncertas

Gal kai kuriems bus įdoihu 
sužinoti kokias maž-daug dai
nas Kubaniaus Kazokų Choras 
geg. 25 d. Uetuvių Auditorijoj. 
Paminėsiu bent kelias. Dainuos 
visų mėgiabą “Ei uchnem”; 
“Lopšinę“; “Pūgą“; “Aš pergy
venau savo troškimus“, etc. Tos 
dainos yra labai gražios. Pro
grama išviso bus labai įvairi— 
bus linksmų, liūdnų ir kazokiš
kų dainų. Apie dainavimą 
daug netenka kalbėti: kai atei
site į koncertą, tai patys galė
site spręsti. Pasakysiu tik tiek, 
jog jeigu jau italų, francuzų, 
ispanų ir kitų tautų kritikai į 
padanges kelia kazokų chorą, 
tai visgi jis, matomai, yra ge
ras.

Dar kartą pakartoju: nema
žas nuošimtis nuo koncerto pel
no yra skiriamas sušelpimui 
art. Dikinio. Tuo budu geg. 25 
d., ateidami į Lietuvių Audito
riją, vienu akmeniu du zuikiu 
užmušite: išgirsite šaunų kon
certą ir sušelpsite art. Dikinį.

— N.

Juozapas Petkus

CHRISTOPHER
JAN KARIŠKY

Gimęs June 9tą, 1891. Mirė 
May 48 d., 7:50 vai. vak., su
laukęs 35 metų amžiaus. Išgy
veno Amerikoj t5 metų.

Paliko moterį Magdaleną 
Jankauskienę 31L metų ir sū
nūs: Joną 12 irietų, Jurgį 10 
metų, dukterį ftnną 7 metų, 
brolį Joną ir brolienę Jankau- 
skius, Lietuvoje-brolis ir sesuo, 
pusseserę Matįidą Matulaitie
nę, švogeriai visi Amerikoj.

Kūnas pašarvotas, randasi 
po numeriu 4247 So. Campbell 
Avenue.

Visi draugai ir pažįstami at- 
silankykit ant paskutinio pa
tarnavimo. ‘Laidotuvės atsibus 
Subatoj, Gegužio 22 d., 2 va
landą po pietų iš namų j Con- 
cordia kapines.

Paliko nubudusius,
Moterj ir Vaikus

VINCENTAS BAGDONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Ketvirtadieny], Gegužio 20 die
nų, 5:00 valandų ryto, 1926 m., 
sulaukęs 62 melų amžiaus; gi
męs Kauno rėdyboj, Tauragės 
apskričio, Žigaičių parapijoj, 
Veluškių kaimo, paliko didelia
me nubudime Lietuvoj moterj 
Marijonų, 3 dukteris: Juozefą 
Marozienę, Oną ir Anastaziją 
ir gimines/* Kūnas pašarvotas, 
randasi 4605 So. Hermitage 
Avė. Laidotuvėmis rūpinasi 
Petras Wingelewskis.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Gegužio 22 dieną, 8:00 valan
dą ryto* iš Eudeikio koplyčios j 
Nekąljo Prasidėjimo P. Š. pa
rapijos ttafrtyČių, kuMftJč' atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Bagdono 
giminės, draugai ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Draugai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Persiskyrė su šiuo pasauliu po sunkios ligos, Gegužio 20 dienų, 
12:30 valandų ryte, 1926 metais, sulaukęs 56 metų amžiaus; gimęs 
Lietuvoj, Paragaudi kaimo, Kvėdarnos parapijoj, Tauragės apskri
čio. Amerikoj išgyveno 28 metus. Paliko dideliame nubudime mote
rį Oną (po tėvais Kazielaitė), dukterį Leonorą, sūnų Stanislovų, žen
tų Kazimierų Žvebų, marlę Veroniką Petkienę, dvi seseri ir vienų 
brolį Amerikoj. Kūnas pašarvotas, randasi 3329 So. Morgan St.

Laidotuvės įvyks Gegužio 24 dienų, 8 valandų iš ryto iš namų 
j šv. Jurgio Bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o iš, tonais bus nulydėtus j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Petkaus giminės, draugai ir pažįstami esą-, 
to nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Sumiš ir visi Giminės

Patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139.

BILLY'S'VNCLE

Laidotuvės jvyks šeštadie
ny], Gegužio 22 dieną, 10 va
landų ryto iš namų į 'Pauliš
kas kapines.

Visi A. A. Jono Yuškio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame.
Tėvai, Brolis ir Seserys

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Lekavičius, Telefonas 
Canal 1271.

J, F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagojc
I>aidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 

grabų išdirby-

OFISAS:. 
668 W. 18th‘St. 
Tėl. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 5208 
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrahą direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St., Chicago

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

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — Šlifuoti stiklai 

ant vietos.

. Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

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

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

SERGANTI ĮMONES!
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūslės, Chroniškomis 

ir Privatiškomis
Ligomis

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

Ross yra išgydęs 
tūkstančius, ku
rie turėjo tas U- 

agas.
Serganti yra už

siprašomi atsilan
kyti ir gauti tų 
patį gydymų, su 
pagelba kurio gy
dytojas yra atga
vęs sveikatų tūk
stančiams kitų.

DR. ROSS turi dalei- 
dimą praktikuoti Medi
ciną ir Chirurgiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tas Illinois State Board 
ot Health. Buvęs Svei
katos Komisijonlerlus 
antro didiiauao mies
to llljnois va'stijoj. Yra 
baigęs didiiausią Medi
cinos Kolcir!ją ir turi 
patyrimą virš trisdešim
ti metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatiškų L'gų. 

.... ........ .......

Del 
Nusil
pusių 

ir 
.Visai 

Bejėgių 
Vyrų

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

Nieko Nekainuoja Pasita
rimas su Dr. Ross.

Didžiausia slaptybę yra užlaiko
ma. Atsišaukite dėl kraujo ir pil
no iŠegzaminavimo.

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

Kampas Monroe St., Crilly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki 5 augšto.
Vyrų priėmimo kambarys 506.— 
Moterų priėmimo kambarys 508. 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po 
pietų. Panedėly, seredoj ir suba
toj nuo 10 ryto iki 8 vakare.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą 
Skaityk Naujienas.



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Geg. 21, 1926

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace it 
nuo 85-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Ui “Naujienas” galima mokėti syki 
| savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve- 
ranti pažymėtame šone, o da neap- 
lupinami ankstyvomis "Naujienomis” 
tuoj praneškite Šiuo adresu: Auiro* 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 0663).

~AŠMĖNįllE$KO«r
Aš VERONIKA KRAVYS po tė

vais Griniūtė, ieškau savo sesers, 
po vyru Elenos Pavidis. Paeina iš 
Vilniaus gubernijos, Bagasloviškių 
parapijos, Stavaridavos kaimo. Pra
šau jos ar kas žino apie ji) pra
nešti; busiu dėkinga.*Turiu svarbų 
reikalu. Veronika Kravys, 1138 S. 
Campbell Avė., ('liicago.

RENIS GERUCKIS, pirm metų 
laiko dirbęs pas Goss Printing 
Press (’ompany — malonės atsi
šaukti. ,

b. SINKUS 
T10 W. 33rd St. 
CHICAGO, ILL.

RASTA-PAMESTA
KAS pametė! raktus Amerikos 

Liet. Pil. Kliubo piknike, gegužės 
Iii d., ('.bernausko darže. Atsišaukit 
i Naujienų ofisą.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS storas, 4 kamba

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

4036 W, l lth St., Cicero, III.

RENDON fintai po 4 kambarius, 
šviesus, gražiai išdekoruoti, elektra, 
gasas ir maudynės, lietuviam iš- 
renduosiu po $23. Gera transpor- 
tacija, 15 minučių iki vidurmiesčio. 
Prie pat Ashland Avė.

1536 W. 14 St.
• Tel. Canal 5993.

RENDAI 6 kambariai, maudynė 
ir elektra. Renda $20. 312 W. 351h 
Place.

K reipkites:
Chas. .1. Bagdziunas X Co. 

736 W. 35th Street.

STORAS rendai geroj apielinkėj, 
2646 \V. 63 St. Triangle 4572. '

RENDON geri apartmenttai, 4— 
5—6 kambarių, yra vanos ir elekt
ra. rendos; $20, $25. $30, visi fla, 
tai švarus, 3543 Union Avė., 465 
\V. 23 St. 556 \V. 31 St.

Kreipkitės.
556 \V. 31 St.

SIŪLYMAI KAMBARIU •
RENDAI kambarys dėl 1 arba 2 

vyrų. 1807 So. 51 Avė., Cicero.
Cicero 2133—M.

PASIRENDAVOJA kambarys dėl 
vieno arba dviejų vyrų, 725 W. 
16 St., 2 lubos.

PASIRENDAVOJA 3 kambariai 
dėl vaikinų, su ar be valgio. Yra 
ir garažas. Gera komunikacija, tar
pe Racine ir Ashland Avės. Yra 
elevatorius ir bosai.

1341 W. 67 St.
Tel. Englewood 1490

ĮVAIRUS SKELBImT
LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ

Spauzdinam įvairius spaudos dar
bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, prograrnus, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai.' Reikale 

’ spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
j musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

C^-^^specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 Sb State St.
___________________

Tel. Yards 7282
BR.’DGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Ul- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

bagdūnasbrosT
MOVING. EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPEKTS 
Long distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Y<ls 3408—Bivd 7667 Office

ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
CHICAGO

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. (staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo ištaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunne Roofin^ Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcr.e Lavvmlalc 0114.

/-------------j_”j. ■ —-j....  '-'—j

JIESKO DARBO
GEBĄS duonkepis ieško dar

iu). Gali kepti duoną ir keksus.
Box 760 

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St.

.JA1' ___J.J.'.-JU"'. !2____ 1

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ ir moterų j dirbtuves, reg- 
tabrantus, kotelius. Darbas dienomis 
ir naktimis. GRAHAM’S AGENCY, 
833 Milvvaukee Avė.

REIKIA DARBININKŲ"
MOTERŲ________

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo mažoj šei
mynoj; nereikia skalbti, kambarys 
ir valgis ant vidtos; geistina, kad 
butų suaugusi. Atsišaukit j drapa
nų krautuvę

3356 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

GRINDER’IŲ
TURI turėti patyrimą prie 

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

AHLBEBG BEARING CO. 
317 E. 29 Str.

REIKALINGAS singelis kriaučius 
kaipo partnery^ arba darbininkas, 
gera ir pelninga vieta.
3008 W. Pershing Rd. Lafayette 2119

REIKALINGAS virėjas į 1unch 
room, arba priimsiu į patnerius, 
katras turi gerą patyrimą tam biz
ny, arba moterį. Kam reikalinga, 
atsišaukit trumpu laiku. 

l4ifay tie 1721.
Po 6 vakare.

REIKIA patyrusių vyrų, kurie 
yra susipažinę su darbu ant elekt
rinio preso, darbas pouierų stako 
kompanijoj prie pakavimo popierų. 
Nuolat darbas, gera alga.

Norlh Western Paper Stock Co.
1801 N. Leavitt St.

REIKALINGAS žmogus dirb
ti ant farmų; turi suprasti far- 
mos darbą, geram žmogui geras 
mokestis. C. P. SUROMSKIS 
and CO., 3352 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641.

REIKALINGAS bučeris. 915 W. 
32 St.

REIKALINGAS barberis vaka
rais arba visuomet. 1923 VVabansia 
Avė.

AUTOMOBILIAI

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicago# 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standurt 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.
Tel. Boulevard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasulis. vedėjai

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilankykit pas 

WEST AUTO WRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Roosevelt' 2794 

Vartotų karų dalys visokių išdir- 
bysčių. Tajerai, tūbai, radiatoriai, 
baterijos ir t. t. Karai parduodami, 
perkami, mainomi.

PARSIDUODA trokas 8M» tono, 
mažai vartotas, geras dėl muperių. 
Pigiai už cash arba j mainus ant 
loto. Pardavimo priežastis — išva
žiuoju j Lietuvą. Taipgi ir visus ra
kandus parduodu.

A. ROZGUS 
6059 Lafayette Avė.

AUTOMOBILIAI
BŲICK Roadster 1924, sport mo

delio $400. 1063 Vau Buren Stč.
Haymnrket 0969,

PARDAVIMUI
PARDAVINiJTOJŲ VERTELGŲ 

ATYDAIJ

NAMAI-ZEME
BRIGHTON PARK

B

NAMAI-ZEME HAMAI-ŽEME
DIDELI B*RG»!

PARSIDUODA 2 automobiliai, 
Moon uždaras ir Nash atdaras, 
sport model, abudu atrodo ir bė
ga kaip nauji, turiu parduoti grei
tai su numažinta kaina. Važiuoti 
išmokinsiu, taisau už dyką.

3436 Auburn Avė.
Atsišaukit po 4 vai. vakare.

Hl’DSON sedan parsiduoda arba 
mainysiu | biznį arba i trokų. Ma
šina visa gera. Parduodu 2 lotu ge
roj vietoj. Kainu pigi arba mainy
siu j pizni arba trokų.

3342 S. Union Avė.
3 lubps.

FORD Tudor sedan, baloon taje
rai, išmušimas, maleva ir bėga 
kaip naujas, 7 mėnesių senumo, 
priverstas parduoti.

ANDREW B UTIS,
2510 S. Sawycr Avė.

2 fl. užpakaly

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai 5 kam

barių, gerame stovyje, tiktai $150. 
Pasirenduvoja ir flatas labai pigiai 
— tik 22 dol. 1827 S. Halsted St.

M. Herman.

APLEIDŽIU miestų, turiu par
duoti 5 kambarių rakandus labai 
pigiai: moliais parioro setas, 2 
miegruimio setai, valgymo kamba
rio setas, kaurai, lempos, grojiklis 
pianns kaip naujas, parduosiu da
limis. Veikit greit. 1611 W. 55th St. 
1 fl. netoli Ashland Avenue.

,PARSIDUODA 3 šmotų frontinis 
skaros setas. Ice box ir 2 šmotų 
show keisai 12 pėdų ilgio. Visi ge
ri daiktai. Turiu tuojaus apleisti* 
virtų. Gausit didelį bargenų.

Kreipkitės:
919 W. 35 St.

—J.“ .-----.—.J . -

PARDAVIMUI
JOHN CHURCH Autostyle Gro

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

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

PARSIDU0DA kampinė bučernė 
ir grosernė. j Biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo .priežastis svarbi, patir
site ant vietos,

3935 So. Čalifornia Avė.

BUČERNft*
Del svarbios priežasties, pigiai par

duosiu arba mainysiu ant, loto arba 
namelio, šaukit tuojaus

Yanis 4951 
LEON R. JARUSZ 

3252 So. Halsted Street

PARDAVIMUI aržuolinis grojik
lis pianas, riešutinis valgomo kam
bario setas, baltas virtuvės kabine
tas, aržuolinis bufetas, 5 tūbų 
radio setas, kaurai, viskas kaip 
nauja, kraustaus.

5727 S. Loomis Bivd.

PUIKUS BARGENAS. Parsiduo
da bučernė ir grosernė, lietuvių ap- 
gyventoj apielinkėj. Parduodu, nes 
vienam sunku apsidirbti.

1700 So. Hasting St.

PARDAVIMUI grosernė, senas biz
nis, geroj vietoj, lietuvių apgyventa. 
Peikantis laimės bargenų.

3512 So. Lowe Avenue

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė. Gera pelninga vieta; biznis 
gerai eina. Turi būt parduota į 
trumpų laiką. Važiuoju į Lietuvą.

Kreipkitės:
1967 Canalport Avė. 

Phone Roosevelt 4395

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, maišytų tautų apgyventa apie- 
linkė, biznis cash, renda pigi. 6747 
S. Western Avė.

IŠSIMAINO grosernė ant namo 
arba lotų; kas nori gorų biznį įsi
gyti, pasiskubinkit. Biznis turi būt 
išmainytas į trumpų laiką. Kas pir
mesnis, tas laimės.

Kreipkitės.

F. G. LUCAS and CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

PARSIDUODA restaurantas. Ge
ra biznio vieta ir išdirbta per daug1 
metų. Del informacijų kreipkitės: 
3711 S. Kedzie Avė.

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

PARDUOSIU savo Story & Clark 
grojiklį pianą su 125 roleliais ir 
benčiumi, viską už $135. Garantuo-’ 
tas pirmos klesos padėjime. Mainy-I 
siu bile į ką arba paimsiu cash 
pirmų įmokėjimą.

6512 S. Halsted St.

PADAVIMUI pigiai šaučiški įran
kiai: finišeris ir kitos visos reika
lingos mašinos. J. Žvirblis, 2012 
Strlng St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė pigiai, geroj biznio 
vietoj. Kreipkitės į

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

Box No. 48

Aš turiu pervirši šilkiniu dresių 
moterų ir valkų. Parduosiu labai at
piginta kaina.

CARLTON. Ine.
337 So. Franklin St.

DIDELIS bargenas. Parsiduoda 
bučernės rakandai, gerame stovy
je. Viskas, .kas reikalinga prie to 
biznio. Pardavimo priežastis — ne
moku to biznio. 4809 S. Kostner 
Avė.

NAUJAS mūrinis namas, 2 pagy
venimai po 5 kambarius, su vė
liausiais įrengimais, tilc maudynės, 
showerai, aržuolinis medis, pirmas 
pagyvenimas garu šildomas, {mokė
ti tiktai $2500, likusius lengvu iš
mokėjimu per 5 metus.

NAUJAS mūrinis namas, 2 pa
gyvenimai po 4 kambarius, skie
pas ir viškai, įmokėti $2500, kaina 
$10,500.

PARDAVIMUI delikalesen ir gro
sernė, lengvais išmokėjimais. 3313 
W. 63rd St.

EXTRA, GROSERNfi, EXTRA
Parsiduoda už trinčių dalį, verta 

$1500. tik $550. Turiu parduoti | 
tris dienas; didžiausioj lietuvių ko
lonijoj, ant Bridgeporto.

Kreipkitės:
835 West 33r<l Street.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, lietuvių geroj apielinkėj, biz
nis cash.

Atsišaukit greitai.
5718 S. Kedzie Avė.

Tel. Prospect 5809

PARSIDUODA bučernė Ir grbšer- 
nė arba mainysiu ant lotų ar ma
šinos. Biznis eina labai gerai ir aš 
leisiu jums pastovėti bent kelias 
dienas ir matysit kaip eina biznis, 
ir gerą žmogų galėsiu priimti ant 
pusės, ba esmu singelis ir nega
liu apsidirbti.

3423 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 8829

PARSIDUODA cigarų krautuvė, 
pigiai, 1830 S. Halsted St.

PARDAVIMUI iš priežasties li
gos, našlė turi parduoti pigiai ge
rai apsimokantį restaurantų, gera 
proga lietuviui. Atsišaukit tuojau. 
4807 W. 23rd SI., Cicero, Illinois.

NORIU greit parduoti delicatte- 
ssen ir grosernę, už labai pigių 
kainų iš priežasties ligos. 5702 S. 
Racine Avė. ' .

PARSIDUODA ice cream parte
ris, kendžių, cigarų, eiga retų ir 
smulkių reikmenų krautuvė. 1437 S. 
49 Ct., Cicero, iii.

NAMAi-ŽEME
Sargeliai

z — I . ........... .. l

PARSIDUODA labai graži 6 kam
barių bungalow ant 2 lotų, labai 
geroj vietoj. Parduosiu su mažu 
įmokėjimu. Kaipa $7,500. Atsišaukit

4600 So. Francisco Avė.
2 lubos.

MAINYMUI 2 flatų muro namas 
po 6 kambarius^ su bcismentu; mai
nysiu į bungatew. Namo kaina 
$11,500. Kreipkitės

4600 So. Francisco Avė. 
^įl|ibo.s.
Y ' S-----

PARDAVIMUI 3 akeriai žemės ir 
7 kambarių hamas; yra miesto van
duo, labai gražioj vietoj, arti prie 
stritkarių. Galima nuvažiuoti į 
vidurmiestį už 7c. Kaina $6,300, 
cash $2000. Viena žemė daugiau 
verta. Atsišaukit greitai.

GEO. VVASl.OVAS 
4600 So. Francisco Avė. 

Tel. Lafayette 7453

Į MAINUS bučernė ir grosernė 
su namu, biznis išdirbtas per 25 
metus, geroj vietoj, kur užtikrin
tas biznis. Namas 2 pagyvenimų ir 
storas. Kaina $12,000; mainysiu į 
2 ar 4 pagyvenimų namų; turi būti 
arti prie bažnyčios.

Kreipkitės pas
GEO. WASLOVAS 

4600 So. Francisco Avė.

Didelis Bargenas
BUS labui pigiai išparduota iš 

priežasties pasidalinimo turto. Par
davimui 3% akro farma, yra vis? 
kas įrengta, suros, gasas, vanduo, 
elektra ir apmokėta, randasi 1 blo
kas nuo Archer karų linijos ir % 
bloko nuo stoties, Summit, III. gat? 
vė bus išcementuota, pareikalavus, 
yra du namai, vienas 5 kambarių 
mūrinis ir vienas 4 kambarių me
dinis, didelis vištininkas, sodnas, 
obeiės, vyšnios, slyvos ir kiti vai-J 
siniai medžiai, vynuogių, aviečių ir 
t. t., dideli pušiniai medžiai, prie 
ežero įlankos. Tikras rojus dėl 
žmogaus, už miesto namas, su mies
to patogumais ir gera transporta- 
cija. Veikit greit, kaina $12250, 
cash $3500, kitus už morgičių. Del 
tolimesnių informacijų pasimatykit 
su

J. N. ZEWERT & COMPANY 
4377 Archer Avė.
Lafayette 5313

PARDAVIMUI kampinė krautuvė, 
5 flatai, medinis garažas, lotas 
50yl25, senai įsteigta bučernė ir 
grosernė.

Atsišaukit į krautuvė.
5922—24 Princeton Avė.

PARSIDUODA 4 flatų buildingas. 
Elektra, gazas, gerame stovyje. Ne
brangiai. Savininką galima maty
ti šeštadieniais po piet ir sekma
dieniais. 3636 yVallace St.

BRIGHTON Parke parsiduoda 2 
flatų po 5 kambarius namas. Nau
jos mados įtaisymai. Galima ir 
furniČius pirkti. Kaina $7500. Va
žiuojame. Lietuvon.

2831 W. 40th Place. 
Arti Archer Avė.

PIETŲ DALYJE PRIE 
Bft BOULEVARO

NAUJI tauriniai namai (3), 2 
pagyvenimai po 5 kambarius, vė
liausios mados su visais įrengimais, 
skiepas ir viškai, 2 atskiri boile
riai dėl šilimos, įmokėti $2500; 
kainu tiktai $13,500. Su lengvais iš
mokėjimais ant 5 metų.

Del 'platesnių žinių kreipkitės 
pas

Chas. J. Bagdziunas & Co 
736 WEST 35th STREET 
į rytus nuo Halsted St.

TIKRAS BARGENAS

Esu. priverstas gyvenimo sąlygų 
skubiai parduoti 2 namus už gana 
žemą kainą — 1-mas yra medinis 
namas 5-kių gyvenimų po 4 ruimus. 
Rendos neša 95 dolerius į mėnesi. 
Kaina $6,500, įmokėti reikia tik 
$1,300.

2-ras yra muro namas, 2-jų aukš
čių po 5 kambarius, apšildomas, 
taipgi yra garadžius 2 karams. Na
mas randasi prie Humboldt Porko; 
vieta gyvenimui labai tinkama. Kai
na $12,800, įmokpti tiktai $3,500.

Kreipkitės telefonu iš ryto nuo 9 
vai. iki 11 vai. ir vakare nuo 5 iki 
7 valandai.

Tel. Armitage 6411

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis na
mas po 6 kambarius. Karštu van
deniu šildomas. 2 karų garadžius, 
mainysiu ant bungalovv arba mažes
nio namo. Gali ir agentai atsi
šaukti.

6605 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, 6—6 kambarių, karštu van
deniu šildomas, su grindimis viš- 
kais. Phone Midvvay 7901.

<» KAMBARIŲ mūrinis namas, 
aržuolo trimingai, vasarinė virtu
vė, gerame stovy, 1 metų senumo, 
$10,500, cash $3000, savininkas, 6118 
Sacramento. Republic 0099.

NAUJA 2 augštų mūrinė rezi
dencija, 5437 So. May St., po 6 
kambarius, 2 vanos, pečiai ir ice 
baksiaį. Puikus namas už dideli 
bargenų. Aiižftfrčklt namą subatoj 
arba nedėlioj, arba pašaukit Tel. 
Southshore 7147.

TĖMYKIT

2 PAGYVENIMU mūrinis narnas, 
5—6 kambariai ir skiepas, tiktai 
$5,650, įmokėti reikia $2000. Ran
dasi Bridgeporto apielinkėj.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas, 
5—6 kambarių,, aržuolo grindys ir 
baigtas, elektra, maudynės, mūri
nis garažas dviem mašinom, tik 
$8,500, įmokėt $3000.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas, 
5—5 kambarių, skiepas cementinis, 
tik $8,500,* įmokėti reikia $3,000. 
Brighton Park apielinkėj.

Matykit Stanley Mickevice.
PAUL P. BALTUTIS & CO. 

901 W. 33rd St.
Yards 4669 •. / ■

$1000 JUMS REIKIA

Kitus taip kaip rendą

Nusipirkite naują 4 kambarių 
Honeymoon mūrinį bungalovv, kiek
vienas kambarys didelis ir šviesus, 
aržuolinės grindys, karštu vandeniu 
šildomas, moderniškas plumbingas, 
dideli su sieteliais ir stikliniai por
ėtai, su grindimis viškai, dar yra vie
tos dėl vieno kambario, jei norite. 
Cementinis skiepas, laundrės lovys, 
gasinis šildytuvas ir t. t. Lotas 30x 
125, title garantuota per Chicago 
Title & Trust Co., savininkas ant 
vietos Subatoje ir visą dienų Nedė
lioj.

7204-7206 So. Rockvvell St.

PARDUOSIU $12000 bungalow už 
$11,500, savininkas apleidžia mies
tų, 6 dideli kambariai, karštu van
deniu šildomas, garažas, 30 pėdų 
lotas, netoli mokyklų, bažnyčių, 
Va bloko nuo karų linijos.

6219 S. Čalifornia Avė. 
Prospect 6358

PARSIDUODA namas su štoru, 
delicattessen ir grosernė. Biznis 
eina gerai. 11300 Vincennes Avė.

■ ■
2 FLATŲ po 6 kambarius muro 

namas, naujas su visokiais šios 
mados pagerinimais, taipgi parduo
du ir rakandus; parduosiu pigiai) 
nes išvažiuoju į Lietuvą. Retos ne
ša gerų morgičių, $6,000.

Kreipkitės:
7026 S. Artesian Avė.

PIRKTI AR RENDAVOTI
Puikus medinis namas, sąliunas 

ir du pragyvenimai, 5 ir 6 rūmai. 
Biznis išdirbtas nuo senai įr labai 
tinkama vieta, galima pirkti pigiai, 
nes savininkas turi apleisti šią ša
lį dėl priežasties prastos sveika
tos. WiLLIAM BELECKI, 351 N. 
W. Main St. KENOSHA, WIS.

Ant Archer Avenue, Biznio Kampai
Auksinė proga uždirbti nuo 50 iki 100% laike sekamų 6 mėnesių, 
ši Žemė persiduos labai greit. — Veikit urnai.
50% pigiau negu apielinkė žemė.
Lengvais išmokėjimais atsakantiems žmonėms.

N. E. Cor.—Archer Avė. ir Lotus 72x127, $8,250.
S. E. Cor.—Archer ir Newcastle—109x125, $9,250.
N. E. Cor.—Archer ir McVickers—110x125, $9,550.
S. E. Cor.—Archer ir Central—100x125, $22,500.
N. E. Cor.—Aicher ir 60th, Argo, III.—100x120, $8,500.
N. W. Cor.—Archer ir Kilbourne, 75x100, $6,500.
N. E. Cor.—Archer ir Park Avė., Mount Forest, III.—57x175, $3,750.
N. W. Cor.—Archer ir 72n<l Court—30x125, $4,750.
S. E, Cor.—Archer ii* Turner—<83x125, $11,500.
N. E. Cor.—tArtfher ir Avers—36x125, $7,500. 1
S. W. Cor.—Archer ir 62nd Avė. ir 55th—82x236, $16,250.
N. AV. Gor.—Archer ir Keane Avė., Justice, 1)1.—75x150, $15,500
S. W. Cor.—Archer ir 72nd Court—200x125, $19,750.
S. E. Cor.—63rd St. ir 75th, Argo, 111.-25x125, $2,750.
S. E. Cor.—Kedzie ir 43rd St.—50x125, $22,500.

4 Viduriniai Biznio Lotai
25x227, fronting Archer ir 55th St., $4,250.
31x125, netoli 64th Avė., $2,250.
25x125 ant Archer, East of Central Avė., $2,950.
50x125 ant Archer ir 79th St., $4,250.
180x125 ant Harlem Avė., netoli Archer, $6,250,

Taipgi mes turime rezidencijos lotų, $150 ir augšČiau netoli Archer 
Avenue.

Del informacijų pasimatykit su:

J. N. ZEWERT & COMPANY
4377 Archer Avenue
Telefonas Lafayette 531.3

Didelis, Didelis Bergenas 
Brighton Parke

DU PARTNERIAI turi 3 Storus 
savo name; jie negali tarp savęs 
susitaikinti; tuojau turi parduoti 
arba mainyti į rezidencijos namų, 
biznio namų arba lotus. Tie 3 Sto
rai yra pastatyti ant 2 lotų, ant 
bizniavo strito, netoli Archer Avė.

2 FLA'I'Ų medinis namas, 2—6 
kambarius, parduosiu labai pigiai, 
$7,500 arba mainysim į grosernę 
ar kendžių Storų.

TURIU 8 naujus mūrinius bun- 
galow po 5 kambarius, boileriais 
šilddrui; parduodam po $7,850. Tu
ri būt parduoti greit.

TURIU 40 namų naujų, 2—4 
kambarius, labai gražiai ištaisyti 
kambariai; turim parduoti labai 
greit, reikia įnešti $2,500 cash, li
kusius taip kaip rendą.

Alliance Real Estate Co.
4345 S. TROY 8T.

Tel. Lafayette 6271—7652

. ’ 150 — NAMŲ — 150 
Dabar budavojamų: 4, 5 ir 6 

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

Pirmas {mokėjimas tiktai $100, ki
tus kaip rendą. šis namų obelio 
pasiūlymas yra dėl jūsų pasirinki** 
ino. Galit įsigyti vieną tų puikių 
namų tiesiai nuo savininko, tiktai 
su biskiu {mokėjimo, kitus' leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. At
sišaukit šiandien.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Avė.

6407 Irving Park bivd. 
6537 Irving Park bivd.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, 6—6 kambarių, 2 karštu van
deniu šildomi boileriai, aržuolo 
trimingai, stikliniai porčiai, ugna- 
vietės, knygynai, bufetas, netoli 
Western Electric, savininkas 2 fl. 
1830 S. 48 Ct., Cicerd.

MORIGiEŪŠl-PASKOLOS

GAUSIT GERA FARMA PIGIAI

Del savo moteries ligos esu pri
verstas parduoti gražią 70 akrų 
farmų didžiausioj lietuvių koloni
joj Michigane, arti Fountain, prie 
didelio kelio; upelis bėga per far
mų; geros triobos. Kas greit pirks 
— parduosiu labai ingiai.

Y. GEDMIN
10104 VVentworth Ate., Roseland------- 1.  ...» 

BARGENAS. Pardavimui tran- 
sferinis kampas, 25x125, tinka 
dėl biznio, ant 59 St., 100 pėdų 
į vakarus nuo Westem Avė., 
South Front, savininkas Phone 
Prospect 2468 arba atsišaukit: 
5950 So. Talman Avė. -

ŠTAI JŪSŲ proga išsirinkti iš 
20 puikių po 5 kambarius bungalow, 
tik $750 imokėti, kitus lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. Randasi 93 
St. ii* Prairie A've., prie Illinois Cent
ral geležinkelio ir 3 karų linijų. 
Del informacijų pasimatykit su

M R. P. J. BUTLER,
9322 Prairie Avė., 

Phone Chesterfield 4923

NEREIKIA CASH
2 flatų mūrinis namas, gražioj 

ppielinkėj, parsiduoda pigiai. Savi- , 
ninkas priima pirmus ar antrus 
morgičius kaipo pirmą įmokėjimą.

Pigus Ciceroj, 2 flatų, 5-6 kam
barių mūrinis namas.

J. STANKO 
901 W. 33rd Street 

Tel. Yards 4669

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

BARGENAS. Lotas 30x125 pėdų, 
yra suros ir vanduo, So. Karlov Avė. 
ir 57th St. pigiai. Važiuoju į Lietu
vą. M. Karkus, 1608 So. IjOth Avė., 
Cicero, Iii.

2 flatų medinis namas $3500
Bargenas cottag*ių ir flatinių na

mų. Atdara nerišliomis ir vakarais. 
5740 Wentworth Avė. Phone Went- 
worth 1309.

PARDAVIMUI medinis namas, 
krautuvė ir 4 kamb. gyvenimui, 
užpakaly namus 2 augštų po 4 
kamb. Mainysiu į lotus, į grosernę 
arba į kitų namų. Savininkas už
pakaliniame name, 1 fl. 1221 —- 
51 Avė., Cicero.

SAVININKAS negali vartoti nau
jo 6 kambarių mūrinio bungalovv, 
parduos pigiau negu jam kainavo, 
įmūryta vana, pedestal lųvotory, 
karštu vandeniu šildomas, aržuolo 
trimingai, tiktai $10,500, pirmas 
morgičius $5000, 5650 So. Homanl 
Avė., John L. Sheridan Co., 53121 
So. Kedzie A ve. Prospect 3630. 1

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

t ir kontraktus.
INTERNATIONAL 1NVESTMENT 

.c CORPORATION 
8804 South Kedzie

Lafayette 6788

Cash Už Jūsų Namų 
Įplaukas Ir Lotus

Už bile išmokėtą namą, 24 va
landų patarnavimas. .

Atsineškit savo deeds ir ab
straktus prirengtus dėl biznio. 
Mes suteiksime tuojau gerų pasiū
lymą. Atdara kas vakaras. ‘

National Property Co.
11 So. La S'alle Street 

501 Roanoke Rldg., Centrai 4757

$250.000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St„ Room 820 

Phone Central 6260 
k-------------------------------------------->

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

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

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir va
karais ir jus galite uždirbti kol 
mokinatės. Musų išmokinimas pri
rengs jums darbą arba patys ga
lėsite eiti į biznį. Atsišaukit arba 
Taškykit

International Barber College
672 and 651 W. Madison St.

CHICAGO, ILL.


