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Amerikietis pasiekė 
žiemių ašigalį

Francijos monarchistų 
riaušės Paryžiuje

švenčiant Orleano mergelės 
Šventę arti 200 asmenų sužei
sta ir tiek jau areštuota

Britų darbininkų streike 
40 žmonių sužeista

Monarchistų ir jų priešų kau 
tynėse Paryžiuj 200 asmenų 

sužeista

PARYŽIUS, geg. 10. Mo- 
narchistams vakar švenčiant 
su didelėmis iškilmėmis Joanos 
d’Ark (Orleano mergelės) > gi
mimo šventę, tarp jų, fašistų, 
socialistų ir policijos Įvyko aš
trių kautynių, kurios tęsęs be- ’ 
veik ištisa diena. 100 civilių 
asmenų ir 95 policininkai buvo j 
sužeisti ir daugiau kaip 200 as- 

;menų buvo areštuota.

Byrd buvo nuskridęs į 40 žmonių sužeista Britu Amerika turinti remti Ang- 
streiko riaušėse bjos valdžiąstreiko riaušėse

Numetę ten Amerikos vėliavą, 
lakūnai tą pačią dieną gi ižo 
j bazę Špicbergene

Valdžia vis daugiau ima varto
ti kariuomenės jėgas — vi- 

• suomenės akims dumti ,

Washington Post sielojas Britų 
sosto likimu V vaidenas 
munistų diktatūra

ko-

[Pacific and Atlantic Photo]
Prietaisas, kuriuo Nor|hwestern universiteto profesorius 

Morgan matuoja studentų draugingumą.

KINGS BAY, Špicbergenas, 
geg. 10. —Amerikos lakūnai,

LONDONAS, geg. 10. — Ry- 
____________ ___ , šy su visuotinu Anglijos dar- 

leit. Richard E. Byrd ir jo drau-1 bininkų streiku rimtesnių nėr 
kurie anks- ramumų įvyko praeitą naktį

Neleidžia gabenti anglies Grabski bandys sudaryt 
Lenkijos kabinetąį Angliją

Tarptautinės Transporto ir 
Angliakasių sąjungos nutarė 
remti Britų darbininkus

OSTENDAS, Belgija, geg. 10.
Tarptautinė Transporto: 

Darbininkų Sąjunga nutarė ne-Į 
duoti anglies Britų laivams, ir 
savo nariams užgynė dirbti An
glijos transportams.

Tarptautinė Kasyklų Darbi
ninkų Sąjunga taipjau nutarė 
remti Britų streikininkus finan- 

jsais ir neleisti eksportuoti ang
lies į Angliją.

Abudu nutarimai buvo kaip 
vienu balsu priimti Belgijos, 
Cechoslovakijos, Ispanijos, O- 
landijos, Luksemburgo, Vokie
tijos, Francijos ir Anglijos at
stovų.

VARŠUVA, geg. 10. — Nau
ja Lenkijos valdžia sudaryti la
bai nelengvas darbas. Skrzyns- 
kio kabinetui kritus, jau keli 
pašauktieji bandė suorganizuo
ti naują ministerių kabinetą, ir 
vis nepavyko. Prezidentas Voi- 
ciechovskis pagaliau vėl pakvie
tė Vladislovą Grabskį, jau pir
miau buvusį premjeru, ir daliar 
tas ėmėsi bandyti. Grabskis ža
da kviesti ministeriais ne par- 
lamentininkus, Skrzynskį palik
damas užsienio reikalų ministe- 
rio vietoj.

Ieško indijono, nušovu
sio du broliu farmeriu

St. Louis darbininkai re
mia Britu streiką

TELLURIDE, Colo., geg. 10. 
— Į kalnus išvyko suorgani
zuotas būrys žmonių gaudyti 
vieną jauną indijoną, kurs pra
eitą penktadienį nušovė d 
broliu, Johną ir Josephą Wol- 
fus, farmerius;

Indijonas, atvykęs į Wolfų 
farmos namus, rado vieną tik 
jų seserį Leonorą, 28 metų mer
giną, kuri buvo namų šeiminin
kė. Surišęs merginai rankas,

Ginčai dėl valstybės vė Jūrių darbininkų streikas 
New Yorke

10.VVASHINGTONAS, geg.
— Laikraštis Washington T 
kurio savininkas ir redakto^ 
yra E. B. McLean, sako,

Post, J
¥* liavos Vokietijoj

v.  _______ _ ____  ICamdene (Londono miesto da- •įeį^ visuotinas streikas ^AriglIi- „ .... ............
dę į žiemių ašigalį,\tą pačią die- lis), kur, miniai užpuolus strei- hrštrėsiąs, fo1 Tnnor+mc 
na vakare
Bay.

Lakūnai 
milžinišku 
laimingai pasiekę ašigali, tris areštuota, 
kartus apskridę aplink jį, nu-' Su šia diena prasideda antra 
metę Amerikos vėliavą, ir po tn visuotino streiko savaitė, vis 
vėl grįžę į bazę. • dar be jokių taikos perspekty-

Viso jie sukeliavo, be susto- vų, ir valdžiai vis gausiau var- 
jimo, iš Kings Bay i ašigalį ir tojant kariuomenės jėgas sau- 
atgal 1,500 mylių per 15į£ va- gurno reikalams.
landos. , | Profesinių sąjungų kongreso

Leit. Byrd sako, kad apie laikraštis British Worker sako, 
ašigalį jokios žemės nėra. Ten kad valdžios vartojimas kariuo- 
v’ieni tik ledai viešpataują. menės esąs ir juokingas ir vi- 

 sai nereikalingas. Tokiu gink- 
ėgų gausiu vaitojimu 
siekias parodyti visuo

menei, kad neva streikas daru
sis smurtingas ir siekiąsis revo-

gas Lloyd Bennetta kurie anks- ramumų įvyko 
ti sekmadienio rytą buvo išskri-1

grįžo ^tėl Į Kings klaužių ( šoferuojamą busą, bu- 
\ įvo — taip bent valdžia sako

sako, kad' jie savo keturiasdešimt asmenų su- 
Fokkero aeroplanu žeista. Keliolika puolikų buvo

i/ • ••. t • n • luotų jriėKomisija Tautų Sąjungos 
tarybai reorganizuoti

, tai Jungtinės 
Valstijos turėsiančios eiti Britų 
valdžiai j pagalbą.

“Visuotinas streikas turi būt 
sulaužytus, kad ir kažin kokio
mis lėšomis,” sako VVashington 
Post. “Tai yra pasikėsinimas 
prieš sostą, prieš valdžią ir 
prieš Didžiosios Britanijos na
ciją. Jeigu streikas laimės, 
Anglijoj bus komunistų dikta
tūra. Nebent tik stebuklas ga
lėtų dar išgelbėti nuo susirėmi
mo tarp ginkluotu valdžios jė
gų ir maišto jėgų. Viso pasau
lio komunistai uoliai stengias 
sukelti pilietini karą Anglijoj, 
ir iš pačių .Jungtinių Valstijų,

Britų
pa-

be abejonės, siunčiama 
raudoniesiems paguoda 
galba,” sielojas Post

ir

Ginčams baigti, Hindenburgas NEW YORKAS, geg. 10.
planuoja parūpinti visai nau- Jūrių transporto darbininkų u 
ją nacionalę vėliavą nija (Marine Transport Wor- 

kers Industrial Union), turinti, 
25,000 narių, paskelbė 

sako, streiką, kinis turi prasidėti
BERLINAS, geg. 10. — UI-! sako, 

Isteino žinių agentūra 
kad Vokietijos prezidentas Hin- kaip šią naktį, 
denburgas, n j rė lamas padaryti I Jūrių transporto darbininkai 
galą kilusiems ginčams dėl reikalauja 15 dolerių algos piie- 
krašto vėliavos, žadąs instruk- do mėnesiui, astuonių valandų 
tuoti valdžią pateikti visai nau- darbo dienos ir ekstra mokės-’ 
ją vėliavą, kuri butų visos vo- nio už nepaprasto laiko darbą, i 
kiečių tautos patvirtinta. > Į Unijos vadąi apie streiko pa-’ 

Ginčai dėl vėliavos, grūmoja skelbimą pranešė visų kitų Jun-; 
Luthero kabineto kritimu, kilo gtinių Valstijų, Centralinės ir 
dėl to, kad valdžia leido Vokie- Pietų Amerikos uostų darbini li
ti jos ambasadoms ir konsulą- kams, o taipjau ir Anglijos pro
tams užsieniuose šalę resppbli- fesinių sąjungų kongresui, 
kos vėliavos vartoti taipjau ir 
senąją monarchijos 
prieš ką Vokietijos respubliki- 
ninkai, ypač socialdemokratai, 
aštriai užprotestavo.

Jūrių transporto darbininkų

LOUIS, Mo., geg. 10 
Vietos Central Trades and La- 
bor Union pasiuntė 
profesinių sąjungų 
šitobią kablegramą: 

“Septyniasdešimt

Anglijos 
kongresui

tūkstančių
šio miesto darbininkų sveikinaiindijonas buvo ją išsivaręs toli 
jus dėl jūsų didingo darbo mo
bilizuoti Anglijos 
bendram reikalui
tevainikuoja jūsų pastangas ko
voj už teisybę ir žmoniškumą.
Mes esame su jumis.”

darbininkus
Pasisekimas

Volgos potvyniuose 22 
žmonės prigėrė

nuo farmos namų, bet jos su 
ašaromis maldaujamas pagaliau 
ją paleido. Palikęs merginą, 
indijonas nuėjo j vietą, kur 
Leonoros broliai dirbo lauke, ir, 
pasislėpęs už uolų, nušovė ir 
vieną ir antrą, lai padaręs pra
nyko.

Vol- 
dvi-

MASKVA, geg. 9. — Del 
gos upės didelių potvinių 
dešimt du asmens neteko 
vybės. Labai daug žalos pada
ryta ruože tarp Jaroslavo ir 
Nižny-Novgorodo, kur negirdė-

Rotorinis laivas atplau 
k ė j New Yorką

vėliavą, unija yia susidėjus su tarptau- au^§įaj pakilęs vanduo bu-
tinę Industrial VVorkers of the 
World organizacija.

iš Hamburgo 
j New Yorko 

6,200 mylių

GENEVA, Šveicarija, geg. Valdžia 
10. — šiandie čia tapo sudary
ta komisija, kurios uždavinys 
bus apsvarstyti planus Tautų 
Sąjungos tarybai reorganizuo
ti.

Komisijos pirmininku išrink
ta buvęs Šveicarijos preziden
tas Dr. Mota, o Vicepirmininku
— Dr. Le Breton, argentinietis.

Prašo ^Meksiką* palikti I 
viena svetimšalių 

kunigą

Bandė pasiskandinti

MICHIGAN CITY, žnd., 
10. — šokus nuo tilto 
bandė pasiskandinti viena mo
teriškė, Ed. Schadienė, 47 me
tų. Pastebėjęs tai pilietis Hen
ry Gruenberg šoko paskui ją ir 
išvilko krantam

geg. 
uostau

rekvizuoja laikraščių 
spaudinamą popierį

LONONAS, geg. 10. — Iždo 
kancleris Churchill šiandie pra-! 
nešė parlamente, kad dėl pasi-' 
reiškusios spaudos popierio sto
kos, valdžia matanti reikalo lai
kinai rekvizuoti popierį valsty
bės reikalams, vyriausiai val
džios leidžiamam kasdiena laik
raščiui British Gazette.

Šitoks valdžios žingsnis skau
džiai pakenks streikininkų dien
raščiui British Worker, kurį
profesinių sąjungų kongresas, j 4 asmens ŽUVO autOHlO- 
visuotinam streikui prasidėjus, 1 . u4ffavil« trailVini
ėmė leisti darbininkų reikalams UZ^dVUS ITdUKlių

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
10. — Anglijos ir Fra nei jos mi- 
nisteriai kreipėsi į užsienio rei
kalų ministerį Saenzą prašyda
mi, kad butų leista vienam sve
timšalių kunigui pasilikti Mek
sikos Miesto britų ir franeuzų 
dvasiniams reikalams aprūpin
ti.

Socialistas Belgijos 
premjeru

BRIUSELIS, Belgija, geg. 10 ( 
— Atstovų buto pirmininkas j 
Brunet, socialistas, priėmė pa
kvietimą sudaryt naują Belgijos 
ministerių kabinetą, vietoj bu
vusios premjero Potilleto minis 
tėvijos. Naujo kabineto nariais 

numatoma ponki socialistai i 
demokratai, penki katalikai i 
du ar trys liberalai.

Musulmonų kongresas 
kalifatui išspręsti

vo užliejęs plotus dvidešimt 
mylių platumo. Vanduo nunešė 
daug ūkininkų triobesių ir 
daug naminių gyvulių prigėrė.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

M LINDENHURST, L. L, geg.
10. — Vietos pilietis Marvin 

Nusikaltėlis, pasmerk- Rowe, jo žmona ir dvejetas vai
tas mirti, pasikorė žuvo, jų automobiliui tren- 

_  įkus i lekianti Long Island 
traukinį. Automobiliui susikū
lus įvyko gazolino rezervuaro 
ekspliozija, iv važiavusieji, 
kuris dar nebrtvo mirtinai 
muštas, žuvo ugny.

St. Loi'iso pointeriai 
laimėjo streiką

RAIBAS, Egiptas, geg. 10.— 
Šią savaitę Kaire prasidės pa- 

I šaulio musulmonų kongresas 
dabartiniam kalifato status iš
spręsti ir, jei galima, išrinkti 
naują kalifą musulmonų ti
kybos galvą. Iki šiol suvažia-

Belfasto dokų darbinin
kų streikas

NEW YORKAS, geg. 10. - - 
Pirmas pasauly rotorinis laivas 
“Baden-Baden” 
vakar atplaukė 
uostą, sukeliavęs
kelionę per 38 dienas.

Laivas “Baden-Baden” yra 
600 tonų. Jis plaukia ne garo 
mašinų ir ne burių varomas, 
bet tam tikiu vėjo smarkiai su
kamų bokštų.

Pabuvęs apie tris savaites 
New Yorke,j.tasai įdomus roto
rinis laivas plauks į Chicagą.

BELFASTAS, Airija, geg. 10.
— Bendrame darbininkų atsto
vų susirinkime buvo paskelbta Solon Springs apielinkėj girios 
gautas iš profesinių sąjungų j gaisras sunaikino didelius plo-

,vo jau apie pusantro šimto de- kongreso įsakymas, kad šiandie tus miško, padalydamas daug

SUPERIOR, \Vis., geg. 9. —

. legatų, didžiumoj atstovaujan- paip 5 valandą po pietų visi do- tūkstančių dolerių žalos. l’g- 
n čių mažesnėms musulmonų ben-|kiį, darbininkai šiaurinės Airi- i niai gesinti pašaukta šimtai sa- 
ir druomenėms Javoj, Cawnpore,'jos uostuose paliautų darbą. {vanorių. >

'Sudane, Pietų Afrikoj ir A rabi-.,n_
joj.

! Prancūzai nukovę pen
kiasdešimt maištinin

kų Damaske

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

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

Parduokit kas jums nereika 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

PORTLAND, Ore., geg. 10. 
— Salem kalėjime rado pasi
korusį paskilbusj kriminalistą 
lomą Murray, kurs neužilgo 
turėjo būt nužudytas. Murray, 
buvo pasmerktas mirties baus- į 
mei už nužudymą trijų Oregono1 
valstijos baudžiamojo kalėjimo 
sargų praeitų metų rugpiučio 
mėnesį.

Dniepre paskendo lai
vas su žmonėmis

jei 
už-

Kondensuoto pieno 
dirbtuvė sudegė

i KANKAKEE, III., geg. 10.— 
Kilęs dėl nežinomos priežasties 
gaisras sunaikino Kankale© 
Ture Milk kompanijos pieno 
kondensavimo departamentą ir

10 Ka va8^nu su kondensuotu pie- 
nu. Nuostoliai siekia daugiau 
kaip 40,000 dolerių.

ST. LOUIS, Mo., geg. 10.
Organizuotieji tapytojai ir po- 
periuotojai, streikavę ištisą sa
vaitę, šiandie, streiką laimėję, 
grįžo vėl dirbti. Ažuot $10.40 |{aįs jr 
dieiifii jiems dabar bus mokama, Damasko ' miesto daly, vadina- 
$10.80. ; moj Midanu, franeuzai vakar

'nukovė penkiasdešimt asmenų.
Keliolika kitų įtariamų asmenų 
buvo areštuota.

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

DAMASKAS, Sirija, geg. 9V 
Kautynėse su sirų maištinin- 

___ paprastais banditais

Buvęs
. HAAGA, Olandija, geg. 10.

Graikijos karalius 
Jurgis ruošiasi šią vasarą atlan
kyti Jungtines Valstijas. Panaikino studentų pri

verstiną koplyčios 
lankymą

KO-RFI
MASKVA, geg.

tik išplaukęs iš ^Gomelio, gar
laivis Bielorus susimušė su vie
ną. didele barža ir, 
sjKalotas, paskendo, 
rfias dar skaičius 
buvusių apatinėse 
kartu su laivu nuėjo dugnan, eitą naktį pabėgo du kaliniai,, 
Garlaivis Bielorus plaukiojo John Stoner ir James Cyrus. 
Dniepro upe tarp Gomelio 
Kijevo.

skaudžiai
Nežino-

pasažierių, 
kabinose, (10. — Iš kalėjimo farmos

Du kaliniai pabėgo

MICH1GAN CITY, Ind.,
pra-

plaukiojo John Stoner ir 
ir Kalėjimo bausmei jie buvo nu

teisti už munšaino darymą.

NEW HAVEN, Conn., geg. 
9. — Yale Universiteto valdyba 
vakar paskelbė, kad > nuo šio 

Chicagai ir apielinkei olicia- ]aįk0 
lis oro biuras šiai dienai prana- - - 
šauja:

Apsiniaukę ir kiek nenusisto
jęs očas; nedidelė temperatū
ros atmaina; stiprokas, didžiu
moj žiemių vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 51° F.

šiandie saulė teka 5:35, lei- kaip spėjama, turėjo įvykti Či- 
džiasi 7:58 valandą. Ilėj.

» priverstinas studentų 
lankymas universiteto maldyk
los (chapel) panaikinamas.

žemės drebėjimas
BUENOS AIBES, Argentina, 

geg. 10. — La Plata observato
rijos seismografas įregistravo 
smarkų žemės drebėjimą, kurs,

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, 111



Antradienis, Geg. 11, 1926

Domininkas Džiugelis

Jei jums yra nusibodę 
paprasti... Aplink cna 

velykines

DAR nėra praėjęs nei vienas metas, kad 
Helmarai nedasidėtų prie savo daugu

mo ir neįgautų didelį skaičių mėgėjų.
Per 20 metų Helmarai stovi pirmoje eilėje 
bandymų. Helmarai yra tokie cigaretai 
kuriuos jus—tikrai pamėgsite.
Nei laikas nei papročiai negali sugadinti 
Helmarų gerumo ir jų nepalyginamo malo
numo.

Susipažinkit Su

H E1 .M AR
Karalienė Žymiausių Cigaretų

už Indelius
9 Nuošimčiai i kietus

200% APSAUGA
Tai yra ^eriausis investmentas, kokį 
ka’da-nor s "Amerikos lietuviai yra girdėję
Nedaro skirtumo ar indėsi $100, $200, $500, 
$1,000 ar $10,000 arba bile kokią sumą, visiems 
bus mokama 9 nuošimčiai į metus ir prisiun
čiami Jums kas pusė metų po 4 ir puse nuo
šimčio.
Indėliai priimami ir atmokami Amerikos Dole
riais. Indėliai grąžinami po vienų metų kiek
vienam, kuris neduos išanksto pareiškimo, jog 
nori palikti ant ilgiau. Visi indėliai apsaugoti 
dviguba apsaga — 200%. Už indėlius Bankas 
išduoda atatinkamą liudijimą.
Apsauga susideda iš Banko turto ir iš turtų vi
sų Banko narių. Kiekvienas Banko narys at
sako už Banke padėtą indėlį dviguba atsako
mybe. Visų Banko narių turtai paėmus į krū
vą siekia virš 300 milionų dolerių ir kiekvienas 
indėtas doleris momentaliai padidina turtą ir 
sykiu apsaugą. Didesnės apsaugos nė negali būt. 
Nuošimčiai prasideda nuo tos dienos kai bankas 
gauna pinigus ir praėjus šešiems mėnesiams 
moka nuošimčius už pusmetį, o kitiems šešiems 
mėnesiam — grąžina sumą ir likusius nuošim
čius. Pasinaudojant telegrafo parankumais 
pinigai gaunami Kaune į 4—5 dienas po indėji- 
mui pas musu korespondentą — NAUJIENŲ 
BENDROVĘ. -
Paleiskit Jūsų Dolerius į darbą ir pareikalau- 
kit iš jų gero uždarbio — 9% (nuošimčių).

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
Kaunas, Lietuva

Del platesnių žinių ir indėlių padėjimo 
Kreipkitės į

Pas peisių Konkelį Velykų 
naktį svetaine pilna vyrų. Vely
kos šiemet ankstyvos, šalta, nors 
barzdą svilink, ir prieš rezorek- 
ciją susirinko Berčiūnų vyrai 
pas Konkelį pasišildyti. Tiesą 
pasakius, Velykos šiltos ar šal
tos, jie vis viena kasmetai tą 
valandą susirenka pas Konkelį: 
jeigu jau per visą naktį pote
rius taip kalbėsi ir kalbėsi, ant 
liežuvio, ko gero, pūslių dar pri
tinsi,— štukodavo kartais vy
rai, traukdami Konkelio linkui. 
Ir įpykę —ant šventoriaus negi 
kurysi!

Šiemet pas Konkelį sujudimas 
—nepaprastas^ Vyrai su rūs
čiais veidais, tarytum pelenų 
diena, o ne Velykų naktis tai bu
tų. Visiems ūpą pagadino Mati
jošius Pempė.

—Tu nors tylėtum ir nepasa
kotum, juk žinai, kad nevalna 
pasakoti,—bandė sudrausti Ma- 
tijošių Baltras Aruodas.

—Tai jam nevalna pasakoti, o 
ne man. Palauk, sako, aš tave 
pažįstu. Tu, sako, buvai ban
kininkų sąjungos Berčiūnų sky
riaus pirmininkas, ir dabar ne 
tik pats nuėjai, bet ir visą sky
rių nusivedei į Ūkininkų Parti
ją -už šitokius darbus tu ir iš
rišimo negausi. Vis viena, sa
ko, po smerčio velniai tave pek
loj numučys. Jeigu tu sugrąžin
tum, sako, bankininkų sąjungai 
Berčiūnų skyrių, ir dar dešimtį 
naujų narių gautum, tai aš tau 
gal ir galėčiau duot išrišimą, o 
dabar eik lauk ir čia daugiau ne
sirodyk. Ir kad ims šaukti, kad 
ims rėkti ant manęs, tarytum 
aš bučiau koks galvariezas ar 
arkliavagis! žmonės sužiuro 
int mane, ėmė pirštais rodyti, aš 
iš tos sarmatos nebesusigriebiau 
nieko jam pasakyti, tik dėjau 
pečius priekin ir bematant at- 
siduriau ant šventoriaus...

—Jei kamendoriai taip tlai'o. 

tai nėra ko čia labai ir (iyvytis, 
—atsiliepė js kampo Ruopiškių 
Budriunas Jonas, taboką šniau
kšdamas.— Kad ir tas mūsiškis, 
—kiek čia senai jis su musų Au
tose jodavo nakties arklių ga
nyt, paskui šiaip taip išsirepeč- 
kino per tas keturias klases, pa
buvo kiek siminarijoj — ir ka- 
mendorius gatavas. Iš kur čia 
jam buvo (langiau razumo prisi
rinkti. Bet kad ir vyresnieji 
kartais negeriau padaro, va, kur 
bėda.

—Ir ką gi jus čia dabar lo- 
jat ant kunigų,—įsikišę i vyrų 
kalbą, boba žino 'kokiu budu ir 
kuriuo tikslu atsiradusi vyrų 
kompanijoj davatka Morta čiu- 
pinaitė, Bei jos didelio pabažnu- 
mo vadinama Silkė, 
gelis sako, kad
griekas. Jei prisakyta balsuoti 
už šventuosius demokratus ir 
bankininkų sąjungą, tai ir reikia 
balsuoti.

—Cit, Morta, cit, nekudakink, 
kaip perekšlė,— ramino Pranci- 
šius Pažemeckas susiburdijusią 
Mortą, vadinamą Silkę, — gi 
mes iki šiol vis balsavom už 
šventuosius1 demokratus ir ban
kininkus, o kas išėjo? Vien tik 
šventos bažnyčios išniekinimas. 
Va, mano vaikis stolyčioj piso- 
riu služija, šit— va, dar šian- 
lie iš jo gromatą apturėjau, — 
skaityk ką jis rašo.

—Ką? Ką? ką jis rašo iš sto- 
yčios?—susidomėjo vyrai drau
ge su Morta Čiupinėtaitė, vadi
nama Silke.

—Nagi rašo, kad tokių erezi- 
ų, kokių dabar pas mus priviso, 
ai dar nuo patapo laikų nėra 
juvę. Sako, kur užeisi dabar 
įtolyčion— kur bankan, minis- 
erijon, kijatran, kavinėn, 
(mulkių tavorų kromelin, vi- 
ąir sėdi kunigas ir kunigas. Ale 
wks kunigas dar? Jei jis butų 
panašus į kunigą, tai manytum, 
kad taip reikia, kad kunigo par

NAUJIENOS, ChkagO, UI.
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O mums bloga ir /isiems blo
ga. Ir važiuoja žmoneliai j 
Vargenliną, gal vien tik numir
ti tenai, bet kur biednas žmo
gus pasidės! O patys dabar
tiniai musų valdovai, prisi
steigė rau bankų, krautuvių, 
prisipirko dvarų, prisistatė fab
rikų, —ir kur čia jiems musų 
reikalais 
jie tani 
iš musų 
balsuok
kratus ir bankininkų sąjungą!

Prieš 'šitokius Jono Budriu? 
no išvedžiojimus davatka Myr- 
ta Čiupinėtaitė nieko nebegalė-

besirūpinti! O iš kur 
pinigus ėmė? Žinoma, 
išplėšė. Tai tau ir 
už šventuosius demo-

■

jei kuni- 
griekas, tai ir

[Pacific and Atlantic Photo]

Philip Snowden, anglų parla
mento narys socialistas, kuris 
parlamente aštriai kritikavo 
franeuzų politiką.

davinėjamas tavoras bus geres
nis už žydo. Ale kur tau! Kad 
jie į kunigus nepanašus! Trum
pais rūbais, iškėstais kalnier- 
čikais, kaip tikri kromelninkai, 
ritas net barzdą užsiauginęs. 0 
jei toks kunigas eina kur kino- 
matograpan ar kavinėn, tai žiu 
rėk, vis kokią panelę pasiima. 
Ir gink Dieve, pavadink jį kuni
gu; jei pavadinsi, jis taip apsi- 
brozys, tarytum jį balvonu bū
tum pavadinęs. Tarytum kuni
gas jau butų toks žodis, kuriuo 
galima lojoti. Jei reikia Kur pa
sirašyti, jis pasirašo daktaras, 
kvalčeris,. propesoris toks ir 
toks, ale kunigas — niekuomet. 
Ir va, dabar stolyčios kunigai iš
siskirstė po visokias ministeri- 
nes, bankus, krautuves, zavede- 
nijas, o kai reikia bažnyčioj šv. 
Mišios \aikyti ir spaviednios 
klausyti -—'ir nebėr kam.

Visiems ytrodė, kad.Pranci- 
šius Pežefneckas tokius daiktus 
kalbėdamas kiek perdėjo, ale jis 
skaitė iš gromatos, iš stolyčios 
rašytos,— kaip čia gali priešin-

Bedieviai! Cicilikai — su
cypė jinai plonu balsu, trenkė 
durimis, ir pasikėlusi padalkę, 
nukuceno klebonijos linkui.

Bedieviai! Bėdicvia! Jie 
tiek ir temoka kartoti: bedie
viai! stipriai pasipiktino Ih’an- 
cišius Pažemeckas, -—kokie gi 
čia mes bedieviai! Ar mes baž
nyčion neiname? Ar neatiduo
damo bažnyčiai tai, kas jai pri
klauso? Ar neišlaikom elgetų, 
pavargėlių? Ar klebonui ka
lendos neduodame?

—Nagi, še, Matijošius Pempė, 
ėmė ir nepriėjo velykinės, 
koks jis katalikas? ne tai 
štukomis, ne tai rimtai paste
bėjo Baltras Aruodas.

Tai jie bedieviai, o ne mes, 
atšovė Matijošius Pempe. Jeigu 
dabar bažnyčioj per pamokslą 
gali išgirsti tą pat, ką ir turguj 
iš bačkinių pamokslininkų, — 
tai jau paskutinis reikalas? Su
naikino musų gyvenimą, išnie
kino musų tikėjimą, kuriuo gy-

veno ir stiprinos musų bočiai 
prabočiai!..
Bažnyčios varpinėj čmė skam

binti -šaukti besišildančius į- 
vairiose pastogėse parapijoms 
j šventimą. Lyg iš sunkaus 
sapno pabudo ir Konkelio sve
tainėj susirinkę vyrai. Nutilo 
staiga visi, lyg nežinodami, kas 
daryti. '

—Ką gi, eisim ar ką jau ir 
mes, pirmas nutraukė nejau
kią tylą Baltras Aruodas.

Žinoma, reikės, per Mišias 
tur būt atgitacijos vis liktai 
nevarys, pridėjo Jackus 
dnackas.

Na, o tu, Matijošiau, 
si?—atsigręžė Prancišius 
žemcckas.

Taigi, pagonai, sudregė 
man visas Velykų šventes! — 
atsiliepė pasikėlęs eiti Matijo
šius Pempė, ir užsitempė ant 
ausų savo va linkinę kepurę.

“U. B.”

Reikalaudami

RAKANDU

Pa-

nei-
Pa-

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
F

Prašalinkit savo odos 
niežiejimą

Jei jus kenčiate nuo odos niežieji-. 
mo, jus galite lengvai nuo to pasi
gydyti vartojant Severa’s Esko, tai 
yra antiseptiška mostis nuo gydymo 
odos uždegimo, suskirdimų ir kitų 
odos skaudėjimų. Prašalina odos nie
žiejimą labai tankiai už pirmo už
dėjimo gyduolių. Jas galima vartoti 
ant delikatnos odos ir ant raukšlė
tos. Su Severa’s Esko yra išsigydę 
labai daug sergančių) žmonių ir jos 
bus tikra palaima dėl jūsų. Kodėl 
nonusipiikti bakselj šiandien? Jūsų 
aptiekorius pardavinėja jas. Kaina 
50c. W. F. Severą Co., Cedar Rapids, 
Iowa.

NITURE CO.
Visuomet šidse Krautuvėse esti pla

tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekes užtikrintos, Kainos prieina- 

t ♦

mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 
‘Jie Peopksfuinifare (topam/

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

PuriIan 
Malt

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Geriausios 
rųšies 

Reikalaukite nuo bi>- 
le kokių pardavėjų

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
, Vokietijos laivu 

COLUMBUS 
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

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

—Na, kaip ten stolyčioj yra, 

bala juos žino, — įsikišę 
Budriunas, — ale kad ir pas 
mus parėdko nėra. Va, atėjo 
pavasaris, reikia tau pradėti lau
ką knisinčti, reikia galvijai išgy
ti, o čia nie kokį bandininką 
gausi, nei piemenį, —nebėra. O 
žiūrėk miestely, visi kas dar ko
jas paveikia, visi pasikėlė uo
degas važiuot, kas į tą Vargen- 
tiiią, kas į Braziliją. Važiavo, 
važiavo į Prancūziją, pkliuvo, 
kaip i peklą, kas galėjo pabėgo. 
Nors ir poris tūkstančių varstų, 
vis tik iš bėdos gali ir pėsčias 
namo perklumpinti, o iš Vargen- 
tinos ar Brazilijos nebeatklum- 
pinsi, prilaksi marėse. Ir tenai 
jų vargas laukia, ale važiuoja, 
nes čia nebegali gyventi. Kaip 
jie gali gyventi, jei gaspadoriai 
negali. Iš kur mes galime jiems 
algas mokėti, jei ir mums pas
kutinės kelnės smunka. Nei tu 
čia kur gyvulėlį kokį parduosi, 
nei kviečių puspurę. Vargiai 
mokesčius begali žmogus išsi-t 
mokėti. Bus gaspadoriams ge-j 
ra gyventi, bus ir visiems gera.

Savaitę

I I eBridgc Liampa 
Kabinetas 

*jnUlĮ)uetI Ąrį Benčius 
100 Muzikos Kotelių Savaitę

NEREIKIA ĮMOKĖTI PINIGŲ
Nekraustykit Savo Seno Piano Arba Fonografo 

Išniainykit Laike Šio Didelio Išpardavimo

Piano Šimts
MCO1LP0S.ATK D 100 LaS'alIee St., Chicago, Ui 

vietinių agentų

1 RYTUS NUO- KAMPO MADISON ’R WESTERN AVENUE 
Pašaukite telefonu, mes palaikysime vieną tų instrumentų 

Telefonai; WEST 5702 — SEELEY 0267 Atdara iki 9 vakaro 
Atdara Nedelioj nuo 10 ryto ik’ 4 vakaro

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546

Ros. Tel.
Beverly 2300

PARANKIAUSIAS 
KELIAS

Laivan New Yorke-lšlipkite Klaipėdoje
.................................. '■■■»' ' ■

JEIGU JUS NORITE VYKTI LIETUVON 
Ruoškitės ir prisidėkite prie ANTROS 

Milžiniškos vasaros eksktirsijos

Chicago, Illinois

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

HAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Garsinkities “Naujienose”

Laivu “LITUANIA” Liepos 17
, Ekskursiją Rengia BALTIC AMERICA LINE ir Kurią Palydės '

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

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

120 N? La Šalie St., Chicago 312 Second Avė. S., Minneapolis, Minu

VALET

AutoStrop
Hazor

Pasida
lanti a,* 
pats

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.



Antradienis, Geg. 11, 1926
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LIETUVIŠKKREKORDAI

JUOZAS BABRAVIČIUS
Juozas Babravičius, geriausias lietuvių tenoras, 
pasidarė tikra sensacija, kur tik jis apsilanko su sa
vo koncertais. Iš visų lietuvių dainininkų jis ge
riausia sudainuoja lietuvių liaudies dainas. Jam 
lygaus dainininko lietuvių tarpe nėra.

12 colių $1.25
6!002-F(Karvelėli. liaudies daina

(Plaukia Sau Laivelis, liaudies daina
10 colių 75c.

16O34-F(Kur Bakūžė Samanota, liaudies daina 
(Aguonėlės, liaudies daina

l6035-F(Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka, liaud. daina 
(Visur Tyla, liaudies daina

16036-F (Bernu želi, Nesvoliok, liaudies daina
(Ne Margi Sakalėliai, liaudies daina

Visos dainos su orchestros akompanavimu

JONAS BUTĖNAS, BARITONAS
10 colių 75c.

16010-F(Nesigraudink, Mergužėle
(Aš Mergytė

1 (?012-F( Vilniaus Kulneliai
(Kur Bakūžė Samanota

16016-F(Litgi (Lietuvos Pinigai)
(Leiskit j Tėvynę

16023-F(Vai Varge, Varge
(AM išėjau į girelę

ŠOKIŲ MUZIKA
10 colių 75c.

16O27-F(Meifė ir Jausmų Vairas
(•‘Stasės’’ Polka

16028-F(|vairybių Vaitas
(Kaminakrėčio Polka*

16030-F (Polka
(Polka-Mazurka

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY, 
NEW YORK

Parsiduoda pas visus Columbia Pardavėjus.

Columbia 
procbss Records

dės
Nėra Nieko Geresnio

PAIN-EXPELLERĮ ' 
Vaizbaienklis jreg J. V. Pat. Biure.

Trinkite juomi nuo reumatiikų skausmų, pečių diegimo, sus
tingusio sprando, neuralgijos ir apšlubimo. Pain-Expelleris pra
vydavo šalin skausmus jau tuom?t, kai diedukas buvo dar vaiku!

35c. ir 70c. vaistinėse.
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbaženkliu.

F. AD. RICHTER & CO.
BERRY 4 SO. Sth STS. BROOKLYN, N. Y.

Didžiausiu pasaulyje laivu

MAJESTIC, Gegužio 15 dieną
Keliauninkus asmeniškai palydės iki pat Klaipėdos While 

Star Linijos ekspertas palydovas 
| abi pusi nupiginta kaina $181 

Jungi. Valst. karės taksų $5 ekstra

Tik 6 dienas per Atlantikp vandenyną. Pakeliui pamatysi
te milžiniškąjį miestą • Londoną ir pasieksite Klaipėdą j 11 
dienų.

Pilnų informacijų norėdami gauti kreipkitės j jūsų apy
linkės agentą arba j

WHITE STAR LINE
127 So. State Street Chicago, Illinois

j Kas Dedasi 
i Lietuvoj

\ X
Panevėžys

Balandžio 4 d. apskrities li
goninėje mirė Petras Drevins- 
kas, sulaukęs 106 metų am
žiaus, vienas dalyvių “Trimito” 
suruoštam 1923 m. seniausio 
žmogaus konkurse. Drevinskas 
paskutines savo amžiaus die
nas gyveno vargingai, bei są
monę aiškią turėjo ligi pat mir
ties. Velinois buvo tris karius 
vedęs ir visas žmonas pergyve
no. A. Dauknys.

Vepriai Ukmergės aps.
Balandžio 10 d. kariuomenės 

'teismas nagrinėjo bylą veteri
narijos felčerio Juozo Bitino, 
kaltinamo padegus savo svainį 
A. Stumbrį. Bitiną teismas ra
do kaltą ir nubaudė sunkiųjų 
darbų kalėjimu iki gyvos gal
vos.

Palanga
Balandžio 11 d. 6 vai. ryto, 

vienas pajūrio sargybos polici
ninkas, stovėjęs sargyboje ne
toli Šventosios upės žiočių, pa
matė ju/oj, pluduruojančius 
maišus su blokinėmis spirito. 
Jis tuojau davė gandą, j kurį 
atbėgo dar du policininkai, ir 
visi trys neatsižvelgdami jau 
gerokai siaučiančios audros, nu
stūmė valtį j jurą, ėmė irtis 
norėdami sugauti kiekines, ta
čiau pasiims kiek nuo kranto, 
bangos apvožė valtį ir prigir
dė visus tris policininkus.

Vienas iš žuvusių, kurio pa
varde Strazdas, buvo iš Didžio
sios Lietuvos, o kiti du—Ša- 
kaititj. ir Bertidis iš Klaipėdos 
krašto. —Baltoji kopa.

-----------—I-----------------------------------------------

Židikai, Mažeikiu apsk.
Atvelykio vakare kilo mies

tely gaisras. Degti pradėjo Sa
jos Maizelio tvarias, vėliau-; ir 
kiti trys gretimieji tvartai. Pu
te šiaurys vakarys vejas ir dėl
to ugnis smarkiai plėtėsi ir bu
vo pavojaus 'visam miesteliui, 
bet vielinės policijos nuovados 
viršininko dėka, gaisras pavy
ko užgesinti. Sudegė 150 cent. 
rtliežių, apie 200 centr. zupe
rio, dobilų sėklų ir keletą gy
vulių. Gaisro priežastis nežino
ma.—T. N.

Paežeriai, Jurbarko 
vals.

Kovo 13 d., naktį apie 10 ar 
11 vai. pil. Kisielius norėjo nu
žudyti savo žmoną, tačiau nu
žudyti jam neuasisekė. Vieną 
antakį nuskrodė, galvoj padarė 
penkias žaizdas, sprande dvi 
skyles, petį ir krutinę surai
žė, rankas supiauste. Nabagė 
moteris buvo apalpus ir atsi
gavo tik apie 3 vai. ryto. Pra
švitus nuvežta į Jurbarko ligo
ninę.

Sako, kad išpysianti. Kisie
lius pijjjego, buk į Vokietiją, 
kur turįs antrą žmoną. Policija 
jo ieško. J. Vidutis.

Skirsnemunė, Jur
barko vaisė. t

Kovo 21 dieną rastas nežinia 
kur dingęs praėjusiais metais 
pil. Česnauskas'. J| rado pakas
tą žemėje ties jo namais. Kovo 
22 d. apskrities gydytojas, ap
žiūrėjęs rado jį nunuodytą. 
Česnauskui dingus buvo jtaria-

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

■—

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedčldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

--------- ..... ---------

ma jo žmona'nužudžiusi vyrą. 
Dabar tardoma prisipažino, kad 
ji lik užkasusi vyrą, bet nepri
sipažino nunuodijus, sako, ra
dusi klojimaityj negyvą, tai ir

pakovojusi. Tačiau esą pagrin
do, kad česnauskaienė nunuodi
jus vyrą. Todėl jos dukterį ir 
posūnį suėmė ir nuvežė į šal
tąją. J. Vidutis.

Tol. Lafuyette 11091

E. V. KRUKAS
REGISTRUOTA AKUŠERĖ

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

PranešimaS
Šiuomi pranešu visiems savo draugams, re- t 

mėjams ir draugystėms, kurie turite reikalus, 
kreipkitės šiuo antrašu:

GEORGE CHERNAUSKAS
W. 75th Street ir Archer Avenue

Tel. Willow Springs 23 W.

. . ■ —I’!

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisai

127 N. Dearborn St., Room 11-11-13 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 841 \

Tel. State 3225 '
Valandos nuo 9;30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halęted St. 

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

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

JOHN KUCHINSKAS
EAWYEIl 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Tel. Dearborn 9057

A. A, SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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

4120 So. Richmond Street

STANLEY MANIUS '
SIUVĖJAS

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

Goddard Bldg., Tel. Central 4615

A. A. OLIS
Advokatas

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

v ----------

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES '
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.*

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legaliŠkas popieras.

............ ■■■■■■■■

Franklin 2460

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

*
Room 712 Otis Building

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

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

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

Vienas skaitytoj;'! t » skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.J/^ per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainyinui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

........... .................    Atkirp čia ............ r....................................
Data: Gegužis 11, 1926

M. VVoilkievic*-
BANIS

Tel. Blvd. 3138

^rfUAERKA
I t sėkmingai pa- 

mota- 
prie ęfim- 
patanmai 
moterimi 

ir merginoms.
3113 South 
Halsted St.

J. SAUDARGS

J. PIKELIS
3159 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Geriausia ir pigiausia ap- 
rėdalų krautuvė. Vasari
niai aprėdalai dėl vyrų, 

.moterų ir vaikų; naujau
sios mados aprėdalai už 
žemiausias kainas.

«»■ DR. HERZMAN-®*
— IŠ RUSIJOS-

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

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

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

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

3110. Naktj
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 išgyto ir po 8 v. v.L į "i . .............................. ■■■ /

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 IuImis 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
J^uo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 yalan- 

<i6s ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki13 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

»..... ..... ' .......... —■

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

------- — • ——*

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

r/ i J J m>o ikt 11 vai. ryte; 
Valandos i nuo Q va|. vakare

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia 

b i ■ .......... .. ■■■■ > '■

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė. 
VALANDOS: 

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare

H

N 
M 
K 
Hm nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare

XXXXXIiy XXXXXX£XXXXXXXXI Į

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Are. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. 
—— 'i ii —————

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Z—............ ..................  1 Ą
Res. 6600 So. Artesiari Avė.

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St..
Chicago, III.

—

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000 
--------------------- -------------------------

r” " ■"
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų, 
b i ■' ■ ■1 *

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas* 3103 So. Halsted Stn Chicago 
arti 31st Street

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

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

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M J. SHERMAN ' 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6858 

l i

f—--------  " ’ '
Phone Canal 1718-0941

Res. Midway 5512
DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdieną.
Panedėly dr ketverge nuo 3 iki 8 ▼.. - - -

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

, YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo40 ryto iki 2 po pietų.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Lnfayotte 4223
Plumbinff, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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



NAUJIENOS, UKTCSK UI. ”
Chicagoje — paltu/:

Metams ..... ....................  $8.00
Užsimokėjimo kaina:

Trims "minesiams“ZZZZTiiS I s^ucU°® ribose tai kiekvienam turėjo pasidaryti aišku, 
vienon ....................kad jiems gyvuoti, kaip atskirai partijai, nebeliko jokios

Chicagoje per neiiotojusi I Prasmės.
Viena kopija .......—.........  8c | ___________________________________
Savaitei ~.............*..............   18c
Minėsiu! ----------------------- _----- 75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams ....^^................   $7.00
Pusei metų..................  8.50
Trims minėsiantis —.... ........... « 1.75
Dviem minėsianti........................ 1.25
Vienam minėsiu! ..........   75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ..........  ....... $8.09
Pusei metų ................................. . 4.00 Į “Vytis“ at&akinėja į įvairius
Trims mėnesiams .—................ 2.001 , ., . . . , .
Pinigus reikia siųsti palto Money I savo skaitytoj ų klausimus. Ba- 

orderiu kartu su užsakymu. | landžio mėn. numeryje randame
jame sekantį klausimą ir atsa
kymą f

“Kokia kalba Adomas su 
Ieva kalbėjosi ? s

“Nugi lietuviška, juk sako
ma kad lietuvių kalba yra se
niausia.” 7

Visuotino Amerikos lietuvių seimo klausimas, kurį pir-’l “Vyčio” skaitytojų žingeidu- 
miausia iškėlė so.-bostonietis D. Pilka, o paskui teigiama mas tečiaus eina da ir toliaus. 
prasme išsprendė viena SLA. kuopa Philadelphijoje (jos|IVi^ttSJ/ų2J011 žl”otl; 
sumanymas nesenai tilpo “Naujienose“), yra toliaus gvil
denamas. Laikraščiai vieni stoja už seimą, kiti prieš.

The LJhu^uun Daily Newa 
Published Daily Except Sunday 
by the lathuanian Daily Naws Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS 
1799 Sontk Halsted Streeš 

Chicago, I1L 
Telephone Rooaevelt 8500

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outaide of Chlcago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Clam Matter 

March 7th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonui Rooserelt 8500.

SĘIMO KLAUSIMAS TEBESVARSTOMAS.

BOSTONIEČIŲ SUMANYMAI.

KOMUNIZMO EVOLIUCIJA VOKIETIJOJE.

BE TAKTO ŽMONAS

Apžvalga
GAL DANGIŠKAS “ESPE

RANTO”.

, “kokia 
kalba dangaus gyventojai tarp 
savęs kalbasi ir kokia kalba gar- 
bin Dievą”. Katalikiško jauni- 

Seimo klausimu daugiausia, matyt, interesuojasi bos- nl0 laikraščio redaktorius moka 
toniečiai. Mums praneša, kad tenai gegužės 14 d. įvyk- ir į šitą klausimą atsakyti. Ji- 
sianti Bostono ir apielinkės kpnferencija tam dalykui ap- sai rašo:
svarstyt. Bostono Lietuvių Vaizbos Butas jau rengia “Dangaus kalba. O kaip ji 
dienotvarkės projektą seimui. < ' I yi‘» graži, sužinosi kada į

________ - ■> dangų pateksi.”
Į tą projektą įdėta sekantys klausimai: Mums rodosi, kad “Vytis” ga-
1. Įsteigimas Nacionalės Lietuvių Tarybos lietuvių įėjo dar šiek-tiek tiksliau paaiš-

reikalams ginti Amerikoje; kinti apie tą dangišką kalbą.
2. Suradimas būdų kaip gelbėti pašelpines draugijas Į kadangi danguje dūšios iš viso- 

ir kitokias organizacijas nuo žlugimo įvairiose kolio^ 
nijose;

3. Išradimas būdų apsagojimui lietuvių jaunuomenės 
nuo ištautėjimo;

4. įsteigimas Amerikos lietuvių aukštesnės mokyklos;
5. Sutraukimas po'vienu centru ar globa visų lietuvių 

gimnastikos, atletų ir kitokių sporto kliubų;
6. Įsteigimas prieglaudos namų;
7. Kėlimas lietvių kultūros ir vardo pasauly.
Tai esą dar ne viskas. Seimas turėsiąs pagalvoti ir 

apie tai, kad padėjus Lietuvai įsitaisyti politechnikos 
institutą, muzejų, panteoną, knygynus ir t. t.

Mes čia to programo atskirų punktų nekritikuosime, 
tik norime pastebėti tiek, kad jisai yra per platus .ir per 
sunkus įvykdinti praktikoje. Mums rodosi, kad seimas 
atliktų labai daug, jeigu jisai padarytų bent pradžią Ame- 
riKos lietuvių susiorganizavimui ir nuodugniai perkra
tytų gerąsias ir blogąsias musų visuomenės gyvenimo 
puses, kad butų matyt, kas reikia taisyti ir kas stiprinti. 
Šiaip kokių konkrečių uždavinių jisai vargiai galės imtis.

Tečiaus yra aišku, kad visa, ką seimas sumanys, ga
lės sektis tiktai, tuomet, kuomet prie darbo/bus pritrauk
tos esamų organizacijų pajėgos. Todėl organizacijos ir 
turėtų būt pirmiausia tuo seimo klausimu suinteresuotos. 
Butų gerai kad organizacijų/vadai išreikštų apie jį savo 
nuomones ir pa

kių kraštų pasaulio, tai jos be 
abejonės, vartoja kokią nors 
tarptautišką, visoms tautoms 
suprantamą, kalbą — gal būt 
panašią į Esperanto arba Vola- 
puek.

Keista, kad kunigai dar iki 
šiol nėra įsteigę tos dangiškos 
kalbos mokyklų parapijonams, 
kurių dūšias jie žada (už tam 
tikrą atlyginimą) apgyvendinti 
danguje. IšėjusioHokią mokyk
lą žmogaus dūšia, patekusi į 
dangų, galėtų tuojaus susikalbė
ti su senaisiais dangaus gyven
tojais, o ne vien tiktai gėrėtis 
jos gražumu. Italijonų kalba 
juk, pav. irgi yra labai graži, 
bet kas iš jos gražumo žmogui, 
kuris jos nesupranta?

ATMESTA BOLŠEVIKŲ DO
VANA STREIKININKAMS.

buvo pasakyta redak- 
“N.” straipsnyje, kad 
streikininkai atsisakė

diskusijų narius.

Nuo visagalinčios evoliucijos įstatymų neišsisuka ne 
tie elementai, kurie garsiausiąją niekina.

Neperseniai “Naujienose“ buvo žinia, kad kairieji 
komunistai Vokietijoje padarė savo suvažiavimą ir sukurė 
naują partiją, priešingą Maskvai. Atėjusieji iš Vokieti
jos laikraščiai dabar paduoda daugiaus žinių apie šitą 
skilimą komunistų judėjime. Štai kaip rašo naujosios 
partijos biuletinas (einąs Hannovere) apie oficialu Vokie
tijos komunistų partiją:

“Kominternui spaudžiant, Vokietijos Komunistų 
Partija virsta antra Vokietijos Socialdemokratų Par
tiją. Bet dviem socialdemokratiškom partijom Vo
kietijoje nėra vietos. Jeigu V. K. P. eis dabartiniu 
keliu toliaus, tai jai beliks tiktai susivienyti su V. S. 
P. arba pakrikti. Kad V. K. P. galėtų pakreikti savo 
pusėn V. S. P-jos darbininkų masių simpatijas, tai ji 
(V. K. P.) turi vesti kitokią politiką, negu V. S. P. 
Jeigu ji ves tokią pat politiką, kaip V. S. P., tai koks 
pamatas tuomet bus darbininkams trauktis iš V. S. P. 
ir eiti į V. K. P.? Jeigu V. K. P. ves tokią pat refor- 
mistinę politiką kaip V. S, P., tai V. S. P< trauks prie 
savęs darbininkus nepalyginamai labiaus, kadangi ji 
gali vesti šitą politiką daug nuosakiau ir gabiau, nes 
jos netrukdo jokios ‘revoliucinės kūdikystės ligos/ 
kurių V. K. P-je nekokiomis viršūnių pastangomis 
negalima visiškai išnaikinti.”
žodžiu, Vokietijas kairieji komunistai tvirtina, kad 

oficialis, Maskvos globojamas, komunizmas Vokietijoje 
turi būtinai išnykti—arba susiliejant su socialdemokratų 
partija, kurios politiką jisai tolyn vis labiaus priima, arba 
visiškai pakrinkant. Ir tai, be abejonės, yra tiesa. Jau

Vakar 
ciniame 
Anglijos 
priimti $25,000 aukų nuo Rusi
jos bolševikiškų “profsąjungų”. 
Kita telegrama tečiaus praneša, 
kad atmestoji auka buvo $125,- 
000.

Kai kam gali išrodyti neiš
mintinga, kad tokia stambi su
ma pinigų tapo atmesta, kuo
met milionams darbininkų šei
mynų Anglijoje dabar reikia 
pagalbos. Bet rimtai pagalvo
jęs kiekvienas sutiks, kad strei
kininkai negalėjo kitaip pasi
elgti.

Rusijoje šiandie nėra laisvų 
darbininkų organizacijų. Ne 
tiktai komunistų partiją, bet ir 
profesines sąjungas ir koopera
cijas* tenai absoliučiai kontro
liuoja valdžia. Tos organizaci
jos faktinai yra valdžios įstai
gos. /Taigi Rusijos profsąjungų 
arba kitokių neva darbininkiškų 
organizacijų teikiama Anglijos 
sterikininkams auka yra iš tie
sų valdžios subsidija.

Aiškus dalykas, kad priimti 
subsidiją (pašalpą) iš svetimos 
šalies valdžios streikininkai ne
galėjo. Nes jeigu jie priimtų 
ją, tai reikštų, kad jie duodasi 
papirkti svetimai valdžiai! Ta
tai gi visiškai sukompromituotų 
juos visuomenės akyse.

Rusijos darbininkų pagalba 
kitų šalių darbininkams btfs pa^ 
geidaujama tiktai tuomet, kuo
met darbininkai Rusijoje pasi- 
liuosuos nuo valdžios “globos” 
ir įsteigs savo nepriklausomas 
organizacijas, kaip kad yra vi
same pasaulyje.

I Jack Londonas

Nelaukta
Amerikos komunistai sumanė 

parodyti savo “broliškumą” 
streikuojantiems Anglijos dar
bininkams ir pasiuntė jiems ilgą 
sveikinimo telegramą. Antroji 
tos telegramos dalis skamba 
taip:

“Darbininkų (t. y. komuni
stų) Partija taip pat išreiškia 
didelį pasitenkinimą tuo dide
liu progresu (? Red.), kurį 
daro Komunistų Internacio
nalo Britanijos sekcija — Di
džiosios Britanijos Komunis- 

. tų Partija. Tas įkvėpimas ir 
ta vadovybė, ’ kurią šaindien 
suteikia (? Red.) Didžiosios 
Britanijos Komunistų Partija 
Anglijos proletariatui, pasiro
dys nepavaduojamu fakto
rium darbininkų klasės perga
lėje.

“Pasitikėkite mums, kad 
mes darysime viską musų ga
lioje, kad išjudinti Amerikos 
darbininkus, kad užtikrinus 
ir pagreitinus jūsų pergalę.

i. “Tegu gyvuoja tarptanti- 
nis darbininkų klasės solida
rumas !

“Tegu gyvuoja Didžiosios 
Britanijos Komunistų Parti
jai
Na, ar ne kvailas darbas yra 

šitokia telegrama sveikinti An
glijos darbininkus?

Tik pagalvokite: visuotiną 
steriką Anglijoje paskelbė ir ve
da Darbo Unijų kongresas, tuo 
gi tarpu Amerikos bolševikėliai 
sveikina Anglijos komunistų 
partiją, o apie unijas neužsime
na nę vienu žodžiu!

Komunistų partija Anglijoje 
kažin ar turi 5,000 narių, o uni
jos, prisidėjusios prite Darbo 
Unijų kongreso, turi daugiaus 
kaip keturis milionus narių. Te
čiaus Amerikos bolševikėliai ši
tą milžinišką organizuotų darbi
ninkų armiją visai ignoruoja ir 
yadina streiko “įkvėpėjais ir va
dais” saujalę komunistų.

Į šitokį “pasveikinimą” Ang
lijos darbininkai gali žiūrėti tik
tai kaipo į begėdišką imperti- 
nenciją.

JAU “IŠBALSAVO”
PREZIDENTĄ

So. Bostono “Darbininkas” 
praneša, kad jo skaitytojų “bal
savimai” kandidatų į Lietuvos 
prezidentus jau pasibaigę. Ga
lutini rezultatai esą toki: už 
kun. - Krupavičių paduota 408 
balsai, už adv. Tumėną — 379,. 
už A. Smetoną — 323, už Gal
vanauską — 96, ir t. t. <

Vadinasi, barzdotas kunigas 
“laimėjo rinkimus”. Balsavimo 
pradžioje toli priešakyje stovė
jo A. Smetona, o kunigai ir ki
ti “krikščionių” partijos šulai 
beveik visai neturėjo pritarėjų. 
Balsavimo rezultatai paskui pa
sikeitė, matyt,' dėl to, kad įsiki
šo partiniai agitaitoriai, kuriems 
rūpėjo, kad katalikiškas laįkraš- 
tis nepadarytų gėdos Lįetuvos 
klerikalams, parodydamas, jogei 
jo skaityto'jai daugiaus remia 
nekrikščionis. Pats “Darbinin
kas” rašo, kad.

“Buvo ir iš pačių darbinin
kų, kurie už tam tikrus kan
didatus pririnko balsų.... Bu
vo LDKS. (juozapines sąjun
gos. “N.” Red.) kuopų susi
rinkimų, kur buvo balsuoja
ma....”
Bet dar negana ir to. So. 

Bostono laikraštis sako, kad j 
balsavimus
“strielčiųs”, Dagilis, “kurs už 
KrūpaVičių pasidarbavo, o Sme
toną niekino”.

Taigi kun. Dagiliui ir kitiems 
pavyko surinkti tarpe katalikiš
kos publikos apie keturis šim
tus balsų už Krupavičių. Prie 
Šitokio “milžiniško pritarimo”

viešai įsikišo ir

[Vertė Tindi-Rindi]

(Tęsinys)

Mažoj bakūžėj • vyravo san
taika. Nebuvo nė menkų gin
čų, nė vaidų, nė burbėjimų ir 
tankiai šia laime jie kits kitą 
sveikino, kuri jų daliai išpuolė. 
Gansas Nelsonas buvo grubus, 
bet geraširdis žmogus, o Edi
ta, savo mokėjimu derintis 
žmonėms, senai užkariavo jo 
neapribotą žavėjimą. Garkėjus, 
išdrika, liesas teksakietis, bu
vo nepaprastai geraširdis žmo
gus, nežiūrint į savo tamsią 
išvaizdų, ir jeigu tik nenugin
čijo jo teorijos, kad auksas au
ga, tai nieku nesidrumsti jo 
jaukumas. Ketvirtasis partijos 
narys Maikelis Deninas palaikė 
bakūžėj linksmą nuotaiką sa
vo irlandišku sąmojingumu. 
Tai buvo didelis, stiprus žmo
gus, linkęs netikėtiems pykčio 
įvykiams dėl menkniekių ir 
nekeičiamu nuoširdumu pake
liantis rimtas nesutaikos. Penk
tas ir paskutinysis partijos na
rys, Dėči, buvo savanoriu tai
kiniu bendroms pajuokoms ir 
net pats jas tyčia ant savęs už
sitraukė, kad tik palaikyti ben
drą linksmumą. Jo svarbiausias 
tikslas gyvenime, matomai, bu
vo iššaukti juoką.

Joks rimtas ginčas nedrums
tė partijos ramumo ir kadangi 
kiekvienas turėjo kišenėj 1,600 
dolerių, trumpu vasaros darbo 
laiku sugriebtus, bakūžėj vieš
patavo pasitenkinimas ir nuo
širdus nusiteikimas.

Ir štai nelauktas įvykis! Jie 
tuo laiku kaip tik sėdėjo prie 
pusryčių. Nors jau buvo aštun
ta valanda, — dabar vėlai pus
ryčiavo, kadangi kasykloj dar
bas sustojo, — stalas buvo aį> 
šviestas žvake, butelin įstatyta. 
Edita ir Gansas sėdėjo abiejuo
se stalo gailiose. Vienoj pusėj, 
<akta durysna, sėdėjo Garkė
jus ir Dėči. Kadangi Deninas 
dar neatėjo, iš kitos pusės buvo 
aisva vieįta.

Gansas Nelsonas pažiurėjo į 
tuščią kėdę ir palingavo galvą. 
Paskui svariu juoku pastebėjo:

—Visuomet - valgio pirmasis 
ateina!.. Keista. Ar jis tik ne
serga?

—Kur Maikelis? — paklausė 
Edita.

—Jis pabudo ankščiau musų 
r išėjo,—atsakė Garkėjus.

Dėči veidas švito pajuokia. Jis 
apsimetė, buk jam žinoma Mai
šelio nebuvimo priežastis, ir 
prie to priėmė paslaptingą iš
vaizdą, tarpe to, kai visi prie jo 
pristojo ir reikalavo paaiškini
mo. Edita pažvelgė į Malkelio 
miegamąjį kambarį ir vėl sugrį
žo prie stalo. Gansas pažiurėjo į 
ją, ir ji palingavo galvą.

—Jis pirmiaus niekuomet ne
si vėlindavo,— ji pastebėjo.

—Aš nesuprantu,—tarė Gan
gas.—jog jis visuomet turėjo 
tokį didelį apetitą, kaip arklio!

—Tai labai bloga,— daug ži
nančiai palingavęs galvą patvir
tino Deči.

Jie jau rengėsi pasijuokti dėl 
savo draugo stokos.

—Koks gailestis!—suriko Dė
či. ».

—Kas? visi likusieji choru 
užklausė.

—Vargšas Maikelis! — sekė 
iudnas atsakymas.

—Gerai, bet kas su juo nuti
ko ?—paklausė Garkėjus.

—Jis nebejaučia daugiau
do,—graudinosi Dėči. — Jis nu
stojo apetito. Jis jau nebemėgs
ta valgio...

ba-

kun.: Krupavičiaus kandidatu- 
rai, Lietuvos Seimas dabar, ži
noma, nedrįs nieko kito statyti 
į prezidentus. O premjeru jisai 
paskirs veikiausia patį “striel- 
čių”. Tai kad prasidės tuomet 
šaudymas į cielių!....

—Bet ne tuomet, kai jis į jį 
iki ausų pasineria, — pastebėjo 
Garkėjus.

—Jis tai dai’o iš mandagumo 
prie misis Nelsonienės,— grei
tai apreiškė Deči. — Aš žinau, 
aš žinau... ir tai labai bloga!.. 
Delko jo čia nėra? Dėlto, kad 
jis išėjo. O kodėl jfs išėjo? 
Kad sau iššaukti apetitą. O kaip 
jis jį iššaukia? Jis basas vai
kštinėja sniege. Ach, nejaugi 
aš nežinau? Tokio budo grie
biasi visuomet turtingųjų klasė, 
kai jie nustoja apetito. Malkelis 
turi tūkstantį šešius šimtus do
lerių. Vadinas, jis turtingas. 
Bet jis neturi apetito! Štai ir iš
ėjo jis jo ieškoti. Atverkite du
ris ir jus išvysite sniege jo ba
sas kojas... Ne, jus apetito ne
matysit! Ten jo nėra. Jis kaip 
tik nerimo dėlto. Kuomet gi jis 
pamatys apetitą, tuojaus jį pa
griebs ir ateis pusryčių...

Visi kvatojosi klausydami 
menkniekių, kuriuos kalbėjo Dė- 
či, ir dar nespėjo nutilti juokas, 
kaip atsivėrė durys ir pasirodė 
Deninas. Jis rankose laikė šau
tuvą. Tuo laiku, kai visi į jį su
žiuro, jis pakėlė šautuvą prie pe
ties ir du kart iššovė. Po pir
mojo šūvio Dėči perkrito galva 
stalan, pervertė savo kavos puo
delį ir geltonas jo plaukų kuo
das sumišo su kukuruzų koše jo 
lėkštėj. Jis palietė lupa lėkštės 
kraštą, kuri pakilo 45 laipsnių 
kampu. Garkėjus nespėjo pasi
kelti iš vietos, kaip antras šūvis 
padėjo ir jį. Jis pargriuvo ant 
grindų ir jo šūksnis: “Dieve 
mano”! užmirė nutilęs keistai 
gerklėj gargant.

Tai ir nebuvo laukta. Gansas 
ir Edita lyg suakmenėjo. Jiedu 
ir toliau sėdėjo užu stalo neat- 
traukdami savo, lyg užkerėtų, 
akių nuo užmušėjo. Neramiai 
jiedu jį mate pro parako durnus, 
kambary prismilkusius, ir prasi
dėjusioj tyloj tiktai girdėjosi 
kaip puola ant grindų lašai Dėčį 
išlietos kavos. Deninas atida
rė šautuvą ir iš ten išėmė tuš
čius patronus. Viena ranka lai
kydamas jį, jis nuleido antrąją 
ranką kišenėn, kad iš ten išimti 
naujus patronus.

Jis juos įdėjo šautuvan, kuo
met, galų gale, pabudo Edita iš 
suakmenėjimo. Aiškiai matėsi, 
kad jis rengėsi užmušti Gansą 
ir ją. Pirmu akimoju buvo ji 
užtrenkta nesuprantama ir bai
sia forma, kur nelaukiama stoja 
priešpriešais, bet po to apsiprato 
ir sprendžiamai šoko sutikti pa
vojų naudodamosi padėčia. Kaip 
katė ji iš užpakalio prišoko prie 
užmušėjo ir sugriebusi jį abiem 
rankom įsikibo. Tai privertė jį 
atšokti keletą žingsnių atgal. 
Nepaleisdamas šautuvo jis sten
gėsi jos atsikratyti, bet vargiai 
vyko, kadangi jos kūnas staiga 
įgavo katės lankstumą. Pasilen
kusi sugriebė jį už gerklės ir vos 
vos nepervertė žemėn. Tačiau 
jis susilaikė ir greitai apsisuko. 
Neišleisdama jo gerklės ir ran
kų sukosi kartu su juo. Jos ko
jos nebesiekė žemės ir jin įsika
binusi sukosi su juo drauge ore. 
Šis padūkęs^ sukinėjimasis bai
gėsi tuo, kad užkliuvo kėdėn ir 
abu pargriuvo ant grindų tęsda
mi įsiutusią kovą.

Gansas Nfelsąnas keletą aki
moju vėliau suprato negu žmo
na, kad įvykis nelauktas. Jis pa
lengva sumetė. Jo protas buvo 
mažiau judrus ir todėl pasitai
kė jam laikas spręsti ir veikti. 
Edita jau Deniną už gerklės su
griebė, kai Gansas pašoko. Bet 
jis nesivadavo šaltu protu, kaip 
ji. Jį užvaldė aklas įniršimas. 
Vienu momentu jis pašoko nuo 
kėdės ir iš atviros burnos išsi
veržė lyg maurojimas, lyg stau
gimas.' Vyras ir moteris jau

Antradienis, Geg. 11, 1926 

pradėjo sukinėtis kambaryje, o 
jis bėgiojo paskui tęsdamas ai
maną ir urzgėjimą, ir užtiko 
juos, kai jiedu pakrito.

Gansas metėsi ant išsitiesusio 
asloj žmogaus ir įdukusiai pa
dirbėjo kumštimis. Jis smogė 
lyg kuju ir kuomet pajuto* Edi
ta, kad Denino kūnas apsilpo, 
atleido rankas ir nusirito nuo jo. 
Ji gulėjo asloj sunkiai alsuoda
ma ir žiurėjo. Gulinčiam įsiutę 
smūgiai pradėjo piltis kruša. 
Deninas, rodos, lyg nekreipė į 
tai domės. Jis net nekrutėjo. 
rPuomet jai blykstelėjo mintis, 
jog jis nustojo sąmonės ir ji 
ruriko vyrui perstoti. Jos balsas 
į jį nepadarė jokio įspūdžio. Ji 
dar kartą suriko ir galų gale 
nutverė jį už rankos, bet jos pa
stangos tik akimirkai tesulaike.

Ką padarė sekant tai, nebu
vo apgalvoto sprendimo rezul
tatas. Jos nepaskalino nė už
uojautos jausmas, nė religijos 
įsakymas nusilenkimas. Tai 
greičiausia buvo teisių jaus
mas, rasine etika ir aplinku
mos įtaka, kurioj jos ankstes
nieji metai slinko, tik tai ir pri
vertė ją savo kunu pridengti 
be pagelbos asloj ištysusį užmu
šėją. Tiktai kuomet, galų gale, 
Gansas pastebėjo mušąs savo 
žmoną, nustojo smogti ir lei
do jai atsitraukti, kaip leidžia 
tavo šeimininkui įsiutęs, bet 
paklusnus šuo. Panašumas į 
klusnų šunį labai didelis, tuo, 
jog Gansas ir toliau šaukė iš 
pykčio ir keletą kartų išnaujo 
norėjo pulti' savo auką ir tik 
greitas Isditos įsimaišymas pri
vertė atsitraukti.

Ji stengėsi jį atitraukti nuo
lat toliau ir toliau. Ji niekuo
met nematė vyro tokiame sto
vy ir daugiau išsigando jo, ne
gu Denino, net pačiam kovos 
sūkury. Ji negalėjo patikėti, 
kact šis siuntąs, įnirtęs žvėris 
buvo jos Gausas ir pirmiausia 
pajuto instinktyvinę baimę, kad 
jis gali įsikibti dantimis ir jos 
rankon. Ji stengėsi nusigrįžti, 
bet griežtai jo neišleido, iki 
nesugrįžo šaltas protas ir kol 
galų gale jis perstojo iš jos 
sprukti.

Abu palengva pakilo. Svy- 
i įlodamas Gansas atsirėmė sie
noj. Jo veidą sutrukę mėšlun
gis, gerklėj urzgė, šis urzgėji- 
mas pamažu silpnėjo ir susto
jo. Prasidėjo reakcija.

Edita stovėjo vidury kamba
rio laužydama rankas. Ji sun
kiai kvėpavo ir visas jos kūnas 
drebėjo, kaip drugio krečiamas.

(Bus daugiau)

Bemonhoidai
Labai dideiu kentėjimas nuo He- 

niorrhoidų yra greita) prašalinama, 
vartojant Cadutn Ointrnent.
Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
nient savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York

PIRM NEGU PIRKSI 
PIANį.

Pamatyk ir išgirsk Gul- 
bransen Registering Pianą, 
pas BUDRIKĄ.
Vienatinis Pianas katras 
groja RoHes teisingai, be jo
kio mechaniškumo; kainos: 

$290 — $450 — $530 
— $615 - $700

Ant lengvų- išmokėjimų

JOS. F. SUDRIK
3343 So. Halsted Street



CHICAGOS 
ŽINIOS

Vaikai pašovė dvi 
mergaites

Dvi mergaitės, kurios žaidė 
laukuose, netoli savo namų, ta
po pašautos vieno ar daugiau 
iš trijų vaikų, kurie buvo išsi- 
nešę su savim šautuvą ir “me
džiojo”. Pašovę mergaites vai
kai pasileido bėgti, bet vistiek 
tapo pagauti. Mergaičių gimi
nės ir pažystami norėjo vaikus 
sumušti, bet juos išgelbėjo at
vykusi policija. Vaikai prisipa
žino, kad jie šaudę į mergaites, 
bet esą nenorėję nušauti, o 
tik jas išgąsdinti už tai, kad 
jos subarė vaikus už šaudymą 
balandžių.

Viena pašautųjų mergaičių 
yra lietuvaitė, Victoria Vilkas, 
12 m., 9352 University Avė. 
Ji pašauta į šoną ir koją ir ta
po nugabenta ligoninėn, 
mergaitė, Helen Rutzen, 11 m 
9327 University Avė. 
ta viii akies. I

Vaikai, kurie šaudė į balanJ 
džius ginusias mergaites: Dou- 
glas Scott, sūnūs daktaro, 
6342 Kenwood Avė., Harry 
Greinke, 6504 Woodland Avė., 
ir Glenn VVorthey, 6549 Green- 
wood Av., visi 12 metų amžiaus. 
Jie prisipažino pirkę šautuvą 
nuo Herbert Lasky, 719 E. 63 
St., kuris ten laiko “shooting 
gallery.” Jis taipjau tapo areš
tuotas už pardavinėjimą gink
lų nepilnamečiams, šovikus su
ėmė pašautosios Viktorijos Vil
kaitės tėvas Stasys Vilkas.

Kita

pašau-

Tai bent važiavo
Mrs. Mar^aret F. Schrage, 

35 metų, 5813 Merrill Avė., pa
ti Bank of Whiting, Ind., kasie- 
riaus, išvažiavo viena pasivaži
nėti automobiliu. Bet kad jos 
galva nebuvo tuščia, tai važiuo
dama South Park Avė. užgavo 
net penkis automobilius. Visi 
jie ėmė ją vytis. Prie jų prisi
dėjo dar ir policija. Kada ji pa
matė, kad neištrūks, tai ji pa
metė automobilių ir pasileido 
pėsčia bėgti. Policistas ją pavi
jo, bet kada bandė ją suimti, 
tai ji dar jį apkūlė. Tečiaus ji 
vistiek tapo suimta ir nugaben
ta Grand Crossing policijos sto- 
tin, kur ją apkaltinta už važia
vimą automobiliu girtai esant. 
Tečiaus kalėjime jai neilgai te
ko sėdėti, nes neužilgo atvyko 
jos vyras ir užstatė už ją kau
ciją. j

Pašovė
420William Jordan, 38 m., 

W. 48 PI., tapo pašautas ir gal 
mirtinai sužeistas policijos prie 
35 ir Giles gatvių. Jis susiki
virčijo su taksiktfbo šoferiu, 
kuris jį atvežė iš VVest Sidės ir 
pašovė šoferį, o paskui pradėjo 
šaudyti ir į susirinkusius žmo
nes. Atvy-us policijai Jordan 
pasislėpė šantėj. Policiją palei
do kelis šuvius į šantę ir kada 
įsilaužė vidun rado Jordaną be 
sąmonės, pervertą keturių kul
kų.

<1

BTn'v'š HNCt'E
Ufe. Vut C»kAt>

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graboriuo ir Pagrabų di rėk t orias 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St., Chicago

t’
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Nušovė peštukų
Užpultas dviejų peštukų, ka

da jis bandė sustabdyti pešty
nes, policistas Bichard Bichard- 
son nušovė vieną peštukų, Mi- 
chael Gallagher, 27 m., o kitą 
peštuką, Patrick Gileno, 30 m., 
3211 Flourney Avė. areštavo.

Policistas gryšdamas iš dar
bo pamatė abu peštukus prie 
Albany ir Lexington gatvių 
mušant sargą Carl Jakubovitz. 
Policistas įsimaišė ir bandė 
muštynes sustabdyti, bet abu 
peštukai tada puolė policistą 
mušti. Bet policistas išsitraukė 
revolverį ir paleido vieną šūvį, 
nuo kurio Gallagher ir krito 
mirtinai sužeistas. Vėliau Gile
no prisipažino, kad jiedu abudu 
buvo girti ir tik j ieškojo prie
kabių, kad gavus progos pasi
mušti.

Lietuvis pašovė puolikų 
vadą

Thomas Kantu 19 metų, 3817 
Pamell Avė., yra pašautas ir 
randasi arti mirties St. Pairi 
ligoninėj. Pašovė jį Joseph Ue- 
lis (?), 50 m., 3557 Wallace 
St. Kane buk vadovavęs saikai 
peštukų, kurie bu 
l’ejio namus,
policijos sulaikytas.

užpuolę
Uelis betgi tapo

Nušautas muštynėse 
kabarete

VVilliani Marroney, 21 m., šo
feris, 2035 Boosevelt Bd., liko 
nušautas muštynėse kabarete 
Padlock Cafe, 228 So. Halsted 
St. Atvykusi policija sugavo 
buvusį policistą John O’Brien 
ir merginą bandant pabėgti per 
užpakalines duris.

TEGUL ŽMONĖS ŽINO

“Aš noriu,” sako Bancevi- 
čius, “dar kartą priminti publi
kai, jog mano užsipuolimas ant 
Požėlos yra pilnai pamatuotas. 
Dar niekur man neteko girdė
ti, kad kas nors butų čempio
no vardą laimėjęs, paguldyda- 
mas savo oponentą tik viena
me susikirtime. Požėla tuo tar
pu iš manęs laimėjo tik 
susikirtimą, — ir tą patį 
singai. Aš protestavau 
‘referee’ nuosprendį. Tie, 

vieną 
netei- 
prieš 
kurie

žino ristynių taisykles, irgi bu
vo tos nuomonės, kad Požėla 
neteisjngai diržą gavo ir nepa
guldė mane kaip reikia. Aš ne
paliausiu apie tai kalbėjęs. Po
žėla išsikraustė į Roselandą. 
Užkursiu aš jam dar lokį pirtį, 
kad jis viską metęs turės bėg
ti ir iš Boselando. Aš esu dzū
kas ir minimi, ką sakau: arba 
jis risis su manim arba aš ne
duosiu jam su niekuo daugiau 
ristis.”

ROSELANDE LIETUVIS BOK- 
SUOSIS SU JUODUKU

Ketverge lietuvis B. Karlson 
(gimęs Amerikoj) boksuosis 
su juoduku Kid Flint. Flint yra 
skaitomas Boselando čempio
nas boksininkas. Bet Požėla 
mano, kad lietuvis turės viršų 
paimti. Karlson yra dar jau
nas, bet labai geras boksinin
kas.

Boksas įvyks 8 vai. vak., geg. Į
13 d., Strumilos svetainėj. —XJ mokslą baigė Indijoje ir Vokie- dės Šamo žemelę.

V U dUST

[Pacific and Atlantic Photo]
Alexander R. Hodges, kuris 

apiplėšė vieną New Yorko resto
raną ir tapo policijos suimtas. 
Praeitais metais jis baigė Kan- 
sas universitetą ir buvo žinomas 
kaipo vienas geriausių atletų.

Lietuviu Rateliuose.
Pamatysim Chicagoj ir 

magijos stebuklus

kaip kada ir la- 
atlikdavo patys

keli metai pra-
pro- 
mė-

Koncertų koncertai, teatrų 
teatrai, imtynės, prakalbos, va
karienės tas viskas chicagie- 
čiams paprasta. Ir tą viską kuo- 
puikiausia (o 
bai prastai) 
chicagiečiai.

Paskutiniai 
dėjo mums duoti įvairius 
fesionalus prie musų pačių 
gėjų, ir sulaukėme iš Lietuvos 
operos dainininkų, dramos ir 
komedijos artistų, bet viena ša
ka dailės, kuri mums rečiausia 
į mintį įeina, magija, dar bus 
mums naujiena. Nors manytu
me, kad toj šakoj visai musų 
žmonių nėra, bet klystame taip 
manydami, •f

Kaip dainininkui puikiausios 
arijos veržiasi iš krutinės, taip 
magikui iš po jo užburtos laz
delės iš nieko pasidaro stebė
tini dalykai, oras prisipildo 
paukščių, sužydi puikiausios 
gėlės, ir darosi kitoki stebuk
lai prieš publikos akis. Taigi, 
mes turime ir tokių dailininkų, 
už ką lietuvių tauta gali pasi
didžiuoti.

Prof. J. čekanavičius
Jau teko pastebėti, kad ryti

nėse valstijose veikia lietuvis 
prof. čekanavičius. 
užpildo tą dailės ša- 
tarpe. Jis atvyko iš 

kur pasekmingai vei- 
įvairių tautų, ir tos 

jį čia kviečia vaidinti

Taigi jis 
ką musų 

•Europos, 
kė tarp 
tautos
joms. Tarp kitko, prof. čekana- 
vičius aplanko ir lietuvių kolo
nijas ir duoda vaidinimus lie
tuviams, palikdamas juos nusi
stebėjime, dvasios pagavime, 
nes esą ne kas kitas jam pade
da kaip piktos dvasios, — sa
ko ‘minios po atsilankymo jo 
programe.

VOV2. XT
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tijoje, todėl yra pilnai patyręs 
ir gabus, užtai minioms taip 
patinku.

Magikas čekanavičius taipgi 
supažindina publiką su magi
jos paslaptimis. Daugybė žingei- 
daujasi ta daile ir perka viso
kias knygas, iš kurių nieko ne
išmoksta, bet prof. čekanavi
čius savo patyrimu ir praktika 
parodo daugelė paslapčių, ku
rias paskui kiekvienas gali pa
daryti. Jo tikslas yra ne tik da
rytį stebuklus, lx?t ir parodyti 
iš magijos mokslo tas paslap
tis, kurios rodosi padaroma tik 
su pagalba piktų dvasių.

Prof. čekanavičius savo ste
buklus rodys Chicagos lietu
viams ateinantį penktadienį, ge
gužės 14 d., Lietuvių Auditori
joj. —Rg.

--------------------------

Išleistuvių vakarienė 
Dzimdziams

“Dzimdzi-Drimdzi” nuošir
džių prietelių nestokuoja. Tatai 
liudija tas faktas, kad vos lik 
sąvaitei atvykę Dzimdziai turė
jo pustuzinį gerų vaišių.

Paskutines vaišes geg. 6 d. 
suruošė foto studijos (3315 So. 
Halsted St.) savininkas W. 
Stankūnas. Svečiai į p. Stan
kūno rezidenciją (11061 So. 
Irving Av.) pradėjo plaukti 
nuo 7 vai. vak. 9 vai. vak. po
nios Stakunicnės puikiai servi
ruoti stalai sutalpino apie tris
dešimts svečių, kurių tarpe ma
tėsi “Dzimdzi-Drimdzi” artis
tai: V. Dineika, J. Dikinis, A. 
Vanagaitis ir S. Pilka* Konsu
las P. Žadeikis su žmona, Dr.1 
Biežis su žmona, Dr. Kliauga 
su žmona, adv. A. Olis su žmo
na, biznierius A. Masiulis su 
šeimyna, biznierius Garuckis 
su žmona, pianistas M. Jozavi-' 
tas be žmonos, Kooperacijos

Vaitkevi- • 
kitų, ku-1 

žo-

■I

be žmonos, 
Banko direktorius 
čius ir daugelis 
rių pavardės šiuos 
džius rašančiam nepavyko at
siminti. Po skanios vakarienės 
sveičiai dainavo, šoko linksmi-1 
nesi. Po pusiaunakščio, labai 
nenoromis, pradėta atsisveikin
ti su šeimininkais ir Dziindziu- 
kais. Šešetas automobilių pa
sklydo po Chicagos gatves. Lie
tuviškos dainelės ilgai dar gau
dė juose ir vožė namučio Dzim- 
dziukus ir kitus svečius. Visi 
patenkinti ir pilni dėkingumo 
apleido vaišingų Stankūnų na
mus.—Valgęs ir gėręs.

“Dzimdzi-Drimdzi” 
bye--bye!

Gegužės 7 dieną, 11 vai. ryte, 
A. Masiulio ir Čeponio automo
biliai nupyškėjo j Central sto
tį. Vadinasi, taip sakant, 
“Dzimdzi-Drimdzi” artistus V. 
Dineiką, S. Pilką ir A. Vana
gaitį išdeportavo iš Chicagos. 
Malonių dzidmdzių palydėti at
vyko jų sergantis draugas art. 
S. Dikinis, “Naujienų” red. K. 
Augustinavičius, A. Olis su 
žmona, pianistas M. Jozavaitas, 
p-lė L. žilvičiute ir dar keletas 
korespondentui nežinomų lietu
vių. Dar prieš traukiniui iš
eisiant pasišnekučiuota. Ypa
tingai jautriai atsisveikinta 
su art. V. Dineika, kuris į Chi- 
cagą jau nebegrįš, nes birželio 
10 dieną su savo ekskursija

Prof. čekanavičius magijos laivu “Columbus” apleidžia Dė- 
Ponai Oliai

\V voki

išvažiuojantiems įteikė dovanė
lę. Traukiniui prisiartinus 
prie stoties tarta sudiev art. 
Dineikai ir laimingos kloties 
komp. Vanagaičiui ir art. Pil
kai. Visų atsiskiriančių akyse 
sužibo ašaros. Kaž kaip nejau
ku pasidarė. Tiek laiko išgyve
nę su mumis dzimdžiai lyg ir 
sutapo, todėl jų netekimas 
skaudus. Visi dzimdžiai susi
judino atsisveikindami su sa
vo sergančiu draugu J. Dikiniu. 
Bet kiekvienas save ramino, kad 
tai tik laikinas good bye! Va
nagaitis tvirtina, kad dzimdziai 
vėl susikaups į krūvą ir tada 
chicagiečiams patieks to, kas 
dera Melpomenai. Dzimdziai 
tikisi savo draugą S. Dikinį 
rasti pasveikusiu ir sutvirtėju
siu. Tatai sustiprintų ir “Dzim: 
dzi-Drimdzi” vodevilį. Kaip 
tvarkysis sekantį sezonų pasi
likę Amerikoje artistai teks su
žinoti Vėliau. Dabar-gi lieka pa- jau vartoti Nuga-Tone. 
linkėti art. Dineikai laimingos g^vy^^enitm^ ’̂ 
kelionės, o kitiems artistams daryčiau to be jo. 
laimingo sugrįžimo Chicagon.

j. jau pavainm um apima,
KOresp. i prižiuriu višta.s ir galiu eiti be laz:

FRANCUZ1SKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kr a«jo, Odos, liectal, 
Venerinis ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr, J. W. Beaudette, M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viršui banko
Valandom: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone Canal 0464

JURGIS PRANCKEVIČIA

Mirė Sausio 7 dieną, 1926 m., 
Lietuvoje, sulaukęs 72 metų 
amžiaus; VoniŠkių kaime, Plok
ščių parapijoje, Naumiesčio ap
skričio, Suvalkų rėdyboj.

Jaučias Kaip Nauja 
i Moteris

Kvaitimas Visai Praėjo ir Galiu 
Vaikščioti Be Lazdos

Mrs. J. W. Peterson, Republic, Wis 
rašo sekamai: “Aš jaučiuosi kaip ir 
nauja moteris, nuo tada, kaip pradė- 
•-........ XT----------- r|'—. Tiktai taip

, jog panaujins 
gyvybę seniems. Aš jaučiu, aš nepa- 

. Aš esu 69 metų 
ir buvau tiek nupuolusi, jog negalė
jau pavaikščioti aplink; bet dabar afy

Į dos ir, nebepergriuvu nuo kvaitulio.” 
| Seni žmonės, nuvargę, bet norin
tis gyventi, turėtų pamėginti Nuga- 
Tone. Jie nusistebės, kaip greitai ji-’ 
sai veikia. Jisai padidina jų stipru
mą ir pajiegą ir panaujįna nervus, 
kraują ir kūną labai greitai, sutei- 

i kia stebėtinai pailsinantį miegą, sti
muliuoja kepenys, padidina apetitą ir 

, labai puikiai reguliuoja vidurius. Iš
dirbėjai Nuga-Tone labai gerai žino, 
jog jis pagelbės šitokiuose atvejuose, 
užtai jie priverčia aptiekorius garan- 

; tuoti jį arba sugrąžinti jūsų pinigus, 
’ jei neužganėdinti. Rekomenduojamas, 
garantuojamas ir parduodamas per 
visas aptiekus arba prisiųskit $1.00 ir 
gausit tiesiog iš National Labaratory, 
1014 §o. Wabash Avė., Chicago, III.

Ir taipgi paliko dideliame nu
liūdime jauniausias sūnūs Jur
gis ir martė Amerikoje.

DOMICELLfi KAUPAITĖ

ĮįM&į

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužio 10 dieną, 2:00 valan
dą po pietų, 1926 m., sulauku
si 11 mėn., 3, (liepų amžiaus; 
gimusi Chicagoj, Birželio 7 d.. 
1925, palikdama dideliame nu
liūdime motiną Marijoną,'tėvą 
Klemensą ir gimines. Kulias pa
šarvotas, randasi 3416 So. Ix>we 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Ketvirtadie
ny j, Gegužio 13 dieną, 9:00 va
landą iš namų į švento Dovy
do parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Domicellės Kur
paitės ginfinės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gru
bokus Mažeika, Tel. Yds 1138.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Elzbietą ir 2 sūnūs Pra
ną ir Antaną ir marčias. Duk
teris Emeliją, Adeliją, Marijo
ną, Oną ir žentai Lietuvoje.

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Aubum Avė
Chicago, III.

ii atlikimo su 
A už pigią

Del greito piniginių 
reikai 
Lietu v 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

DR. VAITUSH, 
OPTOMETRISTAS

LIET S AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatves 
Telefonas C'anal 0523

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

SERGANTI ŽMONES!
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūsles, Chroniškomis 

ir Privatiskonus •
Ligomis

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

Ross yra išgydęs 
tūkstančius, ku
rie turėjo t;u» li

ūgas.
Serganti yra už

siprašomi atsilan
kyti ir gauti tą 
patį gydymą, su 
pagelba kurio gy
dytojas yra atga
vęs sveikatą tūk
stančiams kitų.

DR. ROSS turi (išlei
dimų. praktikuoti Medi
ciną ' ir Chirurgiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tas Illinois State Board 
of Health. Buvęs Svei
katos Komisijonierius 
antro didžiautvo mies
to Illinois vastijoj. Yra 
baigęs didžiausią Medi
cinos Kolegijų ir turi 
patyrimą virš trisdeįim- 
tj metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatiškų L gų.

Del
Nusil
pusių 

ir
Visai

Bejėgiu
Vyrų

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

Nieko Nekainuoja Pasita
rimas su Dr. Ross.

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

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

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

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — ta) bue 
brangi dovana. J
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Lietuvių Rateliuose
Susipažinkime su 

jaunaisiais
Ateinantį sekmadienį, geg. 

16 d., 6 v. v., Mildos svetainėj, 
Jaunuolių dr-jų Jugtinis Komi
tetas, atstovaujantis keturias 
jaunuolių draugijas, rengia va
karų. Tai bus susipažinimo va
karas — pirmas bendras jau
nuolių draugijų vakaras. Vie
nos draugijos jaunuoliai susi
pažins su kitos draugijos jau
nuoliais, susipažins ir tų drau
gijėlių narių tėvai, susipažins

Iš to gi susipažinimo 
bus visiems.

naudos

Dzimdzi-Drimdzi” vai
dinimų maršrutas 

Gegužės mėn.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Re to dar bus labai 
ir turtingas programas, 
pildys visų šių keturių 
jų vaikai. Yra žinių. 
North Sidės Bijūnėlis
prie šio vakaro, tad programas 
bus dar turtingesnis.

jvairus

kad ir 
prisidės

Po programo bus šokiai, ku
riems grieš didelis orkestras.

Visi ateikite į šį vakarą, pasi
klausyti gero prograino, pama
tyti kaip ir ko yra lavinami 
jaunuoliai-ės musų jaunuolių 
draugijėlėse ir paskui gražiai 
pasilinksminti. —S.

Jaunuolių Orkestru 
narių atydai

už- 
d.,

Jaunuolių Orkestras buvo 
kviestas groti gegužės 12 
St. Paul’s Hospital’e. Bet šio
mis dienomis Jaunuolių Orkest
ro vedėjas, p. J. L. Grušas, ap- 
laike laišką, kuriame praneša, 
kad viršminėtos ligoninės mi
tingas liko atidėtas tolimesniam 
laikui, todėl Jaunuolių Orkest
rui gegužės 12 d. groti St. 
Paul’s ligoninėj 'nereikės. Jau
nuoliai todėl seredoj, gegužės 
12 d. susirinkit į paprastą sa
vo svetainę, Mark VVhite Sq. 
Bus generališka praktika; tu
rime prisirengti prie jaunuolių 
susipažinimo vakaro, kuris i- 
vyks 16 d. gegužės, Mildos sve
tainėj. —Valdyba.

ar 7 eatras

Art. J. Babravičiaus 
koncertas

Užvakar, geg. 9 d., Lietuvių 
Auditorijoj įvyko antras art. 
Babravičiaus koncertas, i Ihibli- 
kus prisirinko pilnutė svetainė.

Ir nesigail
Iš pradžių 

mas, — ar 
Auditorijoj

dar kilo klausi- 
tinkamai skambės 
Babravičiaus bal-

koncertas. A kušti-

ma pastebėti. Bet 
pranyko.

Prasidėjo
kos trukumai lyg ir buvo gali- 

vėliau tai 
Girdėjosi tik gražus

dainavimas, gražios dainos...
Ir Babravičius nesišykštėjo 

dainuoti. Sudainavo jis 20 su 
viršum dainų. Kai kurias, pakar
tojo. Vienok publika negalėjo 
prisisotinti: reikalavo vis dau
giau ir daugiau dainuoti. Vadi
nasi, įvertino.

Be to, M. Y ozą vitas skambi
no pianu. Gi art. Babravičiui 
akompanavo J. Byanskas.

Po koncerto buvo .šokiai.
Vakaras iš viso praėjo sklan

džiai: visi buvo patenkinti šau
niu koncertu. Susidarė links
mas, jaukus ūpas. Tad ir pub
lika nenoriai skirstėsi. —Y.

Ar Jus žinote, kad —
Lietuviai gyvenanti Latvijoj tu

rėjo susirinkimą Rygoje ir reika
lavo Latvijos ir Lietuvos valdžių, 
kad jiems butų palengvintas per
ėjimas rubežiaus tarpe Lietuvos ir 
Latvijos. Ar jus žinote, kad Hehnar 
cigaretai turi savyje Turkišką ta
baką. O Turkiškas tabakas yra ge
riausias visame pasaulyje dėl ciga- 
retų. Helmar cigaretai yra padary
ti iŠ 100% gryno Turkiško tabako.

(Paskelbimas)

12— Rochester, N. Y.
13— Amsterdam, N. Y. I
14— Scranton, Pa.
16— Eiizabeth, N. J.
17— Brooklyn, N. Y.
18— Bridgeport, Conn.
22— New Britain, Conn.
23— Waterbury, Conn.
25— Hartford, Conn.
26— Worcester, Mass.
27— Boston, Mass.
28— Lawrence, Mass.
29— Cambridge, Mass. ,
30— Monteilo, Mass.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

PRA

Atsakymas: $100.00 ant pyk jr 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šjnitą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
ie pinigai uždirbtų Jums jei padė- 
tumė t juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
:;6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
’ 1100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit < 
doleri?.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halated St.

<su sekretorių 
, o nuo jo su- 
dauginsis jusy

Prisidėkite j šią draugiją 
Chicagos Lietuviu Draugija S. 

yra didžiausia savišelpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priėmamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos niniginis turtas (nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
('hieagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

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

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

P.

IŠKILMINGAS VAKARAS
Ponas J. Zalandauskas ren

gia iškilmingą vakarėlį pager
bimui jaunų lietuvaičių besidar
buojančių šv. Kryžiaus para
pijoj Nedėlioj, gegužio 16, 1926. 
Prašome atsilankyti į šį iškil
mingą vakarą visą jaunuomenę.

J. Zalandausko Svetainėj, 
4501 S. Hermitage Avė.

Durys atsidarys 3 vai. po pie
tų. Įžanga 50c.

PAIEšKAU Juozapo Bačkausklo. 
Pirmiau gyveno po nr. 5644 South 
Eiizabeth St. Chicago, III. Dabar 
nežinau kur* randasi. Jei kas žinot 
arba jis nats meldžiu atsišaukti. 

Mrs. Helen Zekas ' 
2709 E. 4 St., Superior, Wisc.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKIA'partnerio su kapita

lu, su prisidėjimu darbu arbe ne, 
patyrimas nereikalingas, išdir- 
binčjami produktai žinomi, kiek
viena šeimyna jų reikalauja.

Phone Prospect 7190

REIKIA partnerio prie eruplanų 
biznio. Gali buti su patyrimu arba 
be patyrimo, 
nuo 8 ryto iki |2 dieną.

Kreipk ii ė,s:
A. P. K.

2212 S. Leavitt St.

Mane gulima matyt

ISRENDAVOJIMUI
— Storas ant 
, 4 kambariui 
pačiam name

5 kambarių,

ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI grosernė, turiu 

parduoti iš priežasties ligos pigiai. 
4157 So. Albany Avė.

CICEHO. 
geroj vietoj 
mui./Ihih 
rendon, 4 ir 
elektra, naujos mados įtaisymai, ne
toli lietuvių bažnyčios, 1434 So. 
49 Ct. Kreipkitės prie savininko 
4936 W. II St., Cicero.

bažnyčios,

gvveni-
2 fintai

vanos,

Atrokavimas
Pigiausios kainos mėnesi
nių, apmokamų kontraktų 

Chicagoj

Mokėsime Pinigais
Del išrenduotų namų^ iki 
morgičių.
Atsineškite kontraktus, 
abstraktus ir t. t. su sa
vim.

Atdara vakarais 
6:30 iki 8:30

BANKERS’ DISCOUNT
COMPANY

Suite 405 Otis Building 
. 10 S. La Šalie Street 

Franklin 4431

S1UOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobiliu agentūrą, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Slx ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sednn kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes priim
sim

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėja

OGDEN AUTO VVRECKING CO., 
3319 Ogden Avė. Rockwell 4994

Brangiai mokame už senus netin
kamus karus.

FORDAI; coupe, touringai, seda
nai, roadsteriai. Tie visi karai yra 
perdirbti ir turi pridėčkus. Kai ku
rie lų karų bus parduoti labai pi
giai. GEO. E. SIIERMAN & CO., 

1725 1). DIVISION ST.

STATYK NAMĄ TUOJAU 
NEREIKIA CASH

BUICK Rex sodan, gerame sto
vyje, nauja hatery, geri tajerai, 
ekstra daMų, $100 jei pirksite šian
dien, 4153 Harrison St.

RENDAI šloras, gera vieta bar
berini, nes arti panašaus biznio 
nėra. 2834 So. Union Avė.

RENDAI ofisas dėl dviejų dak
tarų, nes ir pirmiau buvo dakta
rai per kelis metus. 2901 South 
Wallace St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Kodėl laikote savo lotą? Dabar 
yra geras laikas dėl statymo namo. 
Mes pastatysimo Jųjns namą ant 
jūsų loto be 
mokėkit kaip 
rodyti jums 
namus arba 
aprokavimą. 
yra pilnas.

7923 South Park Avenue 
Phone Triangle 0535

įmokėjimo. Paskiau 
rendą. Daleiskite pa- 
phuuis ir pastatytus 

suteikti jums pilną 
Musij patarnavimas

PARSIDUODA trokas 1 '/2 tono, 
pigini arba mainysiu ant Fordo sė
dau; atsišaukit tuojaus. P. Sublins- 
kas, 116 Hari St., Chicago, III.

RAKANDAI
RAKANDAI

Parsiduoda pigiai 3 šmotų skuri- 
nis parlor setas, aisbaksis, cedar 
chest,

PIGIAI 
arba eisiu 
port Avė.

parsiduoda groseriukas 
partnerius. 1844 Canal-

PARDAVIMUI barbcrnė 3 krės
lų. Box 754, 1739 So. Ilalsted St.

NAMAI-ZEME
CHICAGO LAWN

FARM V žemė, Fox River 
Valley, gatava dėl ąubdivision 
56 akrai. Geri budinkai, su ata
kų ir mašinerijomis, už $19000.

PARDAVIMUI arba mainy
mui j išmokėtą namų, 194 ak
rų farma, 41 mylia į vakarus 
nuo Chicagos, 20 akrų girios, 
kita žemė dirbama, geri budin
kai, $160 už akrą.

P. W., Adrick, 
GENEVA, JLL.

RENDON kambarys t arba 2 vai
kinam, su visais parankuninis. Taip
gi yra garažas. Savininkė Tel. Vin
cennes 2709, 7046 Aberdeen St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BR’DGEPORT PAINTING 
& IIDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
' 3149 So. Halsted St.
J. S. RAKANČIOMIS, Prei.

Už-

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie A ve.
CHICAGO

V

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakkirimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo ištaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcne Lawndalc 0114.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK1T 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co.. 
1637 Weat Divulon St. 

netoli Marshfield

ŠIUOMI turiu garbės pranešti vi
siems savo pažįstamiems, kad aš pa- 

Pirmyn Mišraus Choro repeticija dariau ryšius su Howard E. VValter 
atsibus Antradieuyj, Gegužio 11, 7:30 & Co., Real Estute Inv., 3124 VVcst 
vai. vakaro,. Pulaskio Park Svetainėj, i ®3rd St., Phone Prospect 8820. Visuo

se reikaluose prašau kreiptis viršmi- 
nėtu antrašu arba Prospect 7360.

PCTER A. SEDEMKA

vai. vakaro,. Pulaskio Park Svetainėj, 
Noble ir Blackhawk Svet., Room D, 
3 lubos. Visi dainininkai ir daininin
kės būtinai atsilankykit.

— Valdyba

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

Jaunuolių (Jrkestro praktika bus 
gegužio 12 d.. Mark VVhite Sųuare' 
svetainėje (Library Room), 29 ir, 
Halsted gatvių. Jaunuoliai negros 
St. Patils Hospital, kaip buvo nu
tarta. —A. Schultz, rašt.

Chicagos Lietuvių Draugijos S. P. 
Valdybos susirinkimas bus seredo- 
je, gegužės 12 d., Dr. A. Montvido 
ofise, 1'579 Milwaukee Avė 
vakare. —X. Saikus rašt.

8 vai.

No. 1Liet. Teat. Dr-atės Rūtos 
susirinkimas (vyks gegužės 12 d., 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Visi nariai pribukite.

Valdyba.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo «35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokfiti sykj 
J savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

Grand

4 
valun-

1 -mos
PO

setas, aisbaksis, 
floor ir bedroom lempos ir

M. ALELUNAS 
2249 West 22nd Street 
lubos iš užpakalio. Vakarais 
6 vai. Nedėlioj visą dieną.

tt.
DR. ALVIN V. COLE

Perkėlė savo ofisą iš 4653 
Boulevard į

232 West 63rd St., Suite
Tel. Wentworth 8397. Ofiso

dos nuo 10:30 iki 11:30, 3:30 iki 5 
ir nuo 7 iki 8 vakaro. Nedėlioj nuo 
11 iki 12. Ros.: 7421 Crandon Avė. 
Phone Saginaw 2333.

TURTAS
KAS norėtų važiuoti į 

letui mėnesių ir ieškot 
informacijų viršutinės 
fronto po šešių vakare.

2009 S. Halsted St., Chicago

nortus 
turtų;
lubos

ke-

PARDAVIMUI
KRAUSTAUS j mažesnį namą, ne

turiu kur pastatyti savo grojiklį pia
ną, išrodo kaip naujas, atiduosiu už 
$150 cash, arba mokėkit man po $10

’h’į i i mėnesį.
iš JOE DUBRA

2332 W. Madison St., 1 fl.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ________

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo skudurų, taipgi patyru
sių prie sortavimo popierų ir kny
gų. Tiktai patyrusios moterys lai 
atsišaukia.

Kreipkitės: ,
CENTRAI. PAPER STOCK CO.

1401 W. North Avė.

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo ir kad mokė
tų milžti karves. 5630 So. Narra- 
gansett Avė. Tel. Prospect (Kilt.

REIKALINGA 2 moteris sortavi- 
inui skudurų. 5138 Wentworth Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

VYRŲ ATYDAI

CEMENTO maišymui mašina, ke
letas vartotų cemento maišyklių 
$35 ir augščiau dėl greito pardavi
au), taipgi visokių kontraktoriškų 
prirengimų. DRAVO EQUIPMENT 
CO., 611 Fulton St. Phone Monroe 
7360.

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
teasen krautuvė ant kampo, pagyve
nimui kambariai. Renda pigi. Parda
vimo priežastis svarbi.

3856 So. Sacramento Avė.

TURIU parduoti tuojau iš priežas
ties apleidimo miesto savo $800 ver
tės grojiklį pianą už $150. Yra 75 vo
leliai ir benčtus, $50 cash ir po $10 i 
mėnesį.

VIALAITIS
6512 So. Halsted St., Imos lubos

PARDAVIMUI bučernč ir groser- 
nė, maišytų tautų apgyventa apie- 
linkė, biznis cash. 5752 S. Racine 
Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė. Labai gera vieta, kam tinka 
toks biznis. Pigiai. 2837 W. 39 St.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd 7667 office

Ar jus norite sunkiai dirbti ir 
uždirbti daug pinigų.

Mes turime vietos dėl keleto 
sunkiąi dirbančių vyrų. Paty
rimas nereikalingas. Mes jurais 
pagelbėsim visais atžvilgiais.

vieta reikalauja žmonių, ku
rie kalba lietuviškai ir kiek 
biskį angliškai, dirbti reikės 
tarpe lietuvių. Pasimatykit su 
Mr. Halik, Mgr., kuris išaiš
kins musų pasiūlymą jums.

Mares, VVhite & Company
1825 S. Loomis St.

10 KAMBARIŲ naujai furnišiota 
rooming house, rendų $65 i mėne
si, turiu parduoti tuojau. 3815 Mi- 
chigan Avė. Boulevard 7114—7207

PARSIDUODA bučernės aisbak- 
I sis. 8x1(1 pėdų arba pilnai įrengti 
fikčeriai dėl bučernės. Galima lai
kyti biznį ant vietos arba iškraus
tyti kitur.

Kreipkitės: z
4530 S. Donore St.

PARSIDUODA dry goods štoras, 
geroj vietoj, renda pigi, parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant nam<J, lo
to. 'Puriu parduoti iš priežasties ki
to biznio. \

2545 W. 69 St.
A. Michalo

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

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 So State St.

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRfDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 W. 38rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

MAŽESNIS ATROKAVIMAS

Mes sumažinsime bile kokį mėne
sinių mokėjimų kontraktą tokia kai
na kokia jus busit užganėdintas. Atsi
neškite su savim savo kontraktą. Ofi
sas atdaras vakarais.

BANKEfS’ DIJSCOUNT CO.
10 So. La Šalie St., Suite 405 

Franklin 4431

REIKIA agentavime patyrusio 
žmogaus rinkime “Naujienoms” 
skaityto jų-prenumeratorių. Sąlygos 
geros. Kreipkitės asmeniškai j Nau
jienų Cirkuliacijos Skyrių.

PARSIDUODA latviškos duo
nos kepykla. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų, 2 nauji t ro
kai, pardavimo priežastis labai 
svarbi. Telefonuokit Boulevard 
9641.

REIKIA vyrų dešrų dirbėjų, pri- 
kimšėjų, prie mėsos malimo, mai
šytojų, mėsos džiovintojų. Maža 
dirbtuvė, už miesto, gera mokestis.

Kreipkitės:
G. A. FARLEY 

Room 900,
440 S. Dearborn St.

PARSIDUODA ice cream Storas 
su kitokiais daiktais; gausit barge- 
ną. Apleidžiu! miestą. 3528 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių krautuvė. 4601 S. Hormitagc 
Avė. Renr.

REIKIA buferių prie kiaulienos 
ir jautienos mėsos, mėža dirbtuvė, 
už miesto, gera mokestis

Kreipkitės:
G. A. FARLEY 

Room 900, 
440 S. Deorborn St.

PARSIDUODA grosernė. saldai
nių ir minkštų gėrimų krautuve. 
Biznis eina gerai. Parduosiu pigiai, 
nes turiu apleisti miestą. Rendos 
$45, kambariai pagyvenimui.

Kreipkitės:
6802 Yale Avė. f

REIKIA pardavinėtojų su patyri
mu arba be patyrimo, dirbti va
karais arba liuosu laiku, kalban
čių lietuviškai arba kita kokia sve
tima kalba, šaukit Vincennes nuo 
1 iki 6 vakaro, 5037 S. Marshfjeld 
Avė. Republic 4313.

REIKALINGAS duonkepis antra- 
rankis. Atsišaukit: Pcter Budginas, 
10754 Perry Avė.

7 kambarių medinis na
mas, puikiais dideliais med
žiais apielinke apsodinta, 
garu šildomas, garažas, vis- 
tininkas. Namas ant 3-jų lo
tų, 75x125. Savininkas pri
verstas parduoti iš priežas
ties gyvenimo kitame mies
te. Parsiduoda visai pigiai, 
su $1,500 {mokėjimu.

MARQUETTE PARK

2-jų pagyvenimų mūrinis 
namas, 4-5 kambariai, garu 
ir pečiais šildomas. Lotas 
30x125. Su $2,000 {mokėji
mu. Kaina $12,500.00

BEVERLY HILLS 
APIELINKe

2-jų flatų, 5-6 kambariais 
šiltu vandeniu šildomas, 2 
pečiai. Kaina $13,000. Įmo
kėti $4,000.

ROZENSKI-LEMONT 
& COMPANY

6312 So. Westem Avė 
Prospect 2102

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

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

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

SAVVIAK & CO.
7181 W. Grand Avė.

6407 Jrving Park blyd.' 
6537 Irving Park blvd.

At-

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

MODERNIŠKAS namas, paimsiu 
lotą už pirmą {mokėjimą arba cash 
$750, kitus kaip rendą, kaina $6750 
MR. WESTERHOFF, Pullman 7500

NAUJI mūriniai bungalow’s, 
$7950, sutaupysite $1000. Gražus, 5 
kambarių, sun parlorai, ugnavie- 
tės, knygynai, bufetai, prosininiui 
lentos, stikliniai porČiai, aisbak- 
siai su grindimis viškai, garu šil
domi ir 1.1, ant 87, 88, 89 St. į va
karus nuo Cottage Grove, $1500 
cash.

Statytojas, 605 E. 90 PI.

TIKTAI 1 BLOKAS NUO 
BIZNIO ZONO

100 pėdų lotas, tinka bile kokiam 
bizniui, tarpe 89 ir 90 St., ant 
Iromis bulvaro, Rock Island tran- 
sportacija. James Strad, South 
Shore 2119.

PARDAVIMUI kampinis moder
niškas namas, 8 apt., 2—5, 6—4 
kambarių apt. furnas ir oečiais šil
domas, yra gasiniai pečiai, aisbak- 
sidi, geras investmentas, tikras bar
genas.

1635 VV. 57th St.
Prospect 3922

NAŠLĖ parduoda 5 kambarių 
cottage, 5522 Justine St. Kaina 
$3750, cash $1500, atsišaukite. Mr. 
Wcndt, 5535 Justine St.

BARGENAS. Pardavimui per sa
vininką -nauia krautuvė ir 6 fla
tai ant viršaus, augštos ktesos lie
tuvių v apielinkėj. Telefonuokite:

Prospect 9875

NEMOKĖK rendos, už $300 įmo
kėjus nupirksi modernišką bungalovv, 
40 pėdų lotas, gražiame Melrose 
Parke, taipgi parinktų keletas lotų 
pigiai. Blumfield Tuber & Co. room 
984 11 S. La Šalie St. State 1719 or 
1720.

DEL mirties vyro, našlė parduoda 
2 augšt^ų mūrinį namą, 6-7 kambarių 
flatai, karštu vandeniu šildomas, ran
dasi ant Ada Street, bargenas grei
tam pirkėjui.

MILLER BROS.
6624 So. Halsted Street

PARSIDUODA debatų taisymo ša
pu. Pirmos klesos įstaiga, gražioj 
vietoj. Vokiečių ir Švedų apgyven-j . ,, _ ,
ta. Parduosiu pigiai. Išvažiuoju Lio- ęemenhms. skiepas, --kari 
tuvon, 254 W. 61 St. -------

GRAŽI mūrinė cottage ir vana, 
karštu vandeniu Šildoma, landrė, 
cementinis skiepas, 2 karų garažas, 
kaina nupiginta $4900, 3313 ’South 
Leavitt St. Lafayette 0016.

PARSIDUODA kampinė bučernė 
ir grosernė. Gerai išdirbtas biznis. 
Pardavimo priežastis svarbi. P 
tirsit ant vietos. 3935 S. California pigiai. 
Avė.

2 FLATŲ mūrinis $9000. Randasi 
Pa- geroje vietoje dėl biznio. Parduosiu 

Cash reikia $800 ar dau
giau. M r. Cornell Tel. Central 2462

FARMA

55 akrai žemės su visais įtai
symais, 17 karvių, arkliai, žą
sys, vištos, kiaulės, . 9 ruimų 
stuba, prie upės, mylia nuo gel- 
žkelio ir geri keliai, mylia nuo 
Micbigan ežero, parduos už pir
mą pasiūlymą, J. šak., viršuti
nės lubos iš fronto po šešių va
kare, 200(1 So. Halsted St.. Chi
cago, III.

160 AKERIŲ FARMA

RANDASI Michigan valstijoje, 
prie pat ežero kranto, su gyvuliais, 
trobomis ir mašinomis, kas tik rei
kalinga ant farmos. Savininkas mai
nys ant namo, loto arba biznio. Ga
lima pirkti su mažai' pinigų.

C. P. SUROMSKIS & CO., 
3352 S. Halsted St.
Boulevard 9641

MAINAI
MŪRINIS namas 7 ir G kamb. 

ir lotas šalę namo ant biznio arba 
mažesnio namo, arba farmos, neto
li Chicagos.

LABAI gera bučernė, mainb ant 
namo ir pinigų pridės, jei reikės.

2 T OTUS prie 54 St. ant Union - 
Avė. maino ant biznio, au i- 
lio, arba mažo namo. 7afa-
yette 6719. 1100 Arche 
R. Jarusz.

ve. Leon

PIRKITE mano vieną gražų lo
tą, pigi kaina. Biskį įmokėti, o ki
tus Išmokėjimais. Žemė prirengta 
dėl statymo namo. Beikalingi agen
tai. E. .1. Lennartz, 4849 N. Kilbourn 
Telephone Kildare 5577.

6 KAMBARIŲ beveik naujas bun- 
galow, aržuolu trimintas, furnas 
šildomas. Taipgi moderniškas 2 fla
tų užpakaly, visi įrengimai apmo
kėti. Skersai gatvės nuo parko, 
bargenas *7800. išmokėjimais.

3322 S. Westcrn Avė.

MORTGEDIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

Ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedae Avt, 

Lafayette 6738

TEIKIAM GREIT PASKOLAS 
$1,000 ir daugiau, 2Mj nuošimčio 
komiso.
Lincoln Loan Association 
1931 Milwaukee Avenue 

Netoli Western Avė.

be

f

$250.000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atKksim 
reikalą j 24 valandas. /

H. KPSTEIN-
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

College
2407 W. Madison, Chicafo, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $80 į savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
į dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 0 vakare.

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir 
karais ir jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų išmokinimas 
rengs jums darbą arba patys

va- 
kol 
pri- 

. . ga
lėsite eiti į biznį. Atsišaukit arba 
rašykit 

International Barher College, 
672 and 651 W. Madison St., 

CHICAGO. 1LL.


