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Gen. Haller ruošias 
pult Varšuvą *įWę

Genevoj susirinko nusi 
ginklavimo komisija

Naujiem) ekskur 
sijos į Lietuvą 

išlydėjimas

Pensylvanijoj kanditatų nomi 
nacijose laimėjo “slapieji”

o

Generolas Haller ruošiasi 
pulti Varšuvą.

Pilsudskio priešas turįs 25,000 
ginklų; didžiuma kariuome
nės remianti senąją valdžią

Lenkų zlotas visai smunka

DANCIGAS, geg< 19. — Nors 
oficialios žinios čia sako, kad 

[tiutijoji valdžia esanti stipriai 
įsitvirtinus Varšuvoj, visiškas 
lenkų zloto smukimas Dancigo 
biržoj rodo, kad maršalas Pil
sudskis susitinka su rimtais 
keblumais.

P. Plucinskis, buvęs Lenkijos 
diplomatinis atstovas Dancige, 
remia generolą Hallerį, kovo
jantį Pilsudskio valdžią.

Priruošiamoji nusiginkla 
vimo konferencija

----------- -------- I

Nesutarimas pirmoj komisijos 
sesijoj; Italija ir Francija bi-1 
jo nusiginklavimo

GENEVA,
Vakar

geg.
čia

Šveicarija, 
prasidėjo 

tarptautinio ■ 
konferencijos

■ > ,xx<« :o I >- »•■
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Gegužės 12 d. 10 vai. vak. jau 
prisirinko Dearborn Stoty tiek 
žmonių, kad ir praeiti ne
buvo galima.

11 valandą prie traukinio nu
ėmė ekskursininkų fotografijas, 
ir apleidome Chicagą. 7:30 ry
to pasiekėm Detroitą, kur pra
leidome apie valandą laiko.

Į Buffalo atvykome 5 vai. po 
pietų ir Naujienų prirengto] 
valgykloj pasivalgę gerų pietų, • 
elektriniu traukiniu leidomės į 
Niagara Falls, 
jau prieGfr 
negalėjome 
denkrytis,
šviesa, labai gražiai atrodė ir 
visiems keleiviams darė didelio 
įspūdžio. Dar pasivaikščioję ap
linkui, grįžome į miestą, suėjo
me į Eikš Klubo viešbutį, kuris 
labai gražiai ištaisytas, ypač 
jo bufetas.

čia pasilsėję ir pasilinksminę 
grįžome į Buffalo. Visi buvo 
linksmi. Atsirado gerų daini
ninkų, tat visą kelią traukėme 
sutartines. Atvažiavę į Buffal- 
lo, radome tą patį 
musų belaukiantį
prie musų vagono daiktus dabo
jantį.

10:80 vai. pasiekėme Nevv 
Yorką. Čia pasitiko Continen
tal-viešbučio savininkas. Sam- 
pedro,. ir laivų kompanijos at
stovas. Sudėjome savo daiktus 
į Continental viešbučio pasam
dytą vežimą, o patys važiavome 
pažiūrėti “Majestic“. s

Majestic laivas yra apie du 
blokus ilgio, ir labai gražiai į- 

kam barius, 
visi paten- 
per Hudso-

kurį pasiekėme 
ą, todėl apielinkių 
canžiprėti, bet' van- 
nį<x\ęstas stipria

Šiame paveiksle atvaizdina Naujienų ekskursantus kurie iškeliavo Lietuvon laivu Majestic, Gegužio 15. šis 
paveikslas yra nuimtas New Yorke prie laivo Majestic. Visi ekskursantai yra labai dėkingi ^Naujienoms, kad jos 
taip rūpestingai surengia tokias šaunias ekskursijas. traukinį 

ir policistą

Pennsylvanijoj laimėjo Tyrinės sonatorig kam
“šlapiyjy” kandidatas

PARYŽIUS, geg. 19. — Echo 
de Paris Poznanės korespon
dentas sako, kad lenkų genero
las Halleris, kurs savo žinioj 
turįs 25,000 įvairaus ginklo vy
rų ir tankų, ruošiąsis pulti mar
šalą Pilsudskį Varšuvoj.

Korespondentui gen. Halleris 
pasakęs, kad Varšuvoj viešpa
taująs teroras ir kova vėl pra
sidėjus. Halleris nuginąs, kad 
busią 80 nuoš. lenkų kariuome
nės remia Pilsudskį, ar kad pre
zidentas Voiciechovskis rezig
navęs. Pasak gen.^ilallerio,
ministeriai esą kaliniai, ir jie 19. 
atsisaką pripažinti smurtu įs- Tautų Sąjungos 
teigtą Pilsudskio- valdžią* Jis nusiginklavimo 
Halleris, pilnai pasitikįs savo priruošiamosios komisįjos posė- 
Poznanės kariuomene, ir nors džiai, kuriuose dalyvauja taip- 
gal ne taip urnai, bet jis vis tiek jau ir Jungtinių Valstijų dele- 
maištą sutrauškinsiąs. gacija.

ii. Jau pirmame posėdy pasirei-I ilsudskio pasiuntiniui žymių nuomonių skirtumų 
nepavyko nuraminti ge- nusiginklavimo klausimais. Tuo

nerolas Halleris tarpu kai Jungtinės Valstijos, 
VAHSV.VA, geg. 19. - Pro-''”8™“ Vokietija rodo paian- 

vizorinė maršalo Pilsudskio vai- k,,mo nu^nk'uot., tikriau — 
džia gavo pranešimą iš Trom- 
pčinskio, senato pirmininko, 
kurs buvo pasiųstas į Poznanę 
tikslu nuraminti gen. Hallerį ii 
kitiis Pilsudskio priešų vadus. 
Gii^dėt, kad Trompčinskis pra-1 
nešęs, jogei jo misija neturėjus 
pasisekimo.

Pilsudskio valdžia, kuri sako, 
kati ji keblumų turinti tik su 
poznaniečiais, tikisi ' per seka
mas kelias dienas ir tuos prieš
gynas nugalėti. Ji sako, kad at
skiros valdžios Poznanėj nesą. 
Kai dėl kitų provincijų, tai Po-!

d^egT įmašintruk’ t^os ~ jaik^ Refereiiduin dėl prohibici 
cijg, tartis su naujosios ir seno- kluotė, liet valstybės negaliu- t I *•• •
sios valdžios nariais, o Galicijoj 410s ,Plilmt lwt k,.l,ios konfe- OS N> T, VUlStl 0 

. w. . . rpnriinti nuimtu oi n k 11 mfpc siu. « *tvarkos žiurjs gen. Sikorskis.
Korfanty >

Seimą ne Varšuvoj

Aukštojoj Silezijoj keturioli
ka senatorių ir seimo atstovų, 
priklausančių buržuazinėms 
partijoms, su seniau buvusiu 
premjeru Korfanty prieky, rei-' 
kalauja, kad respublikos prezi
dentui rinkti krašto Seimas 
butų sušauktas ne Varšuvoj, 
bet kur no>4 kitur, taip kad jis 
galėtų svarstyti dalykus lais
vai, be jokio armijos spaudimo. 
Jie taipjau reikalauja, kad 
tuojau butų paleisti visi as-

panijŲ išlaidas
WASH.1NGTONAS, geg. 19. 

— Senatas -šiandie 56 balsais 
prieš 18 priėmė rezoliuciją iš-

Reichstagas parėmė 
Markso politikos 

programą

Francuzy žygiai prieš 
riffiečius Morokkoj

PIHLAilELPHIA, Pa., geg. 
19. įvykusiuose vakar Penn- 
sylvanijos valstijoj Dominavi
muose kandidatų į Jungtinių tirti kandidatų į senatorius šių
Valstijų senatą, iš nepilno dar metų kampanijos išlaidas, 
balsų suskaitymo matyt, kad 
republikonų kandidatūrą yra 
laimėjęs kongresmanas Wm. S. 
Vare, “slapiųjų’’ kandidatas. 
6,873 valstijos distriktuosė iš

1 . . , . ". _v,. , . viso jų 8,281 skaičiaus kongres-’ginklavimasi aprėžti, tai, is an-1 . ...2 _* .. T, ... . I manas Vare gavo ;)63,411 balsų,
4-ivzvo miežio h i*on/>i i o Ifoliin iv '

tuo tarpu kai “sausieji“ jo opo
nentai, irgi republikonai, tuose 
pačiuose distriktuosė gavo: se
natorius Pepper — 452,599, o 
gubernatorius Pinchot — 290,- 
858. 

Priešnominacinėj kampanijoj 
kongresmanas Vare agitavo už 
prohibicijos įstatymo pakeitimą 
taip, kad butų vėl leista ga
minti ir pardavinėti alus ir 
lengvas vynas.

tros pusės, Francija, Italija ir 
Belgija pareiškia baimės, kad, 
nusiginklavus, jos galinčios būt 
kartais aktualiai silpnesnių, bet 
potenciniai stipresnių valstybių 

1 nugalėtos,
j Italijos atstovas atvirai paša-, 
kė, kad “jeigu jus neimsite do
mėn visokeriopos bet kurio kra
što potencinės karo pajėgos, 
tai jus pasirodysite turį noro 
silpną valstybę susilpninti, o 
stipriąją sustiprinti.’’ .

Francijos atstovas Paul Bon- 1 
cour pareiškė, kad esą galima 1

Rezoliuciją pasiūlė Missouri 
senatorius Reed, demokratas, 
tuojau, kad iMississippi senato
rius Harrison atkreipė senato 
dėmesio į laikraščių , praneši
mus, jogei republikonų “pri- 
mary” kampanijai Pennsylva
nijoj buvę išleista tarp 2,000,- 
000 ir 5,000,000 dolerių.

Kalbamoj “primary” (kandi
datų nominavimo) kampanijoj 
ėjo smalkios rungtynjg tarp 
“Slapiųjų” ir “sausųjų’’.

BERLINAS, geg. 19. — Di
dele balsų dauguma reichstagas 
šiandie parėmė naujojo kancle
rio Manto valdžios programą.

Kancleris Marx pabrėžė, kad 
naujojo kabineto nusistatymas 
užsienio politikoj busiąs griež
tai laikytis Londono reparacijų 
sutarties ir Lokarno arbitraci- 
jos ir saugumo pakto.

FEZAS, Morokka, geg. 19.
Oficialia pranešimas sako, kad 
franciizų kariuomenė pradėjusi 
ofensivą prieš riffiečius, šį ry
tą pažygiavus priekin apie še
šias mylias ištisu dviejų dešim
čių mylių frontų. Operacijose 
dalyvauja didelės aviacijos jė 
gos. > taisytas. Apžiūrėję 

i nusiėmę' paveikslus, 
kinti grįžome laivu

Girių gaisrai Pennsyl
vanijoj; $2,000,000 

žalos
19.

Tikybinės riaušės Indijoj 
vėl atsinaujino

a r* v« • v • • nuivi įįiį&inuc iaiv15 pasazieny sužeista no upę į viešbutį, 

traukiniy kolizijoj Continental viešbutis yra pa
rankioj vietoj, patogiai įtaisy
tas ir duoda gerą patarnavimą. 
Čia apsistojęs keleivis, važiuo-

kluotė, bet valstybės negalin- 
• čios priimt l>et kurios konfe- ! j . * . irencijos nutartą ginkluotės ap-i 

rėžimą, jei jos nebusią tikros, I 
reikalauja sušaukti kad, ginkluotės jėgų sumažini

mą sprendžiant, priimta domėn 
visos tos kariuomenės, ekono
minės ir finansinės jėgos, ku
rias priešas galįs statyti prieš 
jas.

Anglijos Robert Cecil pasakė, 
kad Didžiosios Britanijos atsa
komybės savo užjūrio koloni
joms ir mandatų kraštams esąs 
tas mastas, kiek ji galinti sa
vo sausumos ir jūrių jėgas su
mažinti, bet jis manąs, kad, su
sitarus, butų galima sumažinti 
kreiserių dydį 

UUVl^ j 1C71 U1 V 1^1 i * « *

mens, kurie buvo Pilsudskio ka- kaičių. Cecil , 
rinnmpnpq ‘Anglijos žmonės trokšte trokš- Ciel bombardavimo J. V.

tą, kad butų sumažinta gink- j ambasados 
Pilsudskis sakos norįs tik “mie- luotė, ta, pasak jo, “vyriausioji - -------- .

goti ir miegit’” sunkių mokesnių ir nedarbo' BUENOS AIRES, Argentina,
Maršalas Pilsudskis yra be priežastis.” geg. 19. r- Kyšy su sprogimu

galo pavargęs, —taip pavargęs, • Grafas Bernstorff,. Vokiečių bombos ties Jungtinių Valstijų 
kad vakar jis nebepajėgė daly- delegacijos pirmininkas, paša- ambasada praeitą sekmadienį, 
vauti nė ministerių tarybos po- kė, kad Vokietijos valdžia ir policija nepaliauja darius 
sėdy. Jisai pats, praleidęs ke- žmonės tikį, kad Europa nebe- tas ir areštus komunistų 
lias dienas ir naktis visai be 
miego, kol sostinės gatvėse ėjo 
kova, patetingai pasakė, kad jis 
norįs tik miegoti ir miegoti.

ALBANY, N. Y., geg. 19. — 
Ateinantį rudenį Nevv Yorko 
valstijoj įvyks visuotinas žmo
nių balsavimas prbhibicijoš 
klausimu.

; Valstijos legislatura 
ir gubernatorius 
pasirašyti, bilių
nutarti ir reikalauti, kad 
gresas pakeistų Volsteado 
taip, 
butų 
giųjų 
mą.

VVARHEN, P»., geg.
'Penki tūkstančiai žmonių 
šaukta Allegheny girios gaišini 
gesinti. Siaučiąs gaisras jau yra 
sunaikinęs apie 8,0(X) akrų 
miško Eik ir McKean kauntėse, 
padarydamas apie 2 milionu 
dolerių nuostolių. Kiek žinia, 
du žmonės taipjau žuvo ugny.

KALKUTA, Indija, geg. 19.
Tikybiniai neramumai tarp 

indusų ir musulmonų, kurie 
šiek tiek buvo aprimę, dabar iš 
naujo prasidėjo. Kharagpure 
kilusiose vakar riaušėse buvo 
užmušti penki asmens. Kauly-’ 
line iv* oinilJinnes tęsias ir šiandie

Neramus statyboj dar
bininkų streikas Kali

fornijoj x

prėmė, 
Smith žada 

referendumu 
kon- 
aktą

idant kiekvienai valstijai 
leista pačiai spręsti svai- 
gėrimų vartojimo klausi-

ir submarinų f .
pabrėžė, kad Areštai Buenos Airese

Indy kunigaikštienė už
leido sostą sunui

L()NDONAŠ?~geg. 19. — Vie- 
nintėlė Indijos moteriškė valdo
vė, Bhopalo kunigaikštienė 
(begum), atsisakė nuo sosto 
naudai savo sūnaus Navabo Ža
da Hamidullos. Bhopalo kuni
gaikštienė viešpatavo per dvi
dešimt penkerius metus.
.'=S< "T.-:-" ... '

OAKLANI),' Cal., geg. 19.
Centruose, kaip Oaklande, San 
Fransicoj ir kitur kilo statybos 
darbininkų streikas. Pasireiškia 
ekscesų. Oaklande vakar buvo 
aštrių susirėmimų tarp streiki
ninkų ir streiklaužių. Trys 
skebai buvo stipriai sumušti. 
Del tos priežasties kontrakto- 
riai šiandie pasirūpino visą ar
miją automobilių, kurie patru
liuoja gatves vietose, kur sta
tybos darbai einą. San Fran- 
ciscoj buvo sumušti keturi 
streiklaužiai.

SUĖMĖ KANADOS ELIAUS 
KONTRABANDĄ

sisiekianti kito karo, ir kad ge
riausias būdas užkirsti kelią 
karui, ta įmanoma sumažin 1 
ginkluotę.

kra- 
ir 

šiol, 
su-

anarchistų būklėse. Iki 
policijos pranešimu, buvo 
imta daugiau kaip penkiasde

šimt asmenų.

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

Iš viso gražu; nedidele tem
peratūros atmąina; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi
nimom 48®, maksimum 61® F.

šiandie saulė teka 5:26, lei
džiasi 8:07 valandą.

ROCHESTĖR, N. Y 
19. Ontario ežere, 
mylias nuo Rochesterio, Jung
tinių Valstijų pakraščių sargy
bas laivelis sugavo kontraban
dininkų laivelį, gabenusį iš 
Kanados krovinį ėliaus. laive
lis ii’ krovinis konfiskuota. 
Trys kontrabandininkai buvo 
suimti.

geg.
apie tris

ST. PAl’L, Minn., geg. 19.—
Chicago, St. Paul, Minnesota į damas į savo tėvynę, yra užtik- 
& Omaha pasažieriniam trau- rjntas, kad bus 
kiniui No.
šus su prekių traukinio lokomo- numu 
tyva, buvo sužeista penkiolika
pasažierių, kai kurie pavojingai. šeštadienį, gegužės 15, jau 

6 vai. ryto visi keleiviai su
bruzdo, ir po pusryčių ėjo į lai
vą. Visus daiktus irgi nuvežė, 
taip kad niekam nereikėjo var
gintis su sunkiais nešuliais, 
čią prasidėjo tikra batalija. 

. Vieni pribėgę prie manęs skun
džiasi, kad nerandą savo baga
žų, kiti rūpinasi dėl savo inco- 
me taksų, treti šaukia, 
rankinių baksų nematą, ir 
be galo daug nereikalingų

'pėsčių.' ’
Bet galų gale pasii^odė, 

visi bagažai buvo jau sugabenti 
•• i j laivan, ir tik reikėjo atsiimtiFrancijos frankas dar kvitus iš baggage.masterio.

lablRU nukrito Rankiniai baksai atvežti prie 
-----------  tiltuko vedančio į laivą, income 

PARYžll S, geg. 19. —Fran- taksai irgi visi aprūpinti. Kuo- 
cijos franko vertė, kuri buvo geriausiai. Tada visi, atsisveiki- 
truputį atsigriebus, dabar dar ny su palydovais, suėjo laivan. 
žemiau 
doleriui

___ , ___  .. i viskuo apru-
. 10 šį rytą susimu- pjntas ir neturės jokių nemalo-

Jaspar bandys sudaryt 
Belgijos kabinėta

BRIUSELIS, Belgija, geg. 19. 
— Henri Jasper, buvęs užsienio 
ministeris, Sutiko bandyti su
daryt naują ministerių kabi
netą, vietoj rezignavusios 
premjero Poulleto valdžios.

Jasper pareiškė, kad svar
biausias jo ministerijos uždavi
nys busiąs reabilituoti krašto 
finansus.

nukrito. Šiandie biržoj 
mokėta 85.15 frankų.

UŽDARĖ BANKĄ

CARBONDALE, III., geg. 19. 
-- Valstijos bankų vyriausybė 
paėmė į savo rankas likviduoti 
Makanda State banką, 
reikalai buvo pairę.

Pianistė prigėrė maudykloj

NEW YORKAS, geg. 18. — 
McAlpin viešbuty rado maudy
kloj prigėrusią pianistę Harrie- 
tą Sammet.

kad 
taip 
ru-

kftd

J. J. Strazdas, Naujienų pa
lydovas visą kelionę į Lietuvą, 
išdalino paveikslus, iš vakaro 
nutrauktus ant laivo, ir 11 vai. 
prieš pietus “Majestic” pradėjo 
judintis, čionai buvo scenų, 
kurių aš jau negaliu aprašyti, 

kurio V** verkė, gailėdamiesi skirtis 
su savo draugais: moterys, 
merginos al|>o. Vieną ir aš tu
rėjau laikyti glėby, kol atsipei
kėjo. Gėlių bukietus meta, ke
purėmis, skepetaitėmis mosuo
ja, — ir taip tokia scena tęsė
si, iki laivas išnyko iš musų 
akių. —Rypk.



Ketvirtadienis, Geg. 20, ’2fi

Ar fesu 
Oda Niežti 
Arba
Daug Kente j unų nuo visokių odos 

ligų gulinta prašalinti laiku varto
jant Cadum Ųintrnent. Jis prašalina 
niežėjimų ir degimų iš sykio ii yra 
labai minkštinantis ir gydantis kur 
tik yra oda sužeista paraudonavu
si. Cadum Ointment yra geras nuo 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų išbė
rimų, karščio, pilės, pučkų, šašų, de
dervinių, niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
jsidrė.skimų, užgavimų, skaudulių, nu
degimų, vabalų įkandimų ir t. t. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Conpany, 
576 Fifth Avenue, New York.

NAUJIENOS, Ohlcagtf, IJI.
.— ——   m—i............................■

Eilinis No. 162

L.S.S. Pildomasis Komitetas
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30 mėty sukaktuvės
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Tarptautiniam Fronte

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
1896 m 1926 m

VALSTIJOS KONVENCIJA

SOCIALISTŲ VAKARAS

TAUTŲ SĄJUNGOS KLAU 
SIMAS NEIŠSPRĘSTAS.

iki Kauno ir atgal $203 
laipėdų $181 iki $186,

Gegužės mėn. 22 d. 8:30 vai. 
vakaro bus socialistų vakaras 
Workers Lyceum (2783 West

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

CHICAGO, ILL.

musų 
jėgas 
kovai

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

nuo 
žan-

metu, 
prieš 

minių 
buvo

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md

SOCIALISTŲ PRESOS 
PIKNIKAS

Klausyk ir Tėmyk 
0 Rotam

turėtų teisę pasmerkti jį, ir tik
rai pasmerktų.

Bet apie Anglijos darbininkų 
streiką nieku budu negalima 
sakyt, kad jisai butų buvęs iš
šauktas nerimtai 
buvo svarbus 
kasius

SPECIALU IŠPARDAVIMAS 
TIESIOG IS FABRIKO

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Ar tai nebuvo drąsių apjakė- 
lių būrelis? Ne! Tai buvo kie
to pasiryžimo žmonės, svajoto
jai, pilni karštos meilės suvar- 
gusiems broliams ir dar karš
tesnės neapykantos prakaito, 
kraujo, priespaudos ir išnaudoji
mo tvarkai.

Praėjo tik dešimt metų. Par
tija įėjo dar nesusipratusius

Kaip kitais mėtis, taip ir šie
met Socialistų partija rengia 
didelį presos pikniką Riverview 
Parke, Chicago. Piknikas bus 
sekmadieųy, birželio) 20 d. Bus 
gerų kalbėtojų, jų tarpe Wis-

VISUOTINAS STREIKAS IR 
VISUOMENĖ.

gatus į valstijos konvenciją, ku
ri prasidės sekančią dieną.

Programas susidės iš vaidini
mo, muzikos ir šokių. Bus vai
dinama du trumpi veikalai: 
“The Mari on the Kerb” ir hThe 
Day of the Diamond Pin”.

simą apie Tautų Sąjungą iki 
ateinančio suvažiavimo. Ir šis 
pasiūlymas buvo priimtas.

už Darbo 
už konser- 

Aiškus dalykas,

M'ivinlinife Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
vina karią savaitėje, Ketvirtadieniais

I. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilią, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1789 So. Halsted St.
A. Grcbelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, H).

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės mėn. 28 d., Douglas Park 
Auditįpriume (kertė Kedzie ir 
Ogden Avė.), 2:30 vai. po piet, 
susirinks masinė Illinois valsti
jos Socialistų Partijos konven
cija. Visi partijos nariai, kurie 
yra geram stovyje, gali daly
vauti su sprendžiamu balsu. Jo
kių kitų jgaliavimų nereikia, tik
tai mokesnių knygeles.

Konvencijos dienotvarkė bus 
sekanti:

,1. Kandidatų nominavimas 
valstijos rinkimams.

2. Rinkimų kampanijos planų 
sutvarkymas.

3. Naujų narių gavimas.*
4. Valstijos platforma.
Konvencijoje, be to, referuos 

naujausia partijos sekretorius, 
drg. William H. Henry, ir buvęs 
laikinas sekretorius, drg. Geo. 
R. Kirkpatrick.

Coleman. Bus ir lietuvių sky
rius. /

Tikietas su visa eile didelių 
koncesijų — tik 30c.. Kuopos 
prašomos yra paimti tikietų pla
tinimui. Jų jau galima gauti 
pas organizatorių, Naujienose.

tų Partija neveltui brendo sun
kios kovos mokykloj ir nevel
tui sėjo Lietuvos darbininkų 
minion klasinio susipratimo ir 
socializmo sėklą. Revoliucijos 
spekuliantai dar greičiau su
smuko, kaip buvo iškilę. Atsi-» 
peikėjusi darbininkų minia vėl 
pradėjo grįžti ir spiestis apie 
senų, ištirtą musų vėliavą. Mu
sų partija, nežiūrint klerikalų 
persekiojimo, pradėjo greitai 
atsigauti, augti, imti išimtinon 
savo vadovybėn Lietuvos pro- 
letarus.

šiandien klykiančios klerika
lų ir buožių reakcijos vidur
nakty, Lietuvos Socialdemok
ratų Paitija jaučiasi stipresnė, 
kaip kuomet nors yra buvusi. 
Išaugo ir nuolat djrgsta Parti
jos organizacijos. Jau paėmėm 
tvirton savo vadovybėn profe
sinį darbininkų1 judėjimą Lie
tuvoje. Ant kiekvieno žingsnio 
veikiame musų dar tebesan
čiu^ priešus darbininkų tarpe 
tiek iš kaires, tiek iš dešinės. 
Jei musų Partijos eilėse sun
kiausiais jos gyvenimo metais 
ir temdavo kartais žvaigždčs- 
laimėtojos šviesa, tai šiandien 
mes einame ateitin pilni skais
čios vilties, pilni gilaus įsitiki
nimo, kad nugalėsim visas kliū
tis ir pasieksim savojo idealo 
— socialistinės tvarkos įgyven
dinimo.

Delko?
Dėlto, kad ateitis priklauso 

darbininkų klasei. Dėlto, kad
Partija nuolat sems savo 

tolimesnei nepailstamai 
iš neišsemiamo Šaltinio, 
Lietuvos proletarų armi

jos. Dėlto pagalios, kad pats 
gyvenimas brandina socialisti
nę žmonijos ateitį ir'darosi ga
lingas musų padėjėjas sunkiam 
musų kely.

švęsdami musų partijos 30 
metų sukaktuves, mes pilna 
krutinę, vilties pilna siela su- 
šukim jai: valio sena, kovose 
išbandyta Lietuvos Socialde
mokratų Partija!

[“Socialdemokratas”!

540 East 63rd St. ' Chicago, III
Tel. Hyde Park 3392

Jo tikslas 
apginti anglia- 

kuriems kasyklų savi- 
I ninkai norėjo numušti jau ir be 
to menkas algas ir prailginti 
darbo valandas. Ir kitokio ke
lio šitam tikslui pasiekti nebu
vo, kuomet kasyklų savininkai 

I paskelbė “lokautą” angliaka
siams, o valdžia nieko nedarė, 
nors valdžios komisija buvo pa
siūliusi įvykinti eilę reformų 

I anglių pramonėje.
Taigi Baldvvino kabineto pre

tenzijos, kad jisai, kovodamas 
prieš generalį steriką, saugojąs 
visuomenes labą, nebuvo nieku 
paremtas. Jisai faktinai stojo 

I samdytojų pusėn prieš darbi
ninkus.

Kaipgi į tai pažvelgė plačioji 
publika Anglijoje?

Nežiūrint triukšmingų val
džios skelbimų streiko 
kad publika ją remianti 
streikininkus, plačiųjų 
simpatijos visgi, matyt, 
aiškiai pakrypusios į darbininkų 
pusę.. Tai rodo, pav. vienas ne
didelis, bet labai reikšmingas 
politinis įvykis. Londono prie
miestyje Chiswick reikėjo vie
name, nedarbininkų apgyventa
me, distrikte išrinkti miesto ta
rybos narį (aldermaną) užpil
dymui vakancijos. Praeituose 
rinkimuose tame distrikte balsų 
pasidalinimas buvo toks: už 
konservatorių paduota 994 bal
sai, o už Darbo Partijos kandi
datą — 522, Dabar gi, įvykus 
rinkimams streiko metu, rezul
tatai pasirodė šitokį 
Partiją 1,041 bal., o 
vatorių 
kad toks nepaprastas pasikeiti
mas balsuotojų nusistatyme ga
lėjo pasireikšti tiktai dėl to, kad 
didysis streikas išjudino minias. 
Tas balsavimas tai buvo įspėji
mas valdžiai. ; .

Štai dėl ko valdžia paskui nu
lipo nuo savo aukšto žirgo ir už
vedė derybas su streiko vadais, 
atidedama į šalį savo ultimatu
mą, kati derybų nebusią, kol 
sterikas nebus atšauktas. Dar
bininkai laimėjo ne tik savo so
lidarumu, bet ir visuomenės pri
tarimu.

Vokietijos nacionalistai 
šitam punkte sutin

sti bolševikų nusis- 
Bergeris yra

suomenes
Keista, 

juokinga 
drąsuolių 
niai Aleksandro trečiojo viešpa
tavimo metai. Juoda, neperma
toma reakcijos naktis dengė 
Rusijos neribotus plotus, žan
daro švininė letena gulo kiek
vieną, kas išdrįso pakelti ver
giškai palenktą galvą. Lietuvą, 
visuomet maište įtariamą, jodė 
parinkti caro bašibuzukai ir be 
pasigailėjimo gaudė kiekvieną, 
kas bent kuo rodėsi despoti- 
niam rėžimui pavojingas.

Visuomenės gyvenime buvo 
kapų tyla. Kaimas, dar nespė
jęs nusikratyti baudžiavos rete
žių, niūksojo amžinai sumigęs. 
Tik miestuose darbininkai jau 
ėmė busti, vietomis net judėti. 
Ir štai Lietuvos sostinėj kelio
lika silpnų, bet drąsių rankų iš
kėlė raudoną socializmo vėlia-

tatymu 
taip pat priešingas ir Dawes’o 
planui ir nusiginklavimo konfe
rencijai.

Amerikos Socialistų Partijos 
vadų dauguma laikosi kitokių Hirsch Blvd.) svetainėje, Va 
nuomonių šitais klausimais, bet karo tikslas yra pagerbti dele 
partijos suvažiavimui buvo ne 
patogu išeiti su viešu pareiški 
mu, priešingu vienintelio jos 
atstojo kongrese nusistatymui 

koks buvo* Ang-, Todėl “The New Leader” redak- 
lijoje, butų iššauktas be rimto torius, drg. James Oneal, pasiu- 

visuomenc lė, kad konvencija atidėtų klau-

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

darbininkų minios tankumy
nai! ir tartum dingo. Bet tik 
dėl pašalinių akies, l’žsikons- 

1 piravę nuo žandaro, pilni karšto 
‘ pasiryžimo pirmieji socializmo 

pranokėjai Lietuvos nepailsda- 
1 mi dirbo pilną pavojaus ir pasi

šventimo darbą. Gaudė žanda
rai ir provokatoriai, keikė kuni
gai, skundė ir išdavinėjo buržu
azija. Bet judėjimas darbinin
kų tarpe augo; iš miestų persi
metė į kaimą: žuvusių ar kalėji
muos ir Sibire pūdomų vieton 
stojo nauji kovotojai, kas kart 
vis skaitlingesni.

Atėjo pirmosios Rusų revo
liucijos dienos. Jau gerokai 
prieš jai iškylant, Lietuva pra
dėjo virti revoliuciniu upu. Kasi 
jį paruošė, įsąmonino, davė ko
vos obalsius ir atsistojo pačios 
kovos priešaky? Tai tie svajo
tojai, svieto lygintojai, išdyku
siai drąsus kovotojai prieš carą 
ir jo globojamus turtuolius. So
cialistas iš baubo virto darbinin
kų ir ūkininkų tarpe laukiamas 
svečias ir draugas. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos var
das paplito visu Lietuvos plotu, 
ir kaip atėjo revoliucinės kovos 
dienos, jos priešaky atsistojo 
beveik vienintelė Lietuvoje re
voliucinė organizacija - • musų 
Partija.

Praėjo revoliucija, atnešus 
darbininkams tik kai kurių ląi- 

Imėjimų. Plačių laisvių metą 
vėl pakeitė įšėlusi reakcija. Mu-1 

Įsų eilės žymiai praretėjo 
persekiojimų susituokusio 
daro, kunigo ir dvarininko. Lai
kinai suslugo karingas pačių 
darbininkų ūpas. Bet musų 
Partija neapleido savų pozicijų 
sunkiausiais laikais. Vis žadin
dama darbininkus prie nepails
tamos kovos už savo ekonomi
nius reikalus, už laisvą demo
kratinę Lietuvą, ji išnešė musų 
raudoną vėliavą per reakcijos 
žiaurią naktį, per didžiojo kart 
baisenybes ir išėjus iš palėpių, 
atvirai iškėlė ją jau nepriklauso
moj Lietuvoje.

Nuo 1918 metų prasidėjo nau< 
jas tarpas musų Partijos gyve
nime. Pasaulinė revoliucija, į 
šupulius nuvariusi )ir seną carų 
Rusiją, leido įgyvendinti ir mu
sų kraštui tą politinį surėdymą, 
kurio obalsį musų Partija pakė
lė pirmutinė ir nepaliaudama už 
jį kovojo visą savo gyvenimo 
laika.

Naujos nupigintos kainos ten ir at- 
Sal 8 kleso,* 

d $215, į 1 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
(statymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grjžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEST1C, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, AR ABIC 

greitų kelionę į Cherbourg, 
Daug laivų

OPTOMETRISTAS
Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1OJ3 MiIwauKee Avė..
Ant Xelows|W(O aptiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 16 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki
9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną

Partijos konvencija nepadarė 
jokio nutarimo Tautų Sąjungos 
klausimu ir paliko jį išspręsti se
kančiai konvencijai. Taip pasi
elgė dėl to, kad kongresmanas 
Bergeris ir keletas kitų delegatų 
buvo priešingi Tautų Sąjungos 
rėmimui.

Morris Hilkjuit stojo už tai, 
akd Amerikos Socialistų Parti
ja užimtų Tautų Sąjungos klau
simu tokią pat poziciją, kaip 
Europos socialistų partijos, ku
rios Taptų Sąjungą remia ir 
darbuojasi, kad padarius ją tik
ru tarptautinės taikos įrankiu. 
Bet d. Bergeris tam pasiprieši: 
no, išvadžiodamas, kad Tautų 
Sąjunga esanti imperialistų pa
daras. Šitokį nusistatymą prieš 
Tautų Sąjungą Bergeris yra jau 
du kartu pareiškęs tarptauti
niuose socialistų kongresuose, 
bet.visam sacialistų Internacio
nale jisai nerado nė vieno prita
rėjo. Vokietijos gi socialdemo
kratai sakė, kad kongresmanas 
iš Wisconsino protaująs taip, 
kaip 
kurie

30 metų atgal mažas darbi
ninkų ir inteligentų būrelis su
sirinko gegužės 1 dieną Vilniu
je kurti Lietuvos Socialdemo
kratų Partiją. Ir sukurė. Ap
svarstė ir piėmė patijos progra- 
mą, nustatė pamatinius takti
kos dėsnius, sukurė organizaci
ją ir paskelbė pasauliui karą. 
Keli šimtai Vilniaus ir Kauno 
darbininkų ir kelioliką inteli
gentų šventai pasižadėjo griau
ti dabartinę neteisybių tvarką 
ir ruošti naują socialistinės vi- 

pasaulį.
nesuprantama ir net 

atrodė žmonėms ta 
sauja. Ėjo paskuti-

MESTERN UPHOLSTERING FURNITURE CO.
(I n c.)

Bet iš karto atrodė, tartum 
istorija nori pašityėioti iš mu
sų organizacijos. Revoliucijos 
metu į proletarų tarpą trukš- 
mingai įšliaužė nauji darbinin
kų vadovai — komunistai ir 

paveržė iš musų revo- 
įsiubuotas darbininkų 
Iš kitos pusės visuo- 

priešakin jau laisvoj

Reikalaudami

RAKANDU

Milžiniškas Anglijos darbinin
kų streikas, įvykęs šio mėnesio 
pradžioje ir prasitęsęs 8 dienas, 
yra stambiausias įvykis pasau
lio darbininkų judėjime per ke
letą paskutinių metų. Ne tik 
Anglijos, bet ir kitų šalių spau
da* dar ilgai tą įvykį minės ir 
svarstys jo reikšmę.

Nenorėdami čionai spėlioti 
apie pasekmes, kurias streikas 
gali ttirėti ateičiai, mes paliesi
me tiktai vieną kalusimą, kuris 
stovėjo streiko dienomis prieš 
kiekvieną žmogų, sekusį tos di
delės industrinės kovos eigą. 
Koks nusistatymas linkui strei
kininkų buvo plačiojoje Angli
jos visuomenėje? %

Jeigu tikėti premjero Bald
vvino ir jo bendradarbių prane
šimais, tai valdžia, dėjusi visas 
pastangas streiko sulaužymui, 
veikė, kaipo visuomenės labo 
saugotoja. TuoYnet išeina, kad 
visuomenės interesuose buvo su
laužyti streiką.. Ar tai galimas 
dalykas ?

Beje, toli-gražu ne kiekvienas 
sterikas yra geras. Darbinin
kai, kaip ir kiekviena žmonių 
grupė, gali padaryti klaidą, tiek 
eidami į streiką, tiek susilaiky
dami nuo streiko. Ar streikas 
yra išmintingas žingsnis,- pri
klauso nuo konkrečių sąlygų. 
Bendrai galima sakyt, kad strei 
kas yra pateisinamas tuomet, 
kai yra teisingi darbininkų rei
kalavimai ir kai tų reikalavimų 
darbininkai negali iškovoti ki
tokiu budu. Streikas yra galu
tina kovos priemonė; tuo la
binus generalis streikas. Pra
monės, susisiekimo ir prekybos 
sustabdymas stato į pavojų vi
sų žmonių gyvenimą — netur- 

negu
Todėl jeigu toks di-

šio mėnesio 1 d. sukako lygiai 
30 metų nuo įsikūrimo Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos.

Daugumą to savo amžiaus ji 
praleido kovoje su Rusijos ca
rizmu. Daugelis amerikiečių 
atsimena, kokią galingą įtaką 
Lietuvos darbininkų masėse ji 
turėjo 1905 metų revoliucijos 
metu.

Atėjusia po to reakcijos me
tais socialdemokratų partija 
buvo susilpninta. Daugelis jos 
veikliausiųjų narių turėjo iške
liauti į svetimas šalis, ypač j 
Ameriką. Čia jie veikė Lietu
vių Socialistų Sąjungoje, ir da
lis jų dar tebeveikia iki šiol.

Nepriklausomoji Lietuvoje
socialdemokratams pradžioje
reikėjo išlaikyti sunkią kovą su 
komunistais, tuo pačiu laiku be 
paliovos grumiantis su klerika
lais. Nesenai įvy klišieji rinki
mai į Seimą tečiaus rodo, kad 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tija ifcėjo iš šitos kovos perga
lėtoja. Ji yra jau pavirtusi tik
ra masine Lietuvos proletariato I 
partija.

Reikia tikėtis, kad nepraeis Į 
daug laiko, iki visi Lietuvos dar-1 
bininkai stos po jos vėliava. I 
Amerikos lietuviai socialistai, I 
karštai jai to linkėdami, sveiki
na ją su 30 metų sukaktuvė
mis!

Pradžia 10 valandų ryto
Bus Keri muzikantai

PASARGA: -— Važiuoti Archer Avė. karais iki City Limitu 
ten išlipti, o paskui paimti Joliet karą ir važiuoti iki 79th, o ten iš 
lipe ant 79th rasite daržą. Pamatysite didelę sainę.

Kviečia KOMITETAS '

siūlo
Southampton, Antwerp. 
išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State KU Chicago, III.

Lankykite Didžiausias 
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 
Tfe ’̂eo^ĮesJuini/ure (omganif 

Stovėt. PMMt.

Kstm mokėti aukštas kainas, kad galite pirkti 
už žemas kainas namų rakandus, kaip tai: Parlor 
setus ir kitus reikalingus namų rakandus.

Čia yra pirmutinė lietuvių išdirbystė Parlor 
Korporacija. Mes išdirbame aukštos rųšies, Parlor 
Setus ir Grindines Lempas. Turime didžiausi pasi
rinkimą gatavų ir darome ant orderio; kainos yra 
žemiausios. .

’l M *

Ateikite ir persitikrinkite- Teisingas ir greitas 
patarnavimas. Musų kainos yra ant Parlor Setų 
nuo $79.00 ir aukščiau.

Musų krautuvė atdara vakarais iki 9-tai va
landai vakare.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, 11).

Sekretorius — A. Jusas, 3959 Archer 
Avė., Chicago, III.

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W. 
Division St.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
cm Avc. •

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

laikinai 
liucijos 
minias.

Į menės 
Lietuvoje prisibrukė tie, ku
riuos mes visuomet skaitėm 
pikčiausiais demokratybės prie
šais. Carų čehratlaižiai, despo
tų pataikūnai, uraclpninkai, 
spekuliuodami musų liaudies ti
kybiniais jausmais, paveržė Lie
tuvoje politinę valdžią ir pa
vartojo ją gniužinti darbininkų 
judėjimą, pulti musų Partiją. 
Iš šalies atrodė, tartum Lietu
vos socialdemokratija tik tam įmonių dar labiaus 
kovojo už laisvų demokratinę turtuolių 
Lietuvą, kad reakcijos apuokai delis streikas, 
lengviau galėtų joje vyrauti

Bet Lietuvos Socialdemokra- pamato, tai plačioji

DIDELIS PIKNIKAS
i1 Rengia Liet. Teatr. Dr-stė Rūta No. 1

Nedėlioj, Gegužės 23 d., 1926
NAUJAME CERNAUSKO DARŽE

79th ir Archer Avė., JusUce Park, III.
įžanga 50c y patai

Sis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus

Štai kiek kuponų gausit ui 
kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų   75 kuponu* 
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
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Amalgameitii Rubsiuviu 7-tas 
Seimas Montrealy

Rezoliucijos
Rezoliucija, 40 valandų savai

tėje, No. tapo priimta. Ją 
vykdins G. F. B. prie tinkamos 
ir pirmos progos.

Bezoliucijų komisija, pasirem
dama įneštų daugelio skyrių, pa
gamino vieną bendrą rezoliuci
ją—Sugrąžinti Pilietybės Teises 
Eugene V. Debsui. Trukšmin- 
gais aplodismentais tapo priim
ta. Ji bus pasiųsta J. V. Prezi
dentui nuo konvencijos varde 
175,000 organizuotų rubsiuviu 
darbininkų.

Rezoliucija No. 30 pareiškia 
protestą J. V. imigracijos komi
sijai ir valdžiai už kėsinamąjį 
registruoti nepiliečius.

Rezoliucija N. 62 tapo priim
ta ir pavesta G. E. B. ir New 
York Joint Board sutvarkyti 
šiam miestui minimum mokesti 
dirbantiems nariams šaj)ose.

Rezoliucija No. 34. Paliuosa- 
vimas industrinių ir politinių 
kalinių tapo vienbalsiai priimta 

Sesijon atsilanko drg. Abra
kam Cohan, redaktorius “Jewish 
Daily Forvvard”. Karšti aplodis
mentai. Pirm, vėliau perstatų 
jj kalbėti. Cohanui buvo su
teikta baskė raudonų gelių. Tuc 
pat sykiu atėjo delegacija dar
bininkų iš Feld and Šono, rūbų 
šaj>os, atveždiimi beakę gėlių.

Cohan’no kalba, kaipo seno 
literato, ir visa širdžia atsidavu- 
sio darbininkų reikalams, yra 
žingeidi. Jo kalbą prie progos, 
aprašysiu vėliau.

Rezoliucija No. 1. Organiza
vimas mašinistų rūbų industri

joje tapo pavesta G. E. B. įvy- 
kinimui.

Be z oi. No. 21 organizavimas 
mazgojamų rūbų darbininkų pa
vesta G. E. B.

Bezol. No. 3. organizavimas 
avikailių darbininkų tapo paves
ta G. S. B.

Itezol. No. 42. Organizavimas 
Buchelmen Ne\v Yorke, kurie 
dirba krautuvėse butų organi
zuojami į musų uniją. Pavesta 
G. E. B.

Rezol. No. 55. Organizavimas 
vaikų rūbų siuvėjus New Yorke 
ir apylinkėj pavesta G. E. B.

Rezol. No. 60. Organizavimas 
Palm Beach 'darbininkų ir rezol. 
No. 82. organizavimas Louis- 
ville, Ky. ir apylinkėj, kur ran
dasi šapų neorganizuotų. Tapo 
pavesta G. F. B.

Rezoliucija už organizavimą 
Kanados ir marškinių darbinin
kų tapo pavesta G. F. B.

Rezol. No. 69 už vieną New 
Yorke Joint Boardą tapo vien
balsiai priimta.

Rezol. No. 76, pasmerkianti 
fašizmą, t. y. jeigu suseks na
riai, kad Bile narys dirbantis 
unijos šapoje, varo fašistinę 
propagandą, tai bus visiškai pra
šalintas iš unijos. Rezoliucija 
tapo vienbalsiai priimta.

Rezol. No. 18—84. Atlygini
mas už 6 legalius šventadienius 
tapo pavesta G. E. B. įvykini- 
mui.

Posėdis užsibaigė 12:15 m. p. 
pietų.

(Bus daugiau)

[Pacific and Atlantic Photo]

Stanislaw Wojciechowski, Len
kijos prezidentas, kurį marša
las Pilsudskis išvijo iš Varšu
vos.

JL

I KORESPONDENCIJOS į
------------------- ..---------------------- -

Detroit, Mich. '•
Sugryžo iš Lietuvos, rado vyrą 

vedusį

Po 12 metų “viešėjimo” Lie
tuvoj, Jurkšienė, 34 m. sugrįžo 
Amerikon, l>et tik surado, kad 
jos vyras Pranas jau yra ve
dęs antrą pačią ir todėl jai ne
bėra pas jį vietos. Todėl ji at
sikreipė prie .prokuroro, kuri 
prikalbino areštuoti Praną 
Jurkšą, 35 m., 5665 Bomeyn 
Avė, už dvipatystę.

Jurkšai apsivedė geg. 21 d., 
1911 m., Chicagoje. 1914 m., 
gegužės m., Jurkšienė išvažia
vo apsilankyti Lietuvon, bet 
ten ją užklupo karas ir iki ko
vo 17 šių metų dėl karo ir ki
tų priežasčių ji negalėjo sugryž- 
ti Amerikon. Sugryžusi Chi- 
cagon ji betgi savo vyro nebe
rado. Tečiaus iš draugų vė
liau sužinojo jo adresą Detroite, 
į kur ji tuojaus ir išvyko, pa- 
telegrafuoBama savo vyrui, kad 
pasitiktų ją stoty. Stoty te
čiaus niekas jos nepasitikęs ir 
ji pasiėmus taksikabą nuvyko 
į jo namus. Tečiaus duris jai 
atidariusi visai nepažystama 
moteris, kuri pasirodžiusi esan
ti antroji Jurkšo pati. Jurkšie- 
nč sakosi visai iki to laiko ne
žinojusi, kad Jurkšas t u rys ant
rą pačią, buvusią Helen Hohm, 
kurią vedęs liepos 8 d., 1924.

Kuo tas visas dalykas užsi
baigs, paaiškės vėliaus.—F. P.

Dzimdzi-Drimdzi 
gastrolės

Rašo A. Vanagaitis

Prašalinkit tą niežiejimą

(Tęsinys)

Prisiartino laukiamoji valan
da, kada dzimdziai tuiėjo mar
guoti svetinėn, kad pradėti sa
vo dzimdzišką šiupinį su jova- 
laine. Ir ką-gi?! Aš buvau 
kartu su P. Stogiu ir M. Joza- 
vitu prieš mėn. laiko ir musų 
konceitas vos apie šimtą žmo
nių sutraukė; koncertavo ir ki
ti, taip pat “rimtas teatras”, 
tat neturėjom vilties sutraukti 
publikos. Juokavom, kad ne
mažiau turėsim publikos kaip 
kiti teatrai. Pasirodo musų 
apsirikta. Ne 27, bet pilnutėlė 
svetainė laukė musų.

Stebuklas! Dzimdziai tur ne
mažiau publikos J<aip Požėla. 
Gaila, kad mes turim atsisvei
kinti.

Clevelandiečiai mus priėmė 
labai svetingai. Karpavičiui, Či- 
žauskai, Jankauskai, ypatingai 
Karpavičių jauna porelė mus 
priglaudė, vaišino, džiaugėsi, 
kad taip pavyko dzimdziams.

Atsisveikinę išvykom 11 ge
gužio į Rochester, N. Y. Ro- 
chesteris, — tai musų centralė 
stotis. Detroitas ir Clevelan- 
das priėmė širdingiausiai, bet 
Rochesteris neatsiliks nuo jų.

Sudiev clevelandiečiams lie
tuviams! Ačiū “Dirvai”, Va
siliauskui ir visiems kitiems 
prisidėjusiems prie surengimo 
musų vaidinimo! Dzimdzi Drim- 
dzi neužmirš jūsų!

Rochester, N. Y.

tikėjo, kad lietuviai toki sim
patingi.

Rocbestery turėjom, taip sa
kant, vieną dieną poilsio. Tas 
poilsis davė progos svečiuotis 
pas kleboną Kasakaitį, 
Danielių šeimyna ir kitur. Ro- * * •> 
chesteriečiai neatsiliko nuo ki
tų. Įraukė musų viso “bun- 
čiaus” atvykstant, bet nelaimei 
Dikinis su Olšausku negalėjo 
svečiuotis.

12 gegužio su vaidinimu la
bai simpatingai įsirioglino į 
“steičių”. Žmonių buvo daug 
ir vaidinti sekėsi puikiai, musų 
“nigeris” (Pilka) jautėsi, kaip 
inkstas taukuose. Publika ne
noriai skirstėsi, nes troško dar 
daugiau dainų, bet mes neturė
jom jėgų. ,

Kaip kitur, taip ir čia, bai
gėm programą su Lietuvos him
nu, kurį galingai sugiedojo 
publika. Liūdnai persiskyrėm 
su rochesterieČiais, “nusipikči- 
nę” keletą paveikslų atminčiai. 
Po vaidinimo g>erb. klebonas 
surengė vakarienę, kuri labai 
linksmai tęsėsi. Simpatingi Da
nieliai, Maciuj tinai ir kiti, sve
čiavosi su dzimdziais. šeštinių 
ryte apleidom Rochesterį, pali
kę atminčiai dzimdzišką ačiū. 
Traukinys laukė musų.

Amsterdain, N. Y.
Gegužės 13 vykom į Amster

damą. Nuovargį ant pečių, su
sikrovę “raidinom” į rytus. 
Amsterdame mes susitikimo su 
klaipėdiečiais geri). M. Jankum 
ir A. Braku. Du vaidinimai 
visgi buvo suderinti taip, kad 
vieni kilų nenuskriaudėm. 
Klaipėdos krašto reikalams 
dzimdzių publika suaukojo virš 
40 dol.

Musų vaidiniman, tikriau pa
sakius, vaidinimo žiūrėtojų pri-

Tik pabandykit

BOHEMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS

uriTan 
Malt

Reikalaukit nuo 
bile kokių 

Darda vi nė tolų

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Del nemalonaus odos suskeldėji- 
mo, iritaciĮos 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. 
1-abai tankiai mažesnės ligos praša
linamos į vieną naktj ir niežiejimas 
pilnai pranyksta. Nusipirkit dėžutę 
šiandien nuo savo aptiekoriaus, seki
te nurodymus ir jus nusistebėsit 
kaip greitai niežiejimas ir iritadja 
pranyks. Kaina 50c. W. F. Severą 
Co., Cedar Rapids, Iowa.

Išlydėjus iš 105 atryto cleve
landiečiams, su kuriais teko 
dar “pikčių” nusitraukti, kul
niavom “treino trekiais” Buf- 
falo linkui. Iš Buffalo pasi- 
sukom j Rochesterį, lydimi 
šypsančių sodų ir medžių-me- 
delių. Pavasaris buvo pačiam 
raižuly. Net malonu! Musų 
“grinorius” pilnas įspūdžių ne- 
sižinojo, kur ir kaip esąs. Tik 
dabar pažino Amerikos gyveni
mą, būdą, paročius, etc. Nesi-

W. J. STANKŪNAS 1
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

si rinko labai daug. Amsterdamo 
lietuviai mėgsta dzimdzius.

Klaipėdiečiams atstovams* su
rengė prakalbas k u n. Židana- 
vičius. Publikos buvo gana 
daug. Aukų surinko virš 70 
dol. Amsterdamiečiai geri lie
tuviai patriotai.

Dzimdziai apleidom Amster
damą naktį ir nuvažiavom į 
Sehenecktady, kad iš ten, ryte, 
nuvykti į Scrantoną. Nuovargis 
lydėjo visą kelią ir suteikė la
bai mažai miego, o be to, ma
žutė nelaimė, neleido mums nu
vykti į Scrantoną. Apgailestau
dami Rcrantoniečius, vykom į 
N(‘\v Yorką. Tikimės Scranto
ną pasiekti už keletos dienų.

Amsterdamitviams ačiū už 
apsilankymą, o gerb. Kubiliui 
už surengimą. Daugiau nesima
tysim. ,v

(Bus daugiau)

Jaučias Kaip Nau
jas Vyras

Viduriui Yra Geri; Miega Puikiai
Wm. H. $herman iš Minneapolis, 

Minn., rašo: <(Tulas laikas atgal, ap
turėjau jūsų laišką, kaslink gyduolių 
Nuga-Tone. Esu jas gavęs ir, turiu 
pasakyti, jog tai geriausias tonikas, 
kokią aš esu vartojęs. Aš jaučiuosi 
kaip ir naujas žmogus. Mano viduriai 
yra geri ir aš miegų puikiausi. Jus 
galit pasiųsti bile ką pas mano pa
siklausti apie jūsų gyduolę, aš kiek
vienam pasakysiu, ką ji padarė dėl 
manęs. Wm. H. Sherman.”

Šio laikraščio skaitytojai atras Nu- 
ga-Tone stebėtiną gydytoją tokiuose 
atvejuose, kaip kad vidurių keblumui. 
Pabandyk jį. Jis yra taip paprastas, 
malonus ir veiklus, jog j keletą die
nų jus patys stebėsitės, kaip gerai 
jaučiatės. Jis urnai panaujins jūsų 
stiprumą ir energiją ir pataisys jūsų 
kraują, nervus ir kūną. Nuga-Tone 
išdirbėjai, taip gerai žinodami jo 
veikmę šitokiose atvejuose, priverčia 
visus aptiekorius garantuoti jj ar su
grąžinti pinigus jei jus nebūsit už
ganėdintas. Rekomenduojamas, ga
rantuojamas ir parduodamas per vi
sus aptiekorius, arba prisiųsk $1.00 ir 
aplaikysit tiesiog iš National Labara- 
tory, 1014 So. Wabash Avė., Chicago, 
Illinois.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
REGISTRUOTA AKUtfiRS

Confinement reika’uose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Pau 
tarimus suteikiu veltui. Valandos 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Kitam 
laike pagal sutarti).

4120 So. Richmond Street

STANLEY MANIUS '
SIUVĖJAS

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

Goddaril Bldg., Tel. Central 4615 I
V -

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.
Gyveni m.o Vlela

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvie- I 
ną vakarą, išskyrus ketvergą. S 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

—————— ,

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

Td. State 3225
Valandos nuo 9:80 iki 4:30 vai.

Bridgepofto ofisas, 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

V .................. n.. .. ..i ..y
. .................................................. - n
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.

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

Tel. Blvd. 3138 
M. Woiikievic<- 

BANIS

Telephone Yards 0994

X?iUftERKA
Pt-sekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

’ Pritaiko
Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

DR. G. SERNER
Optometrist

Lietuvis Akių Specialistas 
Vai.: Nuo 1 iki 8:30 vakare, 

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted SI. 

Ant 2 lubų

A. A. OLIS
Advokatas

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdzi tinas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3201

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALI&TAS egzaminavojime 
abstraktų ii- nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie S t., Room 530
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards £681

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas ^ropieras.

Franklin 2460

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

Room 712 Otis Building

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

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

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

Vienas skaitytoj;'! i skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.^jfu per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidą. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri- 
iraami. Priduodant kuponus aprųainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

%
.................. v.............. ..... Atkirp čia .................................  J......... —• 
Data: Gegužis 20, 1926 

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS-

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

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

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

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

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4600

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA

D0WIAT—SASS
Telefonai: 1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 va!, vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų.
V

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

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 9:80 vakare ’

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

A. L. Davidonis, M. D
4643 So. Michigan Avė.

rz > J J nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
1/alandOS nuo 5 3 va|t vakare

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

xxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxx

Or. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Ave« 
VALANDOS: 

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare
M M M 
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.

L. . ------- --------- ✓

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

ncar 47tH Street 
CHICAGO

...........
Res. 6600 So. Artesian Aye.

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. Z ALA TORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. lluhted St.. 
Chicago, Ui.

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—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

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

Optametrfet 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR M. J. SHERMAN "
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

V,.....................    , /

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

TASTELE5S CASTOR OIL
Labai geras castor oil pa
dalytas dėl medikai lo var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.
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orderiu kartu su užsakymu.

išvengiamas. Kur yra diktatūra, ten, reiškia, dar nėra 
pastovumo. Kartais vieno krestelėjimo gali pakakti, kad 
diktatūra subyrėtų į šmotus. •

O su kapitalizmu to negali atsitikti. Jisai turi pa
siekti tam tikro subrendimo laipsnio, pirma negu jisai 
pasitrauks iš scenos. Prie to jisai ir eina. Bet, pirma ne
gu tasai laipsnis bus pasiektas, visos dabartinės diktatū
ros bus senai palaidotos ir užmirštos.

Apžvalga
SOCIALDEMOKRATAI SU 

NIEKU NESIBLOKAVO

ŽUVO VILNIAUS UŽKARIAUTOJAS

PILSUDSKIS NUSIGANDO SAVO DRĄSOS

Kadangi daugelis dar vis 
no, kad Seimo rinkimuose 
'‘bedieviai** buvo susidėję į

nauja VALDŽIA VOKIETIJOJE

ma- 
visi 
vie

ną anti-klerikalinj bloką, tai ne
pro šalį bus paduoti čionai se
kantį Lietuvos Socialdemokra-

POLITIŠKAS NEPASTOVUMAS EUROPOJE

Kovose tarp Pilsudskio ir Witoso šalininkų žuvo 
“garsusis” generolas Želigovskis. Sako, kieno ten paleis
tas šovinys pataikęs jam į galvą.

Taip netikėtai Vilniaus užkariautojas pabaigė savo 
gyvenimą.

Per savo užsienių reikalų ministerį Zalewskį marša
las Pilsudskis skelbia, kad jisai visai nenorėjęs pilietinio 
karo- Nenorėjęs nei. valdžią nuversti, nei šaudyti — tik 
ketinęs protesto demonstraciją padaryt ties prezidento 
rūmais dėl korupcijos valdžios įstaigose.

Jeigu taip, tai keista, kam Pilsudskio vadovaujami 
pulkai per dvi dienas bombardavo Belvedėrą (preziden
to rumus), iki prezidentas ir premjeras buvo priversti 
pabėgti ir rezignuoti!

Išrodo, kad karingasai maršalas nusigando savo 
drąsos.

Vokietija jau turi naują ministerių kabinetą, kurio 
priešakyje stovi katalikų Centro vadas Marx’as.

Luther’o kabinetas buvo nuverstas dėl to, kad jisai 
išleido įsakymą Vokietijos prekybos atstovybėms užsie
niuose vartoti šalę respublikos vėliavos ir senąją monar- 
chišką prekybinę vėliavą. Socialdemokratai, demokratai 
ir katalikai reichstage (visos šalies parlamente) dėl to 
valdžios patvarkymo balsavo už nepasitikėjimo išreiški
mą valdžiai, ir jų balsai sudarė daugumą.

Vadinasi, nežiūrint to, kad Vokietijos prezidentas 
yra senas kaizerio generolas Hindenburgas, respublikos 
šalininkai visgi neduoda geliuot monarchist’ams.

Pirmame savo posėdyje naujoji Vokietijos valdžia 
paskyrė birželio 20 dieną referendumui. dėl buvusiųjų 
kunigaikščių turtų konfiskavimo. Senasis kabinetas tą 
klausimą iki šiol atidėliojo, nežiūrint to, kad jau senai 
dvylika su puse milionų piliečių buvo pasirašę po suma
nymu referendumui.

Kancleris (ministeris pirmininkas) Marx’as pareiš
kė, kad naujoji valdžia stengsis kooperuoti su socialde
mokratais, o ne su nacionalistais, su kuriais nuolatos 
flirtuodavo Lutheris.

Paskutinių dviejų-trijų savaičių įvykiai Europoje — 
generalis streikas Anglijoje, valdžios nuvertimas Vokie
tijoje, sukilimas Lenkijoje, valdžios krizis Belgijoje — 
rodo, kad senasis pasaulis dar toli-gražu nėra įėjęs į nor- 
malio gyvenimo vėžes po didžiojo karo. Jame dar gali 
pasidaryti netolimoje ateityje labai stambių atmainų.

Bet yra klaida manyti, kad dabartinis Europos kri
zis esąs toks pat, kaip tas, kurį ji pergyveno karo gale ir 
tuoj po karo. Tuomet buvo pradėję griūti socialiai ir 
ekonominiai pamatai Europoje, dabar gi eina politinės 
tvarkos prisitaikymas prie naujų gyvenimo sųlygų.

Politine tvarka Europos šalyse po karo arba paliko 
senoji, arba buvo sudaryta ant greitųjų. Vienur ji dabar 
yra atsilikusi nuo naujųjų sąlygų, kitur ji dar nėra pa
kankamai pritaikyta prie tų naujų sąlygų. Todėl tenai 
nuolatos kyla kriziai. Ir jie veikiausia dar tęsis ilgoką 
laiką.

Bet tas nepastovumas yra politinis, o ne ekonomi
nis.

Taigi, kuomet bolševikai sako, kad “laikina kapita
lizmo stabilizacija” jau pasibaigusi ir vėl prasidėjęs re
voliucijų laikotarpis, tai jie visiškai klysta.

Kapitalizmo stabilizacija (nusistovėjimas) yra šian
die daug didesnė, negu visų diktatoriškų valdžių, neiš
skiriant nė bolševikų diktatūros- Nes diktatoriškos vald
žios yra laikinos valdžios. Diktatūra iš viso yra laikina 
valdžios forma. Po diktatūros gali ateiti pastovi despo
tizmo tvarka arba pastovi demokratiška tvarka — tai 
priklauso nuo aplinkybių; bet ar bus šioks, ar toks per
ėjimas prie pastovumo, jisai anksčiaus ar vėliaus yra ne-

suvis buvo taikintas į ma- 
Rytojaus dieną prisipaži- 

ir Tamsta pats ir per kuni- 
kapelioną J. Steponaitį pa-

popiežių, tai aišku, kad Tams
tos 
ne.
nai
gą
reiškei man, labai ačiū, dąug 
komplimentų, kad mane labai 
gerbiąs, labai aukštai vertinąs, 
apgailestaująs dėl netikrų 
formacijų, bet iš sakyklos 
šaukti, deja, negalįs.

Todėl atšaukiu aš.
Blogi dalykai, kunigas

kūne: Tamstos pamokslo klau-

in-
at-

po

I tų Partijos pareiškimą, tilpusįse tik mažutė saujelė žmonių, 
balandžio 22 d. “Socialdemok-1 mano gi kalbos klausė ir pri- 
rate”: Įtarė didesnė pusė Tamstos pa-

' rapijos. Reiškia, didesnė pusė 
“Neklausykite melų! j Tamstos parapijonų — bedie- 
“ ‘Rytas* ir ‘Darbininkas* 

bubnija, kad socialdemokra
tai, liaudininkai ir pažangi- 
ninkai rinkimuose į Seimą 
sudarė vieną bloką.

“Pranešame draugams, kad 
tai yra šlykštus melas. So
cialdemokratai su nieku ne- 
siblokuoja ir nestato jokių 
spekuliatyvių sąrašų, kaip da
ro krikščionys ir kiti politi
niai šmugelninkai. Visus dar
bininkus, naujakurius, ma
žažemius ir biednuomenę 
kviečiame balsuoti už aiškius 
socialdemokratų sąrašus.

“L. S. D. P. Centro Ko
miteto

\ Iš to, kad 
rinkimuose su 
vo, galima numanyti, 
neis ir į koaliciją su jokia par
tija. Valdžios sudarymas tuo
met teks liaudininkams su ma
žesnėmis grupėmis. Socialde
mokratai tokią valdžią gal rem
tų, kaip Francijos socialistai 
rėmė ladikalo Herriot valdžią.

Bet jeigu liaudininkai susi
dėtų į koaliciją su klerikalais, 
tai Amerikos pažangiajai visuo
menei butų didžiausias nusivy
limas! Amerikiečiai laukia, kad 
naujasis Seimas iššluotų kleri
kalizmą ir padarytų Lietuvos 
respubliką švaria, pažangia ir 
kultūringa valstybe.

nckolio- 
tikybinių jaus- 
Visi klausyto- 
ir gausiai plo-

aš tik citavau

Sekretoriatas.”
socialdemokratai 
nieku nesibloka-- 

kad jie

Rašytojo Vienuolio 
atviras laiškas A- 

nykščių klebonui

viai! *
Kadangi tai buvo protesto 

mitingas, o ne tikybos dispu
tas, tai nei aš, nei kiti kalbė
tojai tikybos dalykų nelietėme. 
Aš nieko “kraugeriu 
jau ir niekieno 
mų neįžeidžiau. 
jai man pritarė 
jo-

Savo kalboje
ištraukas iš straipsnių: 1925 m. 
48 Nr. “Lietuvos” — “Naujas 
Vatikano — Lenkijos konkor
datas ir jo reikšmė Lietuvai”, 
ir iš 1925 m. 51 Nr. “Ryto” — 
“Bažnytinis* Lietuvos padėji
mas”. Be to charakterizavau 
Vilniaus grobikus iš 1925 m. 
13 Nr.’ “Naujo žodžio”, kurį 
sąjungos Vilniui vaduoti Cent
ro Komitetas prisiuntė mums 
iš Kauno su savo antspauda ir 
31 Nr. — propagandai žmonė
se varyti.

Kaip mitingas, taip vakarė
lis, ačiū visuomenės prijauti
mui, labai nusisekė ir tą pačią 
dieną užsirašė naujų narių ir 
užsimokėjo daugelis senųjų. Ir 
tik po savaitės trenkė perkū
nas.

Rytojaus dieną po tamstos 
pamokslo daugelis asmenų pa
reiškė man savo nusistebėjimo 
dėl Tamstos akto ir takto, ii* 
kame Tamsta įžiūrėjai tikybos 
paniekinimą. Re to kunigas ka
pelionas pasakė man, kad jis, 
kaipo kunigas ir mitingo daly
vis, tuč tuojau butų pats ma
ne atrėmęs, jei tik butų buvu
si įžeista tikyba ar tikinčiųjų 
jausmai.

Iš viso kas pasakyta ir kas 
seka, aišku kad Tamsta, kuni
gas Dekane, tapai suklaidin
tas už nieką neatsakomingo 
asmens, kuriam parupo suvesti 
su manimi savo sąskaitas.

Jei Tamstai pačiam butų rū
pėjusi tikyba ar popiežius, tai 
Tamsta visų pirma būtumei at
siklausęs milingo dalyvių, atsa- 
komingų asmenų: pirmininko, 
manęs ar kunigo kapeliono.

Jei tamsta visuomet esi toks 
jautrus ir stovi popiežiaus gar
bės ir tikybinių idealų sargy
boje, tai kodėl Tamsta savo lai
ku neliejai ašarų ir nei vienu 
žodžiu neprasitarei savo para- 
pijonims dėl virš paminėtų dvie
jų straipsnių, iš kurių aš sė
miau savo kalbai medžiagą. 
Gal dėl to, kad tų abiejų straip
snių autoriai yra kunigai, šian
dien jiems viskas galima. Tie
sa, tada buvo kiti pagrindai.

Balandžio įnėn. 5 d. dar te
bebuvo seni pagrindai ir nei 
aš, nei Tamsia dar nežinojome, 
kad Sąjunga Vilniuj vaduoti 
jau nebereikalinga, kad pats 
Vilnius ir trečdalis iš pasalų 
kruvinu smurtu lenkų užgrob
tos, o popiežiaus palaimintos 
Lietuvos, be tautos žinios jau 
išmainytos ant 5 lazdų ir 5 
mitrų.

Kas link charakteristikos, 
kurią Tamsta apibudinai iš sa
kyklos, tai tuos žodžius grą
žinu Tamstai. Už priskyrimą 
prie bedievių -- neįsižeidžiu: 
šiandien būti pravardžiuojamų 
bedieviu, reiškia, būti ne veid-

lai mylėti savo tautą, savo tė
vynę ir turėti savo pažiūras bei 
tvirtą nusistatymą, šiandien be
jėgiai dievoti nykštukai pra
vardžiuoja bedieviais ir tokius 
aukštos doros ir kultūros vy
rus, kaip pirmutinį buvusį Ne
priklausomus Lietuvos prezi
dentą Antaną Smetoną. Aukš
tesniųjų Lietuvos dvasininkų 
pranašavimas jau pildosi: “aukš
čiausiojo pasauly moralaus au-< 
toriteto, amžinų tiesų saugoto
jo” žygis link Lietuvos, pastū
mėjo katalikų priešininkų pu
sėn ir padarė “bedieviais” vi
sus dorus karštus tautininkus 
lietuvius.

Toli gražu ne visiems Lietu
vos dvasininkams pirmoje vie
toje tikyba, o antroje valstybė. 
Ir tuo tarpu, kaip tokius “be
dievius” civilius keikiama dar 
lik bažnyčiose, “bedievius” gi 
dvasininkus jau tremiama iš 
Lietuvos Palestinon.

Tamsta tą pačią balandžio 
mčn. 11 d. matyt naujų žinių 
kupinas, išniekinai politiniame 
mitinge savo parapijonį Kat- 
lerj, sodžiaus ūkininką Gaspa
rą Valikonį — Dijoką, kuris 
I>er visą gavčnę savo gražiu te
noru ir apkepusiomis lupomis 
vedžiojo bažnyčioj stacijas. 
Tamsta jam prigrąsei, kad nei 
jo, nei jo vaikų nepriimsiąs į 
kapines, susirgus nevažiuosiąs 
pas jį išpažinties klausytų ir 
neatliksiąs jam jokių bažnyti
nių apeigų. Ir visa išrėžei jam 
viešai ir vien už tai, kad jis iš
drįso papeikti Darbo Federaci
jos “popiežiaus” politiką ir už
davė p. Šukiui klausimą: “ko
de! krikščionių blokas nekelia 
savo nuopelnų aikštėn, o laiko 
juos 
man, kaipo pasmerkusiam Ro
mos popiežiaus politiką, anot 
rusų priežodžio, “ni grobą n i 
pokriški” ir reikia tikėtis, kad 
Tamsta ne tik manęs ir mano 
vaikų vaikų nepriimsi į kapi
nes, bet ir mano proanūkių. 
Duok Dieve, Tamstai, kunige 
Dekane, sulaukti Matuzelio am
žiaus ir mano proanūkių, bet' 
taip karščiuottįg ir veikti į bo-' 
bučių psichologiją — priemo-j 
nes nepateisina tikslo, juo la
biau, kad kam-ne-kam, o jau 
bažnyčiai ir parapijonims nau
dos

savo pastalėj!” Tai jau

iš to nebus.
Su pagarba
A. Žukauskas—Vienuolis.

Pastabos

Dangaus Deivė
(žvaigždžių romanas).

(Tęsinys)

skaitomas 
totalybei.

metodus, laiptus, ku-

—Greitai tu vėl nebusi že
mėje, ir vėl stebėsiąs mokslu 
savo mokytojų. Bet niekados 
neužmiršk, kad astronomija jū
sų mokyklų ir observatorijų, 
motematinė astronomija sukur
ta Niutono, Laplaso, Leverje ir 
daugelio kitų yra toli netik
ras pasaulio mokslas.' Ne prie 
tokios tiesos aš noriu ir sten
giuosi privesti nuo Giparcho ir 
Ptolomėjaus laikų. Pažiūrėk į 
tuos milionus saulių, panašių i 
jūsų- Ir šios saulės yra šalti
niu gyvybės, judesio ir šviesos. 
Ir aš tau sakau: ateities mo
kslai turi būti paskirti tyri
mui visuotinos ir amžinos gy
vybės šių laikų dar niekas ne
įėjo į šią šventyklą. Skaitme
nys turi būti priemone, o ne 
tikslu. Jie tegali duoti supra
timą ne apie pasaulio rumus, 
o tik
rie reikalingi ištyrimui tų rū
mų. Greitai tu pamatysi veidą 
aušros naujo ryto dienoje auš
tančios. Matematinė austrono- 
mija užleis vietą fizinei, užleis 
praktiniam tyrinėjimui gam
tos...

“Taip,— tęsė ji,—tik astro
nomai, kurie išskaičiuoja taria
muosius dangaus kūnų jude
sius jiems kasdien pereinant 
per meridianą; astronomai nu
sakantys užtemimus, pasirody
mus kometų ir kitus dangaus 
apsireiškimus; astronomai, ku
rie taip tikrai ir įdomiai išskai
čiuoja žvaigždžių ir planetų 

1 padėtį, atrandantys naujas ko
metas, planetas, 
ir tyrinėjantys 
nas; astronomai 
be miego naktis

1 pasaulio sistemų 
'dėsnius, bendrai: 
> tojai, mokslininkai 
’ dirvą naujai astronomijai, tie- 
I šia jai kelius. Tiesa, jie dirba 
I labai sunkų darbą, aikvoja jė
gas ir sukuria daug didaus ir 
kilnaus*, ir tai 
džius žmogaus 
Bet vis dėlto 
ninkai sudaro
tepriguli tik—praeitis. Nuo šio- 
liai mokslininkų sielos sieks ge
resnių, kilnesnių tikslų. Visi 
pasaulio praeities didus žmones 
tyrinėdami dangų negalėjo at-

jų palydovus 
žemės atmai- 
praleidžiantys 

betyrinėjant 
pagrindinius 
visi tyrinė- 

tik ruošia

parodo apie di- 
proto gabumus, 
visi tie moksli- 
pulkus, kuriems

“L. Ž. tilpo sekamas pasku
busio lietuvių rašytojo, A. Žu
kausko-Vienuolio, atviras laiš
kas kun. dekanui J. Butėnui:

Gerbamasis kunigas Dekane!
Š. m. balandžio mėn. 11 d. 

Tamsta, sakydamas Anykščių I 
bažnyčioj pamokslą, įsikarščia
vai ir be kitko išsitarei maž
daug taip: “velykų antrą die
ną mitinge, čia gimęs, čia au
gęs žmogus katalikas, savo kal
boje, išniekino tikėjimą, pava
dino popiežių “kraugeriu” ir 
įžeidė tikinčiųjų jausmus... 
k. i iii, matyt, tiis žmogus yya 

toks žmogus, kuris tik ieško 
progos prikibti”...

Čia Tamstai susigriebei ir po 
neilgos pauzos pasiaiškinai:

“Nors aš pats to negirdėjau, 
bet man apie tai pranešė žmo
nės”. ..

Toliau:
‘‘Nors dabar tai ne naujiena: 

apie popiežių taip kalba ir ki
ti bedieviai, rašo ir laikraščiai,”

Užbaigdamas savo pamokslą 
Tamsta apgailestavai, kad tam 
bedieviui pritarę parapijonys 
ir pasiguodei turįs viltį, kad iš 
klausančiųjų pamokslo nesą nei 
vieno tų.

Kadangi antrą velykų dieną 
sąjungos Vilniui vaduoti Anykš
čių skyrius buvo- surengęs pro
testo mitingą, kuriame iš vie-’ 
tinių žmonių* kalbėjau aš, kai
po sąjungos skyriaus vicepirmi
ninkas ir savo kalboje be kitų 
Vilniaus grobikų minėjau ir mainiu, ne prisitaikėliu, o karš-

Raudonųjų biznierių organas 
“Laisvė” sako, kad “1____ _
tai visados stojo 
tuojautinius darbininkų reika-' mc, kad atspėjus: 
lavimus” (“Laisvė” num. 101).' randasi, kuris dangaus 
Taigi ir suprask tu žmogus, ką pžtemimąs, nusvėrus jų 
šis sapaliojimas “tuojautinius” 
“reikalavimus” reiškia. 

* ¥•
Tas pats raudonųjų biznierių 

organas sako, kad komunistai 
dalyvauja 
rinkimuose 
kslais” 
voms”. _____ r, ___TrT._„__ .
mano, kad parlamente arba sei-1 visa butų niekingų ir men
ine sėdėdami jie galės sukelti Kūryba tai poema, ku- 
“revoliuciją”!.. Šitaip vapaliotosios kiekviena raidė saulė, 
gali tik tokis laikraštis, kuris] “Tu išrinktas į skaičių refor- 
savo skaitytojus laiko visai matorių turinčių pakeisti mo- 
l>esme«enksltį. Materija greitai užleis vie-

* * * tij dvasiai, protui.
. v , . -Visuotina gyvybe?' —auri-

Kuomet k^umstai boikotą- kau Nej saulgs
vo Uetuvos MmSlgistemos lanetog _

patvs nedalyvavo rinkimuose . . ... ....i •* 4.1 u • f 4. • * i i Argi gyvenami tie bihonai pa-kt us atkako,|)jlna ))ervb. v._ 
tada komunistams revoliuciniai 
tikslai” dar nebuvo atėję į gal
vas (vėjas dar nebuvo įpūtęs). 
Bet tuomet juk Jie vadinosi 
“dideliais revoliucionieriais”* i '■

>>< >l<

Maskvos davatka
“T

“komunis-1 sitraukti nuo žemės. Bet galu- 
ir stoja už* finis tikslas astronomijos ne ta- 

vietą, kur 
kūnas, 
masinį 
puiku,svorį ir p. Visa tai 

bet—neužtenka. t
“Jei žmogus gyventų 

moję, tai šis komuolys,
_r___ _________ niekam nerūpėtų. Tas pat ga-
parlamentariniuose! Įima pasakyti ir apie tuos bi- 

“revoliucinias Ii- lionus saulių su savo šeimyno- 
ir “revoliucinėms ko-1 mis berybėje. Tikslas kūrybos 

Reiškai, komunistai' gyvybė. Jei nebūtų gyveni-

praėjusius arba ateinančius. 
Juk ir žemės amžius daug il
gesnis negu žmonijos. Ir tarĮic 
dešimties pasaulių, paimtų iš 
eilės, berybėje vargiai rasime 
bent vieną apgyventą protin
gais, visiškai išsivysčiusiais in
dividais. Vieni tokiais jau bu
vo, kiti dar tik bus. Vieni gy
vena dar tik priruošiamąjį lai
kotarpį, kiti jau visas išsivys
tymo stadijas praėjo. Čia ran
dame lapšį, ten —kapą. Ir, be 
to, visur matome begalinį į- 
vairumą gamtos kūryboje, dėl
to ir žemės gyvenimas jokiu 
budu negali būti 
idealu ir ribomis
Kitose planetose gyvenimas vi
sai kitokiomis formomis vys
tosi. Gyventojai kitų pasaulių 
skiriasi nuo jūsų ir išvaizda ir 
jausmais, žodžiu, jie visai ki
tokie.

“Ateis laikas, ir labai greitai, 
nes visiems skirta jo sulaukti, 
kuomet tyrinėjimas gyvybės 
sąlygų įvairiose pasaulio sriti
se bus astronomijos tikslu. 
Vietoje bereikalingų išskaičia
vimų' tolio nuo žemės lig žvai
gždžių, judesių ir tūrio arty- 
miausių planetų, astronomai 
greitai sužinos jų fizinę sudė
tį, geografinę padėtį, klimato 
ir meteorologijos sąlygas. At- 
tronomai sužinos paslaptis jų 
organizacijos ir ginčysis apie 
gyvąsias jų būtybes. Jie suži
nos, kad Marsas ir Venera jau 
dabar apgyventi protingais gy
vūnais, kad Jupiteris randasi 
dar tik prirengiamojo gyvybei 
stadijoj, kad Saturnas bus ap- 
•<(y vonias visai kitokiomis bū
tybėmis negu žemės žmonės- 
Nauji tyrimai supažindini su 
lizine ir chemine sudėtimi dan
gaus kūnų, su apsupančia juos 
atmosfera. Patobulinti įrankiai 
parodys gyvybę* kitose planeto
se ir tuomet žemės gyventojai 
pradės rimtai galvoti apie tarp 
-planetinį susinėsimą. Ir tai vi
sa turės įvykti XX amžiuje.

Atydžiai klausiau žodžių dan
gaus deivės. Tik žodžiai pa
rodė man astronomiją visiškai 
naujoje šviesoje ir aš dar la
biau panorau mokslo žinių. 
Prieš mano akis buvo beskai- 
tis lekiančių į berybę kūnų, ir 
aš supratau, kad mokslas mus 
turi supažindinti su tolymai- 
siais berybės užkampiais, 
vesti j naujus stebuklingus 
saųlius- Tuo tarpu deivė 
sė:

nu- 
pa- 
tę-

Kuomet komunistai boikola-

ne
rašė, kad

Vienas 
personai 
lietuvių vaikams lietuviška or
ganizacija nereikalinga. Jeigu 
taip, tai kokiu tikstujjie orga
nizuoja “Ateities Žięflo 
draugijėles? Reiškia, 
“monkey biznį”, 
gaudinėja.

❖ >it

Kąd “Laisvę” 
biznierių organas, tai tą ji pati 
paliudija, nes ji karts nuo kar-

vaikų 
jie daro 

ir žmones ap-

❖

yra raudonųjų

ne že- 
tikrai,

(Bus daugiau)

PO GAISRO 
IŠPARDAVIMAS

I kata? Ąr tie gyventojai pana
šus į mus, žemes gyventojus?..

Uranija atsakę:
—Laikas tavo pergyventas 

žemėje, ir net visos žerpūs am
žius sulyginus su amžinybe yra 
tik trumpa akimirka.

Ąš nesupratau.
—Nereikia manyti, — tęsė 

Uranija, —kad visi pasauliai 
apgyventi dabar. Musų amžius 
nė trupučio nėra svarbesnis už

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

--------------------------- ---- ----- - . — ■■

to veda ir skyrių po antgalviu: 
“Raudonasis biznis”. Taigi vis 
aiškiau pasirodo, kokiu tikslu 
“Laisvė” taip nesvietiškai sa^o 
skaitytojus mulkina.

—Kalvis.

JOS. F. BUDRU
3343 So. Halsted Street

Jei nori turėt 
nuolatinę draugą - 
Skaityk Naujienas.



Ketvirtadienis, Geg. 20, ‘23

Lietu vin Rateliuose.
Įvairios Žinios

O. Karbauskienės byla atidėta, 
nors ir jury buvo išrinktas

Užvtikar prieš teisėją Rush 
buvo prasidėjęs nagrinėjimas 
Onos Karbauskienės bylos su 
katalikų kunigu Bobel, kusis 
kaltina Karbauskienę ir nepri- 
gulmingųjų kunigą S. Linky, 
kad jie pagalba “blackmail” 
bandę išgauti iš jo pinigų.

Jury pabaigta rinkti vakar, 
bet išrinkus jury ir padarius 
pertraukų, jury einant į savo 
kambarį, kun. Bobel advokatas 
padaręs paniekinančią lietuvius 
pastabą (jis buk pasakęs: “Ei- 
va kunige, nes lietuviai tave ga
li užmušti”), kurią nugirdo ju
ry. Todėl jury išlinkimas liko 
panaikintas ir bylos nagrinėji
mas tajio atidėtas iki birželio 
M d. —D.

Autai saugokitės 95 gatvės

Kada oras atšila, visi važiuo
ja laukuosna. Ypatingai padi-

SERGEJUS SOKOLOVAS — KUBANIAUS KAZOKŲ 
CHORO DIRIGENTAS

NAUJIENOS, CKIcago, DI.
sakė-rėkė ir grūmojo tam stul
pui. Stulpas gi sau ramiai sto
vėjo, lig nieko nebodamas ir 
šviesą mesdamas žemyn nuo 
savo viršūnės. Publika-praeiviai 
tik juokavo iš prakalbų. Prakal
bos taip ir baigta be publikos.

Lietuviai vėl turės progą iš
girsti tyros muzikos. Gegužės 9 
d. jie girdėjo p. Juozo Babra
vičiaus dairtas; o gegužės 25— 
Kazokų Chorą, Liet. Auditori
joj. Mylintys muziką visi bus.

—•Reporteris.

Cicero

Matai Kas Dedasi?
Vakar jau buvo minėta, kad 

Sokolovas baigė Maskvos kon
servatorija 1915 m. Tuo laiku 
jis jau tiek pasižymėjo, jog ta
po pakviestas diriguoti simfo
niniam orkestrui,

A|iie jo dabar vedamą kazo
kų chorą butų galima skilčių 

! skiltis prirašyti. Po kiekvieno 
koncerto muzikos kritikai rašė 
ilgas recenzijas, girdami tą 
nepaprastą chorą. Pavyzdžiui, 
New Orleans laikraštis tarp ki
ta ko sako: “Possessing the 
peculiar ųualities of great or- 
gan the ensemble provides a

rare and genuine musical 
treat.”

Tuos “gyvuosius vargonus” 
bus progos išgirsti geg, 25 d. 
Lietuvių Auditorijoj. Tad ir ne
praleiskite tos progos, nęs iš
girsite ne tik šaunų koncertą, 
bet tuo pačiu laiku sušelpsite 
sengantį art. Dikinį, kuriam yra 
skiriama nemaža nuo koncerto 
pelno dalis.

Tikietai parsiduoda po vieną 
dolerį. Iš kalno, galima gauti 
“Naujienose”, “Aušroj” ir pas 
atskirus asmenis kurie sutik 
pasidarbuoti bikinio naudai. N.

Dar vienas lietuvis pasikorė

Gegužės 17 d. tapo palaido
tos Jonas Šimkus, gyvenęs prie 
1342 So. Cicero Avė. Kūnas ta
po palaidotas Lietuvių Tautiš
kose kapinėse.

Pasikorimo priežastis buvo 
sveikatos suirimas ir nenasek- 
mingos operacijos. Jis važiuo
damas iš Chicagos namo gal 
buvo išsigėręs ir tapo areštuo
tas, tai uždarytas kalėjime nu
rišo nuo savo medinės kojos 
aprišalus ir pasikorė

šiame miestelye gal atėjo kū
rimosi sezonas, nps netik lietu
vių, bet daug ir svetimtaučių 
pasikaria?'^

Lietuvių orlaivis nuskrido į 
šiaurės polių

KAZIMIERAS KAMINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Pirmadieny j, Gegužio 17 dieną, 
8:00 valandą vakare, 1926 m., 
sulaukęs 38 melų amžiaus; gi
męs Suvalkų Rėdyboj, Mariam- 
polės apskričio, Plutiškų para
pijoj, Balamalų kaimo, palikda
mas dideliame nubudime sese
rį Elzbietą, švogerį Steponą 
Dambrauskis, Lietuvoj tėvus ir 
brolį Juozapą. Kūnas pašarvo
tas, randasi 10G32 Edbrooke 
Avė., Chicagoj.

Laidotuvės įvyks Ketvirta- 
dienyj, Gegužio 20 dieną, 1:30 
valandą po pietų iš namų į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero Ka- 
minskio gimines, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Sesuo ir švogeris

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

j

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIET S AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

“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 iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

dės važiavimas apie 30-31 ge
gužės, nes daug žmonių važiuos 
Į Tautines kapines.

Taigi visiems autams-auto- 
mobiliams duodu pasargą, kad 
nevažiuotų 95 gatve. Visas 95 
gatvės kelias yra bjauriai iš
daužytas, bet nuo Oak Lawn 
iki Kean avė. yra blogiausias.

Reporteris \

J. F. Eudeikis ir jo sunai 
seni ir gerai patyrę giraboriai, 
pasižymėję savo geru patarna
vimu liūdesio valandoj ir žemo
mis kainomis, todėl ir bridge- 
poniečiai maloniai* juos priima, 
o jie iš savo pusės prižada 
stengtis ir toliau tiek pat gerai 
patarnauti kiekvienam.

Apie penketą metų atgal čia 
vienas lietuvis sumanė padirbti 
orlaivį, kad pasirodžius ką lie
tuviai gali padaryti. Jo tikslas 
buvo padaryti tokį orlaivį, kad 
ant vietos pakiltų taip kaip 
veversėlis pavasaryj ir gavo pa
tentą. Sutvėrė bendrovę ir kiek
vienas narys turėjo pirkti Šerų, 
$100 vertės. Dirbo suvirs čie- 
lus metus apie tuzinas vyrų iki 
užbaigė savo darbą. Dabar tas 
orlaivis iš daržo dingo, tad šė- 
rtninkai mano, kad jis nuskrido 
į šiaurės polių ir sugrįžus iš 
ten gaus gerus dividendus. Jis.

Bridgeportas
J. F. Eudeikis atidarė savo sky

rių Bridgeporte

Didelė lietuvių graborių fir
ma J. F. Eudeikis šiomis dieno
mis atidarė savo skyrių Bridge
porte — prie 3201 Auburn A v.

Skyrius labai gražiai ir pato
giai įrengtas. Turi didelę kop
lyčią, kurioj gali tilpti apie 100 
žmonių ir kurtąja dykai galės; 
naudotis visi tie, kurie nori lai
doti iš koplyčios. Yra ir švie
sus, švarus ir gerai įrengtas 
operacijų kambario.

Nežiūrint tok:o puikaus įren
gimo ir teikiamo gero ir malo
naus patarnavimu J. F. Eudei- 
kio kainos nėra a^gštos. Tai, 
kaip sako p. Evdeik’s, yra to
dėl, kad jis turi nuosavų grabų 
sandelį ir pats °pdirba grabus, 
kas iki pusės šutaupina grabų 
kainą. Taipjau turi nuosavius 
k^avanus ir automobilius, kas 
irgi žymiai prisideda prie laido
tuvių nupiginimo.

Bessie Gricius, gyvenanti 
prie 3225 So. llalsted S t., gegu
žės 15 d. prieš teisėją Sabath 
gavo perskiras nuo savo vyro 
Povilo Griciaus. Jos globoj pasi
liko ir jų sūnūs Petras, 9 metų.

P-ia P. Petraitienė, buvusi 
Chicagos lietuvių darbuotoja, 
kuri pereitą žiemą viešėjo Chi- 
cagoje, dabar vėl sugryžo į sa
vo namus, Dovvagiac, Mich., kur 
ji gyvena jau kelis pastaruo
sius metus. —A2.

Pereitą šeštadienį Bridgei>or- 
tui surengė “demonstraciją” 
kairieji. Jie nuo “Vilnies” šta-

■ bo iki 33 gatvės ėjo Halsted 
gatvės šalygatviais nešdami vi
sokių rūšių iškabas su parašais 
prieš Lietuvos valdžią, o nuo 33 
gatvės grįžo atgal prie kampo 
32 ir Halsted, kur sustoję rėžė 
prakalbas.

Apie prakalbas man tūlas 
žmogus pasakojo šiaip: Apie 
tuzinas žmonių, daugiausia Je- 
ruzolimo piliečių, apstojo lem
pos stulpą, o “draugas” Danta

Iš SLA. 134 moterų 
kuopos /

šios kuopos specialiai šaukia
mas balsavimui centro valdybos 
ir delegačių sekančiam seimui 
rinkimui susirinkimas įvyko 
balandžio 28 d.

Balsuojant centro valdybą, 
nors jokia agitacija nebuvo ve
dama, tečiaus kone visi balsai 
tapo atiduoti už senąją centro 
valdybą.

Apkalbėjus siuntimą Seiman 
delegačių nutarta siųsti kiek 
leidžia SLA. konstitucija t. y. 
keturias. Delegatės tapo iš
rinktos su karštais aplodismen
tais: K. Katkevičienė, P. Petrai
tienė, Z. žilvitienė ir M. Baro
nienė, visos energingos ir ga
na pasižymėjusios visuomenės 
darbuotojos.

J sekančią 6-to apskričio kon
ferenciją, kuri įvyks gegužės 
23 d. Indiana Harbor, Ind., da- 
rinkta dar dvi delegatės: K. 
Katkevičienė ir L. Račkauskie
nė. Apsvarstyta ir daug kitų 
svarbių organizacijos reikalų.

šios kuopos susirinkimai vi
suomet esti gyvi, tvarkus ir pa
vyzdingi, pasidėk oj ant musų 
gerb. pirmininkės p. P. Balic- 
kienės darbštumui ir sugabu- 
mui. —SLA. Nare.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom 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.

ZUZANA TRAKIENĖ 
Po tėvais Yundalaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužio 18 dieną, 9:00 valandą 
po pietų, 1926 m., sulaukusi 43 
metų amžiaus; gimusi Kauno 
rėdyboj, Telšių apskričio, Plun
gės parapijoj, Eudeikių kaimo, 
palikdama dideliame nuliūdi
me 5 dukteris: Kazimerą, Vla
dislovą, Stanislovą, Eleną, Vin
centą; sūnų Kazimierą, seserį 
Zanadą ir švogerį Juozapą 
Meškauską, brolį Vincentą Ga- 
ratą ir gimines, Lietuvoj 3 se
seris: Oną, Petronėlę ir Vero
niką ir dukterį Veroniką. Kū
nas pašarvotas, randasi 325 E. 
115th St., Kensington. Ijaido- 
tuvėm rūpinasi Jonas Paulaus- 
kis.

Laidotuvės įvyks Penktadie- 
nyj, Gegužio 21 dieną, 8:00 va
landą ryto iš namų į Visų 
šventų parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
kapines. • , ,

Visi A. A. Zuzanos Trakie- 
nės' giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Sūnūs, Sesuo 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Simpatiškas

Boulevard 4139

CHRISTOPHER 
JANKAUSKY

Gimęs June 9tą, 1891. Mirė 
May 18 d., 7:50 vai. vak., su
laukęs 35 metij amžiaus. Išgy
veno Amerikoj 15 metų.

Paliko moterį Magdaleną 
Jankauskienę 33 metų ir sū
nūs: Joną 12 metų, Jurgį 10 
metų, dukterį Anną 7 metų, 
brolį Joną ir brolienę Jankau- 
skius, laetuvoje brolis ir sesuo, 
pusseserę Matildą Matulaitie
nę, švogeriai visi Amerikoj.

Kūnas pašarvotas, randasi 
po numeriu 4247 So. Campbell 
Avenue.

Visi draugai ir pažįstami at- 
silankykit ant paskutinio pa
tarnavimo. Laidotuvės atsibus 
Subatoj, Gegužio 22 d., 2 va
landą po pietų iš namų į Cou- 
cordia kapines.

Paliko nubudusius,
Moterį ir Vaikus

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

BIRUTĖS
Saldainiai (Kendės) iš Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

sių ir geriausių Birutės saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje.

Perkupčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidą.

Krautuvė atdara kasdieną:

V. M. Stulpinas & Co. 
3311 S Halsted St. Chicago

Tel. Yards 6062

EDVARDAS’ JUŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu ' 

Antradienyj, Gegužio 18 dieną, • 
3:45 valandą po pietų, 1926 m., 
sulaukęs 11 metjj, 7 mėnesių, 

 

6 dienų, amžiųj/fc. Amžinatėlis 

 

Edvardas gim^Spalio 12, 1914 
Chicagoj, pa darnas didelia
me nuliudi savo motiną 
Prancišką, evą Mikolą, brolį 
Joną, dvi Seseris Feličią ir 
Prancišką ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4201 South 
Mapiewood Avė.

Laidotuvės įvyks Penktadie
ny j, Gegužio 21 dieną, 8:30 va
landą ryto iš namų į St. Ag
nės parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Edvardo Juško 
gimines, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Tėvai, Seseris, Brolis 
ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

z

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijine Spaustuvė.

A. MASALSKIS
I

Graborius
Musų patarnavimas laidotuvėse 

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia 

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

National Finance Co.
11 So. La Šalie Street

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai. Ambulansai

I. J. ZOLP
Graboriub ir Pagraby direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dĮitną ar naktį

1646 W. 46th St., Chicago

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

501 Roanoke Bldg., Central 4757

Tel. Brunsvvick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

/■-............ . ........... ........ .. ........
Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago, UI.
V..................    i '■■i.z
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METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd StM Chicago 
Phone Canal 2591

Atėjo Kultūra Slo. 4. Kai
na 45 centai. Galima gauti:

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių, 
kaip NaujienoB.

2
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Ar myli savo gimines, sa
vo draugus Lietuvoje?

f -----------
Tūkstančiai Lietuvos žmonių 

akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas'* kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt ne 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per
ta t, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos, lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos gėrės- j 
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš'Amerikos lietuvių gyve
nimo, lx?t ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

PRA

$6.G° ) metus per visą 
likusį gyvenimą.

Kiekvlepas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų Ir kiekvienus centas atlieka 
'.Din tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do- 
h rio. mes greitu! urnleldžiarne 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus praiel- 
tižlrte pinigus. Atsiminkite, k’ck 
tie pinigui uždirbtų jurus jei uadė- 
tuinėt juos j banką ar smilką?

Naujienų.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 
šimtas 
čia per

Ateik
apie taupymo budus, 
žinosi kuip greit < 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Spulka. uždirba (>o 
kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt ji
20 metų?
ir pasitark ju sekretorių 

, o nuo Jo su- 
dauginsis jūsų

Prisidėkite j šią draugiją

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia savišelpos organiza- 

iklauso net 800 
Mniiiioiin’’ i ir moterų. Draugijos piniginis 

' 1 turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
visuomet skyriai pašelpos sergantiems na- 

nėra gaubiamos ne *ii*ms. $6, $10 ir $16 savaitėj. Na- DLia gauuuunus ne .js gj||j patapti vyraJ ir ino(eryx 
nė tikybine skraiste.' nuo 16 iki 45 metų. Iki gruodžio 

vrn visiiorneiirs 1 12 d., 1926 metų yra priėmamos ir via visuomenes į č(elos draugijos> jeigu <|tu. draugi- 
laikraštis ir jos tai visuomenei jos piniginis turtas nėra visai blo-

ki, rašto kalba suprantama Lie- rija Chicagoje — pr 
t u vos žmonėms, 
teikiamosios žinios 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine 
“Naujienos”

. teisingai ir
J •

ja.
nuoširdžiai tarnau-

jus mylite savo gi- 
draugus Lietuvoje 

ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kuriu beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”, 
džiai dėkingi,
Įteiksite kultūrinę 
sykiu dvasini 
“Naujienų 
tuvą $8, pusei metų $4,
mėnesiams $2. Užsakyti 
pas “Naujienų” agentus, 
jienų” skyriuose ar ha

Todėl jei 
minės, savo

gins. ' Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8506.

Pavieniai nariai norinti įstoti j 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės į “Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti aplikaciją j Chi
cagos Lietuvių Draugiją 8. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Vaidylų Brolijos viršininkai 
vietininkai renkasi Gegužio 20 
Pietuose, saulei nusileidus.

Vyriausiu Perkūnas

ir jų 
dieną

IŠRENDAVOJIMUI
RENDAI moderniški flatai po 5 ir 

4 kambarius ant Bridgeporto. Renda 
pigi, elektros šviesa.

3738 So. Halsted St.

RENDON flatai po 4 kambarius, 
šviesus, gražiai išdekoruoti, elektra, 
gasas ir maudynės, lietuviam iš- 
renduosiu po $23. Gera transpor- 
tacija, 15 minučių iki vidurtniesčio. 
Prie pat Ashland Avė.

1536 W. I I St.
Tel. Cnnal 5998.

įvairus skelbimai
STOGDENGYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj Ir 
aptelinkėj. {staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga CnicagoJ. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J, J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Ave. Phcr.e Lawnnale 0114.

RAKANDAI PARDAVIMUI 4 NAMAI-ŽEME

Jie jums bus di- 
nes jus jiems 

dovaną ir 
pasigerėjimą,

kaina metams į Lie- 
trims 
galite 
“Nau

JaunosioH Birutės pamokos bus 
Ketverge, Gegužio 20 d., Mark
White Souare svetainėj. Visi nariai 
atsilankykite, taipjau būtinai sugrą
žinkite visus Gegužio 16 <1. vakaro 
tikietus, kuriuos esate paėmę parda
vimui.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. E renino
šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų \myl6tojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina ta: 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir pahnksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo- 
Ii jauti — padainuok ir su
sti p ^ Žodžiu, dainoje rasi tik-

i rą ir geriausią savo draugę, ši 
1 knygelė, taipgi yra didelis pa- 
i puošalas namams. Kaina su pri 

niuntimu $1.50.
NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Chicago, BĮ.

Look
to your health. Epsom 
Salts is štili the best 
Physic^-take it in small 
flavored tablets.

tP$0M
TABLETS

A t yottr tiru į g ut, 2Sc 
The Kaigbt LaborstoritA Chieaaa

— Valdyba

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

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 sykj į 
i savaitę arba syk) j mėnesį. Gyve- < 
ranti pažymėtame zone, o da neap- j 
c upinami ankstyvomis “Naujienomis” 1 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Te). 
Boulevard 9663).

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 2611 
A. C. \V. of A. susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, gegužio 21, 7:30 vai. vak., 
1564 N. Robey St. Delegatai sugrį
žo iš konvencijos šią savaitę. Tai
gi norintieji girdėt jų raportus na
riai dalyvaukit šiame susirinkime.

A. M. Kadsel, rašt.

Vilniaus 
sirinkimas 
21 d., 8 v. 
nariai ir dr-jų delegatai prašomi 
atsilankyti — yra svarbių reikalų. 
Be to kas dar turite koncerto bi- 
letų — sugrąžinkite, kad galima bu
tų atskaitą priruošti. —Valdyba.

Vadavimu Komiteto su- 
įvyks penktadieny, geg. 
v. IJet. Auditorijoj. Visi

RENDA I 6 kambariai, maudynė 
ir elektra. . Renda $20. 812 \V. 3511) 
Plane.

Kreipkitės:
Chas. .1. Bagdz.iunas Co. 

736 W. 351h Street. ,

STORAS vendai geroj iipielinkėj, 
2646 \V. 63 St. Triangle 4.>72.

RENDON geri aparlmcnltai, 4— 
-6 kambarių, yra vanos ir elekt- 

$20. $25, $30. visi fhi/ 
Union Ave., 

31 SI.

;>
ra, remtos
tai švarus
\V 28 SI. 556 W.

Kreipkitės.
556 W 31 St

465

įvairus skelbimai

MĖNESINIAI APMO
KAMI KONTRAKTAI

Del Deed
Mokame Gėrę Ęainą. 

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

Atdara vakarais 
6:30 iki 8:30

BANKERS’ DISCOUNT 
GOMPANY

Suite 405 Otis Building 
10 S. La Šalie Street 

Franklin 4431

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

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

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’ Discount Co.

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti 5 kambarių rakandus labai 
pigiai: molinis parloro setas, 2 
miegruiinio setai, valgymo kamba
rio setas, kaurai, lempos, grojiklls 
pianas kaip naujas, parduosiu da
limis. Veikit greit. 161ĖW. 55th SI. 
1 fl. netoli Ashland Avenue.

PARSIDUODA pigiai bučernė ir 
grosernė. Gerai išdirbtas biznis, 
cash. 2136 S. Halsted St.
■■■■ '-u ■ I M..........-_______ ! ■■■.JLJJ ______ ■—

NAMAI-2EME
TIKRAS BARGENAS

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSLNG & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long (Ustunco handling 

Turime daug motų patyrimą 
3238 So. Halsted St.

Tel. ros. Yds 3408—Blvd 7667 Office

PARDAVIMUI 2 rūmų rakandai, 
tinkanti mažai šeimynai arba vai
kinams, atiduosiu už pirmą pasiū
lymą, remia $10. Galima matyti 
vakarais po 6 vai. Netoli nuo 
Roekvvell SI.

2551 W. I5th SI. A. D.

PARDAVIMUI
REIKIA OARBININKĮI

MOTERŲ
REIKIA scleklorkų — penkiasde

šimtis smarkių merginu, darbas 
prie dešrų suvarstymo. Nuolat dar
bas ir gera alga, puikus darbo 
kambariai, l’asilsio laikas iš ryto 
ir po pietų. Atsišaukite į Superiten- 
dento Ofrsą •

OPPENIIEIMER CASING CO.
1020 W. 36 St.

JOHN CHURCII . Autoslyle Gro- 
iiklis, šis 
notų, $850 
$150 cash 
o kitus po $10 į mėnesi, jei pirkė
jas suteiks gerus lludynnis. I’amn- 
tvkit šiandien

MR. KUNZ, 
2332 W. Madison St., 1 fl.

pianas yra sunerior 88 
grojikhs, parduosiu už 

arba paimsiu $30 cash,

Esu priverstas gyvenimo sąlygų 
skubiai parduoti 2 namus už gana 
žemą kainą — 1-mas yra meilinis 
namas 5-kių gyvenimų po 4 ruimus. 
Rendos 
Kaina 
$1,300.

2-ras 
čių po , ________
taipgi yra garadžius 2 karams. Na
mas randasi prie Humboldl Porko; 
vieta gyvenimui labai tinkama. Kai
na $12,800, jmokėtt tiktai $8,500.

Kreipkitės telefonu iš ryto nuo 9 
vai. iki 11 vai. ir .vakare nuo 5 iki 
7 valandai.

Tel. Arniitage 6411

neša 95 dolerius j mėnesį. 
$6,500, įmokėti reikia tik

yra muro namas, 2-jų aukš-
5 kambarius, apšildomas,

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

3935 So. California Avė.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo mažoj šei
mynoj; nereikia skalbti, kambarys 
ir valgis ant virtos; geistina, kad 
butų suaugusi. Atsišaukit j drapa
nų krautuvę

3356 S. Halsted St.

REIKALINGA patyrusi pardavė
ja su gera rekomendacija. Atsišau
kit j Exello, 3401 S. Halsted St.

REIKIA OARBININKĮI
VYRŲ

GRINDERTŲ*
TURI turėti patyrimą prie 

grindini? bąli bearing raeers. 
Pageidaujama operatorių, ku
lne yra operavę Van Norman 
Mašinas.

AHLBERG BEARING CO.
317 E. 29 Str.

REIKALINGAS senyvas žmo
gus apie 50 nietų, nevedęs, ku
ris moka lovas pakloti ir padla- 
gas “mufuoti”. Valgis, kamba- 
ris ir užmokestis.

1606 So. Halsted St.

i REIKALINGAS singells kriaučius 
kaipo partnerys arba darbininkas, 
gera ir pelninga vieta.
3008 W. Pershing Rd. Lafayette 2113

VEDĘ vyrai, kurie moka 
kalbėti ir rašyti angliškai, rei
kalingi kaipo salesman’ai, ga
rantuota alga ir komisas. Rei
kalaujama paliudymo. Klauskit 
MR. NEBLUNG, 1551 W. 47 St.

REIKALINGAS virėjas į lunch 
room, arba priimsiu į patnerius, 
katras turi gerą patyrimą tam biz
ny, arba motęrį. Kam reikalinga, 
atsišaukit trumpu laiku.

Lafay tte 1721.
Po 6 vakare.

REIKIA patyrusių vyrų, kurie 
yra susipažinę sų darbu ant elekt
rinio preso, darbas popierų stako 
kompanijoj prie pakavimo popierų. 
Nuolat darbas, gera alga.

Nori h Western Paper Stock Co.
1801 N. Leavitt St.

AUTOMOBILIAI

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au- 

Studebakers

Suite 405 Otis Bldg.
10 So. La Šalie Street 

Franklin 4431

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
čemių, Delikate- 
asen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, Žemos kainos.

Sostheims, 1912 So State St.

tomobilių agentūrą, 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų kuru, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu- 
sim

PARDAVIMUI saldainių, cigarų, 
ice eream’o padorus. Bargenas.

3752 So. Ashland Avė.

MARQUETTE MANOR 4 FLATŲ. 
Man reikia pinigų, parduosiu savo 
4 flatų namą su ekstra fialų skie
pe, aržuolo 
lietaus tašų 
Čiai, 2 karų 
dų $4800 į 
ninką, 2814 
kit Hemlock

triiningas, tile sienos, 
vana, miegojimui por- 
murinis garažas, ren- 

metus, jnatykit savi- 
W. 63 St., arba šati- 
4373.

GAUSIT GERA FARMA PIGIAI

PARSIDUODA jauni šuniukai 
police dog’’ veislės.

2159 W. 22nd Place

Parsiduoda Reatauranas '
Vieta išdirbta, prie karų linijų. 

Turiu parduoti šią savaitę.
2414 W. 47th Street

BUČERNĖ
Del svarbios priežasties, pigiai par

duosiu arba mainysiu ant loto 
namelio, šaukit tuojaus

Yards 4951 
LEON R. JARUSZ

• 3252 So. Halsted Street

urba

PARDAVINĖTOJU IR VERTELGŲ 
AT YDA I!

Aš turiu, perviršį šilkinių dresių 
moterų ir vaikų. Parduosiu labai 
piginta kaina.

CA^LTON, Ine.
337 So. Franklin St.

at-

PARDUOSIU arba mainysiu gro- 
sernę, saldainių krautuvę. Užpakaly 
4 kambariai gyvenimui, renda pigi, 
lietuvių tirštai apgyventa vieta, biz
nis išdirbtas per daug metų. Parda
vimo priežastis — liga.

Atsišaukite:
1915 Union Avenue

PARSIDUODA grosernė arba mai
nysiu ant auMhYoblliaus, mažo namo, 
ar loto, 1412 So. 49th Avė,

PUIKUS BARGENAS. Parsiduo
da bučernė. ir grosernė, lietuvių ap- 
gyventoj apielinkėj. Parduodu, nes 
vienam sunku apsidirbti.

1700 So. Hasting St.

PARDAVIMUI grosernė, senas biz
nis, geroj vietoj, lietuvių apgyventa. 
Perkantis laimės bargeną.

3512 So. Lowe Avenue

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

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė. Gera pelninga vieta; biznis 
gerai eina. Turi būt parduota į 
trumpą laiką. Važiuoju į Lietuvą.

Kreipkitės:
1967 Canalpbrt Avė.

Phone Roosevelt 4395

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

IŠSIMAINO grosernė ant namo 
arba lotų; kas nori gerą biznį įsi
gyti, pasiskubinki!. Biznis turi būt 
išmainytas i trumpą laiką. Kas pir
mesnis, tas laimės.

Kreipkitės.

F. G. LUCAS and CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

esu pri- 
70 akrų

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

Y. GEDMIN
10104 Wentworlh Avė., Roseland

BARGENAS. Pardavimui tran- 
sferinis kampas, 25x125, tinka 
dėl biznio, ant 59 St., 100 pėdų 
j vakarus nuo Western * Ave., 
South Front? savininkas Phone 
Prospect 2468 arba atsišaukit: 
5950 So. Talman Avė.

ŠTAI JŪSŲ proga išsirinkti iš 
20 puikių po 5 kambarius bungalow, 
tik $750 įmokėti, kitus lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. Randasi 93 
St. ir Prairie Avė., prie Illinois Cent
ral 
Del

geležinkelio ir 3 karų linijų, 
informacijų pasimatykit su

MR. P. J. BUTLER,
9322 Prairie Avė., 

Phone Chesterfield 4923

KAS NORS LAIMĖS 
DVIGUBOS SEKCIJOS KAMPINIS 

TIKTAI $3250

Turiu parduoti šią savaitę savo lotą 
prie dvigubos sekcijos, prie dviejų 
valslijinių kelių, kampinis 140x145, 
apibudavotame distrikte. Neatsi- 
liepkit jei jus neturit $3250. Naujie
nos, 1739 S. Halsted St., Box 757.

SAVININKAS TURI PARDUOT 
MEDŽIAIS* APAUGUSI LOTĄ 

TIKTAI $595

Turiu parduoti šią savaitę savo 
gražų medžiais apaugus} lotą, yra 4 
grušės, geriausiame priemiesty apie 
Chicagą, 32 minutės važiavimo iki 
vidunniesčio, arti mokyklų, krautu
vių ir t. t. Atsišaukit greit, nes tas 
bargenas nebus ilgoi tokia kaina. Iš
mokėjimais. NAUJIENOS, Box 756.

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

MŪRINIS 2 flatų namas, $9900, 
netoli 35 St. ir Archer Avė. Nau
jas moderniškas bungalovv styliaus, 
$1300 cash, po $60 į mėnesį.

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

Yards 0808.
BARGENAS. Pardavimui 2 flatų 

medinis namas, 6—7 kambarių, va
na, elektra, randasi 465 W. 28 St. 
Kaina tik $5750, lengvais išmokėji
mais. Del informacijų kreipkitės 
pas

MR. FEENEY, 
559 W. 31 St.

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

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

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

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

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Ave- 

6107 Irving Park blvd. 
6537 Irving Park blvd.

Didelis, Didelis Bargenas 
Brighton Parke

DU 
savo 
susitaikinti; 
arba mainyti į rezidencijos namą, 
biznio namą arba lotus. Tie 3 sto
rai yra pastatyti ant 
bizniavo strito, netoli

2 PLATŲ medinis 
kambarius, parduosiu 
$7,500 arba mainysim 
ar kendžių Storą.

TURIU 8 naujus mūrinius bun- 
galow po 5 kambarius, boilei»iais 
šildomi; parduodam po $7,850. Tu
ri būt parduoti greit.

TURIU 
kambarius, 
kambariai; 
greit, reikia įnešti $2,500 cash, li
kusius taip kaip rendą.

AUiance Real Estate Co.
4345 S. TROY ST.

Tel. Lafayette 6271—7652

PARTNERIAI turi 3 Storus 
name; jie negali tarp savęs 

tuojau turi parduoti

2 lotų, ant 
Archer Avė.

labai pigiai, 
j grosernę

40 namų naujų, 2—4 
labai gražiai ištaisyti 
turim parduoti labai

PARDAVIMUI arba mainymui 3 
vasarinės cottages ir namas prie 
Fox River, 38 mylios nuo vidur- 
miesčio, North West. Biznio namui 
ir biznio lotai iki $15600.

FA R Lt K
2126 S. Troy St.

NAUJA 2 augštų mūrinė rezi
dencija, 5437 So. May St., po 6 
kambarius, 2 vanos, pečiai ir ice 
baksiai. Puikus namas už didelį 
bargeną. Apžiurėkit namą subatoj 
arba nedėlioj, arba pašaukit i ei. 
Southshore 7147. i

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIčl AI 

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

Ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

v CORPORATION 
8804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6788

Cash Už Jūsų Namų 
Įplaukas Ir Lotus

Už bile išmokėtą namą, 24 va
landų patarnavimas.

Atsineškit savo deeds ir ab
straktus prirengtus dėl biznio. 
Mes suteiksime tuojau gerą pasiū
lymą. Atdara ką>rVakaras.

National rroperty Co.
11' So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757

$250.000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

MOKYKLOS

ASMENŲ JIESK0JIMA1
Aš Kazimiera Daujotienė, po tė

vais Reminaitė, ieškau dėdės Ka
zimiero Rėminio. Paeina iš Salan
tų vals., Kretingos ap:;kr., Žeimių 
kaimo. Girdėjau, kad 1911 metais 
išvažiavo Amerikon ir apsistojo 
Baltimoryje, Md. Aš turiu labai 
svarbų reikalą, tad meldžiu jo pa
ties ar kieno kito, kuris žino jo 
adresą man pranešti. Už suteiktą, 
žinią Imsiu dėkinga. Mano adresas: 
Mrs. K. Davit. 4753 W. Congress' 
St., Chicago, III. •

iSSENDAVOJIMUI
ANT RENDOS štoras, 4 kamba-J 

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

4936 W. 14th St., Cicero, Iii.

PIRKIT PLUMB1NGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35%

Mes Darduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Con 
1637 Weat Divislon St, 

netoli Marshfield

Tel. Yards 7282
BR2DGEPORT PAINTING 

& HDW. CO. 
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, poplerą, 
stiklus ir t. t.

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

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

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

D. Kuraitis ir A. Kasulis. vedėjai

PARSIDUODA ice cream, ken
džių, groserio ir visokių smulkme
nų krautuvė. Randasi 4 kambariai 
pagyvenimui. Pardavimo priežas
tis labai svarbi.

Kreipkitės.
3259 S. Union Avė.

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

mų. Atdara nedaliomis ir vakarais. 
5740 Wentworth Avė. Phone Went- 
vvorth 1809.

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 

Collcgc
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

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?

PARSIDUODA restaurantas. Ge
ra biznio vieta ir išdirbta per daug 
metų. Del informacijų kreipkitės: 
3711 S. Kedzie Avė.

bARSIDUODA Fordas sedan, pi
giai. 2136 So. Halsted St.

PARDAVIMUI aržuolinis grojik- 
lis pianas, riešutinis valgomo kam
bario setas, baltas virtuvės kabine
tas, 
radio 
nauja, kraustuos.

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis na
mas po 6 kambarius. Karštu van
deniu šildomas. 2 karų garadžius, 
mainysiu ant bungalow arba mažes
nio namo, 
saukti.

6605 So. Fairfield Avė.

LIETUVIAI VYRAI
Gali ir agentai atsi

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.

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai parloro, 

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

PARSIDUODA rakandai 5 kam
barių, gerame stovyje, tiktai $150. 
Pasirendavoja ir flatas labai pigiai 
-• tik 22 dol. 1827 S. Halsted St.

M. Hermun.

aržuolinis bufetas, 5 tūbų 
setas, kaurai, viskas kaip

5727 S. Loomis Blvd.

PARDUOSIU savo Story & Clark 
grojiklj pianą su 125 voleliais ir 
benčiumi. viską už $135. Garantuo
tas pirmos klesos padėjime. Mainy
siu bile i ka arba paimsiu cash 
pirmą {mokėjimą.

6512 S. Halsted St.

PARSIDUODA per savininką mū
rinis namas, 6—7 kambarių, aržuo
lo trimingai, flatai garu šildomi, 
garažas 2 mašinų. Randasi ant 
Laflin St.

Kreipkitės.
5114 S. Loomis St.

Illinois Plumbing Works
514 N. La Šalie St.

PADAVIMUI pigiai šaučiški įran
kiai: finišeris ir , 
lingos mašinos. 
String ,St. 

4

kitos visos reik a - 
J. Žvirblis, 2012

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir 
karais ir jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų išmokinimas

i rengs jums darbą arba patys
6 KAMBARIŲ inųrmis namas, losite eiti į biznį. Atsišaukit arba 

aržuolo trimingai, ^Vasarinė virtu- taškykit 
vė, gerame stovjf, 1 metų senumo, ---- ‘
$10,500, cash fcjmoo, savininkas, 6118: 
Sacramento. Jfepuhlic 0099. '

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, 6—6 kambarių, karštu van
deniu šildomas, su grindimis viš- 
kais. Pbone Midvvay 7901.

International Barber (ollcge
672 and 651 W. Madison St. 

CHICAGO, ILL.

va- 
kol 

pri- 
ga-

.4


