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Rusai planuojąjult Lenkus
Padėtis Lenkijoj dar toli 

nenusistojus
4

Argentinoj mesta bomba į J.
Valstijų konsulatą

Lenkai bijo soviety Rusi
jos puolimo

Rusai ąiobilizuoją savo kariuo* 
menę j Lenkijos pasienį. Gen.
Haller prieš Pilsudskį

PRAHĄ, čechoslovakija, geg. 
17. — Spaudęs biuras praneša, 
kad Lenkų kariuomenės vadas 
Podvoločiskuose davęs žinoti
karo vadybai Lvove, jogei Ru- 
sų-Lenkų sienoje pasirodę 
daug Rusijos kariuomenės sky
rių. Podvoločiskų vadas pra
šęs, kad urnai butų atsiųsta su
stiprinimų, sakydamas, kad, 
naudodamies neramumais 
Lenkijoj, rusai tur būt planuo
ją puolimų lenkų.

Praneša, kad lenkų genero
las Haller mobilizuojąs kariuo
menę netoli Toninės (Thorn) 
tikslu žygiuoti į Varšuvą. Gen, 
Haller yra aitriausias gen. Pil
sudskio priešas. Jis dabar turįs 
du regimentu, k rekrutuojąs 
daugiau.

Žinios apie Lietuvos ka
riuomenės žygiavimą į 

Vilnių neteisingos
RYGA, geg. 17. — Praneši

mai, kad Liettuvos kariuomenė 
perėjus Lenkų sieną ir žygiuo
janti į Vilnių, yra neteisingi. 
Isietuvos valdžia visados turi 
akį atkreipus į Vilnių tečiau 
šiandie ji nėra tokioj padėty, 
kad galėtų pradėti karą su 
Lenkija.

Ką tik įvykusiuose seimo 
rinkimuose dabartinė Lietuvos 
valdžia pralaimėjo. Jos vietą 
užims dabar daug liberalesnė, 
pažangesnė valdžia. Labai gal 
būt, kad dabar ir Lietuvos 
santykiai su Lenkija šiek tiek 
pakitęs.

SPRINGFIELD, 111., geg. 17. 
— Mount Olive anglies kasyk
lose vakar buvo užmuštas dar
bininkas Charles Gresso, 26 
metų.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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 t greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

na visokių galimybių.
Pilsudskis, smurtu nuvertęs 

valdžią, nors atrodo nelinkęs, 
bent kol kas, tapti Lenkijos 
Mussoliniu, tolesnis dalykų ru- 
tulojimos betgi gali jį priversti 
pasiskelbti diktatorium. Kad to
kį žingsnį daryti jį stipriai 
spaudžia jo draugai, matyt iš 
pareiškimo spaudos atstovams 
pulkininko Polakievičo, valstie
čių sąjungos vado ir seimo at
stovo, artimo Pilsudskio draugo. 
Pulk. Polakievič pasakė:

“Daugelis musų esame prie
šingi tam, kad seimas susirink
tų šią savaitę naujam respub
likos prezidentui rinkti, šiame 
seime daugumą sudaro Vitoso 
partijos žmonės, tatai ir prezi
dentu butų išrinktas vėl bet ku
ris jų žmogus. Bet tokiam 
žmogui kariuomenė niekados 
nepritars. Geriausia išeitis bus 
paleisti seimą ir paskelbti nau
jus rinkimus. Naujajai seimas 
tada išrinks ir naują krašto 
prezidentą.”

Paklaustas, kad kadangi ei
nant įstatymais tik pats seimas 
gali save paleisti, tai kuo budu 
jis gali save teisėtai paleisti, jei 
kontroliuojančioji Vitoso žmo
nių dauguma tam nepritars, 
pulk. Polakievič tik pečiais pa
traukė.

Karo teisinas buvusios 
Lenkų valdžios 

nariams
VIENNA, geg. 17. — Prane

šimai iš Varšuvos sako, kad 
gen. Pilsudskis pareikalavęs, 
idant seimo susirinkimas butų 
vieniems metams atidėtas. Jis 
taipjau pareikalavęs, kad visi 
ką tik pašalintos buvusios val- 
džios tiAriai butų atiduoti karo 
teismui.

Socialistų partijos centro 
komitetas taipjau reikalauja, 
kad visi buvusieji Vitoso kabi
nete ,‘kyšininkai’’ butų nubaus
ti.

Nacionalistų vadui 
Dmovskiui gresia 

sušaudymas
PRAHA, čechoslovakija, geg. 

17. — Pranešimu iš Varšuvos, 
lenkų nacionalistų vadas R, V. 
Dmovskis tapęs areštuotas, kal
tinamas dėl šaudymo Pilsudskio 
kareivių pro langą iš savo na
mų. Jam gresia sušaudymas.

Generolas Heller einąs 
su armija i Varšuvą
BERLINAS, geg. 17. — Ber-

Parduokit kas jums nereiks 
linga* per paskelbimus Naujie
nose.

Lenkijoj dalykų padėtis 
vis dar rusti

t
t

Ji pilna visokių galimybių, 
neišskiriant paskelbimo Pil
sudskio diktatūros

VARŠUVA, geg. 17. - Nors 
iš paviršiaus atrodo, kad Lenki
joj viskas aprimo, iš tikro gi 
padėtis vis dar labai rusti ir pil-

Metė bombų j Amerikos 
ambasadą Argentinoj

BUENOS AIRES, Argentina, 
geg. 17. Ties Jungtinių Val
stijų ambasada praeitų naktį 
sprogo liomba, kuri betgi nieko 
neužgavo ir ambasados triobe- 
siui menkai tepadarė žalos.

Ambasados liombardavimo 
priežastis nežinoma, spėjama, 
tečiau, kad bombų metė kuris 
nors radikalų fanatikas, keršy
damas už tai, kad Aukščiausias 
Massachusetts valstijos teis
mas andais atmetė prašymų iš 
naujo tardyti pasmerktųjų Ni- 
colos Sacco ir Bartolomeo Van- 
zetti bylų.

Vilhelm Man - naujas Vo
kietijos kancleris

Valdžioj palaiko 'visus senojo 
kabineto narius: tęsiąs toliau 
Luthero politika

[Pacific and Atlantic Photo] i

BERLINAS. geg. 17. 17. — 
Prezidento Hindenburgo kvie
čiamas, Vilhelmas ft|arx sutiko 
būti kancleriu (ministeriu pir
mininku), pareikšdamas, kad 
jis valdžioj paliekąs visą buvu
sio kanclerio •. uthero kabinetą, 
ir kad jo politika, ypač užsie
nio dalykais, busianti tokia jau, 
kokios laikęsis jo pranokėjas 
Luther. Jo tikslas busiąs kiek 
galint labiau kooperuoti su so
cialdemokratais.

Naujas asmuo Marxo kabine
te bus tik vienas Johanu Bell, 
katalikų partijos, kuriam pave
dama teisingumo minrsterio 
portfelis. 

«

, “Teapot Dome” aliejaus 
skandalo byla

I —~ - I. ■

ST. PAUL, Minn., geg. 17.M 
Jungtinių Valstijų apskrities 
apeliacijų teisme šiandie iš- 
naujo prasidėjo pagarsėjusi 
“Teapot Dome” aliejaus skan
dalo byla, kuria federalė val
džia stengiasi atgauti laivyno 
aliejaus rezervacijas Wyomiil
ge. Tuos valdžios aliejaus šal
tinius 1922 metais buvęs tuo
met vidaus reikalų sekretorius 
Albert B. Fall neteisėtai išnuo
mojo Mammoth Oil kompanijai, 
kurios galva yra žinomas alie
jaus magnatas Harry F. Sin
clair.

Prezidentas Coolidge 
prieš valdžios centra-

* lizavimą
VVILLIAMSBllKG, Va., geg. 

16. Vakar, švenčiant čia 150 
metų formalio trylikos kolonijų 
neprikalusomybės paskelbimo 
sukaktuves, prezidentas Coolid- 
ge savo kalboj pabrėžė, kad A- 
merikos Jungtinių Valstijų at
skiros valstijos turi stipriai bu
dėti ir rūpintis išlaikyti savo 
nepriklausomybę nuo federalės 
centro valdžios ir federal^; biu
rokratijos.

SPRINGFIELD, III., geg. 17. 
— Traukiniui sudąpžius auto
mobilį, buvo užmušti du juo 
važiavę vyrai, Conrad ir Dixon, 
iš Williamsvillės. t 

lerį remią tie buvusios valdžios 
partijų, atstovai, kurie pabėgę 
į Poznanę, jų tarpe seimo ir se
nato vicepirmininkai.

Jie išleido manifestą, kuriuo
lino laikraščių žiniomis, lenkų pareiškia, kad naujoji Varšuvos mainąsis vėjas.
generolas Hallier einąs su dide- valdžia esanti nekonstitucinė ir | Vakar temperatūra siekė mi
le armija iš Poznanės į Varšu- visi einančio prezidento parei- nimum 63°, maksimum 81° F.
vą prieš Pilsudskį ir jo įsteig- gas Ratajo veiksmai esą netei-| šiandie saulė teka 5:37, Įei
tą naują Lenkijos valdžią. Hal- sėti. džiasi 8:05 valandą.

Leitenantas Richard E. Byrd, Amerikos aviatorius, žiuri nuo 
Orlaivio. Byrd pagarsėjo tuo, jog savo orlaivių pasiekei šiau
rių polių.

Kautynėse Varšuvoj buvę 
500 žmonių užmušta

VARŠUVA, geg. 17. — Per 
gen. Pilsudskio sukilimą kauty
nėse Varšuvoj, kaip dabar ap
skaičiuoja, apie 500 žmonių bu
vo užmušta ir apie 1,000 ar 
daugiau sužeista. Labai daug 
užmušta ir sužeista civilių žmo
nių — vyrų, moterų ir vaikų. 
Tatai aiškinama tuo, kad, užuot 
bėgę pasislėpti, žmonės, išgirdę 
šaudymą, bėgę žiūrėti, kas de
dasi, ir tuo budu buvę lekian
čių kulipkų kliudyti.

Įdomu tai, kad tik tie, kurie 
kovojo Pilsudskio pusėj, ir kri
to kovoj, L>us palaidoti su ka
riška pagarba; tie, kur krito 
gindami valdžią, laidojami be 
jokių tokių ceremonijų.

Buvusiam respublikos prezi
dentui Voiciechovskiui leista 
apleisti Varšuva ir apsigyventi 
Spaloj. Visi kiti senosios val
džios ministeriai, kurie buvo 
laikomi po sargyba sostinėj, 
dabar jau paleisti.

Naujoji valdžia išleido mani
festą, pareikšdama, kad ji pa
sitrauksianti iš valdžios tuojau, 
kai tik busiąs išrinktas naujas 
krašto prezidentas.

Revoliucija Nikaraguoj 
tebesitęsia

MANAGUA, Nikaragva, geg. 
17. — Generolas Diaz su stip
ria kariuomenės dalim išvyko į 
Atlantiko pajūrį kovoti libera
lų revoliucininkus, kurie ne
senai paėmė Bluefieldą ir EI 

i Bluffą. Visos revoliucininkų 
jejęos susideda, sako, iš 1.200 
žmonių; valdžios gi pasiųstos 

prieš juos jėgos siekia apie 3,- 
000 kareivių.

GENEVA, Šveicarija, geg. 
17. — Ispanija pranešė Tautų 
Sąjungos tarybos reorganiza
vimo komisijai, kad jeigu Ispa
nijai nebusianti suteikta nuola
tinė vieta taryboj, tai ji pasi
trauksianti ir iš Sąjungos.

. Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Aplamai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis

Soviety valdininkų ekze- 
kucijos Maskvoj

Sušaudyta 11 valdžios banko 
valdininkų, kaltinamų dėl 
spekuliavimo valiuta

BERLINAS, geg. 17. — Iš 
tikrų šaltinių gauta praneši
mas, kad Maskvoj sušaudyta 
ne trys valdžios banko valdinin
kai, bet vienuolika, tarp jų du 
rusai, o kiti devyni žydai. Visi 
jie buvo žymus maskviškio val
džios banko valdininkai, ir visi 
buvo apkaltinti dėl nhudojimo 
valdžios pinigų savo privati
niam bizniui — spekuliavimui 
valiuta. Visi jie buvo sušaudy
ti be jokio teismo.

Pilsudskio sukilimas 
neužgavęs Lenkijos 

konstitucijos
WASHINGTONAS, geg. 17. 

— Lenkijos legacija Washing- 
tone oficialiu pareiškimu sako, 
kad generolo Pilsudskio sukili
mas, nuvertimas Voiciechovs- 
kio-Vitoso valdžios ir įsteigimas 
provizorinės valdžios — visa 
tai buvę padaryta be nuskaudi- 
mo Lenkijos konstitucijos. Tą 
pervartą pagimdęs finansinis 
krizis, nedarbas krašte ir apla
mas žmonių nepasitenkinimas 
dalykų padėtim.

Serbijos kabinetas, kal
tinamas dėl suktybių, 

rezignavo
BELGRADAS, Jugoslavija, 

geg. 16. — Premjero Uzonovičo 
ministeriu kubinetas, peror^a 
nizuotas dar tik balandžio 30 

dieną, vakar atsistatydino. Ka
binetas buvo sumuštas klausi
mu organizuoti parlamento ko
misiją, kuri padarytų tardymą 
dėl kaltinimų, kad valdžioj esą 
neteisėtumų ir suktybių.

Mirė valgius negerų žolių 
t

SUPERJOR, Wis., geg. 17. — 
Marė Silevičienė" mirė, paval
gius laukinių žolių. Jos vyras 
ir duktė irgi tik-tik išliko gyvi. 
Silevičienė mat buvo pasisky- 
nus žolių, manydama, kad jos 
valgomos, ir padarė iŠ jų salo- 
tų-  i

Atmetė bilių prieš 
linčo teismus

WASHINGTONAS, geg. 17. 
— Senato teismų komisija šian
die atmetė Illinois senatoriaus 
McKinley bilių prieš linčo teis
mus. •

Didelė traukinio katastro
fa Meksikoj

Penkiolika žmonių užmušta, 
daug kitų sužeista, traukiniui 
nusiritus į pakalnę

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
17. Traukinio katastrofoj ne
toli nuo Ixmi(|uilpano vakar bu
vo penkiolika žmonių užmušta 
ir daug kitų sužeista. Bėgęs iš 
Pachuca į Ixmiquilpaną pasa- 
žierinis traukinys ištruko iš bė
gių ir nusirito į pakalnę. Be
veik kiekvienas vagonas buvo 
sudaužytas.

Astuonių Meksikos są
mokslininku byla

Texase
SAN ANTONIO, Texas, geg. 

17. — Vietos federaliame teis
me šiandie prasidėjo byla aš- 

jtuonių Meksikos politinių pabė
gėlių, kaltinamų dėl laužymo 
neitralumo įstatymų ir dėl są
mokslo sukelti revoliuciją prieš 
dabartinę Meksikos valdžią.

Kaltinamieji yra: Alfonso 
dela Huerta, pirmiau buvusio 
laikino Meksikos prezidento 
Adolfo de la Hųertos brolis; 
Antonio Hernandez Ferrer, bu
vęs ministerks Kubai; R. Espar- 
za Martinez, Salvadore Irias, 
Jorge Pietro Laurens, Leovil- 
gido Garcia, Lorenzo Nieto ir 
gen. Francisco Coss.

Buvęs Turkijos sultanas 
Mahometas VTmirf

SAN RĖMO, Italija, geg. 17. 
— Praeito šeštadienio naktį 
čia mirė buvęs Turkijos sulta
nas Mahometas VL Nuo sosto 
jis buvo Turkijos vado Kemalio 
Pašos nuverstas 1921 metais. 
Per pastaruosius trejus ar ket
verius metus jis gyveno Rivie
roj.

Prancūzai paėmė Druzų 
miesteli Sirijoj

PARYŽIUS, geg. 17. — Ha- 
vas pranešimas iš Beiruto, Si
rijoj, sako, kad franeuzų ka
riuomenės dalis, po susirėmimo 
su druzais, užėmus Chasba mie
stelį. Druzai buvę priversti 
trauktis su dideliais nuosto
liais. Sueidoj keli druzų vadai 
pasidavę franeuzams.

Dar dėl Lietuvos derybų 
su Soviety Rusija

Derybos einą Turkijos SSSR 
sutarties pagrindais ir Išvi
jai, Estijai, Suomijai pasiū
lytais principais

KAUNAS, bal. 23. — Del pa
sklidusių gandų užsienių spau
doj apie Lietuvos derybas su 
SSSR, užsienio reikalų minis- 
teris kun. Reinys Eltai pareiš
kė: “Dar p. čičerinui būnant 
Kaune buvo iškeltas sumany
mas sudaryti tarp Lietuvos ir 
SSSR politinę sutartį. Sutartie?, 
turinys tuomet nebuvo nusta
tytas ir šis klausimas paliktas 
abiejų šalių iniciatyvai. Vėliau 
SSSR pasiūlė politinę sutartį 
tokio maždaug tipo, kokią ji 
buvo padariusi su Turkija. Lie
tuva dabar šitą pasiūlymą ir 
svarsto. Man nėra tiksliai žino
ma, apie ką derasi SSSR su 
Lenkija, ir Vokietija, bet kai 
dėl Suomijos, Estijos ir Latvi
jos, tai SSSR padarytas toms 
valstybėms siūlymas ir kilusios 
iš to siūlymo derybos nieku ne
siskiria nuo derybų, kurias ve
da Lietuva su SSSR. Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu Lietuva ne
mano nei keisti, nei reviduoti 
savo politikos. Lietuva kaip bu
vo, taip ir pasiliks Pabaltijo 
valstybių sąjungos šalininkė, 
žinoma be Lenkijos. Betgi Lie
tuva mano, kad SSSR ir Pa
baltijo valstybės nėra priešai ir 
todėl Lietuva gali gerai sugy
venti ir su vienais ir su kitais.”

Šuns draugingumas iš
gelbėjo jį nuo mirties 

bausmės
OMAHA, Neb., geg. 16. — 

Vakar čia policijos teisman bu
vo pašauktas pilietis C. Baker, 
kaltinamas, kad jo “airdale” 
veislės šuo Roscoe įkandęs kele
tą vaikų. Ateidamas teisman 
Baker atsivedė ir savo “piktą” 
šunį, kuriam, už kandžiojimą 
vaikų, grėsė mirties bausmė. 
Norėdamas geriau pažinti šunį, 
pats teisėjas nulipo nuo savo 
sosto ir ėjo į jį. Visi teismo 
kambary buvusieji ž/nonės nu
stebo, kai, teisėjui prisiarti
nus, “piktasis” šuo meiliai į jį 
žiūrėdamas . ir uodega mojuo
damas ištiesė jam pirmutinę 
koją pasisveikinti.

Šuo ir jo savihinkas buvo pa
leisti be bausmės. Baker teisme 
pasakė, kad vaikai nuolatos jo 
šunį erziną.
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Jei jums yra nusibodę 
paprasti...

JEI tik sykį Helmarai dasilytėjo jūsų lupų, 
jus laimėjote! Juo ilgiau juos vartosite, 

tuo labiau juos pamėgsite.
> I • » A

Kaip tikras senas vynas, pamėgimas 
Helmarų yra didesnis sulyg ju amžiaus.

Jei jums yra nusibodę paprasti cigaretai 
tuomet

Susipažinkit Su

Helmar
Karalienė Žymiausių Cigaretę

3
Pinigai Išmokėti Lietuvoje

KOPERACIJOS BANKO

Naujieny Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šima iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri savr 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
22763—J. LėsTtSuskieeni
22775-^J. Bargailai
22776—E. Ramaucauskienei
22780—F. Uronavičienei

918—D. Jančevskiui
12254 —M. Derviniui
6450—U. Venckutonienei
6454—J. Malakauskienei
6470—S. Dapkui
6415—L. Jakui
6431—M. Kasmaskienei
6434—L. Brukauskienei
6452—B. Aleksaite

12250—K. Kiverienei 
21226—0 Saunoraitei 
21232—P. Puleikienei
21239—B. Raubickienei
24264—J. Snečkai
12245—A. Budreikai

» 6466—O. Bučinskienei
.6455—S. Surzickienei
6430J. Kikilui
6457— P. Pormaliui

. 6462—A. Rimavičiui
6469—J. Dapkui
6444—U. Križanauskienei
6458— P. Kalinauskienei

21234 L. Bardauskienei
21280—M. Beresnienei
12248—A. Juodsnukiui
6464—P. Jokantui
6486—E. Chodasevičienei
6498—P. Samoškienei

21252—P. Urbonui
21254—J. Dantytei
6500—B. Tamošauskienei

24271—V. Gečiunas
6521— S. Kareckui
6522— J. Bartkevičiui
6523— P. Jaiceriui

12266- J. Vaitekūnui
24718—O. žalytei

6526—K. Marškoniui 
22435— K. Dombrauskui

6510—A. Kartenui

6527—P. Maksvyčiui
I 6515—U. Liubinskienei 

6518—D. Bernotaitei 
6520—I. Kareckui
6525 T. Staponkienei

21259—A. Sutkevičiui
6512—A. Valantiejui 

22792—M. Solovjevai 
22794—A. Žalpienei 
22801—P. Andriuškevičiui 
12269 Evai Kaminskienei 
21257 Jurgiui Kuodžiui 
21269 Marijonai Mockienei 
22789 Kaziui Simo Aleksai 
22797 Apolonijai Kaščiukytei 
22799 Julijonui Eišmontui
22806 Marijonai Zimkaitei
22810 Kazimierui Vastartui
22811 Magdelenai Dobilas 
55518 Povilui Slavickiui 
55521 Vincentui Kulevičiai 
12271 Dominikui žadeikiui
6539 Dominikui Juronui
6564 Juzefai Klapatauskienei 
6563 Florijonai Gapšienei 

22822 Zosei šimkunienei 
22824 Napaleonui Mūreliui 
21280 Antanui Abakanavičiui 
22803 Nikodemui Svirskiui 
22805 Antanui Montikui
22807 Dominikui Karušui
22808 Antanui Grigaliui 
55520 Onai Pališaitienei
55526 Aleksandrui Miciunui
55527 Onai Radavičienei 
55581 Barborai Jonuškienei 
55588 Mikalinai Petraitienei

6544 Rozalijai Pipirienei
6552 Julijonai Rakauskienei

21266 Vincentui Biėžis
21267 Mortai šiušaitei 
24273 Barborai žiogienei 
12276 Bronui Valiuliui
6531 Jonui Petraičiui 
6541 Onai Majauakienei 
6547 Antanui Kunsui

Sveikatos Dalykai
PAVOJINGI VABZDŽIAI.

Maistais pirktas mlisių pilnose 
krautuvėse, jeigu valgomas ne
virtas, tiesiog ves prie ligos.

Kaip ilgai musių veisimo pkp 
tai rasis, nebus galima jas išnai
kinti, todėl pirmų pirmiausia 
reikia tas vietas išnaikinti.* Tas 
reiškia, kad kiekviena apielinkė 
turi būti švariai užlaikoma, rei
kia išnaikinti sukrovimns išma
tų ir mėšlų, ir reikia prižiūrėti, 
kad išmatoms yra tinkama vie
ta. Kuomet mes suprasime, 
kad nuo mažiausių purvų musės 
atsiranda, tik tada bandysime 
tuos purvus išnaikinti.

Visos naminės išmatos turi 
būti laikomos uždengtos induo
se, kurie neprilejs ir kitus bru- 
dus. Sietais aptaisyk namų 
langus ir duris. “Formaliu” 
yra pavojingiausias nuodas mu
sėms. Į torielkutę įdėk pusę 
vandens ir pusę “formaliu”,' ir 
visus kitus skystimus iš kamba
rio išnešk. Kuomet musės ne
ras kitokio skystimo turės gerti 
“formaliu”, ir nuo to stips. Sau
gokis nuo įvairių nuodų mu
sėms, ypatingai nuo tų, kurie 
susideda iš arseniko.

(FLIS.).

Per amžius žmonės apsipažinę 
su visokiais vabždžiais. Net ii 
šiandien nekuriose pasaulio da
lyse žmones negali gyventi dėl 
visokių vabzdžių, kurie skrai
džioja ore arba slankioja žeme 
ieškodami kraujo.

Per daugelį metų gydytojai 
tikėjo, kad uodai, 
kės išplatina ligas, 
metais buvo rasta 
džiai kokias ligas 
nešioja.

1878 m. gydytojas, vardu Man- 
son, rado, kad ypatinga uodų 
ryšis * nešiojo “eleprantiasis) 
(sutinimas kūno sąnarių), nuo 
kurios žmonės vis mirdavo. Dr, 
Manson, dabar pasauliui žino 
mas kaipo Sir Patrick Manson. 
parodė, kad kur tik tokia uodas 
įkando ta liga sergantį ir ve 
liaus įkando sveiką žmogų, svei
kas tuoj ta liga apserga. Var
todamas mikroskopą jis parode, 
kaip tas viskas atsitinka. Bet 
kadangi “eleprantiasis” užpdolė 
žmones, gyvenančius tropikuo
se, kiti į jo tyrinėjimus nekrei
pė atydos, sakydami “Kam susi
judinti, juk mes Afrikoj negy
vename”.

Apie dešimts arba dvyliką 
metų vėliaus “TeKrts Karštis’ 
užpuolė Suvienytas Valstybes, 
ir grąsino išnaikinti gyvulių in
dustriją. Jau kitas dalykas, 
kuomet liga užpuolė Ameriką. 
Tuoj mokslininkai ir gydytojai 
pradėjo daryti visokius tyrinė
jimus. Atsimindami Dr. Man-, 
son’o išradimą, šita gyvulių liga 
irgi buvo susekta, ir rasta, kad 
erkės ją išplatina. Erkių tiek 
daug buvo, kad į trumpą laiką 
užpuolė didelius skaičius gyvu
lių. Ūkininkai tuoj pradėjo var
toti tam tikslui disinfektuoja- 
mus vaistus, kad išnaikinti tuos 
baisius vabalus, ką ir pasekmin
gai jie padare, sutaupydami mi
lijonus dolerių.

Truputį vėliaus, Dr. Ross, gar
sus Anglijos gydytojas, rado, 
kad uodai nešioja malariją. Ma
joras Walter Reed ir kiti ameri
kiečiai parodė, kad ,uodai nešioja 
karštligę. Nuo to laiko iki 
šiandien rasta, kad beveik visi 
vabzdžiai nešioja kokią nors li
gą, daugumas kurių yra labai 
pavoj ingos.

Maža kūno utelė nešioja šilti
nę. Galima prižiūrėti ta liga 
sergantį ir neužsikrėsti, bet tos 
utelės įkandimas yra pavojin
gas. Kuomet Rusijoj žmonės 
apleido savo namus ir prisigrū
dę lauke traukinių, tuoj šiltinė 
pasirodė. Amerikoje, kur pra
vesta švarus sanitariški ištaisy
mai, žmonės švariai užsilaiko ir 
todėl nėr šiltinės.

Kitose Amerikos valstybėse 
erkės platina ligas. Valdžią ir 
valstybių valdžios praleido daug 
pinigų kovoje su tais vabalais.

Daugelis gydytojų paaukavo 
savo gyvastis surasti įvairių li
gų priežastis. Jų pavyzdys turė
tų priversti visus apsisaugoti 
nuo visokių insektų ir vabalų.

Naminė musė, — Savo papra
timuose musė yra bjauriausias 
insektas, su kuriuo žmogus susi
duria. Ji ne tik gimdo purvus, 
bet juose gyvena ir tik apleidžai 
tuos purvus aplankyti žmonių 
namus, subiaurinti valgi ir ne
šioti ligas. Koks paprastas da
lykas yra matyti musę knibinė- 
jant valgio pavirsį. Jeigu mes 
tik žinotume, kokios pavojingos 
yra musių plaukuotos dalys.

Naminė musė yra daug pavo
jingesnė už uodus. Jos randasi 
visose pasaulio dalyse ir gyvena 
visuose klimatuose, kur tik ran- i 
dasi Žmogus. 1

Musės, kurios prieina prie ša
linių triobų ir prie stalų, gali i 
apibiaurinti bile kokį maistą.* 
Pienas beveik greičiausia užkre
čiamas ir daugelis karštliges 
epidemijų ir mirčių pareina nuo! 
pieninyčių, kurios neturi tinka- Jgj nurj turėt 
mų parankamų išnaikinti atma- nuolatini draugą -• 
tas- Skaityk Naujienas.

musės ir er- 
bet tik 1878 
koki vabz- 

platina arba

- • • ■ --------------------- r-*———

1905 metų liekanos 
Latvijoj

Begalės prisiminimų iš tų pra 
eitų sąjūdžio laikų, visoj Rusi
joj ir jos pakraščiais. Apie 
Šimtas metų nelaimingai likvi
davosi dekabristų judėjimas.

Populiarus latvių visuomenes 
veikėjas ir organizatųrius drau
gijos “Vaikų draugas” p. Kau- 
nin’as pasiėmė sunkų darbą 
sudaryti kolekciją visų liekanų, 
kurios šiaip ar taip rišasi su 
1905 m. judėjimu. Intensyviai 
dirba to laiko archivuose. Ke- • I
lios dešimt tikusių fotografijų 
atvaizduoja istoriškas sušaudy
mo ir kartuvių vietas pirmųjų 
Latvijos revoliucionierių. Su
rinkta atvaizdai baudžiamųjų 
ekspedicijų vadų, išlaikytos fo
tografijos sudegintų vietų. Iš
tisa eile fotografijų išreiškia 
Latvijos revoliucionierius uni
formoj išsiunčiamų katorginin
kų, dalinai surakintos, vos kai- 
kurie jų sulaukė musų laikų. 
Vienas jų užima .žymių valsty
binę vietą.

Vienas kambario kampas 
kimštinai pripildytas. Čia dra
bužiai, nuimti nuo sušaudytų 
revoliucionierių. Ten kruvinas 
žiedas sušaudyto Rygoj žymaus 
vado, sunkus rankiniai kanda- 
lai. Surinkta ištisa 
kymų baudžiamųjų 
jų, skundų (praneš.) 
pakelis priešmirtinių
teistųjų mirti ir daug kitų bai
sių istoriškų dokumentų.

Praplėsti savo darbą kolek
cijas rinkti Kauninas kreipiasi 
prašymu padėti prisiunčiant fo- 
to^rpįfijjų, dokumentų, 'daik/tų 
ir kt. Kai bus pakankamai ko
lekcija baigta, visa medžiaga 
bus surinkta vienon vieton, 
manoma atidengti “1905 metų” 
muziej us.—Tindi-Rindi.

krūva jsa- 
ekspedici- 
originalai, 
laiškų nu-

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC. LAPLAND, 
BELU ENLAN n. PENNLAN D-(ex- 
Plthburgh), ZEELANI), AR ABIC 
siūlo greitą kelionę j Cherbourg, 
Southainpton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaite.

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

Kreipkite prie mus vietinių agen
tų arba

IVRITE STAK LINE 
RED STAR LINE

127 So. Stot. M. CMc.eo. 1'1.

■MM

The Foreman Banks

Užprašome Jumis
{ šį stiprų, draugišką banką

Pačiame viduryje Didmiesčio — labai paran
ku atvažiuoti su visais gatvekariais ir eleva
toriais f šį stiprų per 64 m. augant} banką, 
čionai jus surasite malonius, patarnautojus 
kurie kalba jūsų prigimta kalba, dėl pegelbė- 
jimo jūsų reikaluose. Jie pagelbės jums tau- 
pinime pinigų daryme investmentų, pagelbės 
pasiųsti pinigus į seną tėvynę. Kur tiktai 
reikės jums bankinio patarnavimo, jie pa
gelbės jums.
Atsilankykit dėl susipažinimo^ Musų patar
navimas greitas. Musų patarimai naudingi. 
Musų bankas saugus ir stipins.

"Dideli, draugiška (staiga, 
duosią demokratine, ir čia g ra 

’ malonu vesti biznio reikalus".

The Foreman National Bank 
The Foreman Trust and Savings Bank

La Šalie and Waihington Stteeti, Chicago

iCombined ęapital, Surplus and Undivided Profits Exceed $1OVOOO*OOO

PALANKIAUSIAS
KELIAS

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

Ruoškitės ir prisidėkite prie ANTROS 
Milžiniškos vasaros ekskursijos

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

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

Pačios Kompanijos Atstovas
Mes ar Jūsų agentas pasirupin sim išgauti permitus ir pasus 

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

120 N. La Šalie St., Chicago

Prašalinkit tą niežiejimą

Del nemalonaus odos suskeldėji- 
mo, iritacijos ir niežiejimo randasi 
vienos gyduolės kurios retai apvilia 
dėl to išgydymo ir išgydo visas odos 
ligas, tos gyduolės yra Severa’s Es- 
ko. Per keturiasdešimtis penkis me
tus jos buvo vadovaujamos gyduoles 
nuo tų ligų. Jos yra suteikusios pa
stebėtinas pasekmes nuo odos ligų. 
Labai tankiai mažesnes ligos praša
linamos į vieną naktį ir niežiejimas 
pilnai pranyksta. Nusipirkit dėžutę 
šiandien nuo savo aptiekoriaus, seki
te nurodymus ir jus nusiptebėsit 
kaip greitai niežiejimas ir iritacija 
pranyks. Kaina 50c. W. F. Severą 
Co., Cedar Rapids, Iowa.

Dr. J. W. Beaudette persi
kėlė į naują vietą

Lietuviams žinomas Dr. Beaudette 
perkėlė savo rezidenciją j naują vie
tą, būtent: 2226 Marshall Blvd., re
zidencijos telefonas Crawford 1480. 
Jo ofisas pasilieka kaip buvęs senoj 
vietoje, 1800 So. Ashland Avė.

i;en ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu ‘ 

COLUMBUS
Arba kitids 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

100 N. LaS’alIe St., Chicago, III

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

312 Sccond Avė. S., Minneapolis, Minn

^Reikalaudami

RAKANDŲ

Lietuvių Krautuves 
Chicagoje,

THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės 
'jfePeopksfurBiture (timpanų

und ( t’ntid HcMbchaM G •

1922-32 So. Halsted Street
prieš 19lh Place

4177-83 Archer Avenue
Kumpas Richmond Gt.

VALET

AuloSlrop 
Razor

Pasiga- 
landa 

^.^■7 pats

Matai Kas Dedasi?

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap* 
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškopdamas 
iš Naujienų kasdieną ii pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
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Amalgameitii Rubsiuviii 7-tas 
Seimas Montrealy

Praneša K. J. Seniashka, Chica- 
gos Lok. 269 Delegatas.

Sesija IV.
Prasidėjo 9:30 vai. ryto geg. 

12 d. Skaitoma pasveikinimai 
iš daugelio miestų nuo šios or
ganizacijos skyrių. Pasveiki
nimas nuo “Ukrainian Daily 
News” ir “Glos Polski” laikraš
čių. Skaitoma skyrių rezoliuci
jos. Pasveikinimas iš Rusijos 
nuo Needle Trades Workers 
Union of Russia, kuris turi il
goką turinį. Šioje Unijoje pri
klauso apie 65,000 narių.

Prez. Hilmoną pristato kal
bėti mašinistų unijos narį Gol- 
den, kuris dabar veikia ir pa
gelbsti Broockwood Labor Col-

lege apšvietos darbe. Pataria 
remti šią kolegiją, nes ji yra 
vienintelė geriausia darbininkų 
mokykla. Girdi, milionieriai 
remia savo mokyklas ir šimtais 
tūkstančius aukoja. Kalbėjo 
ilgokai.

Sesijom iš ryto prasidėjus, 
Ne\v Yorkiečių atstovų vietos 
buvo tuščios, išsikrus vieną- 
kitą. Kiek vėliau įmaršuoja vi
si nešdami didelį gėlių vainiką, 
muzika griežia marsalietę, ova
cijos. Parašas ant gėlių: 
“Presented by the Now York 
Delagation to the Montreal 
Officers A. C. W. of A.”

Ililmanas (prez.) pasako ata
tinkamą kalbą ir sykiu perstato 
kalbėti koterių skyriaus 4 narį 
P. Orlofsky. Jam dar vos pra

Slapios kojos pavojinga!
Daug pavojingų peršalimų, vedan

čių j influenzą ir plaučių uždegimą, 
galima primesti šlapioms kojoms.

Patrinkite kojų padus vikriai ir 
ištisai su

PAIN-EXPELLERIU
Vaitbažctiklis jreg. J. V. Pat. Biure.

Šlapios Kojos!

Trinkit iki oda įkais ir kojų padai 
paraudonuos.

Žiemos ar vasaros metu saugokitės šlapių kojųl 
Pain-Expel1er> parduoda vaistininkai visur, 35c. ir 70c. 

už bonką.
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbaženkliu.

F. AD. RICHTER & CO.
BERRT & SO. 5th STS. BROOKLYN. N. Y.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8942

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

CHICAGO, ILL.

9 Nuošimčiai i Metus 
už Indelius

200% APSAUGA
%

Tai yra geriausis investmentas, kokį 
kada-nors Amerikos lietuviai yra girdėję
Nedaro skirtumo ar indėsi $100, • $200, $500, 
$1,000 ar $10,000 arba bile kokią sumą, visiems 
bus mokama 9 nuošimčiai į metus ir prisiun
čiami Jums kas pusė metų po 4 ir pusė nuo- v • v • simcio.
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 musų korespondentą — NAUJIENŲ 
BENDROVĘ.

dėjus kalbėti, jei na Dinson & 
Son dirbtuvių delegacija atneš
dami gėlių vainiką. Muzika vo 
griežia marsalietę ir niaršą.Ova- 
cijos. šiems užbaigus, įeina ki
ta, darbininkų dalegacija iš 
Samuelsohn & Co. atnešdami gė
lių vainiką (buskets of flovvers).

Orlofsky neilgai kalba, bet 
pasako, kaip jiems reikėjo sun
kiai kovoti, kad pastačius vietos 
uniją ant stiprių pamatų.

Kalba Catalanotti, New Yor- 
kietis, labai trumpai. Sako, jog 
mes*jau susitvarkėm, kaip kad 
buvome 1915 ir 1916 m. Mes 
buvome ir turime būti viena 
vienutė.

Perstatomas kitas žymus N. 
Y. Joint Board narys. Kalba il
gokai ir nurodo, kaip New Yor- 
kiečiai pradeda rimtai stiprinti 
organizaciją. Girdi, pas mus 
yra pilna demokratija taip kaip 
Chicagoje, Rochestery ir Mont- 
reale. Kad New Yorkas galėtų 
rimtai vesti savo darbą, reikia 
metam apie 100,000 dol. Todėl 
35c. savaitėje! yra per maža. 
Vardan New Yorko organizaci
jas; Coat Maker, Pants and Vest 
Makers, Children’s Clothing 
VVorkers, ir Cutters, kurie yra 
visi viena stipri armija ir vieno 
Joint Boardo ^ew Yorko. Kar
šti aplodismentai.

Pirmsėdis paanalizuoja jo 
kalbą ir pasako, jog G. E. B. 
buvo paskirus tris žymius na
rius sutvarkyti New Yorko uni
jos reikalus laike šešių mėnes- 
sių, narius—Bluberga, Ballanes 
ir Rissmaną; bet pasirodė, kad 
visas darbas susitvarkė per še
šias savaites ir dabar patys 
New Yorkiečiai moka susitvar
kyti.

Perstatoma New Yorko Joint 
Bordo manadžerius A. Becker- 
man kalbėti, ovacijos ir atsisto
jimu tampa pasveikintas dele
gatų. (

Jo kalba buvo žingeidi, nes 
nurodė kaip tas “New York 
Siek man” pradėjo tvarkytis ir 
atgauti savo stiprybę, čia rei
kia visiems žinoti, kad ten ėjo 
nariuose vidujinė kova, kuri 
silpnino vietos organizaciją.

Seimo pirm., Hilman, priminė, 
jog dar randasi užsitarnavusių 
garbės narių pakalbėti iš to pa
ties New Yorko, bet dėl stokos 
laiko, tik trumpai kalbėjo Chair- 
man Hyde Bark Committee bro
lis Revenco.

Raportas generalio ' sekreto
riaus, Schlossbergo. Kadangi 
dviejų metų raportas nuo praei
to seimo A, C. W. of A. iki šiam 
yra atspausdintas knygoje, tai 
jis tik abelnais ruožais nušvie
tė šį laikotarpį. Ovacijomis ir 
karštais aplodismentais buvo 
pasveikintas generalis sekreto
rius.

Pirmsėdis paprašo padaryti 
pranešimą gerb. C. Ervvin’o, 
nario redakcijos štabo musų 
unijos, apie Britanijos darbinin
kų streiką. Jis daro pranešimą, 
jog per New Yorko iŠ Londono 
jis gavo kabelį, kaipo tikrą žinią 
apie darbininkų grįžimą atgal j 
darbą. Erwin pataria per daug 
laikraščių ąntgalviams netikėti.

Potopskis, sekr. padėjėjas, pa
darė kelis pranešimus ir tuom 
ketvirta sesija užsibaigė 1:30 
vai. po pietų.

(Bus daugiau)

BOHEMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

PuriTan 
Malt 
z v

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia 

Bile Kokioje Stirnoje
Musų kainos yru 5% iki 15% pi
gesnes negu kitur Chicagoje. At- 
sineškit abstraktus ir kontraktus 
gatavai dėl užbaigimo deal. Atda
ra kas vakaras.

I

National Finance Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757

Tel. Lafayette 1)094

E. V. KRUKAS
REGISTRUOTA AKUSfiKii

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

4120 So. Richmond Street

Tel. Blvd. 3138
M. Woiikievic*- 

BANLS
JlMUAERKA 

Ptjjekmingai pa- 
tamauja mote
rims prie ęrim- 
dymo, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Pakeiskit Jūsų Dolerius į darbą ir pareikalau- 
kit iš jų gero uždarbio — 9°/o (nuošimčių).

LIETUVOS KOPERACIJOS ■ BANKAS
Kaunas, Lietuva

Del platesnių žinių ir indėlių padėjimo 
Kreipkitės į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS
Geriausios 

ryšies
Reikalaukite nuo bi
te kokių pardavėjų

Te). Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
. patarnauju kuogeriausiai.

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

STANLEY MANKUS
SIUVĖJAS

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

Goddard Bldg., Tel. Central 4615

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

J. SAUDARGS
J. PIKELIS

3159 So. Halsted St. 
Chicago, III,

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj 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.

.........- ■■ —.............. -.«wZ

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

1 .................

A. A. OLIS
Advokatas

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart PariedSlio ir 
PėtnyČios.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

♦ LIETUVIS ADVOKATAS
7 So. Dearborn St. -ftoom 1538 

Telephone Randoiph 3261
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

' J. P. WAITCHES
ADVOKATAS .
Roselando Ofisas: 

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

Valandos: Mieste iki pietų; 
Rose landė po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Tpipgi 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. Nedi 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legal iškas popieras.
—.. -i.......... T-..- ...... .  —J

>
Franklin 2460

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

Room 712 Otis Building

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

> „ ■ .....................

DR. HERZMAN*
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų panai 
naujausius metodus X-Ray it 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.
į Dienomis: Canal

3110. NaktJ 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

. .................. . 1 . ..........
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 4>o. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000
i „ ■ .■■■■■■■■ ■/

Tel. Boulevard 0537

Telofonai:

DR. MARYA 
D()WIAT^SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

iki

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

rz i J i nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
V alandOSy nuo 5 j|j g Val. vakare

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

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

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

r DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Gydytojv Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

h ■! I ■— ! I H ■ .1 ll/

' ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taippd 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.

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Ave< 
VALANDOS:

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

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

Vienas skaitytoj.'.* r«Y skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau>A- per mSnesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. ‘ Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, 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—76, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

«................................... . . Atkirp čia .......................................................—-
Data: Gegužis 18, 1926 _ _________

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

2215 W. 22nd S t., Chicago
Phone Canal 2591

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

^OftPORATtO^
>* PRESENTFOR
UNITED PROFIT-SHAfil'

PttEPAIDTO

RING CORPORATION

h nuo 10 ryto Iki 9 vai. vakare L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DANTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.
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[pią valdžiai Pilsudskis galėtų visiškai sunaikinti tiktai 
tuomet, jeigu jisai turėtų drąsos ir pajėgų įvykinti radi
kalę žemės reformą — atimt iš dvarininkų žemes ir ati
duoti bežemiams ir mažažemiams. Juk iš tiesų Lenkija 
yra vienintėlė šalis rytinėje Europoje, kur bajorų dvarai 
dar iki šiol nėra išdalinti.

Bet Pilsudskis yra pats dvarininkėlis ir daugelis jo 
sėbrų armijoje — generolai ir oficieriai, taip pat yra 
“szlachcicai”. Todėl griežtos žemės reformos tikėtis iš jo 
vargiai galima. Jeigu gi ji nebus įvykinta, tai pervers
mas bus nedidelės vertės. Sėkmingas maištas, bet ne re: 
voliucija.

respondentas praneša apie tai iš 
Rygos sekančiai:

“Po keleto susirinkimų Lie
tuvos valdžios žmonės (ofli
čiais) pasakė, kad nėra pla
nuojama jokio žygio,kad sąly
gos krašto viduje yra norma
lės.

“Sukilimas Lenkijoje įvy
ko baisiai nepatogiu Lietuvai 
momentu, nes rinkimų pasek
mės, (vykusių pereitą savaitę, 
rodo didelę pergalę opozicijos 
partijoms ir dabar eina nau
jos valdžios formavimas.”

Antradienis, Geg. 18, 1923 
j. v.y«

{Dangaus Deivė
(žvaigždžių romanas).

(Tęsinys)

DAUG SENSACINGŲ ŽINIŲ

KARININKŲ SUKILIMAS LENKIJOJE

FINANSŲ IR PRAMONĖS KRIZIS

KEBLI NAUJOSIOS VALDŽIOS PADĖTIS

Praeitą savaitę buvo tiek daug sensacingų žinių, 
kad skaitančioji publika neatkreipė jokio dėmesio į visą 
eilę ganą stambių atsitikimų pasaulyje. Dauguma žmo
nių visai užmiršo sekti finansinio krizio plėtojimąsi 
Francijoje ir karo eigą Morokkoje. Ji nepastebėjo įvy
kusio Belgijoje valdžios krizio ir tokio pat krizio Vokie
tijoje.

Pasibaigus milžiniškam streikui Anglijoje, Ameri
kos žmonių dėmesis buvo padalintas tarpe žinių apie or
laivio Norge lėkimą į šiaurinį poliusą ir žinių apie su
kilimą Lenkijoje. Gi lietuvių laikraščių skaitytojai, dar 
labiaus, negu šitomis žiniomis, interesavosi pirmaisiais 
pranešimais apie Lietuvos Seimo rinkimų rezultatus.

Jeigu kas savaitė butų tiek daug įdomių žinių, tai vi
si žmonės įprastų skaityti dieninius laikraščius — ypač 
tuos, kurie paduoda žinias greitai ir teisingai.

Mes dar neturėjome laiko smulkiaus pakalbėti apie 
“revoliuciją” Lenkijoje. Ką ji reiškia?

Paviršium žiūrint, tai yra niekas daugiaus, kaip ka
rininkų sukilimas prieš civilę valdžią. Prezidento Woj- 
ciechowskio ir premjero Witoso valdžia norėjo sunaikin
ti buvusiojo kariuomenės vado maršalo Pilsudskio įtaką 
valstybėje. Witos jau senai eina prieš Pilsudskį. Jau sa
vo pirmojo premjeravimo metu, bene ketveri metai at
gal, Witos pašalino maršalą iš aktingos tarnybos. Vėl pa
šauktas valdžion, Lenkijos ūkininkų partijos lyderis da
bar rengėsi išstumti iš atsakomingų vietų kariuomenėje 
ir Pilsudskio šalininkus.

Šito tikslo pasiekti valdžia tur-but tikėjosi, praves- 
dama kariuomenėje tam tikrą “ekonomijos” programą, 
t. y. sumažindama karininkų skaičių ir apkapodama ka
rininkams algas. Reformos peilis butų, žinoma, pirmon 
galvon palietęs Pilsudskio rėmėjus.

Kariuomenės oficieriai dėl to veikiausia taip karštai 
ir atsiliepė į maršalo šauksmą apie “koihipciją valdžioje” 
(kuri, iš tiesų, yra didelė), kad jiems parupo savasis kai
lis.

Bet yra ir gilesnių to sukilimo priežasčių, būtent — 
skaudus finansų ir pramonės krizis Lenkijoje. Lenkų 
“zloty” kursas smunka ir smunka (aršiaus net, kaip fran- 
cuzų franko), o paskolų valdžia iš niekur negauna. Ne- 
darbas^ir gyvenimo brangėjimas sukėlė didelį gyventojų 
nepasitenkinimą miestuose. Todėl pramonės centrų dar
bininkai stojo sukilėlių pusėn ir savo streikais daug .pri
sidėjo prie Pilsudskio pergalės.

Apie Lenkijos socialistus beveik visos telegramos sa
ko, kad jie sukilimui nelabai tepritarė, nors Pilsudskį tos 
telegramos vadina nuolatos’ “socialistu”. Tikrenybėje, 
maršalas senai nebėra socialistas. Su socialistais pas jį 
yra senos pažintys ir simpatijos iš tų laikų, kada jisai 
veikė kartu su jais nelegalėse organizacijose. Jisai buvo 
revoliucionierius, svajojus apie Lenkijos išvadavimą iš 
po svetimo jungo; bet socialistų idealų įvykinimas jam, 
matyt, nedaug terūpėjo.

Dabar Lenkijos socialistai, pasvyravę kiek, pakrypo 
sukilimo pusėn, kaip išrodo, daugiausia tiktai dei to, kad 
jie nematė kitokios išeities. Jie bijojo, kad, Witoso vald
žiai laimėjus, krašte įsivyraus dar aršesnė reakcija. Iš 
dviejų blogybių jie pasirinko tą, kuri jiems išrodė ma
žesnė.

Tarpe naujosios lenkų valdžios narių nėra nė vieno, 
bent mums žinomo, socialisto. Visas Pilsudskio sudary- 
tasai kabinetas susideda iš buržuazinių radikalų. Tatai 
dar kartą parodo, kad tame valstybės perversme socia
listai nevaidino svarbios rolės.

Maršalas ir jo šalininkai šioje valandoje turi visą ga
lią savo rankose. Bet ar ilgai jie valdys kraštą, tai dar 
klausimas. Senosios valdžios rėmėjai, kaip girdėt, dar 
rengiasi kovot su diktatorium. Todėl Lenkija gali susi
laukti ilgo pilietinio karo, kuriame sodžius stovėtų vie
noje pusėje, o miestas —» antroje. Sodžiaus pasipriešini-

Apžvalga
MIRĖ GABRYS 

LIUTKEVIČIUS

Į Kauno “Lietuvoje” praneša- 
I ma, kad balandžio 18 d. Char

kove (Rusijoje) mirė teisininkas 
| Gabrys Liutkevičius, kitąsyk 
I buvęs labai plačiai žinomas tar- 
I pe Petrapilio lietuvių veikėjas. 
Pranešime sakoma, kad prieš 
mirtį Liutkevičius susirgęs 
plaučių uždegimu; bet komp.

Į Mikas Petrauskas rašo, kad na- 
Ibašninkas turėjęs širdies gįslų 
Į sukietėjimą (sklerozą) ir tai, ro- 
Idos, jau gana senai. Nabašnin- 
I kas paliko našlę ir mažą, bene 
vienų metų ar dauginus, vaiką.

I Gabrys Liutkevičius buvo vie
nas veikliausiųjų Petrapilio Lie-

I tuvių Studentų Draugijos na- 
I rių ir daug darbavos Mažtur- 
I čių Susišelpimo Draugijoje* ku- 
Į ri lenktyniuodavo su Savitarpi
nės Pašelpos Draugija. Kaip 

I vienai, taip ir antrai tų draugi
jų priklausė įvairus žmonės,

I bet Mažturčių draugija buvo 
I radikališkesnė; daugelis jos na- 
Į rių buvo darbininkai. O Savi- 
Į tarpinėje draugijoje vadovavo 
Į konservatyvaus nusistatymo 
žmonės—mok. Matulaitis, kun. 
Bučys, valdininkas Dubinskas 
ii* k.

Iki 1905 m. revoliucijos drg. 
Liutkevičius buvo nepartinis 
žmogus, labui linkęs prie nacio
nalizmo. Nelegaliuose revoliu
ciniuose studentų būreliuose ji
sai nedalyvavo. Bet po spalių 
mėn. sujudimų jisai prisidėjo 
prie socialdemokratų ir kurį 
laiką labai uoliai veikė partinėse 
moksleivių ir darbininkų orga
nizacijose. Tečiaus, kilus an
trąja! Rusijos revoliucijai 1917 
m., jisai kartu su daugeliu kitų 
buvusių socialistų prisidėjo prie 
bolševikų. Bolševikui jisai, ro
dos, ir paliko iki pat mirties.

Reikia pasakyt, kad politikoje 
Liutkevičius bendrai negeriau- 

| šiai orientuodavosi; paprastai 
jisai eidavo su dauguma. Te
čiaus viena ypatybe jisai išsi- 
skirdavo iš visų savo draugų, 
būtent, nepaprastu savo nuošir
dumu ir budo švelnumu. Jeigu 
jisai imdavosi kurio nors darbo, 
tai visa savo siela; jeigu su kuo 
susidraugaudavo, tai pasidary
davo kaip brolis broliui.

šituo atžvilgiu nabašnipkas 
Liutkevičius buvo visai nepana
šus bolševikų lyderiams Vincui 
Mickevičiui-Kapsukui ir Alek
sai-Angraiečiui, nors likimas jį 
ir atvedė, kone tais pačiais ke
liais, į vieną su jais partiją.* •

Angarietis yra užsidaręs sa
vyje svajotojas, kuris tur-but 
nieko pasaulyje nemėgsta, kaip 
tik savo svajones. Jisai yra 
savo prigimimu fanatikas, ku
ris visko neapkenčia, kas tik ne
išsitenka jo siauroje apyregėje. 
Jeigu jisai i“ 
veikiausia jisai butų kapucinas 
arba kitos kurios “brostvos” mi- 
nykas-misionierius. Antrai lie
tuviškų bolševikų vadas, Kap
sukas, yra daug blaivesnio pro
to žmogus, turįs nemažai prak
tiško senso ir mokąs susirasti 
asmeniškų draugų. Bet jisai yra 
be galo ambicingas. Draugauja 
jisai tiktai su tais, kurie jam 
pataikauja ir nusilenkia jo va
liai. Kaip tiktai jisai pastebi, 
kad kuris nors jo draugas ima 
priešintis jo autoritetui, tai ji
sai jam virsta iš draugo piktu 
priešu.

Kapsukas yra grynas jėzuito 
typas, kuriam tikslas visuomet Į Taigi ir angliškoji Amerikos 
pateisina priemones. Ilangiaus Lpauda jau praneša, kad Seimo 
kaip 20 metų fttgal, dar prieš rinkimuose opozicijos partijos 
pirmąjį revoliuciją, jisai iškirto ]ajm£j0 didelę pergalę ant 
šitokį charakteringą šposą Dr. “krikščionių”.
K. Griniui, su kuriuo jisai turė
jo seną pažintį. Kapsukas norėjo 
parsitraukti iš Prūsų pasienio 
neleg’ales literatūros į Mariam- 
polę, kad iš tenai paskui tą li
teratūrą nugabenus į Kauną ir 
Vilnių. Taigi jisai padarė ši
taip: prikrovė literatūra didelę 
bačką, užrašė ant jos “Sviestas” 
ir pasiuntė Dr. K. Griniaus ad
resu, šiam apie tai net nieko 
nepranešęs. Kuomet rusų žan
darai paskui kelyje sulaikė tą 
“sviestą” ir atplėšė bačką, tai 
pas Grinių padaryta krata (tik, 
laimė, nieko neužtikta); jisai 
buvo ilgai kvočiamas ir vos-ne- 
vos, per didelę bėdą išsisuko nuo 
kalėjimo ir ištrėmimo. Kapsu
kas, mat, nepaisė, kad savo “re
voliuciniu” žinksniu jisai stato j 
pavojų savo pažįstamo asmenį ir 
šeimyhą; jam svarbu buvo tik
tai pasiekt savo tikslo. Ir kuo
met kiti žmonės, išgirdę apie tą 
atsiikmą, ėmė jį barti, tai jisai 
cyniškai atkirto jiems: “Didelio 
čia daikto, kad vienas buržujus 
butų patekęs į belangę! Mes, re
voliucionieriai, diena iš dienos 
rizikuojame savo laisve ir gyvy
be, o toks Grinius, nors ir sa
kosi pritariąs kovai prieš val
džią, tečiaus gyvena sau, kaip 
ponas, ir pinigus iš žmonių ima. 
Kodėl jis negali truputį nuken
tėti?...” Tokį Kapsuko pasitei-j 
sinimą teko girdėti rašančiam 
šiuos žodžius 1905 m. vasarosi 
pradžioje. Kapsukas tuomet 
dar nebuvo įstojęs į socialdemo
kratų partiją, bet vadovavo ne
aiškaus. krypsnio revoliucinei 
“Draugo” organizacijai.

Visai kitokio budo žmogus 
buvo nabašninkas Gabrys Liut
kevičius. Jisai, tiesa, turėjo 
silpnumą “daryti tvarką” ir da
vinėti kitiems įsakymus, bet ji-| 
sai reikalaudavo
kiekvienas atliktų tą, ką yra 
apsiėmęs atlikti.
menį jisai niekuomet nemėgin
davo išnaudoti savo tikslams ir 
jo draugingumu visuomet būda
vo galima atsidėti.

Petrapilyje 190b m. jisai bu
vo arčiausia susidraugavęs su 
Miku Petrausku, kuris tuomet 
baigė Konservatoriją, ir su P. 
Grigaičiu, lankiusiu tuomet Uni
versitetą,
tais Grigaitis, jau būdamas už
sieniuose, sumanė tęsti mokslą, 
tai Liutkevičius daug jam padė
jo, išimdamas iš Petrapilio Uni
versiteto dokumentus ir įvairius 
liudymus, reikalingus įstojimui 
į mokyklą. Vėliaus jų dviejų 
susirašinėjimas nutruko;
Mikas Petrauskas turėdavo apie 
nabašninką žinių iki paskutinio 
laiko.

Mirė drg. Liutkevičius, nega> 
vęs nė pamatyti nepriklauso
mos Lietuvos, apie kurios atgi
jimą jisai mėgdavo svajoti dar 

tikėtų į Dievą, tai Į pirmosios rusų revoliucijos me-

MARIJONŲ PLEPALAI.

tiktai, kad

Svetimą as-

Kai sekančiais me-

bet

tu. Gaila gero žmogaus!

AMERIKOS SPAUDA APIE 
LIETUVĄ.

Sąryšyje su Pilsudskio maiš
tu Lenkijoje pasklido vakarinė
je Europoje gandas, kad Lietu
va ryžosi pasinaudoti, proga ir 
atsiimti iš lenkų Vilnių. Tas 
gandas buvo įdėtas ir “Naujie
nose”. Bet pasirodo, kad “mar- 
šavimas ant Vilniaus” visgi ne
įvyko. Chicagos “Tribūne” ko-

Chicagos klioštoriaus laikraš
tis šiandie demonstruoja visą 
savo “krikščioniškos sielos kil
numą”. Rašydamas apie kleri
kalų sumušimą Lietuvoje, jisai 
kasdien patiekia savo skaityto- 

Ijams tokį “žemčiūgą”. Pasku
tinis marijoniškos išminties per-

Į las yra toks:
“Lietuvoje Seimo rinkimus 

laimėti soc.-demokratams pa
dėjo komunistai. Lietuvos 
Komunistų partija savo in
strukcijoje nariams tai aiš
kiausiai parodo. ’Jie (kas? 
“N.” Red.) sako: ‘Ryšiai su 
kairiuoju socialdemokratų 
sparnu ir eiliniais liaudinin
kais plečiasi — tai pasekmė 
bendrojo fronto taktikos. 
Šiuos ryšius partijos organi
zacijos stiprina, šioj kovoj 
reikia kuoplačiausiai taikinti 
bendrojo fronto taktiką, rū
pintis sudaryti bendrą frontą 
su eiliniais socialdemokratų 
ir liaudininkų nariais. Stum
ti socialdemokratus ir liaudi
ninkus į aštresnę opoziciją 

tcademams’.”

“Draugas” po to dar mini, 
kad kokie tai trys komunistai 
provokaciniais tikslais buvo pri
siplakę prie vienos socialdemo
kratų kuopos. Tai, girdi, esąs 
faktas, kad “bendro fronto tak
tika įvyko”.

Mes nemanome, kad Marijonų 
organo redaktoriai yra taip nai
vus, kaip jie apsimeta. Visi su
augę “gramotni” žmonės žino, 
kad komunistų “bendro fronto 
taktika” yra ne ėjimas prie vie
nybės su socialdemokratais ar 
kitoms partijoms, bet mėgini
mas tas partijas suskaldyti.

Jeigu “Draugo” kunigėliai ši
to paprasto dalyko dar iki šiol 
nežinojo, tat jie galėjo suprasti, 
ką reiškia komunistų “bendras 
frontas”, iš tų pačių žodžių, ku
riuos cituoja Marijonų laikraš
tis. Komunistų partijos atsi
šaukime kalbama apie “ryšius 
su kairiuoju socialdemokratų 
sparnu ir eiliniais liaudininkais”. 
Iš to yra aišku, kad komunistai 
stengėsi atskelti dalį nalių nuo 
socialdemokratų patrijos ir su
kurstyti eilinius liaudininkų par
tijos narius prieš centrą. Tą, 
ką jie skelbė, kaipo įvykusį fak
tą, jie norėjo įvykinti.
. Vadinasi, komunistai dėjo pa
stangas suardyti socialdemokra
tus ir liaudininkus. O “Drau
gas” sako, kad tai buvusi ko
munistų pagalba!

Ir tai jau yra trečia jo “teo
rija”. Pirma jisai rašė, jogei 
klerikalai buvo sumušti dėl to, 
kad opozicija susidėjo į vieną 
grupę, už kurią “visi balsavo”. 
Antras jo “aiškinimas” buvo 
tas, kad Lietuvos “bedieviams” 
padovanojo maišus aukso “už
sienių piniguočiai” ir “masonai”. 
Dabar gi pasirodo, kad pagalba 
atėjusi nuo komunistų. Kas 
žin, ką dar toliaus tie kunigiški 
melagiai sugalvos savo pasekėjų 
mulkinimui ?

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

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Vienoje uolos, augalai naktį 
grąžina atgal tą šviesą, kurią 
per dieną surinko ir sutaupė 
savyje. Tur būt, fosforas yra 
svarbiausia sudėtinė dalimi tų 
kūnų. Uranija pastebėjo, kad 
gyventojai to pasaulio visiškai 
nepanašus į žemės gyventojus. 
Jų organizmas labai stebėtinai 
sutvarkytas: jaučia visa kas 
vyksta viduje jų organizmo. 
Mes žemės gyventojai, nejau
čiame, pavyzdžiui, kaip musų 
kunas suvartoja maistą, kaip 
atsinaujina kaulai, audiniai, 
kraujas- Visa tai pas mus ny- 
ksta nežymiai. žinome, kad 
daug yra ligų, bet pradžios jų 
nejaučiame. Tie gi gyvūnai vi
sa aiškiai jaučia, kaip mes, kad 
pajuntam skausmą arba džiau
gsmą. Nuo kiekvienos ir ma
žiausios, kūno dalelės eina tam 
tikras nėrvas, pranešąs sme
genims visus įspūdžius, kuriuos 
pajunta ta dalelė. Jei žmogus 
turėtų tokią nervų sistemą, tai 
galėtų sekti kaip maistas tirps
ta pilve, sunkiasi į žarnas, 
skirstosi po visą kūną ir t.t. 
Visa tai galėtų jausti. Tokiu 
budu galėtų pajusti atsiradus 
organizme nereikalingų ligų 
bakterijų ir galėtų tuoj apsi
saugoti. Bet—mes dar toli li
gi tokiai tobulybei.

Antroje žvaigždėje, pro ku
rią taip pat naktį' lėkėme, t. y. 
iš neapšviestos pusės, gyvento
jų akys šviečia tamsoje. Nak
tyje minia tų gyvūnų atrodo 
labai fantastiniai, nes nuo ūpo 
arba jaudinančių aistrų maino
si spalva ir jėga tos šviesos. 
Beto, jų akys turi galingą jė
ga: išleidžia magnetinius ir 
elektrinius spindulius, kuriuos 
sukoncentravęs į vieną vietą 
gali užmušti savo pykčio auką.

Toliau mano vadovė atkreipė 
dėmesį į vieną žvaigždę, kurios 
gyventojai turi labai brangyti- 
ną ypatybę: jų sielos lasvai ga
li pereiti iš vieno kūno į kitą 
be tokio liūdnumo ir nemalo
naus proceso kaip musų mir
tis. Pavyzdžiui: mokslininkas 
dirbęs visą gyvenimą žmonijos 
naudai pajunta besiartinančią 
mirtį, o čia dar didelis darbas 
nebaigtas. Tada jisai visai leng
vai gali apsimainyti su jauni
kaičiu kunu ir pradėti naują, 
dar vaisingesnį gyvenimą. To
kiam apsimainymui užtenka tik 
jaunikaičio sutikimo ir magne
tinio veikimo įgudusio gydy
tojaus. Kartais ten atsitinka, 
kad du individai surišti meilės 
ryšiais po keletos metų apsimai
no sielomis: vyro siela pereina 
į moteries kūną ir atbulai. Tuo
met dėl abiejų prasideda gali
mybė dar artesnio dvasinio 
susiartinimo negu pirma. Ten 
galima sutikti mokslininkų ar
ba istorikų, kurie pergyvena 
keletą šimtmečių Vietoj vieno. 
Tam tikslui vartoja dar tokią 
priemonę: jie užmiega, lyg mu
sų kai kurie gyvuliai žiemos 
miegu, kokiam pusmečiui arba 
ir ilgesniam laikui. Kai kurie 
tokiu budu susigudrėja pagy
venti net tris kartus ilgiau ne
gu paskirta.

Po keletos akimirksnių, kuo
met lėkėme jau pro kitą siste
mą, sutikome ypatingą rųšj gy
vūnų, kurie, buvo visiškai nepa
našus į mus, bet pagal sudėtį 
jų organizmo stovi daug aukš
čiau. Prieš akis buvo planeta 
apšviesta aiškia šviesa. Gyven
tojų mintys gali visai nesi rišti 
su kalba. Ten neatsitinka taip, 
kaip pas mus, kuomet norime 
užrašyti, arba pasakyti kokią 
gražią mintį, kuri žybtelėjo 
galvoje, bet vos ištarėme ar 
parašėme keletą žodžių kaip 
pasijutome, kad mintys jau 
neturi tokio ryšio ir sklandumo, 
arba tapo jau visai kitokia. Gi 
tie gyventojai turi šeštą jaus
mą, kurį galima pavadinti kaip 
ir auto-telegrafu. Su jo pagal
ba mintys pačiame atsiradime

atsimuša j tam tikrą organą, 
kuris randasi vietoje musų 
kaktos, ir iš ten ją galima net 
įkaityti. Tokie tylus pasikal
bėsiu! dažnai būna įdomesni ir 
teisingesni už kalbą .

Savo vaikiškomis mintimis 
mes manome, kad žmonių or
ganizmas, žemės organizacija 
taip sutvarkyta, kad geriau 
jau nebereikia. Vienok ne kar
tą esame dejavę, kad turime 
klausyti nemalonius žodžius, 
kvailą prakalbą, blogą muziką, 
apkalbėjimus ir t. t. Kai kas 
pasako, kad tuomet galima 
užsikimšti ausis, bet tai netiesa. 
Ausis negalima taip uždengti, 
kaip akis, čia tai jau vienas 

I trukumas, dėlto aš buvau labai 
nustebęs, kai pamačiau plane
tas, kur nėra to trukumo. Kai 
sustojome toje planetoje, tai 
Uranija atkreipė mano dėmesį 
i tų gyvcnt<>jų ausis, kurios 
užsidarydavo kaip akys blaks
tienomis ir jokis garsas tuomet 
negalėjo įlysti į ausis.

—Čionai, — tarė ji, — daug 
rečiau tereikia sulaikyti pyk
tis, negu žemėje, ypač partijų 
.•letenose, nes priešininkai nie
ko nenori girdėti, nežiūrint į 
iškalbingiausių oratorių nasrų 
aušinimą.

Dar vienoje planetoje teko 
matyti gyvūnų be jokių apdarų, 
nes ten yra labai karšta, at
mosfera pripildyta elektros, ir 
svarbią, rolę lošia fosforas. 
Aistrumui apsireiškiant nu
švinta kai kurios kūno dalys. 
Tenai vyksta tas pat kaip ir 
šiltą vasaros naktį musų lau
kuose ir miškuose, kad žūna 
maži, švitėjanti vabalėliai savo 
meilės ugnyje. Įdomų vaizdą 
sudaro tie šviečiantys kūnai jų 
miestuose. Jų šviesos spalva, 
nevienoda, skiriasi lytimis, o 
jėga priguli nuo amžiaus ir 
temperamento. Vyrai leidžia 
aiškią šviesą, o moterys, pap
rastai, melsvą arba palšą, ma
žai tepastebimą, šviesą. Apie 
tai, kaip atrodo, tegalėtų, gal 
tik musų šviesieji vabalėliai 
Įsivaizdinti, kokį įspūdį daro 
į vienas kitą. Lekiant pro tą 
planetą buvau labai nustebin
tas, “bet dar labiau nustebau 
lekiant pro jos palydovą.

(Bus daugiau)

Tel. Brunsvvick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

PO GAISRO 
IŠPARDAVIMAS

Gegužio 9tą dieną kilo gais
ras musų krautuvėj — ug
nis tapo greitai sustabdy
ta. Dabar pianai, fonogra
fai, radio, rekordai ir roles 
parsiduoda už labai žemą 
kainą. Pasinaudokite šią ne
paprastą atsitikusią progą.

JOS. F. BUORIK
3343 So. Halsted Street



Antradienis, Geg. 18, 1926

CHICAGOS 
ŽINIOS

Mrs. Frances Kowalkowski, 
1737 N. Hermitage Avė., kuri 
buvo su savo duktere suimtos 
tyrinėjant jos vyro Alex Ko- 
vvalkowski mirtį, dabar policijai 
prisipažino, kad ji nunuodijo 
savo vyro aršeniku, kada tasis 
susirgo influenza. Buvo many
ta, kad jis mirė nuo influenzos, 
bet jo brolis nužiūrėjo nunuodt- 
jimą, lavonas tapo atkasta ir 
rasta viduriuose nuodų. Duktė 
gi paliuosuo. i.

Jiedu buvo vedę 20 metų, bet 
jis buvęs visą 
jos nemylėjęs.
12 vaikų, kurių 
bar ji laukiasi 
susirgo influenza ji numatė ge
rą progą jo atsikratyti, nusipir
ko aptiekoj aršeniko ir sergan
čiam įdavė, po ko ant rytojaus 
ir pasimirė.

Du plėšikai pristatydami kai
po real estate pardavėjai, įsiga
vo į Mrs. Rose Goldstein, 3820 
VV. Adams St. namus ir grūmo
dami revolveriais atėmė iš jos 
už $10,000 brangmenų. ' ų.

SPRAKTAS BANCEVIČ1UI

“Drapiežnas dzūkas” įtūžo. 
Rodos, jau daugiau kaip savai
tė laiko, o jis vis rėkia ir rė
kia. Esą Požėla bijo dar kartą 
su juo persitikrinti; Požėla jį 
(Bancevičių) “neteisingai” pa- 

| ritęs; ne Požėlai, o jam, “dra- 
piežnam dzukui” Bancevičiui. 
priklauso diržas, ir lt.

Ar “drapiežnas dzūkas” turi 
teisės kviesti Požėlą “persitik
rinti“ — ne mano reikalas. Bet 
kad jis neturi teisės reikalauti 
to diržo, kuris buvo duotas nuo 
manęs ir mano gerų draugų — 
tai visi žino. Kažin kodėl to 
negali žinot pats dzūkas?

Aš turiu dokumentą, rodan
tį, kad tas diržas, kurį taip pa
mėgo “drapiežnas dzūkas”, bu
vo duotas tam, kuris laimės ris- 
tynes tiktai tą vakarą. Bisty- 
nes laimėjo Požėla. Ir visiškai 
nesva/bu, kur tuomet buvo 
dzūko kojos. Jos/ galėjo likti 
namie, būti užmestos ant sto
go ar kur kitur. Bet sykį “dra- 
piežno dzūko” nugara buvo 
pritrinta prie inatraso — to ir 
pakanka. Jis prakišo ristynes.

Dzukd žiniai dar kartą pra
nešu, kad tą diržą davė ne k liu
kas ar kas kitas, bet aš, žemiau 
pasirašęs, ir mano draugai. Mes 
nieku badu nesutiksime, kad 
dėlei jo dar kartą eitų risty- 
nės. Pagalios, argi dzūkas nė 
tiek nesupranta, kad tą vakarą' 
visa publika pripažino, jogei 
diržą laimėjo Požėla? Tai kam 
jis dar rėkauja ir savinasi tai, 
kas jam nepriklauso?

Ant galo, man navatna, kad 
dzūkas . prisispyręs reikalauja 
to “persitikrinimo”. Juk kelis 
kartus jisai jau buvo paguldy
tas! Argi jis ir vėl norėtų, kad

sau vieta.

Pereitą, sekmadienį buvo pir
mi šiemet piknikai. Nors visą

tą
pa-

Gandai tankiausia pasilieka 
tik gandais, bet šis gandas yra 
tikras.

p

Garsusis vyrų Kubaniaus Ka
zokų Choras tikrai bus Lietu- 

__ .. . „_____________ ___  vių Auditorijoj, pradžioj atei- 
Požėla jį valkiotų po matrasą J nančios savaitės, būtent utar- 
kaip kokį maišą?____________ fninke, gegužės 25 d. Mačiau tai

Man rodos, kad dzūkas išė- užrašyta juodu ant balto — 
jo iš “stailo”. Jeigu jis nori Liet. Auditorijos knygose. 

t *
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BILLY'S UNCLE

AT LAŠT

KUBANIAUS KAZOKŲ KONCERTAS

laiką žiaurus, 
Jiedu sugyveno 
6 yra gyvi; da- 
13-to. Kada jis

lės
Geg. 25 d. IJetuvių Auditorijoj bus progos užgirsti paskilbusj Kubaniaus Kazokų Dai- 

choro koncertą. ( , lt/ ■
Kur tik tas choras nedainavo, visur turėjo didžiausį pasisekimą. Franci jos, Italijos, Is

panijos, Portugalijos, Pietų Amerikos ir, pagalios, Jungtinių Valstijų laikraščiai didžiausiu 
entuziazmu kalba apie kazokų chorą. Pavyzdžiui, vienas Milano muzikos kritikas sako, jog 
tas choras “siekia aukščiausios tobulybės laipsnio”. Gi franeuzų kritikai tiesiai sako, jog 
Paryžiaus publikai neteko girdėti geresnio choro, negu kazokų.

' 1 I ♦

Taip kalba žymus muzikoskritikai.
os išgirsti to pasižymėjusio choro koncertą. Tuo

labiau, kad didelis nuošimtis nuo koncerf
J. Dikinio. -v

Tad lietuviai neprivalo praleisti pf
dno yra skiriamas parėmimui sergančio artisto

Atsilankę į koncertų ne tik išgirs “gyvus vargonus” (taip kai kurie vadina kazokų cho
rų dėl jo nepaprastai sutartino dainavimo), bet ir parems nelaimės ištiktų art. Dikinį.

Kaip žinia, art. Dikinis serga džiova. Jam reikalinga greita pagalba. Kas dabar duos, 
tas dvigubai duos. Tad visi stokime į darbų, kad šis koncertas butų kuosekmingiausias, nes 
tai reikš paramą art. Dikiniui. —N. . J

“persitikrinti”, tai gali pasi
rinkti sau lygų, o ne Požėlų. 
Požėlai su juo nebėra ko “tik
rintis”. Dzūkas gavo, ko reikė
jo — buvo paguldytas, ir to pil
nai pakanka. —Juozas Lukas.

Lieluviii Rateliuos
Bridgeportas

Brid-

visus

“Ir pasklido gandas po 
geportą platų...”

Gandas, kuris sujudino 
lietuvius.

Mat vienas-kitas nugirdo, kad 
ateinančią savaitę į Lietuvių 
Auditoriją atjoja, ar atvažiuo
ja Kubaniaus Kazokų Choras. 
Ta žinia behiatant aplėjkė visą 
Bridgeportą. Kiekvienas’ teirau
jasi apie tą chorą, kada jis bus, 
ar tikrai bus Liet. Auditorijoj, 
nes niekas nesitikėjo, kad gali
ma butų tokį chorą užgirsti pas 
lietuvius, lietuvių koncerte, lie
tuvių svetainėje. O tie, kurie 
jau kartą girdėjo tą chorą, tie 
laksto po visas įstaigas steng
damiesi sužinot; kada tas cho
ras bus ir ieško tikietų, kad ga
lėtų tuoj nusipirkti ir iškalno 
užtikrinti

Kokis tas choras, aiškinti ne
reikia. Pasiklauskite tų, kurie 
jį yra girdėję. Tie jums pasa
kys, kad geresnio vyrų choro 
dar niekam neteko girdėti. Jis 
apvažinėjo veik visą Europą, 
Centralinę ir šiaurinę Ameriką 
ir vis.ur turėjo didžiausio pasi
sekimo, tad choras turi būti ge
ras.

Taipjau nugirdau, kad didelė 
dalis to choro koncerto pelno 
eina sušelpimui sergančio artis
to J. Dikinio. Smagu, kad ir 
svetimieji remia musų artistus.

Įžanga, kiek girdėjau, bus 
visiems vienoda ir pigi — tik 
$1.00.

Besiartinant eucharistiniam 
kongresui, sujudo parapijos dar 
buotojai. Jie siuntinėja laiškus 
netik katalikiškom, bet ir “be
dieviškom” draugijoms prašy
dami, kad jos davylautų viso
kiausiose sąryšy 
rengiamose 
šavimuose. 
tai pinigai.
laksto ir j ieško pinigų, nes to 
kis kongresas, tad ir dalyvavi- 

Tad nepamirškime geg. 25 d. mas jame, labai brangiai kai- 
>nuoja, o čia pinigų nėra. Drau
gijos pinigų neduoda, o iš kitur 
negali gauti. Kita draugija gal 
ir duotų, bet ir pati neturi, nes 
didžiuma katalikiškų draugijų 
vos galą su galu suduria: kiek 
įplaukia tiek ir išmoka, 9 jei 
lieka kokis doleris, tai visokių 
maldautoji^ yra užtektinai — 
juk reikia vienuolinams, kop
lyčioms, visokioms brostvoms 
ir tt. ir tt.

ir ateikime pasiklausyti geriau
sio choro, kuris visą vakarą dai
nuos smagias rusų kazokų ir 
nekazokų dainas.

Ateinantį trečiadienį, geg. 19 
d., į Mark White Sq. svetainę 
į svečius pas Jaunuolių Orkest
rą atvyks inž. K. Augustinavi- 
čius ir duos jiems paskaitą apie 
Pasteurį, garsų franeuzų dakta
rą, kuris tiek daug gero žmoni
jai yra padaręs.

Jaunuoliai norėtų, kad ir kitų 
draugijėlių nariai atvyktų 
vakarą pas juos į svečius 
siklausyti šios paskaitos.

Pereitą sekmadienį brighton- 
pargietis p. Mikas Briedis ap
sivedė su bridgeportiete p-le Ur
šule Matekoniute. Surišo juos 
“neatmezgamu mazgu” kun. 
McNamee, šv. Dovido bažnyčios 
(32 ir Emerald gt.) klebonas. 
Vestuvių puota, dalyvaujant 
nedideliam būreliui artimiausių 
jaunavedžių draugų, buvo kle

PVGCV. OF

bonijoj, kur jaunavedė yra .bu
vusi šeimininke per keletą me- 
tų.

Jaunavedžiai apsigyvens
Brighton Parke.

su kongresu 
parodose — mar- 

Bet svarbiausia,— 
Darbuotojai visur

j

Pereitas sekmadienis Bridge
porte buvo tikra “jaunuolių 
diena’-. Liet. Auditorijoj buvo 
žiūrono mokinių koncertas, o 
Mildos svetainėje — labai sėk
mingas pirmas bendras nepar
tinių jaunuolių draugijų vaka
ras. Be to Jaunosios Birutės 
orkestras ir niekurie nariai iš
pildė dalį programo ir Dr. Vin
co Kudirkos dr-jos vakare M. 
Meldažio svetainėje.

savaitę buvo šalta, bet sekma
dienis pasitaikė šiltas ir gražus, 
taip kad piknikai galėjo pilnai 
pasisekti.

Ateir.antį sekmadienį bu o 
Helis piknikas Stikney darže 

Lyons, III. llengia j| Susivieni- 
j imas Lietuvių Draugijų, Kliu- 
bų ir Kuopų Bridgeporte, prie 
kurio priklauso veik visos Brid- 
geporto draugijos ir kurio pa
stangomis daugiausia ir pabu- 
davota Liet. Auditoriją —Y.

Del 
Odos Ligą
Žmonės kurie turi nirftiunią oei 

metu eilę winn ramu mieirą it pa
ilsi hevfirt imMiip (.a<lum Olutmcnt 
Jis prašalina niežėjimą tuojau, su
minkština ir gydo odą ku> tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadutn 
Ointment * yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Compąny, 
576 Fifth Avenue, New York.'

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

ANTANAI BUDV1T1S
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Gegužės 16 dieną, 2 valandą 
ryto, 1926 m., sulaukęs apie 38 
metų amžiaus; gimęs Papinau- 
jos kaimo, Kvėdarnos parapi
joj, palikdamas dideliame nu
liūdime savo mylimuosius ir 
mylinčius moterį Emeliją; 
Franciška-duktė 10 metų; Ka- 
KimierąfS-sunus 9 metų; sesuo 
Barbora* Jagminienė, Švogeris 
Frar.ciškus Jagminas, trys pus
broliai Jankauskiai ir pussese
rė Barbora Daunienė, o Lietu
voj senus tėvukus ir 6 seseris. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
4609 Rockwell Street.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Gegužio 20 dieną, 7:30 valan
dą .ryto iš namų į Panelės 
Švenčiausios .Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
UŽ vėlionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano Bidvičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Vaikai, Sesuo 
ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra
verius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

U3I

STEPONAS VINAŠINSKIS

Gegužio 16 dieną, 8:00 valandą va
inotą amžiaus; gimęs Lietuvoj, pa

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
karo, 1926 m., sulaukęs apie 40 
liko dideliame nuliudiine moterį Stanislavą ir 2 sunu: Bronislovą 15, 
Steponą 13 metų, ir dukterį Eleną 5 metų, 2 švogeriu Petrą Gricių 
ir A. Dubavičiy, Amerikoj. Lietuvoj hrolj Aleksandrą ir seserį Ele
ną. Kūnas pašarvotas, randasi 3244 S'o. Ėinerald Avė.

Laidotuves įvyks Gegužio 19 dieną, 8:00 valandą iš ryto iš na
mų j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionioi sielą, 0 iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Stepono Vinašinskio giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį pątarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sunai ir Duktė Vinašinskiai

• Laidotuvėse patarnauja 1 graborius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIKSUI ASHI.ANP STATU 

BANKO .

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marehall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

f

(I

Simpatiškai - 
Mandagu' — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J.' F. Eudeikis Komp.
PAGRABV VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yardš 1741 ir 4040 
SKYRIUS;. ;

4447 So, Fairfietd Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
Auburn Avė., Tel. Blvd. 32013201 

b..,-

J, F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietavis 
Graborius Chicagoje

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

OFISAS:
668 W. 18th SL 
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 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrahų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th SU Čhicago
✓

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyetę. 
Prirenga teisingai akinlus» Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street 
Pohns Boulevard 7589

; Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pi eitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo 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. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augfito virš Platte ap- 
tiekos, 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 Privatiškomis
Ligomis

. • *
Privatiškos ligos yra pavojingos 

gyvenime ir reikalauja inteligen
tiško ir teisingo gydymo. Tūkstan
čiai yra nustoję savo sveikatos ant 
visados ir statė į pavojų savo gy- 
vybęibandydami be vertės gydymą, 
kurie prižadėjo greit išgydyti. Per 
trisdešimtį metų praktikavimo, Dr.

Ross yra išgydęs 
tūkstančius, ku
rie turėjo tas li

ūgas.
Serganti yra už- 

Etyrašomi atsilan- 
Jkyti ir gauti tą 

patį gydymą, su 
pagelba kurio gy- 
dytojas yra atga
vęs sveikatą tūk
stančiams kitų.

DR. ROSS turi daki- 
dimą praktikuoti Medi- 
cirtą ir Chirurgiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tas Illinois State Board 
of Health. Buvęs Svei
katos Komisijonierius 
antro didžiausio mies
to Illinois valstijoj. Yra 
baigęs didtiausię Medi
cinos Kolegijų ir turi 
patyrimų virš trisdešim
ti metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chronišką 
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 cėles. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nės turi prašalinti iš savęs silp
numą ir ligas. Grynas kraujas 
suteikia sveikatą ir stiprumą; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
mirtį.

Nieko Nekainuoja Pasita- 
z rimas su Dr. Ross.
Didžiausia slaptybė yra užlaiko

ma. Atsišaukite dėl kraujo ir pil
no išegzaininavimo.

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

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

Jei nori išmokti 
gerai rašyti - 
nusipirk typewriterį.



Lietuvių Rateliuose
Jaunuolį vakaras

Sekmadieny, geg. 16 d., Mil
dos svet. įvyko pirmas bendras 
nepartinių jaunuolių draugijė
lių vakaras, kurį surengė ir 
kuriame programą pildė Jau
nuolių Orkestras, Jaunoji Biru
tė, Dailės Choras (So. Engle- 
wood) ir Dailės Vaikų Dr-ja 
(Garfield Park).

Nors diena pasitaikė karšta, 
tečiaus žmonių prisirinko pilna 
Mildos svetainė. Programas bu- 

• vo geras ir įvairus, nes jį pildė 
keturios draugijėlės. Progra
mas susidėjo iš dainų, muzikos 
ir deklamacijų. Visų programo 
dalyvių ir suminėti ih'galima, 
tiek daug jų buvo. Ir kiekvienas 
savo dalį iš] ildė gerai. Man la
biausia patiko ceklamacijos 
jaunos mergaitės iš So. Engle- j 
wood, rodos, Urbiutės. Ji kiek-1 
vieną kartą buvo pasirėdžius 
deklamacijai pritaikintu kostiu
mu, laimi gražiai vartoja lietu
vių kalbą, visus’vaidinimas la
bai geras; iš jos galbūt susi
lauksime geros al'.torčs-aitistes. I

Gražiai pasirodė ir chorai.
Vakaras buvo tikrai šaunus. 

Jaunuoliai pasižadėjo kitą vaka
rą rengti geresnėj svetainėj su 
dar geresniu programų. Ir da
bar programas buvo geras; jei 
jis nepadarė didelio įspūdžio, 
tai tik delei svetainės mažumo:] 
negalima buvo susodinti visų I 
atsiitnkiusių ir tinkamai su
tvarkyti vaikus.

Vakaras buvo daugiausia 
rengiamas artimesniam susipa
žinimui įvairių draugijėlių vai
kų, jų tėvų ir darbuotojų. To 
pilnai pasiekta. O ir šiaip visi Į 
vakarą praleido linksmai; 
kai irgi tinkamai 
no; o gal ir pelno 
draugijėlėms, nors 
jis buvo rengtas.

Buvo skelbiama, kad ir North 
Sidės “Bijūnėlis” dalyvaus, bet 
jis dar nespėjo susirasti naują 
vietą pamokoms ir susitvarky
ti, taip kad šiame vakare daly
vauti negalėjo.

vai- 
pasilinksmi- 

kiek liks 
ne dėl pelno

Taigi pirmasis bandymas 
bendro veikimo buvo sėkmin
gas. Reikia manyti, kad toliau 
draugijėlės dar tankiau ben
drai veiks, iš ko bus didelė nau
da moraliu, materialiu žvilgs
niu pačiom draugijėlėms ir va
karai bus turtingesni iš artisti
nės pusės. — V.

Roseland
Svarbus pranešimas LDN. Ben

drovės šėrininkans ir šiaip 
žmonėms.

Pranešu Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės šėrininkams 
keletu svarbių dalykų iš direk
torių veikimo. Pirmas, susidė
jus aplinkybėms, 
rėjo pertraukti 
kų susirinkimų, 
vasaros karščiai, 
versti pertraukti
rinkimą, jei nesirastų 
svarbesnių reikalų.

Antras, direktoriai laiko savo 
susirinkimus kiekvienų mėnesį. 
Juose kviečia dalyvauti kartu 
ir Šerų pardavėjus. Jų raportai 
parodė, kad veikiama pagal sa
vo išgales labui bendroves.

Trečias, kadangi šėrininkų 
susirinkimai įvyksta neregulia
riai. šėrininkai negali sužinoti 
bendrovės nuveiktų darbų. Kad 
supažindinus su bendrovės nu
veiktais darbais ir ką mano 
veikti, direktoriai rengia gegu
žės 23 d., nuo 10 v. ryte, Wash- 
ington Heights miške pirmą 
šaunų išvažiavimą. Jame bus 
garsus kalbėtojai, • kurie nu
svies bendrovės nuveiktus, vei
kiamuosius ir veiksimuosius 
darbus. Be to bus turtingas 
programas. Todėl turėtų kiek
vienas šėrininkas, šėrininkė ir 
šiaip žmonės atsilankyti j tų la
bai .šaunų išvažiavimų, kuria
me, užtikrinu, busite užganė
dinti programų, žaislais ir kal
bėtojais. Be to sužinosite daug

[Pacific and Atlantic Photo]
James W. Wise, paskelbusio 

New Yorko rabino — Stephen 
Wise — sūnūs, kuris atsimetė 
nuo žydų tikėjimo.

naujų, svarbių, gal nckuriems 
užmirštu dalykų apie bendrovę. 

*Sekreorius.

Kas nauja Naujieną laiva 
korčiy agentūroj?

Ponia Elzbieta Vainauskienė 
14 d. gegužės, per pasidarbavi
mų Naujienų Laivakorčių Sky
riaus, laimingai atkeliavo pas 
savo sūnų A. Vainauskų, šei
myna labai nusidžiaugus su
laukus savo motinėlės, kuri 
džiaugiasi, kad kelionėj turėjo 
visokių patogumų ir nebuvo jo
kių nesmagumų.

Laiškai Alėją Naujienų 
Ofisai!

Prašome juos greitai atsiimti, 
nes priversti busime juos 

žinti paštui.
K>a-

Ascilla Jo. 
Budris Ona 
Beržinis Wm. 
Balčiūnas Peter 
Baikauski Mary 
Daraška P.
Gutauskas’Jonas 
Gudaitis John 
Gestautienė Enelle 
Geniotis Rev. 
Gildutis Antanas 
Gukas A.
Horvat H. P.
Janaitis Stanley 
Jokubonis B. 
Juras A. 3 
Ječuce Ona 
Kvedrosky Ignacas 
Kussos P.
Krigelis John 
Krauklis Anna
Kudok Zofija (registruotas 

laiškas)
direktoriai tu-1 Kasulis A.
vieną šėrinin- Kuser, Henry
Kuomet užeis Lintikice T.

gal bus pri- Ulingis J.
ir kitą susi- Mažeika Stephen

naujų | Markūnas P.
Paškevičius G. M. 
Preikšas G.
Pulokas Jonas 2 
Puceta Jos.
Puznecky Juozas 
Petrauskas Felix 
Petronis Anton 
Rushevvski Anton 
Russell Ros. 
Shimkus Aug-ust 
Stankes A. J.
Shaucunas Jim 
Sony Paul 
Stralia Jonas 
Studenas C.
Taujanskas Heorge 
Venslav Justin 
Vingis L.
Waikassas Frank 
Vainauskas P. 
Warbo A. G. 
Yuknis T. 
Walulis Jonas 
Vasilius J. 
Vilkas S.
Q. H.
Zyle Juozapas

NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, Geg. 18, 1926

Pranešimai
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI 5100.00 T

AtsakymaH: $100,00 ant Ryk p 
$6.00 j melus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

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

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

Naujieną. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo Jc su
žinosi kaip g”eil dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Prisidėkite į šią draugiją 
Chicagos Lietuvių Draugija S. 

yra didžiausia savišelnps organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašclpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrui ir moterys 
nuo 16 iki 15 metų. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra • prieinamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sglygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos 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 aplikacijų j Chi- 
cagos Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

p.

LSS 4 kuopos susirinkimas įvyks 
antradieny, gegužės 18 d., 8 
vakaro, Raymond Chapel syet 
lonėkit visi 
sirinkiman.

nariai, atsilankyti 
—Valdyba.

vai.' 
Ma
su- ;

Paskaita
Gegužio 19

jaunuoliams. — Seredoj, 
dieną. Jaunuolių Orkes

trui, Mark White Scjuare svetainėj, 
inž. K. Augustinavičius skaitys apie 
Dr. Pasteur. Kviečiami ir 
gijelių nariai atsilanka i i 
skaitą.

ki tų drau- 
j šių pa-

Valdyba

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

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-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 mokėti sykį 
| savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da« neap- 
i upinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Roulevard 9663).

Ar jus žinote, kad
Laike vasario menesio 1926 Lie

tuvos exportas. siekė dvidešimtis ke
turis milionus litų, o importas sie
kė šešioliką milionų litų. Tai nuo 
pat 1924 metų Lietuvos ex portas bu
vo toks didelis. Ar jus žinote, kad 
Helmarai yra supakuoti į popierines 
dėžutės, kurios apsaugoja nuo susi- 
laužymo ir susilankstymo, taip kad 
Helmarus gaunate šviežius ir čielus. 
Pirmutinis ir paskutinis jų yra ge
ras.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris prie bu- 

černės ir grosernės; aš turiu didelį 
ir geroj vietoj biznį. Geistina, kad 
atsitiktų geras ir. teisingas žmogus, 
turintis įnešti pusę. Nemokantį iš
mokinsiu. Kreipkitės laišku į NAU
JIENOS, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, UI. Box 638.

ISRENDAVŪJIMUI
ANT RENDOS štoras, 4 kamba

riai dėl pagyvenimo, geroje vieto-1 
je, tinkamas dėl visokių biznių, 
netoli lietuvių bažnyčios. Tam pa
čiam name fintas ant rendos, 5 
kambarių, 1434 So. 49th Ct. Atsi
šaukite pas savininką

4938 W. 14th SI., Cicero, III.

PASIRANDAVOJA ruimas vaiki
nui ar merginai, čystai užalikomas, 
šviėsus ir patogus, su valgiu ar be 
valgio, pagal reikalavimą.

J. M., 449 W. 103 PI.

RENDAI moderniški flatai po 5 ir 
4 kambarius ant Brldgeporto. Renda 
pigi, elektros šviesa.

3738 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

ĮVAIRUS SKELBIMAI

MĖNESINIAI APMO
KAMI KONTRAKTAI 

Del Deed
Mokame Gerą Kainą. 

Greitas Veikimas.
Jei jus gaunate mėnesinius išmo
kėjimus už jparduotą savo namą, 
atsineškite savo visus dokumentus 
ir kontraktus dėl deed, mes už
mokėsime geriausią kuiną Chica
goje už likusią neišmokėtą sumą 
pinigų.

Atdara vakarais 
6:30 iki 8:30

BANKERS' OISCOUNT 
COMPANY

Suite 405 Otis Building 
10 S. La Šalie Street 

Franklin 4431

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Mėnesiniai Apmokami Kon 

traktai Del Deed

Mokame gerą kainą, Greitas veiki
mas. Jei jus gaunate mėnesinius iš
mokėjimus už parduotą savo namą, 
atsineškite savo visus dokumentus ir 
kontraktus dėl deed, mes užmokėsi
me geriausią kainą Chicagoje už li
kusią neišmokėtą sumą pinigų. Ofi
sas atdaras vakarais.

BANKERS* DISCOUNT CO.
10 So. La Šalie St., Suite 405 

Franklin 4431

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA sclektorkų — penkiasde
šimtis smarkių merginų, darbas 
prie dešrų suvarstymo. Nuolat dar
bas ir gera alga, puikus darbo 
kambariai. Pasilsio laikas iš ryto 
ir po pietų. Atsišaukite į Superiten- 
dento Ofisą ,

OPPENHEIMER CASING CO. 
1020 W. 36 St.

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
PRATURTĖK

Nusipirk puikiausi restaurantą, 
Bridgeporte, pigiai, nes aš išva
žiuoju iš Chicagos. Savininkas.

3103 So. Halsted St.

PARSIDUODA elektrikinė čevery- 
kų taisymo šapa; viskas gerame 
stovy, 3 ruimai pagyvenimui, ren
čia pigi; gali pirkti Ir rakandus sy
kiu. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

2312 W. 23rd St., Chicago, III.

BRIGHTON PARK
PARDAVIMUI restaurantas, gera 

vieta dėl biznio, ilgas lysas, pigi 
renda. Turime du bizniu, vieną tu
rime greit išleisti.

Kreipkitės:
3202 S. Halsted St., 2 lubos 

Tel. Boulevard 2285

PARSIDUODA dry goods štoras. 
geroj vietoj, renda pigi, parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant namo, lo
to. Turiu parduoti iš priežasties ki
to biznio.

2545 W. 69 St.
A. Michalo

150
4, 5 ir 6 

medines arba murinės.

—iT ........... —,----- —----------———
LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ

Spauzdinam įvairius spaudos dar-’ 
bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programus, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. .Spaudos (laibus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 

musų spaustuvę.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 

SPAUSTUVĖ
710 W. SSrd St., Chicago, III.

Tel. Yards 6751

i

CASH PASIŪLYMAS 
Į 24 VALANDAS 
Geriausios Kainos

Chicagoj
išrenduotus reziden- 
namus arba lotus.
perkame visokias

UŽ 
cijų 
Mes 
praperčių rendų įplaukas. 
Prapertės turi būti išmo
kėtos arba., pirmo morgi- 
čio. Atdara vakarais 6:30 
iki 8:30.

Bankers’ Oiscount Go.
Suite 405 Otis Bldg 

10 So. Ld Šalie Street
Franklin 4431

........-.................. .
Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

ŠIUOMI turiu garbės pranešti vi
siems savo pažįstamiems, kad aš pa
dariau ryšius su Howard E. Walter 
& Co., Keal Estate Inv., 3124 West 
63rd St., Phone Prospect 8820. Visuo
se reikaluose prašau kreiptis viršmi- 
nėtu antrašu arba Prospect 7360.

PETER A. SEDEMKA
.... .. ",4 ■ M .....

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodamo visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co„ 
1637 West Divislon SU 

netoli Murshfield
■— <T«II

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

Tel. Yards 7282
BRZDGEPORT PAINTING

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prea.

Už-

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikatė-

LjfįžP’y' ssen, Restauran- 
frįįP'S tų, Kendžių, Be- 

kemių. Musų 
Ef^^specialurnas Geras patar

navimas, žemos kainos. 
Sosthelms, 1912 So State St.

1 STOCDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 

valgiu arba be valgio 1 fl., 7801 So. ' l)unne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Morgan Street. I Avė. Phc.ne Lavvndale 0114.

KAMBARIS vendai vyrams. I lu
bos. 4440 So. Campbell Avė.

RENDAI ruimas dėl vieno vyro su

REIKALINGA moteris bei mergi
na dirbti prie namų, prie vaikų.

1922 So. Jefferson St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ >T

PARSIDUODA kampinė bučernė 
ir grosernė. Biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastis svarbi, patir
site ant vietos.

3935 So. Califomia Avė.

PARSIDUODA bekarnė už “cash” 
arba mainysiu i grosernę, bučernę 
arba mažą namą. Tel. Yards 4095.

KEIKIA 2 gerai išrodančių 
sales managerių ir 6 smarkių 
salesmenų pardavinėti apart- 
mentinius ir biznio lotus Chi
cagoje, 8U mylios nuo vidur- 
miesčio, 63 St. ir Marųuette 

' Park distrikte. Atsilankykite 
į kol mums dar reikia pardavinė
tojų, Room 1506, 10 So.
Šalie St., J. R. Arvidson.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų, 
ice cream’o parloras. Bargenas.

3752 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA jauni šuniukai 
police dog” veisles.

2159 W. 22nd Place

Parsiduoda Ręst auranas
Vieta išdirbta, prie karų linijų. 

Turiu parduoti šią savaitę.
2414 W. 47th Street

GRINDER’IŲ
TURI turėti patyrimą prie 

grinding bąli bearing racers. 
[Pageidaujama operatorių, ku
rie yra operavę Van Norman 
Mašinas.

AHLBERG BEARING CO.
317 E.. 29 Str.

PARDAVIMUI Wurlitzer Console 
fonografas, kaina $25. Malykit va
karais. 1917 So. Racine Avė. Užpa
kaly, skiepe.

BUČERNĖ
Del svarbios priežasties, pigiai par

duosiu arba mainysiu ant loto arba 
namelio, šaukit tuojaus

Yards 4951 
LEON R. JARUSZ 

3252 So. Halsted Street

REIKIA atsakančių vyrų pardavi
nėti automobilius. Turi kalbėti ang
liškai, lietuviškai ir lenkiškai. Paty
rimas nereikalingas.

5718 So. Western Avė.

REIKALINGAS barbens. Turi bū
ti patyręs savo darbe.

856 W. 33rd Street

VEDĘ vyrai, kurie moka 
kalbėti ir rašyti angliškai, rei
kalingi kaipo salesman’ai, ga
rantuota alga ii* komisas. Rei
kalaujama paliudymo. Klauskit 
MR. NEBLUNG, 1515 W. 47 St.

AUTOMOBILIAI

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au- 

Studebakers 
tvirtus ka- 
Studebaker 

yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes 
Pašaukit bile 
sim

tomobilių agentūrą, 
kompanija, kuri dirba 
rus. Standart Six ir

gaunam ant mainų, 
kada, o mes pribu-

AUTO SALES

PARDAVIMUI restaurantas, gera 
vieta, pigiai parsiduoda.

3258 So. Morgan Street

PARDAVINĖTOJŲ IR VERTELGŲ 
ATYDAI’

Aš turiu pervirši šilkinių dresių 
moterų ir vaikų. Parduosiu labai at
piginta kaina.

CARLTON, Ine.
337 So. Franklin St.

BARBERNfi 4 kėdžių, pir
mos klesos. Parduosiu arba 
mainysiu j Beal Estate.

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St. 

Box No. 47

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 8 kambarių rezi

dencija, garu šildoma, cementuo
tas skiepas, 2 karų mūrinis gara
žas, kaina $6800, išmokėjimais, 
11948 Eggleston Avė. Pullman 0755.

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

MILDA
3121 So. Halsted St.
Tel. Roulevard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasulis. vedėjai

3 FLATŲ namas, netoli Ashland 
ir 79 St., 5—5—5 kambarių, PA 
metų senumo, kaina tiktai $25,000, 
cash reikia apie $5000. Geriausis 
bargenas šioj apielinkėj.

1738. W. 79 St.
Tel. Triangle 3252

PARSIDUODA Fordas sedan 1925 
metų, beveik naujas. Pigiai. Vaka
rais 4357 So. / Washtenaw Avė.

Lafavette 1329

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilankykit pas 

WEST AUTO WRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Roosevelt 2794 

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

BARGENAS. Pardavimui 2 flatų 
medinis namas, 6—7 kambarių, va
na, elektra, randasi 465 W. 28 St. 
Kaina 
mais. 
pas

tik $5750, lengvais išmokė.ji-
Del informacijų kreipkitės

MR. FEENEY,
559 W. 31 St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai parloro, 

miegruimio, valgomojo, vygė, lem
pos, kaurai, gerame stovyje, 5520 
Drexel Avė. 2 fl. Plaza 1576.

BARGENAI
MURO namas 8 pagyvenimų, ge

rame stovyje, renda $2200į metus. 
Kaina tik $18,000, įmokėti $5000. 
Randasi North Sidčj, lietuvių ko
lonijoj.

MURO namas 5 ir (> kambarių, 
beismentas, aržuolo baigtus. Taip
gi 2 karam garažas. Lotas 50V125 
Gražioj apielinkėj. Kaina $13,500, 
įmokėti tiktai $3000.

švelnia ir Mankus 
1443 N. Paulina St. 
Tel. Armitage 6411

PARSIDUODA rakandai 5 kam
barių, gerame stovyje, tiktai $150. 
Paslrendavoja ir fintas labai pigiai 
— tik 22 dol. 1827 S. Halsted St.

M. Herman.

PARDAVIMUI

MAROUETTE MANOR 4 FLATŲ. 
Man reikia pinigų, parduosiu savo 
4 flatų namą su ekstra flatu skie
pe, aržuolo 
lietaus lašų 
čiai, 2 karų 
dų $4800 į 
ninką, 2814 
kit Hemlock

JOHN CHURCH Autostyle Gro
jikus, Šis pianas yra superidr 88 
notų, $850 grojiklis, parduosiu už 
$150 cash arba paimsiu $30 cash, 
o kitus po $10 į mėnesį, jei pilkė
jas suteiks gerus liudymus. I’ama- 
lykit šiandien

M R. KUNZ, 
2332 W. Madison St., 1 fl.

trimingas, tile sienos, 
vana, miegojimui por- 
murinis garažas, ren- 
inetus, matykit savi- 
W, 63 St., arba šau- 
4373.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
—4 kambarių flatai, 2 karų gara
žas, rendos $42, 2040 Ruble St.

PARDAVIMUI bizniavęs lotas. 
Geroj vietoj, Cicero. Savininkas 1 
lubos, 1319 So, 48 Ct., Cicero, 111.

150 — NAMŲ
Dabar budavojamų: 

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

Pirmas jmokėjimas tiktai $100, ki
tus kaip rendą. šis namų olselio 
pasiūlymas yra dėl jūsų pasirinki, 
mo. Galit įsigyti vieną tų puikiu 
namų tiesiai nuo savininko, tiktai 
su biskiu įmokėjimo, kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. At
sišauki! šiandien.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Avė. 

6407 Irving Park blvd. 
6537 Irving Park blvd.

GAUSIT GERA FARMA PIGIAI

esu pri-
70 akrų

Del savo moteries ligos 
verstas parduoti gražią 
farmą didžiausioj lietuvių koloni
joj Michigane, arti Fountain, prie 
didelio kelio; upelis bėga per far- 
iną; geros triobos. Kas greit pirks 
— parduosiu labai pigiai.

Y. GEDMIN
10104 Wentworth Avė., Roseland

MŪRINIS 2 fialų namas, $9900, 
netoli 35 St. ir Archer Avė. Nau
jas modemiškas bungalow styliaus, 
$1300 cash, po $60 j mėnesį.

3332 S. Hamilton Avė.
Hough 4213 S. Halsted St. 

Yards 0808.

PARSIDUODA 6 kambarių cott- 
age. Elektra, telefonas. Nebrangiai. 
Apleidžiu Chicagą.

3426 So. Leavitt Street

PARSIDUODA lotas ant So. 56th 
Avė. Ciceroj. Vincas Maslauskas, 
1527 — So. 50th Avė.

BARGENAS. Lotas 30x125 pėdų, 
yra suros ir vanduo, So. Karlov Avė. 
ir 57th St. pigiai. Važiuoju j Lietu
vą. M. Karkus, 1608 So. 50th Avė., 
Cicero, III.

2 flatų medinis namas $3500
Bargenas cottag’ių ir flatinių na

mų. Atdara nedaliomis ir vakarais. 
5740 Wentworth AVe. Phone Went- 
woi‘th 1309.

MOBTGECIAI-PASKOIOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION

Lafayette 6788

24 va-

ir ab- 
biznio.

Cash Už Jūsų Namų 
Įplaukas Ir Lotus

i • . *

Už bile išmokėtą namą, 
landų patarnavimas.

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

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

501 Roanoke Bldg., Central 4757

TEIKIAM GREIT PASKOLAS 
$1,000 ir daugiau, 2*6 nuošimčio 

be komiso.
Lincoln Loan Association 
1931 Milwaukee Avenue 

Netoli Western ^ve.

$250.000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

Valentine Dressmaking 
College

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

M. E. HUTFILZi Manager

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

Illinois Plumbing Works
514 N. La Šalie St.

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir 
karais ir jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų išmokinimas 
rengs jums darbą arba patys
lėsite eiti i biznį. Atsišaukit arba 
taškykit

International Barber College
672 and 651 W. Madison St.

CHICAGO, 1LL.

va- 
kol 
pli


