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D-RAS K. GRINIUS LIETUVOS PREZIDENTAS
Liaudininkai Kviečia Socialdemokratus Valdžion
Vals. Liaudininkų Sąjunga 
atsisako sudaryt valdžia 

be Socialdemokratų
Socialdemokratai gavo balsų 

beveik tiek pat, kiek 
Liaudininkai

Dr. Grinius išrinkta Lietuvos Prezidentu
(Specialinė L. Merikonto kablegrama 

Naujienoms)
KAUNAS, birž. 7. — Lietuvos Respublikos

Prezidentu išrinkta Dr. K. Grinius.
Mykolas Sleževičius, pakviestas premjeru, 

organizuoja ministeriu kabinetą.

Valdžios sudarymo 
keblumai

KALNAS. Opozicija, lai
mėjusi Seimo rinkinius gegužės 
8 ir 9 dd., dabar stovi prieš 
svarbų ir painų klausimą, kaip 
sudaryti valdžią.

Keblumas yra tame, kad nė 
viena partija naujame Seime 
neturi daugumos. Valstiečių 
liaudininkų partija yra stip
riausia bet ji turi tiktai 22 at
stovu iš 85. Jai tenka todėl tar
tis su kitomis partijomis.

Sekanti po vai. liaudininkų 
partija yra socialdemokratai su 
14 atstovų. Dauginus net, negu 
atstovų skaičius, reiškia skai
čius balsų, paduotų rinki
muose už socialdemokratus. 0- 
ficialiame vai. liaudininkų są-
jungos tarybos pareiškime pri-» skyrusios nuo Valstiečių Liau- 

1 “bendru balsų dininkų Sąjungos. Todėl, ap
svarsčiusi susidariusią po rinki
mų padėtį, Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjungos Centro Taryba 
nerado pateisinimo SOcialdemo-* 

■ kratų partijos nusistatymui pa-1 
i vyriausybė

je, o tik remti Valstiečių Liau
dininkų sudarytą vyriausybę, 
ir priėmė rezoliuciją, kurioj pa-1 
siūlė Centro Komitetui imtis

pažįstama, kad 
skaičium socialdemokratų par
tija mažai tesiskyrė nuo Vals
tiečių Liaudininkų Sąjungos.” 

logiškai todėl šitom dviem 
partijom reikėtų dabar pasida
linti tarp savęs valdžios suda- tiems nedalyvauti 
rymo atsakomybę, stengiantis 
ją taip sudaryti, kad prie jos 
rėmimo pritraukus bent dalį 
smulkiųjų neklerikalinių gru-
Pių.

Bet socialdemokratų partijos 
taryba, susirinkusi gegužės 18 
d., nutarė, kad socialdemokratai 
neprivalo eiti į valdžią. Jie su
tinka tiktai remti v. liaudinin
kų sudarytą valdžią tam tikro
se ribose.

šitam socialdemokratų nusi
statymui ir susidariusiai dėl jo 
padėčiai apsvarstyti vai. liau
dininkų sąjungos taryba laikė 
posėdį gegužės 23 d. Jame bu
vo nutarta, kad liaudininkai 
ims iniciatyvą vyriausybės su
darymo reikale “tik ta sąlyga, 
jeigu ir Lietuvos Socialdemo
kratų Partija panorės pateisin
ti savo rinkimų pasitikėjimą ir 
prisiims pareinančią iš to pasi
tikėjimo atsakomybę.” kitaip 
sakant, jeigu socialdemokratai 
sutiks eiti į valdžią.

Kaip “L. žinios” praneSa, v. 
liaudininkų sąjungos Centro 
Komitetas kreipėsi j socialde
mokratų partiją, kviesdamas ją 

savo pirniesnį nusistatymą per- 
žiufėti.

Liaudininkų tarybos rezoliu
cija yia tokio turinio: 
Valstiečių Liaudininkų S-gos 

Centro Taryba naujos vy-j 
naujybės sudarymo klausimu
Įvykusiame 1926 m., gegužės; 

mėn. 23 d. Valstiečių Liaudinin
kų Sąjungos Centro Tarybos 
posėdyje be ko kito buvo svars
tomas ir naujos . vyriausybės' 
sudarymą klausimas. Iš prane-’ 
Šimų iš vietų paaiškėjo, kad 
krašto gyventojų opozicinis 
ūpas visiškai atatinka rinkimų 
daviniams. Tuo upu dalinai ga
li būti išaiškintas kairiųjų poli
tinių grupių laimėjimas ypač 
Socialdemokratų partijos, padi
dinusios šiais rinkimais savo at
stovų skaičių 87,5 nuoš., o ben-l 
dru balsų skaičium mažai tesi-

iniciatyvos vyriausybės sudary
mo reikale tik su ta sąlyga, jei
gu ir Lietuvos Socialdemokratų 
Partija panorės pateisinti savo 
rinkikų pasitikėjimą ir prisiims 
pareinančią iš to pasitikėjimo 
atsakomybę.

80 darbininkų pritroško 
gazais kasyklose

IRONTON, Ohio, birž. 7.— 
Vietos Alpha Portland Cement 
kompanijos kasyklose šį rytą 
mažne žuvo 80 darbininkų. Sep
tintą valandą ryto atėjus jiems 
dirbti, visi jie pritroško susi
rinkusiais kasyklose nuodingais 
gazais, ir po pusantros valan
dos septyniasdešimt penki jų 
suskubta išgabenti į paviršių, 
kur jie padaliau atsigavo.

Penkių darbininkų dar pasi
gendama. Bijoma, kad jie ne
būtų kur-visai nutroškę.

Ukrainiečiai kelia maištą. 
prieš lenkus

Ryty Galicija reikalauja sau 
autonomijos; Susirėmimai su 
kariuomene Tarnopoly

DANCIGAS, birž. 7. — Gauti ( 
čia pranešimai skelbia, kad uk? ( 
rainieČiai'Rytų Galicijoje pakė
lę maištą prieš Lenkų valdžią,! 
reikalaudami savo kraštui au
tonomijos ir atisakydami būti 
Lenkijos pavaldiniais. i

Maištui patrempti Lenkija 
vartoja kariuomenę. Tarnove ir 
Lvove. Lenkai paskelbė nepap
rastą padėtį, o Tarnopoly — 
apsiausties padėtį.

Praneša, kad Tarnopoly įvy
kę ginkluotų susirėmimų tarp 
lenku kariuomenės ir ukrainie-
čių. Susirėmimuose keliolika as
menų buvę užmušta ir daugiau 
kaip penkiasdešimt sužeista. 
Daugiau kaip šimtas studentų 
areštuota.

Susikirtimai Tarnopoly įvykę 
tuojau imi ukrainiečių suruoštos 
didelė^ demonstracijos, kur kal
bėtojai reikalavo, idant tuojau 
butų sušauktas nepriklausomas 
Rytų Galicijos seimas. Demon
strantų minios atsisakė klausy
ti karo vyriausybės įsakymo iš
siskirstyti, ir dėl to įvyko susi
rėmimas.

Tokios jau demonstracijos už 
Rytų Galicijos autonomiją' įvy
ko Tarnove ir Jaroslave. Lvove 
ukrainiečiai puolė kalėjimą, rei
kalaudami paleisti politinius 
kalinius. Dvidešimt ukrainie
čių buvo suimta ir tuojau iš
danginta į Varšuvą.

Del kilusių neramumų uni
versitetas ir aukštosios techni
kos mokyklos Lvove ir Tarno
poly tapo vyriausybės uždary
tos.

Rytų Galicijos kaimuose ir 
miesteliuose valstiečiai organi
zuoja maištininkų būrius, at
kreiptus ypač prieš mokesnių 
rinkėjus. Lenkų vyriausybė, į- 
tardama, kad kilusieji neramu
mai esą komunistų propagan
dos vaisius, įsakė urmu areš
tuoti komunistų vadus ir agita
torius. ,

Viso1' Rytų Galicijoj įvesta 
aštri cenzūra laikraščiams.

Nikaraguos maištinin
kų laivas suimtas

iMANAGUA, Nikaragua, birž.
7. — Valdžios laivyno jėgos va
kar suėmė maištininkų škunerį 
Anderson, kuris gabenęs jiems 
daug šautuvų, keletą nedidelių; 90 naujų generolų
armotų, dinamito, amunicijos 
ir bombų.

Iš DŽIAUGSMO NORĖJO PA
BUČIUOT VISUS SPREN

DĖJUS
PEORIA, III., birž. 7. — Vie

tos teisme šiandie įvyko byla 
mokytojos, Frances Matsoniu- 
tės, kaltinamos dėl sukūlimo 
savo automobiliu kitos mašinos. 
Ji buvo skundžiama dėl $3,000 
atlyginimo. Pritaikintieji 
sprendėjai išsprendė, kad ji ne
kalta, ir mokytoja taip dėl to 
nudžiugo, kad prašė teisėjo lei
sti jai visus dvyliką sprendėjų 
pabučiuoti. Teisėjas betgi pa
tarė jai to nedaryti.

[Pacific and Atlantic photot

John V. AVeidemeier a la ba
ronas Beaverbrook, kuris, sa- 

t

koma, turįs apie 50 pačių. “Ba
ronas” tapo areštuotas Phila- 
delphijoj. Jis bus teisiamas už 
daugpatystę ir prigaudinėjimą. 
Mat, baronas vesdavo tik tur
tingas moteris, kad galėjus pa
sipinigauti.

Sirijos sukilėliai atsisako 
padėti ginklą

Francuzai ruošias pradėti žy
gius “visu grieštumu” sukili- 

. inui galutinai nuveikti

BEIRUTAS, Sirija, birž. 7. 
—Nors paliaubos tarp francuzų 
ir sukilusiųjų Sirijos giminių, o 
taip pat francuzų ultimatumas 
sukilėliams, kad jie padėtų gin
klą, nepasibaigs anksčiau, kaip 
birželio 15, iš visa ko matyt, 
kad druzai ir kitos maištingos 
giminės pasiryžusius tęsti karą 
toliau. Tatai matyt iš to, kad 
iki šiol jie visai atsisako naudo
tis Francijos aukštojo komisa
ro Jouvenelio pasiūlytomis są
lygomis.

Jouvenel pareiškė, kad jeigu 
maištininkai neišpildysią pa
statytų jiems reikalavimų iki 
birželio 15, tada francuzai pra
dėsią karą su visu griežtuniu, 
iki pagaliau Sirija busianti vi
siškai nuraminta. Francuzams 
kova dabar daug palengvėsian- 
ti, kaflangi,. karui Morokkoj pa
sibaigus, daug tūkstančių karei
vių, o taip pat šimtai aeropla
nų, busią iš ten perkelta į Siri
ją

ROMA,* Italija, / birž. 7. - - 
Premjeras Mussolini paskyrė 
devyniasdešimt naujų generolų.

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

j Aplamai grąžu; maža atmai
nos ’ temperatūroj;« . vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra sieks rni- 
nimum 58°, maksimum 71? F. 

I šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:23 valandą.

| Egipto Zivar Pašos kabi
netas rezignavo

KAIRAS, Egiptas, birž. 7.— 
Egipto ministeriu kabinetas su 
premjeiu Zivar Paša atsistaty
dino, tuo supratimu, kad Adly 
Paša, liberalas, tuojau sudarys 
naują valdžią.

Naujai išrinktasis parlamen
tai susiriks birželio 10 dieną.

[Nors parlamento rinkimus 
laimėjo Egipto nacionalistai su 
Zaglul Paša prieky, pastarasis 
betgi, dėl Anglijos spaudimo ir 
grūmojimų, atsisakė užimti 
premjero vietą, užleisdamas ją 
liberalui Adly Pašai.]

Viltis Anglijos kasyklų 
streikui baigti

LONDONAS, birž. 7. — A. 
J. Cook, kasyklų darbininkų fe- 

Ide racijos sekretorius, šiandie 
'pareiškė, kad jis manąs, jogei 
langliakasių vykdomasis komite
tas priimsiąs kasyklų savinin
kų pakvietimą į preliminarinę 
konferenciją pasitarti kasyklų 
streiko dalykais.

Meyer London mirė
Buvęs pirmas- socialistų kon- 

gresmanas krito automobilio 
auka

NEW YORKAS, birž. 7. — 
Bellevue ligoninėj praeitą nak
tį mirė Meyer London,''žinomas 
socialistų darbuotojas ir buvęs 
pirmas socialistų kongresma- 
nas. Jis mirė, fatalingai auto
mobilio užgautas.

London buvo gimęs Rusijoj 
4871 metais. - Į Jungtines Vals
tijas atkeliavo būdamas 20 me
tų amžiaus, o septynetą metų 
vėliau, baigęs jurisprudenciją, 
pradėjo užsiimti advokatūra. 
Socialistų tikietu jis buvo iš
rinktas kongreso nariu per, du 
kartu, nuo 1915-1919 ir nuo 
1921-1923, ir visą laiką stropiai 
dalyvavo socialistų ir darbinin
kų judėjime.

Rusu kniazio ir austrų 
barono duelis

V1ENNA, Austrija, birž. 7.
Iš Raabo, Žemutinės Austri

jos, praneša apie įvykusį due- 
lį tarp jauno rusų kniazio, Ki
rilo Vladimirovičo Orlovo, ir 
austrų .^barono Klingerio dėl 
pastarojo gražios jaunos/ žmo
nos. ’ j

Kn. Orlovas susipažinęs su 
barono žmona Italijoj ir stip
riai įsimylėjęs ją. Baronienei 
grįžus į Austriją, po kurio lai
ko atsilankęs ir kn. Orlovas, ir 
tiesiai pareikalavęs iš barone, 
kad jis atiduotų jam savo žmo
ną, kurią jis norįs vesti. Del 
to ir įvyko duelis, pąsibaigęs 
tuo, kad' baronas- buvo pašau
tas ir vargiai begu išgis, o knia- 
zis neteko vienos rankos. Abu
du guli ligoninėj. Jauna ba
rono žmona, iš susikrimtiYno, 
nusišovė.

4 asmens žuvo trauki
niui sudaužius autą

CLEVELAND, Ohio, birž. 7. 
— Praeitą naktį užumlesty bu
vo keturi asmens, — dvi mote
rys ir du vyrai, — užmušti, 
traukiniui sudaužius jų auto
mobilį geležinkelio kryžkelėj.

Tautų Sąjungos Tarybos 
susirinkimas Genevoj

GENEVA, Šveicarija, birž. 7. 
— šiandie atsidarė keturiasde- 
šimtasis Tautų Sąjungos tary
bos susirinkimas, kutiame, pa
sirodė, Brazilijos atstovas Af- 
ranio Mėlio Franco nedalyvau
ja.

Sir Eric Drummond, genera- 
linis Sąjungos sekretorius, pa
aiškino, kad jis gavęs iš Fran- 
co laišką, kuriuo jis pranešąs, 
kad jis susirgęs ir dėl to nega-l 
lįs susįrinkime dalyvauti. Bet 
kadangi nė. vienas kitas Brazi-1 
lijos delegacijos narys, neatvy-Į 
ko, tai manoma, kad p. Franko 
liga yra diplomatinio pobūdžio. 
Girdėt, kad Ispanija taipjau 
tarybos susirinkime nedalyvau-1 
sianti.

Tarptautinių Darbo rūmų 
pašventimas Genevoj ;

GENEVA, Šveicarija, birž. 7. 
— Vakar Genevoj įvyko iškil
mingas Tarptautinės Darbo Or
ganizacijos nuosavų rūmų pa
šventimas, iškilmėse dalyvau-} 
jant penkių dešimčių valstybių Į 
atstovams ir tukstantiems šiaip i 
žmonių.

Bumai pastatyti Lemano eže- ■ 
ro krante, labai gražioje vieto-' 
je, Šveicarijos valdžios padova- i
notoj. Netoli nuo jų randasi 
vieta, parinkta busimiems fan
tų Sąjungos rūmams statyti.

Tarptautinė Darbo Organiza
cija buvo sukurta Versalės su
tartim ir yra Tautų Sąjungos 
dalis.

Pateisina Coolidgeo de
kretą prohibicijai 

vykdyti
VVĄSIIINGTONAS, birž. 7.— 

Senato teismų komisija ketu
riais balsais prieš vieną pripa
žino, kad prezidento Goolidgeo 
dekretas, kuriuo jis autorizuoja 
pavartoti valstijų policijos val
dininkus kaipo federalinius 
prohibicijos vykdymo agentus, 
esąs teisėtas.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

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

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

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

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

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

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 

z ar musų skyrius: \
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Del bado žmonės griebėsi 
kanibalizmo -

Sibiro medžiotojų gentis, iš ku
rios sovietai atėmė šautuvus, 
valgo žmogieną ,

NOME, Alaska, birž. 7.
Kapitonas Ira Bank, ką tik 
sugrįžęs savo motoriniu laivu 
Trader iš kelionės po įvairias 
salas Beringo jūrėse, pasakoja 
baisių dalykų apie padėtį žmo
nių žiemių Sibire.

Kap. Rauk sako, kad Indiana 
Pointe, Sibire, antrapus Berin
go sąsiaurio nuo Alaskos, pra
eitą žiemą badu išmirę 300 čia- 
gimių, o tie. kur išlikę gyvi, 
ėmę valgyti savo draugus, gi
mines ir šunis. Daugelis pa
skerdę savo pačias ir vaikus, o 
paskui ir patys žudęsi, kad tuo 
savo vargui galą padarytų. *

Tie Sibiro pajūrio gyvento
jai, sako kap. Bank, gyveną iš
imtinai medžiokle, o medžioklei 
būtiniausias įrankis yra šautu
vas. Bet sovietų vyriausybė, bi
jodama sukilimo, visus šautu
vus iš jų atėmė. Sovietai ne
leidžia niekam atsigabenti į tą 
kraštą nė jokių šautuvų, nė 
amunicijos.

Meksikos komunistai 
terorizuoją kitus 

darbininkus
MEKSIKOS MIESTAS, birž.

7. — Iš Tampicos aliejaus lau
kų praneša, kad raudonoji (ko
munistų) darbininkų sąjunga 
pradėjus ten smurto žygius 
prieš kitus aliejaus laukų darbi- 

. ninkus, priklausančius Meksikos 
darbo federacijai, norėdami tuo 
budu priversti juos dėtis prie 
jų raudonosios sąjungos.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ TĖVĄ 
IR DUKTERĮ

LITTLE ROCK, Ark., birž. 
(7. šiandie griaustinis užmušė 
dirbusius lauke faimerį Antą 
Busatą, 43, ir jo dukterį Fu įvi
ją, 1(1 metų.

i . ■----------------
> LONGVIEVV, 111.’, birž. 7. — 
Praeitą naktį gaisras sunaikino 
čia Longview State banką ir 
Tate General Store krautuvę.
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Kas Dedasi 
^Lietuvoj

Mariampolė

l'urėnienės paskaita

Bal. 25 d. buv. Kealės ginui, 
salėje Purėnienės paskaita bu
vo labai pasekminga, Geri). pre- 
elgentei kaip moterei, juristei 
ir visuomenės darbuotojai ma
tyt gerai pažįstama žmogaus 
sielos giluma. Paskaitos tema, 
kaip šiais priešrinkiminio karš
čio laikais, buvo agitacinio po
būdžio, liet gyvai iliustruoja
mus dalykus taip širdingai

klausytojams prieš akis statė, 
kad visus privedė prie gilaus 
susimąstymo: “O kasgi bus, 
jei rinkimuose krikščionys vėl 
laimes?” Jeigu, pasak prelegen
tės, reikėtų visas krikščionių 
valdymo šunybes išpasakoti, 
tai visos dienos truktų, 
tik papasakojo trumpai, 
kini ir 
turtas 
kiekvienas “valdytojas” tik 
vien savo asmens reikalais rū
pinasi ir 1.1. Visa salė, tarsi
užburta, kuoramiuusiai klau 
sėsi
klausyti netilpo ir gurėjo nu
liūdę namo grįžti. Liečiant 
opiausias krikščionių valdymo 
vietas, nė policija “nepasižy-

mėjo”. Tik einant paklausi
mams, du neaiškus tipai mėgi
no provokuoti, bet paaiškėjus 
publikai, kad tas jų pasielgi
mas žvalgybiškas — nusirami
no, —Kikutis.

Bačkinis kun. Bačkio 
pamokslas
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DUODAMAS
prie kiekvienų dvie
jų kenti

Tai 
aiš- 

storai — kaip šalies 
pinigai mėtomi, kaip 

valdytojas

kuoramiuusiai 
pusės norėjusių pasi-

šis 
Puikus 

Vandeniui 
Puodas 

įtalpos pų»ė galio
no; turi ledinę lu
pa. optir nušlifuoto 
stiklo.

tscisy'**.’1*.

Kad perstatyti V/ennersten’s naujiems vartotojams mes suteik
sime — absoliučiai be jokio ekstra mokesčio — puikų pusę 
galiono įtalpos optik nušlifuoto stiklo vandeniui puodą prie 
kiekvienų dviejų kenų tVcnnersten’s. Štai kur yra puiki do- 
vanu. Šis yra Spteialis pasiūlymas tiktai aprubežiuotam laikui 
Užsisakykit tiktai du kenus MALTHOP ir gausite vandeniui 
puodą taipgi.

TIKRAS APYNIŲ ir Salyklo Syrupas
Tiktai švieži su pilnu skoniu apyniai yra vartojami į Wcn- 
nersten’s. Absoliutiškai nėra e.rtiticialio paskaninimo ir nerei
kia. Vienatinis prirengimas tos rųšies, kuris turi TIKRUS 
APYNIUS tame saly klo syrupe — gatavas dėl vartojimo.

Užsisakykit nuo savo vertelgos ŠIANDIEN!

WENNERSTENS
Bohemian Typo

Salykloir Apynių Sujungtais

Pašešupią naujienos
IGLIACKA. — Nesenai čia 

buto du milingu. Dešinysis — 
parapijos salėj pederantijos pa
dermės aligatoriaus sukeltas ir 
nuotikių gausumu įspūdžių tu
rėjo labai didelį gvalt pasiseki
mą. Kairysis, kuriam parapi
jos komitetas 1 
pačią salę, bet dėl klebono ve
to evakuavęs j gretimą kluo
ną, be ramumo ir tvarkos nie
ku ypatingu nepasižymėjo. 
Mat, klebono pasielgimo para- 
pijonys nesuprato: dešinieji pa
teko kairėn, o kairieji — de
šinėn. Iš to kilo didelis sumišė 
maa, kurio, sako, neatmena nei 
čiabuviai pelkių gyventojai. 
Kadangi jungimas skirtingų 
elementų visuomet duoda reak
ciją, tai ir šiuo atveju krikš
čioniškai demokratiškos dujos 
susimaišę šit valstiečių atomais, 
aistrų temperatūrą pakėlė ligi 
Toričelio tuštumos; 
ros slėgimas kairėn 
kulminacijos punktą;
pavasario dangus ėmė dangsty
tis audringais debesiais, tarsi 
ilgais skvernais; pasipylė kro
kodilų ašaros; žybtelėjo isto
rijos mostai, suaidėjo protes
tų perkūnai, suošė šlamštai... 
ir pasiliejo kiaušinių lietus, 
prieš kurį net ir didysis ruo- 
ponis kapituliavo. Gaila, kad 
kevalo atsparumas neišlaikė 
buožės kietumo, gal fauna būt 
praturtėjus naujais variantais 
kretinosaurais.

Praėjus audrai, šuo rado kie
no tai ilgą liežuvį, bet apuostęs 
paliko. Sako, kad rėkiakratų 
ratai sutrynę kokį tai šliužą, 
kuris turėjo nuodų ne tik dan-

ANTAZAVe, Ežerėnų aps.
2. V. Gyvenantis čia “ant loc- 
kavos duonos” kun. Bačkys pa
skaitė žinomą vyskupų prokla
maciją ir padarė “paaiškint- 
mų”. Įdomus vyskupų žodžiai 
tikintiems “pakalikams”, bet 
dar įdomesni “paaiškinimai”.' 
Čia kun. Bačkys pralenkė ir sa
vo viršininkus: koliojos, kaip 
tik mokėjo, nesidrovėdamas net 
tokiais žodžiais, kaip “žulikai” 
ir panašus. Keikė “Liet, ži
nias” ir Val.’Liaud. už vis dau-

buvo davęs tą gjau ,r melavo apsiputojęs, net

atmosfe- 
pasiekė 
blaivus

seilės tyškė. Girdi, gerieji ka
talikai eina trim sąrašais — 2, 
3 ir 4 Nr., o kiti visi bedieviai 
ir bažnyčios griovėjai. Kun. 
Račkys visai nutylėjo, kad tie 
“gerieji katalikai’’ susidėjo su 
Leiba Chodosu, lenkų sąrašu, 
provokatorių sąrašu 18 Nr., |iit 
toriais/ir tt. Kun. Bačkys, ei
damas mauro pareigas, prisipa
žino, kad visur, kur tik jis va
žinėjęs ir sakęs “pamokslus“, 
ten laimėdavę kairieji. Ir ne 
stebėtina, nes toki “pamokslai“, 
kai kun. Bačkio, yra tikras baž
nyčios griovimas. Kuri. Bačkys 
taipgi užmiršo, kad antazaviš- 
kiai per visus rinkimus paduo
davo daugiausia kortelių už kai
riuosius, o bažnyčios gi niekas 
nesugriovė ir kun. Bačkys badu 
nemiršta, žmonės gerai tą su
prantu, kad bažnyčia yra vienas 
dalykas, o politika kitas, tik po
litikuojanti kunigai nenori to 
suprasti.
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iktai 4 ienos
Didelis Kainų Numažinimas Ant Vartotų Fonografų Ir Grojikli 

Pianų, Kurie Turi Būt Parduoti Šią Savaitę
f ><!• Li ' U • kr * L A
Sekamą Panedėlj darbininkui pradės dirbti musų name dėl perdirbimo antro ir trečio augšto. Nuo 
Seredos iki Siibatog mes turime parduoti daug sta ko biskį vartotų fonografų ir radio. Tie instrumen- 
tai turi būt išparduoti dėl padarymo daugiau vietos. Todėl kainos jų yra labai numažintos.
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Puikus Fonografu Bargenas

Visi yra, Lyon & Healy — garantuoti. Daugelis yra vartotų tiktai kaipo parodymų sampeliai. Jums 
yra užtiKrintas užganėdiniinas, nežiūrint kaip žema kaina butų. Atsiminkite ką tai reiškia pirkimas 
nuo Lyon & Healy. Jei jums reikia vieno tų instru rnentų, musų patarimas yra, kad jus veiktumėt 
greit, rytoj!

M

Pirkit

M

Petrauskas ir Sodel-

h 
M

gražų Baby Grand Pianą už kainą Up- 
Tiktai hiskį įmokėjus atvesime šį pianą 
namus. ANilankykit dabar kol dar stakasj junų

yra pilnas. Išmokėjimais net po $10 j mėnesį.
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Biskį Krautuvėj Apdėvėti 
Grand 

$395

Nuo 
6-me

KVIESTINIO valsčius
Mariampolės prienkelije 
kilometre pernai jgriuvo tiltas.

šukoms už-' 
žemėmis užverstas.

L 
užtvinus- ir vi'enoj, 

užsilai-;
neišvažiuojama 

Prie Kvietiškio raštinės

M
M
M
M
M
M
M 
H

K

h

nių padermė 
siems 
labai 
lyčių 
čirvų, 
kum.

Dievo rykštė vi- 
gyviams, šiose pelkėse 

išsiplatinus, veisiasi be
bildu, vadinama pykių, 

būgnų ir gilių devet-

sakymu, jis tapo 
kimštas ir 
Pavasaryj 
pusėj kelio vandeniui
kius, pasidarė 
bagna.
guli krūva medžių. Žm6nės sa
ko tiltui medžiaga, bet pikti 
liežuviai sprendžia, kad jeigu 
tiltas nestatomas, tai medžia
gai rąstanis) Vręsiąs išnykimo 
pavojus, Pažiūrėsime.

—Bukuoniškis.

M

*

Tegul Rakauskaitė, Kipras
ka auksiniais halsais pripildo jūsų h ainiu;! Gir
dėsite žymiausius artistus bile kada ant vieno 
tų puikių fonografų. Nepaprasta proga įsigyti 
puikų inuzikalį instrumentą labai nužemintomis 
kainomis. Kiekvienas fonografas labai gerai gro
ja ir pilnai garantuoti. Victor, Brunswick, Edi
son ir kitų gerai žinomų išdirbyščių — labai že
momis kainomis. Lengvais išmokėjimais. Skaity
kit

Biskį Vartoti Pianai Labai 
Nužemintomis Kainomis!

pasirinkimas biskį vartotų ir ša- 
pianų turi būt parduoti. Pasinau* 
progos dėl įsigijimo žinomų išdir- 
bevcik jų originalėmis kainomis;

Musų didelis 
po j apdėvėtų 
dokit iš šios 
Kyščių pianą
Jus negausite geresnės vertės kaip šios. Lengvi 
išmokėjimai ant visų instrumentų, štai keletas 
bargenų:

M 
M

šį surašą:

Nepaprastos Vertės! 
Standard Išdirbyščių! 

Lengvais Išmokėjimais!

Paprasti Pianai
KRANICH & BACH ........................
EVERETT ..........................................
VOSE & SONS ...................... r........
CR0WN ?......................  ....
CABLE NELSON ...... .......... .’..........
LYON & HEALY ...........................
WASHBURN ....... ............ ................
BAUER .......................... .......... i......

M$65
.. $85
.. $80

$100
$135
$200
$165
$215

M 
M 
M 
HDabartine

.... $52.50

.... $62.50
$75.00

.... $97.50

... $115.00

.... $97.50
... $1415.00
.... $40.00

$110.00
$100.00

.... $88.00

Vardas Sena Kaina
VICTROLA ............$150.00 ....
V1CTROLA ....... ....$275.00 ....
BRUNSWICku‘.'........$125.00 ...'.i...
BRUNSWICK ....... $150.00 ....
VICTROLA ........... $265.00  ...

CHENEY' ...............$250.00 ....
EDISON ............... $325.00 <...

VICTROLA ......L. $100.09 .......
VICTROLĄ «.......... $225.00 .......
BRUNSWICK ....... $250.00 .......
BRUNSWICK ....... $225.00 .......

Grand Pianai
EMERSON ........................ .............
LELAND ..... ....................................
LELAND .... . ...................................

4IARDMAN ...................................
MILLER .........................................
STE1NW A Y ....................................

M

Ir daugelis kitų nuo $25 iki $100

M 
H

Keproducing Pianus. Kiek- 
pilnai garantuotas.

Ir daugelis kitų nepaprastos vertės, įskaitant 
Grojiklius Pianus ir 
vienas instrumentas

m
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Special! $2o00 Art Contest opcn to cvcry 
body; besidcs two ncw contests of the tnost 
interesting sort.

$275
$365
$435
$425
$505
$925

—the sensational draw- 
ings by Mahrea Cramer, 
late of La Vie Parisi en- 
ne, the Cabaret Sketches 
of Campbell, the newly 
discovered colored artist, the illustrations by
Russell Patterson, Raymond Sisley, Charles I 
Mueller, Miss Chris, Marie Meeker. Harrv R 
Grissinger, and others. *

“Hard Luck” by Octavus Hoy Cohen, illus- 
trata! by Paul Lehman, famoūs wood cnt 
artist; “A Convention of the Lions” by 
Homer Croy; “Amos Hopstone” by Ellis 
Parker Butler; “The Jewels of His Mind”

f © U- 1 Lyon & tlealy
Wabash Avenue, prie Jackson Bulvaro

—at the carlcatures by 
Į B Senor Albert Carrenoė the 

H BL translations of Chinesc
V humor—fifty-tvvo pages of
* foreign humor, the vodvil

• page—the “Goofygrams”.

Su^* 
Mu«'bet 

192^

Humor
BIG SUMMER NUMBER.'

Chock brini-full of “rarin-to-go” stuff. Sensations $ in art, 
iiction, humor and satire. The biggest line-up of “live wiče 
stuff” ever crammed between the covers of any publication? 
Every writer a top-notęher. Every artist a thrill producer. Get 
it On the newstands now! /.

REAO/
by Opie Rcad, and many more laugh provokers.

m/
Buy it today sure.'

H
M
M

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedi/nas. 
FikČeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd SL, Chicago 
Phone Canal 2591

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.



Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FUKNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės 
•/Ce Peojfesfuinilttre (fapaįįį

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoi iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, j Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
M AJESTICr didžiausias pasauly, 
HLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENL\> 
PittsburulfL 
siūlo greitą 
Southampton,
i.’plaukią kas savaitė.

VhfF'TOiisų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar ieėiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkite prie mus vietinių agen-

ZEELAND, ARABIC 
kelionę j Cherbourg, 

Antwerp. Daug laivų

WIIITE STAR LINE 
RED STAR LINE

So. State SL. Chicago. UI.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais, 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms
TEN IR ATGAL TIKIETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS
Del informacijų atsiSaukite pas

100 N. LaS'alIe Stn Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia • 

Bile Kokioje Sumoje
Musų kainos yra iki 15% pi
gesnės negu kitur Chicagoje. At
sinešk i t abstraktus ir kontraktus 
gatavai dėl užbaigimo deal. Atda
ra kas vakaras.

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.

3

Lawrencei Mass.
Bašo A. VanagaitisIš musų padangės.

(Tęsinys)

Montello, Mass.

salės

Lietuviai Advokataipareiga palaikyti sa-

Tel. Dearbom 9057

DR. HERZMAN

Telefonai:

z

LIETUVIAI DAKTARAI

Dr.!
III.

-

“tenniso”]

Ab- 
Pas- 

pinigų 1 ir 2 morgičiams.

3241
7—9 v. v. apart PanedSlio ir

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
16 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So-. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1885 

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

visokias legališkas popieras.

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

17 1 J J nuo 9 akt II vai. ryte;F alandoa į nuo 6 iki e vaL vakąre

jį KOfiESPONOENCIJOS

Advokatas
S. La Šalie S't., Room 2001 

Tel. Randolph ,1084—Vai. nuo 9-6
Vakarais

S. Halsted St. Tel. Yards 0062

Pėtnyčios.

Dzimdzi-Drimdzi 
gastrolės

- -

NAUJIENOS, Chicago, III.

Gegužės 23 d., Šv. Pranciš
kaus parapija buvo surengus 
“Winter Garden” salėję, koncer
tą. Dalyvavo smuikininkas A. 
židanavičius, p-lės M. Kašėtaitė, 
M. Arlauskaitė ir kiti. Dainavo 
suvienytas šv. Pranciškaus ir 
Nemuno choras. Pelnas buvo 
skiriama užbaigimui bažnyčios. 
Publikos atsilankė, pagal 
didumų visai mažai, butų 
jusi lengvai sutilpti ir į 
Kliubo salę. Tada butų
galima pigesni tikietai padaryti 
ir pelno butų buvę daugiau. Be 
to lietuvių 
vo salę.

L. U. 
buvę

♦ ♦ ♦

25 d., ta pati Šv. 
buvo su- 

Da-

Gegužės
Pranciškaus parapija 
rengusi J. Vaičkui teatrą, 
lyvavo ir pats dramos tėvas J.
Vaičkus. Kadangi parengimas 
buvo taip pat svetimtaučių airių 
oobažnytinėj salėj, todėl daugu
mas lietuvių ir nežinojo. Pelnas 
taip pat buvo skiriamas užbai
gimui bažnyčios.

Moterys susipešė už vyrus.
Ant Chestnut gatvės buvo 

toks atsitikimas. Pas viena lie
tuvį atsilankė garnys. Krikšty
tos buvo gana šlapios ir sma
gios. {sismaginę, kad geriau 
ohsilinksminti; du draugai nu
arė važiuoti ant “raido”, pasi
mainius pačiomis: Bet viena po
ra užtruko kiek ilgiau už kitą 
porą, tai tarp jų kilo nesusipra- 
;imąs. Vyrai da nieko, bet jau 
moterėlės ir gerai susipiovė, kad 
pradėjo viena kitai rauti kalto
ms nuo galvos. Vienas pama
tęs, kad jo pačiukę apgalės ki
ta, šoko gelbėti savo pačią taip, 
kad buvo pieno bonka sudaužy
ta į vienos kovotojos galvą, o 
pargriuvus dar daugiau apsi- 
piaustė į sudužusios bonkop ske
veldras.

Tas vėliaus atsidūrė teisme ir 
turėjo užsimokėti bausmės, x o 
kiti net ir lielangėj patupėjo. 
Tai vis munsaino vaisiai.

♦ * ♦
šiemet pas lietuvius čia užėjo 

epidemija pirkti automobilius. 
Ir daug lietuvių jau pasipirko, o 
Kiti da žada neapsileisti. Neži
nia kas iš to išeis, nes jau ir taip 
negalima pereiti gatvės..

Vasaros sezonui užėjus prasi
dėjo. rungtynės su piknikais. 
Mat čionai trys partijos turi sa
vo vasarnamius, kempėms vadi
namus. Turi komunistai, turi 
tautiška parapija, turi ir Rymo 
katalikų parapija. Komunistų 
kempė, “Maple Park” vadinama, 
yra gana švari ir svetainė ne
bloga. Tautiškos parapijos bis- 
kį smėliuota, bet už tai svetainę 
turi didelį ir tinkamą šokiams. 
Rymo katalikų salė prasta, bet 
vieta bus gražiausia už pir- 
miaus minėtas dvi, nes stovi prie 
ežero? kur privažiuoja vasaros 
laiku daip kitataučių .jaunimo; 
todėl ir lietuvių čiaaugęs jauni
mas turi daugiau patraukimo 
važiuoti į Rymo katalikų kem
pę, kur randasi kitataučių šokių 
salė. Rymiečiai savo kempę va
dina “Palanga”. — M. B. S.

luiiiiimiiiiiiiiiiiiM
Prisirengimas

Kuris visuomet reiškia apsisaugo
jimą ir kuris turėtų būti praktikuo
jamas kiekviename name, turint ge
rai prirengtą gyduolių šėpą su Se
verai Gyduolėmis kaip yra padaręs 
Mr. Charles W. Prokopiak, 5626 
TarnoW Avė., Detroit, Mich., kuris 
rašo:' “Severa’s Esorka yra puikus 
taxative tonikas nuo skilvio ligų. Po 
vartojimi jų per tūlą laiką, aš da
bar turiu gerą apetitą ir mąno vi
duriai gali suvirškinti ką tik aš val
gau”. — Severa’s Esorka taipgi yra 
rekomenduojama dėl senų, silpnų 
ir delikatnų žmonių. Tiktai vien ge
ras yra nuo jų vartojimo. Pabandy
kit jų butelj šiąndien. Pas visus ap- 
tiekorius: $1.50 ir 75 centų. W. F. 
Severą Co., Cedar Rapids, Iowa.

iiiioiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiuiim

gegu- 
daug. 

•tai nė,

Montello vaidinom 30 
žčs. Žmonių prisirinko 
Butų buvus užkimšta svi 
jei ne VVorchester, Mass. gegu
žinė geg. 31, kurion dauguma 
išvažiavo iš vakaro.
x Džimdzius montel iečiai labai 
myli, o ypatingai jų dainas. 
Pageidauja, kad dar kartą vai
dintume. Keikės taip padaryti. 
Duosim programą iš vienų dai
nų. Vaidinime šį kartą buvo 
daug jupko. Mane norėjo lauk 
išmest* gerb. Ka.šclai, už kurių 
kupros aš sėdėdamas “fones” 
krėčiau publikoj. Dineikai taip 
pat buvo riestai, tas vargšas 
turėjo ir-gi prasišalinti. Na, o' 
Pilką (nigerj), tai nenorėjo

Monteloj dzimdzių programa 
turėjo geriausią pasisekimą. Vi
si nustebo, kada pamatė mus 
“steičhije”* Juokų ir ‘‘neva sar
matos” užteko.

Po VVorcesterio musų ūpas 
pakilo 200'/. Dabar ruošiama j 
Bostone išleistuves ir atsisvei
kinimą, nes nuo Bostono pra
dėjo Dizinidžiai gastroliuoti, 
Bostone ir užbaigs.

Boston, Mass.
Bostonas arti nuo Montello, 

taip kad man apsistojus pas 
“Džiovą” Olšauską tenka kas-1 
dien jame buvoti. Be to, klebu 
kun. švagždys labai simpatin-Į 
gas žmogus. Jo automobilis į 
28 min. pasiekia Bostoną. Ma-[ 
no išgąsdintą kūną, kaip be
matai nuvelka į South Bosto
ną pas lietuvius. '

Geg. 31 sugalvojo Dzimdzių 
prietelis p. F. Bagočius parsi
vežti pas save vištų kedenti.’ 
Man, kaipo vanagų veisles su
tvėrimui, tas labai patiko.

Tai yra pas Bagočius
smukti iši 

atbirbia*
l^ckard’as su

Saulei pradėjus 
pietų lentynos ši
Montello n
Kapočiaus fizionomija.

Vyrai, važiuojam!..
—Važiuojam.
Ir vadinasi, reiškia, taip

kant, nuvažiavom tiesiai
sa- 
pas

Sveiks!
—Svaks!—Žemaitiška šypsena 

suraukšlejo Fortūnato “feisą”... 
Tiesa, senai nebuvau matęs, nes 
išviso du kart sutikau:’ 1923 m. 
Palangoj ir 1924 m. Bostone. 
Gražiai gyvena žemaiits. Malo
nu buvo žiūrėti į jo futbolą, 

darbinėm kel- 
“špagatu”, kad 
darbavosi, taip 

dirvoj, 
rolę

nėm, parišęs 
nenusmuktų, ‘ 
sakant, daržininkystės 
Vienu žodžiu—proletaro
vaidino Bagočius.

Pasigerėję darbštumu, 
kom žiūrėti* “beismanto”. 
beismantą man reklamavo 
kinis su Dineika. Jie ten bi 
jo nekartų.

Dosnus savo darbštumu šei-' 
mininkas, maloniai įteikė į tris'

vy- 
Jo 

I>i- 
uvo-

Kaip (en buvo, galite sau įsi
vaizduoti, nes nieko netruko iš 
tokių cliemikališkų elementų, 
kokių nevisur randasi. Laikas 
prabčg'o "■labai greitai prie lin
ksmu kalbų ir muzikos. Gir
dėjome truputį naujienų iš 
Chicagos, nes jie ką tik buvo 
iš ten grįžę.

Linksmai pasiviešėję iš seno 
į naujų mėnes-į, užsukom ryt
diena į Bostonų.

Norėčiau daugiau įspūdžių 
susapalioli, bet i įlėkė mintys. 
Gal kitų kartą. Tiek galiu pa- 
sakytį, kad senai tokia įklota 
vaidinosi musų akyse. Tik Chi- 
cagoj galima’ tiek malonių- va
landų turėti.

Bagočius labai sumanus vai
šintojas, kuris neapsilenkia su 
Chicagos... (norėjau paminėti 
vardus, bet perdaug vietos už-

iins laikrašty. Visus sunku iš
skaičiuoti).

Dzimdziai ilgai minės tą ap
silankymą, nes tai galima pasa
kyti, buvo išleistuvių puota.

Deja, turiu priminti vieną 
svarbų dalyką. Dr. Kapočius 
pasakojo angliškus “džiokus” 
lietuviškai! Bravo! Pirmiau, 
sako, negalėdavo išversti. Sve
čiavosi taip-gi p-lė E. Tataro* 
niutė ir dar viena •geltonplaukė 
(užmiršau vardą).

()t, bučiau užmiršęs svarbiau
sią dalyką. Pirmos birželio 
priešpiečiams išaušus, 
daryta nauja studija, 
čienė išmokino musų
ką gaudyti. Tai rimtas daly
kas. Stasys nemokėjo pirmiau 
sugauti pilkos, o dabar... penkių 
žingsnių atsume jau pagauna. 
Vis tai Bostonas!

Gana. Birž., 2 rodos, ruošia
si bosloniečiai sutiktuves pa
daryti. “Chambers of Com- 
merce’ ruošia ką tai. Sužinosiu, 
pamėginsiu, t»u>rAet parašysiu.

Daugiau kaip ir nieko Senai 
laikraščius mačiau. Vakar teko 
į “Naujienų” sklypų įžvelgti, 
tai patėmijau tą, ko senai lau
kiau, t. y. “Waterburiečio” atan
ka. Kažin koks tai neaiškumas
tarpe musų. Vis-gi aš 'l’amstosi 
vardą žinodamas, nedrįstu su 
slapyvarde užvesti polemiką. 
Galiu pasakyti vieną, kad aš 
gerb. M. Petrausko nemaniau 
niekados žeminti ir netruėjau 
blogų norų įgelti jam vienaip 
ar kitaip. Basiau teisybę, su 
kuria aš nenoriu skirtis.

(Bus daugiau)

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkievic<* 

BAN1S 

d*JUSERKA 
Puekmingai pa- 
lamauja mot** 

P! rims prie Rim- 
dymo, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted S't.

tapo ati- 
P. Bago- 
Pilką pil-

Pritaiko
Akinius

Kleivas Akis 
Ištaiso

DR. G. SERNER
Optometrist

į Lietuvis Akių Specialistas
1 Vai.: Nuo 1 iki 8:30 vakare
A Nedėlioj 9 iki 12 ryte
> 3265 So. Halsted S't.

Ant 2 lubų

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo įlieta
3323 South Halsted St. • 

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

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
torietristas.
1850 W. North Avė., Chicago; UI.

A. A. SLAKIS
Advokatas.

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. Stato St., Room 1012 

Tel. Dearborn',2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.

Bridgeporto ofisas
. 3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose, 
straktai. — Ingaliojimai. 
kola ]

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dcarhorn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

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

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

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

ir nuo G iki 7:30 vai. vakare.,
į Dienomis: Canal

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼,

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoju 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.s Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Kės. telephone Hyde Park 4100

JOHN MINSKAS
I,AWYER

lietuvis 'Advokatas
2221 W. 22 St. < 

ar^i Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

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.

11

Tel. Brunsvvick 9243

Kazimieras S. Wiczas 
• Lietuvis Advokatas 

204 Fiat Iron Building 
1579 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Vedlį provas visuose teismuose 
ir darąu popieras prie namų pir
kimo it- pardavimo'.

Ofišo valandos nuo 9 iki 5 
it nuo J iki 9 vakaro

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

V. W. RUTKAUSKAS 
Ądvokatas

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

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

UETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

žiūrėti į lubas, kurias jis pats 
“pentino”. Tiesa, grąžios 
bos, bet dar gražesnės sienos 
ir grindys. Viena siena įtaisy
ta su atveriama uždanga. 

' Daug grožybių teko mątyti, 
nes jo dailininkyste pasižymė-, 
jo, taip sakant, gražią harmo
nija, suderinta iš daugybės 
stiklak’aklių garsų. S

Mums besižvalgant, užtiko 
Jjeizmante gražioji šeimininkė 
su savo dukate ir p. Kapočienė. 
Musų Kapočius jau buvo din-’ 
gęs kur tai... Jis yra sportų 
sportas* todėl išžygiavo su p. 
Bagočienės sesute 
lošti. Mažojo lietaus oras mus 
užlaikė tam tikrą laiką namuo
se. Gaila. Norėjau tą šventę 
(31 geg.) paminėti ore 
su taip vadinamoms fizionomi-' 
jų atmušoms ant kodak’o fil-j 
mos, b 
dienai.'

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

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apjnainyta į tikrus 
United Prųfit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis: /

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

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paltą, apart kas
dienini!] kuponų dar duodama priedo sekamai:

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

. ..........    Atkirp čia

A. MONTVID, M. D.
15J9 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tek Brunswick 4988.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė iviesa ir diathermia

H—■

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boilevard 
7820. Re8n 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Data: Birželis 8, 1926

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street' 
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL, 
Chicago, III.

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

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ
\ D. C. D. O.

Musų gydymo bpdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka

tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, aklų, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Humboldt 8878
.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 stcbėtįną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!.
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 Mihvaukee Aye., 2 fl.
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Chicagoje — paltu:
Metams .....................................  $8.00
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paltu:

Metams ....... ............. ....... $7.00
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Trims mėnesiams ........__ .......- 1.75
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Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

aprašymą tragedijos, įvykusios Veiverių mokytojų kur
suose.

Toliaus — Lietuvos nusistatymas Vilniaus klausiniu, 
kurį “krikščionys” taip baisiai supainiojo, duodamiesi 
vadžiot už nosies Romos papai.

v O kur dar kova su nedarbu, kooperacijų stiprinimas 
ir kiti ekonominio krašto atstatymo reikalai?

Vadovavimą visuose šituose darbuose sukrauti ant 
pečių vieniems liaudininkams butų, musų nuomone, ne
teisinga. Socialdemokratai, žinoma, galėtų su jais dėtis 
tiktai tuomet, kai liaudininkai pasižadėtų vykinti gyve
nime tą, ką jie skelbia savo spaudoje. Bet klaida butų 
juos atstumti, nemėginant susitarti.

SOCIALDEMOKRATU PADĖTIS VALDŽIOS 
SUDARYMO KLAUSIME KLERIKALŲ TERORO AUKA

MUSŲ PATARIMAS SOCIALDEMOKRATAMS 
— EITI VALDŽION

LIETUVOS LIAUDIES PASITIKĖJIMAS
• SOCIALDEMOKRATAIS

DEMOKRATIJOS UŽDAVINAI

Veiveriuose įvyko baisi tra
gedija- -nusižudė 19 metų mer-, 
gina, baigianti mokytojų kur
sus, Leokadija NaudŽiutė.

Nusižudymo priežastis -^mo
kytojų kursų tarybos nutari
mas pašalinti Naudžiutę iš mo
kyklos. * * »

Tik-ką atėjusios iš Lietuvos žinios rodo, kad 
žios sudarymo klausime nulemiantis balsas dabar pri
klauso socialdemokratams.

Vieni valstiečiai liaudininkai, kaip sako jų Centro' 
Tarybos priimtoji rezoliucija, nenori imti, ant savęs visą 
atsakomybę. Rezoliucija nurodo, kad socialdemokratų at
stovų Seime skaičius beveik padvigubėjo, o paduotųjų 
rinkimuose į Seimą už socialdemokratus balsų skaičius 
nedaug tesiskiria nuo v. liaudininkų. Todėl v. liaudinin
kų centras reikalauja, kad socialdemokratai eitų į vald
žią kartu su jais.

Jeigu socialdemokratai šitą reikalavimą atmestų, tai 
sunku tuomet įsivaizduoti, kaip galėtų susidaryt? vald
žia, atitinkanti pasireiškusiam rinkimuose Lietuvos pilie
čių nusistatymui.

Vald

Mes esame per toli nuo Lietuvos, kad galėtume tik
rai spręsti, kokios taktikos privalo laikytis musų drau
gui Lietuvoje. Nenorime jų mokinti, nes jie turi labai ga
bių ir patyrusių vadų ir vietos sąlygos jiems yra geriaus 
žinomos, negu mums. Bet mums, žiūrint iš tolo, išro
do, kad socialdemokratai neturėtų atsisakyti nuo daly
vavimo valdžioje, jeigu tiktai galima tinkamomis sąlygo
mis susitarti su kitomis laimėjusiomis rinkimus partijo
mis. z. s $

vus klerikalams vėl sugrįžti valdžion. Visa Amerikos lie
tuvių pažangioji visuomenė jaustųsi didžiai, nusivylusi, 
jeigu po tos puikios pergalės, kurių opozicija laimėjo ge
gužės 8-9 dienų rinkimuose, ji išgirstų, kad juodieji ka- 
demai vėl stovi prie valstybės vairo. Mes manome, kad 
tokį pat nusivylimo jausmą turėtų ir Lietuvos liaudis.

Imant domėn tas aplinkybes, kuriose ėjo paskutinė 
rinkimų kova Lietuvoje, mes, amerikiečiai, negalime ki
taip* suprasti rinkimų rezultatus, kaip tiktai — kaipo 
griežčiausią pasmerkimą klerikalizmui.

Prieš demokratinę Lietuvos visuomenę “krikščiones” 
buvo juk sumobilizavę visas savo pajėgas: apskričių vir
šininkus ir karo komendantus, viešąją ir slaptąją polici
ją, fašistinius juodašimčius, davatkas ir stipendijomis 
penimus "moksleivius, pagaliau — ir penkis, nesenai pa- 
pos paskirtuosius vyskupus su arcivyskupu priešakyje. 
Visi jie dirbo išsijuosę — agitavo, melavo, pažadais vi
liojo, grasinimais gąsdino, dūmė minioms akis, šau
dė, priešų susirinkimus ardė, spaudą persekiojo, Dievo 
pagalbos šaukėsi. IV vis tik jie prakišo!

Jeigu nei vagonai klerikalinės “literatūros”, nei val
džios ištaigų smurtas, nei vyskupų graudenimai negalė
jo sulaikyti žmonių nuo balsavimo už “bedievius ir socia
listus”, tai nėra jokios abejonės, kad opozicija turi visą 
liaudį su savim. Lietuvos liaudis netektų, pasitikėjimo sa
vo vadais,‘jeigu jie dabar neparodytų pasiryžimo iššluo
ti klerikalinį šlamštą iš valstybės.

<r NaudŽiutė buvo karšta kata-jnes 
likę ir priklausė katalikiškos 
jaunuomenės “Pavasario” orga
nizacijai. Matyt, ji ėjo nąt<re- 
tųriaus pareigas “pavasarinin
kų” kuopoje, kadangi parašy
tam prieš nusižudymą laiške ji 
prdšo perduoti kuopos nariui 
Mockapetriui “pavasarininkų” 
knygas su protokolais”.

Bet ji nusidėjo1 savo mokyk
los viršininkams. '

Kas žiu kas iš mokinių (ma
tyt, “tikroje krikščioniškoje” 
dvasioje išauklėtas) apskundė 
ją mokyklos vyriausybei, kad 
vakarais pas ją susirenkąs jau
nimas ir “nemorališkai” pralei
džią laiką. Mokytojai atėjo 
šnipinėti ir užtiko keletą vai
kinų Leokadijos bute. Nabaš- 
ninkė savo priešmirtiniame 
laiške sako, kad svečiai buvo 
susirinkę pas ją pažaisti “žie
delį”. Bet šnipai-niokytojai ki
taip pažvelgė i dalyką. Jie pri- 

| pažino ją “paleistuve” ir taip 
! raportavo kursų tarybai, kuri, 
pasiremdama tuo raportu, rado 
ją kalta.

Veiverių mokytojų kursų ta
ryba uždėjo Naudžiutei tokią 
bausmę: sumažino ženklą už 
elgimos iki 3 ir ppsiulė “atsi
imti iš kursų savo dokumen
tus”, o jei ji pati neatsiimsian- 
ti, tai kelioms dienoms praslin
kus jie išmesią ją iš mokyklos.

Tai buvo neužilgo'prieš pas
kutinius ckzamenus, kada ne
laimingoji mergina, išbuvusi 8 
metus kursuose, turėjo gauti 
diplomą. Apšmeižta ir paša
linta iš mokyklos, NaudŽiutė 
nusinuodiję. ,

Žemiaus paduodame tris jos 
laiškus, parašytus prieš mirtį: 
vieną—“aklėtofllams” (mokyto
jams), antrą—namiškiams, tre-t 
čia —mokyklos draugams. Jie 
tilpo “L. Žinioše”.
LEOKADIJOS NAUDžIUTEfi

LAIŠKAI

Brangus namiškiai:
tėveli, broliukai ir sesutės.

Štai, ištiko mane baisi nelai
mė, kuri reikalauja mano tra- 
gingos mirties. Tat nenusimin
kite, jei aš šiandien mirštu. Tė
veli, ką aš kalta, kad už mano 
8 metų vargą vien mirtim te- 
užmokėjo. Bado mokytojai va
kare berniukų pas mus žai
džiant “žiedelį” tuos betyrinė
jant musų priešai priskundė, 
ko visai negalėjo įvykti taip ir 
pražuvom. Todėl, tėveli pra
šau palaidokite mane gražiai/ 

» mirštu, kaip tikras 
ionis. Jei kam skolinga 
likite. Paduokite greitu
Mockopetriui tas pavasa

rininkų knygas su protokolais. 
Ir divanėlį ponui Prušinskiui, 
jei nemokėsite pabaigti tai taip 
atiduokite ir perprašykite, kad 
nepadariau, o su pinigais tai 
susitarkite ką daryti. ‘ k

Dėkui, tėveli, kad mane užau
ginai ir tiek vargo dėl manęs 

nnl! panešėtę norėdami mane žmo
gum pastatyti, bet ką daryti, 
kad mani/ toks likimas.

Dovanokite jei kuo užgavau. 
Brangios sesutės, broliukai, 

(ial jums pailgo dienos su ma
nim gyventi, tat aš skiriuosi 

IJ iš jūsų tarpo ir einu pas aukš- 
čiausįjį, kuris manęs laukia, o 
Jus gyvenkite laimingai neįpul- 
likte tokion nelaimėn, kuri ma
ne, kad sutiko.

Brangios—draugės ir draugai!
Kodėl, brangieji, mane sky

rėte iš savo tačpo?
Nejau jums nubodo su mu-

Ak, viešpatie, kuo mes jumis 
nusikaltome taip, jeigu mus iš 
savo/skaičiaus išmetėto. Ir ne
manau, brangieji, kad bus lai
mingas, tas kuris muš šiandien 
pražudė amžinai. Jis savo širdyj 
jaus esąs ,;u’as—išdavikas ir 
dar visai nekaltai. Bet tai nie 
ko, tegul laimingai gyvena, Nes 
ir Viešpats meldėsi už savo 
priešuš ir šaukėsi Tėvą “Teve 
atleisk jiems nps nežino ką da
ro’. To tik'melsti aš galiu, nuo 
aukščiausio atleidimo, nes tik
rai nežino ką darą...

Ir ko čia man nusiminti, nes 
aš, brangus, nei kiek nebijau 
mirti, tik dovanokite jeigu ku
riam kuo nusikaltau, nes žmo
gus ne aniuolas tenka susipykti 
ir prasikalsti gyvenime, tad at
loškite mano kaltes. Kad aš ga
lėčiau laimingai numirti.
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riksmas: iš lėto išnešė medinį 
greitomis sukaltą karstą ir pa
statė ant neštuvų. Verkė ir is
teriškai šaukė velionės sesuo, 
dusliai raudo josios brolis, 
šluostydamas savo sumuštą 
priepuolio metu veidą. Tyliai ir 
nesijudindamas stovi žilas tė
vas. Matyt, jis sunkios, sunkios 
nelaimės prislėgtas. 8 metus jis 
aikvojo paskutinius skatikus iš
mokyti dukt^’iai; 8 metus jis 
tikėjosi, kad ji eidama “mokslo 
keliu” pagaliau stos ant kojų 
ir atsidėkos už jo vargus ir nuo
stolius. Juk jinai buvo tokia 
šviesi ir jautri, net savo prieš- 
mirtinuose laiškuose ji atlei
džia savo skriaudikams. Tačiąu 
senio viltis iš karto sugriuvo. 
“Mokyti žmonės”— mokytojai 
sudarė jo dukteriai padėtį be 
išeities, atėmė šlovę savo šlykš
čiais doprosais ir pašalino ją iš 
mokyklos už “taisyklių laužy
mą”, “nemorališką elgesį”, jų 
pačių pramanytą. Ir štai ji guli 
čia sutinusio, dvokiančio lavono 
pavidale. Jos išbadėjęs, liesas 
veidelis pajuodavo ir išbrinko; 

dš jos burnos ir nosies l?e pa
liovos teka pūliai, kuriuos rū
pestingai nušluosto skepetaite 
velionės draugės kursistės. Jos, 
jaunos mergaitės gailiai verkia 
ir, visumet tokios švarios, da
bar nesikratydainos atlieka ši
tokį darbą su meile ir rūpes
čiu. Sunkus vaizdas. Esantie
ji ten žmonės negali susilaiky
ti neverkę. Jiems labai gaila 
šios nelaimingos juodojo tero
ro aukos. Juk jie taip pat siun
čia savo vaikus mokytis pas 
tuos pačius mokytojus.

Tačiau neieškokite minioje tų 
“mokytojų” “pedagogų”. Jų 
juodas darbas pabaigtas. Jie su 
šaknimis išrovė ‘piktą sėklą”, 
jų sąžinė dabar gryna. Juk du 
specialistai—direktoriaus sėbrai 
—Strazdas ir Narušiš —ilgą lai
ką storasieniame mokyklos ka
lėjime- moraliniais kankinimais 
kankino savo auką. Jie, kaip 
čia atkakliai tvirtina, net siūlę 
savo aukai reabilitacijos eiti 
pas gydytoją nekaltybės medici
niškam ištyrimui. Jie manė,* 
kad gydytojo profesija kaip 
tik yra tam, kad palaikytų jų 
veiksmus. Jie visai ramus. 
Jiems pavyko dėl donoso iš mo
kiųjų tarpo “atidengti”, kad 
jauni žmones' asistuoja, kaip 
drįsta tie kursistai, kurie už 
metų bus savistovus mokytojai, 
flirtuoti, rinktis į kompaniją, 
vieni pas kitus, grįžti namon 10 
valandą vakare?!

Patys gi p. p. ’ tardytojai”— 
abudu buvę klerikai, užmiršo, 
kad ir jie “laužė taisykles”, 
kai ruošėsi prie saVo dabartinio 
budelių- amato — kai mokėsi 
‘ant kunigo”. Ir ta “piktoji sėk
la”, kuri'ą jie be pasigailėjimo 
dabar rovė, keletas metų atgal 
suviliojo ir juos tiek,' kad jie 
metė savo ‘kunigiškąjį” 'mokslą, 
apsivedė ir “piktoji sėkla” virto 
jų garbingomis ir mylinčiomis ' 
žmonomis, kurios davė jiems 
ir vaikų. Bet juk jie “mokslo 
vyrai”, kurie gauna kas pirmą 
mėnesio dieną algą. Ar verta' 
yra ir bekalbėti apie kokią tai

vakarykščios 
kreivi veidai, ir net 
moterų rankelės nesu- 
pasirašydamos seną pro- 
kuriame buvo šis bai-

: kems ir jų tėvams ir, pagaliau, 
vakar kursų tarybos posėdy 
pasakė man: “Ten jai ir ‘kelias’; 
tylus sutikimas, 
tarybos 
gražios 
drebėjo 
tokolą,
sus nutarimas.

Koks tai daktaras gina velio
nę, reikalauja naujos tardymo 
komisijos, kad reabilitavus nors 
nelaimingosios vardą, jis ape
liuoja j tarybos'narių jausmus, 
kaipo j žmonių ir auklėtojų 
jausmus. Pirmininko direkto
riaus veidas apsitraukia velniš
ka šypsena: darbas esąs atlik
tas gerai; klaidos negalį būti 
jr padaliau daktaras, girdi, la
bai ilgai stoja ties tokiu niek
niekiu, kaip kad yra kokios tai 
mergaitės, net dargi ne moters 
mirtis.

'‘Gana, aš atimu jums balsą. 
Jūsų reikalavimas įtraukti at
skirą nuomonę į protokolą pir
mininko teise atmestas. — Siųs
kite man, jei norite, einame 
prie sekančio klausimo”. Ir pa
taikaujanti sekretoriaus —var
gonininko ra!nka b) tai rašo ant 
balto popierid.

Nutilo paskutiniai kalbos 
priekaišto žodžiai, karstas sun
kiai'sujudo ir liūdno giedojimo 
lydimas plaukia pirmyn. Kęlias 
netrumpas—5 kilometrai, t. y. 
laidojama kaimyninio miestelio 
kapinyne. Jį lydi varguolių 
minia. Veidai, apniukę, dantys 
sukąsti. Nėra nei dvasininkų, 
nei žibančių žibintų, nei sutar
tino choro, neį atvažiavusių au- 
tomobilias iš Kauno riebių, 
skustų ilgaskvernių, kaip kad 
buvo, kuomet nesenai laidojo 
kokį tai kleriką. Ar buvo verta 
viso to valstietė mergaitė, 8 me
tus kovojusi »u skurdu ir badu 
dėl mokslo žinių ir žuvusi iluo 
savo mokytojų — kankintojų 
smūgio?

“Lai miršta, lai visos nuodi
jasi! Dar ir kas “žino gal būti 
ji buvo nėščia?!—skamba vy
riausio jos mokytojo paskuti-

nis žodis, kurį jis pasakė vakar 
liosėdyje, kai jojo auka dar ne
pasiekė kapo.

Artinasi audra. Sunkiu rituliu 
ir žaibais judėjo švininiai—juo
di debesiai ir šliaužė sutikti 
procesiją. Vėjas draskė juodas 
suplėšytas vėliavas ir jaunimo 
pečius, kurie skubiai nešė sun
kų karstų. Minia retėjo, bet 
vis pirmyn ir pirmyn eina jau
ninto saujelė, savo baisia našta 
ir kukliu vainiku su graudingu 
parašu nešina. Moraliai kan
kinami savo mokykloje, jie 
vieni eina sutikti gyvenimo 
audros, laikydami savo dūšioje 
tragingą atsiminimą apie, aukų, 
kuri neišlaikė sunkios kovos dėl 
mokslo žinių, (iieta jų nema
tyti jų mokytojų ir tik girdisi 
skamba žiaurus šauksmas: “Lai 
visi jie nuodijasi”.

Gerbiamieji Veiverių moky
tojų kursų tarybos nariai! Aš 
nežinau Jūsų taisyklių ir nusi
dėjau, sutrukdęs Jums visą va
landą dėl tokio kvailo dalyko, 
kaip kad mokinės nusižudymas. 
Jus net pasiūlėte man skųstis 
ant Jūsų... Taip, aš skundžiuos 
ir šaukiu.

Tėvai! Siųskite i tėvų komite
tus ne statistus, bet rinitus 
žmones, mylinčius jaunimą ir 
švietimą. Tebūnie jie rūsčia 
juodųjų mokytojų kontrolė. Te- 
neišgirs nieks daugiau Lietuvoj 
tokių mokytojų žodžių, kokius 
aš girdėjau.

Vyriausybe! Išplėšk pagaliau 
savo langinyčias ir plačiai ati
daryk užkaltus mokslo žinyčios 
langus. Teisiveržia šviesi sau
le į josios rūsį.

Nutrauk įvairių taisyklių vo- 
latinklius, kurie supąnčioja 
jaunimą ir šluota išluok* juo
dųjų “krikščioniškų” 
košmarą.’ *

Tenepuna jaunimo 
neužsimerkia akys, o 
sena ir'linksmumu
žiuri i ateitį. Tešlama virš jau
nimo galvų ne juodos karūnos, 
bet šviesos laisvės vėliavos.

—D-ras S. Slonimskis.

ui oky t ojų

lupos ir 
žiba šyp-

Klad Farrer. Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
• (ROMANAS)

(Tęsinys)

Jau vieną kartą “Naujienos” minėjo, kokie darbai 
galėtų būt atlikti iš demokratinių partijų susidariusios 
valdžios: karo stovio panaikinimas, amnestija politiniems 
kaliniams, pilietinių teisių ir laisvių atsteigimas, pagal
ba naujakuriams, klerikalinių spekuliantų ir šmugelnin- 
kų nubaudimas ir bažnyčios atskyrimas nuo valstybės. 
Paskutinio laiko įvykiai tečiaus iškėlė (arba, tikriaus sa
kant, pabrėžė) dar eilę naujų opių reikalų, kurie gali būt 
atlikti tiktai bendromis socialistinių ir demokratinių ele
mentų pajėgomis.

Čia turime omenėje pirmiausia nuodugnų ištyrimą 
to “fašistinio” skandalo, kuris prieš pat Seimo rinkimus 
sujudini visą Lietuvą. , ■ < . •

Toliaus, čia turime klausimą apie Lietuvos mokyk
lų apvalymą nuo klerikalinio chamizmo. Kad tai reika
linga, kiekvienas protaująs žmogus pripažins, perskaitęs

B rangiausieji Auklėtojai.’3)
šendien mane iš savo auklė

tinių skaičiaus išmetate ir am
žinai pražudot. Pastatote mane 
paskutinėj vietoj. Ali, Viešpa
tie! nesu tokia ištvirkėlė kokia 
kad Jus manote.

Bet nieko nepadarysi, lai į- 
vyksta Jūsų norai, tik prašau, 
Brangiausi mano auklėtojai, 
dovanokite /man, kad aš Jums 
tiek daug nusidėjau, užką ma
ne išsižadėjote?

Dėkui, Brangieji, ką mane 
auklėjote, ir prašau-Jūsų palai
dokite mane kaipo 
tinę, nes aš noriu 
šiuo pasauliu Jūsų 
neturiu kas mdne
Mąmytė jau 6-ti metai kaip il
sis juodoj žemelėj, o tėvelis iš
sigąs, išgirdęs tokia baisai ži
nią, kad už mano 8 metų var
gą vien pražūtim te užmokėjo.

Taigi neatmeskite mano pra
šymo, nuolankiai prašąu.

• Jų£ų auklėtinė,
Leokadija NaudŽiutė.

savo auklė- 
$kirtis su 

globoje. Ba 
priglaustų:

Toliaus paduodame D-ro S. 
Slonimskio straipsnį, pašvęstą 
Naudžiutės mirčiai. Jisai, kaipo 
mokytojų kursų gydytojas, da
lyvavo kursų tarybos posėdžiuo
se, kur buvo svarstomas nabaš- 
ninkes likimas, ir mėgino ap
ginti nelaimingą merginą, bet 
jo balsas nebuvo išklausytas? 
Direktorius Škėma atsisakė net 
įtraukti į protokolą daktaro at
skirą nuomonę. Pasak daktaro, 
direktorius jau po Naudžiutės 
nusižudymo pareiškė . tarybos 
posėdyje:

“Lai miršta, lai visos nuo
dijasi! Dar ir kas žino, gal 

. būti ji buvo nėščia!”
PRIE NAUDŽIUTĖS KAPO

Prie Naudžiutės kapo
Gegužės 26 d. įvyko nelaimin

gos mokytojų teroro aukos lai
dotuvės. Laidojo kursistę Leo
kadiją Naudžiutę 19 m. am
žiaus, nusinuodijusią acto esen
cija. Ties bėdinu nameliu, kur 
jinai gyveno ir mirė, susirinko 
'minia: mokintai, valstiečiai, ži
li, jauni, vaikai... štai pasigir
do veliones sesers isteriškas sakė direktorius Škėma kursinin vydėjimą ir slėpė kerštą, maty-

III. j damos seserį, apsuptą garbinto-
Mimi Tirlemont iš ‘ užpakali- ’ 

nio įėjimo vagčia pralindo pas 
save į viršų. Laiptai grigštelė-1 
jo, bet Mimi taip lengvai žen
gė, kad jai pavyko negirdimai 
įeiti į kambhrį Nr. <6, pavestą 
jos naudojimuisi. Tik mažas 
tualetas ir keletas lėlių skyrė j 
tą mansardinį kambarį nuo kai-< 
myninio, guriame talpinosi 
kambarinė.

Apdairumai buvo padaryti iš 
baimės prieš maman, bet iš to i 
d&r neąekė, kad maman buvo; 
tironu, o Mimi — kankine. Vi
sai ne!... Bet “Raudonoji Kirlė” 
nebuvo fumu: tarpe vilų retas 
daiktas rūmas ir dauguma iš 

numarintą nelaimingą Naudžių- hutų turėję vadintis bakūžė-1 
tę, kuri dėl lėšų stokos dažnai mis. Ir “Raudonoji Kirlė” būt, 
neturėjo galimybės pietauti/VC) lu^na> 0 toj lūšnoj Mimi 
kuri visudmet buvo neturtingai Tirlemont labai dažnai vaizdi- 
apsirėdžiusi? Juk ji iš biednuo- 110 Žolelę. Tikrai kalbant, taip 
menės kilusi, josios tėvas—■ pa- h* išėjo. Matušė, motina tyijų! 
prastas mužikas—valstietis, ,ne- dukterų, iš kurių vyresnioji 
turtingas, kuris turi vaikų kru'-’jau pergyveno dvidešimts penk- 
vą... Ji nusinuodijo po to, kai tą pavasarį ir iš kurių nė viena 
už tūkstantį “baisių nusižengi-' nebuvo už vyro, atiduodavo vi
lnų”, pedagogų tarybos išvar- sas savo pastangas ir sumany- 
dintų mirties—atsiprašau— di- mus sudarymui trijų jungtu^ 
daktiniame nutarime sumažino vių. 
elgimos laipsnį iki 3-kės h- “pa-| jftamąn labai norėjo išduoti 
siūle atsiimti, iš kursų .savo do- dukteris už vyrų ii- anaiptol rfe- 
kumentus”, o jeigu ji pati ne- sidavė perdidelįam jausmingu- 
paimsianti, tai kelioms dienoms mui. Jinai durfci nutarė išleis- 
piraslinkųs jie išmesią ją iš rtio- |ti už vyro Lili prieš Lulu, o ' 
tykios.'Ji nusinuodijo po to, kai Lulu prieš Mimi; tokia pat bu-| 
ją pačiame mokslo metų gdle vo ir tvarka jų gimimo, žino- ’ 
išmetė iš mokyklos, nors ir pa-jina, rimtos priežastys galėjo 
liko jai teisę paduoti* prašymą pakeisti tąją kvarką. Tokiu bu- ( 
stoti atgal, kaipo pašaliniam a§- du, Mimi nebuvo numylėtine* 
menini į (“gal būt aš tavęs ir Ūme hareme, tuo Jabiau, kad 
pasigailėsiu—sako vilkjis paga-' asmeniniai pasisekimai jau 
vęs zuikį” (Ščedrinas? “Ji daug kartų išskirdavo ją iš 
nusinuodijo? Tai kam kokia tarpo seserų, ir Apvaizda grąsi- 
čia bėda? Lai nors ir visi trys no išardyti pieną, tiek brangų 
jos draugai .ir drauges nuodi- matušės širdžiai/ 
jasi—jų maų irgi negaila”, Lili ir Lulu dažnai jautė už-

| —L-Vrsa tai tiesa! — nutarė 
t Mimi, kurios galvoje tvarkingai 
I bėgo virš išdėstytieji sumeti
mai, — bet jeigu jos sau įsivai
zdina, kad aš visuomet yažinė- 
juos, kaip suris svieste, tai... O, 
Viešpatie Dieve!

Laikrodis mušė vienuoliką, o 
šeimyniniai pusryčiai buvo duo
dami trimis bertainiais pirmos, 

•taip kad Mimi, mėgusi nieko 
į neveikti, galėjo dykinėti...
i Tualetas jaunos mergaitės!... 
i Poetos ieškotų spalvingo, kve
piančio aprašymo... Bet s va r- * 
biausia, visgi, ne rašyti, o rasti 
skaitytoją. Todėl, kaip mano, 

I taip ir tamstų interesuose .ge
imu sutrumpinti aprašymą. Mi
mi nuplovė alkūnes ir kelius, 
iššukavo kirptus plaukus ir 
permainė rūbą — marškinius iš 

į balto ir žalio audeklo ant rubo- 
marškinių iš mėlyno šilkinio au
deklo, apgyvinto baltu batisto 
apykaklių. Kuomet Mimi baigė 
savo tualetą, dar nebuvo dvyli
kos U’ Mimi liūdinčiai atsisėdo 
į kampelį. Jinai nedrįso viena 
vykti į Kasino: visai nebuvo į- 
rodyta, kad Bobui arba Fredui 
užeis į mintį pasiūlyti jai šam- 
pano-koktailio, kurio jai taip 
norėjosi. Jinai atsisėdo pato
giau ir parėmė galvą rankomis, 
kad geriau įsigilinti į neaiškius 
svejojimus, iš kurių Miusse išė
mė tris tūkstančius eilėraščių, 
neišrišęs visgi galutinai klausi
mo, “apie ką svajoja mergai
tės”'?’

Mimi buvo apie ką pasvajoti, 
Ir jos svajonės nebuvo nudažy
tos rožine spalva. Gyvenimo 
problema rodėsi neypatingai su- 

l'dėtina, bet jos išrišimas teikė 
tam tikrus sunkumus...

*) Laiškų kalba netaisyta. (Bus daugiau
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GULBRANSEN PIANAI

Gerumas, tobulumas balso. 
Lengvai groja; negali susi
lyginti su kitais pianais; 
kainos .visiems prieinamos. 
Parsiduoda ant lengvų iš
mokėjimų.

JOS. F. BUDRIK
Pianų Krautuve 

3343 So. Halsted St.
iMiiiiiiiinM

BOHEMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

PuriIan 
Malt

TURTINGIAU-

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Geriausios 
rųšies

Reikalaukite nuo b>* 
le kokių pardavėju

CHICAGOS 
ŽINIOS

užilgo pasimirė ligoninėj.
Išpradžių buvo skelbiama, kad 

jie buk susimušę, bet policija sa
ko, kad tai netiesa.

Jautis subadė dar 
bininką

Socialisty piknikas1
■**X

Birželio 20 d., Riverview par
ke, bus didelis metinis socialis
tų presos piknikas. Tie pikni
kai yra rengiami kasmet ir visi 
apie juos žino, tad ir nėra rei
kalo daug aiškinti, kad tai būna 
linksmiausias metų piknikas, 
nes parkas tam labai tinka, tu- 
rys šimtus visokiausių įtaisy
mų pasmaginimui atsilankiusių
jų, o ir be to būna dar ir šiaip 
labai margas programas su žy
miausiais kalbėtojais, šiemet 
piknike irgi kalbės keli žymus 
kalbėtojai: VVilliam Coleman, 
narys VVisconsino legislaturos, 
Wisconsino Socialistų partijos 
sekretorius ir senas darbininkų 
unijų darbuotojas, per daugelį 
metu buvęs Milvvaukee miesto 
tarybos nariu ;Oscar Ameringer, 
redaktorius Illinois Minei’; Leo 
Krzyski, rubsiųvių unijos orga- 
nizatoius ir k. Lietuviai irgi 
turės savo skyrių šu atskiru 
programų. Lietuviams kalbės 
Naujienų Redaktorius P. Gri
gaitis ir dainuos Pirmyn Mišrus 
Choras. Bus dar muzikos ir 
šokių.

Riverview parkas randasi prie

Charles Nelson, 60 m., darbi
ninkas, tapo jaučio subadytas 
ant Alfred Heli farmos, neto
li Naperville. Jis bandė bulių 
įvaryti į tvartą, kuomet bulius 
jį puolė ir pradėjo badyti ir 
mindžioti kojomis. Kada atvy
ko pagčtba, Nelson buvo jau 
negyvas.

turėti ir šitą omenyj: yra atvy
kę žmones, kurie nesigailėjo 
darbo ir triūso per visą savo 
amžj, kad iškėlus savo tautą ir 
garbę. Daug kartų jie yra buvę 
gyvybės pavojuje dėl savo ti> 
vynčs ir sugryžę savo kraštam 
drąsiai stos j darbą už savo tau
tos labą ir brolių gerovę — ne
bodami priešų drumzdimo. Būt 
verta išgirsti, ką šitie vyrai sa
ko.

Tai 
senas,

kas tik gali jaunas ir 
susirinkiman!

—Chicagos Lietuvių
Klaipėdos Komitetas,

vis daugiausia su spulkos pa
gelba. Viskas ėjosi ramiai, tvar
kiai. Tik urnai vieną grasią die
ną išdygo antra spulka, • vardu 
Šv. Antano parapijos. Ir ,tuo- 
jaus pradėta skelbti, kad senoji 
spulka esanti bedievių ir turė
sianti užsidaryti. Mat |uo lai
ku kūrėsi Lietuvių Liuosybės 
Namo bendrovė ir spulka davė 
jai paskolą, kas karštidnis fa
natikams labai j nepatiko ir iki 
šiaį dienai jie labai kreivai žiu
ri į Liuosybės svetanę. Bet niex,
ko papadarysi — gražus Liet.l • , 

I Liuosybės Namo , mūras stovi 
■ kaip stovėjęs ir su kakta jo ne
išversi. Laikinai tas fanatingo

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudelte
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Du fermeriai užsimušė ir vie
nas sunkiai susižeidė, automobi
liui ties Libertyville įvažiavus j 
griovį ir apvirtus. Automobily 
rasta bonką munšaino ir dvi 
bonkas naminio alaus.

18-tos gatves apielinkė

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

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

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAVVFORD 1480 

TELEFONAS CANAL 0464 
9 w

LIETŪVTŠ AKIU SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudijimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregvstę. 
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. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street -
Pohne Boulevard 7589

RUPTUROS IŠGYDOMOS
f'

Aš gydau l uptu ras savo metodu, 
l e peilio, be kraujo, i ą gydymo bū
dą aš jau vartoju per 20 metų. Te
gul mano išgydyti žmonės patys pa
sako apie puikii išgydymą. Kiekvie
nas sveikai protaująs žmogus gali 
lengvai nuspręsti, kad labai yra pro
tinga gydytis ten kur jau šimtai ki
tų žmonių yra išsigydę.

Skaitykit ką Mr. Wirtz sako:

“Aš turėjau rupturą kuri suteikė 
man daug nesmagumo ir kuomet aš 
skaičiau kokį gerą darbą padaro Dr. 
Flint, aš nuėjau pas jį dėl išsigydy- 
mo. Per trumpą laiką aš likau vi
sai išgydytas. Jis nepadarė man jo
kio skausmo ii’ aš nesugaišinau lai
ko nuo darbo, 'lai buvo du metai at
gal ir aš nuo to laiko nedevėjau dir
žo ir neturėjau jokio vargo su savo 
ruptura”. \

Henry Wirtz, 1716 Aitesian Avė.
VERICOSE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasididinusias ko
jų gyslas savo paties metodu, be 
peilio, be skausmo. Pasididinusios 
gyslos visai pranyksta ir kojos pa
lieka dailios ir švarios, taip kaip vai-

Peštynės tarp republikonų 
dėlei pereitųjų nominacijoų vis 
dar tęsiasi. Buvo daugelis per- 
skaitimų balsų ir viskas atsi
durs teisme. Dabar pareikala
vo perskaitimo balsy pavieto 
teisėjas Daniel 1’. Trnde, kurio 
Vieton tapo nominuotas Joscph 
P. Savage, Barrett-Crowe šali
ninkas. Nors Savage laimėjo 
nominaciją virš 22,000 balsų 
didžiuma, bet Trude sąko, kad 
jo balsai tapo nusukti ir kad 
ištikrųjų jis, o ne Savage ta
po nominuoti. Trude be to rei
kalauja, kad daugelis distriktų 
balsai butų įmesti, nes buvusi 

iioscoe, Belmont ir Western gat-’vartota prieš balsuotojus prie- 
vių. Privažiavimas labai pato-’varta ir grūmojimai, 
gus ir lengvas — Western Avė.

įtvekariais.
įsigykite tikietus iškalno, nes 

lietuvių parduotų tikietų pelnas 
eina lietuvių organizacijoms.' 
Tikietų kaina yra tik 30c. (vai
kams iki 12 m. amžiaus tikieto 
nereikia). Kartu su tikietų 
gaunasi keliasdešimt koncesijų 
— nupiginimų įvairiems pasi
linksminimams.

Tikietų galima gauti Naujie
nose ų- pas L. S. S. ir Pirmyn 
choro narius.

. Pe įskai
tymo balsų reikalas atiduotas 
teismui, bet dabar peštynės ei
na už teisėją, nes 1________
nori gauti sai prielanki teis< 
ją. Todėl net ir teisėjo klausi
mas atsidurs augštesniame tei
sme.

Lietuvių Rateliuose.
B.

Du darbininkai 
užsimušė

Klaipėdiečių paskutinės 
prakalbos Chicagoj 

ir apielinkėj
prie 
prie

Franas L. Savickas perėmė 
ofisą firmos Dargia ir Savickas, 
prie 726 W. 18th St. Franas L. 
Savickas yra jaunas vyras, bet, 
energingas vedime savo biznio. I (|ai)ar 
Jis pirmiau dirbo Metropolitan Lyra 
State Banke prie Foreign De-I 
partment, per tai jį daug žmonių ; 
pažįsta ir šitame biznyje galės 
turėti pasisekimo, ši įstaiga 
buvo kaipo nejudinamo turto 
pardavinėjimo, apdraudos ir pi
nigų siuntinio. Tą viską dabar 
atlikinės F. L. Savickas, kaip 
kad ir pirmiau. — G.

(Tąsa ant Bto dusi.)

Cicero

PASINAUDOKIT PROGA
Žinoma firma muzikališkų instru

mentų 
sumanė padidinti savo 'krautuvę ir

• tenai kiekvienas kam tik.
i reikalingas muzikfllis instru

mentas, gali pasinaudoti ta nepa
prasta proga ir nusipirkti labai pi
giai pirmos rųšies ir garantuotą 
muzikai] instrumentą. x

Daugelis tų instrupientų yra tik 
biskį nešioti krautuvėj, bet šiaip 
jie yru kaip nauji ir groja taip ge
rai. kaip ir nauji, bet juos dabar 
galite nusipirkti labai pigiomis* kai
nomis.

Namas Lyon k Hcaly yra labai 
gerai žinomas visiems muzikos my
lėtojams. Jis randasi ant VVabash 
Avė., kampas Jackson Blvd. Kitoje 
vietoje šio laikraščio rasite dides
nį skelbimą specialių išpardavimų. 
Pasinaudokit proga.

Lyon & Hcaly, dabar

25
Akinių Pritaikymo Mano
METŲ PRITYRIMO

akis — pritaiko 
Šlifuoti stiklai 
vietos.

Egzaminuoja 
akinius — 

ant

Du darbininkai, dirbę 
kasinio pamato priedui 
Furniture MarU prie Eriex ir 
McClu r gatvių, užsimušė bęsi- 
keldami iš kilios duobės. Užsi
mušė Michael Naughton, 40 m., 
1548 Fontieh St., m., 1548 
Frontieh St., tėvas trijų vaikų 
ir Thomas Loftis, 36 m., 1444 
Larra^ee St., tėvas’6 vaikų. Jie 
abu tam tikru, kibiru, kuriuo tū
lotų būti keliamas tik vienas 
žmogus, kėlėsi j viršų, bet ne
toli paviršiaus kibiras 
ir abu iškrito.
pėdų iki dugno ir Nauphton už
simušė ant vietos, o Liftis ne-

- Nesenai čia plačiai buvo 
klidę gandai apie b&nkrutijimą Į 
Lietuvių Skolinimo ir Budavoji- 
mo Draugijos — spulkos. Nau
jienose gi buvo rašyta, kad yra

vi- maži nesusipratimai su spul- 
kiekvienas’kos iždininku, bet jokio pavojaus 

spulkai nebuvo ir nėra. Dabar 
visi nesusipratimai užbaigti ir 
Viskas yra pilniausioj tvarkoj.

Kodėl gi paėjo tokie rustus 
gandai apie spulkos bankrutiji- 
mą ir taip plačiai jie aplėkė? At
sakymas tegali būti tik vienas
— pavydas. Pavydo yra tarp 
visų tautų, bet tarp lietuvių gal 
yra daugiausia: kam jis, o ne aš, 
ar kitas.

čia per keliolika metų gyvavo 
tik viena spulka, vardu Grant 
Works Skolinimo ir Budavojiino 
Draugija. Tuomet nė Cicero 
niekas nežinojo. Laikui bėgant 
betgi gyventojų skaičius augo, 
žmonės budavojosi namus ir tai

pas- i

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.
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Simpatiškas

apvirto
Jie nukrito 110

JUOZAPAS KOLIŠIUS
Mirė Nedėlioj, Birželio 6 die

ną, 12 valandą nakties, 19z6 
m., sulaukęs 63 metų amžiaus; 
girnas Kauno rėdyboj, Panevė
žio apskričio, Vabalninku para
pijoj, palikdamas dideliame nu
liūdint savo mylimuosius ir 
mylinčius draugus ir pažįsta
mus' Dabar randasi prirengtas 
i paskutinę kelionę, namuose 
1444 So. 49th Avė., Cicero, UI.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Birželio 9-tą dieną, T:3() valan
dą iš ryto iš namų ) Šv._ Anta
no parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Juozapo Kolišiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pUskutinj patarnavimą ir 
itsisveikinimą.

Nubudę' liekame,
Draugai ir Pažįstami.

. Laidotuvėse patarnauja gra
belius Ch. Sirevičia, Telefonas 
Cicero 3576.

Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

t Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
‘ SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
•1410 So. 49 Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

’ SKYRIUS '
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

■

VYRAI IR MOTERYS
Sekamomis ligomis: 

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūs
les šlapinimosi kanalų, 
Chroniškų ir Visų Priva- 

tiškų Ligų.
Yra užkviėčiami atsilankyti pas 

Dr. Ross dėl pasitarimų dykai.
Kad tikrai ištyrus kiekvienos ligos 

priežastį, tam tikslui yra^ vartojama 
mokslinė laboratorija:

Kraujo analyza, egzam i na
cija su pagelba mikrosko
po, egzaminavimas šlapu
mo, spaudimo kraujo, 
X-Ray, kraujo išmieravi- 
mas ir kiti reikalingi eg

zaminavimai.
Per trisdešimtį metų Dr. Ross spe

cializavosi gydyme socialių ligų. Per 
tą laiką jis tūkstančius yra išgydęs 
su savo gydymo sistema.

Galvos skaudė
jimą, reumatiz
mą, širdies, skil
vio, inkstų ligas 
ir daugelį kitų 
chroniškų 
kurios paeina iš 
kraujo ir nervų 
■suirimo.

Kiekvienas vy
ras arba moteris 
kurie turi spau- 

D M n o n dimą kraujo ar-
B. M. Ross, M. D į)U kitas užkre
čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. Ross su pilnu užsitikėjimu, kad 
čia gaus geiiausj medikai j gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėjęs tūkstančius žmo
nių nuo suirimų proto, paralyžio, lo- 
comotor-ataxia, beprotybes, nbo am
žino pabėgimo visam gyvenimui.

Nusilpę Vyrai!
Kad būti stipriu, vikriu ir turėti 

daug "pep’, jus turit savo nusilpimo 
ligas išgydyti. Kad vėl tapti atjau
nėjusiu ir prailginti savo gyvenimą, 
atsilankykit dėl specialio gydymo, ku
ris stimuliuoja giles (glands) kuris 
suteikia syvus kraujui, kuris pagelb
sti atgaivinti vikrumą ir stiprumą. 
Nieko nėra viiįgamtiško apie 
Dr. Ross pasisekimą. Tai yra natū
rali pasekmg.

Trisdešimties Metų
Praktikos

Atsilankykit pas jį, jis maloniai 
paaiškins jums visai dykai, kaip jus 
galit išsigydyti nuo vyriško nusilpnę- 
yimo. Šitą pasekmingą gydymą 
Dr. Ross įgavo nuo užganėdintų pa
cientų, kurie rekomendavo jo gydymą 
savo draugams.

Kiekvienam atsilankiusiam yra su-, 
teikiama teisingi patarimai be jokios 
atsakomybės. Atsilankykit šiandien. 
Rytoj gali būti jau pervėlu.

Yra du priėmimo kambariai ir de
šimtis privatinių gydymai kambarių, 
yra tinkamai prirengti dėl suteikimo 
serganliems tikros pagelbos. Kiek
vienas vyras ir moteris gali turėti 
pilną užsitikėjimą B Dr. Ross gydy
mą, nes jis jali yra išgydęs tūkstan
čius kitų žmonių.

Dr. B. M. Ross
35 South Dearbom St.

kampas Monroe St., Crilly Building 
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Vyrų prįįėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Dvidešimtis penki metai tame 
pačiame name

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

V.! stės.
OFISAS:

668 W. 18th SL 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Boulevard 4139

ligų

Seni Žmonės Nukamuo
ti Rūpesčiu, Atranda 
Didį Palengvinimą 

Nuga-Tone
Jis Atlieka Darbą ir Atlieka 

Jį Greitai
Yra tūkstančiai atrandančių stebė

tiną palengvinimą vos j keletą dienų. 
Nuga-Tone gražina gyvumą, veikmę 
ir pajiegą jų nudėvėtiems nervams ir 
muskulams. Budavoju raudonąjį krau
ją, stiprius, pastovius nervus ir ste
bėtinai padidina jų patvarumą. Sutei
kia gaivinantį miegą, gerą apetitą, 
puikų žlebčiojimą pastovų vidurių 
veikimą, apščiai entuziazmo ir ambi
cijos. Jei Jus nesijaučiat kaip rei
kiant,’ tai pats dėl savo gerovės pa
bandykit jį. Jis nieko Jums'nekai
nuos, jei Jus neturėtumėt iš jo pa
lengvinimo. Jis yra priimnus imti ir 
Jus tuojau pradėsit jaustis geriau. 
Jei Jūsų gydytojas dar jums neuž
rašė jo, tai tuo jaus eikit pas Jūsų 
aptiekorių ir nusipirkit bonkutę. Nu
ga-Tone. Nepriimkit įkaito. Imkit jo 
per /keletą dienų ir jei Jus nesijau- 
sit geriau, neatrodysit geriau, tai 
nunešk likusią pakiuko dalį pas ap
tiekorių ir jis sugražins Jums‘Jūsų 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone, taip 
gerai'žinodami ką jis padarys dėl 
Jūsų, įsako visiems aptiekoriams ga- j 
rantuoti jį ir sugražinti Jūsų pini- • 
gus jei būtumėt neužganėdintas^ Re
komenduojamas ir parduodamas per 
visus aotioKorius.

ALEKSANDRAS LIUTIKAS
Mirė Pirmadienyj, Birželio 7 

dieną, 2:40 valandą ryte, 1926 
m., sulaukęs 67 metų ^amžiaus; 
gimęs Lietuvoj, Kauno guber
nijos, Telšių apskričio, Alsėd
žių miestelyje, palikdamas di
deliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius Amerikoj 
du sūnūs Aleksandrą ir Juoza
pą, o Lietuvoj moterį Pranciš
ką . Liutikienę. Dabar randasi 
prirengtas j paskutinę kelionę, 
namuose 2089 Canalporl Avė.

Ijaidotuves įvyks Trečiadie
ny], Birželio 9 dieną, 8:30 va
landą ryte, iš namų įJDievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielų, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero . 
kapines.

Visi A. A. Aleksandro Liuti
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
S jinai

Laidotuvėse patarnauja gta- 
borius J. Badžius, Telefonas 
Canal 617'4.

Kadangi atvykusieji iš Mažo
sios Lietuvos atstovai, gerb. 
Martynas Jankus ir Adomas 
Braks, jau liepos 17 dieną (su 
laivu “Lituania”) iš Amerikos 
išvažiuoja, nėra jiems Chicago- 
je galima ilgiau pasilikti kaip 
iki šio mėnesio 15 dienos, 
laikys iki tol prakalbų.

Birželio 8 d. (Antradienyj 
North Side, —parapijos svetai
nėj.

Birželio 9 d. (Trečiadienyj) 
Dievo Apveizdos parapijos sve
tainėj, 18tos gatvės apielinkėj.

Birželio 10 d. (Ketvirtadie- 
nyj), Indiana Harbor, parapijos 
svetainėj.

Birželio 14 d. (Pirmadienyj), 
West Pullman, Bajoriuno svetai
nėj, 120ta gatvė.

Birželio 15 d. (Antradienyj), 
Cicero — parapijos svetainėj.

Visos prakalbos prasidės apie 
8 vai. vakaro. x

Lai imasi kiekvienas laiko, 
lai eina susirinkimam ' Praneši
mai yra tiek įvairus ir indo- 
mųs, kad kiekvienas iš jų par
sineš sau ką naudingo. Reikia

A. MASALSKIS
Graborius

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

' 3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

po

Phone Boulevard 5208 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP

/ — ojhatvs ali

S TŪLY ŪUV.

SPEC1A LIS PRlžl U RĖJ lM A S 
MOTERŲ

PASITARIMAS DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

TU AT' S

VELLOU)

KKA .

OKiLN

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

1646 W. 46th St., ChRag*

4UST AS
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nu* * puni.)

priešingumo karštis aprimo, nes 
kaip vieniems, taip ir antriems 
vietos yra užtektinai, pinigų 
taipjau nestokuoja. Senoji spul- 
ka bujoja ir apyvartą daro šim
tais tūkstančių dolerių, bet ant
rajai netaip sekasi. Bet kas
mas ii- pavydas, nes visi pilnai 
gali sutilpti j vieną spulką ir dvi 
spulkos nėra čia tiek reikalin
gos. Blogiausia, kad kartais 
pasireiškia šiokis tokis trinima- 
sis ir nesutikimų, štai kad ir 
dabar. Nekirie primygtinai tvir 
tina, kad tie gandai buk paeiną 
iš naujosios spulkos ir tūlo Ci
cero lietuvio. Aš tam betgi ne
tikiu. nes tie žmonės gerai su
pranta posakį: 
kas pačiam 
gandai kenkia
taip ir kitiems, nes ir sena lietu
vių patarlė sako 
duobės — pats įpulsi, 
tankiai 
paleido 
nežino, 
nai, 
O 
be 
kos
ir viskas yra tvarkoje.
ko reikalas pilnai išspręstas ir 
spulka jokių nuostolių neturėjo. 
Tvarka spulkoje yra įgera. Jei
gu kam nepatinka direktoriai ar

“nevelyk kitam, 
negerai”. Tokie 

kaip vieniems,

nekask kitam 
kąs labai 

gyvenime atsitinka. Kas 
tuos gandus — niekas 

bet jie kenkia kaip vie- 
taip ir kitai pusei,

tie gandai yra visi 
pamato, nes spul- 

reikalai yra gerame stovyje 
Iždiniu-

nas ir galėsime išrinkti kitus, ge
resnius, be leidimo jokiu nepa
matuotų gandų. Del šių gandų 
yra niekas kitas kaltas, kaip 
vien pavydas. Mat nesenai 
spulkos sekretorius, kuris eina 
tas pareigas jau daugelį metų, 
įsigijo naują gražų automobilių, 
kas tūliems gal ir nepatiko. Ta
me nieko nėra stebėtino, nes da
bar automobilius turi ir papras
ti darbininkai, tad nėra ko ste
bėtis iš biznieriaus. Bet vieto
je pavydėti, mes galėtumėm tik 
pasidžiaugti, kad musų biznie
riai yra tiek sugabųs, ka<l jie 
nėra nuskurę ir kad jie rimtu ir 
tiksliu atlikimu savo reikalų 
įstengia sau kiek geresnį gyve
nimą užsidirbti.

Frašalinkim pavydą, o busi
me laimingi. — D.

Lietuvis nusišovė
Frank Pelenas, 29 m., gyve

nęs prie 4559 (kitomis žiniomis, 
prie 4045) S. Western Avė., nu
sišovė sekmadieny po piet, ma
tant jo 6 m. amžiaus sunui Joe., 
kuris maldavęs tėvo tai nedary
ti, bet tėvas vistiek nepaklau
sęs ir paleidęs šūvį sau į kruti-1 
nę. Ona Pelenienė ir 13 mėn.' 
dukrelė tuo laiku buvę kieme ir 
užgirdusi šūvį atbėgo į kambarį, 
bet rado Peleną jau nebegyvą, 
kadangi kulka perėjo per širdį.

Vaikas papasakojo policijai, 
kad tėvas pasišaukęs jį į miega
mąjį kambarį, jį pabučiavęs ir 
liepęs išeiti. Jis per durų plyšį 
matęs, kaip tada tėvas pasiėmęs 
iš po pagalvės revolverį ir palei
dęs šūvį į krutinę.

Prieš 8 metus, dar prieš pat 
apsivedimą, Pelenas irgi ban
dęs nusišauti, bet tada pasvei
kęs. Koronerio Dr. Springer 
sako, kad Pelenas veikiausia sir
gęs savo rųšies pamišimu, kuris 
nesuvaldomai jį traukdavo prie 
padarymo sau skausmo, kada 
tik jis paimdavo į rankas revol
verį.

Brighton Park

o dairai* jau arti šimto stovi: 
Rickenbacker’ių, VVillys Knight, 
Ford, Dodge, Essex ir k. var-

PRANEŠIMAI
i t ii. Roaeland. — Birželio 8 d„ 7:30 va-tolų automobilių. Atvažiuoja landa vakare, Aušros kambariuose, 

žmogelis su savo sena liže (au- 10900 So. Michigan Avė. įvyks Drau- 
tu) ir pamatęs p. Margio nau-Į^Į 
jus Ilupmobile karus, palieka * ’ 
savoUizutę te- važiuoja sau nau
ju karu atsilošęs. Greit p. Mar
gis neužteks nė 10 akrų žemės, 
jei nepadarys okšino. Sako, 
kad jis tuoj visus paklynysiąs 
— parduosiąs. “Nebijau aš se- 

Tiviiori mašinos,

tam aš apmainysiu jų ant nau

jos”, sako p. A. Margis. —Rep.

kitę paskirtu laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų, kurie turi būt ap
svarstyti.

— J, Tamašadskas, Sekr.

LSS Pildomojo Komiteto extrn 
posėdis įvyks trečiadieny. * birželio 
9 d., 8 vai. vakare, Naujienų na
muose. Yra labai svarbus ir sku
bus reikalus. Visi narini malonėkit

ĮVAIRUS SKELBIMAI
LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

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

I

Roseland
S. M. Ratelio veikimas

Ateinantį sekmadienį,* birž. 
13 d., Liet. Scenos Mylėtoju Ra
telis rengia išvažiavimą'į Palos 
Park. Bus toj pačioj vietoj, kur 
pereitą vasarą turėjo du išva
žiavimus. Vieta yra labai vaiz
dinga, todėl Ratelis nuo jos ir 
negali atsiskirti. Ratelio rėmė
jai, pritarėjai, visi yra kviečia
mi atsilankyti ir draugiškai 
laiką praleisti. Bus ir muzika, 

kas norės galės ir pasišokti.
Ateinančia žiema Ratelis yra 

paėmęs- Strumilų svet. dviems 
nedėldieniams. Kas bus veikia
ma bus pranešta vėliau. —Rep.

liti 11)0 KPOKTO IJ ETUVIA MSi
“Nuujiftms” pradedama išnešioti 

nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ii 
nuo 85-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
t upinaml ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adreso; Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Roulevard 9668).

Tel. Prospect 1297
F. J. YANAS

Geležiniu daiktų ir įrankių
krautuvė

2805 W. 63rd Street
Visokios malevos> aliejai ir var- 

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

1 —* - ■ ■■ ■■■■ ■— 
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ASMENŲ J1ESK0JIMM

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
JR SUTAUPYKI!

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co„ 
1637 West Di Vision SU 

netoli Marshfield

Kas girdėt Naujienų laiva 
kurčiu skyriuje?

P-a i Frank Nainis, moteris 
duktė, laivu Cohimbus, 1(1ir

dieną birželio išvažiuos į Lietu
vą paviešėti, pasismaginti ir

šiais metais važiuoja pavie
šėti j Lietuvy daug daugiau, ne
gu ^kitais melais* kad važiuoda
vo. Linkime jiems laimingos 
kelionės.

Pranešimai
Kas, ką/ kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant «yk jr 
$6.00 į metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen- 
*ų ir kiekvienas centas atlieka 
įaui t&rą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti de] kitų.

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

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 

k$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
1 šimtas uždirbtų jei laikvtumėt jį 
čia per 20 motų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su-
žinosi kaip greit dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Prisidėkite j šią draugiją
Cbicagos Lietuvių Draugija 

yra didžiausia saVišelpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas ^siekia arti 
skyriai pašelpos 
.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 priimamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas Įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių’ Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

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

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

S. P.

15,000. Yra trys 
sergantiems na-

PAIEšKAU Jurgio Merkio savo 
pusbrolio, kuris paeina iš Veželių 
kaimo. Skapiškio vai. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats ar kiti j| pa
žįstanti praneškite man.

Longenas Merkis
t 10010 S. State St., Chicago.

IEŠKAU savo brolio 
Apacenkos; gyveno Sioux City, 
po numeriu 2521 \Vashinglon 
o dabar nežinau kame yra. 
pats arba žinančiųjų prašau 
nešti šiuo adresu

Kazimieras Apacenka,
926 W. 36 St., Chicago, III.

Juozapo
Iowa 
avė., 
Jisai 
prn-

PAIEŠKAI’ savo pusbrolio Jono 
Alytus. Paeina iš Remeikų kaimo,, 
Kupiškio valsč. Turiu svarbų rei
kalą. Jis ’iats af’ kili, kurie jį pa
žįstu, prašomi pranešti.

Stanislovas Mickevičius 
2021 Cmialport Avė., Chicago.

APSIVEDIMAt
PAIEŠKAI' apsivedimui mergi

nos arba našlės tarp 30 ir 40 me-. 
tų senumo. Aš esu našlys 42 inJ 
Vaikų neturiu, dirbu anglių ka-. 
sykloje prie mašinos,5 gerai uždir
bu. Meldžiu atsišaukti laišku; pri- 
siųskite ir paveikslą, ant pareika-j 
lavimo sugrąžinsiu atgal, noriu kad 
butų biskį mokyta.

Frank Eibutis 
Chaplin Coal Co. 

Morgan Town, \V. Va.

tSRENDAVOJIMDi
RENDON Storas, . tinkamas dėl 

keptuves, labai «eroj vietoj. 2738 
VV. 38 St.

RENDON grosemė ir bučer
nė, 3 kambariai iš užpakalio, 1 
<aro garažas. *

5159 So. Sacramento Avė.

GERAS štoTas rendai. Parsiduoda 
stako moterišku drapanų ir jei rei
kės išrendavosiu tik vieną štorą.

3227 S. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON kambarys dei 1 arba 

2 vyrų, nuolat karštas vanduo, ga
ru šildomas, 1 blokas nuo Humboldt 
>arko. visuomet namie. Tel. Bel- 
mont 6372.

RENDAI kambarys vyrams, mer
ginoms, mpterims arba vedusiai 
jorai. Kambariui naujai ištaisyti. 
Yra elektra, šviesus ir pigus; su 
valgiu ar be valgio.

703 W. 21st Place, Chicago
Ant paskutinio ąugšto iš fronto

DEL BENDOS 3 rūmai, ge
roj vietoj, įSrie parko. Tik dėl 
gerų žmonių ne pijokų, dėl 2 
ypatų. Yra elektra, gasas.

5333 S. May St.
D. Repšis

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING. EXPRESSING \& COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling 
Turime daug metų patyrimą 

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 8408—Blvd 7667 Office

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

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

Tel. Lafayetto 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
CHICAGO

V

Tel. Pullman 1413
JOHN TEISINGA

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontraktorius

32 West lllth Place
Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA agentų vyrų ir moterų 
dėl praktiškų plaukų kirpiklių. Ga
lit patys kirptis sau plaukus vyru, 
moterų ir vaikų. Retail $1 su 2 
ekstra hiades. Agentams sampeliai 
3 už $2. Apmokėtu paštu. Cirkulio- 
rai dykai. L. N. Hair Cutter System, 
2129 Onlario Štjcet, (Jeveland, 
Ohio.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų dėl sortavimo po- 
pierų atkarpų. Continental Paper 
Grading Co., 1451 So. Peoria St.

REIKIA merginos prie abelno na
mų darbo. M r. L. Isinan, 302 South 
Market St., 5th floor.

Tel. Dearborn 0791

REIKIA veiterkos į restaurantą. 
Liberty Restaurant, 4915 VV. 14 St., 
Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

IRGERAI SUORGANIZUOTA 
ATSAKANTI FIRMA 

_______ \
Turi vietos dėl keleto atsa

kančių vyrų, kurie gali atlikti 
savo darbą., '

Patyrimas nereikalingas

Mums reikia kėletą vyrų, 
kurie yra teisingi ir gerai iš
rodanti.

Mes dar iki šiol

REIKIA OARBIHINKU
___~VYRV

REIKIA patyrusių langų plo
vėjų; Nuolat darbas, gera mo
kestis.

Room 21
62 W. Washington St.

T " ........................ . .............................................

ATSAKYKIT j šitą skelbimą, jus 
gal būt busite tinkamas žmogus mu
sų bizniui. Tikra ateitis dėl keleto 
vyrų. Tik paraSykit savo vardą ir 
pravardę ant »klvpo popieroM.

N zX U.llENOS
. 1739 So. HalHted St.

B()X 772

PARDAVIMUIĮ_
BARG1 ’-NAS; parsiduoda notion, 

kendžių ir visokių -smulkmenų Sto
ras, 5 rūmai gyvenimui. $500 pi
giau negu verta. 5613 S. Racine Avė

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geroje vietoje., cash biznis. Par
davimo priežastis — vyro mirtis. 
6010 So. Kedzie Avė,-'

REIKIA patyrusių shenrmcnu 
geležies atkarpų jardą, nuolat dar 
bus, gera mokestis. Simon Krule- 
witch, Ine., 1145 S. \Vashtenaw 
Avė.

REIKALINGAS antraranki.s duon
kepis ant naktų. 2421 W. 69th St.

AUTOMOBILIAI

Studebaker automobi- 
'/^^I^Hliai yra vieni iš tvirčiausių 

kainos prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga- 
mina. Tokiu budu Stude

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kito pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, trnnsmissiop, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
peika po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

Milda Auto Sales 
3*121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
D. Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

NAMAI-ŽEME
150 NAUJŲ NAMŲ

(■voltui niifZanėioj snkėijoj, N. W. 
Si<le, mokykloms, kruutuv^n ii* tians- 
portacija.

N 00
įmokėjus galėsit gyvent 4-5 arba 6 
kambarių meiliniame arba mūriniame 
bungalovv, > ,

KAINOS NUO $2800 IKI $0200 
$100 CASH

Tai viskas ko jums reikia — tas ir 
reiftkia, ką mes sakom — kitus mo
kėkit lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, taip kaip vendą. Tas oi sėlio 
namų programas yra jūsų proga įsi
gyti vieną tų puikių namų tiesiai nuo 
savininko, išmokėjimais ką kiekvie
nas darbininkas gali lengvai pa
daryti.

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 
Daleiskit parodyti kaip lengva yra 
tapti namų savininku.

SAVVIAK & CO.
7181 W. Grand Av. 

6407-6537 Irving Paik Blvd.
Columbus 9552

- NKMKI-ŽEME __
ANT PARDAVIMO

Bizniavęs medinis, namas, krautu
vė, užpakalyje pagyvenimas ir viršui 
du flatai. Namas randasi ant 18-tos 
gatvės, netoli Dievo Apveizdos Baž
nyčios. Rendos neša 78 dolerius j mė
nesį. Kaina $7,500. Perkant? gali gau
ti krautuvę, nes tyso nėra.

Atsišaukite pas:
M. J. TANANEVICZE 

736 W. 18th Street'

ANT pardavimo 2 gyvenimų 
medinė stuba, 8 metų senumo, 
naujas plumbiuKas, visi įtuisy- 

mai geri. Pigi kaina. Priežastis 

— pinigų reikia. 1236-38 W. 18 
Ave„ Gary, Ind.

PARSIDUODA 5 kambarių cottage. 
■Yra elektra, gazas, vana, karštu oru 
šildoma. Namas randasi gražioj vie
toj, Chicago Laun. Parduosiu už 
$5,445, nes turiu greitai parduoti. 
Taipgi parduosiu ir 5 kambarių ra
kandus. Savininkas

3423 W. 61st Street

PAI.DAVIMUI 2 aukštų presinių 
plytų mūrinis namas, (i ir 5 rūmai, 
pirmu lubų fialas karštu vandeniu 
apšildomas. 2 mašinų garažas. Par
siduoda sykiu ir ' automobilius — 
Jewett 1923, sodan, gerame stovyj. 
Kreipkitės .vakarais.

5938 S. Maplevvood Avė.

Jei norit sutaupyti pinigų 
ntsilankykit pas

WEST AUTO WRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Roosevelt 2794

Vaitotų karų dalys visokių išdir- 
jysčių. Tajerai, tūbai, radiatoriai, 
materijos ir t. t. * Karai parduodami, 
perkami, mainomi.

Bargenas
MURO namas, Storas ir 3 kam

bariai, viršui 7 kambariai, beis- 
mentas, garažas. Morgečių $1000. 
Mainysiu į lotus arba į morgeČius. 
Kaina $6,500.
NAUJAS muro namas 2v5 gyve

nimai, prie Westerij ir Mar<|iiette 
Blvd. Mainysiu ant medinio namo 
arba bungalow.

MURO bungalovv 5 kambarių, ap
šildomas, lotas 60*><125, gražus so
das. kaina $7,300, cash $1,50(1. Ran
dasi Maywood.

SVELNIS IR MANKUS 
1143 N. Paulina St. 

Tel. Armitage 6411.

$390
DEL bulvaro namo’ didumo 

lotas 33x1-50 pėdų, Calumet 
dislrikte, netoli L-ažnyčios; mo
kykla skersai gatvės. Yra visi 
geri patogumai; gatvekariai, 
busai ir traukiniai. Title garan
tuota per Chicago Titlc & Trust 
Co.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St.

Box 773

PARDAVIMUI
TURIU parduoti greitai $750 ver

tės Angelus grojiklj pianą, gero bąl- 
so, puikiai nupališioti keisai, benčius 
ir role.s. Turi turėti mažiausiai $59 
cash ir paimsi notas už likusius pi
nigus. M R. DUBRO, 2332 W. Madi- 
son St., 1 fl.

PARSIDUODA ice creain jiarlo- 
ris, kendžių, cigarų, cigaretų ir 
notion krautuve. 1437 S. 49 Ct., 

CICERO, II.L.

PARSIDUODA grosernė geroj 
vietoj; nėra arti Storų. 3642 South 
’arnell Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, biznis gerai išdirbtas, apgy
venta maišytų tautų, biznis eina 
gerai. Knygučių nėra; visas cash. 
Parduosiu pigiai.

Kreipkitės:
5124 S. Kedzie Avė.

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
iklį pianą, kaip naujas, vartotas tik
ai biskį, kainavo $800, dabar $140, 

sykiu roleliai ir benčius su kabine
tu. Paimsiu $50 cash ir po $10 į mė
nesį nuo gerų žmonių.

Klauskit KUGAITIS
6512 So. Halsted St.

PARSIDUODA arba išsimaino 
mėsos krautuvė, su visais puikiau
siais įtaisymais. Parduosiu už pir
mą teisingą pasiūlymą. Mainysiu 
ant namo arba loto.

317 W. 79th St..
Tel. Boulevard 9611

PARSIDUODA saldainių, ice cream 
ir; cigarų krautuvė; taipgi 4 kamba
rių rakandai-. Priežastis pardavimo, 
Jalikau našlė, negaliu laikyti.

6239 So. Racine Avė.

DIDELIS BARGENAS

PARDAVIMUI arba mainymui bu- 
černė ir grosernė ant namo, Gerh- 
je aplelinkėje, visokių tautų apgy
venta. Išdirbta per 10 metų. Prie
žastis pardavimo — partnerių ne
sutikimas. Kas pirmas atsišauks, 
las laimės.

Kreipkitės:
5215 So. Halsted St.

Dabar Laikas Statyt 
Namus

REDLIN — HERMAN
Namų Statytojai

2343 W. Armitage Avė.
(arti Western Avė.)

Tel. Brunswick 7020 
atdara vakarais

Jei turite savo lotą mes pasta
tysime namą ir paskolinsime pi
nigų. Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių. Perkarę ir par
duodame bonus ir morgicius.

2 flaty mūriniai - be cash 
arba tik biskį įmokėti, pasta
tysime ant jūsų išmokėto loto 
už $10,000 ir augščiau — bun
galovv, $6,(MM), 3 flatų, $16,000. 
30 metų patyrę namų statyto
ją*. Teisingas patarnavimas. 
STERNFELD & CO., 4106 N. 
Hamlin Avė. Phone Irving 8608

PARSIDUODA puikus mūrinis 
namas, 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
bariai, 2 karų garažas, 5831 San- 
gamon St. Savininkas George Pra- 
kopimas gyvena 5548 ,S. Sawyer 
Avė.

Tel. Prospect 5736.

MORTGECHI-PASKOLOŠ
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palukaną. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 
X- CORPORATION

8804 South Kedzie Are., 
lafayette 6788

PARSIDUODA 2 augščių mūrinis 
namas po 5 kambarius. Garadžius 2 
karams. Atsišaukite po 5 vakare, nc- 
dėldieniais iš ryto.

4130 W. 2Jst Place 
II augštas

_4---------------- ------------------- --------
FARMOS Michigan, Wisconsin ir 

Indiana valstijose pardavimui arba 
mainymui į CJiicagos įrengtas sa
vastis. Visos fanuos' vra su-gyvu
liais ir padargais. John Gibbons 
& Bros., 11415 Michigan Avė. Tel. 
Pullman 0500. Klausk Paul Sesnaus- 
ki.

PARSIDUODA 6 apartmentų na
mas po 5 kambarius. Prekė $34,600, 
jipie $10,000 cash. 7721—23 Peoria 
Street.

TIKRAS bargenas, 2 mediniai na
mai ant kampo 43rd PI. ir Parnell 
Avė., gerame stovyje, yra gasas, 
elektra, toiletai, $7000, jei pirksit 
greit, po 6 kambarius 4 flatai, rendą 
j mėnesį $108. Savininkas

B. O’CONNOR 
Phone Boulevard 7120 

U . ----------- ----  *-----—
' KANKAKEE UPE

Cash Už Jūsų Namų 
Įplaukas Ir luotus

Už bile išmokėtą namą, 24 va
landų patarnavimas.

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

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

501 Roanoke Bldg., Central 4757

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 62G0
k___________________________ /

" MOIYKLOS~~

Specialės Kainos
Mčs pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol Šis pasiūlymas nebus at
šauktas. *
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

f A
Pasirinkimui dideli lotai, pigios 

kainos, lengvais išmokėjimais, Sale 
yra gerai įrengtas kliubas. Musų pa
siūlymą nieks negali viršyti, llliana 
Heights Land Co., 1504 Strauss Bldg. 
Wabash 6736-6787.

r— 111 ................... ...... 1 *

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

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

PARDAVIMUI buČernė ir groser- 
nė, senai išdirbta vieta. Nupirksit 
pigiai. 3307 So. Wallace St. 
---------------------------------------------

GROSERNfi pardavimui, laikoma 
ice creanrir visokių smulkmenų, 5 
rūmai gyvenimui, gera biznio vie
ta, kampinė; pigiai nupirksit.

Kreipkitės:

3329 So. Morgan St.

nesinaudojome apgarsinimais, 
bet musų biznis taip pakilo, 
kad mums reikia ekstra dar
bininkų AUGSTOS RŲŠIES.

EXTRA
Pardavimui 5 kambarių medinė 

Cottage, arba rendon. Yra gasas, 
elektra, maudynė, pečium šildoma, 
skiepas, frontas 50 pėdų. Namas me
džiais apaugęs. Parduosiu greit, nes 
einu į biznį. Savininkas

7331 So. Oakley Avė.

Tel. Yards 728$ x
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Lietuviška Teat. Dr-stės Rūtos 
No. 1 susirinkimas Įvyks 9 d. bir
želio, Lietuvių Auditorium, 3133 S. 

, Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vaka- 
vis-ą Archer Avė/ Bizniai, kaip ro. Atsilankykite visi draugai ir 
grybai po lietaus dygsta ir vi
si lietuviški. Mid-West motor 
Sales, 4028—32 Archer A ve. J
kurio savininku yra p. Antanas1 
Margis, užėmė didelį mūrinį 
garažą. Garažas iš užpakalio, negalinat "Naujienų- praneškite že- lių trokų patarnavimas cnicagoj ir 
o preky didelė krautuvė, ku- miau pažymėtu adresu, o aš regu-1 aplellnkėj. Įstaiga 34 metų senumo, 

u ~~,~i . I Karlai atnešiu jums “Naujienas”. Didžiausia ir geriausia stogų den-rioje visa eile ihipmobile auto- kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau- gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
mobilių. Pradėjo biznį su ke- jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, unijos darbininkai samdomi. J. J. 
liais tik naujais automobiliais

Greitai biznis užvaldys jau

draugės ant susirinkimo. Yra svar
bių reikalų. —Valdyba.

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 

e aprūpinu lie-
STOGt)ENGYSTfi 

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomasj minėtame apskrityje aprūpinu jie- Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
1 tuvius “Naujienomis”, pertat kurie ir garantuojamas už 84. Automobi- 
'» negaunat “Naujienų’- praneškite že- lių trokų patarnavimas Chicagoj ir

* Ils ii „ i < i nuliui ai nesi u jums iiai.,.. ---- -- ----
rioje visa eile Ihipniobile auto- kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau- ginto įstaiga Chicagoj. Tik 

.... ... . ;*_ ^‘‘ ’ renas, unijos ‘ darbininkai samdomi.
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden

» 1887. 1 Avė. Phcne Lavvndale 0114.

Mes mokėsime jums labai 
gerą algą, jei jus tiksite tam 
darbui.

t

Tik parašykit savo vardą 
adresą ant sklypo popiero 
atsiųskite j

ir
ir

PARDAVIMUI Meat Market ir 
namas, arti A. P. Krautuvės. Phonc 
Prospect 5855. * ■ ,

PARDAVIMUI šnekanti pale. Kai
na $35. Kam reikalinga, prašom at
sišaukti. 4614 So. Wood St.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas ant cementinio pamano, 4-5 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 3 
karu garažas, netoli Garfield bulva
ro, kaina prieinama.

EDWARD J. BRADY 
5457 So. Halsted Street

NAUJIENAS, 
1739 S. Halsted St.

Box 769 '
CHICAGO, ILL.

"PARDAVIMUI restauranta$, yra 
45 krėslai, renda $50 su 5 kamba
riais gyvenimui, 4 metų lysas, (> 
Venos darbo, dirbtuvių distrikte, 

$300 pelno į mėnesį. Priežastiš — 
mirtis.

Phone Lafayette 6284

PARDAVIMUI mūrinis namas, 4 
ir 6 kambarių, elektra, maudynė, 
garažas dėl dviejų karų. Parduosiu 
pigiai, nes važiuoju į Lietuvą. Kas 
pirmas, tas laimės.

Kreipkitės:
3525 So, Lowe Avė.

VYRAI, BARBERYSTE 
APSIMOKA

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

International Barber College
672 and 651 W. Madison St.

CHICAGO, ILL.


