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Vokietijos kabinę- pie,y
tas rezignavo

Japonija žadanti protes 
tuot Amerikai

Baisios vesulos pietų valstijose;
35 žmonės žuvo

Vokietijos kabinetas 
atsistatydino

Naujos valdžios prieky sten
gias pasistatyti nacionalistai 
su fašistais.

veikiausia 
kaip

su- 
von

BERL1NAS, geg. 27.— Kanc- 
Icriaus Marxo kabinetas rezig
navo vakar vakarą. Valstybės 
prezidentas Ebertas jo rezig
naciją priėmė, bet paprašė, 
kad kabinetas pasiliktų vietoj 
kol jis gaus naują kanclerių.

Vokiečių nacionalistai su 
fašistais reikalauja, kad nau
joj koalicinėj valdžioj kancle
riu butų pakviestas jų partijos 
žmogus, taipjau kad jiems bu
tų pavesta užsienio reikalų 
ministerija ir reichstago (par
lamento) pirmininko vieta.

Nacionalistai ypatingai norė
tų, kad kancleriu * butų admiro
las Tirpitz.

Katalikų (centro) ir demo
kratinių partijų lyderiai savo 
konferencijoj betgi nutarė jo
kiu budu nesutikti su Tirpitzo 
kandidatūra.

Oficialinių ratelių žiniomis 
prezidentas Ebertas pasiūlysiąs 
kancleriaus vietą buvusiam 
Prūsų finansų ministeriui Os
karui Hergtui, nacionalistų 
partijos žmogui.

Naujoji valdžia
nebus sudaryta anksčiau

» apie ketvirtadienį.
Ketvirtadienį laukiama 

grįžtant iš Komos kn. 
Buelo*xvo. Jam 'grįžus naciona
listai turės trečią savo stam
bų lyderį ir, rasit, kandidatą 
kancleriaus vietai.

Marxo šansai.
Jeigu naujam kabinetui su

daryti bus pakviestas Hcrgt’as, 
ir jei jam tatai pavyks, tuo
met valdžią kontroliuotų fna- 
cionalistai, padedami liaudies, 
bavarų ir fašistų partijų. Bet 
jei jam nepasiseks, kabineto 
sudarymas gali tekti vėl 
Marxui. Tuo atvėju laimėtų 
buržuazija arba centro libera
lų blokas, kurs yra pasisakęs 
už priėmimą Dayes’o ekspertų 
raporto.

Nacionalistai gi yra pareiš
kę, kad Marxo valdžios priė
mimas ekspertų plano jų visai 
nerišąs.

Komunistai ruošiasi “mozot” 
gen. Ludendorffą.

Išėjo į aikštę, kad visa ko
munistų delegacija, skaičium 
daugiau ne šešiasdešimt narių, 
žadą dalyvauti rytoj parlamen
te, kiekvienas jų užsidėjęs 
mėlynus akinius. Tuo jie nori 
patraukti per dantis generolą 
Ludendorffą, kurs, tuojau po 
karo paliaubų pasirašymo, 
smuko iš Vokietijos Švedijon, 
pasislėpęs Diek Lindstromo 
vardu ir dėvėdamas mėlynus 
akinius.

Socialdemokratai graudena 
priimti ekspertų planą.
Socialdemokratų organas 

“Vonvaerts” įdėjo sraipsnį ant-

rašte; “Francija nori taikos. 
Ar Vokietija taipjau nori tai
kos?” Tuo straipsniu atsišau
kiama j Vokietiją, kad ji būti
nai priimtų Dawes’o planą, pa
liautų nacionalistinį ir kaizeri- 
lų-monarchistinį judėjimą, pa
liautų dainavus naujas neapy
kantos ir keršto dainas ir 
draugingai susitaikytų su Fran
cija, kurios naujuoju lyderiu, 
socialdemokratų nuomone, tu
rėsiąs būt radikalas Herriot.

“Nacionalistinė Vokietija,” 
sako Vorwacrts, “negali susi
tarti su demokratine Francija, 
lygiu budu kaip nacionalistinė 
Francija negalėjo susikalbėti 
su demokratine Vokietija. Bet] 
demokratinė Vokietija su de-1 
mekratine Francija susitarti 
gali.”

Tokios pat nuomones yra iri 
centro demokratinės Vokietijos I 
partijos su Marxu ir Strese-1 
maunu priešaky. j

Japonai nepasitenkiną 
Amerikos imigracijos 
\ įstatymu

Valdžia ruošiantis formaliai dėl 
to protestuoti Amerikos val
džiai.

TOKIO, Japonija, geg. 27.— 
Parėjus žiniai, kad Jungtinių 
Valstijų prezidentas pasirašė 
naująjį imigracijos įstatymą, 
kuriuo japonams visai uždaro 
duris į Ameriką, japonuose pa
sireiškia didelio nepasitenki
nimo ir kartu pagiežos ūpas.

Manoma, kad dėl to imigra
cijos įstatymo turėsią įvykti 
čia kai kurių permainų minis
terijoj. Daugelis japonų kalti
na savo valdžią, kad taip ga
lėję įvykti tik dėl jos diplo
matinių nesugebėjimų, nors 
toks kaltinimas vargiai ’ begu 
turi kurio nors pamato.

Girdėt, kad valdžia ruošian
tis formaliai protestuoti Jung
tinėms Valstijoms dėl japonų 
išskyrimo įstatymo.

JAPONŲ REZERVOS KAREI
VIAI SMERKIA AMERIKĄ.

TOKIO, Japonija, geg. 26. — 
Vakar įvyko masinis atsargos 
kareivių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo apie 7000 žmonių. 
Kalbėtojai buvo didžiumoj re- 
zervos oficierai. Kalbose buvo 
smerkiama Amerika dėl priim
to imigracijos įstatymo, kuriuo 
japoniečiai visai išskiriami nuo 
važiavimo į Jungtines Valsti

jas.

6 ŽMONĖS ŽUVO VIEŠBUČIO 
GAISRE.

NEWABK, N. J., geg. 27.— 
Araeitą naktį gaisras sunaiki- 
10 Windsor viešbutį Halsey 
gatvėj. Ugny žuvo, kiek žinia, 
šeši žmonės, bet gal būt ir dau
giau. Daugiausia viešbuty apsi
stojusių tą naktį buvo atvyku
sio cirkaus žmonės.

M

Jie ir toliaus bus SLA. vedėjais

35 žmonės žuvo, apie 70 sužeis
ta; padaryta daugybė nuo
stolių.

Lenkai atsikanda so
vietams

čičerino protestą dėl tautinių 
mažumų persekiojimo Len
kai laiką kaip neteisėtą kiši
mąsi į Lenkijos reikalus.

Lietuvos žinios.

Gautais čia pranešimais bai
sios vesulos ir sūkuriai, kurie 
praeitą naktį siautė Mississip- 
pės, Alabamos ir Louisianos 
valstijose pridarė ne tik dau
gybę nuostolių, bet žuvo tris
dešimt penki, o gal ir daugiau, 
žmonės ir sužeistų yra dau
giau kaip septyniasdešimt.

Mississippėj, kaip praneši
mai skelbia, yra aštuoniolika 
užmuštų ir apie penkiasdešimt 
sužeistų. Daugiausia aukų bu
vo apie Collinsą, taipjau John
son StatiOną, Vicksburgą, 
Greenvillę, Bay Springsą, Uriio- 
ną, Wayncsboro, Sumnritą. ir 
kitur.

Alabamoj didžiausio išnaiki
nimo vėsula padarė Ovvense, 
arti Empire City, kame esą de
šimt žmonių užmušta ir pen
kiolika ar daugiau sužeista; 
Ellamonte užmuštų yra septy
ni žmonės.

Kiek mažiau yra nukentė
jus Louisiana, tečiau ir čia yra 
užmuštų ir sužeistų. I

Kadangi telegrafo vielos nu
traukytos, iš daugelio vietų dar 
nėra žinių. Tik atsteigus susi
siekimą bus galima patirti 
kaip didelių pragaiščių pada
ryta.

NEPAKENČIA VENGRŲ 
DIKTATORIAUS,

Sąmokslininkas parėtiškią teis
mui, kad jis dar bandysiąs 
nudėti Horthy’ą

BUDAPEŠTAS, Vengrija, ge
gužes 27.— Teismas pasmerkė 
dešimčiai metų kalėjimo Fer- 
rierą Staroną, kaltinamą dėl 
sąmokslo nužudyti Vengrijos 
diktatorių admirolą Horthy. 
Kitu du kaltinamu gavo po tris 
mėnesius kalėjimo.

Teisme Staron’as prisipaži
no kad jis spendęs nudėti Ilor- 
thy’ą, pareikšdamas, kad jeigu 
jis dar turėsiąs progos, jis vėl 
bandysiąs nepakenčiamą dikta
torių užmušti.

KOMPOZITORIUS HERBERT 
MIRĖ.

; Yra parašęs pirmą originalę 
Amerikos operą “Natoma”.

-------r^.
NEW YORKAS, geg. 27. — 

Vakar mirė čia žinomas kom
pozitorius ir orkestro vedėjas 
Victor Herbert, sukomponavęs 
įvairių muzikos idaljfkėlių ir 
operečių ir pirmą originalę A- 
merikoj operą “Natoma”. Mirė 
apopleksija, sulaukęs 65 metų 
amžiaus,

MOTERIŠKĖ SU KŪDIKIU 
ANT RANKŲ APIPLĖŠĖ 

BANKĄ

FARMINGTON, III., geg. 27. 
— Moteriškė su kūdikiu ant 
rflnkų, įėjus į vietos banką grū
modama revolveriu privertė 
banko tarnautojus paduoti jai 
rišulį papierinių pinigų — vi
so 1,500 dolerių; ir įsisėdus į 
belaukiantį automobilių nu
važiavo.

SMARKUS ŽEMĖS DREBĖJI
MAS AZIJOJ.

MASKVA, geg. 27. — Pra
nešama, kad praeitą trečiadie
ni Taškente įvykęs smarkus 
žemes drebėjimas. Smulkesnių 
žinių kol kas nėra.

P. JurgeHutė ir St. Gegužis.
Naujai išrinkti SLA. sekretorė ir prezidentas.
Tai rimta graži porelė —taip nutarė Susivienijimo nariai 

ir padavė Savo balsus už dabartinę Susivienijimo sekretorę ir 
už dabartinį Susivienijimo prezidentą. Ačiū judviejų darbštu
mui Susivienijimas pasekmingai gyvavo ir augo paskutiniais 
keliais metais, ir reikia tikėtieš taipjau pasekmingai gyvuos ir 
augs ir aklinančiais dvejais metais, kuriems jie yra išrinkti bū
ti SLA. gaspadoriais. P-le Jurgeliutė šiuose rinkimuose gavo 
daugiausia balsų, šis p-lės Jurgoliutės ir St. Gegužio paveislas 
buvo nutrauktas tuoj aus po Detroito seimo, kurs juos užtvirti
no jų augštuose SLA. urėduose.

Trockis daro savo klai 
dy išpažintį

Bet klysdamas jis nesisiekęs ar
dyti partijos vienybę ir dis

cipliną. ' »

MASKVA, geg. 27. — Komu
nistų partijos suvažiavime va
kar karo ministeris Trockis sa
vo kalboj pareiškė, kad visos 
kalbos, buk jis pritariąs atski
rų grupių susidarymui partijos 
viduj esančios neteisingos ir 
kad jis sutinkąs su centro ko
miteto nuomone, kad toksai 
grupių judėjimas kenkiąs parti
jos vienybei.

“Partija,” sako Trockis, “ap- 
lamuose savo siekimuose visa
dos teisinga. Šią valandą aš su
prantu savo priedermę kaipo su- 
baustas ir pataisytas partijos 
narys, ir esu pasiruošęs, kaip 
kiekvienas kitas narys, prisipa
žinti padaręs klaidų. Tečiau 
niekas neturi teisės aiškinti 
taip, buk tos klaidos buvo taiko
mos prieš partijos vienybę 
discipliną.”

MIRTIES BAUSMĖ Už IŠ
NIEKINIMĄ SENOS 

MOTERIŠKĖS.

ir

MACON, Ga., £eg.' 27. — 
Vietos kriminalis teismas pa
smerkė mirties bausmei du vy
riškiu, Wade Johnsoną ir Jar- 
rett Benfordą, už išniekinimą 
senos, 82 metų moteriškės. Abu
du bus pakarti birželio 27 die
ną.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, geg. 27 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip: ,

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų .....
Danijos, 100 kronų ..... .
Italijos, 100 lirų .............
Francijos, 100 frankų ... 
Lietuvos, 100 litų ........
Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 100 florinų .... 
Suomijos, 100 markių ...

$4.34.
. $4.67 
$16.85 
. $4.42 

$5.35 
$10.30 
$13.92 
$37.44
$2.52

Anglijos konservatoriai 
ruošiasi sumušti dar

bininką valdžią
Premjeras betgi žada reikalauti 

pasitikėjimo valdžiai.

LONDONAS, geg. 27. — 
Konservafoyiai uoliai stiprina 
savo eiles, pasiryžę sumušti dar
bininkų valdžią ateinantį ket
virtadienį, kai parlamente vėl 
bus svarstomas įnešimas suma
žinti darbiečių ministeriams al
gas. \

Bet ar jiems tatai pasiseks 
—didelis klausimas. Praeitą sa
vaitę tuo pačiu klausimu darbie- 
čius parėmė liberalai, veikiau
siai parems juos ir šį kartą, 
balsuodami prieš konservato
rius. Liberalai savo paramos 
teikė ikišiol darbiečiams visai 
ne dėl to, kad jiems pritartų, 
bet dėlto, kad iš sumušimo val
džios jie sau mažiausia ką telai- 
mėtų. Jie jaučias nužudę savo 
prestižą, savo popularumą žmo
nėse, ir jeigu neužilgo 
įvykti nauji rinkimai, 
reikalų nepataisę, -gali
giau pralaimėti, negu kad da
bar turi.

MASKVA, geg. 27. — Sovie
tų užsienio reikalų ministeris 
čičerinas buvo pasiuntęs (Len
kams notą, protestuodamas dėl 
Lenkų laužymo Rygos sutar
ties 7-to straipsnio, liečiančio 
tautines mažumas. Sovietų val
džia reikalauja, kad Lenkai ge
riau elgtųsi su Lenkų teritori
joj gyvenančiais užkrainiečiais, 
rusinais ir baltgudžiais.

Į tą notą Lenkija atsako ga
na stipriais žodžiais. Ji sako, 
kad Lenkų valdžia laikanti Ru
sų notą kaipo neleistiną kiši
mos į vidurinius Lenkijos rei
kalus ir pabriežia, kad dalykas, 
dėl kurio sovietai protestuoja^ 
neturįs nieko bendra su 7-tu 
sutarties straipsniu.

(Ltenkija s tebinu t is, kaip Ru
sija galinti kaltinti Lenkiją dėl, 
neigimo religines tautinių ma
žumų teisės, kuomet pati Rusi
ja nepripažįstanti tokios reli
ginės ir, aplamai, bet kokios 
laisvės įvairioms savo tauty
bėms.

Rusijos kritikavimą Lenką 
vlastyibės valdininkų išsireiš
kimų, kaip lęad Lenkų prezi
dento kalbos apie dviejų vals
tybių santykius, Lenkija lai
kanti laužymu tarptautinių pa
pročių.

Toliau savo notoj Lenkų val
džia pareiškia, kad į panašius 
rtepAteisinamus Rusijos pro
testus ji nebent saki nerianti ir 
pažymi, kad geriausias būdas 
įsteigti draugingus tarpusavio 

i santykius tai vykdymas visų 
Rygos sutarties sąlygų.

Savo replikoj čičerinas atsa
ko Lenkams, kad tautinės ma
žumos Rusijoj naudojančios 
pilną laisvę ir kad jokių reli
ginių persekiojimų sovietų val
stybėj nešą. Lenkų atsakymą 
jis laikąs kaip naują įrodymą, 
kad jie nenorį Rygos sutarties 
pildyti, kadangi Rusų nota 
esanti teisingai pamatuota dėl 
sutarties 7-to straipsnio laužy
mo.

žemės drebėjimas Haiti.
PORT-AU-PRINCE, Haiti, 

geg. 27.— Del trumpo, bet stip
raus žemės drebėjimo Port-de- 
Paix’e sugriuvo namai, užmuš
dami tris žmones. Silpnesnis že
mės drebėjimas buvo' jaučia
mas ir Port-au-Prince.

turėtu 
jie, savo 
dar dau-

Tuo tarpu ministeris pirmi
ninkas MacDopald pareiškė, 
kad jis statysiąs klausimą dėl 
pasitikėjimo ar nepasitikėjimo 
jo ministerijai. Jei jis negautų 
pasitikėjimo, jis arba rezignuo
tų, arba patartų karaliui paleis
ti parlamentą.

Nauji gi rinkimai gali duot 
tokių rezultatų, kokių konserva
toriai visai nelaukia, o liberalai 
labiausiai bijo.

ATĖMĖ 15,000 DOLERIŲ.

CA/MBtRIiDGE, Mass., geg. 27. 
—- Keturi plėšikai sulaikė Gua- 
ranty Trust banko pasiuntinį 
gabenusį 15,000 dolerių, ir at
ėmę iš jo pinigus pabėgo.

POTVINIŲ ATGARSIAI.

Katinas [IL-va], — Iš laiko 
prisiruošus potvynius įsutikti 
geležinkeliai ir jų tiltai visai 
mažai tenukentėjo, išskyrus 
Šiaulių-Biržų ir Mariampolės- 
šeštokų ruožuose, kur dalinai 
buvo užlietas kelias ir paga
dinti tiltai. Tačiau keliai buvo 
greit atnaujinti, vien tarp Ma- 
riampolės ir šeštokų susisieki
mas buvo pertrauktas iki 10 
dienų kol neatstatyta tiltas.

P. Sidzikauskas nepaprastas 
pasiuntinys.

KAUNAS (E). — P. V. Sidzi
kauskas ligi šiol buvęs charge 
d’Affaires Berline Lietuvos Vy
riausybės paskelbtas nepapras
tuoju pasiuntiniu ir pilnai įga
liotų ministerių rangan. Naujus 
savo, kaipo ministerio, kreden
cialus atst. Sidzikauskas įteikė 
Vokietijos prezidentui Ebertui 
gegužės mėn. 8 d.

Atvyksta žymus anglų darbuo
tojas.

KAUNAS (E). — Gegužės 10 
d. atvyksta Kaunan Rygos trau
kiniu Sir Dickenson, žinomas 
anglų darbuotojas Tauhj Sąjun
gos unijos sferose, su žmona, 
korespondento Ramsay lydimi. 
Sir Dickenson bus Lietuvos 
Tautų Sąjungai remti draugijos 
svečiu. Sąryšy su tuo gegužės 
11 d. bus universiteto salėje pa
skaita.

Girtam ir jūrės iki kelių — kol 
kojų nesušlampa.

KAPENAI. — Balandžio 7 d. 
A. Dičrhonas—direktorius Kar
tono fabriko, grįžo namo tiesiog 
per prūdo ledą, kuris jau buvo 
nuo saulės sutręšęs. Nors žrtio- 
nės persergėjo, bet buvo gerai 
įtraukęs “valstybinės”, tai nebi
jojo nė pavojaus, važiavo tie
siog, sėdėdamas vežime su va- 
gorium. Ledas įlūžo ir eržilas— 
po ledu, o jie pradėjo šaukt pa
gelbės. Abu išgelbėti, bet erži
las (trakėnų veislės) vertės 150 
dolerių nuėjo po ledu.

Chicago ir apielinkė. — šian
die aplamai turėtų būt gražu; 
truputį vėsiau. Vidutinis šiaur
vakaris vėjas.

> Saulė teka 5:18, leidžias 8:15

T elegramu 
50 centų

I t

šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 
Su pagelba tik kę įvestos Naujienų telegrafinės 
systemos dabar galima siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų, šita systema siun
čiamieji pinigai yra išmokami Lietuvoje į 3 ar 4 
dienas.

Už telegramų reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintų 
litų kursų siunčiant telegramų.

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visų mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau. NAUJIENOS.



PASKUTINES

Karolio Požėlos S. L FABIONftS CO.

iki pergalės

Phone Boulevard 7589

Ekstra šmotas $87.50

DEL UNIVERSITETO NAMŲ

Rusiškos ir Turkiškos Vanos Išpardavimas Numažintomis Kainomis
T«l. Durtom 9057

ATMINK!

Lath

Chicago, Illinois

3514-15 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Pajai 
Pudingai 
Sriuba

Kain* 35c 
aptiekoae

KUPONAS
Sosai 
Mėsa 
Košelės

12th STREET
Tel. Kedzle 8902

2. Konstantin Le Bouche 
Franci jos čempionas 182 svarų

B. Boris Romanoff
Armijos lengvojo svorio č. 150 sv

Borden’o Išgaruodintas Pienas yra du syk 
maistingesnis negu paprastas pienas. Turit 
vartot Borden’o Išgaruodintą Pieną per pu
sę su vandeniu, jei vartosit kaipo paprastu 
pieną.
Jei turit savo receptą, kuris 'reikalauja stmęto- 
nos, vartokit tiek-pat Bordeno Pieno kiek reikia 
Smetonos.

K as Dedasi 
Lietuvoj

DIDŽIAUSIS PASIRIN 
KIMAS ŠIAUDINIŲ 

SKRYBĖLIŲ

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Stebėtinai žemos kainos 
ant geriausios rųšies siu
tų, dar niekad nebuvo, kad 
Hart Schaffner & Marx 
taip pigiai būt'parduoda
ma pavasariniai siutai.

visai striuka, 
delei šla- 

Šaltuimo ir žolės nežėlimo

Didelis pasirinkimas vy
riškų marškinių

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn S’L, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

i Reggie Siki
Abisinijos 6 pėdų ir trijų colių 

milžinas-negras, 207 svarų

su Niek Bihun
Ukrainos čempionas 200 svarų

Umberto Marconi
Italų lengvojo svorio č. 153 sv.

ŠALTAS PAVASARIS 
LIETUVOJE

Ko o ra 2001
- Vai. nuo 9-5

“Lietuvos” redakcija sakosi 
patyrus, kad br. Vailokaičiai 
savo dvaęe Linksmadvary do
vanoja 10 hektarų žemes Uni
versiteto namams statyti.

tų, — Victrolų 
iškaščio. Atvažiuokite, pasišaukite lietuviškų pardavėjų, 
kuogeriausiai užganėdinti. No. 5. Jonas Lukošius.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, New York

reikalais važiuoti j 
valdžios centrus mo-

AUGSTOS RŲSIES RAKANDAI 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

S. W. BANES, Advokatai 
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building 
79 W«*t Monroe Street, Chicago. 
. < Telephone Randolph 2900

Rez. 3203 So. Halsted St.
Vardu 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. BoJevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
< Parduodam Laivakortes. •

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279 

.Indiana Harbor, Ind.

Taipgi, kai tankiai prilyja, tai 
keliai blogi ir žmonėms su vi
sokiais 
miestus, 
kesčius vežti ir kitokias parei 
gas atlikti yra didelis vargas.

Nuo 
ir aukščiau

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS /r

Dfiaaa vidurmieatyj ; 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. WMhihgton * Clark

Ktaot Teki Hydo Pazk 3891

Visa tai, rodo, kad pradžia 
visų taip laukiamos vasaros 
ne kokia, žiema buvo ilgoka ir 
gili, tai buvo tikimasi ilgos ir 
gražios vasaros, bet dabar Lie
tuvos žmonėms apsivylimas.

Kelnes priskiriam prie 
seųų« siutų 

Visokias drapanas darom 
pagal orderį

JOHN RUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS ‘

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St. 
Telephonas Canal 2552

Valandou 9 ryto iki 9 vakare. So- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktujs 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Faimai ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgiėiaiu 

lengvomis iilygomis.

Bordeno yra tyras ūkio, pienas su smetona, pa
likta. Jo maistingumas padaro jį tinkamu ir ka
vai ir kepiniui. Jei norit žinot kaip kept ar vįrt 
su Bordeno Išgaruodintu Pienu, išpildykit kupo
ną, paženklinant kokiąs pamokas norit, ir mes pri- 
siųsim dovanai*.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 111-11 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

8323 So. Halsted St. 
Tel.x Boalevard 13111

Valandos: aue 6 iki S v. v. kiek
viena vakarą, išskyrus ketvergą. 

Medinomis nuo 9 iki 12 ryta.M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2244 W. 23 Place

Halsted.I4a8Liberty
QUT pFTHE ĮBEATEN PATH■ 

Chicagos Lietuviai <
Dabar yra Mojaus didžiausiai numušta kaina ant rakandų ir karpe- 

Pianų ir t. t. ant,lengvų išmokėjimų, be jokio extra 
busite

šviesą ir paiiegą suvedame | senui ir nauju* namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lletuvią Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

- A. BARTKUS. Pree. *
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.

šiandien šį laišką rašant ir 
siunčiant gegužio 7 d., bet ne- 
bematyt nė medžių išsprogus, 
nė žolelės sužaliavus, negirdėt 
gegutės ku3wjant—visai lyg. 
kad butų, rodos, vidurys balan
džio. Oras vėsus, rytais šaltas 
ir beveik kasdien palyja. Taip 
tęsiasi nuo gegužio 1 dienos.

Miestuose tiek to, bet kai
muose, kurie žmonės stengiasi 
kuodaugiausiai gyvulių laikyti, 
ten su pašarais 
nes į lauką gyvulių 
pumo 
—nebegali išleisti.

Pi-adžia lygiai 8:15 vai. vAk.
Tikietai galima gauti “Naujienose”, Bridgeporto “Aušroje”, “Drau 
ir pas p. Meklažį.

EvAPORATEp
MlLK-

Kombinacijos Amerikoniško riešuto medžio valgomo kambario setas, 
Queen Anne periodo, 6 pėdų padidinantis stalo viršus ir keturi stip
rus krėslai, apsiūti mėlyna spaniška skūra. Visas setas Aąfl
5 šmotų, lengvais išmokėjimais f avV

Kurie buvo pirmiau $45.00 

"ktair.........$35.00
PAVASARINIAI PLA

ČIAI (TOP COATS)
Kurie buvo pirmiau $27.00

....$22.50

Kaunas. — Ministerių Kabi
nėta® nutaręs statyti naujus 
atskirus namus Universitetui 
ir pavedęs Švietimo Ministeriui 
sudaryti tarpžinybinę komisi
jų, kuri išrinktų Unį versi toto 
namams statyti vietų, suderin
dama ją su miesto vystymosi 
planu ir kitų įstaigų namų vie
tomis.

Turtingas Velour Parloro Setas, labai geras dėl svečių kambario se
tas, aukštos rųšies ir žem-a kaina, padarytas su patentuotų springsų 
konstrukcija, liuosos paduškaites, apsiūti geros rųšies mėlyno em- 
bossed velour, jūsų pasirinkimui davenport, krėslu ar rakeriu (2 šmo
tai), labai žemomis kainomis. Lengvais 
išmokėjimais

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Washington St, 
Tel. Central 6200 

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

Vaikų siutai, kurie buvo

S.™! $8.50

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie net prašo daugiaus!

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne
gali kalbėti, tuomet jų akys kalba už 
juos—tik pastebėkit kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonką 
BAMBINO 

Ireg. S. V. Pat. Biure.
Pastebėkit jų pastangas nuryti Sitų ska
niausi vidurių paliuosuotojų, kukis tik 
kuomet nors buvo padarytas. Ir jis yra 
lengviausia, vienok veikia pasekmingiau- 
aiai I Motinos—jus nežinote to smagumo 
jausti malonumų, pasitikėjimų ir užsi- 
ganėdinimų, jei jus nenaudojate Bambino, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, suer
zintu. piktu—tai yra tikri žeklai vidurių 
užkietėjimo. Miegok šiąnakt ramiai, nes su 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. Baubino atliks savo darba 
ir atliks gerai I

F. AD. RICHTER & CO.
104.114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Krautuvininkas žino, kad 
Bordeno yra užtikrintas svei
kas pienas, kuris patenkins 
pirkėjus. Dėlto jis jį ir laiko.

JOHN I. BAGGZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
.pardavimo Dokumentus ir IgaiiojiiEvr.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BU1LDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

Kurie buvo pirmiau $58.00

...$45.00
Kurie buvo pirihiau $69.00

uu"..........$49.00U j Į
Kurie buvo pirmiau $55.00

.. :.. $45.00'

Plumingo ir Apšildymo įrengimai’ 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir .boile
riai. Jįę bus brangesnis po mėnesio, 
gegužio. Šutau py kit/ pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

,. PŲOPLES PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO. 
490 Mihvaukce Avė. and " !

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymaęket 4221

Čia didžiausis pasirinki
mas visokių materijolų ir 
stylių vasarinių siutų. 
Palm Beach, Mohair ir ki- 

tokių. Kai. C 1 9 QC 
nos yra.......IviOU

Šis, iH|>ardnvinut» tęsiu tik
tai Seredoj ir Ketverge, 
Gegužio 28 ir 29. Vaka
rais yra atdara krautuvė. 
Naudokitės šia proga tik 
prieš puošimo dienų (Dc- 
coration Day).

PAUL LEASES
3427 So. Halsted Street, Priešais 34 Place

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

11 S. Lr. SSalie St.,
Tel. Randoliili 1034 —

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775

6-8 v. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios:

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St„ 

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvę* extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne- 

■ sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

Trys poros

1. Karolis Pažėla
Europos čempionas 168 sv.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5M 
Tel. Central 6390

Vik. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yardi 4681

Duona 
Saldainiai 
Žuvis
Vardas

Adresas .

^-5s
A
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TEISYBĖ

— TAI GERIAUSIAS
CIGARĖTAS IŠ BILE
KADA PADARYTŲ!”

tiaaETT & Mybrs Tobacco CO.

sveikatos daly-

ti ne tik saugus, bet turi pa
siekti visus mieste namus.

“MANO DRAUGE, TAS

visuomet 
bet visas 
paskirtas 

Viršininko 
■saugiausias

kuris pašte u ri-

Maisto produktų sanitare 
kontrolė.

reiškia, svarbiausiai, sa-

amžiaus. Taip pat 
tarpe 35 ir 45 
arba kai tik pa-

3W

Telefonai i

Prancūziškas Daktaras

Siųkit ir Sutaupykit

i

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Are. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phc.'.e 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry- 

_to, 7 iki 8:3® vakare. Del speciali* 
sutarčių telfonuokit Proipect 0611

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 Sb. Asland Avė. 

arti 47 gatvės
Gydo užsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

5:30 iki 8:30 valandai vakare.
Nedalioj nuo 11 iki 12 vai.

Telephone Yardi 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir BĮ ve 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po'pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S'. Ashland Avė., t it 
viršaus Ashland State Bank*

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedelioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 10—11 ryto; 2—*3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

3416 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

17C» W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

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

Gydo staigias ir chroniškas Ilgai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos l
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Aven
netoli 46th St., Chicago, III.

M

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St„ Chicago, III.

Canal 0257
Naktines Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet,
I 6 iki 9 vakare

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted S t., 

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MŪNKIEWIGZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgai 
3327 So. Halsted St

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

* Ofisns
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midvvay 2880

Co-

Sveikatos Dalykai]
SVEIKATA IR KAIP JĄ 

ĮGYTI.

Sveikata yra vienas iš di
džiausių faktorių dabartinėj' 
civilizacijoj. Tai pamatinis ak-i 
niuo, ant kurio statoma prog-! nitarinį peržiūrėjimų visų pie- 
reso ir laimės trioba. Sveikatos.no produktų, nes 90 nuošimčių

VI

pi’i ta i k y- 
ir smulk
mių dienų 
su teori- 
ir tinka- 
reikalavi-

panaikininio 
kuriomis 

Tas

daug

CIGARETAI

Vo ta.baV g
9akoTO°JLa 6°o

Ii” -to w

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewidi 

BANIS
AKUIERKA

Turiu patyriu* 
Pasekmingai pa- 

^tarnauju mote* 
rimi prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikiu 

-ypatišką prižiurl- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterim* 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soith 
Halsted St.

visų ligų, iš priežasties nesani- 
tarinio valgio, paeina nuo už
krėsto pieno ir jo produktų. 
Pieno problema yra svarbiau
sia iš visų problemų, su kurio
mis visuomene turi susidurti. 
Žinoma, gyvuliai maistui yra 
užmušami sanitarinėse aplin
kybėje, ir vietos, kur mėsa par
davimui laikoma, 
švariai • užlaikomos, 
pienas pardavimui 
turi būti Sveikatoj 
peri* artimas,. bet 
pienas lai tas, 
zuojamas.

Pasteurizuotas pienas reiš
kia pienų, kuris laikomas tam 
tikroje šilumoje paskirtų laiką, 
paskui greitai užšaldomas ir i 
bonkas supiliamas, ir laikomas 
šaltai iki vartojimo. Nors pa- 
steurizavimas neprileidžia už
krėtimo, vienok svarbu, kad 
"pienas pasiektų pasteurizavimo 
vietą švarios? aplinkybėse. Šal- 
takošūs dirbtuvės priverčiamos 
rrtoti pasteurizuota pienų, ir 

’os dažniai Sveikatos Viršinin
ko peržiūrimos, nes senesniais 
'nikais didesnė dalis įvairių li- 
7ų paėjo nuo užkrėsto pieno.

Užkrečiamų ligų kontrolė.

M® m®

jos įstaty- 
buti reika- 

k i-e-k vieno

Įgijimas yra prieinamas 
šiem s, kurie tik paklausys 
vilizacijes įstatymų.

Moderniška sa notacija 
miasi aut tikrų moksliškų fak 
tų, ir jos praktiškas 
mas labai atsargiai 
meniškai išdirbtas, 
sanitarija rišasi ne 
jomis, bet su faktais, 
mai išpildžius visus 
mus, ves prie
daug visokių ligų, 
žmogus yra apsunkintas, 
netik kad sutaupys daug 
rių ir centų,, bet atims 
skausmo ir liūdesio.

Ligonis tai neišvengiamas 
rūpestis, dažniausiai apsunki
nimas sau, savo šeimynai ir 
visuomenei; jis yra skola, o ne 
turtas. Sveikas kūnas reikalin
gas proto tinkamam vystymui, 
ir kad sektųs su kitais tuomi 
žvilgsniu kompetuoti, žmegus 
turi savo sveikatą prižiūrėti; 

, sveiki žmonės reiškia sveiką 
kompeticiją, ir sveika visuome
nė reiškia pasitikėtiną darbų, 
ir nei vienas miestas nei mas
telis negali pasiekti geriausio 
gerbūvio be sveikų 
Dėlto sveikatos ir 
mų žinojimas turi 
Ii ilgiausia dalimi
žmogaus mokslo, ir kuo ankš
čiau jie įgyjama, tuo geriau.

Sveikatos palaikymui, dau
giau negu kokiuose kituose at
sitikimuose, “žmogus yra sa
vo brolio užlaikytojum,” ir ne
turi teisės apleisti savo šeimy
ną arba namą, taip kad leidus 
ligai kilti. Vienas iš sveikatos 
reikalingumų, tai švarumas.- 
Namai turi būti užlaikomi šva
riai viduj ir iš lauko. Reikia 
žiūrėti, kad namuose butų daug 
tyro oro, ir kad namas butų 
taip pastatytas, kad gautų dau
giausiai saulės. Saulės šviesa 
ir tyras oras yra ligos didžiau
si priešai. Turime nepersto
jančiai kariauti su visais gyvū
nais, neskiriant žiurkių ir pe
lių. Reikia apdengti visus lan
gus sietais-, kad neįleidus mu
sių ir uodų; laikyti kiemus 
švariai ir žiūrėti, kad išma
toms butų tam tikras viedras 
su tinkamu dangčiu.

Kaipo pagerintų sveikatos 
aplinkybių svarbiausiu fakto
rių ateity, yra individualis mo
kinimas, ir kiekvienas mokyk
los vaikas turi būti mokina
mas sveikatos ir sanitarijos pa
matinių reikalavimų. Turi bū
ti mokinamas kaip apsiginti 
kovoje su liga, ir kaip kovoti 
su ištvirkimu ir nedorais pap
ročiais.

Kad geriau supratus viešos 
sveikatos problemą, reikia pa
žymėti keturis reikalingiausius 
sanitarijos faktorius, būtent:

1. Parūpiu i mas saugaus van
dens.

2. Maisto produktų 
kontrolė.

3. Užkrečiamų ligų 
le.

• t. Išmatų sanitarė 
ir panaikinimas.

Atsižvelgiant į tai, kad karšt
ligės, vaikų vidurių ligų, kolo
ms, ir tam panašių ligų perai 
gali užkrėsti vandenį, vandens 
apvalymas dažnai reikalingas.
# Kaip gauname tyrą vandenį? 

Seniau buvo tai sunki ir daug 
kainuojama procedūra, bet da
bar. moderniškas mokslas su 
filtravimo ir dizuifekcijos bu
dais ne tik sumažino išlaidas, 
bet apveikė sunkumus ir pada
rė galimu kiekvienam mieste
liui turėti užtektinai savo žmo
nėms tyro vandens. Kada tyras 
vanduo gaunamas, reikia at
minti, kad bėdniausio žmogaus 
sveikata yra taip pat svarbi 
žmoniškumo ir sanitariškumo 
žvilgsniu, kaip ir turtingiausio 
žmogaus, todėl vanduo turi bu-

Tai svarbiausia dalis svei
katos srity, ir kad ligas kon
troliuoti, reikia žinoti, kokios 
ligos dažniausiai pasirodo apie- 
linkėj. Ir tai galima sužinoti 
pcižiprint karts nuo karto mo
kyklos vaikų sveikatos stovį, 
taipgi ir nuo gydytojo, kuris 
visas ligas turi Sveikatos Vir
šininkui pranešti. Gydytojas 
turi pranešti užkrečiamas ligas 
ne tik dėlto, kad liepia įstaty
mas, bet dėl žmonijos progreso 
ir gerbūvio.

Visi vaikai turi būti įskiepy
ti kol dar nelanko mokyklos. 
Turi būti vėl įskiepyti tarpe 15 
ir 20 metų
ir užaugusieji 
metų amžiaus 
siredo raupai.

Raštus apie
kus galima gauti pareikalavus 
iš Jungtinių Valstybių Sveika
tos Departamento Washing- 
tąne. Reikia atminti, kad ge
resnis sveikatos stovis gali bū
ti atsiektas ir tas ves prie ilges
nio gyvenimo ir didesnės lai
mės ir gerbūvio. [FILIS]

sanitare

kontro-

kontrole

HAMBLRG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias j visas 

dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę su 

musų laivais de luxe 
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pa- 
žierius ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, “Cleveland”, 
“Hansa”, “Thuringia” ir “West- 
phalia” su cabin ir III klesa. 
Geras, mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apy- 
stovos.
UNITED AMERICAN LINES 

171 West Randolp St 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

ASMENIŠKAI VADOVAUJAMA EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
i I h Išplauks iš New Yorko I n Iii m h ir o ketverge, liepos llljiiillllJlly 10, nau^u ekspresiniu patogiu laivu 

NORTH GĘRM.AN LLOYI). Visą amžių tarnau
janti konduktoriai užtikrina visus patogumus ke
lionėje. žinomas LLOYD geras patarnavimas. 
Speciali palinksminimai. Puikios apystovos. La
bai gražus ir gerai įrengti kambariai dėl 2 ir 4 
žmonių.

Labai prieinamomis kainomis 
Cabin iki Bremo $140. Trečia kl.iki Bremui $103.50
Su J. V. taksų dadėjimu. Važiuojantieji į svečius ir ne šios šalies piliečiai 6 mėnesiams nejeina j kvotą. 
Nepraleiskite šios kelionės ir užsisakykit sau laivakortes pas arčiausia LLOYD agentą arba

NORTH GERMAN LLOYD
New York, N. Y. Chicago, UI.
32 Broadway 100 N. La Šalie St.

t

San Francisco, Cal. Philadelphia,’ Pa. Boston, Mass.
118 S'assome St. 15th & Locust Sts. 192 Washington St.

AUGIMAS

Mes manome, kad mes pakankamai darodėme musų lietu
viams kėstumeriams stiprumą ir saugumą musų bankos. Musų * 
patarnavimas darodė jiems, kad tas banka'g yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznj.

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į banką, jūsų parankumui, Panelė Kudulis, musų lietu
vaitė bankos darbininkė, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jums patarnauti.

The Stock Yards Iavings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS

MOTERIMS IR MERGINOMS I
Gal jys turit Geltonus plaukus f O gal jus plaukai yra juodi! 

Ar Kaštaniniai Rudi, ar Auksinės parves; Rausvi plaukai ar Visiš
kai Raudoni I Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūty, neleisk 
pleiskanoms sunaikint) jiį gražumo I

Rufflta atliks tai, jei jus tik laiks nuo laiko juoa naudosite. 
Nežiūrint ar jys savo plaukus dar tebedėvit supintus j kasą, ar su
suktus j mazgų, ar gal jau esat trumpai nusikirpo, vienok jys nega
lite daleisti, kad nešvarios, iškrikę pleiskanos sugadyty jūsų išvaiz
dų ! Jums nereikės kentėti nesroagumo delei niežėjimo ir beslluplino 
galvos odos, jei naudosite Rufflea.

Netikėkit tnu«ų žodžiui. Nugipirkit 65c. bonkų ir pačios per
sitikrinkite, kad Rufflea yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu plakų tonikų, koki tik kada esate naudoję! Galima 
gauti aptiekoac.

F. AD. RICHTER & CO.
104.114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

FranRlin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
duoM? nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vlėnas doleris at
nešė mėnesius gydymo. Atsiųskite

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 VVallace St., 

Chicago, U. S. A.

i

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

MIS. MICHNIEVIGZ- VIDIKIENE
AKUšERKA

31®1 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą. 

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUlkENTHAL

Optomatriat 
Tai.7 Boulevard I4M 
4641 8. A4hlan< Ava 
Kampai 47-toa rat 

1-roa lababa

Geriausia šešių cordų vati
niu siūlų špulaitė 

Dresių siuvėjų gerybė 
Del geros knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO.. Dept. C 

31S Fourth Avė., New York

Sveikatos.no


TTį ,-'! '>ęi!*'r^;',j”A"- ■:■•1 ».^wwjMI»">1■ '- .'"■-"M" ■T»»’'>!»«»!Įiy' ----- -----------
\ > ' ' x '

I • ' <* \ Į

iADJIENDB, UEfclgo, UI
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The JLithuanian Daily News 

lAiblished Daily Includiog Sunday 
By The Lithuanian New» Pub. Co., Ine

Editai p. ttrigatth

1789 South Habtod Street 
Chicago, IU. 

Telephone Koosevelt 8500

mia da ir kai kurios smul
kesnės grupės. Bet sudaryt 
valdžią, kuri turėtų daugu
mą parlamente, jos galėtų 
tiktai susidėdamos su social
demokratais arba su nacio- 
nale liaudies partija, šitos

gą priėmė. Į parlamentą nė 
vienas jų nepateko, bet da
bar jie pradeda atakuoti 
partiją iš oro. Nejaugi jie 
mano, kad Darbo Partija 
juos už tai glostys?

Rinkimai Glasgovv’e dar

prie Lietuvos butų prijungtas 
Vilniaus kraštas (o to juk nori 
visi/lietuviai), tai nelietuvių 
skaičius Lietuvoje pasidarytų 
dar didesnis. Kaipgi į tai žiū
rėt “lietuvybės” atžvilgiu?

Imant “lietuvybę” rasinėje 
(t. y. kilmės arba “veislės)

Subscription Katėsi
$8.W< per year in Canada.
$7JXl per year outride of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Clasa Alattei 
March 17th, 1914, at the Port Office 
pf Chicago, III., undai the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakirian 
sekmadienius. Leidžia Naujienų ben
drovė, 1789 So. Halatcd St, Chicago 
UI. — Telefonas i Koosevelt 8590

dvi partijos yra stambiau
sios ir jiedvi vaidins nule
miančią rolę reichstage. *

kartą parodė, kad Britani
jos darbininkai nemėgsta 
komunistinio “monkey busi- 
ness”.

Utaimozejimo Kalnai
Chlcagoje — paštui

Matams........................ ............
Pusei metų---------------------
Trim* mėnesiams-----------
Dviem minaaiam 
Vienam mineaiui 

r~
Dhicagoje per nerto te jus J

Viena kopija---------------------—- 8c
Savaitei----------------------------—. 18c
Mėnesiui-------------------- ----------- 76c

Suvienytose Valstijose, na Chlcagoje, 
paštui

Metama------------------ $7.00
Pusei metĘ -------   8.50
Trims mėnesiams_____________1*75

. Dviem mėnesiam 1-25
Vienam mėnesiui____________ . .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .........———_—- $8.00
Pusei metų _______ ___ _____ 4.00
Trims mėnesiams ______ ___  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.0$
4.00 
2.00 

. 1.50
„ .76

Berlino “Vorwaerts” pa
duoda oficialines žinias apie 
rinkimų rezultatus į Vokie
tijos reichstagą. Jisai pas
tebi, kad tie rezultatai gal 
dar kiek pasikeisti, kuomet 
bus patikrinti visi balotai; 
šiuose rinkimuose esą labai 
daug kortelių buvę paskai
tyta “sugadintais balsais.”

Rinkimuose dalyvavo 23 
partijos, bet iš jų tik 12 pra
vedė atstovus į reichstagą; 
kitos gavo per mažai balsų 
arba jų balsai buvo išsisklai
dę daugelyje apygardų, taip 
kad nė vienoje apygardoje 
nesusidarė “kvota” 
000).

Jeigu butų parlamentinė, 
o ne “putšistinė”, komunis
tų partija, tai dabar valdžia 
butų, be abejonės, sudaryta 
iš vidurio ir kairiųjų par
tijų. Socialdemokratai, cent
ras, komunistai ir demokra
tai turi reichstage kartu 255 
atstovus, t. y. daugiau kaip 
pusę. Šitos partijos, vadi
nasi, galėtų apseiti net be 
liaudies partijos paramos. 
Bet kadangi komunistai į 
parlamentą žiuri, tiktai kai
po į propagandos platformą,, 
ir jokio kito veikimo nepri
pažįsta, kaip tiktai ginkluo
tų sukilimų (“putšų”) ren
gimą, — tai apie jų dalyva
vimą valdžioje negali būt 
kalbos. Todėl yra galimas 
daiktas, kad naujoji valdžia 
bus sudaryta iš vidurio ir 
dešiniųjų partijų, t. y. de
mokratų, centro, liaudies 
partijos ir nacionalės liau-, 
dies partijos.

Tokiam atsitikime bus 
klausimas, kaip Vokietijos 
valdžia susikalbės su ICran- 
cijos demokratais, kurie lai
mėjo rinkimus.

Apžvalga
*

KITAS KOMUNISTŲ 
“PERLAS”

užgyrė dar- 
politiką be- 
Ir kur gi

(60,-

gavoDaugiausia balsų 
Jungtinė Socialdemokratų 
Partija — 5,991,547. Manda
tų jai teko lygiai 100. Buvo 
da ir du kitu socialistiniu są
rašu: nepriklausomųjų soci
aldemokratų (kurie nesidė
jo į Jungtinę partiją), jie 
gavo 234,708 balsus; ir soci
alistinės sąjungos, kuri ga
vo 25,617 b. Socialistinių bal
sų, vadinasi, paduoda viso 
apie 6,245,000.

Po socialistų seka Nacio
nalinė Liaudies Partija — 
5,764,628 b. ir 96 atstovai. 
Po jos eina katalikų Cent
ras su 3,901,087 balsais ir 65 
atstovais. Paskui — Komu
nistų Partija su 3,728,089 
balsais ir 62 atstovais. Vo
kietijos Liaudies Partija — 
2,646,747 b. ir 44 atstovai. 
Liaudies Laisvės Partija 
(fašistai) — 1,922,626 b. ir 
32 atst. Demokratų Partija 
— 1, 661,425 b. ir 28 atsto
vai. Kitos partijos mažes
nės.

Viso balsų paduota 29,- 
311,442. Atstovų išrinkta 
471.

“Laisvė” vėl falsifikuoja 
telegramas. Ji paduoda ži
nią iš Londono apie tai, kad 
Glasgovv’o (Škotijos) viena
me distrikte papildomuo
siuose rinkimuose konser
vatorių kandidatas gavo 
15,488 balsus, o komunistas 
— 11,167 balsus. Į tą žinią 
ji deda savo dvylekį, jogei 
konservatorius laimėjęs dėl
to, kad Darbo Partija nerė
kusi komunisto kandidatū
ros, nors jisai ir ėjęs Darbo 
Partijos sąrašu. “Vadina
si,” sako Brooklyno laikraš
tis, “socialistams geriau re
akcionierius, negu komunis
tas.” Telegramoje iš Lon
dono tų žodžių, žinoma ne
buvo. Juos parašė Bimba 
arba Paukštys arba kitas 
kuris “Laisvės” štabo narys, 
kuris sėdi Brooklyne.

kad Darbo 
komunisto 
Glasgow’e, 
Bet nebūtų

Ar yra tiesa, 
Partija nerėmė 
kandidatūros 
sunku pasakyt, 
nuostabu, jeigu ji ištiesų bu
tų taip pasielgusi. Pati 
“Laisvė” nesenai pranešė, 
kad Britanijos komunistai 
pasmerkė Darbo Partijos 
valdžią ir nutarė kovot 
pr ieš ją. Butų labai kvaila, 
jeigu Darbo Partija po to 
juos remtų. Reikia tik ste
bėtis, kad ji dar leidžia ko
munistams naudotis Darbo 
Partijos firma, statant sa
vo kandidatus į parlamentą.

Vokietijos valdžia, kuri 
užvakar rezignavo, buvo su
daryta iš trijų “vidurio par
tijų” : demokratų, centro ir 
liaudies partijos. Šiame 
reichstage jos turi kartu 
137 atstovus, už kuriuos bu
vo paduota 8,209,259 balsai, 
t. y. mažiaus kaip trečdalys 
atstovų ir mažiaus kaip treč
dalys balsų. Jas, beja, re-’

Per visuotinus rinkimus 
(pereitą rudenį) Į)arbo Par
tija buvo sutikusi, kad ko
munistai kai kuriuosę dis- 
triktuose eitų, kaipo Darbo 
Partijos kandidatai. Bet ji 
pastatė jiems sąlygą, kad jie 
nešmeižtų Darbo Partijos ir 
kad jos kandidatai, jeigu 
bus išrinkti į parlamentą, 
pasiduotų daugumos nutari
mams.

Telegramų skyriuje (1-am 
pusi.) “Laisvė” deda tokią “ži
nią” iš Londono:

“Anglijos seimas 244 bal
sais prieš 210 
biečių valdžios 
darbių klausime.
neužgirs, kad geltonieji dar- 
biečių manisteriai nieko neda
ro, kad palengvinti bedar
biam padėtį?”
Sakinys apie “geltonuosius 

darbiečių ministerius”, žino
ma, yra ne iš Londono atėjęs, 
bet “Laisvės” redakcijoje para
šytas. Pusė tos telegramos, va
dinasi, yra sufalsifikuota.

Bet falsifikatoriai, kurie sė
di “Laisvės” redakcijoje, yra 
perdaug žiopli, kad mokėtų bent 
falsifikuoti gudriai. Jie parašė, 
kad Anglijos Darbo Partijos 
valdžia nieko nedaranti bedar-| 
bių padėties palengvinimui. Tuo 
gi tarpu kiekvienas žmogus, 
kuris skaito laikraščius, žino, 
kad Anglijos valdžia išleidžia 
keletą šimtų inilionų dolerių per 
metus bedarbių šelpimui.

Darbo Partijos valdžia su
manė dar praplėsti tą bedarbių 
šelpimą, pasiūlydama parlamen
tui nutarti, kad ateityje bus šel
piami ir nepilnamečiai darbinin
kai, netekusieji darbo. Darbo 
ministeris, Thomas Shaw, pa
teikė parlamentui bedarbių šel- 
pirmo sąmatą ateinantiems dve
jiems metams, kurioje numato
ma, kad tam reikalui teksią iš
leisti apie miliardą (bilioną) 
dolerių, t. y. po pusę miliardo 
dolerių per metus. Šitų jo pa- 
siulymą parlamentas ir patvir
tino 244 balsais prieš 210.

Vicjaok “Laisvė” a paduoda, 
kaipo “faktą” dagi praneštą 
tiesiog iš Londono, kad darbie
čių valdžia “nieko nedaranti 
bedarbių šelpimui”. Reikia ste
bėtis, kaip jos skaitytojai nepa
sipiktina tokiais begėdiškais 
humbugais!

“VIENYBĖS” PIŠTALIETAS 
AR KOMUNISTŲ REVOLVE

RIAI?

Besiartinant SLA. seimui, 
Brooklyno “Vienybė” išėjo su 
propozicija, kad prie SLA. kon
stitucijos turi būt pridėtas prie
das, kuriuo butų draudžiama 
priimti į tą organizaciją “gai
valus aiškiai priešingus lietuvy
bei ir garbintojus revolverio”.

šito pasiūlymo tikslas yra ap
saugoti Susivienijimą nuo ko
munistų, kurie paskutiniu laiku 
dėjo daug pastangų pravesti 
savo žmones į SLA. centrą ir 
tuo budu paimti tą organizaciją 
į savo rankas.

Nėra abejonės, kad tas komu
nistų pasikėsinimas iššaukė ne
mažai rūpesčio daugumoje Su
sivienijimo narių, ir jie laukia, 
kad ateinantis seimas padarys 
kokį nors patvarkymą tam pa
vojui pašalinti ateityje.

Bet seįmas padarytų stam
bią klaidą, jeigu jisai priimtų 
tokį patarimą, kokį jam duoda 
Brooklyno laikraštis, šis sako, 
kad į Susivienijimą reikia neįsi
leisti “aiškių lietuvybės prie
šų”. Bet ką reiškia “lietuvy
bė” ir ką reiškia “priešingumas 
lietuvybei”?

“Lietuvybė” gali turėt visų- 
pirma rasinę arba 
prasmę.

valstybinę
Lietuvoje gyvena ne 

vien tiktai lietimai, bet ir kitų 
v o .tautų žmonės t- žydai, lenkai,
Komunistai tą sąly- vokiečiai, gudai ir rusai. Jeigu

prasmėje, reikėtų stoti už tai, 
kad lietuviai Lietuvoje turėtų 
daugiaus teisių, butų privilegi
juoti, palyginant su nelietu
viais. Bet šitoks nusistatymas 
sulig nelietuvių butų priešingas 
šių dienų supratimui apie vals
tybę. Civilizuotose valstybėse 
nėra daroma skirtumo tarpe pi
liečių sulig jų tautinės kilmės: 
visa jie turi lygias teises.

Tą privalo žinoti ir “Vieny
bė”, jeigu ji ką nors žino. Ji 
nuolatos juk deklamuoja apie 
senojo “Varpo” idėjas; bet 
“Varpas” laikė pamatiniu de
mokratijos principu visų pilie
čių lygybę “be tautos, tikėjimo 
ir lyties skirtumų.”

Valstybinė tautos prasmė, 
kaip matome, yra daug plates
nė, negu rasinė. Vienok ir šita, 
platesnioji tautos prasmė dar 
toli gražu nepasako, kas yra 
tautai priešinga, o kas ne. Vals
tybė gyvena ne viena sau, bet 
tarpe kitų valstybių. Kaip gi 
valstybė turi elgtis santykiuose 
su kitomis valstybėmis?

Kiekvienas žino, kad šitame 
klausime žmonių nuomonės la
bai skiriasi. Lenkai nacionalis
tai, pav. mano, kad jų tauta 
turi teisę skriausti lietuvių tau
tą, — by tik ji pajėgia. Lenkai 
yra stipresni už Lietuvą, todėl 
jie pasigrobė Vilnių, ir ką tu 
jiems padalysi! Ir lenkų tau
tininkai sako, kad tas grobimo 
darbas esąs labai garbingas. 
Panašiai protauja ir kitų tautų 
nacionalistai, neišskiriant ,ir 
mūsiškių “vienyįdninkų”. Ką 
tiktai “musų” tauta daro, tas, 
jų supratimu, yra gera, — ne
žiūrint ar tai teisinga, ar ne.

Taigi, padarius tokią taisyk
lę, kad į SLA, negali būt pri
imami arba jafne negali būt lai
komi “lietuvybės priešai”, ši 
organizacija į savo įstatus įdė
tų tokį dalyką, kuris nuolatos 
gimdytų didžiausius nuomonių 
skirtumus ir kivirčus. Ir prie 
to, ji nėkiek neapsaugotų Susi
vienijimo nuo komunistų. Nes 
komunistai per keletą paskuti
nių mėnesių visiškai pakeitė 
savo “frontą” Lietuvos klausi
mu. Jie dabar jau ne tiktai 
“pripažįsta” Lietuvos nepri
klausomybę (ir apvaikščioja 
nepriklausomybės sukaktuves), 
ne tiktai “stoja” už Vilniaus at
vadavimą, bet net kaltina Lie
tuvos valdžią ir visas Lietuvos 
partijas, kad jos esančios nepa
kankamai pątriotiškos!

Principų tvora nuo komunis
tų neapsitversi, nes jie senai 
neturi jokių principų (taip, kaip 
ir “Vienybė”); jie turi tik vie
ną troškimą — įsiskverbti į 
kiekvieną organizaciją, į kurią 
tik jie gali, ir užimti vadų bei 
viršininkų vietas. Šitam savo 
tikslui jie paaukaus bile kurią 
savo “idėją”, kuri pasirodys 
jiems, kaipo kliūtis.

Dar nesąmoningesnis tečiaus 
yra antras “Vienybės” sugalvo- 
jimas. Ji siūlo neįsileisti į SLA. 
“revolverio garbintojus”. Kad 
parėmus šitą savo propoziciją, 
ji pasakoja ve ką:

“Girdėjome, kad tūlose 
SLA. kuopose, kur komunis
tai pravedė savo delegatus į 
busiantį seimą, esą ‘pilnai ap
rūpino, jei* reikėtų ir kraują 
buržujams pralieti’. Vadinas 
—aprūpino ir revolveriais!”
Kadangi to “patriotiško” laik 

raščio redaktorius, kaip ne kar
tą pastebėta, nemoka lietuvių 
gramatikos, tai jisai nu vėlė tokį 
sakinį, kurio ne prasmės nega
limą aiškiai suprasti. Kas aprū
pino revolveriais komunistus, iš
rinktus delegatais į seimą? Iš
rodo, lyg norima pasakyti, kad 
juos aprūpino SLA. kuopos.

“Vienybės”* redaktorius tuo 
budu drįsta viešai tvirtinti, kad 
Susivienijime esą tokių kuopų, 
kurios išrinko komunistus į or
ganizacijos seimą ir davė jiems 
revolverius, idant jie nušautų

delegatus, kurie jiems priešina
si! ,

Mes nežinome, ar yra bent 
krislas tiesos šitame “Vienybės” 
pranešime. Bet jeigu ji turi 
savo rankose faktus, kad tokie 
dalykai ištiesų dedasi Susivie
nijime, tai kodėl ji nepasako, 
kurios yra tos kuopos ir kada 
jos yrą taip pasielgusios? Kodėl 
ji nepasako, iš kur ji tas žinias 
gavo? Ir pagalios — ar ji apie 
tai pranešė SLA. valdybai?

Jeigu Brooklyno laikraštis tu
ri faktus, bet jų neskelbia ir 
nepraneša apie juos SLA. virši
ninkams, tai jisai yra to komu
nistų sąmokslo dalininkas, ir 
ne jam tuomet smerkti komu
nistus! O jeigu jisai rašo, ne
turėdamas faktų, tai jisai yra 
šlykščiausias pletkininkas ir in- 
trygantas, kokį tik galima sau 
įsivaizduoti!

Rašyti į SLA. konstituciją, 
kad “revolverio garbintojai” 
nebus įsileidžiami, butų, žino
ma, kvailystė, kadangi nė ko
munistai nėra tokie žiopli, kad 
viešai stotų už revolverių varto
jimą prieš savo oponentus. Jei
gu gi kas slaptai rengiasi pa
vartot ginklą Susivienijimo sei
me, tai jisai’ rizikuoja savo gal
va. Apsisaugojimui nuo krimi
nalių elementų reikia ne kokių 
ten naujų paragrafų SLA. kon
stitucijoje, bet — įvykdinimo 
Jungtinių Valstijų įstatymų.

“Vienybės” redaktorius tu
ri tą žinot. Jeigu šios šalies 
valdžia patirtų, kad Susivieni
jime yra tokių kuopų, kurios 
aprūpina savo atstovus ginklais 
tikslu pralieti kraują, tai ji į 
24 valandas priverstų Susivie
nijimą likviduoti tas kuopas — 
arba ji uždarytų jį!

P-as Sirvydas tąja savo isto
rija apie “revolverius” metėkri- 
nrinalybės dėmę ant viso Susi
vienijimo. Jeigu taip butų pa
sielgęs padorus laikraščio re
daktorius, tai kiekvienas SLA. 
narys turėtų nusigąsti dėl savo 
organizacijos likimo. Bet “Vie
nybės” redaktorius yra tiek 
daug kartų sugautas bemeluo
jant ir bevarinėjant klastas, 
kad yra pamato manyti,
jogei ir šiame atsitiki
me jo pasaka yra begėdiškas 
išmislas. Išmislu apie “komu
nistų revolverius” jisai gal būt 
norėjo sukelti paniką. Susivieni
jime, idant jisai ateinančiam 
savo seime negalvodamas pri
imtų kokį nors širvydinių gai
valų pakištą “skymą”, kuris 
duotų galimybės tiems atžaga
reiviams įgyli kontrolę organi
zacijoje.

Mes tikimės, tečiaus, kad Su
sivienijimo seimas nenusigąs 
nei komunistinių “revolverių” 
nei šitų “Vienybės” pištalieto. 
Ažuot daręs neapgalvotus žings
nius, jisai pasistengs pirmiausia 
ištirti dalykus. Dar pirma, ne
gu susirinks seimas, SLA. vir
šininkai turės išgauti iš “Vie
nybės” faktus (jeigu jie juos 
turi) apie tas kuopas ir delega
tus, kurie buk rengiasi “lieti 
buržujų kraują”. Tuomet bus 
matyt, iš kurios pusės grasina 
pavojus organizacijai — iš ko
munistinių “revolverių”, ar iš 
širvydinių “pištalietų”. Ir tuo
met bus surastos priemonės or
ganizacijos apsaugojimui.

............................bmii I in—I

Kunigas.

Lietuvos klerikalai 
bijosi nustoti 

daugumos.
Greitu laiku turbut bus pasi

rašytos Klaipėdos krašto kon
vencijos. Lietuvos Seimui teks 
jas ratifikuoti ir po to seks 
rinkimai į Klaipėdos krašto au
tonominį Seimelį ir į Lietuvos 
Seimą. »

Klaipėdos krašto rinkimai! į 
savivaldybes aiškiai parodė, kad 
daugely vietų soc. dem. partija 
turi daugumą savivaldybėse. 
Klaipėdos Seimelyje soc. dem. 
dauguma irgi kaip ir neabejoti
na, ypač jdi smulkesnieji ūki
ninkai (laukininkai) prisidės 
prie soc.-dem. gautųjų balsų.

Trečiadienis, ųeg. 28. 1924 
taipgi netylės. Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto liaudis, ta liau
dis, kuri nenusmuko iki jėzuitų 
garbinimo, taipgi bus prieš ši
tas kademų pinkles.

Šitoj kovoj dar pasilieka Ame
rikiečiai. Jei klerikalai bandys 
savo sumanymą įgyvendinti, 
Amerikos lietuviai turi atsiliep
ti milžinišku ir sutartinu pro
testu. Ruoškitės prie tų protes
tų ir budėkite. žinokite, kad 
pavergus Klaipėdos žmonių tei
ses, klerikalai prirengs kapą 
Lietuvos darbininkams ir demo
kratijai. Jie vardan savo gero
vės prives Lietuvą prie žlugi
mo įr nustums ją imperialisti
nės dvarininkų Lėpk i jos prie- 
globstin. Kova už Klaipėdos 
krašto autonomiją ir už Lietu
vos savivaldybes turi būti pa
kelta visų tų, kurie brangina 
žmonių laisvę. Taigi į darbą 
tuojau

DU UŽSIMUŠĖ; TREČIAS, IŠ
VYDĘS NELAIMĘ, PATS 

MIRĖ.

MINNb;AWllS, Minn., geg. 
26.— Jeffersono vieškeliu, apie 
tris mailes nuo St. Paul, lėkęs 
automobilis nusirito nuo pyli
mo į pakalnę ir užsidegė. Du 
automobiliu važiavusiu; žmogų 
buvo užmušti. Netoliese buvęs 
ūkininkas pamatęs nelaimę ir 
atbėgęs gelbėti, išvydęs kas 
atsitiko, pats krito negyvas.

8 ŽMONĖS PRIGĖRĖ.

SPOKANE, Wash., geg. 26. 
—Sutrukus senai valčiai, ku
ria dešimt žmonių plaukė 
Cbristina ežeru, astuoni žmo
nės prigėrė.

Garsinkitės Naujienose

Musų krikščionims demokra
tams yra ko nerimauti dėl rin
kimų 6 atstovų į Lietuvos Sei
mą. Visai aišku, kad ir šituo
se rinkimuose socialdemokratai 
gaus nuo 2—Š vietų, likusios 
turbut priklausys vokiečių ir 
lietuvių buržuazijai. Reiškia, 
rinkimai nuo Klaipėdos Krašto 
Seiman, musų klerikalams nie
ko gero nesiūlo. Priešingai, 
gavę Seiman 6 opozicijos atsto
vus, kuniginiai su savo 40-mis 
balsų nebeturės daugumos. Teks 
tada derėtis su liaudininkais, 
dalintis valdžia, arba .paleisti 
Seimą, pasitikint nežinomu lai
mėjimu.

Dar kovo mėn. kuomet Gal
vanauskas turėjo su valdžios ir 
Seimo vadovaujančių grupių 
nusistatymu vykti Genevon, 
kad pasiūlius Lietuvos projek- 
tus, rišant Klaipėdos klausimą, 
jau tuomet vienas kunigų iškė
lė klausimą, kad Klaipėdos 
Krašto autonomijos projekte 
reikėtų įrašyti punktas, kuriuo 
einant Klaipėdos atstovai Lietu
vos Seime turėtų sprendžiamąjį 
balsą vien tik vietos (Klaipė
dos) klausimais. Reiškia, bend
rai viso krašto, Lietuvos ir 
Klaipėdos, reikalais tie atsto
vai Seime negalėtų balsuoti.

šitas klausimas buvo iškeltas 
kunigo Šmulkščio, klerikalų va
do ir inspiratoriaus perma- 
tant, kad klerikalams Klaipėdos 
krašto žmonės gali sukliudyti 
gerą biznį. Bet tuomet buvo 
pavojinga siūlyti įrašyti į auto
nomijos projektą panašų daly
ką, nes nebuvo žinios, kaip į tai 
pažiūrės p. Davis it Tautų Są
jungos Taryba; antra vertus, 
tuomi pat klerikalai butų iš- 
anksto visam svietui parodę, 
kaip jie laiko Steigiamojo Sei
lino rezoliuciją autonomijos 
klausimu. Be to, paties klausi
mo sprendimas buvo tiek neaiš
kus, kad sunku buvo spėlioti, 
kam galop teks Klaipėdos kraš
tas.

Dabar dalykai jau paaiškėjo. 
Aišku, kad klaipėdiečiai turės 
rinkti į Lietuvos Seimą, ir grei
tu laiku klerikalai gali nustoti 
daugumos Seime. Klerikalams 
nauja rūpestis,’ ir štai sugalvota 
išeitis, kuri apėjo visus laikraš
čius, kaipo paprasta informaci
nė žinelė be datos ir autoriaus. 
Matomai, klerikalai ruošia vi
suomenę savo juodam darbui.

Nesenai klerikalų “Rytas” pa
skelbė, kad*delei įvairių juridi
nių neaiškumų delei Klaipėdos 
Krašto atstovų teisių Seime (su
prask sprendžiamasis balsas, ar 
ne) tasai klausimas busiąs gvil
denamas teisininkų ir Seimo tei
sių komisijoje. Esą, girdi, gaili
mas daiktas, kad klaipėdiečiai į 
Lietuvos Seimą rinksią tik UŽ 
2 METŲ, kada pasibaigsianti ši
to Seimo kadencija.

Reiškia, yra boras “išaiškin
ti” Klaipėdos atstovus, arba ati
dėti rinkimus dar 2 metams.

Caro valdžia savo laiku aiški
no įstatymus, kol neišaiškino 
sau kartuvių. Rusijos liaudis, 
to aiškinimo dėka, gavo komu
nistų diktatūrą, nes ji buvo be
balsė prie caro ir pasiliko tokia 
pat prie dabartinės diktatūros.

Lietuvos socialdemokratai im
sis griežčiausių priemonių, kad 
paralizavus šitas jėzuitų pas
tangas. Klaipėdos darbininkai

Įvairenybes
GYVI NUMIRĖLIAI.

Indija — tai žemės plotas, 
be maž lygus Europos pusei ir 
užimantis didelį Azijos pusia
salį Indostaną. Apgyventa In
dija juododžiais dravidais, bal
taisiais indusais (240 mil.) ir 
nedideliu kiekiu Europiečių, 
daugiausia anglų — tos šalies 
valdytojų.

Indija- dar toli prieš Kristaus 
gimimą turėjo aukšto 'laipsnio 
savotišką kultūrą: statė dide
lius ir puikius namus, šven
tyklas, tureją raštą. Senovės 
indusų-sanskritų kalba turi 
daug panašumo su lietuvių, to
dėl kai kurie mokslininkai spė
ja lietuvius esant indusų gimi
naičiais.

Indusai, be mažos išimties, 
yra Braminų tikėjimo, kurio 
pagrindu yra tikėjimas į gyve
nimą po mirties Bramos so
duose. Fakirai, braminų kuni
gai, tikybinių jausmų reikšme 
yra dideli fanatikai. Jiems nie
ko nereiškia klupot nesijudi
nant po kelias dienas ant kieto 
smėlio maldyklose, daryti savo 
kūne sunkias žaizdas ir kitaip 
kankintis, kad parodžius savo 
atsidavimą tikybai.

Bet Įdomiausia ir nuosta
biausia yra tas, kad minėti fa
kirai dažnai gyvi užkasami že
mėn ir po kelių savaičių atka
sus jų kapus, visgi lieka gyvi. 
Vyksta tas “stebuklas” taip: 
fakiras, norįs tą sunkų bandy
mą padaryti sėdasi ant baltos 
drobės ir ilgą laiką nevalgyda
mas ir nesijudindamas, priei
na prie kataleptijos (laikino 
apmirimo stovio, kurs labai pa
našus į mirtį.)

Jo padėjėjas užlipdo jam 
vašku ausis ir kvėpavimo orga
nus, kūną suvynioja paklodei) 
ir užriša mazgu, kurį vietinė 
valstija užantspauduoja.

Užantspauduoja taip pat kar
stą ir kapus. Apgavimas nega
limas. Užkastas žemėje fakiros 
išbūva mažiausiai dvi ir dau
giausia šešias savaites. Pra
slinkus tam laikui, prie kapo 
su iškilmėmis ateina radža (ša
lies valdovas ir vyriausias fa
kiras), Jo akyvaizdoje sulaužo 
antspaudas, atkasa kapus ir iš 
sugrubusių, pradūkusių audek
lų išima gyvą numirėlį, dau
giau panašų į Aigipto mumiją 
negu į žmogų.

Neužilgo taip ilgai pagulėjęs 
žemėje fakiras atgyja. Jo kū
nas ima kratytis smulkiu dru
giu pradeda veikti kraujas. In
dusai tokjius failinis bd galo 
gerbia, nes laiko buvusiais sve
čiuose pas dievą Bramą.

Anglų keliauninkai, dar pra
ėjusio amžiaus pabaigoje, savo 
kelionių po Indiją aprašymuo
se minėdavo apie tuos fakirų 
“stebuklus,” bet Europoje 
jiems nieks netikėjo. Tik daug 
vėliau Bred, gipnozo išradėjas, 
patvirtino tą reiškinį prakti
koje ir rado jame viską pagrįs
ta paprastu gipnotizmu (valios 
įtikinimu).

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS



Trečiadienis, Geg. 28, 1921 )

*

CH1CAG0S “Drapiežnas Dzūkas” juokias ir 
sako ‘‘tai brač ir manęs bijos”.

♦ ♦ ♦
Į Juozas Kazickas laimėjo čam-

Lietuvių Rateliuose
)pionatą golfo lietuvių mokyklo- 

nLBNIUu Je’ vedam°Je A- Meno. Jis su-' 
mušė Al. Mičevičių iuomi pasi-

Prasti dalykai

Šiandien Požėla risis pa
skutinį kartę Chicagoje
Tai bus paskutinis ir, mato

mai, vienas smarkiausių Požėlos 
susikirtimų Chicagoje.

šiandien Meldažio svetainėje 
Požėla tiuės parodyti tikrus 
“eudus”, kad nugalėjus juodą 
milžiną, kuris, kai išsitiesia, 
yra 6 pėdų ir 3 colių aukščio, 
žinoma, reikia paabejoti, kad 
jam bus perdaug progos tiestis, 
kuomet Požėla ims jį šokinti.

Kaip ten bus, kaip nebus, bet 
Požėlos susikibimas su Reggie 
Sika bus tikrai įdomus.

Be Požėlos, risis dar kitos dvi 
pori iki pergalės, būtent: Le 
Bouche su Niek Bihun ir Ro- 
manoff su Marconi. Jie visi yra 
geri ristikai, ir bus ko pažiūrė
ti, kai jie ims po matrasą tam
pytis.

Nepraleiskite progos pamaty
ti Požėlos paskutines šio sezono 
ristynės Chicagoje.

Ristynės įvyks šiandien Mel
dažio svetainėje. Chicagos spor
to mylėtojai tikrai bus ten pa
drąsinti savo Karolį.

imdamas mokyklos čampionatą.
♦ ♦ *

Vladek Zbyško šaukė Požėlą 
ristis, bet nesusitaikyta. Da
bar ir vėl Zbyško šaukia Sarpa- 
lių. Sarpalius nenori priimti jo 
iššaukimą kol jis nepersiims se- 
redoje, Coliseume, su dideliu 
“liumbeir džiakiu”.

♦ ♦ *
Pas lietuvius dabar madoje 

daugiausia yra ristynės, golfas, 
tarinis ir base bąli.

Mankštytis, lavinti savo kūną 
yra sveika ir naudinga. Ypatin
gai jaunimas privalo pasirinkti 
mažiausiai vieną iš viršminėtų 
dalykų ir stropiai tame daly
vauti. Ateinanti musų gentkar- 
tė turi būti geresnė ir sveikes
nė. Reikalinga tverti sporto- 
gimnastikos-atletikos mokyklas. 
Kiek girdima “Jaunoji Birutė” 
gal bus pirmoji tame darbe. Jos 
atletikos mokytojum bus p. Ka
rolis Sarpalius. Kas sekantis?

* ♦
Šios dienos

♦
ristynės.
šiandie ritasi

Paliko

5,

pėsčią. — Pavogė “Pirš- 
“Šaučius” išmetė “artis- 
Negražus papratimas.

šeštadieny, gegužės 24 d., 
pavogė Dr. A. J. Karaliaus, 
3303 So. Morgan St., Jewett 
automobilių.

Dr. Karalius užbaigęs savo 
vakaro darbą ofise ėjo važiuo
ti namo. Kaip tik išėjo per du
ris, žiuri kad jau trys vyrai 
važiuoja jo automobilium. Jam 
nė bėgt, ne rėkt — iš po akių 
dingo, pavogė 
mobilių.

■ i

Daktaras 
“VVel'l, aš jau
kesnį ir drutesni, — aš vistiek 
važiuoju.”

nomas artistas K. Urbaitis, ku
rio noras yra padaryti lietuviš
kus krutamus paveikslus. Visi 
geriausieji Chicagos teatro mė
gėjai kas savaitę praktikuoja 
ir rengiasi prie jų. Buvo pri
stojęs ir K. Širvis-Širvinskas. 
Jis apžiurėjo p. Urbaitį iš visų 
pusių ir 
baiti/ ‘‘nieko nežino, 
kad p. 
v o, tai 
požniku 
pranešė 
gams-lošejams, kad p. K. šir- 
vis-Širvinskas yra pašalintas iš 
lietuvių krutamu jų paveikslų 

būrelio.

i n

“surado,” kad p. Ur- 
Sako, 

Širvis ką tik sutikda- 
p. Urbaitį vadino “sa- 

(kurpium). Urbaitis 
visiems savo drau-

jo puikų auto-

Karalius sako: 
turiu da sinar-

Tautinio Kapiniu Ap 
vaikščiojimas

KELIAUNINKŲ ATYDAI

Naujas ristikas/ Bancevičius 
šaukia. J. Kazickas, golfo 
(pradiniu lošėju) čampionas. 
Zbyško prieš Sarpalių. šian
die dvejos ristynės.

Karolis Požėla 
Meldažio svet. su Reggie Siki, 
negru. Apart Požėlos ritasi dar 
dvi naujos poros. Kaip atrodo, 
tai bus Požėlos paskutinės ris
tynės Chicagoje.

Karolis Sarpalius. ritasi šian
die Coliscume su Big*Bill Beth; 
apart jų ritasi dėl pasaulinio 
čampionato Stasys Zbyško su 

Lewis ir 
čam-

* * #
Ant Bridgcporto yra labai 

daug gerų vaikučių, bet randa
si ir blogų su negražiais papra
timais. Jie išrašinėja netik tvo
ras, bet ir namų sienas su krei
da ir muilu. įLabai daug yra 
lenkų nevaldomų vaikų. Žmo
nės numazgos sienas, žiūrėk ir 
vėl užrašinėta negražiais žo
džiais. Einanti jauna public 
mokyklos mokytoja 33 place, 
sustojo, perskaito ir pasakė: 
“Blogi vaikai, negražiai rašo.” 
Ji prašė žmogaus, kad jis nu
mazgotų. Jis tai ir padarė.

ris- 
Tai

kada

Chicagon atvyko naujas 
tikas iš rytinių valstijų. 
Povylas Zanavičius, tas 
apie kurį “Keleivis” rašė.

Jis pagarsėjo ypatingai,
ritosi su “Tools” Mondt, So. 
Bostone. Jis ritosi su dideliais 
čampionais. Jo noru yra ir Chi
cagos lietuviams parodyt 
gabumus.

Toliau apie jį pranešime 
giau.

savo

dau-

perkasi “Naujienas,” 
vagia ir kartą visą 

išnešė. Pardavinėjo, o 
5 egzempliorius grąži- 
atgauti savo neva įmo-

Ed. ”Strangler
Krank Judson su Ispanų 
pionų Costono.

♦ ♦ 
Golfas.

Profesionalai ir paprasti žmo- 
kaip 5 ar 6 valandos ryto į 
Jackson ar Marųuette 
kus Jackson ar Mafųuette 
kus ir ten lošia golfą. 

♦ * *

Moterų kon testas golfo
kyklojo greitai prasidės. A. K. 
Menas jau prirengė užkvietimus 
moterims Kuriai iš moterų teks 
čempionatas ?

par-
par-

mo

Ateinantis penktadienis, geg. 
30 d., yra kapinių puošimo, tei
singiau mirusiųjų atminimo die
na. Tą dieną visos kapinės pasi
puošia ir žmonės gausiai kapi
nes lanko, minėdami savo miru
sius gimines ir draugus. Bet 
ypač gražiai pasipuoš Lietuvių

Ar Gavote
Musų Katalogą

Visi tie kurie nori atlankyti savo 
tėvynę šią vasarą ir nori dalyvauti 
ekskursijoj kuri yra surengta 
NOHTH GERMAN LLOYD, ant jų 
naujo laivo “COLUMBUS”, kuris iš
plauks iš New Yorko liepos 10, pada
rys labai gerai savo reikalms, jei jie 
getai perskaitys musų skelbimą šioje 
laidoje. (Apsklebimas).

(Tąsa ant 6-to pusi.)

MARIJONA SUTKIENĖ
Mirė gegužio 27, 1924, 1 vai. 
ryto, turėjo 67 metus amžiaus, 
kilusi iš Kauno rėd., Telšių ap., 
Rietavo parapijos, Vatušų. kai
mo. Amreikoj išgyveno 10 
metų. Paliko 6 sunai didelia
me nuliudime: Mateušas, Pran
ciškus, Petras, Antanas, Stanis
lovas ir Juozapas, 2 seseris ir 
vienas brolis Lietuvoj. Kūnas 
pašarvotas 1417 So. 49 Ct., Ci
cero, III. Laidotuves įvyks ket
verge, gegužio 29 iš namų 8:30 
ryto į šv. Antano bažnyčią, o po . 
pamaldų j šv. Kazimiero kapi
nes. Meldžiame didelei širdin
gai palydėti musų mylimiausią 
matušėlę paskutinį kartą, gimi
nes, draugai ir pažystami.

Lieka nubudę

Jei ne,
/,tai tuojau reikalaukite.

Jis turi savyje

121 specialių bargenų.

Rašykite tuojau pas

Aleiander K. James
& Goi

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jd akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnis kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, IR 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 
NedėlionJn nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

♦

Aušros knygyne randasi vi
sokių, netik Amerikos, bet ir 
Lietuvos laikraščių. Užėmus 
naujam žmogui atidarymą kny
gyno ir išnešiojimą savo kos- 
tumeriams “Naujienas,” atsi
rado blogai išauklėtų vaikų, 
kurie ateina neva pirkti laik
raščių, bet prisivagia ir tada 
pardavinėja. Kuomet geri vai
kučiai 
blogieji 
“Piršlį” 
likusius 
no, kad
kėtus pinigus. Klerką paklausė 
jo, kiek mokėjai, bet vaikas 
nežinojo. Sakė, kad kitas jam 
įdavė. Atėjo tikrasis ir reika
lavo po dešimts centų. Klerkas 
paėmė jų vardus ir pasakė, 
kad suareštuos. Vaikai išbėg
dami keršijo, kad išdaužys lan
gus. Vieną, vaiką apie Už metų, 
tankiai \inatyt pardavinėjant 
visokius daiktus. Kiti vaikai 
kalba, kad subatom jis nuva- 

prisivagia 
dėl tokių 
gėdos ir

žinojus į miestą ir 
iš krautuvių. Tėvai 
vaikų gali sUsilaūkti 
bėdos.

*

šiandie jau daugeliui yra ži-

kar-Juozas

Požėlą, betir Karoli

ir
dalyvauti

dideliame nuliudi

ir sesuo.

abu tyli.

Pasilieka 
me :

Tėvas, motina, brolis
3347 So. Morgan St.

ry- 
šv.

visus gimines 
laidotu-

LIETUVIAI PARDAVĖJAI GERIAUSIAI 
PATARNAUS.

* *

Bancevičius ana t

PETRAS DRUKTENfŠ
Persiskyrė su šiuo pasauliu pir
madieny, gegužės 26 d., 1924, 
11:30 vai. nakties. Buvo am
žiaus 7 metų ir 4 mėnesių. Pa
liko dideliame nuliudime tėvą, 
Joną ir motiną Marijoną, po 
mergyste Krikščioniūtę - Druk- 
teinis; seserį Marijoną 13 metų 
ir brolį Joną 12 metų.

Laidotuvės įvyks iš namų 
3347 So. Morgan St., penktadie
ny, gegužės 30 d„ 7:30 vai. 
te į Šv. Jurgio bažnyčią ir į 
Kazimiero kapines.

Kviečiame 
pažystamus

RYTOJ
KETVERGE, GEGUŽIO 29 d.

rETRAVIClA

Mirė gegužio 27 d., 1924, 8 v. 
ryte, sulaukęs amžiaus 45 me
tų. Velionis paėjo iš Poakmenio 
kaimo, Šilalės vals., Tauragės 
apskričio.

Paliko dideliam nubudime 
moterį Joaną, sūnų Mičeslovą ir 
Juozapą, dukteris Julijoną ir 
Oną.

Laidotuvės atsibus gegužio 31 
d. subatos ryte 8 vai. iš namų 
2906 W. 89th PI. i bažnyčią Ne
kalto Prasidėjimo P. šv., iš te- 
nais į Šv. Kazimiero kapines.

Giminės ir draugai susiedai, 
meldžiami dalyvauti laidotuvėse.

Lickames nubudime
. Moteris, sunai ir dukterys.

Laidotuvėms patarnauja gra
bo rius I. G. Zolp, Boul. 5203.
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DVIGUBOS ‘STAR
stampos arba

I

tavorų tikietas
VISA DIENA

Buk tikras, ateik šiandien, čia yra di
džiausias pasirinkimas? Visuose depart- 

mentuose nužemintomis kainomis

Simai
Siųskit pinigus per 

NAUJIENAS

T

Ne Sunku Mokėt
už Chevrolet

turėt automobilių, 
užsimoket už Chevrolet, 
turėt Chevrolet. \

Kiekvienas nori
Kiekvienas gali 
Kiekvienas gali 
Jus galite nusipirkti Chevrolet, kaip ir kiekvieną būtinai
reikalingą daiktą. Gal nėra nei vienos šeimynos iš tūk
stančio, kuri užmokėtų už namą visus pinigus iškabto, 
jie išmoka raudomis.
Chevrolet galite nusipirkti taip pat, kaip ir namą. Jūs 
išmokėsite už jį bevažinėdami. Tai yra geriausias “įves- 
linimas” kiekvienai šeimynai, kadangi jis pagerins jums 
susisiekimus, sutaupys laiką ir padarys visas vietas, 
esančias toli už miesto jūsų Žaidimo vietomis, kas su
teikia sveikatą ir linksmumą visai šeimynai.
Chevrolet pardavėjas yra arti jūsų. Reikalauk jo paro
dyti ir išalkinti, kaip lengvai jj galima įsigyti, naudoti 
ir išmokėti.

Kainos f. o. b.
- 1490
- 495
- 640

\ 4 • .r

Superior Roadster -
Superior Touring
Superior Utility Coupe
Superior 4-Passenger Coupe 725

Fisher Bodies on all Closed Modds

Flint, Michigan.
Superior Sedan - - - f 795
Superior Commercial Chassia 395
Superior Light Delivery - - 495
Utility Express Truck ChaMls 550

Chevrolet Motor Company, Detroit, MichJ
Divfefon o/ (įeneral Motors Corporation }

Nuga-Tone
20 DIENU
GYDYMO
BANDYMAS

R-4-24 
Llth. 500 
12 lu.

111 E. 47 St.
Tel. Oakland 3800

Naujas Smagumas Dėl 
Nuvargusių, • Persidir
busių, Nervuotų Žmonių

Nuga-Tone Atlieka Darbą ir 
Atlieka Jį Greitai.

Nuga-Tone sugražina gyvumą, vei
klumą ir paiiegą nusidėvėjusiems jų 
nervams ir muskulams. Budavoja rau
donąją kraują, stiprius, pastovius ner
vus ir stebėtinai padidina jų ištver
mę. Suteikia gaivinantį miegą, gerą 
apetitą, puikų žlečiojimą, tinkamą 
vidurių veikimą, daugiau entuziazmo 
ir. ambicijos. Jei Jus nesijaučiat kaip 
reikiant tai pats dėl savo labo turit 
išbandyt jį.\ Jus negalit prarasti. 
Jums nieko nekainuos, jei nepagelbė- 
tų. Jis yra malonus imti ir Jus tuo- 
jaus pradėsit jaustis geriau. Jei Jūsų 
gydytojas da nėra užrašęs jo dėl Jū
sų, tai nueikit pas Jūsų aptiekorių ir 
nusipirkit bonkutę Nuga-Tone. Nepri- 
imkit įkaito Imkit jį per keletą die
nų, ir jei Jus nesijausit geriau, neat- 
rodysit geriau, nunešk likusią pakin
ko dalį pas aptiekorių ir jis sugra
žins Jums Jūsų pinigus. Išdirbėjai 
Nuga-Tone įsako visiems aptieko- 
riams garantuoti jį ar sugrąžinti Jūsų 
pinigus jei Jus būtumėt neužganė
dintas. Rekomenduojamas, garantuo
jamas ir parduodamas per visus ap- 
tiekorius.

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuviu Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuru 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervuutu 
mo skaudamą akių karitį atitaiso 
kreivas akip, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregyatę. Pri
lenks teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Bcp.levaro 7589

ROSELANDO OFISAS:
11132 So, Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Hateted SU

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulbvard 4774

C. YUCIUS D. C., PH. C.
2159 — 21st St. S. E. Cor. Leavitt
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

CHICAGO
Roosevelt 8135

Rez. Tel. Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

Daugybė žmonių yra varginami 
nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių.

- LITTLE - 
SPINOGRAPHS

Jei jus gyvensite link
smai, gyvenkite be 
valdytojo.
Kuomet liga valdo 

jumis jus negalite bū
ti linksmiu.

Ligos dėl Chiroprac- 
tic yra nemalonumas 
kai kuriose dalyse kū
no kurios veikia dėl 
nervų susikeitimų ku
rie randasi nugarkau- 
lyj.

Chiropractor pataiso 
nugarkaulį — sveikata 
pasitaisę.

Tel. Boulevard 7006
DR. J. M. FINSLOW, 

Chiropractor
1645 W. 47 St, Chicago, III.

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

PINIGU NESIŲSKITE....... —< ....  ■■■....
Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že

miau paduotą kuponą! Tai visa, ką, jus 
turite daryti, kad gavus pabandymui zO 
dienų gydymą pagalba Nuga-Tone—vidurių 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stimu
liuoja kūno funkcijas ir prfgelbsti sistemai 1 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios ) 
gamtos. v

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje 
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tone 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento, 
kuris labaj svarbią rolę lošia musų kūne. Prie 1 
viso to Nuga-Tone dar turi Šešis kitus nau
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto
jami geriausių viso pasaulio daktarų prigelbe< 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuria 
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių 
suviršum metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų- 
ir moterų labai giria Nuga-Tone, nes tas vaistas suteikė 
jiems geresnę sveikatą. Nuga-Tone yra tikrai geras vaistas ir turi pagelbeti jūsų 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nekainuous.

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas^ Jis 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiiksmą gerina apetitų ir prigelbsti 
virškinimui. Nuga-Tone pačalina vidurių užkietėjimą ir gazus, prašalina blogą kvapą 
ir ankepima nuo liežuvio, paliuosuoia nuo galvos skaudėjimo ir gražina odų, kuri lyg 
purvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas pui
kiausių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone 
kelias dienas ir stebek permainą—jus pasidarysite linksmensni laimingesni ir pajusite, 
kad verta yra gyventi.
VEIKITE ŠIANDIEN! T«°J'kuponą, kad 

galėtute ir jus išbandyte Nuga-Tone gerumų. Jis 
irode savo gerumą tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti jo naudingumą jums. 
Vartpklte kuponą tuoj, kad neparpirštųte. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ap- 
ŽE? *• «*• »'»•«•>

--------------20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS——
NATIONAL LABORATORY, Dept. Lith. 601 iois S. Wabash Avė., Chicago.
... GERBIAMIEJI: Prisiųskite man išbanymui Nuga-Tone 30 dienų apmokant pašto 
išlaidas ir taja sąlyga, jog aš vartosiu jj 20 dienų ir jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 
jums $1.00; jeigu nepagelbes, tai likusią paketuko dūlį aš sugražinsiu jums ir nieko nemokelaiu.
Vardas...................... ..............
Gatvė ir No. arba R. F. D.,
Miestas........ N............. .. .Valstija
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Akinių pritaisymo mene .
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yru uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Ave^ 
Kanvpas 18 gatvės

'Ant trecio augšto virš Platto 
tiekos kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valando® i ųo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimam' ligonių

>

yra balta dėmė ant vokų?

ap-

Tdl. Boulevard 9797
' JUSTRITE ROOFING CO.
F. J. McMahon. Pasakykite man 
savo stogų trubeliuš. Žvyriniai 
stogai dengiami ir taisomi. Tai
somi ir statomi nauji kaminai.

3023 So. Loomis St.

DEL VYRŲ TIKTAI <
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

cientus,^ kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patj prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra speci ai urnas mano viso gy
venimo. žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje. s i

Daktaras dėl vyrų
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galime 
pasitikėti. Ar ne 
taip ?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison StM 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. VV'ssarmano ban
dymai jūsų kraujo, ur mikroskopini, egaami- 
navimas jUSų slaptybių suranda, ar jus esat* 
iuosns nup ligos, ar nę. Persitikrinkit! Gyvas! 

tts yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktika m<xH- 

n°8 digSJo1 neįveikiamomis,
lengvai pasiduoda Sitam moksliSkam gydymo 
metodui. AS naudoju mano praktikoj visus 
yel austus serumus, čiepus., antitoksinu., bak- 
tertnas ir naujausias, ypatingas gyduoles Ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui uisi- 
seneju.iu negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia i 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiur«jim<f ir slapto eg.amina- vimo.

X—-RAY EGZAMINACIJA $1. 
j Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofiše nega
lėtumėt pasikalbėti au manim Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasektoji 
yra tokios, kokių norite. - r

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Serędomls ir subatoavis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN C 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir Šo. Market) 
Chicago, Į1Į,
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NAUJIENOS, Chicago, DL Trečiadienis, Geg. 28, 1924

Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Tautinės Kapinės. Tą dieną bus 
jų tryliktas metinis apvaikščio- 
jimas ir jis bus labai iškilmin
gas. Programas ant kapinių, 
kuris prasidės 10 vai. ryto, bus 
gražus ir Įspūdingas. Po pro 
gramo ir aplankius kapus bus 
netolimam darže didelis pikni
kas kapinių naudai. Kasmet ant 
Tautinių Kapinių apvaikščiosi
mų suvažiuodavo tūkstančiai 
žmonių. Reikia tikėtis, kad šie
met dar daugiau lietuvių daly
vaus savo kapinių apvaikščio- 
jime. —Brolis.

Pečiulienė pripažinta 
beprotė

Lietuvė užmušusi lenkę tapo 
teismo pripažinta beprote ir 
bus pasiųsta į ligoninę.

Vakar pasibaigė byla nesenai 
pagarsėjusios žmogžudės Onos 
Pečiulienės, kuri kiek laiko at
gal nušovė lenkę Agnę Kozlo- 
wicz ir pašovė kitą moterį.

Pečiulienę gynė adv. Antanas 
A. šliakis, teisė teisėjas E. Dc 
’Y'oungj.

Pi išalkintieji teisėjai pripaži

no Pečiulienę beprote ir ji bus 
pasiųsta į 'ligoninę.

Byla buvo labai įdomi. Pilnas 
teismas publikos. Tėmykite ry
tojaus Naujienų aprašymą pla
čiau ir smulkiau. — Raganius.

GATVEKARIS UŽMUŠĖ P.
UžUSIENĮ

šiandien bus jo laidotuves.

Geg. 19 d. miltinai tapo gat- 
vekario sužeistas lietuvis Povy- 
las Užusienis, 5710 W. 65 Str. 
Jis tapo nugabentas į Cook 
Coimty ligoninę, kur ir mirė. 
Velionis turėjo apie 45 metus 
ir buvo nevedęs. Paėjo iš Uk
mergės apskričio. Amerikoje 
paliko vieną brolį, Joną, kuris 
dirba Michigan vario kasyklose. 
Jam buvo pasiųsta dvi telegra
mos, bet atsakymo iki šiol dar 
negauta.

Velionio kūnas randasi pas d. 
Maneikį, 5718 W. 63 PI. Palai
dojimu rūpinasi graborius Eu- 
deikis. Laidotuvės įvyks šian
dien. Kūnas bus išlydėtas į 
Tautiškas kapines. Geistina, 
kad susirinktų Moterį) ir Vyrų 
Apšvietos D-jos No. 1 nariai. 
Tai draugijai velionis per ilgą 
laiką priklausė. — N.

Pranešimai
KASDIEN tamsta galt prisirašyti 

/rie Naujieną Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas ką* savaitė po dolerj-kitą, nei 
r.epatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau name!).

Naujieną Spulka 
1739 S. Halated St.

Visuotinas L. S. S. VIII Rajono na
rių susirinkimas įvyks septintadienyj, 
birželio 1 d., 1924 m. Raymond Cha- 
pel svet., 816 W. 31 St. Pradžia 10 
vai. ryto.

Visi socialistai susirinkite paskirtu 
laiku, daug svarbių reikalų turim1 ap
tarti delei L. S S. labo.
LSS. VIII Raj. Centralinis Komitetas

MOKĖK PINIGAIS 
ir pirk per pusę pigiau tie
siog iš dirbtuvės.

Dviejų (2) kavalkų dailiai 
gražiu Velourų

$65.00
$87.00

ap-
dirbti (aptraukti)
parsiduoda
tik už
Trijų (3) kaval
kų už

Globė Upholstering 
Furniture Co.

6637 So. Halsted St.» Chicago.

PRANEŠIMAI.
SVARBUS KONCERTAS.

Kenosha, Wis. — Dailės Choras, 
rengia Justui Kudirkai, Lietuvos Ope
ros artistui tenorui, kuris atsibus ge
gužio 28 d. German American Home 
Svetainėje, 665 Grand Avė., Kenosha, 
Wis. Pradžia kaip 7:30 vai. vakare. 
Geistina, kad kaip vietiniai taip ir 
apylinkės lietuviai, skaitlingai atsilan
kytų į šitą koncertą, nes apart Justo 
Kudirkos taip jau dalyvaus garsi dai
nininke Stela Lauraitienė Soprano ir 
A. Pocius, kompozitorius ir pianistas. 
Visi atsilankę busite pilnai patenkin
ti. Įsigykite tikietus iš kalno, kad 
vėliaus nereikėtų laukti. Tikietų ga
lima gauti pas Dailės Choro narius, 
klauskite 220 Mihvaukee Avė., Tel. 
4131, A. A. PakŠys, Dailės Choro pir
mininkas. — Rengimo Komitetas.

Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Moterų laiko susirinki
mus kožną mėnesį pirmam septinta- 
dieny, Tautiškos Bažnyčios svetainė
je, 3501 So. Union, 1 vai. po piet. Visi 
nariai malonėkite pribūti bus svar
bių reikalų. Nariai yra priimami nuo 
17 metų iki 40 metų amžiaus.

Kviečia Valdyba.

North-West Side. — Lietuvių Sko
linimo ir Statymo Bendrovės nariai 
galės atlikti bizniškus reikalus ket
verge, geg. 29 d., nuo 7 vai. iki 9 \a- 
kare, 1614 Wabansia Avė.

— Louis Striupas.

Tautinių Kapinių Apvaikščiojimas 
įvyks gegužės 30 <1., kapinių puošimo 
dienoj. Visi Chicagos ir apielinkės 
lietuviai yra kviečiami dalyvauti ta
me dideliame 15-tame kapinių apvaik- 
ščiojime, aplankykite savo gimines, 
draugus ir pažįstamus ir papuoškit jų 
kapus. Jei mylime laisvę ir ją gina
me, tai neužmirškime ir laisvų kapi
nių. Programas ant kapinių prasi
dės 1O vai. ryto. Po programo bus 
didelis piknikas kilpinių naudai, tiks
lu jas dar gražiau papuošti.

— Komitetas.
>

Brighton Park. — “Ateities žiedo” 
vaikų draugijėlės mėnesinis susirin
kimas įvyks seredos vakare, geg. 28 d. 
8 vai. vak. McKinley park svetainėj. 
Tėvai ir motinos malonėkite būt ant 
susirinkimo, nes turime svarbius da
lykus apkalbėti. Taipgi reikia reng
tis prie bendro visos Chicagos Jauni
mo išvažiavimo. — Valdyba.

L. S. J. Lygos Stygų Orkestros pir
ma praktika įvyks trečiadieny, geg. 
28 d., 8 vai. vak. Raymond Chapel, 
816 W. 31 st St.

Visi nariai ir norintieji prisidėti 
prie orkestros, neatbūtinai atsilanky- 
kit paskirtu laiku ir atsineškit savo 
instrumentus — Ork. Kom.

Jaunosios Birutės muzikos ir dainų 
pamokos Įvyks seredoje, 28 dieną ge
gužio Mark White Square (Engine 
Room), po pamokų bus mitingas ir 
valdybos rinkimas. — Sekretorius.

CHEVROLET
Dabar yra laikas, kuomet apie va- 

kacijas pradeda žmonės planuoti, kuo 
met jus manote apleisti miesto pri
dulkėjusias gatves ir važiuoti į to
kias vietas kurios yra vėsios ir pa
togios. Trumpai kelionei visuomet 
yra geriausia vartoti automobilių, 
net ilgesnei kelionei. O dar geriau
siai yra jei jūsų karas yra Chevrolet! 
Jus tuomet žinosite, kad važiuojate 
atsakančiame automobiliuje, garan
tuotas žinomi? išdirbėjų — General 
Motors Corporation. Jei jus turėsite 
Chevrolet, jus žinosite, kad jus turi
te ekonomišką karą, todėl, kad jus 
galite važiuoti daugiausiai mylių pi
giausia kaina. Jis yra puikiai pada
rytas, gražiai išrodo, taip kaip augštų 
kainų mašinos.

Tą karą galima buvo padaryti taip 
pigiai todėl, kad Chevrolet Motor 
Company yra pasiekusi augščiausio 
laipsnio išdirbinėjimo Chevrolet karų, 
su didleiu pinigų sutaupymu dėl kiek
vieno pirkėjo. Materijolas Chevro
let karams yra vartojamas kuoge- 
riausias, tas reiškia, kad tie karai lai
kys labai ilgai.

Chevrolet karai yra išdirbinėjami 
visokių stylių, dėl biznio arba dėl pa
sivažinėjimo — labai pigiomis kaino
mis.. Ir jus nusistebėsite, kaip leng
va yra išmokėti už Chevrolet karą. 
Jei nenorite iš sykio visus pinigus už
mokėti, tai pardavėjai padarys jums 
lengvus išmokėjimus, jus galėsite va
žinėtis ir mokėti.

Jei jus gyvenate toliau už miesto, 
kaip tuomet gerai turėti Chevrolet! 
Tuomet nuvažiuosite geirai ir greitai 
į tas vietas j kurias norite, į banką, 
pas kaimyną ir t. t.

Pirkite Chevrolet, kad užganėdinus 
visą savo šeimvną vasarą ir pavasarį. 
Atlankykite Chevrolet pardavinėto
jus dabar!

(Apsklebimas).

ASMENŲ JIESKOJIMAI
rei-

PAJIEŠKAU Dominiko Lešinskio, 
Šiaulių apskričio, Domantų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti, turiu svarbų 
kalą iš Lietuvos.

3309 So. Union Avė. 
ant 3-čio aukšto

JIEŠKAU savo tėvo Tamošiaus 
Misiūno, Daugėliškiu vai., Deniunų 
kaimo. Pirmiau gyveno Chicagoj da
bar nežinau kur yra. Aš tik tėveli 
atvažiavau iš Lietuvos ir labai norė
čiau su tamsta pasimatyti.

EMILIJA MISIUNIUTĖ, 
1769 Roosevelt St., ' Gary, Ind.

~ APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU drauges merginos ne- 

senesnes kaip 28 metų, nejaunesnės 
kaip 20 metų. Turi būti laisva, my
linti gražų gyvenimą. Aš esu vaiki
nas 36 metų. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųsti paveikslą, kur ant pa
reikalavimo gražinsiu.

J. V., 1840 So. Halsted St.
, Chicago, III;

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — maliąvoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamų kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas inus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTfi
..*1'/ stogų prakiurimas užstaisomas 
ir gi rantuojamas už $4. Automobilių 
.rokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
-U.Kij. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
Jlu usia ir geriausia stogų dengimo 
p.Jga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
ciirbininkai samdomi. J. J. Dunne 
ftoofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

VEŠA PADĖKA V. Misevičienei. 
Aš, B. VaraŠienė, sirgau pėr 5 metus 
po sunkaus gimdymo. Ėjau prie dak
tarų, darė operacijas, nieko negelbė
jo. Išgirdau nuo draugų, kad V. Mi
sevičienė gydo panašias ligas su lie
tuviška pirčia, nuvažiavau j Hart, 
Mich. ir ji išgydė su pirčia. Dabar 
esu sveika ir veliju, kad ir kitos mo
teris išsigydytų pas ją.

B. Varašienė.

ĮSliENDAVOJIMtJI
PUIKI ir naudinga vieta ant 

“ofiso” dėl Daktaro, Advokato 
arba kitokios rūšies. Kiro na- 
rtie, 2 lubos, 3335 So. Halsted 
St. Tel. Yard 6894.

DRAUGIJOMS IR
PRANEŠIMAS.

Vienas iš gražiausių daržų South 
Sidėj dėl piknikų. Daug dienų dar 
galima gauti daržą ateinančią vasa
rą, draugijos pasiskubinkit, kaina 
pigi.

RIVERDALE PARK HOTEL, 
Joseph Stanaitis, Propr.

13413 Indiana Avė. 
Riverdale. Chicago.

JIESKO KAMBARip
REIKALINGAS kambarys 

dėl vieno vaikino Bridgeporto 
apielinkeje. Tuoj praneškite į 
Naujienas.
3210 So. Halsted Str. Box 114

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA indų plovėjų, $17 į savai
tę. Lovų taisytojų, $65 į mėnesį. Vi
rėjų, $40 į savaitę. Į dirbtuvę, $15 j 
savaitę. Prie pentres merginų, $17 į 
savaitę. Janitorkų, $18 Į savaitę. 
Prie apvalymo namų, $17 j savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
4191 So. Halsted St.

• 2 fl.

“reikia darbinM
_________ VYRŲ ■ , 1 '-

REIKIA salesmanagerio ir sales- 
inanų pardavinėti lengvai parduo
damus lotus Hedgewich, netoli 
Fordo automobilių dirbtuves. Pro
ga net nakties laike padaryti pini
gų. Duodamas automobilius; klaus
kite.

M r. B. Jarzemfaški, Pater & Co.,
22 W. Monroe St., Room 1103

REIKALINGAS bekeris dėl 
baltos ir juodos duonos kepimo. 
Atsišaukite tuojaus.

4530 So. Honore St.
Tel Lafayette 8583

REIKALAUJAM —
Upholsteriy prie pliušinių 

setų. 
Atsišaukite

3016 Archer Avė.

REIKALINGAS bučeris, kuris ge
rai pažįsta šitą darbą. Turi mokėti 
susikalbėti angliškai ir lenkiškai. 
Alga gera. /

Atsišaukite
T. KARČAUSKAS
5200 So. Honore St.

REIKALINGA 10 karpende- 
rių unijistų ant trimingo.

Atsišaukite.
J. G. MEZLAIŠKIS, 

2319 W. 24 Str.
Tel. Canal 5395

BUTINAI
—REIKIA BEKERIŲ

PIRMARANKIŲ, 
antrarankių, ir 
trečiarankių.
Taipgi keksų bekerių.
Atsišaukite nuo 4 iki 6 valan

dų vakare.
4224 West Roosevelt Rd.

REIKALINGAS bučeris, ku
ris kalba lietuviškai, lenkiškai 
ir angliškai. Atsišaukite tuojfiu

T. PIKČIURNA,
4518 So. Wood Str. ' ’

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —
VAIKINO I
PIENINYČIA '

4505 So. Union Avė.
Tel. Bllvd. 8036, e

REIKALINGI karpenteriai, 
kurie turi gerą patyrimą ir 
yra unijistais. Darbas lauke, 
prie bildingų. • A. Kairis,

3352 So. Halsted Str.
Ph. BouleVard 9641

REIKALINGAS —
BARBERYS
VAKARAIS DIRBTI •
Atsišaukite:

3531 So. Halsted Str.

REIKIA—
VYRŲ PRIE LEDO
IŠVEŽIOJIMO
H. LANG & Sons Ice Co.
5208 So. Wentworth Avė.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA

Nelson Union l^tono trekas, ne
senai pertaisytas, vadinas Over- 
hold, geras bile kokiam bizniui; 
parsiduoda gana pigiai. Atsišaukit 

2638 W. 40th St., antros lubos.

PARDAVIMUI automobilius 1922 
metų. kainavo 2 tūkstančių, parduosiu 
už norinti pirkti matykite, yr|
pertaisytas, nupentuotas, geras kaip
naujas, Matykite vakare po 5 vai.’

Kreipkitės
4357 So. Wqshtqnaw Avė

RAKAMOAr~
PARDAVIMUI pigiai: lova, 

dreseris, krėslai, ledaune, sta
las, knygynas, smulkmenos, val
gomo kambario setas, liampa, 
pedestalas, supamoji kėdė ir 
landrės reikmenys.
24 W. 70 PI. Tel. Stewa.rt 6113

PARDAVIMUI =
PARDAVIMUI lietuviška krautu

vė, grosernė, saldainių, Dry Goods, 
tabako, cigarų ir taip toliau. Par
davimo priežastis patirsit prie sa
vininko. Adresas toks:

WILLIAM JANKAUSKAS
8466 So. Vincent Avė. Chicago

PARDAVIMUI gTojiklis pia
nas, vertas $750.' Yra benčius, 
liampa, cabineit ir 76 roleriai, už 
$125. Klauskite^ Mrs. Doepke 
piano. į Jį

3324 N. Marshfield Avė.• • • ♦

PARDAVIMUI muzikos ir auksi
nių daiktų krautuvė, gera vieta lietu
viui arba lenkui, geras lysas, 6 kam
barių flatas, randasi prie Archer 
Avė., 4200 į vakarus.

Atsišaukite
C. K. RAYtylOND AND CQ.

127 N. Dearborn St.

PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
nes išvažiuoju iš Chicagos gegužio 
29, 98 muzikos rolelių, benčius ir ka- 
binet, vertas $750, atiduosiu už $125, 
atsišaukite i krautuvę, pirmas augš- 
tas.

1389 Milwaukee Avė.
Klauskit Mrs. Podvvelski Player Piano

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Biznis vienas iš ge
riausių South Sidėj. Nupirksit 
pigiai. Kreipkitės, Naujienos, 
1739 So, Halsted St., Box 491.

GROSERNĖ turi būti parduo
ta j 2 dienas.- Už jūsų pasiulimą 
arba mainais ant automobiliaus.

Atsišaukite
4853 So. Ada St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui restaurantas lietuvių, 

lenkų ir kitų tautų apgyventoj kolo
nijoj. Parduosiu pigiai, arba mainy
siu ant namo, loto, ar automobiliaus. 
Pardavimo priežastis labai svarbi. Sa
vininkas

1803 W. North Avė.

PARDAVIMUI valymo ir dažymo 
krautuvė labai geroje vietoje, su nau-. 
ju Hoffman prosu ir gerais rakan
dais. Daromas geras biznis, yra ge
ra priežastis pardavimui.

Atsišaukite
1932 W. 35 St.

DELIKATESEN, ice creanYir t. t., 
4 kambariai gyvenimui, lysas, renda 
$35, labai didelė vieta pravažiuojan
čių, nėra kito tokio biznio, kaina 
$1250, arba geriausį pasiūlymą. •

Atsišaukite
4430 W. 60 St.

PARDAVIMUI ar mainymui didelė 
puiki bučernė ir grosrenė South Side, 
nepatyrimas biznio verčia parduoti 
pigiai ir priimsiu automobiliu,’ lotą 
ar kitą vertybe mainais. Norintis 
gero biznio atsišaukit tuojaus.

501 E. 61st St.
Tel. Englewood 10048

PARDAVIMUI pilnai įrengtas real 
estate ofisas, pardavimo priežastis, 
apliedžiu’• miestą.- ■ Gera proga jau
nam. vyrui įeiti į gerą biznį. Atsi
neškite depozitą su savim, kaina tik
tai $350.00.

Šaukite Wentworth 0069

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI’ bučernė su 

namu arba be namo, geroje vie
toje ir geras biznis. Atsišauki
te tuoj.

5758 So. Robey Str.

PARDAVIMUI barbernė, biz
nio daroma j savaitę nuo 3110 
iki $120. Galite pasirinkti vieną 
iš dvieju: 808 W. 35 St., arba 
808 E. 64 St., klauskite Mr. 
Ralph.

PARDAVIMUI grosernė ir ki 
tokių daiktų krautuvė. Biznis iš 
dirbtas gerai arba mainyčia ant 
namo. Kreipkitės priešais Liet, 
bažnyčią.

So. 49 Ct. Cicero, III.
PARDAVIMUI 2 didžiausios bu- 

čei’nės Roselando apielinkėj, 8 bu
feriai dirba, vėliausios mados įtai
symai, yra 2 trokai, pigi renda, il
gas lysas. Turi būt parduota grei
tu laiku. Priežastis pardavimo pa
tirsit ant vietos.

65 W. 103 St.

PARDAVIMUI Ice Creamine, 
cigarų ir tabako krautuvė, biz
nis išdirbtas ir geras, pigi ren
da. Priežastis, du bizniai.

251 E. 115 St. Roseland.
Tel. Pullman 5625

EXTRA BARGENAS! Par- 
davimui bučernė ir groseme ant 
bizniavęs gatves yra trekas, pi
gi renda, biznis eina gerai, kas 
nupirks, tas uždirbs pinigų.

10236 Michigan Avenue.
Tel. Pullman 4456 Roseland

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatessen Jackson park apie
linkėj. Renda pigi; kambariai 
dėl gyvenimo. Parduosiu, nes 
sergu, už pigią teisingą pasiūly
mą. Tuoj kreipkitės. 1413 E. 58 
Str., Phone Fairfax 2619.

PARDAVIMUI barber shop, 
su dviem krėslais.. 4, kambariai 
gyvenimui. Parduosiu labai pi
giai. Savininkas apleidžia mies
tą.

4351 So. WėiitWorth Avė.

PARDAVIMUI restaurantas, 
geroje vieitoje, geras biznis. Pa
rduosiu pigiai, arba mainysiu 
ant loto. Priežastiį pardavimo 
patirsite ant vietos.

6343 So. Western Avė.

PARSIDUODA Delikatessen 
krautuvė sykiu su namu, geras 
biznis ir puiki apielinkė, gali
ma pirkti atskirai biznis arba 
namą. 2908 W. 63 Str.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė arti 63 St. ir Western Avė. Ge
ras biznis aukštos klesos kolionija. 
Nupirksit pigiai dėl priežasties nesu-, 
tikimo partnerių. Bizinio daroma į 
mėnesį $3,500.

Kreipkitės
2838 W. 63rd St., 

Grosernė 
Klauskit 

J. Dudiak
---------------- -------------- j--------------

■ PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė už prieinamą kainą. Parduodu, 
nes aš nesmoku to darbo. Tai yra 
vien lietuvių apgyventoj vietoj.

Atsišaukite Naujienos
1739 So. Halsted St.

Box 492

DIDELIS BARG0NAS
Pardavimui Ice Cream Parlor, ken- 

džių Storas ir mokyklų daigtai, prie 
didelios mokyklos. Lysas ilgam lai
kui. Randa pigi ,4 kambariai gyve
nimui. Parduosiu pigiai. Priežastį 
ptirsite ant vietos.

2700 So. Wallace St.

PARDAVIMUI tabako, saldainių ir 
Ice Cream Parlor krautuvė su namu, 
geroje vietoje ir geras biznis.

Atsišaukite tuoj.
1711 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė, saldai
nių ir mokyklos daiktų krautuvė. 
Gera vieta. Parduosiu pigiai. Nau
dokitės greitai šia proga. Priežastis 
patirsit ant vietos pardavimo.

Kreipkitės
, 3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI grosernė ir ■ bučer
nė, prie biznio gatVės, geras 'cash 
biznis. Yra trejos svarstykles dve
jos naujos, ledo mašina ir mėsos ka- 
potuvas. Pigiai greitam pirkėjui.

5358 So. Robey St.

PARDAVIMUI grosernė su namu, 
4 gražus gyvenimui kambariai, va- 
na, elektra ir gasas. randsi prie 
1627 Nevvberry Avė. Pardavimo prie
žastis — liga.

Šaukite telefonu '
Canal 3731

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI cigarų, saldainių, 

rašymo popieros, sportiškų reikmenų 
ir t. t. krautuvė. Augštos rųŠies nau
ji įrengimai ir stakas. Geroje vieto
je, Ciceroj. Pardavimui už didelį 
bargeną, lengvais išmokėjimais. Taip
gi galime ištimti tą visą įrengimą ir 
perkraustyti kur jums tik patiks jei 
jus galite veikti greitai. Pamatykite 
patys, 5337Mj W. 25 St.

NAMAI-ZEME
BRIGHTON PARK

Medinis namas, 2—4 kambarių ir 
bučernčs ir grosernės biznis. Par
duosiu arba mainysiu bile ant ko.

GEORGE D. TALUC
2102 N. Leavitt St.

Tel. Brunsvviėk 6891

PARDUODU medinį namą ir 10 
lotų, visi kruvoi, namas 6 kambarių, 
elektros šviesa, kiti įtaisymai, randa 
si šalę miesto gražioj vietoj. Par
duosiu pigiai, arba įmainysiu ant gro
sernės ar kitokio biznio.

J. BALCHUNAS, 
3200 Lowe Avė., 

Tel. Boulevard 9265

PARSIDUODA 2 flatų ir beiz- 
mantas, elektra, gasas, vanos ir 
taip toliau.

Atsišaukite
728 W. 17 St.

PARDAVIMUI du namĮai: 
vienas mūrinis, kitas medinis, 
pietvakarinėje miesto dalyje. 
Matyt galima subatoje po pietų 
arba nedelioje vissj. diena.

3906 W. 62 Str.

MES PARDUOSIME ką tik iųs no
rėsite apielinkėj Marųuette Manor. 
Musų kainos yra teisingos, planus su
teikiame dykai, matykite.

WEBĘR AND WILLIAMS 
BUILDERS

2516 W. 63 St.
Phone Republic 1932

ANT IŠMAINYMO
2 flatų naujas muro namas; mainy

siu ant bučernės, grosernės arba ma
žesnio namo ar lotų. Su reikalais 
kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St., 
Telefonas Blvd. 4899

PARDUODU namą 2 pagyvenimų 
po 4 kambarius ir garadžius 2 maši
noms, namas randasi Bridgeporto 
apielinkeje, parduos už $4,700, įmokė
ti $1,900, namas yra gerame stovyje. 
Visi įtaisymai. Kriepkitės

J. BALCHUNAS, 
3200 I>owe Avė., 

Tel. Boulevard 9265

Specialis Bargenas
Pažiūrėkite prie 6412 S. Francisco 

Avė., du dviejų flatų mūrinis namas 
po 6-6 kambarius, sun parloras, mo
derniškas. Tas yra geriausis pirki
nys Marquette Manor. Del smulkme
nų kreipkitės prie

WEBER AND WILLIAMS 
BUILDERS 

2516 W. 63 St.
Phone Republic 1932

PARDAVIMUI medinis na
mas 5 ruimų elektriką, maudy
nės, visas namas gerame padė
jime. Kreipkitės

3787 W. 55th St.

PARDAVIMUI medinis namas 2 
pagyvenimų arba mainysiu ant loto, 
kur prieinamoj vietoj. Cemento bei- 
smantas.

Kreipkitės
4509 So. Albany Avė.
Tel. Lafayette 8020

PARDAVIMUI 2 aukštu akmeniniu 
frontu namas. Kaina $7000.00. Gc a 
rendą neša.

Kriepkitės 
925 W. 18th PI.

Tel. Berwyn 2049 R.

BRIGHTON PARK.
2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas 

po didelius 4 kambarius, mūrinis 
garadžius dėl 5 karų, tinkama vie
ta dėl .Repair Shop; ta narna gari
ma nupirkti su $6,000. Parsiduo
da per savininką, agentai neatsi- 
šaukit, savininkas ant 2 lubų.

2638 W. 40th St.

PARDAVIMUI ant vieno loto dvi 
cottage, su maudynėmis ir elektros 
šviesa. Imokėjimas $2000. Parduo
siu ar mainysiu ant loto ant mažes 
grosernės. Kaina pigi, randasi a it 
Bridgeporto. Antras muro nam-.s 
ant 54 ir So. Morgan St. du flatai: 5 
ir 6 kambariai. Kaina $10,500, mer- 
gičius — $4000.

Kreipkitės pas savininką po šešių 
vakare.

2922 So. Emerald Avė.

FARMA 40 akrų, parduosiu pigi'i, 
su gyvuliais ir mašinomis, žemė lai m 
gera, .puikioj apielinkėj, geri marke- 
tai, netoli Chicagos. NepralieskLe 
tos progos.. Pardavimo priežast. 
senatvė.

J. STAKENAS,
R. 2, Gobies, Mkj.

APŽIŪRĖKITE šį namą šiandien, 
2 apt., 5-6 kambarių, miegojimui po.- 
čiai, ugnavietė, knygynas, bufetas, au
tomatiškas vandnes šildyto jas, 2 ka ų 
garadžius, kaina $15,006, lengvais iš
mokėjimais. Grattan Real Estate Co., 
7857 Cottage Grove Avė. Hydepark 
0705. Matykit Catfyi

NAMAI-2EME
BARGENAI

3 apt. muro frontu, kaina $18,500, 
Įmokėti $5,000, 5-6 kambarių apt. 1 
blokas nuo Sheridan Rd.

20 apt., kampinis, įmokėti $20,000, 
įplaukų.. $18,000 į metus, kaina tei
singa, namas užsimoka pats už save.

6 apt., sun parlor, $53,000 lengvais 
išmokėjimais, gražus 5 kamb. apt. 2 
karų garadžius.

6 apt. Lavvrence Av., kaina $58,500, 
Įmokėti $18,500, naujai užfinansuotas, 
netoli ežero.

SHER-WAY REALTY CO., INC. 
3810 Broadway, temp. 
Phone Lake Wiew 1715

PARDUODU 2 pagyvenimų medi
nį namą, 2 po 4 kambarius, platus lo- 
aas. Visi įtaisymai randasi, Brighton 
Parke, gražioj vietoj, parduosiu pi
giai arba mainysiu ant biznio.

J. BALCHUNAS, 
3200 Lowe Avė., 

Tel. Boulevard 9265

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas 7 flatai po 4 kambarius. Ga
sas, vandens boileris, china klosetai, 
elektra. Medine šapa užpakaly loto. 
Rendos neša $2136 j metus, nupirksit 
už $13,000.

B. RADAUS, 
1232 So. Wood St.

PARDAVIMUI prie Ashland Avė. 
S. E. kampas 68 St., 2 murinės krau
tuves, furnace šiluma, geros bile ko
kiam bizniui, labiausiai antiekai. kai
na $13,900, morgičius $6,000. Paim
sime gerus morgičius už pusę equity.

ROZENSKY-LEMONT & CO., 
6312 S. Westem Avė., 

Di’ospect 21012

MŪRTGEČIAI-PASKOIOŠ
MES turime fondą iš $200,- 

000 investavimui į antrus mor
gičius ir kontraktus. Dokumen
tai $10,000, pageidaujama 3 ar 
mažiau metų laiko.

DOVENMUEIILE, Ine.
105 So. Dearborn Str.

Central 6393
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Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
aignipg, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager
> ... i ■— ■

Vyrai išmokite barberystės, moka
ma gera alga. Mes mokiname die
ną ir vakarais. Trumpas kursas. 
Darbai laukia Musų katalogas pa
sako kaip uždirbti laike mokinimvsi 
kaip padaryt daugiau pinigų. Klau
skite arba reikalaukite jo. Moler 
Barber College, 105 S. Wells St., 
Chicago. 
_______________________________ /

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografiios, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augfitesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite j kelcs savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus inokinsitės o kaip užbaigsite, 
lai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

BARBERIŲ MOKYKLA
Vyrai ir .moterys išmokite 

barberystės. Dienomis ir vaka
rais. Mes mokame 50% nuo už
darbio kol mokinatės. Uždirba 
nuo $12 iki $20 į savaitę.

International Barber College, 
651—609 W. Madison Str.

and 806 So. State Str.




