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Pilsudskis valdysiąs 
geležine ranka

Nežiūrint, kad streikai 
Italijoj užginta

Prancūzai Morokkoj pa
ėmę Abd- ei- Krimo būklę

100 metalo fabriko darbininkių 
moterų Milane paskelbė strei
ką dėl algos

Milane sustreikavo darbinin 
kės, nebodamos Mussolinio 

(statymų
Pilsudskis norįs valdyti 
Lenkus geležine ranka

Graudena kareivius paliauti 
frakcijų kovą ir duoti tėvy
nės meilės pavyzdį

Prancūzai paėmę Abd-el 
Krimo būklę

MILANAS, Italija, geg. 24. 
— Pirmą kartą nuo laiko, kai 
diktatoriaus Mussolinio įstaty-1 
inas prieš streikus įėjo galimi,' 
atsitiko streikas. Tuo įdomiau, 
kad tą pirmą streiką padarė 
darbininkės, šimtas moterų, | 
dirbančių Marazzo metalo fabri
ke, metė darbą, protestuodamos 
dėl to, kad fabriko savininkai 
apkarpė joms algas.

Mussolini ir jo fašistiniai įs
tatymų leidėjai tikėjos, kad jie 
visai panhikinsią streikus, bet 
pasirodo, kad tai vis tik neįvyk
domas dalykas.

Moterys darbininkes, paskel
to 000 busios streiką, dabar šaukiamos 

tieson, kaltinamos dėl įstaty
mų laužymo. Jei teismas pripa
žins jis kaltas, jos7 turės sėdėti 
metus kalėjime ir dar pasimo- 
kėti po 1,000 lirų baudos pini- 

. Tuo tarpu l>etgi fašistų 
^vun.ijvrs v.vvą, jis pagaliau paimti Targuistą, rif- sindikatas bando išlyginti daly
vis tik, matyt, pasiryžęs nepa- fiečių vado Abd-el-Krimo buk- teismo.

Riffiečių vadas ištrukęs
Riffo maurų norį pasiduoti 
frąncuzams

PARYŽIUS, geg. 24. — Ka
ro ministerija skelbia, kad fran-

VARŠUVA, geg. 24. —Nors 
maršalas Pilsudskis oficialiai _______ _______  __ ___  .... ,
nepaskelbė savo kandidatūros į euzų jėgoms Morokkoj pavykę 
Lenkijos prezidento vietą.

leisti valdžios iš savo kontro- lę. Pačiam Abd-el-Krimui pa
lės ir valdyti geležine ranka, vykę ištrukti. Pasak j

Ką tik išleistoj proklamacijoj jis pabėgęs į šešauaną 
į savo kareivius Pilsudskis rei-. 
kalauja iš jų jiatriotizmo, bai
gimo kovo ir pagarbos. Prokla
macijoj jis sako:

“Kareiviai, jus pirmutiniai 
duokite patriotingumo pavyzdį. 
Paliaukite visokią lakei jų kovą 
ir susijunkite meilėje sevo tėvy
nei. Jei jus negalite mylėti

> manęs, tai turėsite bent gerbti 
mane.”

Daroma pastangų, kad Pil
sudskis pasirūpintų respublikos 
prezidentu pravesti generolą 
Sosnovskį. Pastarasis yra Po
znanės kariuomenės vadas ir 
Pilsudskio šalininkas. Kartu jis 
turi didelės įtakos • Poznanės 
konservatoriams, kurie yra Pil
sudskio priešininkai.

Maršalo Pilsudskio nutarimas 
sušaukti krašto seimą Varšuvoj 
poznaniečius labai sušiaušė, ir 
dėl to galima dar visa ko lauk
ti. Bet nors nacionalistai at
kakliai priešinas laikymui sei
mo Varšuvoj krašto prezidentui 
rinkti, nes ten, pasak jų, nebu
sią galimybės seimui laisvai 
savo valioj pareikšti, vis tik 
manoma, kad jie atvyks į šeš
tinę ir dalyvaus rinkimuose.

Jei tečiau jie atsisakytų at
vykti Varšuvon, rinkimai nega
lės būt teisėti, nes, einant kon
stitucija, rinkimuose turi daly
vauti dauguma atstovų. Tokiu 
atveju seimui susirinkti laiki
nis prezidentas Rataj turės pa
skirti kurią nors kitą vietą, ne 
Varšuvą; arba sušaukti apkar
pytą seimą, susidedantį vien iš 
Pilsudskio pritarėjų, kurio su
sirinkimas tečiau butų nekon- 
stitucinis.

pranešimų. į į

keliy kryžkelėse

| Pacific and Atlantic Photo]

Leiten i Richard E. Byrd, kuris orlaiviu pasiekė šiaurių 
žemos ašigalį. . ,

Riaušėse Filipinuose ke
turi asmens užmušti

Iš Lietuvos Seimo prieš
rinkiminės kampanijos

Sargyba bandė apiplėš
ti traukini; trys 

užmušti y
MEKSIKOS MIESTAS, 

24. — Dalis kareivių sargybos, 
lydėjusios traukinį tarp Vera 
Cruzo ir San Augustino, susi- 
mokinus bandė savo lydintąjį 
traukinį apiplėšti. Tarp sąmoks
lininkų ir ištikimųjų sargybos 
kareivių kilo kova, kurioj trys 
sargybiniai buvo užmušti, 
mokslininkai pagaliau buvo 
veikti ir suimti.

geg’.

Są- 
nu-

i Karo ministerija taipjau skel
bia, kad Beni Uriagelių giminė, j 
viso apie 30,000 g’yveptojų, ga-' 
linčių statyti karan apie -6,000 
ginkluotų vyrų, kurių daugu- nag vaikas vakar buvo užmušti 
ma esą apsirupinę naujausios geležinkelio 
lųšies šautuvais, dabar pasisiū
lius pasiduoti franeuzų vyriau
sybei.

Tuo tarpu ispanai ruošias Te- 
tuane, Ispanų Morokkos sosti
nėj, smarkiam ofensivui tikslu 
atgauti šešauaną, didžiausį 
miestą, kurs vis dar tebėra rif
fiečių rankose.

FL1NT, Mich., geg. 24. —Dvi 
moterys, trys mergaitės ir vie-

„ kryžkelėj netoli
nuo Flinto, Pere Marųuette pa- 
sažieriniam traukiniui sudau
žius automobilį, kuriuo jos va
žiavo. Užmuštos buvo: Mrs. Ag
nės Jeffries, jos dvi dukters ir 
kūdikis, ir Mrs. Wilfred Mead 
su dukteria.

Pilsudskis įsako pulkams 
grįžti j savo būkles

VARŠUVA, geg. 24. — No
rėdamas parodyti kraštui, kad 
jis visai nesisiekiąs įsteigti ka
rinės diktatūros, maršalas Pil
sudskis įsakė penkiems regi- 
mentams, su kurių pagalba jis 
paėmė Varšuvą, apleisti sosti
nę ir grįžti į savo stovyklas 
provincijoje. Savo išleistoj pro
klamacijoj Pilsudskis sako:

“Labiausiai aš trokštu, kad 
pirmiausiai susiprastų kariuo
menė. Musų priešai tegul nema
no, kad musų kraštas pasiliks 
ilgesnį laiką be apsaugos. Mes 
vėl susijungsime daiktai) ir 
guldysime galvas už savo tėvy
nę.”

5 užmušti ties Buffalo
BUFFALO, N. Y., geg. 24.— 

Geležinkelio kryžkelėj ties 
North Tonavvanda, arti Buffalo, 
vakar traukiniui sudaužius 
tomobilį buvo penki asmens 
mušti ir du tur būt mirtinai 
žeisti.

Keturi užmušti Iowoj
FORT MADISON, Iowa, geg. 

24. — Burlingtono geležinkelio 
traukiniui sudaužius ties West- 
cott/automobilį buvo užpiušti 
keturi asmens, viena moterišką 
ir trys vaikai. Antra moteriškė 
ir jos sūnūs, važiavusieji 
pačiu automobiliu, buvo 
pavojingai sužeisti, kad 
turbūt nebepasveiks.

au- 
nž-
su-

tuo 
tai]) 
irgi

Nužudė savo žmoną 
ir “kitą vyrą”

Meksika deportuosianti 
du amerikiečių kunigu

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
24. Girdėt, kad vyriausybė 
nutarus deportuoti du kunigu, 
Jungtinių Valstijų piliečiu, kai-1 
tinamu dėl nusikaltimo Meksi
kos tikybos įstatymams.

Žemės drebėjimas 
Italijoje

FLORENCIJA, Italija, 
24. — Monte Amiatoj ir 
linkėj vakar buvo jaustas že
mės drebėjimas. Gyventojai bu- 
vo stipriai išgąsdinti, bet, ro
dos, žalos niekur nepadaryta.

geg. 
apie-
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Dideles komunistų demon- Svetimšaliai Meksikoj tu 
ri registruotisstracijos Berline

BERLINAS, geg. 24. — Va- MEKSIKOS MIESTAS, 
kar, Sekmi 
komunistai 
|es demonstracijas — žygiaVi- 
mus gatvėmis kareiviškoj ri
kiuotėj.

Demonstracijose dalyvavo 
apie 50 tūkstančių asmenų, ne 
vien berliniečių, bet ir iš įvairių 
kitų Vokietijos miestų suvažia
vusių, 
jos komunistų delegacija, kuri 
kartu su kitais vokiečių komu
nistų vadais važiavo atviruose 
automobiliuose demonstracijos 
prieky.

Policijai ir reichsvvehrui d a- agento lydimų. Jos busią suso- 
bojant, demonstracija buvo vi- dintos Ispanijos garlaiviu i. 
sai rami.

geg. 
eritę, Birlino 24. — Vidaus reikalų departa- 
suruošę dide- mentas išleido instrukcijas vi

siems svetimšaliams Meksikoj, 
kad jie tuojau įsiregistruotų 
policijoje tose bendruomenėse, 
kuriose jie gyvena. Svetimša
liai, įsiregistruodami, turi pa
duoti pilnai savo amžių, užsiė
mimą ir priežastį ar tikslą at-

Buvo atvykus ir Rusi- vykimo į Meksiką.
Vienuolių trėmimas

Iš Vera Cruz praneša, kad 
ten atvykusios dešimt katalikų 
seserų vienuolių, vyriausybės

ir 
išsiųstos laukan iš Meksikos.

Du vaikučiai žuvo namų Meška, išsigandus ope- 
gaisre racijos, mirėgaisre

ALTON, III., geg. 24. — Vie-COSHOCTON, O., geg. 24.
; Del perdaug įsidegusios virtu- tos pilietis ‘turėjo juodą mešką', 
vės krosnies kilus 'gaisrui, su- kurią vadino Andy Gump. Jai 
degė piliečių Englishų namai, dabar reikėjo padaryti maža 
o ugny žuvo ir du jų maži, 4 ir chirurginė operacija. Chirurgui 
2 metų, vaikai. Tėvų nebuvo padarius įpioyimą, meška bema- 
namie,, kai gaisras kilo.

KANSAS CITY, Kas., geg. 
24. Delbto, kad jo žmona 
Mary, 27 metų, vaikščiojo su 
kitu vyru, Boat Hicks, 38 me
tų, nušovė ją ir tą “kitą vy
rą”, Martiną Erięksoną, 36 me
tų. Pavydus šaulys buvo polici
jos, areštuotas, kaltinamas dėl 
žmogžudy bės.

KAITROS VILNIS ATEINA

GRRS.

Įtant nualpo, ir daugiau nebe
buvo galima jos atgaivinti. Ve- 
terinorius pasakė, kad vargšė 
meška mirus iš baimės.

Gyvenimo pabrangimas 
Francijoje

PARYŽIUS, geg. 24. — Dar
bo ministerijos statistikos ži
niomis, gyvenimo reikmens 
Francijoj šiandie pareina pus
penkto karto brangiau, ne kad 
buvo 1914 metais. Vienintėlę 
išimtį daro duona, kurios kaina 
ir dabar yra, skaitant Amerikos 
pi n i gaišųjį 1/2 cento svarui, taigi 
tiek pat, kiek ir prieš \arą.

SPRINGFIELD, UI., geg. 24. 
— Gaisras, kurs praeitą naktį 
siautė per septynias valandas, Donelsone, netoli nuo, Hillsbord, 

DANVILLE, III., geg. 24. — visai sunaikino didelę Boston gaisras sunaikino tris namus 
Revolveriu nusišovė turtingas Store krautuvę. Padaryti nuo- miestelio verslo centre, padary- 
vietos farmerys, Patrick Daily, stoliai siekia per 200,000 dole- Į damas daugiau kaip 25,000 do- 
53 metų. Jis sirgo nervų liga. rių. x lerių nuostolių.

Farmerys nusižudė HILLSBORO, 111., geg. 24.-

Oro pranašas, meteorologas 
Cox, pranašauja, kad kaip šian
die Chicagą turėsianti pasiekti 
kaitros vilnis, ir kaitra pasitę- 
sianti .keletą dienų. Dabar karš
čiai siaučia vakarų valstijose ir 
palengva slenką į vidurinių va
karų sritis. Kaitros vilniai pa
siekus Chicagą, temperatūra pa
šoksianti iki 90, gal ir iki 1OO 
laipsnių.

žiūrėkite tat savo pernykščių 
šiaudinių, panaminių skrybėlių, 
By-Vy-Dy ir Palmbyč siutų 
moterėlės — savo kailinių.

šiai dienai oficialiriis prana
šavimas Chicagai ir apylinkei 
skamba:

Aplamai gražu ir šilčiau; 
stiprokas pietų ir vakarų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 63° F.

Šiandie saulė teka 5:21, lei
džiasi 8:12 valandą.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose 3r skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie 
ną. Parašykite į Naujienas kę 
turit parduoti, o pirkėjų atra 
šit greičiausia. ♦

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 coli 
j dieną.

Parduokit kas jums nereiks- 
lingaa per paskelbimus Naujie
nose.

MANILA, Filipinai, geg. 24.
Kilusiose vakar riaušėse San 

Fernande, vyliausiame Pam- 
pangos provincijos mieste, du 
policininkai ir du civiliai as
mens buvo užmušti, o septynio
lika civilių ir du milicininkai 
buvo, sužeisti. Riaušės buvo 
taip įsismarkavusios, kad joms 
patrempti teko šaukti milicija, 
kuri pagaliau durtuvais minią 
išvaikė.

Neramumai kilo vienoj šoka- 
moj salėj, Kur du vyrai susi
vaidijo dėl merginos, paskui į 
vaidus įsimaišė kiti, ir prasidė
jo kauly) ės.

52 žmonės sužeisti per 
rinkimus Egipte

KAIRAS, Egiptas, geg. 24.— 
Nors aplamai rinkimai į parla
mentą Egipte praėjo ramiai, 
kai kur b’etgi buvo stiprių muš
tynių. Taip antai, pasak pra
nešimų, Abutiže, aukštutiniame 
Egipte, riaušėse buvo astuoni 
asmens skaudžiai sumušti, o 
Samanude, žemutiniame Egipte, 
keturiasdešimt keturi asmens 
buvo sužeisti.

Bandė užmušti Kroatų 
vadą St. Radičą

BEIZJRADAS, Jugoslavija, 
geg. 2^. Šiandie Starapazove 

jbuvo padarytas pasikėsinimas 
užmušti Stefaną Radičą, radi
kalios Kroatų valstiečių parti
jos vadą, Jugoslavijos švietimo 
ministerį. Per Radičo šalinin
kų mitingą, vienas jaunas na
cionalistas, vardu Slavko Milič, 
buvo jau pasimojęs mesti į Ra
dičą bombą, bet jo pasimojimas 
suskubta sulaikyti, ir Milič tuo
jau buvo areštuotas.

TĖVAS, ATKERŠIJĘS Už SA
VO DUKTERIS, PASIKORĖ

GREENE, Colo., geg. 24. — 
William Kennel, dailidė, praei
tą penktadienį nušovė vietos 
mokyklų superintendentą Dew- 
ey Porterį, keršydamas, kam 
Porteris, kalbėdamas apie jo 
dukteris, pasakė \ užgaunamų 
joms žodžių. Kennell buvo areš
tuotas ir padėtas kalėjirųe. 
Šiandie jį rado savo narve pasi
korusį.

šeškų Litanija, aiba vienas 
naujausių “krikščioniškų” at
sišaukimų

Kauno “L. žinios” geg. 4 d. 
rašo:

Iš Plokščių mums pristatytas 
tenai išklijuotas ir vargoninin
ko dalintas pasirašytas “Lietu
vos Fašistų Kovos Komitetas” 
— šunlapis, užvardytas “Gelbė
kite Lietuva! surašinėkite Lie
tuvos pardavikus!”

Tame “krikščioniškiausios” 
kūrybos šedevre be kitokių per
lų yra šiokių vietų:

“Vos tik socialistai ir žydai 
gaus daugumą Seime, mes tuoj 
pakelsime baisų gaisrą visoj 
Lietuvoj. Mes kardu ir ugnimi 
aplankys visas vietas, kur 
randasi Iput vienas socialistas 
žydbernis arbi jiems prijau
čiantis. Laimės socialistai ir 
žydai ir Le.n i ant patekės krau
jo upeliai ir nušvis miestų ir 
kaimų padangės dideliais gais
rais!... Tad ruoškitės visi tai 
dienai! Rūpinkitės ginklų ir 
slėpkite juos Fašistai jau yra 
pasiruošę. Me< turime tūkstan
čius žnemiu pratusių vartoti 
ginklų. Mes turime kareivių, 
mes turime karininkų ir gene
rolų. Mes turime ir ginklų!”

Po šios “erekcijos” “fašistų” 
tonas ima nusileisti ir jie jau 
minoriškiau kriuksi:

“Jei norite išvengti kraujo 
praliejimo, tai jau dabar patys 
turite kovoti su tais, kurie ei
na ar padeda Lietuvą pavergti, 
tai yra niekas neprivalo bal
suoti už socialistines — žydiš
kas partijas”.

šunlapis baigiamas blevizgo- 
mis, kvietimu surašinėti pa
vardes, “nesigailėti jokift prie* 
monių” ir kt.

Tai ryškus “krikščioniško
sios” doros sugangrenėjimo do
kumentas. Tai tipinga šeškų iš 
papamačio litanija, tikriausioji 
šių dienų “krikščionių” progra
ma, su kuria jie į rinkimus ei
na... Na, nieko, iš kur jai; pasi
girsta toks tonas, — aišku, 
kad ten dienos suskaitytos. O 
vis dėlto visuomenei verta tatai 
įsidėmėti ir žinoti, kad ir šeš
kai kartais gali būti kenksmin
gi, jei ne kitaip, tai pačiu oro 
teršimu.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIĮJSTi PINIGAI

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

2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Banką, kuris duoda ir gali duoti greičiau-

; šią ir geriausią patarnavimą;
3. Naujienos garantuoja priimtus pi

nigus visu savo turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00;

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, 111.

. -......... .. t
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Jei jums yrą nusibodę 
paprasti...

NAUJIENOS, Chicago, m.

Amalgamaitii Rubsiuvių 7-tas
Anlradieni«, Geg. 25, 1926

Seimas Montrealy
Praneša K. J. Semaška, Chicagos 259 Lokalo delegatas.

JOKIE produktai kurie yra paprasti negali 
laikytis ilgai . . . Silpnumas, vyrų arba

cigaretŲ. labai greitai pasidaro nuobodus.
Jei " jums yra nusibodę paprasti, rūkykit 

Helmarus. Kaip tik ji dasilytės jūsų lupas 
—jys laimėjote. Jus niekuomet neužmiršite 
jos. .
Ir juo ilgiau jys draugausite su ja, tuo 
labiau jus ją pamėgsite

Susipažinkit Su

11ELMAR
Karaliene Žymiausių Cigaretų

Sesija IX.
Šią sesiją atidarė prez. llil- 

man 2:30 vai. po pietų gegu
žio 14 d.

Rezoliucija No. 58 apie pa
keitimą A. C. of A. konvencijų 
laiką. Paprastai konvencija į- 
vyksta antrame antradieny ge
gužio mėti., t. y. prieš 15-tą. 
Yra žinoma, jog po 15-tai būna 
ekskursijos, tai papigintai butų’ 
galima važiuoti. Todėl Cliicagos 
Joint Board šiąja rezoliucija ir 
pataria laikyti konvencijas tre
čiame antradieny, llezofliucija 
tapo vienbalsiai priimta ir pa
vesta G. E. B. .

Priimta rezoliucija ' įsteigime 
Pašalpos ir Pomirtinės Fondo. 
Apie septyni skyriai įnešė rei
kalavimų šio fondo.

Priimta reizoliucija reikale 
steigimo medikališkos ir dantų 
sveikatos skyrių savo nariams. 
Pavesta vykinti atskyriems 
miestams—Joint Bourflams.

Apšviętos komisijos pirm. d<-- 

k‘g, fichnied skaito ilgų rezo
liuciją, kurioje nurodo, kaip 
privalėtų vesti apšvietos 
darbą, —lapo vienbalsiai pri
imta.

Kitą svarbi rezoliucija pri
imta/ steigime kooperatyviškos 
krautuvės- tapo vienbalsiai

Komisijos pirm, ant Valdy
bos raporto deleg. Rudow, skai
tė ilgų rezoliuciją užginančią 
G. E. B. dviejų metų veikimą 
ir pasišventimą dėl gero orga
nizacijos ir narių. Tapo visų 
vienbalsiai užgirta.

Komisija proponuoja seimui 
sumanymą, kad papildyti Bc- 
serve Streiko Fondą, ir kad i 
asesnlento kiekį paskirtų G. E.1 
B. ir leistų referendumui, čia 
kairieji negudriai išsisukinėjo 
apie vienintelę jėgą, kuri Uniją 
daro stipria ir nepergalima fa
brikantų, tai finansai-pinigai. • 
Jie buvo rimtai pamokinti ir, 
nekaip jautėsi. Didžiuma lial-1 
sais tapo nutarta sumanymą 
priimti. ,

Perstatoma kalbėti impar- 
tial chairman iš New Yorko p.' 

I 
Billikopf. Iš jo kalbos buvo 
aišku, kad jis yra plačiai apsi
pažinęs su įvairiais klausimais 
ir turįs plačių pažinti su žy- 
tniais šios šali<n. Kai-
po bepartinis arbitrą torius jis 
užgynė musų unijos -aktyviš- 
kurną.

Finansų komisijos pirm. de-( 
Icg. McMahon praneša, jog esu 
apie 23 prašymai ir šiame 
skaitliuje keletas rezoliucijų,1 
suteikime finansinės paramos. I

/

Ule Foreman Banks

SAVO BIZNĮ
Veskit čionai — parankiai, 

greitai, saugiai .
Yra labai geras dalykas vesti bankinius rei-*^ 
kalus didelėj draugiškoj įstaigoj, kaip šioj, 
kur jūsų draugai irgi veda savo biznio reika-* 
lūs taipgi.
Musų užsienių Departmente randasi žmogus, 
kuris kalba Lietuviškai, kuris atliks jūsų 
bankinius reikalus atsakančiai ir greitai.
Šis bapkas tikrai randasi pačiame viduryje 
didmiesčio.
Atsilankykit čionai kuomet norite sutaupyti 
savo pinigų arba nusiųsti pinigų į seną tėvy
nę, arba nusipirkti apsaugos popierų <— dėl 
visų šių reikalų šis bankas yra geriausias. 
Tai yra vienas seniausių ir stipriausių bankų 
Amerikoje. Jus Čia busite maloniai priimtas.

“Didelė,', draugiška (staiga, 
dvasia demokratine, ir čia yra 
malonu vesti biznio reikalus".

The Foreman National Bank 
The Foreman Trust and Savings Bank

La Saite and Wa»hington Streeta, Chicago

Combined Capital, Surplus and Undivided Profits Exceed $10*000,000

9 Nuošimčiai i Metus 
už Indelius

200% APSAUGA
• Tai yra geriausis 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 puse metų po 4 ir pusė nuo- ( 

5 simcio.
Indėliai priimami ir atmokami Amerikos Dole
riais. Indėliai grąžinami po vienų metų kiek- 1 
vienam, kuris neduos išanksto pareiškimo, jog 
nori palikti ant ilgiau. Visi indėliai apsaugoti 
dviguba apsaga — 200%. Už indėlius Bankas 1 
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- i 
mybe. Visų Banko narių turtai paėmus į krū
vą siekia virš 300 milionų dolerių ir kiekvienas 
indėtas doleris momentaliai padidina turtą ir 1 
sykiu apsaugą. Didesnės apsaugos nė negali būt. 
Nuošimčiai prasideda nuo tos dienos kai bankas 
gauna pinigus ir praėjus šešiems mėnesiams 1 
moka nuošimčius už pusmetį, o kitiems šešiems 
mėnesiarh — grąžina sumą ir likusius nuošim
čius. Pasinaudojant telegrafo parankumais 1 
pinigai gaunami Kaune į 4—5 dienas po Judėji
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 g
Kreipkitės į

NAUJIENOS'
1739 Ko. Halsted St. Chicago, Illinois <

priimta ir pavesta <1. F. B.
Rezoliucija steigime Darbo 

Partijos, šiame svarstyme bu
vo nemažai diskusijų. Kairieji 
delegatai .primetiiiėjo G. E. B. 
už dalyvavimą La Follette kam
panijoj, bet buvo jiems įrodyta 
didžiumos musų narių nusista
tymą šiame judėjime.

Rezol. komisijos patarimas,— 
jeigu vėl kils iš unijų sumany
mas kurti arba remti prorgesy- 
vį politinį judėjimų, tųi kad G. 
E. B. apsvarstęs imtų aktyvu; 
mą tapo priimtas.

Komisija pataria visą reikalą 
pavesti G. E. B.— vienbalsiai 
priimta.

Tas pats kom. pirm, vėl pra
neša apie finansų stovį G. E. F, 
ir paaiškina, jog visos finansų 
knygos yra peržiūrėtos per C. 
P. A. ir viskas geroje tvarko
je. Raportas priimtas. Potofs- 
ky skaito abelną finasinj stovį 
(čia neminėsiu) ir pasako, jog 
visi atstovai turi pilną state- 
nientą. Raprotas priimtas.

Sesija užsibkigS 5 vai. po pie
tų. z (Bus daugiau)

Įlipkite Laivan New Yorke-lšlipkite Klaipėdoje
JEIGU JUS NORITE VYKTI LIETUVON 

Ruoškitės ir prisidekite prie ANTROS 
Milžiniškos vasaros ekskursijos

TIESIAI I KLAIPĖDA

Harsinkities “Naujienose”

Laivu "LITUANIA” Liepos 17
Ekskursiją Rengia BALTIC AMERICA LINE ir Kurią Palydės

- Pačios Kompanijos Atstovas
Mes ar Jūsų agentas pasirupinsim išgauti permitus ir pasus 

Reikalaudami smulkesnių žinių ir informacijų kreipkitės į gyvenanti jūsų 
apielinkėje agentą, arba tiesiai į:

Kybartai
Darbo Federacija už atėmimą 

butų iš biednuomenės.

Kybartų mieste yra savival
dybės žinioje gyvenamieji na
mai (Lavrovo). Stačiatikių 
draugija prašė miesto tarybos 
atiduoti tų namą stačiatikių 
mokyklai. Abu darbo federaci
jos atstovu taryboje (Kilikevi- 
čius ir Stankevičius) balsavo 
už tai, kad Lavrovo namus ati
duoti stačiatikių mokyklai. Su 
jais balsavo ir visa vokiečių 
frakcija.

Kadangi tame name gyvena 
net 9 biednuomenės šeimos, tai 
socialdemokratai siūle kitaip, 
būtent: aprūpinti pirmiausia 
tas 9 šeimas butais nebloges- 
niais, negu tie žmonės dabar 
turi ir neblogesnėmis sąlygo
mis, negu jie dabar naudojasi 
ir tiktai tuomet kalbėti apie 
Lavrovo namo atidavimų sta
čiatikių draugijai. • Federantai 
už socialdemokratų siūlymų ne
balsavo. —Kb.

Radviliškis
Balandžio 21 dieną darbinin

kų kliube buvo sušauktas Rad
viliškio s.-d. organizacijos su
sirinkimas. Susirinkime daly
vavo vien organizacijos nariai. 
I susirinkimų atvyko nuovados 
viršininkas su policininku ir 
dar kaž kokiu tipu. Nežiūrint 
dr. Juchnevičiaus įspėjimo, kad 
tai yra tik narių susirinkimas, 
nuovados viršininkas, neparo 
dęs jokio rašto, surašė visus 
dalyvavusius ir įsakė visiems 
išsiskirstyti. Po to susirinkimo 
bute buvo padaryta krata. Iš
vartą visų buvusią literatūrą ir)

pasiėmė po vieną ekzeinpliorių. 
Po to surašė protokolų, kuria
me pažymėjo, kad nieko įtaria
mo “nepasisekė” surasti.

Del to įvykio ruošiamas pa
klausimas Vidaus B. Ministe- 
riui. —K.

' Alksniakiemis
Kovo 28 d. užsidegė šaulio 

šiugždino namai. • Tuo laiku 
visas būrys, buvęs susirinkęs 
pamokose, skubiai atvyko pa
galbon, 1 ••'l dėl didelio vėjo ma
ža kas buvo galima pagelbėti, 
neturint gaisrui gesinti priemo
nių.—Klevas

Sauliniai, Šiaulių 
apskr.

Paleistas iš Šiaulių sunk, dar
bu kalėjimo trims mėnesiams, 
(vasaios darbams) Šauginių k. 
pil. Petrauskas .Jonas, kuris bu
vo 1921 m. kariuomenės teismo 
nuteistas 6 met. s. d. kalėjimo 
už slaptą degtinės ^varymų, 
žmogaus užmušimų ir už karo 
r autuvų, žmonos prašymu, ku
ri buvo likusi su 3 mažais vai
kučiais. Grįžęs vyras iš kalėji
mo rado dar vienų" vaiką, gi-

Nilo Spurtą
Cadum Ointment prašalini* spuo- 

87’8 ir padaro odą minkšta ir dailia 
Jis turi minkštinančią, ant.iseptišką 
ir gydančią fčgą, kad prašalintu tri- 
taci.ją iš sykio. Cadum Ointment taip- 
gi yra geras nuo pučkų, šlakų, su
skirdusios odos, slogų išbėrimų, už- 
gavtAių, isidrėskimų, išbėrimų, skau
dumų, nudegimų, karščio, dedervi
nių, šašų, niežėjimų ir taip toliau 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptickoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth A\enuc, New York.

i

120 N. La Šalie St., Chicago 312 Second Avė. S., Minneapolis, Minn.
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

musj be jo žinios. Girdėti žadąs 
“atlyginti” tam, kuris prisidėjo 
prie jo šeimos padauginimo.

— Perkūno Oželis.

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten ir at- 
Sal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 

d $215. j Klaipėdą $181 iki. $186, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
Įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLANI), 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELANI), AR ABIC 
siūlo greitą kelionę į Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

Visi jrnusų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 S<». State bL. Chicago, III.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais Šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai Htuteropms 
TEN IR ATGAL TIKINTAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS
Del informacijų atsišaukite pas

100 N. LffS'allc St., Chicago, III. 
___arba prie vietinių agentų

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia 

Bile Kokioje Sumoje
Musų kainos yra 5% iki 15% pi
gesnės negu kitur Chicagoje. At- 
sineškit abstraktui ir kontraktus 
gatavai dėl užbaigimo deal. Atda
ra kas vakaras.

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bidg., Central 4757

' B. Karine s Fair 
HARDVVARE IR NAMU PAPUO

ŠIMO REIKMENYS
Gaso fitingai, Maleva, Alyva ir 

Langų Stiklai.
Nusipirkite geriausios maišytos 

malevos galionui .............. $1.85
Calcimine visokių spalvų sva

rui .................................. /....... 6*/ic
Blokinės buteliams kepuraitės 

svarui ...................................  19c
3345-49 So. Halsted St^
I’hone Boulevard 7022

THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šioše Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošnių. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Dideles Krautuves 
fapeaplesfurBitai'G (timpamf

Cluinrtsi* St.Ars

Oatrdl CoMb %

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avcnue
Kampas Richmond Gt.

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidčjc. Parduodu auksinius (laik
ius, taisau laikrodėlius ir prilai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometrislas.
1850 W. North Avė., Chicago, HL

T

Niekas nesuteikia tokio.' 
malonios pagclbos kaip 
origlnalis Baume Bengue. 
Jos prašajina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Ordinates 
J rancuziškas

BAUME BENGUE
(ANALID SIUVĘ )
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Visuotino Seimo 
Reikalo

kitų apskaitliuojama. šiandie 
veik kožnas geriau stovintis lie
tuvis turi savo automobilių, ku
riuo galėtų pats nuvažiuoti ir 
savo draugą nuvežti. Ar šiaip, 
ar taip daugelis iš mus važiuos 
šiemet į Philadelpbią pamatyti

South Bostono konferencija už pasaulinę parodą, per vakaci- 
Beikahii esant mes galė- 
susitarti ant tam tikro 

nuvažiuoti į parodą ir 
susiėję pasikalbėti apie

„ ___ _ I reikalus. Tai galima pa
lias Amerikos Lietuvių Seimas,1 daryti, tik reikia noro.
rado gausių pritarimų .plačiuose 

% 'lietuvių visuomenės sluoksniuo
se. Pbiladelphijos lietuviai bu
vo pirmutiniai, kurie atsiliepė į 
sumanvina ir išrinko Laikina

jas.
tume

Kilus visuomeniškam suma-’ laiko, 
* nymui, kad dabartiniu laiku sykiu 
. yra reikalinga šaukti Visuoti- savus

Seimą

val-

Nėra * abejonės, Bagočius 
ulinio, kad mes susirinktume į 
Seimą nemažiau kaip 1000 de
legatų. Vien iš Bostono galėtų 
dalyvauti nemažiau, kaip 1(M>, 

. Seimo Ruošimui Komitetą va- o kur kitos kolonijos didelės ir 
ryti seimo organizavimo darbą 
pirmyn.

Lietuvių Vaizbos Butas (Lith- 
uanian Chamber of Commerce) f 
Bostone savo susirinkime, ap-1 
svarstęs seimo reikalingumą,1 
karštai pritarė. Bet kad nepa
likus kitų lietuvių užpakaly, L,' 
V. Butas sušaukė viešą konfe-’ 
rtnciją, kuri įvyko gegužės 1 t, 
platesniam apkalbėjimui klau-’ .. 
simo. Konferencija įvyko nors 
neskaitlinga, bet protinga. Pla
čiai apkalbėjus Visuotno Sei-

mažos?

. - . . I Hmo reikalingumą, konferencija

tu-

su-

šingų nebuvo.
Adv. F. J. Bagočiaus kalba
Adv. Bagočiss, pirmutinis ga

vęs balsą, kalbėjo už suvažiavi
mą. Jis padarė apžvalgą iš
praeities tokių suvažiavimų ir, 
nurodė jųjų naudą. Naudos, esą,į 
daug: kiek vien aukų Lietuvai 
sudėta ir vis tik tokių suvažia
vimų pastangomis; kiek entu
ziazmo lietuvių tarpe sukelta 
— geri darbai neapskaitomi. To
dėl ir šis sumanytas seimas 
retų įvykti.

Modus operandi
F. J.B. nurodo, kad toks

važiavimas turėtų būti virš- 
partijinis, nes ir pats reikala
vimas tokia suvažiavimo dabar
tiniu laiku yra viršpartijinis. 
Srovės musų tarpe, kaip buvo, 
taip ir paliks. Musų tėvai py
kosi dėl religijos, dėl politikos; 
mes turime, sroves ir kartais 
pasipešam dėl partijinių reika
lu: musij vaikai ves ginčus ir 
pyk sis taip pat. San dar iečiai ne- 
va bijo, kad jų Politinis Iždas 
nenukentėtu. Bet šis sumany
mas nėra partijų reikalams, čia 
reikalas yra musų visų bend
ras ir tam neturėtų rastis prie
šingų. šito seimo sumanymas 
yra geras ir reikėtų, kad įvyk
tų.

Tokio suvažiavimo nauda lie
tuviams, kaip tautai, yra dide
le. Susirinkę j daiktą, mes ga
lėtume apkalbėti d^hig dalykė
lių, kurie yra svarbus musų gy
venime—kaip čia

Lietuvos Kultūra
Be musų reikalų čia Aihe- 

rikoj mes galėtume pakalbėti 
ir apie Lietuvos kalturinę pa
dėti. Mes daug girdime apie 
Lietuvos Universitetą, bet tas 
taip vadinamas universitetas

• v ra toks biednas, toks menkas, 
kad žinant, sarmata ir vadinti

■ jį universitetu. Trobos netiku
sios, laboratorijos prastesnės ir 
už musų lligh School; jokio

• motoro, techniškų įrankių nė
ra. Štai ir mokslo įstaiga!

Negeriau yra ir su muzėjum. 
Lietuvos muzėjus yra paprasta 
daržinė, kurią net sarmata va- 

į dinti muzėjum. Muzėjaus ko-( 
lekcija turi ir gražių daiktų ir 
yra į ką pažiūrėti, bet nėra na
mo, nėra kur tinkamai daiktus 
padėti.

Tokia pat'bėda ir su knygy
nais. Žmonės neturi kur kny
gų gauti, viešų įstaigų veik vi
sai nėra netik miesteliuose, bet 
ir didmiesčiuose.

Tokius klausimus mes susi
rinkę galėtume apkalbėti ir 
k'ek pajėgdami prigelbėti.

Rėmimas Lietuvos
Lietuvos ekonominė padėtis 

yra geresnė šiandie už kitų, 
jai lygių valstybių. Ji yra ge
resnė todėl, kad mes amerikie
čiai remiame. Suv. Valstijų 
k rasos rekordai rodo, kad j 
metus būna persiunčiama sU- 
virš $3,000,(MM) į Lietuvą. Apię 
5,000,000 dolerių mes persiun
čiame kasmet savo privatiškais 
čekiais. Prie šitos sumos dai 
reikia pridėti tuos, kurie parva
žiuodami į Lietuvą ar tai apsi
gyventi, ar pasisvečiuoti taipgi 
parveža dideles sumas pinigų.

Tokis rėmimas, tokia pagal
ba išlaikė Lietuvą nuo bankro
to. Bet i to dar negana. Mes, 
amerikiečiai, turėtume sykiu 
reikalauti iš Lietuvos valdžios 
apsaugos musų žmonėms, kurie

nuvažiuoja į Lietuvą pasisve
čiuoti ir tankiai būna apkraųs- 
tomi, jei ne kokio valkatos, tai 
pa^ių valdininkėlių gudrybe.

»Biuro įsteigimas
į Seimą reikėtų pakviesti vi

sus Amerikoj esančius Lietuvos 
konsulus ir Lietuvos; atstovą 
Suv. Valstijoms. Per atstovybę 
mes galime tartis ir reikalauti 
daug dalykų iš 'Lietuvos 
džios.

Pasikalbėję tokiame seime, 
Kai mes rastume reikalingu ir 
galimu įsteigti Biurą prie Lietu
vos Atstovybės Waahingtone. 
Tai galėtų būti Biuras musų 
pačių reikalų gynimui čia Ame
rikoj ir podraug (Lietuvoj.

Užbaiga
Mes Amerikos lietuviai mirš

tame ir ankščiau ar vėliau iš
nyksime. Pasitaikė proga, kad 
mes lengvai galėtume suvažiuoti 
ir pasikalbėti musų gyvenimo 
kasdieniniais reikalais.

Atsižvelgiant 'į visas aplinky
bes, tad kodėl nepabandyti?

Michelsono pritarimas
“Keleivio“ redaktorius Mich- 

elsonas pritaria Visuotino Sei
mo reikalingumui. Jis nurodo, 
kad musų ta;*pe ginčas yra rei
kalingas, kurį nustato sroviniai 
musų įsitikinimai ir kad tokie 
ginčai yra neišvengiami. Bet, 
bendrai imant klausimą, ku
riuo yra manomas Visuotino 
Seimo sušaukimas, neturi nie
ko bendro su sroviniais musų 
įsitikinimais. Politiniai daly-4 
kai reikėtų visai nekliudyti.

Prieglaudom namas
Vyriausias

Gudo nuomonė
“Darbininko” redaktorius 

| Gudas mano, kad tokis Seimas 
sudarytų naujų ir svarbių ap
linkybių musų gyvenime. Pir
miau žmonės buvo suinteresuo-

I

ti karu, vėliaus Rusijos revo
liucija. Dabar lyg kaip vis
kas aprimo. Čia p. Gudas su
tinka su adv. Bngočiaus nuomo
ne, kad mes dabar veik neturi
me jokio “political issue” suin
teresavimui liaudies.

P. Gudas mano, kad suva
žiavimas nėra reikalingas dide
lis, bei išmintingas. Mažas bū
rys veikėjų su geru progrhmu 
tankiai atlieka geresnį darbą. 
Tokia veikėjų konferencija ga
lėtų labai daug pasirūpinti kul
tūriniais Lietuvos reikalais, kaip 
ve atavžiuojančių iŠ Lietuvos 
artistų parama, a (kvietimas į 
Ameriką Lietuvos profesorių su

paskaitomis. Bendrai imant, 
šeiminės ir poseiminės pasekmės 
galėtų būti labai geros ir nau
dingos musų gyvenime.

Prieglaudos įstaigos delei, p. 
Gudas mano, kad katalikai var
giai prisidės kaipo organizacija. 
Katalikai jau turi savo įstaigas

cagoj ir jie norės jas palaikyti.
Buvo pastebėta, kad tokios 

katalikų įstaigos yra po vie
nuolynų globa ir yfra grynai ka
talikiškos, kuriose liberališkų 
nuomonių žmogui butų sunku 
prisitaikyti. To lakto nei p. 
(indas nemanė užginti, nes lai 
yra katalikiškas reikalavimas.

Vėlesni 
si reiškė 
mą V. 
.lenkins, 
kauskas

kalbėtojai taipgi iš-
Seimo reikalingu-
Ambrozaitis, V.
Kubilius, J. Jan- 

ir kiti.

už
B.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

3323 South Haisted St.
Tel. Boulevard 1310

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

11 
Tel.

3241

Advokatas
S. La Šalie S't., Room 2001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
S. Haisted St. Tel. Yards 0062

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

Seimo uždavinys 
prieglaudos rukną

Amerikoj lietu-pasenusiems 
viams.

Lietuviai priklausydami prie 
pašaipėlių draugijų, gauna tik 
kelis dolerius pašalpos j savai
tę, ir tai neilgam, kuomet ser
ga. Bet kas pasirūpins jų se
natve? Amerikoj lietuviai gęs
ta, draugijos silpnėja ir daug 
liks be pastogės, negalėdami il
giau dirbti darbą.

Reikėtų kaip nors suvienyt 
pašaipiuos draugjias ir ben
drom spėkom nupirkti ūkę ge
roj vietoj, įrengtųjų sanitariš
kai ir leisti musų senukams, 
netekus sveikatos, apsigyventi. 
Beto yra daug organizacijų, 
kurios turi savo namus, žemės 
plotus ir kitokią nuosavybę. 
Tokis turtas turėtų būti apsau
gotas, kad likviduojant ne tek
tų svetimtaučiams. Tbkis atlie
kamas turtas galėtų būti užra
šytas prieglaudos įstaigai.

Dau# yra kitų klausimų, ku
riuos Seimas galėtų pagvildenti. 
Tokių klausimų yra labai svar
bių musų gyvenime. Seimas bū
tinai reikalingas ir galimas.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

Ttl. State 3225
■ Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto ofisas
3335 So. Haisted St.

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS.

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

4

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

'SPECIALISTAS egzaminą vojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Saite St., Room 530
» Tel. Central 6390

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

turėtų įvykti Philadelphijoj lai
ke pasaulines parodos šią va
sarą. I). Pilka.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
REGISTRUOTA AKUfifiRfi

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

4120 So. Richmond Street

J. SAUDARGS
J. PIKELIS

3159 So. Haisted St. 
Chicago, III.

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

žodžiu sakant, bostoniečiai1 Tel. Blvd. 3138
M. VVoitkievica- 

BANIS

1MUAERKA
Putekmingai pa
tarnauja mote* 
rims prie ipm- 
dymo, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Haisted St.

Pritaiko 
Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

DR. G. SERNER 
Optometrist

I Jotu vis Akių Specialistas 
Vai.: Nuo 1 iki 8:80 vakare 

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Haisted St. 

Ant 2 lubų

DR. HERZMAIH*
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų , kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Haisted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Amerikoj 
Dabar mes, 

neturime, 
“issue”, ku- 
butų užinte-

Ajfnerikoa lietuviai 
taip sakant, jokio 
riuo musų spauda 
rfsuota, kurį visuomenė gvil
dentų, ir t.t. Tokis seimas kaip 
tik duotų mums naujų minčių, 
naujo darbo, naujų progų šį-tą 
veikti. Tai butų naujas šalti
nis medžiagos bent tūlam lai
kui, kuris gaivintų musų išeivi-

Mes mirštame

gentkartę

nyksta;
užtektinai

į Musų jaunuomenės ištautėji- 
mas yra skaudi rykštė mums, 
kaipo lietuviams. Vietoj pakin
kius tą jaunuomenę į musų ve
žiną, mes jos visai netenkame. 
Mes turėtume surasti budus, kad 
palaikius jaunąją 
prie mus.

Imigrantai taipgi 
naujų neatvažiuoja
užpildyti paliktas spragas. Sy
kiu su musų ateivijos nykimu 
mažėja visas musų judėjimas.

Musų laikraščiai, be skirtumo 
pažvalgų, zenitą senai praėjo. 
Jų skaitytojai nesidaugina, bet 
mažinąs.

Mes kaipo lietuviai čia Ame* 
riko j mirštame!

Kas bus toliau su mumis?

78675

78684

78694

78683

The New

INFLUENZA
Sumaikina tavo jėgas ir gyvumą.

——.i.—«■■■ ,i i ...

Tel. Dearborn 9057

A, A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyb- 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

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

pačioje pradžioje be atidėliojimo.

PAIN-EXPELLERIU
Vaizliaženklis įreg. J. V. Pat. Biure.

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

35c. ir 70c. vaistinėse.
Jirkrasis pažymėtas INKARO vaizbaženkliu.

F. AD. RICHTER & CO.
BSRRY & SO. Sth STS. BROOKLYR, N. Y.

VĖLIAUSI VICTOR REKORDAI
Dabar Yra Parduodami Pas Jūsų Vertelgas 

Listo Kaina — 10 colių 75c 
78676 Pas Darželj Trys Mergelės

Išėjo Tėvelis J Mišką
Kastas Sabonis

Tautos šventė i
Mes Be Vilniaus Nenurimsim

Joseph Vaičkus
Muzika—Valcas
Paukščiukų Vesele

Kastas Sabonis ,
Rinkinys Iš Liaudies Dainų—Dalis
Rinkinys Iš Liaudies Dainų—Dalip 

Joseph Vaičkus
šarlatano Daktaro Ofise Dalis
Šarlatajio Daktaro Ofise Dalis 

Joseph Vaičkus

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Haisted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

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.

Franklin 2460

Už seimą
.adv. Bagočius labai nori, 

Kad sumanytas Philadelphijoj 
Seimas įvyktų. Jis stoja už su-1 
važiavimą. Iškaščiai, anot Ba
gočiaus, nebūtų dideli, kaip yra

Orthophonic \7ictrola
V Reg. U. S. Pat. Off.

Victor Talking Machine Co*
. . T

Camden, N. J., U. S. A.

Lietuvių Katalogas Pareikalavus Dykai

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

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

Tel. Boulevard 0587

' DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Haisted StM Chicago 
arti 31st Street

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

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

Optametriat
Tel. Boulevard 6487
4649 S*. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

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

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

Namų telefonas Spaulding 8683 
UltraviolStinė šviesa ir diatjiermia

> į 11 1 - 1 ■■ 1 ■ * —

xxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxx

Dr. Lawrence P. Slakis į
DENTISTAS

4454 So. Western Avė. C
VALANDOS: C

nuo 10 ryto iki 9 vaL vakare 7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

H
H
M

M

xxxxxxxxx

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Room 712 Otis Building

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

1
2

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1
2

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
»

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir prlduok j Naujienų ofisą ar 4 sto
tį, arba savo išnešiotojui sykj į mėnesj ir bus apmainyta i tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoi skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.>-A. per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavarde ir adresas skaitytojo. «

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

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

. ...................................... .. ..........  Atkirp čia ..
Data: Gegužis 24, 1926

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted St, 
Chicago. III.

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, aklų, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

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

Į ■! i. Ii i................. ....................

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
turki 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 Milwaukee A ve., 2 fl.
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Metams .............................    38.00
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Pusei metų ----------.................. _ 4.00
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Savaitei ......... ........—......._ 18c
Mėnesiui -------- ----- ------- ---------  75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
z- paštu:
Metams ....................................   37.00
Pusei metų ___________    8.50
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imk ir sodink tą 
šalę Lenino

VOKIEČIAI MARŠUOJA

SVEČIAI Iš MAŽOSIOS LIETUVOS

savo kameroje ir “ką kita” da
ręs ir stato jį pavyzdžiu kitiems 
žmonėms. Sako:

“Man rodos, kad daugybė 
žmonių, kurie yra laisvi, ne
palyginamai mažiau darbuo
jas, negu draugas-daktaras> 
būdamas kalėjime.”
žodžiu,

“draugą-daktarą 
arba Kurio kito bolševikiškojo 
šventojo!* Ir visa priežastis ta
me, kad Kaškiaučius dalindavo
si su komunistais tais doleriais, 
kuriuos jisai pelnydavo iš savo 
krimipalės praktikos.

Bet jeigu kuris žmogus ko
munistams pinigų neduoda, o 
dar labiaus kuris kovoja prieš 
jų kvailas “idėjas”, tai, kad ir 
jisai butų teisingiausias, jie 
maišo jį su purvais.

NETIESA.
[Pacific and Atlantic Photo)

A. J. Cook, Ariglijos angliaka
sių unijos sekretorius ir vienas 
dabartinio streiko vadų.

45 METAI DARBO VISUOMENEI

Sekminių dieną Vokietijos žmonės matė didelių de
monstracijų. f Berliną suvažiavo iš viso krašto 60,000 
komunistinių “raudonojo fronto kovotojų” ir karinėje 
tvarkoje maršavo miesto gatvėmis. Gi militarinė monar- 
chistų organizacija “Stahlhelm” tą pačią dieną rengė di
delę parodą Duesseldorf; joje, sako dalyvavo apie 120,- 
000 maršuotojų.

Šitos parodos liudija, kad Vokietijoje dar yra daug 
militarizmo dvasios. Tie žmonės, ką maršavo Berlino ir 
Duesseldorfo gatvėmis, nešdami vėliavas (vieni bolševi
kiškas, kiti kaizeriškas) ir lydimi orkestromis, tai dau
giausia buvusieji kareiviai, po trejetą-ketvertą metų pra
leidę musių laikuose didžiojo karo metu. Karinė discipli
na, kurią jiems įkalė kaizerio generolai, dar iki šiol nė
ra iš jų išgaravusi.

Bet reikia manyti, kad Vokietijos likimą nuspręs ne 
tie, ką moka karinį muštrą ir aklai klauso savo viršinin
kų komandos. Kovose tarpe darbo ir kapitalo nulemian
čią rolę vaidina kitokios pajėgos-

“Vienybė” sako, kad “Nau
jienos”, kalbėdamos apie reika
lingumu išskirti bolševikus į at
skiras kuopas Susivienijime, 
pritarusios jos senai iškeltam 
sunianymui. Del to turime pa
stebėt, kad mes panašaus suma
nymo “V-j e” nesame matę. Gal 
ji jį ir yra kada nors davusi, 
bet mes jo neatsimename." Bet 
mums teko girdėti, kad x sutvar
kymas, kurį mes pasiūlėme, bu
vo pavartotas, su geroms pasek
mėms, kai kuriose svetimtaučių 
organizacijose.

ATSAKYMAS VYSKUPAMS 
, POLITIKIERIAMS.

Vasarą 1922 m. chicagiečiai pradėjo gyvai interesuo
tis Klaipėdos klausimu. Buvo tuo klausimu rašomos re
zoliucijos, rengiami masiniai mitingai, vedamos diskusi
jos spaudoje. Neužilgio po to atėjo iš Europos žinia, kad 
Klaipėdos krašte jau įvyko “lietuvninkų sukilimas” prieš 
Santarvės komisaro valdžią. Kraštas susijungė su Lietu
va. Visi dar atsimena, kokiu entuziazmu chicagiečiai pri
ėmė tą žinią, kaip jie gausiai kukavo sukilėlių parėmimui 
ir kokias dideles demonstracijas kėlė.

Šiandie du Klaipėdos krašto įgaliotiniai — pp. M. 
Jankus ir A. Braks, yra atvykę Chicagon. Šios ir ateinan
čios savaitės bėgiu juodu laikys prakalbas įvairiose da
lyse miesto ir reikia manyti, kad publikos juodu turės 
daugiaus, negu turėjo koks nors kitas svečias iš Lietu* 
vos. Niekas tur-but įdomesnių dalykų ir negali papasa
kot publikai, kaip juodu.

įdomus amerikiečiams šituodu svečiu yra ne tiktai, 
kaipo “išvaduotos lietuvių teritorijoj” atstovai, bet ir 
kaipo asmens. Kada susitinki su p. Jankum, tai jauti, kad 
turi prieš savo akis dalį Lietuvos istorijos, ir tai nema
žą dalį.

Gerb. M. Jankus darbavosi lietuvių visuomenės judė
jime per 45 metus — kaipo laikraščių ir knygų leidėjas, 
kaipo nelegalės literatūros platintojas, kaipo organizato
rius ir patarėjas politikoje. Pagalvokite: per keturias de
šimtis ir penkerius metus! Daugelis dabartinių musų vi
suomenės darbuotojų dar iš viso nėra sulaukę tokio am
žiaus. O “aušrininkas” Jankus dar ir dabar yra tvirtas, 
kaip kamienas, ir pilnas energijos ir geriausių vilčių-

Jo palydovas, gerb. A. Braks, yra nuo senai ameri
kiečiams žinomas, kaipo menininkas (papuošęs savo pie
šiniais T. M. D. išleistus’Vincę Kudirkos raštus). Pasi
kalbėjime jisai yra toks pat nuoširdus ir pilnas entuziaz
mo, kaip p. Jankus. Butų labai malonu, kad per jų dvie
jų tarpininkavimą užsimegstų tampresni ryšiai tarp 
Amerikos lietuvių ir Mažosios Lietuvos.

Apžvalga
DIDVYRIS IR MUCEL- 

NINKAS.

Brooklyno komunistai džiau
giasi, kad jų “gerbiamas drau
gas” Dr. J. Kaškevičius jau iš
ėjo iš kalėjimo, išbuvęs ''jame 
apie trejetą metų (nors buvo 
nuteistai bene penkiolikai). 
Kaškevičius buvo pasmerktas už 
nelegalių operacijų darymą mo
terims. Jisai tą kriminalę prak
tika, matyt, varė per daugelį 
metų, nes buvo keletą kartų su
gautas ir negalėjo nieku bud u 
išsisukti iš valdžios nagų.

Aiškus dalykas, kad tąja 
praktika jisai užsiėmė ne dėl 
kokios nors idėjos, bet tiktai dėl 
to, kad ji yra labai pelninga. 
Plėšdamas pinigus iš nelaimin
gų (kairių ne viena mirė), jisai 
duodavo riebias aukas komuni
stams, kad jie jį reklamuotų, h 
jie garsino jį kiek drūti — ne 
kaipo “specialistą”, bet kaipo 
“geriausią darbininkų draugą”.

Kada dabar Kaškevičius (Kaš- 
kiaučius) parėjo iš kalėjimo, tai 
jie šokinėja su juo, kai katė su 
pūsle, dedami į jo kreditą net ir 
jo buvimą kalėjime. Sakysime, 
Prūsei ka rašo “Laisvoje”, kad 
Kaškiaučius kalėjimo daug dir
bęs protiškai ir fiziškai — rašęs 
straipsnius, mazgojęs grindis

“Naujienose” nesenai buvo 
tilpęs naujų Lietuvos vyskupų 
atsišaukimas dėl rinkimų į Sei
mą. Puikų atsakymą į b} atsi
šaukimą davė Kauno “Socialde
mokratas”. Mes čia jį perspau- 
diname.

Ar gi tuo keliu einate?
-Naujai paskirti Lietuvai vys

kupai su arei vysk upu priešaky 
paskelbė Lietuvos katalikams 
ganytojišką laišką. Tas pirma- 
sai vyskupų žodis į katalikišką
ją visuomenę buVo skaitomas 
visose bažnyčiose gegužės antrą 
dieną.

Kokiu reikalu prašneko į ti 
kinči uosius Kristaus įpėdiniai 
vargngoj musų Lietuvoje? t

“Mus pastatė vyskupais šven
toji Dvasia valdyti Dievo Baž
nyčią”, sako savo rašte nauji 
bažnyčios vadovai. Ir vis tik 
jie nežiūrint taip aukštai su
prastos pasiuntinybės, nerado 
sau kitokio uždavinių, kaip tik 
iš pirmojo žngsnio įsivelti į nie
ku nepridengtą, neapykanta pa- 
sriuvusią rinkimų agitaciją. 
Svarbiausias jų rūpestis— kad 
“krikščionys” laimėtų Seimo 
rinkimus. Musų liaudis pasken
dus varguose. “Krikščioniškai’ 
vyriausybei be valdant kraštą, 
nematytai išaugo valdančiųjų 
smurtas ir sauvalė. Valdžios 
agentų žiaurus darbai pagarsino 
Lietuvą visam pasauly. Suvar
gintam krašte išbujojo nešvari 
spekuliacija, visuomenės turto 
grobimas. Dievo tarnai, užmir
šę bažnyčias, verčiasi gešeftais; 
būdami valdžioj, padengia kru
vinus darbus; įsivėlę politikon 
kerštu putodami drabsto pur
vais savo priešininkus. Visuo
tinoj suirutėj paslydo papras
čiausi padorumo pamatai. Prie
šakiniai katalikybės žmonės są- 
vo darbais kasdien veda pikton 
pagundon tikinčiųjų sielas. Bet 
naujai paskirti dužių ganytojai, 
dar nespėję paimti į rankas mit
rą, nemato dorinio katalikybės 
vadovų sukritimo ir žino tik vie
ną, — sekti Šmulkščius, Krupa- 
vičips, Vailokaičius, Vilimus ii 
iš pirmojo žingsnio eiti turga- 
vieten. Eiti tam, kad pavėduo
tų ir pagelbėtų mitinguose pur
vinoje bačkoje iš visur jau ve
jamus “krikščionių” agentus. 
Ar gi jums negaila, mielieji Lie
tuvos vyskupai, jeigu ne vysku
po garbės ir vardo, tai bent nau
jų drabužių?

Ir kaip agituoja?
“Bažnyčios priešai, — sako 

dar nepašventintos bažnyčioj

galvos, — stengiasi įsiskverbti 
į žmonių sielas, įbiaurinti jiems 
Kristaus iš dangaus atneštąjį 
mokslą ir jo saugotoją Katalikų 
Bažnyčią... Bažnyčios priešai 
nori sukaustyti ją dar besinau- 

I dojančią politinėfnis laisvėmis, 
skaudesniais įstatymais, kaip 
yra buvę rusų laikais. Jie nori 
atskirti bažnyčią nu6 valstybę, 
pašalinti tikybą iš mokyklų, 
įvesti vadinamas civiles jungtu
ves... Bažnyčios priešininkai iš- 
sijuosę dirba pragarišką savo 
darbą”.

Kiek gi teisybės tuose vysku
pų žodžiuose?

'Lietuvos vyskupai tartum 
nežino, kad vyriausias Seimo 
Uždavinys, — tvarkyti musų že
miškus dalykus. Seimas yra 
kovų vieta, kur atskirų visuo
menės klasių pasiųsti atstovai 
turi ginti savo rinkėjų kasdie
ninius, žemiškus reikalus. Nuo 
Seimo priklausys, į kurį kelią 
kryps musų krašto vystymas. 
Nuo jo pareis, ar Lietuvos liau
dis susilauks šviesesnių denų, 
ar gaus merdėti tam nepaken
čiamam skurde ir priespaudoj, 
kuriuos sukurė pas mus “krik
ščioniškųjų” partijų viešpatavi
mas. j

Tikybos dalykai turi Seimui 
trečiaeilės reikšmės.

Bet musų mielieji vyskupai 
mato Seime tik katalikų baž
nyčios reikalus. Ir didžiai bai
minasi. Ko gi baiminasi? Baž-

mokslo

skirs bažnyčią nuo valstybes, 
pašalins tikybą iš mokyklos, 
įves civiles jungtuves ir tuo 
sukaustys katalikybę.

Patentuoti Kristaus
saugotojai, ar neklystate?

Kristus mokino žmones sina
gogose, arba dažniausiai atvira
me- ore. Jo klausytojų minias 
niekuomet nelydėjo raiti ar peš
ti Bomos kareiviai, nei polici
ninkai. Pirmą kart Kristus pa
matė Pilotą tuomet, kai žydų 
kunigų sukurstyta minia atve
dė jį pas Romos vietininką ap- 
spiaudytą, sukruvintą, erškė
čių vainiku karūnuotą. Kai Pi
lotas paklausė Kristaus, kuo 
gali pasiteisinti prieš kunigų 
daromus jam kaltinimus, Kris
tus tylėjo. Kristus nesišaukt 
valstybes ir valdžios pagalbos 
mirtinoj sau valandoje, nes jis 
buvo tolimas nuo valdžios, nes 
jo karalija buvo ne 
šaulio.

Pas Bomos Pilotą

iš šio pa-

nuolat bė- 
Ainošium, 
patentuotiIr kai pajuto, kad

Moizes įstatymo saugotojai ne
bepajėgs atsispirti Kristaus 
mokslui, kai pAmatė,\ kad liau
dies minios eina paskui' Naza
rietį, rodydamos kunigams nu
garas, jie nubėgo pas vyriau
sybės atstovą ir pareikalavo, 
kad Kristų nukryžiavotų. Pilo
tas nukryžiavojo, nes žydų ra
binui priGmč ant sayęs ir savo 
vaikų galvos nekaltą Kristaus 
kraują.

Musų kunigai ir tariamieji 
“krikščionys” pasidarė piktes
ni už Kaipošius. Jie nebesupran
ta, kas yra laisvas, giliu įsitiki
nimu pagrįstas tikėjimas. Jie

jau bijosi laisvos, nuo svietiš-’ Jack Londonas
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ninkas. Pptys vyskupai skaito 
bažnyčios atskirimą ir paliuosa- 
vimą nuo valstybės bažnyčios 
sukaustymu. Delko gi taip?

'Dėlto, kad musų Kaipošiai 
nubėgo daug toliau už Judėjos 
Kaipošius. Tie reikalavo iŠ Pi
loto, kad nukryžiavotų. Mūsiš
kiai patys laužiasi būti Pilotais, 
patys nori valdyti ir kryžiuoti 
tuos, kas jų neklauso. Ar gi 
maža kryžiavojimo pavyzdžių 
teikia mums šių laikų “krikš
čionių” šeimininkavimas Lietu
voje? Ir kai jiems gresia pra
laimėjimo pavojus, jie siunčia 
mitingų purvynai! dar nepa
šventintus vyskupus.

Vyskupai bijosi tikybos pa
šalinimo iš mokyklos. O kuo 
virto krikščioniškų rabinų ran
kose musų mokykla? Vaikų 
sielos užkrečiamos artimo ne
apykanta nuo mažų dienų. Va
kar paleidęs motinos sijoną kū
dikis varomas iš mokyklos agi
tuoti už “krikščionis”. Jauni
mo įsitikinimai auginami ne 
auklėjimu, bet iš iždo imamais 
buterbrodais. Ar gi tai ne Lie
tuvos vaikų Herodai žudą vai
kų sielas? Ar gi ne jiems Kris
tus pasakė, kad geriau užsi
rištų akmenį ant kaklo ir pa
tys pasiskandintų vieton gur
dinę mažutėlius? Krikščioniš
kos politikos vadai užmiršo, 
kad jie yra pelniję virvę, o nau
ji vyskupai vis gi ragina kata
likus balsuoti tik už juos.

Vyskupai bijosi civilių jung
tuvių. Mielieji! Parodykit bent 
vieną kulturingą kraštą, kur 
jau įvestos civilinės jungtuvės, 
kad ten tikinčiam žmogui butų 
uždrausta jungtuvių aktą pa
tvirtinti bažnytiniu šliubu su
lig kiekvieno tikybinių apeigų? 
Nėra tokių kraštų.

Vyskupai primena kiekvie
nam katalikui, kad jis gali bal
suoti tik už tikrą kataliką. O 
kas yra 
tikras katalikas? Tikru krikš 
Čidnlu 'guĮ _ 
savo 
Kristų — meilės ir brolybės 
skelbėją, vargingųjų užtrayto- 
ją, parizėjų mirtiną priešą, 
Kristų, išvijusi vertelgas botagu 
iš Dievo namų. Bet dėl jūsų 
tikras, katalikas yra tik tas, ką 
parodys Lietuvos klebonas. Tas 
klebonas, kuris pats įbrido su
lig kelių musų krikščioniškos 
politikos balon ir dalina Kris
taus vardu griekų atleidimą tik 
tiems, kas balsuos, už krikščio
nių sąrašus, susijungusius su 
Leibom Chodasais, Golcbergais 
ir Jerinais.

Nąpji vyskupai Kviečia kata
likus pasirokuoti su savo sąži
ne pirm, negu paduos savo bal
savimo kortelę. Mielieji, pasi- 
rokuokit ir jus su savo sąžine. 
Jau ketvirtas kartas prieš kiek? 
vienus Seimo rinkimus, pa
stumti gatvėn “krikščioniškų” 
biznierių ir Kristaus mokslo

sulig jūsų, mielieji, 
katalikas? Tikru krikš- 
ati vadintis tik tas, kas 

sieloje nešioja Kristų,

(Vertė Tindi-^lindi)

(Tęsinys)

( — Pas vadovą Tumasuką yra 
varinis katilas, o taipat žibalo 
skardinė.
įspaudžiau riedulį. — Stovykloj 
ramu ir žvaigždės mirga. Nu
eik, jljsk tyliai vado “adaton” 
ir čiupk už pilvo,' štai taip, tik 
stipriau! Tegul busiančių die
nų mėsa ir geras valgis padvigu
bina tavo rankų .jėgą. Pakils 
triukšmas ir susibėgs visas kai
mas. Savo judesius paslėpk, o 
pats dink tamsoj arba įsivelk 
žmonių užpakalin. Kai prie ta
vęs prisiartins moteriškė Ipsu- 
kuk, kuri tepa veidą medaus 
sunka, taipat tiksliai suduok ir 
jai ir visiems likusiems, kas pa
klius tau po ranka(ir pas ką yra 
miltų. O paskui surik lyg iš 
skausmo ir susispaus laikyda
mas pilvo, ženklan, kad ir tave 
šios nakties liga prigriebė- Tuo 
mes įgysime pagarbos ir įvai
raus lobio: ir pokeliu su “žvaigž
de”, ir geros tabokos, ir tavo 
Tuteliketą, kuri — taip jauki 
mergiotė.” -r- Kai jis su šiomis 
pareigomis išėjo, aš likąusi kan
triai palapinėj, ir visai jau arti 
man pasirodė taboka. Čia, tam
soj pasigirdo šauksmai, kurie 
greitai perėjo į baisų klegesį, 
net patį dangų apkurtinusį. Aš 
nutvėriau “gydantį vandenėlį” 
(degtinę) ir išbėgau lauk. Šau
kė moters ir netikėtai aimana
vo, ir visi baisiai išgandintais 
atrodė. Tumasukas ir moteriš
kė Ipsukuk iš skausmo voliojo
si žemėj, o su jais ir keletas ki- 

' tų, tame skaičiuj Musu. Aš ati
traukiau tuos, kurie buvo prie 
mano kojų ir priglaudžiau bute
lio kaklelį prie Musu lupų. Jis 
iškarto pasveiko ir nustojo 
staugti. Tuomet iš visų pusių 
pasipylė ir kitų ligonių reikalar 
vimai butelio- Bet aš atsakinė
jau ištisa kalba ir tki prinešti 
jiems “gydančio vandens” ir iš
gydyti, iš Tumasuko išderėjau 
varinį katilą ir skardinę, iš mo
ters Ipsukuk — cukrų ir me
daus patakas. O iš kitų ligonių 
— nemaža kiekį miltų. Šama
nas piktai raukėsi iš žmonių, 
pripuolusių prie mano kelių, bet 
ir pats vargiai benuslėpė nusi
stebėjimą, o aš aukštai laikiau 
galvą; Musu šniokštė slegiamas 
sunkių krovinių iš paskos eida
mas atgal į palapinę.

— Aš ten stvėriausi darbo. 
Tumasuko variniam katile su
maišiau tris kvortas kvietinių 
miltų su penkiomis kvortomis 
medaus patakos ir įpyliau dvi
dešimts kvortų vandens. Kati
lą pastačiau greta molinės ter- 
les, kad visa nuo šilumos įrug- 
tų. Musų suprato ir paskelbė,

Aš Musu rankan

gaivinantis gėrimas, — jus 
žinote “chučas. Bet jie 
amžinai nieko panašaus ne
matė ir tiktai kiknojo, kai aš 
jiems, pradėjau aiškinti šio sky
stimo naudingas ypatybes. Lai
ke kalbos šamano akyse mačiau 
pavydą ir todėl, kai baigiau, pa
sodinau jį greta Tumasuko ir 
moters Ipsukuk. /Paskui pradė
jau aš juos girdyti ,kol neapsi
ašarojo jųjų akys*ir kol neapši
lo skrandis, o laimė nepasikeitė 
troškuliu dar gerti. Juos pavai
šinęs ėmiausi kitų. Tumasu
kas pradėjo girtis, kaip jis kar
tą užmušė baltąjį lokį ir, prie 
to, sketeriodamasis rankomis, 
tik ne iki mirties, užgavo žmo
nos grolj. Bet šio niekas ir ne
pastebėjo. Moteriške Ipsukuk 
pradėjo raudoti sunaus daug 
metų atgal žuvusį leduose, o ša- 

j manas stvėrėsi burti ir prana
šauti. Vadinas, darbas nusise
kė, ir rytą visi gulėjo asloj ir 
Ltripriau miegojo su dievais. '

— Tolimesnė eiga savaime su- , 
prantama, ar ne? Žinia apie 
užkerėtą gėralą prasiplatino. Jo 
padaryti stebuklai buvo neapsa
komi. Net vienos dešimties jų 
dalies negalėjo perduoti žmo- 
gatis liežuviu. Jis stabdė ken
tėjimus, palengvino širdgėlą, at
minty iššaukė praeities nuoty
kius, mirusiųjų veidus ir už
mirštas svajones. Tai buvo ug
nis įsiliejanti į kraują ir dagi, 
bet nesudeginanti Jis stipri
no širdį, lygino nugaras ir darė 
žmones daugiau kaip žmones. 
Jis atvėrė, ateitį, iššaukė maty-' 
mus ir apddvanojo gabumu pra
našauti. Jame slėpėsi išmintis 
ir neištirtos paslaptys, žodžiu, 
ką jis negalėjo padaryti? . Ir 
greitai iš visų pusių pasigirdo 
šauksmai, trokštą su dievais pa
miegoti.

Man tempė pačius šilčiausius 
kailius, pačius stipriuosius šu
nis, pačią gerąją mėsą; bet aš 
savo “chučą” išrinktinai parda
vinėjau, laimindamas tik tuos, 
kas nešė miltų, medaus sunkos 
patakas arba cukrų. Tiek pri
sirinko lobio, net priverčiau 
Musu pabudavoti sandelį, kad jį 
paslėpus, kadangi “adatoj” grei
tai pristigo vietos. Nepraslin
ko trys -dienos, bankrotavo Tu
masukas. šamanas, kuris po 
pirmos nakties prisigėrė, 
manimi akylai domėjosi ir riog-» 
sojo beveik ištisą savaitę 
man esant. Bet nepraėjo ir de
šimties dienų, kai moteriškė Ip
sukuk išeikvojo 'visą atsargą, 
nusilpusi ir sviruodama išėjo 
namo.

' (Bus daugiau)
spekuliantų, jus išeinate rinki-m^no išmintis nepasiekiama, 
minės kovos turgavietėn ir da-, ’ l)a4 Salenioną pialenkia, ku- 
rotės eiliniais krikščioniško blo- ris*'kaip girdėjo, senovės lai
ko agitatoriais. Jus pavartojate' kais buvo v*enas gudriausiųjų, 
savo autoritetą tam, kad padė^^alo skardinę pastačiau ant 
tumčt jsipolitikąvusiai kunigų molinės terlės ir jos neselę su
kastai dar giliau pasinerti grieš-' jungiau su kaulo galu, sulenkta 
nų darbų marmalynėj, iš kurios žąsies kaklan. Pasiunčiau Mo
jau ir dabar vos 4cyšo jų vir- su ledų laužti, o tuo tarpu jo 
šugalviai. Jus patys darotės šautuvo vamzdį sujungiau su 
liaudies tikybinių jausmų spe- kaulu ir vidurinę vamzdžio dalį 
kuliantais ir daromės per anks- apibarsčiau ledu, kurį jis atne- 
ti, nes pradėjote turgavoti ga? še. Po antru šautuvo galu, už 
nytojiškaiš palaiminimais ir randelio su ledais, pastačiau ne-
įspėjimais anksčiam, kaip gavo- didelį ketaus puodą, 
te oficialų/ patentą tai preky
bai vesti.

Kas gi, mielieji, daugiau biau- 
rina aukštą Kristaus mokslą, 
jus, išmainę jį ant sočių kle
bonijų, mitrų ir palijų, ar jūsų 
keikiamieji bedieviai? , 

Li tuvos liaudie! Saugokis ne
tikrų pranašų, kurie ateina pas 
jus avių rubuoąc, viduje gi yrą 
plešrie.įi vilkai. Tu pažinsi juos 
iš jųjų darbų, ir tinkamai įver
tinsi Seimo rinkimo dienomis.

[ “Socialdemokratas” j

PO GAISRO 
IŠPARDAVIMAS

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

Kai men
talas pakankamai sustiprėjo 
(tam reikėjo dviejų parų), aš jį 
perpyliau į žibalo skardinį ir už
degiau parengtas dagtis.

— Visa tai padaręs, kreipiau
si j Musu: “Eik”, — tariau, 
pas kaimo seniūnus, pasveikink 
ir pakviesk pas mane užeiti 
“adaton”, kad naktį pramiegoti 
su dievais.”

— Viralas linksniai siaube, 
kai oda, pakeitusi įeinamąsias 
duris pas mane, pradėjo kilotis 
ir žmones pradėjo lįsti į mano 
gyvenimą; o aš žėriau smulkų 
ledą ant šautuvo vamzdžio. Iš 
šautuvo vamdžio galo jau lašėjo

Gegužio 9tą dieną kilo gais
ras niusų krautuvėj — ug
nis tapo greitai sustabdy
ta. Dabar pianai, fonogra
fai, radio, rekordai ir rolės 
parsiduoda už labai žemą 
kai]>ų. Pasinaudokite šių ne- 
paprastą atsitikusią progą.

JOS. F. BUDRIA
3343 So. Halsted Street



NAUJIENOS, CEIcago, UIAntradienis,
Kraujo, odos, chroniškas

ingo
Jusy buvęs senas

Prietelis Patarėjas

i

Nuvargę Nervuoti Žmo
nės Randa Naują Sma

gumą Nuga-Tone
Jis Atlieka Darbą ir Atlieka 

Jj Greitai
Kraujas privalo turėti Gelžies ir 

Nervai Fosforo. Nuga-Tone suteikia 
Gelžj Kraujui ir Fosforą Nervoms. 
Jis yra moksliškas Kraujo ir Nervų 
Budavotojas. Tai yra stebėtina, kaip 
greitai Nuga-Tone sugrąžina gyvu
mą, jiegą ir energiją nupuolusiems 
nervams ir kūno audiniams. Tfiiso 
raudonąjį kraują, ir duoda stebėtiną 
patvarumą nervams. Suteikia gaivi
nant) miegą, gerą apetitą, tinkamą 
žlebčiojimą, regulįoja vidurių veik
mę, padidina entuziazmą ir ambiciją. 
Jei jus nesijaučiat kaip reikiant, tai 
pats dėl savo labo turit išbandyti jj. 
Uums nieko nekainuos, jei nepagel- 
bėtų. Jis yra malonus imti ir jus pra
dėsit jaustis geriau tuo jaus. Jei jūsų 
gydytojas dar nėra užrašęs jo dėl jū
sų, tai eikit pas aptiekorių ir nusi
pirkt bonkutę Nuga-Tone. Neimk

• įkaito. Imk jo per keletą dienų ir jei
gu jus po to nesijausit geriau n- ne- 
atrodysit geriau, nunešk atlikusią 
dalj pakiuko pas aptiekorių ir jis at- 
Krąžins jums jūsų pinigus. Išdirbėjai 
Nuga-Tone įsako visiems aptieko- 
riams garantuoti jj ir sugrąžinti jū
sų pinigus, jei neužganėdintas. Reko
menduojamas, garantuojamas ir par
duodamas per visus aptiekorius.

(Vaizdelis iš pasaulinio karo)

kad Dievas laimingai padėtų 
visus vargus iškentėti. Nespėjo 
Jonelį nuvežti, kaip tuoj tapo 
paskirtas eiti j mušj. Bet laimei 
dar gavo kelioms savaitėms 
pratęsimą.

Per tas kelias savaites tiek 
j j prikankino su karo mokslais, 
kad vargšas kuo tik nepasima- 
tė su anuo pasauliu. Jonas grį
žęs iš užsiėmimo neturėdavo 
ramios valandėlės,1 tai laiškus 
tašydavo į namus tėveliams ir 
savo mylimai meilužei.

Praslinko kariškųjų mokslų 
laikas. Atėjo visam pulkui į- 
sakymas eiti į karo lauką. An
ksti, dar prieš saulės tekėjimą, 
visus rikiavo, užgriežė atatin
kamą maršą ir visi išėjo. Šim
tui jaunų aukų ėjo. Vieni lin
ksmus, kiti ramus, treti verk
dami. Tiktai ’ Jonelis ėjo rim
tai mąstydamas apie savo mei
lužę. Ėjo visą parą be 
poilsio, kol atsidūrė 
Greit visus sulaipino į 
nūs ir išvežė toliaus.
žiavę į skirtųjų vietą išsikraus
tė iš vagonų ir laukė,kol reiks 
eiti ten, kur kulkos 
Nejautė nepasijuto,

Naujas skandalas
* » f

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Skandalas dėl politikiėrių 
grafto seka vienas kitą. Butle- 
gerių kovoj užmušus prokuroro 
pagelbininką McSwiggin n t 
užmušėjistę pradėjus tyrinėti 
iškilo namaži visokių skandalų. 
Paskiausias yra dėl pirkimo pa- 
siliuosavimų iŠ Joliet kalėjimo.

Dabar naują skandalą sukė
lė Mrsi Catherine Scott kaltini
mas, kad jos vyrą politikieriai 
siūlėsi paliuosuoti už 5,000 dol., 
bet kad ji tiek pinigų neturi, 
tai dabar jos vyrą bandoma ant 
kartuvių pasiųsti.

Jos vyras; Russell Scott, tapo 
nuteistas pakbrimui už užmuši
mą laike apiplėžimo aptiekos 
klerko. Po ilgos kovos tečiaus 
jis tapo pripažintas 
ir išsiųstas į Chester beprotna
mį. Jo pati sako, kad jai duota 
suprasti, jog jos vyras galės 
būt paliuosuotas iš beprotnamio 
už 5,000 dolerių. Jos vyras irgi 
sakęs, kad jam siūloma leisti 
pabėgti iš beprotnamio, jei jis 
sumokės 5,000 dolerių. Ji tiek 
pinigų neturėjo, tai jai pasiūly
ta, kad ji mokėtų 100 dolerių 
į savaitę, o kada 5,000 dolerių 
bus sumokėta, tai jos vyrui bus 
leista pabėgti.

Kadangi ji 'atsisakė priimti 
tokias sąlygas, tai Scott tapo 
pripažintas pasveikusiu ir su
grąžintas Chicagon, kad teis
mas galėtų panaujinti mirties 
nuosprendį ir pasiųsti jį ant 
kartuvių.

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO ‘

1800 So. Ashland Avė

FRANUSfi D1ETZKOV
Persiskyrė su’ šiuo pasauliu 

Gegužio 23 dieną, 5 valandą po. 
pietų, 1926 m., sulaukusi 7 ir 
pusės mėnesio amžiaus; gimu
si Chicagoj. Paliko dideliame 
nuliudime tėvus ir sesutę. Kū
nas pašarvotas, randasi 4442 
So. Washtenaw Avenue.

Laidotuvės jvyks Seredoj, 
Gegužio 26 dieną, 8;30 valan
dą ryto iš namų į Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Franusės Dietzkov 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
j Tėvai ir Sesuo

Laidotuose patarnauja gra
borius Rudžius, Telefonas Ca
nal 6174.

Pats vidurnaktis. Visur tyku 
Toliau laukuose prie beržyno 
griežlė griežia. t Ganomi ark

liai skuba ėsti rasotų žolę. Jo
nas ganydamas arklius vis mąs
to ,ir mąsto... Atsiminė, kad ne
betoli šventadieitis— nuvykęs 
miestelin galės susitikti savo 
mėlynakę, geltonkasę meilužę. 
Atėjo skirtoji diena. Jonas pa
sipuošė išeiginiais rūbais ir iš
ėjo miestelin. Bevaikščioda
mas susitiko savo meilužę ir 
nei juste nepajuto, kaip jiems 
praslinko -laikas besišnekučiuo
jant. Saulutė gerokai buvo 
pakrypusi iš pietų. Jofias žvilg
terėjęs į saulę ir į savo kišeninį 
laikrodėlį dar keletu minučių 
su meiluže linksmai pašnekėjo. 
Paskui meilužę meiliai apkabino 
ir saldžiai pabučiavo. Bet kur 
tau. Jonas buvo manęs eiti vie
nas namo, bet negalėjo, mei
lužė vis prašė padėti kelionę 
trumpinti. Galų gale visai arti 

apie nemalonų namų parlydėjo. Dar sykį sal-

R
Jum$ reikia šių gyduolių nuo 

niežėjimo odos

Nustokit rūpintis i 
odos suskirdimą. Jei jumis kankina 
odos niežiejimai ir kiti odos nema-' 
lonumai, Sevefa’s Esko ateis# jums 
j pajręlba ir suteiks jums greitą pa- 
gelbą. V ra saugus antiseptiškas 
ointmentas kurį galima vartoti bile 
kada. Prašalina iš odos visus užsi
krėtimus ir ji paskiau iŠrodys gra
ži, švelni ir sveika. Pasitaisymas 
pastebimas po pirmutinio uždėjimo 
ant niežiančios vietos. Tūkstančiai 
užganėdintų kostutaerių užtvirtina 
jj. Kaina BOc už dėžutę. Parduoda
mos pas visus vaistininkus. ' W. F. 
Severą Co., Cedar Rapids, Iowa.
J »•’ V M M M V U

BOHEMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

PuriTan 
Malt

■i H l Hutui I ■ ! imu

TURTINGIAU
SIAS

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Geriausios 
ryšies 

Reikalaukite nuo bi- 
1 le kokių pardavėjų

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

bepročiu

stoty. 
vago- 
Atva-

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo’7 iki 10. Nedė- 

lioj ąuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA:

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWF0RD 1480

TELEFONAS CANAL 04G4

LEIBOWITZ
Persikėlę į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 valandai 
vakare, kasdien. 

Nedūlionūs uždaryta.
1140 So. Ashland Blvd.

Kampas 12-tos Gatvės 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

H

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
jprie grabų iš^irby- 

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

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

AKIŲ SPECIALISTASLIE
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

JUOZAPAS PLONIS
Mirč Gegužio 24 dieną, 1 va

landą ryte, 1926 m., sulaukęs 
51 metų amžiaus. Velionis pa
ėjo iš Birbeliškių kaimo, Triš
kių valsčiaus, Šiaulių apskričio. 
Paliko dideliame nuliudime du 
sunenus: Juozapą ir Joną Plo
nius iV dvi broldukres: Mortą 
Petrošienę ir Anastaziją Da- 
niunienę, Lietuvoj brolvaikį 
Joną ir broldukrę Elzbietą.

Laidotuvės jvyks Gegužio 26 
dieną, Trečiadienio ryte, 8 va
landą, iš Radžiaus koplyčios, 
3238 So. Halsted St. į L.. J— 
gio bažnyčiiį, o iš ten 
Kazimiero kapines.

Meldžiame giminių 
štamų dalyvauti Juozapo laido
tuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą.

Liekame nuliūdę, ... r
Juozapas, Jonas Ploniai; 
Morta ir Anastazija 
ir Giminės * ‘

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

šyvlpia. 
Jonelis 

kaip atsidūrė toje pavojingoje 
vietoje. Kaip tik vargšui ir 
teko eiti į pirmąją liniją, žino
ma, tokiame padėjime sunku 
yra gyvam išlikti. Prasidėjo 
baisiausios valandos. Kur tik 
klausais visur dunda, pleška, 
aimanuoja, švilpia kulkos pro 
galvą, sprogsta granatos.'Jone
lis vis dar gyvas. Bet kaip tai 
netikėtai patatikū jam krūti
nėn kulka ir vargšas jau aname 
pasaulyje. Tiktai * užmerkda
mas, savo mėlynąsias akis, am
žinai sušuko:

džiai atsisveikinę ; persiskyrė. 
Saulutė visai jau 'leidosi, kad 
Jonas parėjo namo. Nes|>ėjo 
jis namų slenksčio peržengti, 
tuoj išgirdo negirdėta naujieną: 
visi vienu balsu rėkė, ktfd Jo
nui reik išeiti į karų. » Jonas 
lyg stabo ištiktas stovėjo prie 
durų ir nė žingsnio negalėjo pa
eiti toliau, žiurėjo ir dairėsi į 
visus lyg pamišėlis. Tėvas aša
ras šluostydamas 
sūnaus ir padavė 
pelį. Simus tuoj 
pelj ir visų gerai 
spaudė jam širdį lyg replėmis. 
Sesutė-močiutė ragino ji eiti 
valgyti, bet jis nenorėjo. Visu 
keliu ėjo jis linksmas apie sa
vo melužę mastydamas, bet da
bar kas su juo atsitiko. Per
skaitęs šaukimo lapeli, suprato, 
kad už trijų dienų jau reikia iš
eiti. Dievuliau brangus kiek 
čia nusiminimo, kiek širdies 
skausmo! Už vis baisiau darė- 
si-prisiminus karo baisenybes, 
kad reik savo gyvastį aukoti 
už svetimą kraštų, o ne už sa
vo tėvynę Lietuva. Ką beklaus-

Prisi minus 
jam apie meilę ir prisirišimų 
prie jos, širdį lyg kardu perdu- 
rė. Patekėjo skaisti saulė. 
Vienš linksmina. Paukšteliai 
čiulba miškuose. Vaikučiai žai
džia saulės šilumoje.. Jono tėve
lių ir jo paties nieks negali 
palinksminti. Šiek-tiek papus
ryčiavęs apsirengė ir išėjo sa
vo meilužt'i sudiev pasakyti. 
Meilužė jį pamačiusi labai nu
džiugo. Prisiartinusi ji prie 
savo meilužio pastebėjo jo vei
de didelį nusiminimų. Jonas 
suspaustas nusiminimo apsika
bino savo meilužę ir graudžiai 
verkė. Ji nežinodama, kodėl jis 
taip graudžiai verkia, nežinojo 
ar .raminti ar į šalį bėgti. Tru
putį apsiraminęs pasisakė, kad 
rytoj išvažiuojąs karan. Sulig 
tais žodžiais meilužė apkabino 
jo kalką it graudžiai savo aša- 

Verkū abudu kokį 
Paskui meilužę jį 

ir atminčiai kų tai
Jonelis namo

Pašautas besekio- 
jant pačią

ti apie meilužę!?

šv. Jur- 
j švento

ir pažj-

šaukimo la- 
perskaitė la- 
suprato. Su- —Tėteliai mano brangus, 

kur jus dabar esate?! Gelbėkite! 
O tu mano meiluže kur tu esi?! 
Kodėl dabar tavęs nėra?! Aš 
jau įpirštu skausmų suspaus
tas.—Vinkšnyno sūnūs.

CHICAGOS
ŽINIOS
Baisi pasekmė 

girtavimo

Girtas sūnūs nudurė peiliu 
ve motiną •

sa-

Norman Guild, 20 m., 3837 
S. Francisco Avė., labai užvy- 
dėjo savo jaunai pačiai ir nu- 
žiurinėjo, kad ji savo' motinos 
Mrs. Anna Norvell (lietuvė?) 
namuose, 4634 S. Fairfield Av., 
pasimato su kitu kavalierių, 
kokiuo tai Art McNoughton, ve
dusiu, tėvu penkių vaikų. Tad 
jis pasikvietęs dar kelis talkon, 
nuvyko pas savo uošvės namus 
ir ten automobily laukė savo 
pačios. Bet belaukiant privažia
vo kitas automobilius, iš kurio 
išlipo nepažystamas vyras ir 
priėjęs prie jų automobilio pa
klausė kito kokio tai irgi nepa
žystamo vyro. Iškilo barnis, lai
ke kurio nepsfžystamasis peršo
vė Norman Guild ir jį pavojin
gai sužeidė, šovikas neužilgo 
tapo suimtas. Juo
Grimm, 27 m., 3247 W. 
Jis teisinasi, kad šovęs 
apgynimui.

W. J. STANKŪNAS 
fotografas 

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

Lietuvių Dentistas patar- 
t naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė. -

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP

SERGANTI ŽMONES!
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūsles, Chroniškomis 

ir Privatiškomis 
Ligomis

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

Ross yra išgydęs 
tūkstančius, ku
rie turėjo tas li
gas.
Serganti yra už
prašomi atsilan
kyti ir gauti tą 
patį gydymą, su 
pagelba kurio gy
dytojas yra atga
vęs sveikatą tūk
stančiams Įeitų.

yra Wm.
47 St.
savęs*

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

1646 W. 46th St„ Chicago

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

John Patrick Manion, 33
536 W. 47 St., prisigėręs mun- 
šaino ir nenusimanydamas ką 
daro, peiliu nudurė savo moti
ną—našlę Bridget Whitp, 58 
m. Ji buvo namie su savo švo- 
geriu John White, kada jos su
nūs parėjo girtas ir parsinešė 
dar daugiau munšaino. Jis pa
siūlė ir VVhite išsigerti, bet ta- 
sis atsisakė. Tadą Manion pa
stvėręs peilį ir puolė VVhite. Iš
likusioj kovoj pasipainiojo mo
tina ir sūnūs ją nudurė veik 
ant vietos — ji pasimirė beve
žant į ligoninę. Sūnūs * žmogžu
dys tapo areštuotas, bet , kad 
buvo labai girtas, tai iškarto 
nenusimanė ką jis padarė. Tik 
prasiblaivęs suprato baisumų 
jo papildytos žmogžudystes ir

m

Manu-

'BILLY’SflUNCĮE

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue
Kampa.. 18-tos Gatvė. 
TelefonaM Canaj 0523 

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

reles liejo.
pusvalandį.
palydėjo
|clavS...
rado močiutės viską prirengtų dabar jis verkia ir labai gailisi 
kelionei. Atėjo tas baisus ry- gėręs munšaino, bet jau po lai
tas; palaimino tėveliai sūnelį, ko.

Prieš keletą dienų ant 
heim kelio liko nušautas butle- 
geris Frank Crimaldi. Dabar 
pasigendama ir vienos mergi
nos, Mildred Kavanaugli, 20 m., 
kuri apie tą laiką galėjo būti j 
su Crimaldi. Spėjama, kad gal 
būt ir ji kartu lapo nušauta,1 
tik jos lavonas liko kur nors 
paslėptas.

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

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

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Ar jus žinote, kad
Vilniaus apielinkės gyventojai, ku

rie dabar randasi Lenkijos globoje, 
turėjo kongresą Gardino mieste, vy
riausias kalbėtojas tame kongrese 
pareiškė, kad visos tautos gyvenan
čios šioje apielinkčje turėtų balsą 

(valdymo šios apielinkės. Ar jus žino
te, kad Helmarai visuomet yra švie;

i ŽU s, todėl, kad jie yra supakuoti j popierines dėžutės, kur jie yru ixp- 
saugoti niio sulūžimo ii- susilanksty- 

!mo, taipgi čia yra užlaikomas jų 
1 kvapsnys ir šviežumas 100% gryno 
j Turkiško tabako.

DK. ROSS turi dntei- 
diipą praktikuoti Medi
ciną ir Chirurgiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5&S5, iŽd uo
tas Illinois State Board 
of Health. Buvęs Svei
katos ~ Komisijonieriua 
antro didžiausio mies
to Illinois valstijoj. Yra 
baigęs didžiausią Medi
cinos Kolegiją Ir turi 
patyrimą viri trisdešim
ti metų gydyme Socia
lių. Kraujo. Chroniškų

Del 
Nusil
pusių 

ir 
Visai 

Bejegiij 
Vyrų

Specialiu gydymas yra vartoja
mas, kad pagelbėjus atgauti vik
rumą ir vyrišką stiprumą. Jos sti- 
muliuoja giles, išvalo kraują, apva
lo sistemą 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; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
mirtį.

Nieko Nekainuoja Pasita
rimas su Dr. Ross.

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

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. Nedalioj nuo 10 iki 1 po 
pietų. Panedėly, eredoj ir suba- 
toj nuo 10 ryto iki S vakare.
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Chicagos žinios
Daug vaikų serga 

širdies ligomis
O betgi tos ligos yra išvengti- 

nos. sako Dr. Bundesen.

Savo paskutiniame biuletine 
sveikatos komisionierius Dr. 
Herman H. Bundesen sako:

“Chicagos Sveikatos Depar
tamentas 1925 m. išegzaminavo
daugiau kaip 130,<NM> vaikų. Iš|s|| K18ip6do8
to skaičiaus daugiau kaip 2,(MM) 
pasirodė turintys Širdies ligas. 
Didžiuma tų ligų yra įgytos. 
Tokiu budu daugiau kaip 2 
nuoš. vaikų pradeda gyvenimą 
su rimta liga. O betgi širdies 
ligos pas vaikus yra išvengti- 
nos.

“Priežastys širdies ligų pas 
vaikus vra sekamos:

Lietuvos konsului P. žadei- 
kiui pasiūlius, bankieto daly
viai ant vietos sudėjo $153 pa- 
rėmimui to/darbo, kuriam pa- 
ramos ieškoti svečiai ir yra at
vykę.

Svečiai jau pradeda darbą
Mažosios ’L.ietuvos atstovai 

keletą dienų paviešėję ir susi; 
pažinę su žymesniais darbuoto
jais, jau pradeda savo darbą 
Chicagoje.

'Pirmos svečių prakalbos, tik
slu chicagiečių supažindinimui 

i krašto padėtimi 
ir reikalais bus rytoj, trečiadie
ny, 8 v. vak., M. Meldažio sve
tainėj, 2242 W. 23 Place.

Antros svečių prakallx>s bus 
penktadieny, geg. 28 d., 8 v. v., 
šv. Jurgio parapijos svetainėj.

Visi kviečiami atsilankyti pa
siklausyti svečių, o jie ketina 
daug įdomaus papasakoti apie 
Mažų ją Lietuvą. —D. D.z

PRANEŠIMAI
Humholdt Parko Lietuvių Poiitiš- 

_ ) Kliubo mėnesinis susirinkimas 
jvyks Seredcfl. Gegužio 26 dieną, 
7:30 vai. vakaro, 3310 Evergrecn 
Avė., Chicago, III. Nariai malonėkit 
būti laiku.

— A. Walskis, Sekr,

Lietuvių Teatrališkas Kliubas ren
gia prakalbas Gegužio 26 <1., Sere- 
dos vakare, 8 vai., McKinley 
svetainėj. Kviečiami esate visi 
lankyti, daugiausiai jaunimas. 
{Aiškinama apie suorganizavimo

• lio jaunimo veikiančio kliubo.
— A. Barkauskas, Pirm.

Park 
atsi- 
Bus 

dide-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
LIETUVIŲ SPAUSTUVft

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

BR1DGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

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

AUTOMOBILIAI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME

“1. Limpamosios ligos, 
škarletina, difterija ir k.

“2. Nesveiki tonsilai ir 
noidai.

“3. Nesveiki ir pūvantys

ade-

dan-

“4. Sumažėjęs kūno nuojė- 
gumas priešintis ligai, iš prie
žasties nesveikų įpročių.

“Butų visai mažai širdies li
gų pas vaikus, jei fiziniai tru
kumai butų tinkamai atitaisyti;
jeigu butų laikomąsi griežtos' šiandie 8:15 vai. vak. Lietu- 
kvarantinos, kad neleidus plės- vjų Auditorijoj įvyks Kuba-

* X

1 eatras- 
Muzika

Šiandie Kubaniaus 
Kazokų koncertas

NORTHSIDlfičIŲ ATYDAI
Kurie norite važiuoti su truku į 

Lietuviškas Taktiškas kupinės pa
puošimo, kapiniu dienoj, Gegužio 31, 
malonėkite užsiregistruoti į Morning 

Į Star Kliubą, 1652 N. Robey St< ne* 
vėliau kaip iki Soredos vakaro.

— Komitetas

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

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios vąlandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
į savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame tone, o da neap- 
(upinami ankstyvomis “Naujienomis"

lis limpamosioms ligoms, ir jei;,niaus Kazokų Dailės Choro kon- So°nnlXd StA(Te7
diriguoja žy- Bnulevanl 96K3)gu butų subudavotas stiprus certas. 

kimo pasipriešinimas ligoms1 
duodant vaikams tinkamą mais
tą ir vitaminų, užtektinai 
oro dieną ir naktį, saules 
sos ir užtektinai miego ir 
šio. Tai yra širdis tikros 
kates.”

Chorui 
mus muzikas S. Sokolovas.

Chicagiečiai privalo kuoskait- 
tvro tingiausia atvykti į koncertą. 

' .....................    nuo
pa- 
pa- 
tad 

bus

ASMENĮ! JIESIOJIMAI

NEBEBUS

Tel. Yarda 7282 /
BIUDGEPORT PAINTING 

& IIDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, i 
stiklus ir t. t.

3149 So. HąlMed St.
J. S. RAMANČIONIS, Pre«.

J

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAh 

PIANO MOVING EXPERTS 
Leng distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yda 3408—Blvd 7667 office

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Deiikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 So State St.

SIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studcba'kers 
kompanija, kuri dirbu tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 1 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu
siu) <

MILDA AUTO SALES 
0121 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai
-----------------n--------------------------

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilankykit pas

WEST AUTO WRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Roosevelt 2794

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

7"~--------- -------- -

PARSIDUODA Fordas sedan 1925 
metų, beveik naujas". Kaina $445.00. 
Vakarais 4357 Sp. Washtenaw Avė.

Lafayette 1329

RAKANDAI
PARDAVIMUI REAL ESTATE 

OFISO RAKANDAI '
Parsiduoda 3 deskos, 5 krėslai, ra

šoma mašinėlė, ofiso baras ir didelis 
sefas, taipgi ir kiti smulkus daik
tai. Parduosiu viską sykiu pigiausia 
kaina — už ketvirtadalį kiek daik
tai yra verti. Galima pirkti sykiu vi
sus daiktus ir čia pat varyti biznį 
arba nupirktus daiktus vežtis į kitą 
vietą. Vieta randasi Roselande, arti 
prie Michigan Avė. Jeigu kuris pirks 
viską sykiu atiduosiu už $350.00. Kam 
reikalingi pirktis ofiso fikčeriai, ne
praleiskite progos. Kreipkitės “NAU
JIENOS”, 1739 So. Halsted Street, 
Box 763.

PARDAVIMOI

Pardavimui Namai
NAUJAS mūrinis namas, 2 pa
gyvenimų, 6 ir 6 kambariai, 
karštu vandeniu apšildomas 
1 fintas; įmokėti $3,500. Na
mas randasi 4430 S. Campbell 
Avė.

2 NAUJI budavojami namai, 
po 4 ir 4 kambarius; parsiduo
da pigiai, po $3,500 įmokėti, 
kitus kaip rendą. Namai ran
dasi Brighton Park.

2 PAGYVENIMŲ namas, 7 
ir 7 kambarių, karštu vande
niu apšildomas, aržuolo tri
nias, maudynės, elektra ir visi 
parankumai; įmokėti $3,(MM), 
kitus kaip rendą. Namas ran
dasi 5422 So. Carpenter St.

4 PAGYVENIMŲ namas po 
5 kambarius, kampinis lotas 75 
by 125 f t. įmokėti tik $3,000, 
kitus kaip rendą. Namas ran
dasi 6604 06 St. Louis Avė.

5 PAGYVENIMŲ mūrinis 
namas po 5 kambariuą; įmokė
ti $3,000, kitus kaip rendą. Na
mas randasi 2804 So. Union 
Avė.

NAUJAS mūrinis bungalow, 
5 kambarių, lotas 40X125 ft. 
Įmokėti $1,500. Namas randa
si 5607 S. Natchez Avė.

švie-1 j kodėl:. 1) didelė dalis 
poil- pelno skiriama art. Dikinio 
svei* rėmimui, ir 2) choras yi*a 

| garsėjęs visame pasauly, 
jų koncertas, be abejonės, 

----- labai geras.
Užtat kuoskaitiingiausia

LietuviųsirinkimL šiandie į 
Auditoriją. — N.

su-

STOGDENGYSTt
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

, , ir garantuojamas už $4. Automobi-
kuris keli metai laiko atgal gy-( lių t rokų patarnavimas Chicagoj ir 
veno ant West ('ongress St. ir ls,ai8« Jį ra etų senumo.

. i- 0.1 I Didžiausia ir geriausia stogų den-veliau apie 48 ir S. Paulina St.Jgirao įstaiga Chicagoj. Tik patyrę

PAIEŠKAI1 Peter Kinders,

Matyti, kad ristynių šį sezo
ną jau nebus. Dzūkas visiems 
čempionams tiek baimės jvairė. 
jog jie nebyliais virto. Atrodo, 
kad ir Požėla bijosi dzūko. Jei
gu Požėla toks “smart”, tai 
jam nereikėtų bijotis dzūkelio, 
o mes pamatytume geras ris- 
tynes. —Sporto Mėgėjas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

PRA

Lietuviu Rateliuose. Atsakymas: $100.00 a»t syk 
$6.00 j metui per visą 

likasj gyvenimą.

Klaipėdos svečią 
pasitikimas

su*Surengta jiems bankietą ir 
rinkta $153 aukų. Svečiai 
toj kalbės M. Meldažio sve
tainėj.

i Didžiausia ir geriausia stogų den- 
S. Paulina St.Jgimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 

Chicagoj, ir turėjo namą pir-i unijos darbininkai samdomi. I. J. 
. I* . . X rh 1 J. 1 -12 IDunne Roofing Co.. 3411-13 Ogdenkęs Brighton Parko distnktc. Avė. Phcne Lawndalc 0114. 

pusiau su kitu žmogų. Jis pats ......n . . ...............

arba kitas meldžiu pranešti DClIflA HARDINIU VII 
man sekančiu adresu: 3203 S. IlIZmlA UAnDllilN^y 
Halsted St., ant 2 lubų. Tel.'
Yards 1015.

DIDELIS VALYMO IŠPARDAVIMAS 
Vartotų pianų, fonografų, vargonų 
ir grojiklių pianų. Tiktai už cash
Iš prioža>ties labai žemų kainų 

padėtų ant tų instrumentų, mes 
norime pirkėjų su cash. Yra pri
krautas visas augštas upright pia
nų, fonografų, radio ir grojiklių 
pianų. Mes turim juos visus par
duoti ir prašalinti nuo tako. Fono
grafai $3 iki $60. 18 grojiklių pia
nų $10 iki $75, 16 grojiklių pianų 
$50 iki $150. Kiekvienas instrumen
tas pilnai garantuotas.

NATIONAL PIANO STORES 
2332 W. Madison St.

5 KAMBARIŲ medinis cat- 
tage, įmokėti $1,500. Namas 
randasi $5538 So. Kostner Avė.

VYRŲ ir MOTERŲ
■----------------- — - ■ - REIKIA šeimynų darbui prie au-

AŠ Mikolas Malašauskas pajieškau £į"imo cukrinių Burokų ant farmų 
savo pusbrolio Jokūbo Bandinskio, I ^isconsin yahbjoj mokama gbros 
paeina Vilniaus rėdybos, Kaišedasių a‘?08’ I)yku‘ reP(la ,r transporta-• — - • --** cija.

STEW SIJAK
501 N. Clark Street

Hotel Zapeon, 2 floor ,

PARDAVIMUI buČernė ir groser- 
nė, maišytų tautų apgyventa apie* 
linki5, biznis cash, renda pigi. 6747 
S. Western Avė.

NAUJAS mūrinis namas, di
delis štoras ir 3 pagyvenimai, 
garažas dėl dviejų mašinų, la
bai gera vieta. Namas randasi 
Brighton Parke.

Mes šituos visus namus par
duodame pigiau kiek galime 
arba mainysim ant didesnių 
arba mažesnių namų arba lotų.

Aš Mikolas Malašauskzis pajieškau

valsčiaus, Žiežmarių parapijos, Dir 
galonių kaimo,

M. MALAšAUSKAS 
1800 N. 9th Street 

St. Louis, Mo.

parsiduoBI pirmos klesos 3 kė
džių barbernė, arti 2 karų linijų. 3 
jarberiai nuolat dirba. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

761 Box, Naujienos 
1739 S. Halsted St.

Jokantas Bros.
. 41*38 ARCHER AVI 

Lafayette 7674

T

APSĖDIMAI
JIEŠKAU merginos, kuri turi pa

tyrimą prie stuDos ir norėtų būti 
prietelka visą gyvenimą; ji turi bū
ti tarpe 22 ir 33 metų amžiaus, 
peraukšta ir mylinti namus. Aš esu 
mainierys ir turiu tuose mainose 
rų; 33 metų amžiaus, nęjukąu ir ne- 

Vąm tikrą darbą. Praleisdami cen- geriu svaigalų. Laiškai ir fotografi- 
tą paskui centą, dolerį paskui do- jos ant pareikalavimo bus grąžintos, 
lerio, mes greitai praleidžiame zingeidaujančios lašykit.

*“ C. BULLOTA
Sam, Idaha 

g*...... . .............................

REIKIA DARRININKU
MOTERŲ

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, senai išdirbtas biznis, cash. 
Turiu parduoti iš priežasties mir
ties mano vyro. 6010 S. Kcdzie 
Avė.

dole- 
cen- 

centas atlieka
Kiekvienas musu praleistas 

ris sudaro nematomą juostą 
(ų ir kiekvienas i—1_

ne
šė

REIKALINGA moteris arba mer^ 
gina prie namų darbo. Maža šeimy
na, gera mokestis.

3001 W. člst Place

lerio, mes greitai praleidžiamą 
šjmta ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno aht kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytiimėt j]

JIESKO PARTNERIU

REIKIA merginos namų darbut, 
geri namai, mažas apartmentas. 
DAVIS, 2142 Tohey Avė., Sheldrake 
7451.

REIKIA jaunos moteries virėjos 
j kleboniją. Atsišaukite iš ryto.

623 W. 45th St.

Chicagiečiai rengėsi labai iš- čia per 2o meta?' 
kilmingai pasitikti Mažosios Ateik ir pasitark au sekretorių 
Lietuvos atstovus, “< 
ką“ Martyną Jankų iV daili- doleris.

nn«rinin-l aPie taupymo budus, o nuo jc su- ausnnin j Į{nosi kuip greit dauginsis Jūsų

taip neti- 
kad nieko 
surengti. 
Vadavimo 
laike klai- 
kuris tuo

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St.

Prisidėkite i šią draugiją

P.

PARDAVIMUI rooming house, 
20 kambarių2 karų garažas, 
rendos $150, 4 metams lysas, 
moderniška, visuomet išrenduo- 
ta, įplaukų $95.50 į savaitę. Tu
riu parduoti, nes važiuoju Eu
ropon. 223 So. Robey S t.

Special bargenas North Sidėj
Naujas mūrinis namas, 2 fla

tų po 5 ir 5 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas, budavo- 
tas pagal vėliausios mados, lo
tas 37X125 f t. Garažas dėl 2 
mašinų; parduosime pigiai ar
ba mainysime ant namo south 
sidėj. Namas randasi 2132 N.

Vergiu Avė.
JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.
Lafayette 7674

me

|50 — NAMŲ — 150 •
Dabai budavojamų: 4, 5 ir 6

kaihbnrių, medines arba murinės.
KAINOS $3600 iki $620(1 

Pirmas įinokčjiinas tiktai $100, ki
tus kaip rendą. Šis namų olselio 
pasiūlymas yra dėl jūsų pasirinkit 
mo. 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 blvd.
6537 Irving Park blvd.

2 flaty mūriniai - be cash 
arba tik biskį įmokėti, pasta
tysime ant jūsų išmokėto loto 
už $10,(MM) ir augščiau 
galow, $6,(MM), 3 
30 metų patyrę 
jai. Teisingas 
STERNFELD &
Hamlin Avė. Pliene Irving 8608

bun- 
flatų, $16,000. 
namų statyto- 
patarnavimas. 
CO., 4106 N.

BARGENAS

6 kambarių mūrinis bungalow, prie 
cementinės gatvės, geroje apielinkė- 
je, kaina $7,000. Randasi

5318 So. Califomia Avė. 
CRANE and MORELAND

3359 W. 55th Street

PARDAVIMUI cottage, 6 kamba
rių, karštu vandeniu šildoma, 2 ka
rų mūrinis garažas.

2836 Emerald Avenue

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

PARDAVIMUI 3 aukščio mū
rinis namas 12 flatų. Parsiduo
da arba mainysiu į mažesnį 
namą South Side, gražioj vie
toj. Savininkas

500 W. 46th St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiui 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8304 South Kedzae Ave^ 

Lafayette 6788

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

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 gerą pasiū
lymą. Atdara kas vakaras.

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757

3 NAMAI mainui, rendos neša 
$350 į mėnesį — mainysiu į didelį 
apartamentavą namą arba į visai ma
žą ir pigų namą. Iš 3-jų namų vie
nas yra kampinis biznio namas, ki
tas yra irgi biznio namas su 5 rui
mais gyvenimo, o trečias namas — 
4 flatai po 4 ruimus, šitie visi na
mai randasi lietuvių kolonijoje, va
dinamame Vienuolyno apielinkėje.

NAUJAS namas, 1 metų senas, 
North West Sidėje 2 po 5, garu ap
šildomi, lotas 40x125, taipgi 2 karam 
garadžius. Gražiausioje vietoje ant 
Qorth Sules. Mainysiu ant biznio ar
ia mažo namuko South Sidėje. Pri
imsime AMortgečių” kaip “cash”.

ŠVELNIS ir MANKUS 
1443 N. Paulina Street 

Tel. Arnlitage 6411

TURIU parduoti tuojau iš priežas- 
ies apleidimo miesto savo $800 vėr
ės grojiklj pianą už $150. Yra 75 ro- 
eliai ir benČius, $50 cash ir po $10 

mėnesį. '
VIALAITIS

6512 So. Halsted St., 1-mos lubos
REIKALINGA moteris partneris, 

gera gaspadinė, tarp 30 ir 40 metų, 
prisidėti $1,000 prie Rooming House 
biznio nešančio gerą pelną. Įneštus 
pinigus garantuęju; jeigu biznis ne
patiks laike 3 mėnesių, pinigus su
grąžinsiu su geru nuošimčiu. Esu 
atsakąs našlys, turintis prapertę ir 
gerą farmą, tai vienam yla ilgu ir 
sunku viską prižiūrėti. Meldžiu at
siliepkite ypatiškai, jeigu galima nuo 
U-tos iš rvto iki 1 po pietų arba 
laišku. JONAS AMBROZA, 3136 Con- 
gress St., Chicago, III.

REIKIA moterų sortavimui sku
durų ir vjuų dėl beilinimo. 615 
Hobbie St., netoli Larrabee Street, 
Lincoln 4288.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

ANT pardavimo bučeme ir groser- 
nė už pusdykę. Priežastis pardavimo 
— tunu du bizniu. 1211 W. 63rd St. 
Wentworth 5470.

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

College
2407 W. Madison, 1 Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

PARDAVIMUI barbernė, graži vie
ta, garu šildoma.

6305 So. Richmond St.REIKALINGAS senyvas žmo
gus apie 50 metų, nevedęs, ku
ris moka lovas pakloti ir padla- 
gas “mufuoti”. Valgis, kamba- 
ris ir užmokestis.

1606 So. Halsted St.

Chicagos Lietuvių Draugija S. 
yra didžiausia savišelpos organiza
cija Chicagoje priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priėmamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo-

> Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie_ ! _ _ __ .J t .   f i

ninką Adomą Braką, bet jie 
atvažiavo į Chicago 
kėtai ir patylomis, 
didesnio nebesuspėta 

Todėl Klaipėdos 
Komitetas, susitveręs 
pėdiečių sukilimo ir
laiku nemažai surinko aukų pa
rėmimui kovos už Klaipėdos 
prijungimą prie Lietuvos, perei
tą sekmadienį surengė nedidelį 
bankietą lig ir pasitiinui Klai-1 
pėdos svečių, lig ir jų priėmi- gas. 
juui ii «I Juzumui jalo ou- ‘chi(;ngog Lietuvių Draugijos pirini- 
sipažinimui. Bankietas buvo ant ninko Julius Mickevičius, 1739 So.
mui ir artimesniam su jais su-

Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.
Pavieniai nariai norinti įstoti jgreitųjų surengtas ir į jį su

kviesta nedidelį būrelį žinomes- §ją "draugiją, galite paduoti ’prašy- 
nių darbuotojų. Jis įvyko Per- bį,e. . i.,., . 'arba kreipkitės i “Naujienas”, čiashing hotely, prie 64 ir Cottage galėsite išpildyti aplikaciją J Chi-

Dalyvavo apie c**08 .Pietuviy„,nrįug‘j?r 7... ... Naujienos, 1739 So. Halsted St.•

draugijos nariui,

ISRENDAVOJIMUI
RENDON geri apartmenttai, 4— 

5—6 kambarių, yra vanos ir elekt
ra, rendos; $20, $25, $30, visi fla» 
tai švarus, 3543 Union Avė., 465 
W. 28 St. 556 W. 31 St.

Kreipkitės.
559 W. 31st Street

Grove gatvių. ]
50 žmonių. BanRieto vedėju 
buvo Klaipėdos Vadavimo K-to 
pirm. adv. F. P. Bradchulis.

Halsted St. •

5 ruimų fialas vendai, ruimai ge
ri, $23.00 mėnesiui. 3 kambariai ven
dai, 2 lubų, $15.00 mėnesiui.

3119 So. Movgan Street

SIŪLYMAI KAMBARIU

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas. Senyvas žmogus, neturin
tis šeimynos. Geras užmokestis ir 
guolis. 1227 LUnt Avė., Rogers Park, 
III. Sheldrake 9814.

I . • ■

ĮTEIKIA patyrusių trokų draive- 
rių ir team draiverių į geležies at
karpų jardą. FINBERG and KOHN, 
1465 W. 38th St.

REIKALINGAS pirmarankis duon
kepys, atsišaukite-

10754 Perry Avė.
Susivienijimo Draugijų ir Kliubų 

Bridgeporte, mėnesinis susirinkimas 
įvyks Antradienyj, Gegužio 25 dienąKalMjo visa eil« kalbėtojų,

| jų tarpe ir svetys dail. A. Bre- Auditorium svet., 3133 So. Halsted 
kas nlačiau anibiidindaman1 *atve’ To(lel draugijų ir kliubų at-Kas, piaciau apiouainaamas a| ir V8Wybos ma|on5kite susi-
tikslą jų atvykimo. Pasak A. ’ rinkti minėtam laike. Nesiviluokite, 
Bruko, jų noru yra užmegsti yra svarbių jeikalų^aptartL^ 
artimesnius ryšius su ameri-1

i kiečiais ir taipjau paprašyti pa-, 
gelbos ] _ _
darbui Klaipėdos' krašte. Trun^

PASIRENDAVOJA kambarys vie
nam ar dviem vaikinam, be val
gio, garu šildomas, maudynė, tele
fonas. Pilkis, 731 W. 18 St. 3 fl. 
front.

— P. K., Nut. Rašt.
IVAIRĮIS SKELBIMAIi

. -r---------- r-- i Tautiškos Draugystės Lietuvos
lietuviu kultūriniam Dukterų ekstra susirinkimas įvyks

4 Seredoje, Gegužio 26 d., 1926metĄ,
, --------- — .maru vvmie bvcv., i .w vai.

pai kalbėjo ir kitas svetys, p vak. Visos narės malonėkite atsilan- 
M. Jankus. kyti' buskvti, nes bus daug svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes uarduodanie visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply 
1637 West Diviilon StM 

netoli Marshfield

•PARDAVIMUI barber shop, gera 
proga kas nedirba, 
)irkti sau darbą;

viena 
mieste, 
pirmesnis, tas geresnis.

320 E. 14th Street 
Chicago Heights, III. 

Šventadieniais nesikreipkit.

tai gali nugi- 
gera vieta, tik 

Lietuviška barbernė šitame 
Turiu apleisti miestą; kas

PARSIDUODA arba išsimaino mė
sos krautuvė, su visais puikiausiais 
taisymais. Parduosiu už pirmą tei

singą pasiūlymą. Mainysiu ant namo 
arba lotų.

317 W. 79th Street 
Tel. Boutevard 9641

PARSIDUODA Pool Room, ge
riausias vidurmiestyj; viskas gera
me stovyje, penkiolika biliardų. 334 
So. State St., šalę Rialto Teatro. Sa
vininkas ANDREW.

AUTOMOBILIAI

REIKALINGAS atsukantis buče- 
rys tuojaus. 1301 So. 50th Court, 
Cicero, III.

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

8 KAMBARIŲ rezidencija parda
vimui. garu šildoma, cementinis skie
pas, 2 karų mūrinis garažas, barge
nas, $6,800, cash $1,500. 11948 Egg- 
leston, Pullman 0755.

mo-
Arti

PARSIDUODA saldainių ir 
kykloms reikmenų krautuvė, 
mokyklos, priešais Bažnyčios. 4 pa
gyvenimui kambariai ir garadžius. 
Pigi renda. Geras biznis. Pigiai.

1444 So. BOth Court 
Cicero, III.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
ne maišytų tautų apgyvento] apie- 
linkėj. Geras biznis, $100.00 įplau
kų kasdien. Pardavimo priežastis —

PARDAVIMUI • Buick, 1923, 7 pa- turiu tris biznius.
2306 Blue Islund Avenue 

Tel. Canal 6772

sažierių touring karas, modelio 49, . 
gerame stovyje. Atsišaukite. Kahn’s Į 
Dept. Store, 618 W. 31 st St. i

LIETUVIAI VYRAI

PARSIDUODA bizniavas muro na
mas, 50 pėdų platumo, 125 ilgio lo
tas, gera vieta ant didelio atryto, ant 
Ashland Avė. apti 47-tos. Geras dėl 
bile biznio. Parduosime už labai pri
einamą kainą. Atsišaukite:

NAUJIENOS
Box 762 '

GAUSIT GERA FARMA PIGIAI

Del savo moteries ligos esu pri
verktas parduoti gražią 70 akrų 
farmą didžiausioj lietuvių koloni
joj Michiganc, arti Fountain, prie 
didelio kelio; upelis bėga per far- 
mą; geros triohos. Kas greit pirks 
— parduosiu labai pigiai.

Y. GEDMIN
10104 Wentworth Avė., Roseland

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

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

VYRAI, BARBRRYSTB 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir 
carais ir jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų išmokinimas 
rengs jums darbą arba patys 
ėsite eiti į biznį. Atsišaukit arba 
raškykit

International Barber Collcge
672 and 651 W. Madison St.

CHICAGO, 1LL.

va- 
kol 
pri- 
ga-

p


