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Gavęs iš rusų kelis 
rublių, atnaujinsiąs 
Mandžurijos čangu

Chicago, HL Trečiadienis, Gegužis-May 26 d., 1926

Varšuva nnri JiL-. 0^žmoniy žmvulka v arsuva nori oik- nili išsiveržus Japoiiiioj
tatonaus metams
Francija tikisi greitai pa 

baigti su Krimu

Daug žmonių žuvo vulkano iš 
siveržime Japonijoj

Nori įsteigti Lenkijoj dik 
taturą 1 metams

Diktatoriaus galia turėtų būt 
nuteikta respublikos prezi
dentui, semias paleistas .

No. 121

100 asmenų rasta negyvų, 200 
sužeistų ir apie 1000 žmftnių 
dar pasigendama

Tikis greito baigimo kam 
panijos Morokkoj

Fntncijos vyriausybe sako, kad 
Riffo giminės pasiduodan
čius, o Klimas pabėgęs

Krikščionių” generolas 
Feng grįžtąs į Kinus

niilionus 
kovų su

Klerikaly siautimas Seimo 
rinkimy kampanijoj

Vilkijos dekanas “Faši
stą kovos kamiteto” 

narys
TOKIO, JAPONIJA, geg. 25.

Hokkaido saloj,, Tokači pro
vincijoj vakar įvyko išsiverži
mas jau senai nebeveikusio ir 
užgesusiu laikyto ugniakalnio.

Jas išsiveržimas padalė bai
sios pragaišties. Salos guberna
toriaus pranešimu, iki šiol su
rinkta šimtas žuvusių žmonių 
kūnų ir daugiui kai] <1 šim . 
sužeistų. Daugi u kai|. uiks- 
tanties žmonių pasigendama ir 
manoma, kad dauguma* jų yra

Vienas kaimas, turėjęs apie 
du šimtus gyventojų, esųs visai 
sunaikintas vulkano išmestų 
lavos, dumblo ir akmenų srau
tų.

1 J'Heific ar.d Atlantic Photo]
Anglijos streikininkų vadai: Herbert Smith (iš kairės), ang

liakasių unijos prezidentas, ir jo asistentas Richardson.

ŠANHAJUS, Kinai, 
—Viėtos rusų laikraščio prane
šimu, “krikščionių” generolas 
Feng Juhsianas grįžtąs vėl į 
Kinus, gavęs kelis milionus rub
lių paskolos savo armijai atstei- 
gti ir finansuoti. Jis taipjau tu
rįs amunicijos. Gen. Fengas or
ganizuosiąs iš naujo puolimų 
Mandžurijos vado Čang Tsolino. 
Puolimas busiąs vedamas iš 
tylongolijos su pagalba mongolų 
kareivių, rusų oficierų vadovau
jamų.
Studentų skerdynių minėjimas

Nežiūrint, kad visokį vieši 
mitingai ir paradai oficialiai 
yra -užginta, kinų darbininkų 
sąjungos paskelbė visuotinį dar
bo paiiovimą '.jkm.idier-L gegu
žės 30, - pirmomis matinėmis
kinų studentų skerdynių su
kaktuvėmis.

Sumušė B'itų konsulą

PEKINAS, Kinai, geg. 25.— 
Kinų streikininkų pastatyti pi- 
kietuotojai Svatbve vakar skau-1 
džiai sumušė Britų konsulų, su
gavę jį belupinėjantį nuo kon
sulato sienos komunistų atsi
šaukimus.

Užgrobė amerikiečių naftą
KANTONAS, Kinai, geg. 25. 

—Streikuojantieji prieš Britus 
Kongmune kiniečiai užgrobė a- 
merikiečių Texas kompanijos 
naftos krovinį, viso 2,26(1 dėžių. 
Amerikos konsulas įteikė dėl to 
aštrų protestų Kantono vy
riausybei.

geg. 25.
KAUNAS. — Liet. žinios 

geg. 9 d. praneša:
Į “Liet, žinių” Redakciją 

šiandie atvyko žmogus, kurs 
įteikė mums 1 egz. vadinamojo 
“Lietuvos Fašistų kovos kami
teto” kriminalinio atsišaukimo 
ir pareiškė, kad tokių atsišau
kimų jis yra gavęs iš Vilkijos 
dekano 100 egz. išplatinti.

Tai jau kelintas atsitikimas, 
rodantis, kad Lietuvos “fašis
tai” grupuojasi apie klebonijų.

Ir savieji jau nebe
klauso

KAUNAS [Lžj. — Balandžio 
18 d. mergaičių seminarijoj jė
zuitų rūmuose buvo mokytojų 
katalikų susirinkimas. Jame 
buv. mokytoja Zaštautaitė (da
bar atsisakiusi mokytojauti da
vatka) sumanė pravesti nutari
mą, kad visi mokytojai katali
kai organizuota* dalyvautų iš
kilmėse, kurios ruošiamos sąry
šy su naujų vyskupų paskyri
mu. Visa eilė kalbėtojų pasi
reiškė prieš tą sumanymą. Ka
dangi tasai paskyrimas nesude
rintas su lietuvių tautos valia 
Ir Valstybės reikalais, tai ge
riau, Siko, busią nedalyvauti. 
Ir sumanymas atmestas. Veltui 
sumanytoja rodė savo davatkiš
kų karštį ir Romos patriotizmų, 

'tuom ji nieko neįtikino. Daly
vavęs susirinkime kunigas iš
vadino dalyvius pažanginin- 
kais. Bet šie pasiryžę ištesėti 
iki galo: bijosi tik, kad suma
nytoja, tamsių jėgų pavedama, 
nesuruoštų mokytojų dalyvavi
mo nelegaliu keliu.

25 pasažieriai užmušti 
traukinio katastrofoj

PARYŽIUS, geg. 25. — Va
kar vienas francuzų mediciniš
kos misijos narys, sugrįžęs iš 
Riffo j Fezą, pargabeno francu
zų generolui pirmininkui Mo
rokkoj, Juliui Stegeui, laiškų 
nuo riffiečių vado Abd-el-Kri- 
mo su taikos pasiūlymais.

Franci jos vyriausybė Pary
žiuj, susipažinus su laiško turi-

VARDUVA, Lenkija, geg. 25.
— Pilsudskio valdžia išleido pa
reiškimu., kuriame ji sako, kad 
kraštas reikalingas pamatingy 
pakeitimų respublikos konstitu
cijoje, ir kad, kol bus daromos 
tokios reformos, respublikos 
prezidentui turinti būt suteikta 
ypatinga diktatoriška 
bent vieniems metapat.

I*ranešime sakoma, kad vai- niu, 
džia garantuojanti bešališkus kretaus ir galutino nesu, ir kad 
prezidento rinkimus, kurie 
įvyks krašto seimo sesijoj atei- esąs tik naujas riffiečių 
nantį pirmadienį, bet visuome- manevras, būtent, laimėti dali
nės opinija reikalaute reikalau-jgiau laiko, kad jis galėtų su
jauti, kad seimas butų paleis- 'stiprinti savo pozicijas prieš 
tas. Būtinai reikią daryti pa- 'francuzų ir ispanų kariuomenių1 
keitimų konstitucijoj, ypatingai puolimą.

galios

galia,!

suteikiant prezidentui
seimui paleisti.

“Kadangi tokių rezoliucijų j baigta, — riffiečių vadas esąs
negalima pravesti seime jo ;pabėgęs ir nieko daugiau nelie-
dabartinėj sudėty,” sakoma | atstovaująs.
pranešime, “tai krašto prezi
dentui būtinai turi būt suteik
ta ypatingos galios dviejų sei
mų laikętarpiu sutvarkyti ad-

MIUNCHENAS, Bavarija, 
geg. 25. — Praeitų naktį Miun- 

'cheno rytų stoty atsitiko baisi 
traukinio katastrofa, kurioj, 
kiek iki šiol žinoma, dvidešimt 

s“ako,' kad''ja^e nieko kon- l’enki asl?ens buvo ir
aštuoniasdešimt trys sužeisti, 

visas tas laiškas veikiausiai <la"lfriis pavojingai. '
vado' Nelaimė atsitiko greitajam 

pasažieriniam traukiniui susi
kūlus su prieky stovėjusiu ki
tu traukiniu.

Pasažierinio traukinio maši
nistas, kurs išliko gyvas, sako, 
kad jis nepastebėjęs jokių sig- 

i prieky yra 
traukinys, bet geležinkelio val
dininkai tvirtina, kad Signalai 
buvę nustatyti kaip reikiant.

Karo ministeris Pairileve pa- . . .
reiškė, kad su Klimu esą viskąs jsl)®^1,L J°£ei 

rezoliucijų Ibaigta,

Pąinleve ir premjeras Briand 
ministerių kabineto posėdy pra-. 
nešė, kad vis daugiau ir dau- j 
giau Riffo o-iminių pasiduodą.. .............v t ---

ministracijos aparatų, paskelbti franeuzams ir kad kampanija' 
nauja rinkimų įstatymų, suvie- įMorokkoj sparčiai artinantis' 

ir perorgani-į prie galo.

Miegoję pasažieriai nė 
nenubudo, kai trau

kinys susikūlė

Nušovė keturis kalinius
PINE BIjUFF; Ark., geg. 25. 

— Tucker kalinių farmoj va
kar du sargai nušovė keturis 
kalinius, kriminalistus, 
džiusius pabėgti.

Kaliniai, sargybos dabojami 
dirbo medvilnės plantacijoj

ban-

Amerikos firmos baugšto- 
si padėtim Lenkijoje

'• j Tl------VARŠUVA, geg. 25. — Ame
rikos kapitalistai, turintieji fi
nansinių reikalų su įlenki jos 
valdžia, labai nepatenkinti pa
starosios elgesiu s.u kai kuriais
jų atstovais, vedusiais derybas Keturi jų apsimetė staiga su- 
biznio dalykais, siekiančiais sirgę, ir dviejų sargų buvo dėl 
$200,000,000, ir dabar kabelių to gražinami į kalėjimo ligoni- 
davė savo atstovams Varšuvoje nę, apie mylių tolumo. Prisiar- 
instrukcijų paliauti visokias to- tinus prie miško, kaliniai stai
gesnes pertraktacijas, ligi, situ
acija Lenkijoj visai paaiškės.

Valdžiai nevykdant kabineto 
padaryto praeitą trečiadienį ta
rimo, Harrimano-Giesche’s su-

ga pasveiko ir šoko ant savo 
dviejų palydovų, bandydami nu
veikti juos ir pabėgti.

Jiems tatai lie^gi nepavyko: 
sargai, ręvolveriais ir puštalie-

tartis suspenduota. Harrimano tais apsiginklavę, visų kelių 
interesai, už $10,000,000 pasko
los Lenkų valdžiai, turėjo gauti 
Lenkijoj koncesijas . ne tik 
cinko, bet ir švino ir kitokioms 
kasykloms. Dabar Harrimano 
firmos ir Anaconda Copper

da-
pa- 
ke-

nodinti teismus
zuoti. civilinius ir militarinius
organus.”

Reformos turėsią 
i per venus metus.

Valdžios planai, kaip matyt, 
yra toki: - 1, išrinkti' respubli
kos prezidentą ateinantį pirma-1 BUCHARESTAS, Rumanija, 
dienį; 2, priimti ypatingus ne- geg. 25. — Vyriausybė įsakė 
paprastus įstatymus; 3, paleisti Clarence Straitui, New York 

i seimų, paliekant vienam prezi-.Times korespondentui, tuojau 
-dentui valdyti kraštų per vie- apleisti Rumanijos kraštų.
nūs metus, be seimo ir be se-1 Korespondentui prikišama, 
nato pagalbos; ir, 4, nauji sei- kad jis savo straipsniuose ir 
mo rinkimai, jei bus matyt, kad pranešimuose New Yorko laik-

, ie>t ganon Rumunija ištremia Ameri 
kos laikraštininką

traukinys trenkė j paskuti- 
prekių traukinio vagonus, 

jų sudaužydamas į šipu- 
Pasažierinio traukinio lo-

stropiai savo lydimuosius 
bojo ir buvo kiekvienam jų 
sikėsinimui prisiruošę. Visi 
turi puolikai buvo nušauti.

buvo paskilbę 
pasmerkti nuo 

Mining kompanijos reprezentan keturiasdešimt metų ir iki gy- 
tai, vedusieji pertraktacijas, ap-'vos galvos kalėti už žmogžudy- 
leido Varšuvą, išvažiuodami į bes ir plėšimus. Jau pirmiau 
Vokietijų. jie apie dešimt kartų bandė iš-

----------------- trukti iš kalėjimo.;

Buvęs kancleris Luther 
atvyksiąs i Ameriką

Nušautieji 
kriminalistai,

Įspėja Amerikos turis
tus vengti Lenkijos

WASHINGT()NAS, geg. 25.
Valstybės departamentas, 

gavęs oficialių pranešimų iš 
Varšuvos apie dalykų padėtį 
Lenkijoj,* įspėja Amerikos tu
ristus, kad jie vengtų Lenkijos, 
kol sąlygos ten, ypatingai susi
siekimo situacija, pagerės.

Prasidėjo bažnyčioj mi
tinginės kalbos

nebėra reikalo prezidento dik
tatūra pratęsti ilgesniam laikui, džių ir Karalių.

Pranešimai iš Poznanės sa
ko, kad tenykščios dešiniosios 
partijos, kurios yra priešingos 
Pilsudskiui, sutiktų priimti 
prezidento kandidatų, dagi jei 
jis ir nebūtų dešiniųjų partijų 
narys, bet tik išvengus seimo 
paleidimo. Jei tečiau butų no
minuotas Pilsudskis, tai jos^.pHeš bolševikus,

raščiui užgavęs Rumanijos val-

Generolas Petliura nu- , 
žudytas Paryžiuje

MANSFIEIJ), Mass., geg. 25.
Praeitą naktį susikūlė grei

tasis bėgąs iš Bostono į New 
Yorką, “Owl” traukinys, bet 
miegoję pasažieriai dėl to nė ne
nubudo.

Bėgdamas greitumu dvide
šimt penkių mylių per valandą, 
Owl 
nius 
tris 
liūs,
komotiva, ištrukus iš bėgių, į- 
bėgo į signalų bokštą, sugriovę 
jį ir pagaliau pati apvirto. Ne
laimėje lokomotivo mašinistas 

’ buvo pavojingai sužeistas, o jo 
padėjėjas užmuštas; sužeistas 
buvo taipjau prekių traukinio 
konduktorius.

PARYŽIUS, geg. 25. — Ge-' 
nerolas Simonas Petliura, anaisf 
metais vedęs Ukrainoj karų .

' Profesoriai Francijoj 
menkai teapmokami '

■ - PARYŽIUS, geg. 25. — Pa- 
šiandie tapo vyžiaus universiteto profesoriai 

nusistačiusios visai krašto sei-'yjeno Rusijos žydo pašautas ir, negauna algos nė 150 dolerių 
tuojau mėnesiui. Aukščiausia alga, 

gaunama tik pirmos kl&sės pro- 
Atentatas įvyko St. Michael fesorių, dabartiniu kursu yra 

Bulvare, šovikas, kurio vardas 
yra švarebar, norėjęs atsiker
šyti Petliurai už tai, kad jis, $1400, o trečios 
viešpataudamas Ukrainoj 1917 $655. 
metais, žiauriai persekiojęs žy-.  

'dus.

mo sesijoj nedalyvauti, nes jo- nugabentas ligoninėn, 
kiu 'budu negalinčios sutikti, mirė.
kad maištininkas butų vy
riausiuoju respublikos galva. tik $1,200 metams. Antros kla

sės profesoriai gauna metams 
klasės tik

Francuzų aviatorius 
Doisy skrenda į 

Japoniją
VILLA COUBLAY, Francija,

geg. 25. — Pagarsėjęs francuzų Bu Japonijos aviatoriai 
aviatorius, kapitonas Georgės; UŽSimUŠė
Pelletier Doisy, pradėjo savo 
kelionę oru iš Paryžiaus į To
kio. šiandie, išskridęs iš čia 
8 vai., ryto jis tikisi pasiekti 
Maskvą kaip 9:30 vai. vakaro, 
maždaug apie 1,700 mylių tolu
mo.

Nikaraguos kariuome
nė atsiėmė Bluefieldą 

be kovos

ESSEN, Vokietija, geg. 25. i 
— Dr. Hans Luther, buvęs Vo
kietijos kancleris; ruošiasi ke
liauti aplink pasaulį, ir birželio 
mėnesį busiąs Jungtinėse Vals
tijose.

Du lakūnai užsimušė
25. 
jU 

ne-

Teisiamam vyskupui 
teismas įsakė persi- 

mainyt rubus
MEKSIKOS MIESTAS, geg. 

25. Pranešimas iš Pachuca 
miesto sako, kad vyskupas Za- 
rate, kurs yra pašauktas tieson 
dėl kurstymo žmonių prieš 
Meksikos valdžia, atėjęs į teis
mą apsitaisęs bažnytiniais rū
bais. Teismas įsakęs jam 
nytinius rubus nusivilkti, 
vyskupas, no/s nenoroms, 
tik įsakymų išpildęs.

BIRIMINpHĄM,- Ala., geg.
— Du aviatoriai užsimušė, 
aeroplanui nukritus žemėn 
toli nuo Bessemero, Ala. Nu
kritęs aeroplanas, gazolinui ek- 
spliodavus, užsidegė, ir aviato
rių kūnai taip apdegė, kad pa
žinti negalima.

1 J - • " -• -1- 1 I EI J* •  ................... ,

EŽERAS SULAIKĘS KAITRĄ 
Meteorologas Cox, oficialis 

oro pranašas, pranašavęs kaitrų ' 
atsilankymų kaip vakar, bet ne- 
nupranašavęs, teisinas, 
kaitras vienai

baž- 
ir 

vis

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI. AR PAIEŠKOTI

SEREDŽIUS. - Gegužės 2 
dienų kunigui skaitant vyskupų 
proklamacijas pasigirdo agita
cija pasipiktinusių žmonių bal
sai: “čia mitingas jau, užsidė-

PERKŪNAS UŽMUŠĖ VAIKĄ jkim vyrai kepures ir užsiruky- 
KEVVANEE, III., geg. 25. — Įkim pipkes.”

Davė Martino farmoj trenkęs j Žmonės baisiausiai pasipikti- 
perkunas užmušė penkiolikos nę, kad įsipolitikavę kunigai 
metų vaiką, Adielį Devries, griauna bažnyčios autoritetą, 
kurs, užėjus lietui, buvo jiasi- niekina tai, kas žmonėms yra 
slėpęs po medžiu. , Šventa.

-- ---------  MANAGUA, Nikaragua, geg.
TOKIO, Japonija, geg. 25. — 25. — Valdžios oficialinis skel- 

Dviems aeroplanams susimušus bimas sako, kad Bluefieldas, 
ore netoli nuo Nagojos, užsimu- kurį maištininkai laikė savo 
še du Japonijos armijos leite- rankose, šiandie rytų buvęs vėl 
nantai, darę skraidomo prati- valdžios kariuomenės . atimtas 
mus. be jokio mūšio.

kad 
dienai sulaikęs 

vėsus ežero vėjas. Jis tikrina, 
kad kaip šiandie kaitros tikrai 
busią Chicagoje.

Oficialis šiai dienai prauaša- 
vijnas Chicagai ir apielįnkei 
toks:

Dalinai apsiniaukę, bet šil
čiau; pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 61° F.

šiandie saulė teka 5:21 
džiasi 8:13 valandų.

Naujienos pagelbės jūm> 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau 
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie 
nę. Parašykite į Naujienas kų 
turit parduoti, n 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 colj 
Į dienų.

* ‘ *

Parduokit kas jums nereika 
liūgas per paskelbimus Naujie
nose.lei-



Kas Deda. Lietuvoj
ŠEIMININKĖMS KELRODIS

Rašo ISABELLE KAY
Lietuve šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motinu, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

j invalidų graverių ir siuvė
jų dirbtuvę vis dažniau atsi
lanko tederantis Lumbis, nese
nai įsigijęs dvarų. Matyt, jau 
gana išpenėjęs, nes įėjęs dirl>- 
tuvėn nepasveikina. Apžiūrinė
ja, kas kų dirba ir t. t.

RODYKLt . o, 33.
V’irimo Receptas

Visokios daržovės yra sveikos ir 
maistingos, bet iftrodoma jog žirniai 
yra maištingiausi už visus. Žalius 
žirnius sunku užlaikyti “šviežius”. 
Taigi dėžių (canned) žali žirniai už
laiko savo originalį skonį geriau ne
gu “švieži žirniai”. Yra daug rūšių 
žalių žirnių pardavimui, kaip: smul
kus, paprast, ErancuziŠki ir kt. Pri
dėjus prie šios vakarienės valgio se
kant) receptų pamatysi kad kiekvie
nas šeimynos narys pasiganėdins ir 
turės sveikų ir skanų valgį.
ŽALIŲ 21RMŲ SMETONINĖ ZUPĖ<

1 Va puoduko evaporated pieno 
2H puoduko šalti) vandens
1 šaukštukas cukraus 
’a šaukštuko kapotų svogūnų
2 šaukštai sviesto ar kitų riebalų
1’$ šaukšto miltų ,
1 šaukštukas druskos 
Mi šaukštuko pipirų
2 puodukai dėžinių ar virtų žalių 

žirnių.
Sudėk žirnius, cukrų ir svogūnus 

j šaltų vandeni ir virink per 20 mi- 
nutų. Paskui pertrink per sietą: su
pilk evaporated pienų, peršildyk ir 
sutirštink su miltais maišytais svies 
stu ir kitais uždarais.

Virtuves Reikaluose

Niekad nevirkit kopūstų 
tam puode, nes jie nustoja skonį ir 
savo spalvą.

Verdant morkas patirsit kad jau
nos morkos išvirš į apie pusę valan
dos, o senoms ims vilti bent valandą 
ir pusę.

Kad nepekšėtų kepant 
užkratyk ant skarvados 
ruzų miltų (corn flour).

Kad druska nesuliptų
tetų, įdėk j druskinyčią kelis grimus 
ryžių aiba krakmolo.

Nuėmimui riebalų nuo zupės, pa
šlapink švarų šmotą reto audimo 
(cheese eloth) vandenyje ir pertrauk 
per zupės viršų. Taukai prilips prie 
šalto audeklo.

uždeng-

kiau Ainius, 
biskį kuku-

ir nesu k ic-

ant 
dū

Naminiai Pasigefttėjimai

Jeigu užlašysi kamparo spirito 
suteptų šaltinių pirm skalbimo, 
mes išnyks laike skalbimo.

Aštraus juodylo plėtmus galima iš
imti iš staltiesių pamalkius suteptą 
dalį druskos ir vandenio skystime ka
da jau būna perskalbta ammonijoj.

Negražius plėtmus nuo sienų gali
ma nuimti patrinant biskiu magne- 
sijos karbonato ant plėtmų. Kada 
jis nudžiugta po dienos laiko nutrink 
ji minkštu šepečiu.

Patartina drapanas visiškai išvaly
ti pirm atidėjimo ant žiemos, 
prašalins 
drapanų.

Tas 
visus kandžių kiaušinius iš

Grožės Patarimai 

išgydymui reikia laiko ir
Pųčkų priežastis gal pa-

Puėkų 
kantrybės, 
eina nuo valgymo perdaug saldžių, 
riebių valgių ar riebių mėsų arba 
nuo blogo skilvio stovio, nevirškini
mo, prastumo kraujo ir lt. Kada pur
kai apsireiškia, reiškia, kad neturit 
valgyt nekuriu valgių; reikia geri 
daug vandens; mankštintis kiek tik 
galima ir išvalyt tankiai vidurius. 

I Yra daug vaistų pardavimui dėl gy
dymo puėkų. bet patartina pirmiau
sia pasitart su gydytoju pirm naudo
jant bent kuriuos. Kada jis išžiūrės 
jus, jis patars kokius maistus valgyt 
ir kokius vaistus imt.

Ypatiška Sveikata
Sena Angliška patarlė sako: “Val

gyk smegenimis lygiai kaip ir bur
na”. Bet ar daug mes taip darom? 
Mes valgom t-1-1*- 
save ir nieko kito nesvarstom 
t k apie jų skonį. Reųikia pažiūrėt į 
valgio nauda mums. Jeigu taip da
rytume mažiau butų vidurių užkie
tėjimų. Mes turim valgyt daugiau 
lupios duonos, sėlėnų bandukių arba 
sėleninių blynų, nes minkšti valgiai, 
nukoštos zupės ir kitokie padaro sis
temą tingia. Juo mažiau musų vi
duriai darbo turi tuo silpnesni jie pa
lieka. Taigi, maistą kurį valgai tu
ri iškalno’persvarstyti kaip švaistai 
apie kitus gyvenimo dalykus.

Linkmenys, Utehs ap.
Balandžio 25 d. apie 6 vai. 

ryto lenkų sargybinis pranėjo 
perkėlinėti demarkacijos lini- 

* jos kaiščius musų pusėn. Musų 
policininkui pasipriešinus, len
kas pradėjo šaudyti į viršų. Ant 

. šių šūvių tuoj subėgo, pabudu
si iš miego visa, esama mieste
ly lenkų sargybą ir išstatė kul
kosvaidį. Musų policijai užėmus 
savo poziciją, lenkų karingas 
opas nusmuko ir iš savo apka
sų grįžo sargybos bu tau. Atvy
kus rajono viršininkui ir jam 
greižtai užprotestavus prieš 
kaiščių perkėlimų musų pusėn, 
linijos kaiščiai tapo perstatyti 
naujo vieton. Tačiau vieną 
kaištį, kuris jau dveji metui 
stovi nepajudintas, lenkai tiki
no, kad jis yra perkeltas jų 
pusėn ir reikalavo jį pastatyti 
ant IV2 m t r. lietuvių pusėn, 

j tvirtindami, girdi, jų ‘‘zeča” tiek 
didele, jog jie dėl metro žemės 
ginčo nekeltų. Rajono viršinin-

Klerikalai savo visišką 
bankrotą nori gyvuliš

ku riksmu pridengti

NAUJIENOS, Ch'IcagO, m.

kurie dar ir dabar apsifraišipję 
galvas. Policijos miestely nėra.

—Jaunas Ąžuolėliu.

Naudu o k it Tikrąjį Pieną KIAUŠINIENES 
PAJUS

prasi- 
atsto- 
Susi-

liko ginčytinas iki atvyks spe- 
viską ką matom prieš j cja]įng komisija to dalyko iš- 

‘ tirti.— Rep. E. Slns.

Šiauliai, Ukmergės 
apskr.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS: 
iš butelio pieną.

Kellogg’s Bran yra kelias į svei- 
Virkite jį su skaniesjais

Borden’s Evaporated Pienas yra 
geriausis substitutas paprasto pieno 
arba Smetonos. Tiktai atniieškite ! katą. Virkite jį su skaniesjais. 
Borden’s Evaporated Pieną str lygia dytojai rekomenduoja Kellogg’^ 
dalimi vandens ir vartokit taip kaip i jis yra 100% veikiantis.

Gy
nės

Neniažas kaimas, bet jauni
mas darbštumu mažai pasižy
mi. Laikraščius taipgi retas te
skaito.

Iš šio kaimo pažymėtina ga? 
bi audėja A. Ufpalytė, 15 metų 
mergelė. .Ji audžia juostas, 
rankšluosčius, marškas ir 1.1, 
taip gerai ir gražiai, kad net 
suaugę merginos jai pavydi. 
Pav., ji išaudžia tokią marškų, 
kokios niekur nėra mačiusi, į- 
vairiomis gėlėmis, reginiais, c 
norint, pakraščiuos išaudžia vi
sas raides vardo ir pavardės. 
Rimtesni žmonės, žiūrėdami j 
šitų mergelės darbų gėrisi ir tik 
pečiais trauko.

—K. Kaukuolė.

TYTAVENAI (Raseinių ap.). 
Balandžio 18 d. šiame mieste
lyje įvyko viso valsčiaus dar
bininkų masinis susirinkimas, 
yirš keturių šimtų žmonių. 
Prieš susirinkimų visų ūpas jau 
pakilęs, nes nuvo leidžiamos 
žinios, kad suvažiavę keli uni
versiteto fašistai su Makrickiu 
Kaziu priešakyje bandys dary
ti itališkų fašistų eksperimen
tą, kaip trukdyti socialdemok
ratų vardu daromus susirinki- 
rnils ir žiūrės kokios tų darbų 
pasekmės. Susirinkimas 
deda. Socialdemokratų 
vas pradeda pranešimą,
rinkusieji gyvai seka kalbėto
jo mintį. Tada vienas iš buter- 
brodininkų (jų buvo du, ąr 
trys) Makrickis Kaz/s pradeda 
šaukti, rėkti gyvulio balsu, kad 
minia negirdėtų pranešėjo kal
bos. Publikoje kyla ūžesys. 
Pirmininkaujantis pastato bal
savimui ar išmesti triukšma
darį Makrickj, ar ne. Visi pa
kelia rankas, kad,išmesti. Prieš 
išmetimą atsiranda tik 9 as-< c

mens. Susirinkusieji padaro 
per salę takų ir reikalauja po
licijos punkto vedėjų, kad pra
šalintų triukšmadarį, bet ponai 
policininkai patampę už rankų 

I ir pakumščioję palieka j j ne iš
metę. Minia šoksiąs pati, bet 
kada punkto 
kia, 
siųs 
ryti

šviežias pienas yra puikus maistas kiekvienam vy
rui, moteriai ir vaikui. Vienok esti laikai kuomet 
neturit gana įviežio pieno namuose užpildymui savo 
reikalavimų virimo ir kepimo tikslams, arba savu 
kavai.
Tokiuose atsitikimuose visada turėtumėt naudoti 
Borden’s Evaporated Pienų, kadangi Borden’s yra 
visiškai tyras, riebus ūkio pienas ir užtikrins kiek
vienai šeimininkei užtektinų kiekį tyro pieno vi
siems jos naminiams reikalavimams už ekonomiš
kas lėšas.
Smetoninėms zupėms, smetonuotoms daržovėms, pu
dingams, pajams, susams, pyragams ir prieskoniams 
patirsit jog jis yra daug patogesnis ir ekonomiškes
nis negu šviežias pienas, nes jis turi savyje gerumų 
kuris priduos tiems receptams turtingumų kokį jo- 
kis kitas pienas duoti negali,
gerų smetoninį pajų bandykit šį receptą 
jį savo kavoje. Jums 
kitados.

Jeigu jus mčslat 
Bandykit 

puodelis patiks labiau negu

% puoduko Borden’s Kvapo- 
rated P.eno 

puoduko vandens 
kiaušiniai 
šaukštai cukraus 
šaukštuko druskos 
Keli lašai nulmcgo 
Tarkuoto nutmego 
Tešla

Ištiesk gilia pajaus lėkštę su 
tešla. Suplak į krūvą kiauši
niu*, cukrų, druską, paskui su
pilk evaporated pieną. Sumai
šyk gerai, supilk j ištiestą 
lėkštę, užtarkuok biskĮ nut- 
mego. Kepk karštam (fečDuj iš- 
syKio, kad nusistovėtų kraštui, 
po to apmažink šilumą, nes 
pienas ir kiaušiniai sykiu turi 
būti kepami žemoj tempera
tūroj.

I’A 
3 

4 M, 
y<

DYKAI
moterų nuolatos pri
maną nauju* receptus

100,000 
siunčia 
su Borden’s Evaporated P jenų. 
Jeigu jus norit ’ žinoti kaip 
pasidaryt tuos (vairius recep
tus su Borden’s, išpildykit ku
ponų pažymėdamos kokių re
ceptų jums reikia, ir pristųs- 
kit mums.

jys norit * žinoti kaip

KAS?

ATMINKIT
Borden’s Evaporated Pie
nas yra dusyk riebesnis 
negu paprastas pienas. 
Jus turite naudot pusę 
vandens ir pusę Borden’s 
Evaporated Pieno jeigu 
norit naudoti jį kaip pa
prastų pienų. Jeigu turit 
savo receptą, kuris reika
lauja smetonos, naudokit 
tiek Borden’s Evaporated 
Pieno kiek reikalauja 
Smetonos.

posėdžių

(6

au- 
un> 
rna-
un-

Borden’s da
rom aa dviejų 
dydžių— 
Kitan (16 
rijų) ir 
ian 
cijų).

vaporated
MILK

EVAPORATED
M ILK

UNSWEETENED

KUPONAS
Duona Mis* Pudingai
Saldainiai Košelės Sosai
Žuvis Pajai Sriubos

6
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THE BORDEN COMPANY
Borden Building, New York

—4---- r

Truskava, Panevėžio 
apskr.

Musų miestelis nedidelis, apie 
200 gyventojų. Yra kelios krau
tuvės, žydų laikomos. Be to 
yra įsteigtas koperatyvas, smul
kaus kredito bankas ir pašto 
agentūra.

Pirmiau miestelis buvo labai 
ramus, nes, būdamas toli nuo 
didesnių miestų, buvo daugiau 
panašus į sodžių, bet dabar, į- 
vedus turgus, pasidarė kur kas 
gyvesnis. Didžiausias judėji
mas, tai apie Strikulio namus. 
Pikti liežuviai sako, buk jis 
parduodąs slaptai kažkokį bran
gų skystimėlį) kurio išgėrę pra
deda per galvas verstis, arba 
galvas vienas kitam skaldyti. 
Taip atsitiko balandžio 9 d. 
Apie 10 vyrukų pas ponų Stri- 
kulį, betraukdami skystimėlį 
ėmė vienas kitų brukti. Kai

VIENAS IŠ SVARBIAUSIU

vedėjas pareiš- 
jog jis triukšmauti nelei- 
ir busiąs priverstas užda- 
susi ri nki mą. Matydamas 
šališką policijos punk

to vedėjo pasielgimą, kalbėto
jas pareiškia, kad musų tvar
kos dabotojas labai gerai mo
ka išvesti iš 
tautos rinktus atstovus, bet,
keturiems šimtams žmonių rei
kalaujant, nesugeba nei su
drausti, nei prašalinti triukš
madarį, norą šiame pat mies
telyje yra apygardos rinkimų 
komisijos įsakymai, kad neda
ryti susirinkimuose triukšmo 
ir kad triukšmadariai turi būti 
traukiami atsakomybėn. Taip 
pat prataria susįrinkusiems, 
kad po valandos bus susirinki
mas kitame bute, kur tvarką 
palaikys patys socialdemokratų 
partijos nariai. Visa minia per
sikelia prie antro buto ir lau
kia susirinkimo. Susirinkimai! 
atvyksta veik visi eiliniai fede- 
rantai. Taip pat suslankioja ir 
degutininkų dalis, kurie ban
do kalbant rėkauti, bet pasi
girsta iš minios griežti žo
džiai: “Kas drįs rėkauti, tam 
snukį sudaužysimi. Kalbėkit, kai 
pabaigs jis”. Baigus praneši
mų pradeda šaukti: “Tegyvuo
ja socialdemokratai! šalin smur
tininkai federantai ir visi triuk
šmadariai!” Po šio seka parti
jos narių susirinkimas. Į parti
jų įstoja virš septyniasdešimt 
narių. Daugelis atėjusių fede-' 
rantų trukdyti susirinkimą da
bar kojomis trypia ir drasko' 
federacijos nario) knygutes ir 
rašosi į socialdemokratus. Gal 
fašistai džiaugsis, kad jiems pa-' 
sisekė sukelti triukšmą ir po
licija už tai nieko nesakė, bet 
mes galime jums atleisti,
jus patys taip žvėriškai elgda-1 
miesi padėjote išgriauti nelai-1 
mingąjų darbo federacijų. Atei 
kitę pasiimti 
mėtytų nario 
paliko antro 
jūsų nariai, 
kas yra per paukštis ta federa
cija. Jų gausite visų glėbį. 
Vargšai fašislėliai Makrickiai 
ir Masaičiai, nustojo savųjų 
tarpe visiško pasitikėjimo, ,nes 
vietos7 klerikalų žodžiais beta
riant, tokie studentai tik iš
griauną uoliai padaryta darbą, 
ir dar traukiami atsakomybėn 
už triukšmo kūlimą svetimame 
susirinkime.

Socialdemokratas.

SKAITYTOJAU!

Ogi! - Penkioliktas Apvaikščiojimas
Lietuvių Tautiškų .Kapinių

Įvyks

. Pirmadienį, (Decoration Day) Gegužio 31 d., 1926
Programas prasidės 10:30 vai. ryte. Bus geriausi kalbėtojai ir Chorai. 

Po programo bus puikus piknikas Justice Park darže, kur, galėsit linksmai 
laiką praleisti prie geros muzikos.

Visus širdingai kviečiame, kaip Chicagos, taip ir 
skaitlingai atsilankyti. Rengimo Apvaikščios

* ■ apielinkių lietuvius 
Apvaikščiojimo KOMITETAS

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR

nes

sudraskytų ir iš- 
knygučių, kurias 
susirinkimo bute 
kai jie suprato

Stote 

lipildyk ir siųsk Naujienoms

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JŪSŲ -

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

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

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

I Vardas

CKFWin Adresas

Miestas
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KIMBALL įvairiu Saliu Vardai jos gyventojui yra “Cymry”.

Crojikliai Pianai

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

Musų krautuvėse' esti platus pa
sirinkimas Kimbiill grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

PADEKAVONE
šiuomi

J. M. Finslow, I 
m 1645 W. 47th

širdingai dėkavojame Dr. 
kuris turi savo ofi- 

St., To\vn of l.akt 
apielinkėj, už pa 
sėkmingą išgy
dymą musų sū
naus Jono Pau 
liukauskio. kuri: 
turi 17 metų am 
žiaus, kuris buvo 
visai apkurtęs i 
negirdėjo per aš
tuonis metus.

Atlankėm laba 
tug visokių gy-

laiko ir pinigų 
pagelbėjo ir

lįsti) ausų lixi, 
buvo daryta ope

li! pražudymo daug 
musų sunui nieko ne- 

jis negalėjo nieko gir-

Suv. Valstybės nepripažįsta 
įsiją. Bet ir .Rusija nepripa-.

Brazilija šiandien oficialiai 
yra Brazilija. Per daugelį me
tų patys Brazilijos žmonės neži-

Tautų Sąjunga turės perduoti 
šitą sumanymą peržiūrėti Ame
rikai. Jeigu pasiūlymas bus 
principe-priimtas, tai Jungtinių 
Valstybių valdžia galėsianti pa
reikalauti iš Rusijos ir Kanados

M. Finsjow, ( 
dė be vaistų, 
J 615 W. 47th 
minavimo musu

pas D r. J 
, kuris gy- 
?as randasi 

po išegza- 
ėmė j j’ gy-

hiropractor 
kurio ofij 

St., u- jis 
sūnaus, 
•nešiu jis liko visa 

išgydytas, Dr. Ein<low atgrąžint 
jam atgal girdėjimą. Dabar musų 
sūnūs' Jonas Pauliukeuskas girdi vi
sai gerai. Laike ligo> jis sverdave 
tiktai 92 svarus, po pasveikimo da
bar Jis sveria 136 svarus.

D r. J. M 
misų sūnaus 
,Finslow sa-

Dar syki dėkavojar 
Einslovv už išgydymą 
ir rekomenduojame D 
vo viengenčiams.

Dėkinti tėvai,
'Juozapas ir \ iktoria

Pauliuką uskiai
Paulina St.

Jeigu tdri pūs
lės slogą arba 
skausmingą nu- 
sišlapinimą mė
gink

M II)Y 
Parduodama vi^ 
sose vaistiny- 
čiose. Greitai 
palengvina 
skausmą. /

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia 

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

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757

B. Kanne’s Fair 
HARDVVARE IR NAMU PAPUO

ŠIMO REIKMENYS
Gaso fitingai, Maleva, Alyva ir 

Langų Stiklai.
Nusipirkite geriausios maišytos 

malė vos galionui .................  $1.85
Calcimine visokių spalvų sva

rui ..........................................  ^,/žc
Blekinės buteliams kepuraitės 

svarui ......................................  19c
3345-49 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7022

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

Jeigu amerikietis paštu nori 
užsisakyti kaviaro iš Rusijos, 
tai turi laišką adresuoti‘“Union 
of Socialistic Soviet Republic”. 
Priversti pasauly pripažinti nau-( 
ją vardą. Sovietų valdžia laiks 
nuo laiko grasina sugrąžinti vis
ką, kas tik “Rusija” adresuota.

Yra lengva priprasti klaidin-. 
užvardinti įvaii^as šalis, sa

ko pranešimas iš National (ieo- 
graphic Society iš VVashingto- 
n’o. Nekurios šalis turi savo-, 
tiškus vardus. Kiek iš sekan
čių gali pažinti?

Mist
Eesti VVabariik
Suomet Tasavalta
A f riki va • t
Iran
Die Republic Osterrich

Egypt
Esthonia

l'unisia

Vardas paeina nuo Brazilijos

pirmiausio produkto dažo.
Chiniečiams Japonija yra 

“Nipon”. “Ni’’ reiškia saulę, ir 
“pon” reiškia tekėjinyi.

Suv. Valstijų žmonės visur 
vadina amerikiečiais. Yra 75,- 
000/100 žmonių Kanadoj, Cent- 
ralčj Amerikoj, Meksikoj ir Pie
tį/Amerikoj, kurie visi gali pa
sivadinti amerikiečias taip, kaip 
daro Suv. Valstybių 125,000,000 
gyventojų. Apart mūšų suvie
nytų valstybių, yra kitos suvie
nytos valstybes — Venezuelos 
ir Brazilijos.

Prancūzai Suv. Valstybes va
dina “Amerique”, italai — 
“America”. (FLIS).

i auiąu visus rumunų inžinie
riaus planas rodosi labai fan-l 
tastinis. Sunku gerai išskai
čiuoti, kokioj gilumoj reiks pa-| 
kišti -minas, kad išsprogdintų J 
salų keterą, tuo pačiu atidary
ti Iceliii Ailtni srovoi. .

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
R EGIS T R U (JT A A K Uš E R Ė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Pa
tarimus suteikiu veltui. Valandos 
nuo 1O ryto iki 4 po pietį]. (Kitam

4120 •'So. Richmond Street

Lietuva

i Austria
Morocco 

Lithuania
Įvairenybės

“Lietuva” įvairiose kalbose 
vadinama: 
italų

Budas Sibiro šalčiams 
švelninti

Lituania

eroatų 
danu

Litva
Litauen

Neapleiskite Savo Galvos
Odos

,Gražus veidas, bet o, kokia galva 1“
Ar kuomet nugirdote kų nors taip sa- 

♦.Įfflžj. kant apie ju»?
Nagams palitura, pudra, lupoms ir 

veidams <1 .žai... visa tai randa vieta ant 
jūsų pasidabinimo stalelio. O kaip su

' Pleiskanų mirtinas priešas 

nešvarų veidą, kaip ir nešvarių galvosLygiai tiek pat reiškia turėti 
odą, lodei kad pleisHnor nesislepia.

Ruffles pagelbės jums atsikratyti pleiskanų i savaitę ar dešimti dienų 
laiko. Pamėginkite jį.

65^, vaistinės?, arba pririųskite 75c. tiesiai į laboratoriją.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. Sth STS. BROOKLYN, N. Y.
-X----------- 1--------------------- ........... ................................. ......................... ,-----------

—--------------------------------------- - ---------- ---------- --------------------- ----------------------i------------------------------  ------

Lietuviai Advokatai

.1. SAU DARUS
J. PIKELIS

3159 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Geriausia ir pigiausia ap
rėdai ų krautuvė. Vasari
niai aprėdalai dėl -vyrų, 
moterų ir laikų; naujau
sios mados aprė<lulai už 
žemiausias kainas.

serbų
slovėnų 
švedu l
vengrų 
vokiečių 
ik ra i n iečių

Litva
Litva ir Litvanija

............ Litauen
Litvania
Litauen

iškraipo Su V. 
se- 
So-

Kelios tautos 
Valstybių vardą 
liai .National Geographic 
ciety atstovas lankė vieną1 dali

Vartojant asmenišką kortelę, 
vieton teisingo 'adreso ant kor
telės turėjo pažymėti tik savo 
žardą ir “America”, nes ten 
žmonės vadina Su v. Valstybes

Amerikietis, keliaudamas per 
Šveicariją, rado, kad tos šalies 
įmonės turėjo kelius vardus, 
liaurinū dalis arba vokiška Švei
carija vadinama Scweiz, pietų 
lalis arba italų Šveicarija-Sviz- 
'.era, vakarų dalis arba franeuzų 
iVeicarija-Suisse.

Luxemburgas randasi tar
ne Vokietijos ir Francijos, ir 
turi du vardu Gran-Duche de 
Luxcmbourg ir Groszherzogtuni 
Luxemburg. 
•soma valstybė 
du — Gaelic 
irm.

Šalių vardai
niausi palikimai.

Šiandien Vokietijos oficialia 
vardas yra Deutches Keich. Pa
tys vokiečiai save vadina 
Deutch, tą vardą angliškai- 
kalbantieji žmonės davė vieti
niams holandams. Prancūzai 
vokiečius vadina “Allemandes” 
arba “svetimšaliai”. Slavai 
juos vadina “Niemiec“ arba “ne- 
bylis” dėl to, kad nežinojo jų 
kalbos. Slavai 
‘Slowjane” arba 
net vokiečiai
“Wends” arba “svetimi”.

Valijos žmonės anglus vadina 
Saeson, škotai-Saoz, Airiai-

Ramiajam vandenie nuo 
Kamčatkos pasiausalio ligi Alia
skos iškišulio tęsiasi grandis iš 
J50 smulkių salų, vulkaniškos 
kilmes, vadinamų Aleutų salo
mis. Kai khrios salos apgyven
tos; bendrai jose gyvena apie 
4,000 žmonių. Seniau salos pri
klausė Rusijai, 1807 m. ji jas 
pardavė Amerikos Jungtinėms 
Valstybėms. Bendrai Aleutų 
salos Amerikos menkai verti
namos, nes nieko gera neduoda 
nei politiniu; nei ekonominiu 
atžvilgiu. Be to, jos dar truk
do prekybiniams laivams plauk
ti į šiaurės vandenis ir sulaiko 
šiltį vandens tekėjimo srovę, 
kuri, nesan| salų, tiesiai tekėtų 
j Doringo sąsiaurį. Spėjamų, 
kad šitos .šiltosios srovės turė
tų nemažą įtaką šiaurės van- 
<hnynui, nes kai kurios Ledy- 
nuotojo vandenyno vietos neuž
šaltų ir pats Sibiro oras žymiai 
atšiltu. Rumunu inžinierius Ja- t l

t novič nesenai kreipėsi i Tautų 
į Sąjungą, prašydamas leisti jam 
I “pašalinti” tas salas, t. y. iš- 
i sprogdinti jas.' Savo raporte 
Janovič tvirtina’ 
dinus Aleutų salas 
i(ų juros srovės 
plėstis į šiaurės
vandenyną, ir Sibiro Aliaskos

I oras turės žymiai suminkštėti, 
i atšilti, G šiaurinės Kanados 
I upės neužšals per visus melus.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo Kieta
8323 South Halsted St.

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

K. JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 01 H
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. -- Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

_____________________________ .... ... . ■

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

T.ietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti I.cavitt St.
Telefonas Canal 2552

Tel.

3241

Advokatas
S. La Šalie SI., Room 2001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

w DR. HERZMAN“®*
— IŠ RUSIJOS — ą

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

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

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

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

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonai:

, šiltos japo- 
galės laisvai 
la'dynuoląji

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

Airių Nepriklau- 
irgi turi du var- 
ir Saorstat Eire-

yra žmonijos se-’ VISI REIKALAUJA
X

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

save vadina1 
“išmintingi”, I 

juos vadipa

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

LIETUVON — 
užrašykite savo primi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

Paskanintas su Neprilig- 
stamais Importuotais

Bohemų Saazer Apyniais 
---------- 1------------------------ ;---------

“Antra Valanda Ryte ...”
Gilliai miegant ramiu mie

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

BAMB1NO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bambino.
Tie maži diegianti mfiilun«l 

giai tuojaus pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

vidurių suirimus—palengvina 
vidurių užkietėjimą.

Kūdikiai mėgsta jj I Net 
prašo daugiau!

35c. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie-H

šiai ii laboratorijos. Pasiunčiame pavyzdi ant pareikalavimo.

. F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. Sth STS. BROOKLYN, N. Y.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

r, ■■ •
’ * Z" r .■'

iOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbom St. , Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. PuRman 5950 
10756 S. Michijgan A v.
Miesto Ofisas: 127 N. Dcarbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearbom 6096 

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS
. Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legahškas popieras.

Franklin 2460

LE(IN S. MIKELONS
ADVOKATAS

Room 712 Otis Building

10 So. La Šalie St.
Vedu visokius reikalus. Susidėjęs 
su Eriękson X Johnson. Ofisas at
daras suimtomis po pietų.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų k>fisą ar j sto

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

Vienas skaitytojo i * skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
■ kas dieną ir ne dau. per mėnėsj, kaip kad būna Naujienų laidų. 

Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponusVpmainymui, turi būt priduodama var
das pavarde ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paltą, 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,

.................. .................... ......... k Atkirp čia ............ .......... —................ —•• 
Data: Gegužis 26, 1926 

\ **V CO « PORATIOIV
PRESENT FOR

I UNITED PROFIT-sAttlmUj MBmion
EPAIP TO

MG 14

HEMORAIDAI

Gydome Be
Operacijos

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

Daiigelj išgydėma vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

Jšegzaniinavimas ir patairymai 
dykai 

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 So. State St.

Kampas Congress St., 2 f L 
Valandos: Panedely, Seredoj

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

ir

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

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

17 t J J nuo ikt 11 vai. ryte; r alanŲOS į nuo jįj g Vąl. vakare

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

Kampas North Avė. ii* Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

X11XXXIXX1XXXXXIXXXXXXXXXX
MDr. Lawrence P. Slakis

DENTISTAS
4454 So. Western Avė.

VALANDOS: J
nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Avė. 
Tek Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 Ko. Ashland Are., 

near 47th Street
CHICAGO ,

Į~ 1
Bes. 6600 So. Artesian Avė.

Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St., 
Chicago. III.

DR. 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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.
s, ' .................  —

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

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

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN ’
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
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Chicago, III.
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Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas i Koosevalt 8600.

Chicagoje — paitu: 
Metairvs ......   $8.00

Užsimokėjimo kainai
1‘useį metų ..........  4.00
Trims mėnesiams ____   $2.90
Dviem mėnesiams ..........   1.60
Vienam mėnesiui ..............  .76

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija ......  -.............. 8c
Savaitei  ...............................   18c
Mėnesiui ..............     76c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams ..................................  $7.00
Pusei metų ......-.... -...........  8.60
Trims mėnesiams ..........    1.76
Dviem mėnesiam ....................... 1.25
Vienam mėnesiui ......    76

Lietuvon ir kitur užsieniuose 1 
(Atpiginta)

Metams ..............-............-— $8.0ė
Pusei metų ..............................   4.00
Trims mėnesiams ....-....... -....  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

savo “revoliuciniais” ūbaisiais, todėl dabar jie mėgina pa
sigauti publikų “patriotiškai^” šukavimais.

Tai yra žemiausios rųšies spekuliantai, kuriems ne
rupi joki principai. Vakar jie spekuliavo revoliuciniu mi
nių upu, šiandie spekuliuoja patriotizmu, o ryto šimts ži
no, kuo jie spekuliuos!

Doros pirmynžanga
perduoda teis- 
teismą, vagis 

melagius-liudi-

PAVYZDINGA RUBSIUVIŲ KONVENCIJA

KOMUNISTIŠKAS MUILO BURBULAS SUSPROGO

LIETUVIU BOLŠEVIKU ĮNEŠIMAS DEL VILNIAUS

SPEKULIACIJA PATRIOTIZMU

Nesenai įvykusi Montreal mieste (Kanadoje) Amal
gameitų siuvėjų unijoj konvencija, kurios aprašymai dar 
tebeina “Naujienose”, buvo viena sėkmingiausių tos or
ganizacijos istorijoje. Ji pasižymėjo visų-pirma tuo, kad 
frakciniai kivirčai joje nevaidino beveik jokios roles. Ko
munistų frakcija, kuri dar visai nesenai buvo taip stip
ri unijoje, kad grasino pavojus, jpgei unijos vadelės pa
teks į tos frakcijos rankas, šiame suvažiavime teturėjo 
vos apie tuziną iš 300 visų atstovų. Patys komunistai 
greitai pamatė, kad konvencijoje jiems nėra jokios pro
gos terorizuoti kitus delegatus, ir todėl laikėsi, bendrai 
imant, gana ramiai, tik vietomis sukėlė juokų savo ne
gudriais įnešimais.

Tuo budu, pasirodo, komunistų pastangos užkariau
ti galingiausiąją Amerikos darbininkų organizaciją rubli 
siuvimo pramonėje nuėjo niekais.

Praeitis ir ateitis
Neturi būti tokio manytojo, 

kuris tvirtintų buk praeitis atei
čiai įtakos neturi. Neklysįiu pa
sakęs, kad gamta — gyvybes 
jura laikotarpiams ribų neturi, 
taip kaip neturi žmogaus gyvy
bė atekirimui vaikystės nuo,se
natvės, lM‘t viskas įvyksta pa- 

| lengva, nejučiomis. Ribų nu
statymas gimė žmogaus vaiz
duotėje. Pavyzdžiui: “Jonai,— 
klausia Petras — tau turi būt 
dar tik kokie trisdešimtys me
tų ir dar nevedęs, nes kaip ma
tau esi vienas?” “Cba-ha-ha!— 
juokiasi Jonas, — tai neįspė
jai! Man jau keturios dešim
tys metų ir vaikučių krūva...” 
Bet norint surasti tiesą, re
miantis vaizduotėmis, galima 
rasti kompromisas. Be to dar. 
susmulkinimui vaizduotės, su
tveriama dabartis ir išspren
džiama tarp praeities ir ateities. 
Todėl, nors gamtos gyvenimo 
bėgyje tų ribų nėra, bet kiek 
bus reikalo — mes jomis nau
dosimės.

davis kaltinamojo žodžioms ne
tiki, nes bijo savo gyvybės ne
tekti, jis' nej ieško tiesos liau
dyje—jiS teisia kalėti ir tiek! 
Arba, vagis pavagia, bet poli
cija nežino. Tik skundėjams 
reikalaujant 
mui. Prieš \ 
persiūto gerus
ninkus, gerai sumeluoja nieko 
nežinančiam teisėjui—% ir lieka 
teisus!.. Skundėjai gali susilauk
ti teismo už garbės nuplėši
mų...” Juk pati liaudis geriau 
gali teisti . žinodama savitarpy 
visas gyvenimo smulkmenas. 
Jei ir butų klaidų, tai visai ma
ža butų. Taip butų 
rasti daug pavyzdžių 
gyvenimo sričių.
Palyginimas vergijos

Būdavo atsitikimų,

x Jack Londonas

GIPERBOREJOS gėralas
(Verte Tindi-Rindi)

(Tęsinys^

pasireiškė ypatingai aiškiai, svarstant vadinamąjį “am
nestijos” klausinių. Iš maskviškių pusės, mat, buvo įteik
ta konvencijai rezoliucija, kad butų priimti atgal į unijų 
“daugelis narių, išmestų” už politinius įsitikinimus arba 
už priešinimusi viršininkų politikai. Konvencijos paskir
toji rezoliucijų komisija, raportavo delegatų posėdžiui, 
kad tų dalykų, kurie yra minimi komunistų reikalavime, 
visai nėra.

p t * dnarinB
Viena, netiesa, kad iš unijos esu pašalinta “daug na-

spenduota. Antra, šitaip nubausti buvo tie nariai ne už 
politikų ir ne už politinius įsitikinimus, bet už tiesioginį 
trukdymų organizacijos darbo, už laužymų organizaci
jos taisyklių ir nutarimų.

Po komisijos paaiškinimo “amnestijos rezoliucija” 
buvo atmesta milžiniška dauguma balsų.

Kalbant apie juokingus incidentus Montreal’o kon
vencijoje, tenka paminėti Brooklyno lietuvių delegatų 
(54 lokalo) įnešimų. Tie delegatai buvo “laisviniai” bol
ševikai ir jie sumanė pareikalaut, kad rubsiuvių konven
cija padėtų Lietuvai atgauti iš lenkų Vilnių. Savo rezo
liucijoje (ji buvo paduota ištisai “Naujienose” pereitų 
pirrtiadienį) jie sako, kad lenkui yra užgrobę dalį Lietu
vos žemės su Vilnium ir kad todėl Amalgameitų unija 
privalo “daryti spaudimų J Amerikos kontinento vald
žias”, idant jos

su Lietuva 1920
Kiekvienas

reikalautų, kad-lenkai pasitrauktų iš 
ir laikytųsi Suvalkų sutarties, padarytos 
m.
pripažins, kad šis Brooklyno bolševikų

reikalavimas yra pats savaime teisingas, bet jisai buvo 
visai ne vietoje paduotas. Norėt, kad profesinė (ne poli
tinė!) darbininkų sąjunga Amerikoje, prie kurios pri
klauso įvairiausių tautų ir įvairiausių politinių įsitikini
mų žmonės, spręstų Vilniaus klausimą, tai juk yra gry
niausias absurdas- Delegatai iš to lietuviškų bolševikų 
žinksnio turėjo gardaus juoko.

Kodėl Brooklyno bolševikėliai sumanė iškelti tokj 
keistų dalykų rubsiuvių unijos konvencijoje?

Visi žino gerai, kad Vilnius jiems rupi tiek, kiek per
nykštis sniegas. Kai anąmet' lenkų Želigovskis įsilaužė į 
Vilnių ir Amerikos lietuviai delei to rengė protesto de
monstracijas, tai “Laisvė” ir kiti komunistų organai pur
vais drapstė demonstrantus. Kuomet Amerikos lietuvių 
visuomenė siuntė delegacijas i Washingtonų, reikalau
dami, kad Amerikos valdžia pakeltų savo balsų prieš ban
ditiškų lenkų užpuolimų ant Vilniaus, tai mūsiškiai ko
munistai iš to tiktai tyčiojosi.

O dabar, praėjus penkeriems metams po tų įvykių, 
jie staigu sugalvojo patys užprotestuoti prieš Lenkiją ir 
pareikalauti, kad butų ieškoma Amerikos valdžios pagal
bos Vilniaus atgavimui!

Aišku, kad tai yra daroma vien tiktai demagogijos 
tikslais. Lietuviški bolševikai jaučiasi nusibankrotavę su

Pažvelgus į pirmynžangą 
seniau

Trumpai prisiminsiu, kaip 
iš gyvulių etfcs kilo ir tobulė
jo žmonija, rinkosi žinių įvai
riose srityse daugiau ir dau
giau, kurias vadiname mokslu, 
kuli ura ir t. t. Tai ir rodo, kad 
darėsi pirmynžanga. Nekurie 
mano, kad pirmynžanga apsi
reiškusi tik pas žmones, o pas 
kilus gyvūnus jos nėra. Todėl 
įvairios grupės, ypač tikybinės, 
aiškina, kad žmoguje esanti sie
la, — antras, nenumirštanlis, 
dvasinis žmogus, ko negalį bū
ti pas gyvūnus, ne žmones. Bet 
ar jau tikras įrodymas, kad 
taip? Anaiptol ne! Paimkime 
žydų nuomonę kaslink sielos 
ir pamatysime, kad ne visi žmo
nės turi sielą, —- kad moterys 
jos neturi... šioji nuomonė bu
vo ir pas k risčioms, tik po ke
lių šimtmečių po Kristaus Ry
mo bažnyčioj dvasiškių suva
žiavimas pripažino moterims 
Sielą, ir tai lik vieno balso dau
guma! Bet ar tik tiek pirmyn- 
žaugos? Pirmynžanga ne vięn 
tame, kad pripažino, bet ir ta
me, kad dalinai davė lygybės, 
kartu ir laisvės moterims — 
vyrų pavergtoms!... (ii pažvel
gus iš kitos pusės, tuo pripa
žinimu padaryta senoji klaida, 
nes tuom tarpu nesamą tarpo 
įbrukta klynas — tarp moters 
įr gyvūno ne žmogaus, kad juos 
išskyrus, kaip buvo seniau pa
darytas atskirimas vyrų savęs 
nuo tų gyvūnų ir net nuo mo- 

’lerų; kaslink nežinomų sielos, 
tai ir kalbos nebuvo, aklai pri
pažinta, kad kiti gyvūnai netu
ri sielos ir tiek! Galima ginčy
ti, kad tokią filosofiją pagim
dė ekonominiai santykiai, kad 
(o j i filosofija ekonominių są
lygų davinis, bet artinasi link 
tiesos idėjų įdievinimo. Bet dar 
klausimas kitų gyvūnų prašosi 
tą pripažinti ir jiems, nežiūrint 
ekonominių išrokavimų.

Taip įsitikinę • žmonės ėmė 
vaizduotis visokių vaizduoklių, 
baisias dvasias... O tas viskas 
stovėjo ant nemirtinos sielos 
pamato, kad mirus blogam žmo
gui, jo siela buvusi nedora 
gązdina žmones įvairiais l>au- 
Laiiv Buvo manoma, kad ir 
čia padarė pirmynžai/gą. Taip, 
padarė pirmynžangą, tik nę iš 
tos puses, pažanga pasirodė tik 
tame, kad dar tebesantieji žmo- 
ųioje žiaurumo jausmai imta 
nejučiomis varžyti, imt^ bijotis 
* ’xl- ’ .dvasiomis po

dorinti s... Bet 
negali būti! Ji 
galingesnė, to- 
bet ir ji kei- 
jos lWistinė— 

tik pati

liktis blogomis 
mirties, imta 
sielos amžinumo 
tik slaptingeshe, 
bulesne gyvybė; 
Čiasi taip, kaip 
kūnas j įvairius kunus;

gyvybės reikšmė liekasi amži
na. Taip nyksta ir burtai, vai
duokliai. Tik palyginkime šių 
dienų žmogėdras, mažai turin
čius pirmynžangos. Čia dalina 
turime pripažinti rolę ir gam
tinėms kitoms jėgoms, nes pas 
žmogėdras mažiau stebuklų ra
sime, negu pal juoduosius. Pas 
žmogėdras šaltuose kraštuose 
gamta mažiau turi įvairių gy
vūnų, negu šiltame krašte pas 
juoduosius; todėl juodųjų būdas 
švelnesnis, nors burtubse dau
giau kliedinėja, čia ir pragyve
nimas prie to veda. 'Bet pir
mynžanga niekados nesustoja.

Sielą sutveriame iš proto, 
jausmų ir kitų neapčiuopiamų 
paprastos rank'os, neįmatomų 
akių, ko— nekurie sako— ne
turi kiti gyvūnai. Dabar imki
me kitus gyvūnus, ar jie netu
ri proto? Juk sakoma: “gud
rus kaip lapė”, čįa ir pasiro
do, kad lapė turi protą. No
rima įtikinti, kad tai tik in
stinktas pas gyvulius. Gerai, 
bet išimkime smagenis iš šuns 
ir žmogaus^ ir pąmatysime, kad 
vadinamą šuns instinktą ir 
žmogaus protą suardysime... O 
iš jų dviejų kuriam nors mirus 
—miršta ir siela, nes 
gali būti be kūno.

Gyvuliai ar neturi 
žangus? Imkim mažą 
arklys laikosi vienų pamų, 
kelią, žino savo 
reik vežti, kad 
kad neapvirtus, 
pono miestiečio dešimties metų 
vaikas, niekados arlkio neval
dys,—tikrai griovin įsiverstų... 
Bet kada nebuvo ratų, nebuvo 
kelio—nebuvo ir 
proto, nebuvo ir pačiam žmo
gui. Žmonės sau protą, kultu
vą susikorė irgi tik gyvenimo 
sąlygų verčiami, mokomi, o ne 
taip sau nei iš šio nei iš to. Tad 
pasirodo, kad pirmynžanga 
darosi pas visus gyvūnus. Tin
kamai pirmynžanga išsilpetos, 
kada bus prašalintas ekonomi
nės gobšumo sąlygos.

Kaltybių pradžia
Kaltybių pradžia ne ten, 

žmonės pamatę nustato, 
daug ankščiau prasidėjusi, ar 
prasideda.

Jei nori gyventi, tai turi dirb
ti, nes be darbo negalima gy
venti. Rodosi, 
švenčiausi pareiga, 
įsigilinę randame 
čia nebekalbu apie 
didikų luomus, bet 
vien darbo liaudį, 
darbas atliekamas 
kad patenkinus savo asmeni
nius reikalus, neaįsižiūrint kaip 
atsilieps į kitus. Dar yra taip 
daroma, kad dirba ir pats ne
žino ką daro. Blogiausiai tas, 
kad už savo darbų vaisius ima 
kaltinti tuos, kurie nori per
spėti, gerai pamokinti. Tokie 
tik atžangą daro:

Gobšieji žrttoųčs prisimuša 
virš liaudięs, įtikėdami ją, kad 
jie tik gerinusi ir gudriausi; o 
liaudis patikėjusi atsiduoda jų 
valiai. Iškilusieji sutveria sau 
tinkamus įstatymus, 
ima griežtai valdyti, 
jaučia, kad gali būti 
i>et klaidinama negali 
bildu, kaip atsiekti tą tobulesnį 
gerą. Pasitenkinti gali tik pa
ti liaudis ir vien tik pati liau
dis, susipratusi liaudis; patys 
turime tvarkytis, tvarkytis ir 
tvarkylis, o ne kad kas valdy
tų ir jodytų sprandais... Bet 
kyla klausymas: kaip? štai at
sakymui ;pavyzdys:

“JUrgis 'heteisingai skundžia 
Petrą įstatymdaviui, nieko ne
žinančiam apie Petrą, tik ži
nančiam savo knygas įstato
mais prirašytas, buk Petras 
kėsinasi ir kitus kursto ant į- 
statynidavio gyvybės. Įstatym- Naujieinų kablegrąinų

siela lie

pi rm y n-

žino 
pareigą, kad 
neužkliuVUs, 

(Ii mokyto

arkliui tokio

kur 
bet

darbas —tai
Bet i jį 

netobulumų 
išsigimusių 

apie darbo, 
Daugiausiai 

vien tam,

kuriais
Liaudis 
geriau, 
surasti

galima 
iš įvairių

Tačiau Musu murmėjo: “O., 
ponas”, kalbėjo jįs, “mudu su
kaupėme žymią atsargą medaus 
sunkos patakos, cukraus ir mil
tų; bet musų palapinė bloga, 
drapanos plonos ir patale nu
šiuro kailiai. , Mano pilvas rei-, 
kalauja mėsos, kurios tvaikas 
nekiltų iki žvaigždžių, ir arba

tų laisve f°s> — tokios, kuria Tumasukas 
kad <ver- p'asruva. Ir aš labai ilgiuosi sa

gų ponai dėl didesnio sa*u džiau-'mano Nivako tabokos, kuris 
gsmo ištisomis eilėmis ant are.-* mąsto mus pražudyti. Nuo mil
uos statydavo vergus apgink
lavę įvairiais kirviais, šakėmis, 
peiliais, bruzduliais ir... įsaky
davo pulti vienus ant kitų ir 
išskersti... O jie klausydavo... 
Būdavo vergų, kurie kogeriau- 
siai gyveno ir nenorėjo girdėti 
apie laisvę... Dauguma vergų 
turėjo jiems duotus ūkius, įsi
rengdavo juos ir savo vaikams 
palikdavo. Žinoma, ponas ga
lėjo juos nuplakti, parduoti, 
nužudyti**- bet tai tik galėda
vo, o įvykdavo retkarčiais.

Laukiečiai ponai, įgiję prak
tikos nuo pramonininkų, patys 
ėmė naikinti vergiją. I’ricžas- 
čių pradžia ne vien tame, bet 
ir daug ankstyvesniam© žmoni
jos daugėjime.

Pažvelgus kas darosi dabar
tinėje vadinamoje laisvėje, — 
netenka pasidžiaugti tąja lais
ve. Kodėl ? Todėl, kad vergi
ją panaikinus ■ užkrovė dideles- 
nius mokesnius ir įvairias vals
tybines pareigas. Visi, vieni 
nuo kitų, ėmė grobti ’ turtus. 
Kas apsukresnis, tas liko tur
tingesnis. Dauguma bevelijo, 
kad vėl grįžtų vergija, nes ver
gijoje nereikėjo varžytis, kon
kuruoti. Bet patys ponai to ne
benorėjo, nes pamatė, kad mi
nioms, tarpusavy besivaržant, 
pralaimėjusieji netekę ištver
mes ima parsiduoti nebe visam 
amžiui už duodamą gyvenimui 
ūkį,— bet už menkesnį dieninį 
atlyginimą. O ponui daug nau
dingiau prie darbo priversti ne 
su savo bizunu, ,bet centais, pa
sirinkti tvirtesnį darbininką, 
kuris visada galima pavaryti, 
kuris pigiau siūlosi už kitus. 
Rodosi laisvas, gali eiti pas 
vieną, pas kitą ir kur tik nori 
darbo prašyti, bet tikrenybėje 
jasirbdo, kad pats geru noru 
parsiduoda—baisesnėn vergijon! 
Čia atžanga padaryta link bar
barizmo... Technikos srity pa
žanga yra—Ket butų buvusi ir 
vergijos viešpatavime sulaukus 
šių dienų. Pavyzdingo tik tiek, kuris žėrėdamas akimis ir grą-* 
tad liaudį privertė galvoti, o sinimais kalboj; 
pirmyžanga ir eina galvojimo* kad aš «u juo eičiau sandery- 
celiu.

(ų beveik dustu, cukraus ir me
daus sunkos patukas valgau kiek 
noriu, bet Musu širdis lindi ir jo 
patalas dykas.”

— “Nešinkis!” — .atsakiau. 
— Tu silpno pakaušio ir kvai
las. Ramiai sėdėk ir lauk; vis
ko mums rasis. 0 jei pradėsi 
iškąrto griebti, maža užgriebsi 
ir galutinai liksis be nieko- Tu 
Jcudikis sulyginant su
žmogaus Išmintim. Laikyk už 
dantų liežuvį ir žiūrėk kas bus: 
o aš parodysiu tau, kuriuo keliu 
mano užjūrio broliai suima sau 

‘visų^ žemės turtus. Pas mus 
tai vadinasi “gešeftu”. Bet 
kur tau suprasti gešeftą!

— Antrąja dieną jis atbėgo 
dusdamas: “O, ponas! Stebė
tini dalykai dedasi šamono Ni- 
vako “adatoj”; mudu pražuvo
me nespėję panešioti šiltų kai
lių arba pamėginti geros tabo
kos! O visa todėl, kad bepro
tiškai tu godus medaus sunkos 
patakos ir miltų! Nueik pats ir 
pažiūrėk, o aš kolkas pasėdėsiu 
piję katilo.”

Taip tat, aš nuėjau pas Niva- 
ką. Pasirodo, pasinaudojęs ma
no pavyzdžiu vykusiai pasidirb
dino sau varomąjį puodą. Mane 
pamatęs jis negalėjo paslėpti 
pergalės? Tai buvo su protu 
žmogus, ir mano palapinėj, ma
tomai, jis nelabai stipriai už
snūdo su dievais. ,

— Bet aš nesumišau , 
žęs namo, kreipiausi 
žodžiais? ^Laimei šie 
pripažįsta nuosavybes
nors, bendrai kalbant, jiems sto- 
kuoja daugelio labdaringų įstai
gų, žmonėse esančių.' Šios nuo
savybės pagarbos dėka mudu su> 
tavim pastorėsime ir virš to, 
įvesime čia tokius naujus~parė- 
dymus, kurie kitiems žmonėms 
tiktai didelio vargo ir kančių 
kainą davėsi.”

— Bet Musu mane neramiai 
suprato,kol nepasirodė šamanas,

— O aš atsakiau: “Prisiekiu 
vilko kunu, kad tu kvailas, kvai
liais tavo bočiai buvo iki tavęs, 
tokiais pat bus ir ainiai iki pa
skutinės kaitos! Tavo išmintis 
blogiau išminties stoka, ir tavo 
akys prie gešefto aklos, apie 
kurį tau aš jau sakiau ir kuria
me nieko tu nesugalvosi. Eik 
tįukstanties kvailių sunau, ir išr 
jįerk “chučo”, kuris Nivako 
“adatoj” verdamas; padėkok sa- 
Vo dievams, kad baltojo žmo
gaus išmintis tavo gultą padaro 
minkštą. Eik!* Ir kai įsigersi, 
grįžk, kol dar tebebus kvapas 
ant lupų, kad aš pažinčiau.”

— Praleidus dvi dienas Niva
lias atsiuntė mums linkėjimų ir 
kvietimą savo “adaton”. Musu 
iluėjo, o aš pasilikau vienatvėj 
klausydamas puodo kliunkesį ii 
pripildydamas orą šamano ta- 

baltojo | bokos durnais; šią naktį mano 
turgus menkai klojosi ir mane 
niekas nepažvelgė, išskyrus j 
mane tikinti jauną medžiotoją 
Angitą. Kiek vėliau grįžo Mu
lu vos apversdamas iš juoko lie
žuvį ir mirksėdamas akimis.

— “Tu — didis žmogus”, ta- 
iie. “Tu — didis žmogus, o po
ne, ir todėl tu neteisi tavo ver
gą, Musų, kuris tankiai abejoja 
ir negali suprasti!”

— “O už ką tau dabar atleis
ti?” paklausiau. “Perdaug iš
arei, ar ką. Ar stipriai miega 
šiimano Nivako “adatoj?”

— “Ne, jie serga kunu ir pik
ti; o vadas Tamasukas sugriebė 
Nivaką už gerklės ir prisiekė sa
vo bočių kaulais, kad daugiau 
nebeišvys jo veido. Bet žiūrėk! 
Aš įėjau “adaton”, viralas virė 
iV šniokštė, garas ėjo žąsies kau
lu visai taip, kaip tavo garas ir, 
kaip pas tave, virto vandeniu, 
kur sutiko ledą ir lašėjo prikai- 
sltuvan iš tolesnio galo. Nivą- 
kas mums davė išgerti, ir kas 
gir? Visai nepaneši į tavo gė
ralą; liežuvio nekando, nosy ne
buvo, — ištiesų buvo vanduo! 
Nles gėrėme ir gėrėme, net per
virš, bet visi ramiai ir šaltomis 
širdimis. Nivakas abejojo ir de- 
Uesys jo lupomis driekėsi. Iš
skyrė Tumasuką ir Ipsukuk iš 
visų svečių, juos atskirai paso- 
(Įino ir velijo gerti jiems ir ger
ti. Iy jie gėrė, gėrė, gėrė, bet 
vis tebesėdėjo atšalę ir be j uo
lių, kol Tumasukas atsistojo įpy
kęs ir atgal pareikalavo kailių 
ir arbatos, lįft atidavė. Taipat 
Užriko pykdama ir čypdama Ip- 
šykuk. Ir visi svečiai visko pa
reikalavo atgal ką davė, ir pasi
darė didelis sąmyšis.”

(Bus daugiau)

ir grį- 
i Musu 
žmonės 
teises,

pareikalavo,

bų. “Štai matai”, jis šaukė, 
“visąme kaime ne pas ką nebe
liko nė miltų, nė medaus sun- 

Idėjinės grupės padaYč eko-į ros patakų. Viską atėmei tu 
ųomines sąlygas. Jos kovoja gudria n ranka iš mano žmonių, 
viena prieš kitą. Teisingiau bm j<lirįe miegojo su dievais ir da
tų pasakius, kad jos ekohomi- bar nįeko nebeturi, išskyrus li- 
r.ės, nes vjos visos sukasi apie gotas galvas> linkstančius ke- 
įerbuvio klausymus, ir sąly-» įr nenuramdomą šalto van- 

dens troškulį."- Tai nėgerai, ir 
mano balsas jiems vadovauja; 
priseina mums su tavim keistis, 
kaip tu mainikavai su jais, kuo
met iškeitei miltus ir medaus 

! sunkos patakas.
— Aš atsakiau: “Tavo kalba 

V gera ir-tavo lupose gyvena iš- 
/ mintis. Kelsimės. Už tiek tai 
; miltlį ir medaus sunkos patukų 

Su nusišypsojimu wali- tu man duosi pakelį su “žvaigž- 
ma drąsiai spėti, kad baigiame ,de” jr dvi skardines rūkomosios 
atgyventi gabšųjį kapitalizmą, 
urėsim brolišką socializmą. Ta

da atpuls pasiskirstymai j gru- 
pes-ir kovas. Sii pagelia musų 
pačių tobulinamosios pramonės, 
8ii luvinįmu ir žengimu pirmyn 
musų pr-oto, musų jausmo, mes 
žengiame į tobulybę, į dorą...

—Aldona.

Idėjinės grupes.

gerbūvio ]
$oms pasikeitus—miršta ir nau
jos gimsta. Net tikybines gru
pes rūpinasi šio gyvenimo ir net 
pomirtinio gerbūvio reikalais, 
nors tai fantazija.

Kurlink einama
* ~ v

Ką teko zskaudžiai nukentėti 
ai ainiams užrašome į is

torijas lapus, o ką gero išmoks- 
;ame, tą irgi pasilieku m e am
žinai. i

Del greito piniginių 
reikalų atlikimų su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės

tabokos.
— Musu burbtelėjo, o kai bu- 

. vo baigtas turgus ir išėjo šama
nas, mane užpuolė: • “štai da
bar tavo beprotystės, dėka, mu
du ištiesų pražuvome! Niva- 
kas pats pravirs “chučo“ ir kjti 
ateis laikas, įsakys žmonėms 
negerti kito, kaip tik jo “chu- 
čą^’. Ir todėl mudu su tavim 

'•pražuvome, ir musų lobis nie
kam nereikalingas, ir liksimės 
mudu šlykščioj “adatoj”/ ir Mu
su patalas — kaip pirmiau šal
tas ir dykas.”

PO GAISRO 
IŠPARDAVIMAS

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

JOS. f. SUDRIK
3343 So. Halsted Street
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CHICAGOS 
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Švarumas ir sveikata

Kaso Dr. Herman H. Bundesen, 
Chicagos sveikatos komisio- 
n torius.

Atsiraityk rankoves ir pagel
bėk šluota išnaikinti ligas gim
dančias bakterijas, Gelbėdamas 
išnaikinti šiukšles ir purvus 
apie savo namini jus darote ge
ro sau ir sako kaimynui, nes 
atsakomybė už apsaugojimą sa
vo namo nuo ligų nepriklauso 
vien Sveikatos Departamentui; 
kiekvienas musų turime atlikti 
savo dalį, kad pagelbėjus nai
kinti didžiausį žmogaus prie
šą — nematomas ligas gimdan
čias bakterijas, kurios mus lai
ko apsupusios nuo lopšio iki 
grabo.

Blogiausias dalykas su gatvių 
kitikėmis yra tas, kad jose ga
li būti ligų perų. Miesto gat
vės luti daugiausia dulkių, ku
rias vėjas išnešioja, o kartu ir 
ištisas bakterijų armijas.

J trinti Į miesto gatvių dul
kes yra spiaudalai neatsargių 
moterų ir vyrų, kurių tūli turi 
limpamąsias ligas, kaip džiovą. 
Dulkės prilimpa prie praeivių 
batų; jos įsigauna į drabužius; 
prilimpa prie rankų; vėjas jas 
įpuxia į praeivių nosis, o taip
jau į namus ir darbvietes- kur

jos sugula ant kaurų, langų už
dangalų ir rakandų.

Du svarbiausi budai išvengi
mo ligų yra daryti tai, kas su
tvirtina sveikatą ir padidina kū
no nuojiegumą priešintis li
goms, o kitas — bandyti vi
sais žinomais budais sunaikin
ti ligų perus, tuo sumažinant 
pavojų užsikrėtimo ligomis.

Kad būti sveiku, jus turite 
rūpintis savimi. Jus turite bū
ti švarus, valgyti reikalingą 
maistą, tinkamai miegoti, gy
venti kaip pridera ir sveikai 
mąstyti. Ypač jus turite laiky
ti švarias rankas, kadangi lim
pamosios ligos gali prasiplėšti 
nuo nešvarių rankų.

Dulkės ir šiukšlės niekur ne
tinka. Jų greitai prisirenka, 
bet švarumas reikalauja pa
stangų. štai kodėl švarumas 
yra reikalingas nuolatinio ru
pesnio. Gal būt patsangos pa
laikyti švarumą ir yra sunkus 
dalbas, bet tai yra kaina ge
ros sveikatos, o kas yra svar
besnio už sveikatą?

Niekas, ką žmones ir gyvu
liai naudoja, nepalaikys savai- 
mi švarumo. Viskas kas gyve
na, auga ir juda palieka atma
tas ir šiukšles. Jeigu jus susto
site valyti save ar namą, tai 
greit prisirinks dulkių ir šiukš
lių. Palaikymas švarumo yra. 
nuolatinis darbas, bet jis ilgai
niui gerai apsimoka.

Dizinfekcija yra budai su
naikinti ligų perus ar padaryti 
juos nepavojingais. Viskas, kas 
tai tinkamai atlieka yra vadi
nama dizinfek tau tais.

Muilas ir kiti dizinfektantai 
ir vanduo atliks stebuklus ko-

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACUOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines^ perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį sav^ 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
6377—Marijonai Banienei 

12265 Juozui Eičiui
i 2258—Onai Gudmonienei
12256—Petronėlei Paulauskie

nei
12262—Domininkui Valančau-

skui
6528—Antanui Mačarniui 
65 15—Pranui Sakalauskui 
C>533—Aleksandrai Žilinskaitei 
6575—Justinai Sinkaitei

22137 Johanai Šveikauskaitei 
6610—Antoninai Razenskaitei 
6626—Anelei Šiaudukienei

22847 Julijonui Petaraičiui 
22862—Adolfui Dudžiui 
22870—Klemensui L’ogelai 
5>5572—J o n u i Pet rok 11 i
55573—Mykolui Butvilavičiui 
55574 —Kdvurdui Varnui
55575—Petronėlei Jonušienei 
22861—Petrui Jonušauskui
6666—Onai Knietienek
6661—Jonui Trainauskui

22442—Karolinai Šidlauskienei 
12310—Pranui Baniui
21304—Jevai G uogienei
21309—Juzefai Lenckienei 
21305—Aleksandrai Katauskie- 

nei

6698—Zofijai Kavaliauskutei 
24279 -Leonui Peleckiui

6711— Konstantui Majauskui 
12318—Pranui Dukauskiui
6712— Marijonai Degutienei 

24744 Onai Bareišienei 
12212—Zosei Kuncaitei
6252—Adomui Šimkui

24258—Juozapui Pužauskui 
6355—Barborai Vaišvilienei 
6448—Elzbietai Petrulienei

21263—Juozapui Jociui
6501—Antanui Stumbriui
6479 Stasiui žulpai
6490—Anastazijai Skrebienei 
6509—Magdalenai Mačienei 
6513—Marijonai Indrikienei 
6507—Antoninai Jasulaitei 

22436—Benediktui Zikui 
22800—Bronislavai Vienalaitei 
55520—Marijonai Oslapaitei

Pinigai išmokėti per 
kitus Bankus

925 Ciprian Krusz
6536—Uršulė Bernotienė 

24276—Adomas Lastakauskas 
24277—Uršulė Krupienė 
55498—Agota Brazowska 
75250—Marian GasparaviČiutė

voj su pilnomis bakterijų dul
kėmis, • bet jeigu į kambarius 
mažai įeina saules šviesos, jei 
oras suplėkęs ir niekas nepri
dės darbo, tai ligų perai turės 
labai smagius laikus, ypač kam
bariuose, kuriuose nesenai bu
vo sergantis limpamąja liga li
gonis. Prie tokių aplinkybių 
reikalinga chemikalinė dizin
fekcija.

Dabar yra patogiausias lai
kas išnaikinti visas šiukšles, 
kurių prisirinko per žiemą. Li
gų perai gal būt slepiasi kam
puose, kad pradėjus naują gy
venimą. Neturi būti leidžiama 
šiukšlėms susirinkti, bet jos 
turi būti visiškai sunaikintos.
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Nušovė plėšiką
Polieistas Gazoli Whitley, 

negras, saugojęs A & P san
krovą prie 4108 S. State St., 
nušovė vieną iš dviejų plėšikų, 
kurie bandė tą sankrovą api
plėšti.

Kanale rado lavoną
Is kanalo ties Lawndale til

tu, Summit, lapo išimtas lavo
nas nepažįstamo žmogaus, apie 
35 40 m. amžiaus. Jo rankos 
buvo tvirtai surištos virve. Spė
jama, kad tai auka savitarpi
nio Įvairių mušeikų ir bu t Jė
gerių saikų kovos. Lavonas iš
buvęs vandeny kokius 3 ar 4 
mėnesius.

Pašovė fabrikantą,
Joseph Ginsburg, 51 m., 1104 

W. Madison St., turtingas ci
garų fabrikantas ir profesio
nalinis bondsmanas, tajM) iš
vogtas prie savo z namų 5558 
U.ongress S t., du sykiu peršau
tas, nuvežtas-prie 17 ir Lavvn- 
dale gatvių, apiplėštas ir pa
mestas. Nugabentas ligoninėn 
jis pasisakė, kad jis žino kas 
ji pašovė- ir už ką, bet atsisakė 
policijai pasakyti. Jis veikiau
sia mirs.

■ ■ n 1.x--*--- - —---- —-—m-

Apiplėšė sankrovą
Kada Mrs. Gertrude Volino 

buvo viena savo vyro brang- 
menų sankrovoje prie 2738 W. 
Chicago Avė., įėjo trys plėšikai, 
kurie apiplėšė sankrovą ir pa
ėmė už $5,000 brangmenų. Ka
dangi ji bandė priešintis, tai 
vienas plėšikų ją nunešė į 
miegamąjį kambarį, sumušė ją, 
veik nuogą nurėdė ir pririšo 
prie lovos, taipjau užrišdamas 
burną, kad ji negalėtų šauktis 
pagelbos.

Vaikas prigėrė šuliny
Henry Grell, 1711 N. Wliipple 

St., su savo pačia išvažiavo pas 
savo seserį paviešėti, palikda
mi savo penkis vaikus namie. 
Kada vakare tėvai sugrįžo na
mo, tai nerado jaunesniosios 
dukters Virginia, 16 mėn. Po il
go ieškojimo kūdikį rasta ne
gyvą vandens pervados šuliny 
—“catch basin”. Matyt, vai
kams bežaidžiant kieme, mažoji 
mergaitė kai)) nors prislinko 
prie šulinio, kurio geležinis

l dangtis kokiu nors budu nu
slinko ir mergaitė įkrito į šu
lini. Ji prigėrė 4 pėdų gilumo 
vandeny.

Uždarė kabaretus
Federalinis teismas išdavė 

laikinius injunetionus prieš 
tris žymiausius vidurmiesčio 
kabaretus — Moulin Bouge, 
Friafs hm ir Al Tearney’s Town 
Club. Paskiau busią išduoti ir 
nuolatiniai injunetionai, kurie 
juos uždarys vieniems metams. 
Prieš juos buvo panaudota vi
sai naujas kaltinimas. Jie ne
buvo kaltinami, kad patys par
davinėjo rpunšainą, bet kad 
jie leisdavo savo svečiams atsi
nešti munšainą ir jį gerti ka
barete. Esą tai taipjau peržen
gimas prohibicijos/ įstatymų.

Kabaretų ir hotelių savinin
kai padarė savo susirinkimą ir 
nutapė prieš tokį patvarkymą 
vesti griežtą kovą, atsikreipiant, 
jei bus reikalo, net ir į šalies 
augščiausį teismą.

Illinois socialistų 
konvencija

Vakar užsibaigė Illinois So
cialistų partijos konvencija, ku
rioj nominuota kandidatus L 
įvairias valstijos valdvietes ir 
priimta valstijos platformą.

Tarp kitko konvencija piritą-’ 
rė referendumui dėl alaus, bet 
išreiškė griežtą pasipriešinimą 
militariniam lavinimui mokyk
lose, apie kurį militaristai vis 
dar nenustygsta kalbėję.

Kandidatais tarp kitų tapo 
nominuoti: Jungt. Valstijų se
natorių — John T. VVhitlock iš 
Cbicagos, į kongresą — George 
Koop ir Charles Potorclec, val
stijos iždininku - - Ansel Brooks 
iš Bockford, valst. htigščiausio 
teismo klerku — Tilden Bo- 
zarth iš Staunton, valst. mo
kyklų superintendentu — Flo- 
rcnce S. Hali.

Neteko vaiku — bandė 
nusižudyti *

Mrs. Eleanor Tackett, 35 m., 
motina 8 vaikų, kurių vyriau
sias 15Zinetų, o jauniausias 3 
metų, stengėsi viena prasimuš
ti kelią ir išlaikyti savo šeimy
ną. Jos vyras mirė keli metai 
atgal ir ji liko viena. Bet sun
ku vienai uždirbti pragyveni
mą liek daugeliui vaikų. O 
ypač brangus butai. Veltui ji 
ieškojo mažesnių kambarių — 
visur atsisakydavo priimti su 
vaikais. Esą geriau šunys, ka
tės, bet vaikų niekas nenori ir 
visi atsisako persamdyti kam
barius, jei yra vaikų.

Kada našta pasidarė nepa
neša ma, ji atidavė vieną vaiką 
prieglaudon, paskui kitą, trečią 
ir 1.1. Pagalios beliko lik du,’ 
bet ji neteko darbo ir buvo pri
versta atiduoti į >prieglaudą ir 
paskutinius du vaikus. Bet ji 
išsiderėjo iš prieglaudos, kad 
tie vaikai nebus kitur atiduoti 
atiftinimui, nes ji. kiek tvirčiau 
atsistojusi ant kojų, bandys 
juos iš prieglaudos atsiimti.

Vakar ji betgi nuo savo jau
nos dukters gavo laišką, kad ir 
jauniausias jos suims tapo ati
duotas nežinia kam už auklėti
nį. To buvo jau perdaug ir mo
tina iš nusiminimo bandįj. nusi- 
nuodinti. Tečiaus laiku Ją nu
gabenta ligoninėn ir ji pa
sveiks.
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Dabar sujudo ir labdarybės 
įstaigos. Vienos prižada jai dar
bo, kitos prižada pagelbėti at
siimti jaunesnįjį vaiką. Ji gi 
atsisako priimti labdarybę, nes 
ji norinti dirbti, ir savo darbų 
išmaitinti nors paskutinius du 
vaikus, kuriuos ji vėliausia ati
davė prieglaudon. ,

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Padekavonė'
Tariam širdingą ačiū visiems 

giminėms ir draugams dalyva
vusiems Kazimiero Kaminskio 
laidotuvėse Gegužio 30 d., 1926 
m. Ačiū Rosąlando draugams 
už gėlės, taingi ir Kanklių cho
rui už prisiuntimą tokio gra
žaus gėlių vainiko. Ačiū Cicero 
draugams už duobės papuošimų 
ir P. Petroniui už pasakytų 
prakalbų piie velionio kapo. 
Ačiū graboriui Eudeikiui už 
gražų ii- mandagų patarnavimų 
laidotuvėms.

Dar kartų tkriam širdingų 
ačiū visiems, kurie tiktai daly
vavo ir prisidėjo kuom nors 
prie palaidojimo velionio Kazi
miero Kaminskio. -

Liekam nuliūdę,
Sesuo ir Švogoris

/ E. S. Dambrauskai 
10632 Edbrooke Avė.
Roseland, III.

TEN IR IŠ
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų
Resolute, Reliance, Albert 

Ballin, Deutschland 
Haniburg

ir populiariSki vieno kabin 
laivai,

Cleveland, Westphalia, 
Thu ringiu

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos 

fsonois new yor- iK° iki kau‘ LUUno ir atgal
Plūs ’JJ. S. Kevenue taksai 

l------------------------------------/
Savaitiniai išplaukimai 

Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie ,

United American Lines
(Harriman Line) Joint Service with

Hamburg American line
177 N. Michigan Avenue

MY X.V UJfc COOLO IMMEKT A
TAAT UOGULtJ TA\Ce.TUfc. UAMO COT CV

04 SJJKKA AOS’C. CU& CDULb IT TO TWt CTY 
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DR. VAITUSH,
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Phlengvins akių Įtempimą, kuria 

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

1545 West 47th Street

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

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

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAVVFORD 1480

TELEFONAS CANAL 0464

J, F. R ADŽIUS 
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
I>aidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
.prie grabų išdirby- 
stės. '' t

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Buulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicagu, III.

Phone Boulevard 6203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagraby direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 16th St.. Chicago

S. D. LAGHAW!GZ
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotojas 
2314 W/ 23rd Place

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga. 
nčdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys

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

...................... * .... > ✓

Atėjo Kultūra No. 4. Kai-
ęa 45 centai. Galima gauti:

NAUJIENOSE , 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

z*__

'GOT
VOfc HUSVG. 
s, £XKWOU)»

Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galimn valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame Visų savo darbą, ir 
žemas ntusų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Wc8t 47th Street
Netoli Ashland Avė.
________į-------------------------------------------------

SERGANTI ŽMONES!
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūsles, Chroniškomis 

ir 1 Privatiškomis
Ligomis '

Privatiškos ligos yra pavojingos 
gyvenime ir reikalauja inteligen
tiško ir teisingo gydymo. Tuksian
čiai yra /lustoję savo sveikatos ant 
visados ir statė j pavojų savo gy
vybę bandydami be vertės gydymų, 
kurie prižadėjo greit išgydyti. Per 
trisdešimtį metų praktikavimo, Dr.

Ross yra išgydęs 
tūkstančius, ku
rie turėjo tas li- 

agas.
Serganti yra už

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

DR. ROSS turi dalei- 
dinių praktŲcuot!
ciną ir Chirurgiją Iili* 
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5535, išduo
tas Illinois State 'Board 
of Health. Buvęs Svei
katos Komisijonierius 
antro 
to Illinois valstijoj. Yra 
baigęs didžiausii}/ Medi
cinos Kolegijit ir turi 
patyrimą virš trisdešim
ti metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatiškų LiEU-

Del 
Nusil
pusių 

ir 
Visai 

Bejėgiu 
Vyrų

Specialis gydymas yra vartoja
mas, kad pagelbėjus atgauti vik
rumą ir vyrišką stiprumų. Jos sti- 
midiuoja giles, išvalo kraujų, apva
lo sistemų nuo nuodų ir sustiprina 
nervų celes. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nės turi prašalinti iŠ savęs silp
numą ir ligas. Grynas kraujas 
suteikia sveikatų ir stiprumų; 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 išcgzaminavlmo.

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. Nedelioj nuo 10 iki 1 po 
pietų. Panedėly, seredoj ir suba- 
toj nuo 10 ryto iki 8 vakare.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas,
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Lieluvių Rateliuos Pranešimai
/

SIŪLYMAI[ KAMBARiy REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME

Šiandie Klaipėdiečiu 
prakalbos

M. Meldažio

seno 
darbuotojo 
dailininko 
papasakos 
apie Ma-

apie klaipėdie-

šiandie vakare, 
svetainėj, 2212 \\ 
pirmos Chicagoj prakalbos Ma
žosios Lietuvos atstovų,’ 
Mažosios Lietuvos 
Martyno Jankaus ir 
Adomo Bruko. Jie 
daug įdomių dalykų 
žąją Lietuvą ir
ėių sukilimą prieš entente, ku
riame abu svečiai netik kad 
aktyviai dalyvavo, bet ir buvo 
vienais iš sukilimo vadovų. Jų 
prakalbos todėl bus labai įdo
mios kiekvienam ir todėl kiek
vienam verte Į jas atsilankyti.

D.I).

Maruuette Park
Išvažiavo Lietuvon .

važiavo vielos gyventoja p-ia 
Teklė Bakas. žmona aptieko- 
riaus Prano Rako, turinčio nno-

Ji su dvejetą vaikučių išva
žiavo paviešėti 
masto ir 
nimą

bet Į).p. Rukai 
apie visišką apsigyve- 

Lietuvoj, jei rastųsi pa-

žymi Maruuette Park Chicago 
La\vn gyventoja, 'lai p-lė Lili
ja Žilviciutė. Ji taipjau išva
žiuoja Lietuvon, aplankyti sa
vo gimtinį kraštą ir gimines. 
1 rudenį be<gi ją vėl pamatysi
me I). D.

Town of Lake
J. J. Zolp išvažiuoja Lietuvon

Atėjus pavasariui, kas tik 
gali ir turi kiek laiko, suskato: 
važiuoti Lietuvon, kad savo

mią vasarą.
C 4

štai su Naujienų ekskursija 
išvažiavo Lit luvon apie 66 žmo
nių. Pereitą gi savaitę išvažia
vo J. J. Zolp, teisingiau tovvn

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

ar kviečia.

Maruuette Park aplelinkėj
PASIRENDAVO.IA 2 gražus kam- 

mužo.s, 
vanduo

bariai dėl 3 vaikinų prie 
mandagios šeimynos, šiltas 
visada.

S. M., 672»3 S. Maplevvood 
Tel. Ilcmlock 19X9

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

AtHakymM: $100.00 **yir 
$6.00 į metus pei vigą 

likunj gyvenimą.

RENDAI kambariu, vaikinui arba 
merginai, galima valgi gaminti. At
sišaukit 2-ros lubos.

4440 So. Califomia Avė.

MOTERŲ
MOTERŲ veiterkų, $18 į savaitę. 

Lovų taisytojų, $65 j mėnesį. Indų 
plovėjų, $17 j savaite. Virėjų, $25 
iki $40 į savaitę. Į dirbtuves mergi
nų, $15 'pradžiai. Turime taipgi ir 
daugiau visokių darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY / 

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

dole
ri“ n-

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudaro nematomą juostą 
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiama 
šjmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

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

Naujienų. Spulka.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — painislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

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

JIESKOPARTNERIU REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

padėtų ant tų instrumentų, mes 
norime pirkėjų su casb, Yra pri
krautas visas augŠtas upright pia
nų, fonogųufų, 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.

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.

uždirba po 
kiekvieno 

kiek jūsų 
laikytumėt ji

su sekretorių 
, o nuo j 
dauginsis

U J.) IENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Prisidekite j šią draugiją

su- 
jusų

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia savišelpos organiza
cija Chicagojc — priklauso net 800 
v\ rų 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 metu. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priėmamos ir 
čielos draugijos, jeigu, dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lieluvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So.

I’el. Roosevelt 8500. i 
nariai norinti įstoti j 

paduoti prašy- 
draugijos nariui,* 

čia
Chi-i

Pavieniai 
šią draugiją, galite 
mą bile vienam 
arba kreipkitės į 
galėsite išpildyti aplikaciją j 
cagos Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted Sl.

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų ekstra susirinkimas įvyks 
Seredoje, Gegužio 26 d., 1926 met/,, | 
Mark VVhite Sųuare svet., 7:00 vai. I 
vak. Visos narės malonėkite atšilau- Į 
kyti, nes bus daug svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

Humboldl Parko Lietuvių Politiš
ko Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks Seredoj, Gegužio 26 dieną, 
7:30 vai. vakare, 3310 Evergreen 
Avė., Chicago, III. Nariai malonėkit 
būti laiku.

— A. Walskis, Sekr.

Lietuvių Teatrališkas Kliubas ren- 
a prakalbas Gegužio 26 <1., Serc-

lankyti, daugiausiai jaunimas, 
aiškinama apie suorganizavimo 
io jaunimo veikiančio kliubo.

— A. Barkauskas, Pirm.

Bus

NORTHSIDIEČIŲ ATYDAI
Kurie norite važiuoti su troku j 

Lietuviškas Tautiškas kapines pa
puošimo, kapinių dienoj, Gegužio 31, 

vietos realestatininkas, malonėkite užsiregistruoti į Morning 
Vykinto sptilko# vedė-

gal sekmin
ginusias
taipjau
jas. Su jo ekskursija išvažiavo j 
apie IO žmonių. Su jais išvažia-Į 
vo kartu ir J. J.
šeštadieni visi

Star Kliubą, 1652 N. Robey St., ne
vėliau kaip iki Seredos vakaro.

— Komitetas

“Leviathan”.

Jaunuolių Orkestro praktika įvyks 
Seredoj, Gegužio-MaV 26 d.. Mark 

ekskursiantai ( White Sųuare svet. Jaunuoliai malo- 
Yorko laivu nėkit v*8> atvykti. Taipgi malonėkit 

I sugrąžint tikietus ar pinigus nuo pra- 
K i ėjusio Jaunuolių vakaro.

!« «norvi — Komitetas
. .. ii 1vo vietoje paliko p-lę Heleną 

Buzgaitę, jauną, Im-I gabią lie-| 
tuvaitę, kuri sugabiai veda vi-, 
sus plataus p. Zolp biznio re i-

Betgi p. J. Zolp 
ilgai viešėti Lietuvoj, 
pradžią liepos mėnesio 
busiąs Chicagoj. —T. T.

nemano
Jis apie 
jau vėl

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
minėtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, perint kurie 
negalinai ‘‘Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų“ išnešiotojas Pranas .1 urenąs, 
5118 So. Paulina St. 'I’el. Prospect 
1887.

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos U Eremino
Šios dainos tinka chorams ir 

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

įsigyk sau vieną šių daipų
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai . 1^7 t VI vi^(| y v Vili IIIQ į JI VU1A MK-

yra musų sielos suramintoja iri1' ta,?J. 22. ir 3 Ų.etų amz’a«s. ne- j j • i peraukšta ir mylinti namus. Aš esu
paguoda: liūdna — padainuok Į mainierys ir turiu tuose mainose šė- 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su- 
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. ŠI 
knygelS, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS: , | 
“Naujienas” pradedama išnešioti ( 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace ir . 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap- j 
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
į savaitę arba sykj j mėnesį. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
t lipinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros į 
Knygynas. 3210 S<». Halsted St. (Tel. 
Rnijlevard 9663)

APSIVEDIMAI
JIEŠKAU merginos, kuri turi pa- 

' tyrimą prie stubos ir norėtų būti 
prietelka visą gyvenimą; ji turi bu-

rų; 33 meti} amžiaus, nerūkau ir ne- I 
geriu svaigalų. laiškai ir fotografi
jos ant- pareikalavimo bus grąžintos. 
Žingeidaujančios rašykit.

C. BULLOTA 
Sam, Idaho

ISRENDAVOJIMUI
RF.NDON geri apart meni tai, 4— 

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

Kreipkitės.
559 W. 31st Street

REIKALINGA moteris partneris, 
gera gaspadinė, tarp 3Q ir 40 metų, 
prisidėti $1.000 prie Rooming House 
biznio nešančio gerą pelną. Įneštus 
pinigus garantuoju; jeigu bizuis ne
patiks Itlike 3 mėnesių, 
grąžinsiu su geru nuošimčiu, 
atsakąs našlys, turintis _ _
gerą farmą, tai vienam yra ilgu ir 
sunku viską piižiurčli. Meldžiu at
siliepkit)

nešančio gerą pelną.
jeigu biznis 

pinigus su-
Esu

prapertę ir

. Meldžiu at- 
ypatiškai, jeigu galima nuo 

.............. ryto iki 1 po pietų arba 
laišku. JONAS AMBROZA, 3136 Con- 
gress St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ

Spauzdinam įvairius spaudos dar
bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programas, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
į musu spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 VV. 33rd St., Chicago, III.
Tel. Yardsr 6751

Tel. Yards 7282 
BR’DGEPORT PAINTlNG 

& IID W. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Pre».

Už-

. BAGDONAS BROS.
MOVING, EM’RESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted St.

'I’el. res. Yds 3408—Blvd 7667 office

Tel. Lafayette 8705'—8706

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.

KRAUTUVIŲ F1KČER1AI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be
kerotų. 'Musų

pecialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas'užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo jstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcz.e Lawndalc 0114.

Tel. Prospect 7960

Alias Fliel Company
Prezidentas V. Gapszevvicz

Anglys, Coke ir Išėdas
Olselio ir l^etail Anglių Jardas
Pirkite anglis dabar, nes yra

< pigesnės

4913-19 So. Paulina St.
Netoli 49th Street

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co^ 
1637 Wcat Diviaion SU 

netoli M&fshfield

Tel. Pullman 1413
John teninga

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontrakto rius

32 West lllth Place
Chicago, III.

.... .......  ""'q 1 ............. .

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA jaunos moteries virėjos 
i kleboniją. Atsišaukite iš ryto.

— • | 623 W. 45th St.fia/ y__ -*______________  ___
465 ‘----- - ‘

REIKALINGA patyrusi veiterka j 
restaurantą.

3206 So. Halsted St.

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

REIKIA moterų sortavimui sku
durų ir vyrų dėl beilinimo. 615 
Hobbie St., netoli Larrabee Street, 
Lincoln 4283.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS janitoriaus juigel- 
hininkas. Senyvas žmogus, neturin
tis šeimynos. Geras užmokestis ir 
guoliš. 1227 Lunt Avė., Rogers Park, 
UI. Sheldrake 9814.

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

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

AUTOMOBILIŲ mechanikų, $40 j 
savaitę. Automobilių plovėjų, biskj 
patyrusių, $35 j savaitę. Motorų alie- 
jotojų, $30 j savaitę. Antrarankių 
virėjų, $30 Į savaitę. Berniukų j dirb
tuves, $15 j savaitę. Vyrų prie na
mų darbo, $65 j mėnesį, kambarys 
ir valgis. Janitorių, $25 j savaitę. 
Malevotojų, $6 j dieną. Darbininkų, 
50c į valandą. Langų plovėjų, $120 į 
mėnesį. Grindelių, 55c j valandą.

Taipgi turime ir daugiau visokių 
darbu. Atsišaukit:

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. Halsted St., 2 fl. 
K^impas 42nd St.

REIKALINGI darbininkai j 
restoraną: 1) viena veiterka tu
ri būti patyrus savo darbe. 2) 
Abelnam restorano darbui, tin
kančio vyro ar moteries. 1549 
Indiana Avė., Tel. Calumet 1277.

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos. Turi būti apsipažinęs su tuo 
darbu. Gali būti apisenis žmogus.

.J. SAVICKAS
1900 So. Union Avc.

AUTOMOBILIAI

PRANEŠAM Chicagos 
kad turim naujų au-

SIUOMI 
visuomenei, 
tomobilių agentūrą, Studėbnkers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six , ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P.,'ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes 
Pašaukit bile 
si m

gaunam ant mainų, 
kada, o mes pribu-

AUTO SALES

1).

MILDA
3121 So. Halsted St.
Tol. Boulevard 1685 

Kuraitis ir A. Kasu lis. vedėjai

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilankykit pas , 

VVĖST AUTO WRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Roo'sevelt 2794 

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

PARSIDUODA Fordas sedan 1925 
metų, beveik naujas. Kaina $145.00., 
Vakarais 4357 So. Washtenaw Avė.' 

Lafayette 1329

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

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

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

1444 So. 50th Court 
Cicero, III.

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė maišytų tautų apgyventoj dpie- 
linkėj. Geras biznis, $100.00 {plau
kų kasdien. Pardavimo prježaslis — 
turiu tiis biznius.

2306 Blue Island' Avenue 
Tol. Canal 6772

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė; gali pirkt ir nelabai paty
ręs; galiu už <lyką pamokinti; lietu
vių centras, prie sttytkarių linijos, 
per 18 metų išdirbta vięta; darbas j 
namus ateina. Pasinaudokit proga. 
Savininkas (Jonas Markūnas, 1309 S. 
50th Ct., Cicero, III. Biznis kitoj 
vietoj.

TURIU parduoti tuojau iš priežas
ties apleidimo miesto savo $809 ver
tės grojik,H pianą už $150. Yra 75 ro- 
leliai ir benčius, $50 cash ir po $10 
j mėnesj.

VIALAITIS
6512 So. Halsted St., 1-mos lubos

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

PARSIDUODA 2 krėslų' Barbei- 
Shop, 2 kambariai pagyvenimui.

730 W. 17th Street ,

PARDAVIMUI barbernė, moder
niška, 3 krėslai, geras biznis, pigiai 
jei pirksit j 8 dienas.

5845 Irving Park Blvd.

NORIU MAINYT

Bučernę ir grosernę ant nebran
gaus namo. Mano biznis geras li
roj vietoj, 
daug metų. Kreipkitės j 

NAUJIENAS, Box 764 
1739 So. Halsted St. y 

__________ ------------------------ i

Man jau nusibodo
ge- 
per

PARDAVIMUI lunch room ir ne
svaiginamų gėrimij parloras, geroje 
vietoje, senas biznis.

1220 W. 69th Street

PARDAVIMUI pigiai restaurantas, 
biznis išdirbtas, priežastį patirsite 
ant vietos. 11955 So. Halsted Street, 
Tol. Pullman 4396. j

PARDAVIMUI du pečiai (gas 
combination ir kietų anglių. 
Taipgi dining setą. Atsišaukit 
nuo 5 iki 9 vai. vakare.

' 834 W. 33rd Street ’ 
Viršuj štoro

PARDAVIMUI storas cigarų, 
tabako ir taip visokių smulkių 
daiktų, labai pigiai arba galima 
mainyti ant lotų.

153 E. 107th Street 
Tel. Pullman 0928

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, gera vieta, biznis gerai eina. 
Renda pigi. Lysas ilgas. Priežastį 
(pardavimo patirsi! ant vietos, norinti .................. ’ " . ..
k tų

MIKE PAUKŠTIS
4511 So. Wood' St.

PARSIDUODA grosernė ir vaisių 
krautuvė. 4906 W. 14th St., Cicero, 
Illinois.

PARDAVIMUI barbernė, graži vie
ta, garu šildoma.

6305 $o. Richmond St.

PARSIDUODA restaurantas. Daro 
gerą biznj. Matyk savininką nuo 12 
iki 2. 1400 So. Jefferson St.

NAMAI-ZEME
Special bargenas North Sidėj

Naujas mūrinis namas, 2 Da
tų po 5 ir 5 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas, budavo- 
tas pagal vėliausios jnados, lo
tas 37X125 f t. Garažas dėl 2 
mašinų; parduosime pigiai jir- 
ba mainysime ant namo south 
sidėj. Namas randasi 2132 
Le Vergiu Avė.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.
Lafayette 7674

N.

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

«
8 KAMBARIŲ rezidencija parda

vimui, garu šildoma, cementinis skie
pas, 2 Jcarų mūrinis garažas, barge- 
nas, $6,800, cash $1,500. 11948 Egg- 
leston; Pullman 0755. *

GAUSIT GERA FARMA PIGIAI

De| savo moteries ligos esu prŲ 
verstas . parduoti gražią 70 akrų 
farmą didžiausioj lietuvių koloni
joj Michigane, arti Foiintain, prie 
didelio kelio; upelis bėga per far
mą; geros triobos. Kas ąreit pirks 
— parduosiu labai pigiai.

Y. GEDMIN .
10104 Wcntworth Avė., Roseland

BARGENAS. Pardavimui tran- 
sferinis kampas, 25x125, tinka 
dėl biznio, ant 59 St., 100 pėdų 
į vakarus nuo Western Avė., 
South Front, savininkas Phone 

xProspect 2468 arba atsišaukit: 
5950 So. Talman Avė.

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

2 PAGYVENIMŲ namas, 7 
ir 7 kambarių, karšiu vande
niu apšildomas, aržuolo tri
nias, maudynes, elektra ir visi 
parankitmai; Įmokėti $3,000, 
kitus kaip rendą. Namas ran
dasi 5122 So. Carpenter St.

4 PAGYVENIMŲ namas
5 kambarius, kampinis lotas 
by, 125 f t. 
kitus kaip 
dasi 6(>(M

po

įmokėti tik $3,000, 
rendą. Namas ran- 
06 St. Louis Avė.

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

NAUJAS mūrinis bungalovv, 
5 kambarių, lotas 40X^25 Et. 
Įmokėti $1,500. Namas randa
si 5607 S. Natchez Avė.

5 KAMBARIŲ medinis cat- 
tage, Įmokėti $1,500. Namas 
randasi $5538' So. Kostncr 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.

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ.

Lafayette 7674

2 flaty mūriniai - be cash 
arba tik biskj įmokėti, pasta
tysime ant jūsų išmokėto loto 
už $10,000 ir augščiati — bun- 
galovv, $6,000, 3 fialų, $16,000. 
30 metų patyrę namų statyto- 

Teisingas patarnavimas.
sti;hnfeld & co., 4ioe n. 
Hamlin Avė. Phone Irving 8608

.)»»

3 NAMAI mainui, rendos neša 
*$350 j nienesj — 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 namap, 1 metų senas, 
North West Sidėje 2 po 5, garu ap
šildomi, lotas 40x125, taipgi 2 karam 
garadžius. Gražiausioje vietoje ant 
North Sidės. Mainysiu ant biznio ar
ba mažo namuko South Sidėje. Pri
imsime “Mortgečių” kaip “casb”.

ŠVELNIS ir MANKUS 
1443 N. Pauliną Street 

Tel. Armitage 6411
ju.

BARGENAS

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

5318 So. Califomia Avė. 
CRANE and MORELAND

V ' 3359 W. 55th Street

— NE BLUFAS —

— BET TEISYBĖ —

Už $1500 gausi $3000.00

Savininkas priverstas yra 
parduoti savo biznišką kam
pinį nam 
mais G 
$1500.00 paliks lengvais iš
mokėjimais. Rendos j me
nesį $85-00.

Skubėkit spekuliantai. 
Agentai neatsiliepkit. 
Šaukit Canal 5947.

namę su 3 pagyveni- 
už $1500.00 įnešant, o

KANKAKEE UPĖ

pigiosPasirinkimui dideli lotai, 
kainos, lengvais išmokėjimais, Sale 
yra gerui įrėhgtas kliubas. Musų pa
siūlymą nieks negali viršyti. Illiajia 
Heights Land Co., 1504 Strauss Bldg. 
VVubash 6736-6737.

150 — NAMŲ
Dabar budavojamų: 

kambarių, medines a 
i : ■ . _

Pirmus įmokėjimas liktai $100, ki
tus kaip rendą. Šis mimų olselio 
pasiūlymas yra dol jūsų pasirinki
mo. Galit įsigyti vieną tų puikių 
namų tiesiai nuo savininko, liktai 
su- biskiu įmokėjimo, kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais; At- 
sišaukit šiandien.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Avė.

6407 Irving Park blvd.
6537 Irving Park 1)1 vd.

5 ir 6 
murinės. 

KAINOS $3600 iki $6200

GERIAUSIA VIETA
Bridgeporto savininkas parduoda 

modernišką 2 flatų po 6-6 kamba
rius, karštu vandeniu šildomus, ar- 
žuoliniai trimingai ir t. t. Narnas 
tik 2 metų senumo, nupirksit su ma
žu j mokėjimu.

3332 .So. Union Avė.

MORTGECIA1-PASKOLOŠ
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palukaną.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

$250,000
Paskolinsiu <lel antrų morgičių, 

mažas komisas, Teisingai atliksim 
Veikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

24 va-

ir ab-‘ 
biznio.

Cash Už Jūsų Namų 
Įplaukas Ir Lotus

, Už bile išmokėtą namą, 
landų patarnavimas.

Atsineškit savo deeds 
atraktus prirengtus dėl
Mes suteiksime tuojau gerą pasiū
lymą. Atdara kas vakaras.

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757
" ■ ------- -------------------------

MOKYKLOS
Specialūs Kainos

Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste^ 

. buklingą pasiūlymą. Veik tuojauš 
pakol šis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W, Madison, Chicajo, III.

Phone Seelev 1643
M. E. HUTF1LZ, Manager

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

Illinois Plumbing Works
514 N. La Šalie St.

Mes 
karais

va

VYRAI, BARBERYSTū 
APSIMOKA 

mokiname dienomis ir 
ir jus galite , uždirbti

mokinatės. Musų išmokinimas 
rengs jums darbą ąrba patys 
lėsite 'eiti į biznj. Atsišaukit arba 
raškykit

Interhational Barber College
672 and 651 W. Madison St. 

CHICAGO, ILL.

ga

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, marinėlė rašy
mo, prekybos tęisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystes, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystes, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

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

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu <1el automobilių 
chanikų ir Šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jųp m’okinsitčs, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klosos.
FKDERAL AUTO .ENGINEERING 

1507 W«8t Madivon St.

me- 
pasi- 
naują


