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Pilsudskis siūląs 
Lietuvai Vilnių?
Sovietai nori arbitražo

pakto su Lenkija

Klerikalai Lietuvoj norį smurtu 
išsilaikyti valdžioj

Pilsudskis siūlys grąžinti 
Lietuvai Vilnių

liet ta sąlyga, kad tarp Lietu* 
vos ir Ijenkijos butų panai* 
kinta politinė siena

SSSR nori arbitracijos su
tarties su Lenkais

žadą išpildyti visas Rygos trak
tato sąlygas, jei paktas bu
siąs pasirašytas

Chicago, ŪL šeštadienis, Gegužis-May 22 d., 1926
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SVEČIAI IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO. U- Adomas Bi'aks, dailininkas, ir Martynais Jan-
darbuotojas, kurie

Ši laida susideda iš 2 daliu
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RYGA, geg. 21. [Chicagos 
Tribune koresp. Donald Day].

RYGA, geg. 21. — Gauti čia 
pranešimai sako, kad sovietų

kus (dešinėj), žinomas “aušrininkas” ir nenuoalsus Mažosios Lietuvos 
praeitą ketvirtadienį atvyko į Chicagą.

Priruošiamos nusiginkla
vimo komisijos darbai

Naujieną ekskursininkai 
jau Southamptone

— Praneša, kad lenkų maršalas 
Pilsudskis norįs, baigti šešerių 
metų ginčus su Lietuva dėl Vil
niaus. Jisai, sako, jau esąs 
pasiūlęs pradėti taikos derybas. 
Jis siūląs panaikinti politines ir 
muito sienas tarp Lenkijos ir 
Lietuvos, žadėdamas už tai 
atiduot Lietuvai Vilnių ir dalį 
Vilniaus koridorio.

valdžia pristačius Pilsudskio 
valdžiai Varšuvoj arbitracijos 
sutarties projektą, duodama 
piižadą išpildyti visas Rygos 
traktato sąlygas, kurios iki šiol 
nebuvo pildomos, jei tik Lenkai 
pasirašysią arbitracijos sutartį.

Maršalas Pilsudskis tečiau 
yra stipriai nusistatęs prieš Ru
siją, o todėl labai gal būt, kad

I Klerikalai ruošią sukilimą 
Lietuvoj?

Smurtu norį pasigrobti valdžią, 
kurią jie prarado per pasta
ruosius Seimo rinkimus

Pilsudskis nori sąjungos 
su Pabaltiju

Davęs Latvijai ir Estijai pasiū
lymų, į kuriuos
palankiai žiūrinčios

Lenką seimas susirinks 
Varšuvoj geg. 28 d.

VARŠUVA, geg. 21. — Len-
pastarosios kijos seimo pirmininkas Rataj, 

dabar einąs respublikos prezi
dento pareigas, praeitą naktį

[Jei tai butų tiesa, tai reik
štų, kad Pilsudskis, siūlydamas 
“panaikinti politikes ir muito 
sienas” tarp abiejų valstybių, 
proponuoja atsteigti Lietuvos- 
Lenkijos “uniją”.*

- --------------------A

Nikaraguos maištininkai 
skaudžiai sumušti

MAN AG U A, Nikaragua, geg. 
21. — Oficialiomis žiniomis, 
Nikaraguos valdžios kariuome
nė kovoj, kuri tęsusią septynias 
valandas, sumušus maištininkus 
ir vėl atėmus Ramą.

Maištininkai, palikę savo už
muštuosius ir sužeistuosius, 
taipjau dalį ginklų, pabėgę. .

jis atsisakys nuo bet kurios 
sutarties su bolševikais.

Francuzą-ispaną ofensi- 
vas prieš riffiečius

FEZAS, Franeuzų Morokka, 
geg. 21. — Oficialiu franeuzų 
štabo skelbimu Abd-el-Krimas, 
karingų riffiečių vadas, su sa
vo šeimyna pabėgęs į vakarus, 
į Beni Steffo teritoriją.

Pranešimas toliau sako, kad 
franeuzų-ispanų planai apsiaus
ti ir uždaryti Abd-el-Krimą jo 
bustynėj kalnuose einą greičiau 
ir lengviau, ne kad buvę ma
nyta.

Prancūzai giriasi laimė
jimais Sirijoje

BAHYŽITS, geg. 21. — Ha- 
vas pranešimas iš Beiruto skel
bia, kad per pastarąsias karo 
operacijas Sirijoj franeuzai pa
darę stambių laimėjimų, ir kad 
dabar jau visa šiaurinė Džebel 
Druzo krašto dalis esanti pilnai 
franeuzų rankose.

Rusai protestuoja prieš 
pasmerktų Sacco ir

Vanzetti žudymų
■i

MASKVA, geg. 21. — Tarp
tautinės Revoliucininkams Pa
dėti Draugijos vykdomasis ko
mitetas išsiuntinėjo visiems 
savo skyriams instrukcijas kelti 
protestą prieš žudymą Sacco ir 
Vanzetti, dviejų radikalų darbi
ninkų, kurie yra Massachusetts 
teismo pasmerkti mirties baus
mei tariamai už užmušimą dvie
jų banko pasiuntinių. Vykdo
masis komitetas pareiškia, kad

Chicagos llearsto laikraštis 
Herald and Examiner vakar į- 
dėjo šitokią savų koresponden- 

*to Berline, O. D. Tolischus’o, 
radiogramą:

BERLINAS, geg. 20. — Ne
patvirtinti pranešimai iš Vil
niaus ir Varšuvos skelbia, kad 
Lietuvai gresiąs fašistų sukili
mas ir kad šeši kariuomenės 
regimentai pakėlę maištą.

Sako, kad krikščionių demo
kratų partija, kuri per pasta
ruosius rinkimus buvo pašalin
ta iš valdžios, ruošiantis daryti 
coup d’etat ir tuo budu valdžią 
vėl į savo rankas pasigrobti. 
Kaune ji paskleidus cirkuliaių, 
kuriuose grūmojanti fašistų 
žygiavimu į sostinę.

Sako, kad Plicie [Tai turėtų 
reikšti vardą miesto, bet tokio 
IJetuvoj visai nėra.] šeši ka
riuomenės regimentai pakėlę 
maištą ir areštavę savo virši
ninkus.

Kauno burmistras Vileišis, 
sako, numatomas kaipo Lietu
vos Mussolini.

[Paduodami šią sensaciją, 
kartu norime pastebėti, kad 
mes labai abejojame dėl jos 
teisingumo. Pats llearsto ' laik
raščio korespondentas sako, kad 
tai nepatvirtinti pranešimai iš 
Vilniaus ir Varšuvos, taigi iš 
lenkų šaltinių.

RYGA, Latvija, geg. 21.
Latvija ir Estija gavo iš marša
lo Pilsudskio valdžios Varšuvo
je pasiūlymą ^pasirašyti... karo 
apsigynimo sutartį, kuria ei
nant abidvi valstybės turėtų 
padėti Lenkijai, jei ją pultų 
Rusija. Panašiai, jei Latvija 
ir Estija butų užpultos, Lenki
ja padėtų joms.

Tenka girdėt, kad abiejų Pa
baltijo valstybių valdžios esan
čios palankios tokiai sutarčiai 
su Lenkija, ir gal būt neužilgio 
tatai bus padalyta.

Sako, kad panašų pasiūlymą 
gavus ir Suomija. Latvijos 
prezidentas čakštė ką tik su
grįžo ič Elsinkių. Tuo pačiu 
laiku Elsinkiuose lankėsi vy
riausias Estijos armijos vadas, 
keletas'Štabo narių ir keli šiaip 
diplomatai. Laikyta konferenci
jos, kuriose buvo svarstoma 
politinės ir karinės Pabaltijo 
valstybių unijos reikalas.

Tolygios konferencijos Pa
baltijo valstybėse buvo laiko
mos jau per kelis mėnesius.

Priėmė valstybės tar
nautojų pensijų bilių
WASHINGTONAS, geg. 20. 

— Senatas šiandie priėmė vals
tybės tarnautojų pensijų bilių, 
kuriuo atitarnavusiems maksi-

laikė konferenciją su maršalu 
Pilsudskiu, kurioj buvo nutarta 
krašto seimą sušaukti Varšuvoj 
gegužės 28 dieną,

Seimas turės išrinkti naują 
respublikos prezidentą.

Girdėt, kad dešiniosios parti
jos žada statyti vėl buvusio 
prezidento Voiciechovskio kan
didatūrą. Patsai Pilsudskis gi 
vis dar atsisako kandidatuoti.

Du generolai, Rozvadovskis 
ir Zagorskis, bus atiduoti karo 
teismui. Abudu kaltinami, kad 
sukilimo metu Varšuvoj jie šau
dę civilius žmones ir bombar
davę ligonines.

• Del pastarųjų įvykių, J Len
kiją ėmė garmėti iš Viennos 
rusų komunistai. Lenkuose 
komunistai tečiau yra labai sil
pni.

Pilsudskio priešai prašo 
Francijos pagalbos
POZNANE, Lenkija, geg. 21. 

— Maršalo Pilsudskio priešai, 
nacionalistinių partijų vadai, 
burba daįar iš Varšuvos į Po- 
znaiu> 'Kuri patapo kaip ir ant
ra Lenkų sostinė, ir čia daro 
konferencijų konferencijas.

| Teko sužinoti, kad jie siunčią 
į Paryžių slaptą delegaciją kon- 
feruoti su Francijos valdžia.

i
i _  -------------------—■—

Tarptautinis antisemitų

GENEVA, Šveicarija, geg. 21. 
Nuo šios dienos tįkrasai Tautų 
Sąjungos priruošiamosios nusi
ginklavimo komisijos darbas 
bus dirbamas privačiose tam 

į tikrų komisijų sesijose. Apla
mai kalbant, didžiulių valstybių 

•pozicijos nusiginklavimo klausi
mu atrodo tokios:

Didžioji Britanija nori, kad 
tuojau butų sumažinta sausu
mos armija, aprėžta aeroplanų, 
submarinų ir laivynų pagalbi
nių laivų skaičius, — neliečiant 
betgi jos pačios armijos, nė 
washingtoniškės didžiulių karo 
laivų proporcijos.

’ Jungtinės Valstijos suintere
suotos beveik vien tik submari
nų ir pagalbininkų apribojimu.

Vokietija, kuri jau yra nusi- 
I ginklavus, stoja už visuotiną 
nusiginklavimą tuojau.

Franci ja nori plataus nusi
ginklavimo, bet tam atsiekti tu
rį būt daromos regionų arbitra
cijos ir saugumo sutartys.

Italija sprendžia, kad reikią 
būti labai labai atsargiems ii 
nieko nedaryt greitomis.

Japonija kol kas savo pažval- 
gų nepareiškė.

N. Y. “subway" darbinin
kai ruošias streikuoti

NEW YORKAS, geg. 21. — 
Girdėt, kad daugiau kaip 300 
motormenų ir iešmininkų, dir
bančių Jnterbęų’ojjgh Rapid 
Transit požeminių geležinkelių 
sistemoj, nutarę kaip šeštadie
nio, geg. 22, naktį sustreikuoti, 
jei samdytojai nesutiksią at
šaukti savo naujo patvaikymo 
traukiniams operuoti.

Įsakė čiepyti šunis
CARTHAGE, III., geg. 21. — 

šio miesto taryba priėmė pa> 
tvarkymą, kad visi šunes butų 
tuojau įčiepyti arba nužudyti. 
Toks patvarkymas priimtas tik
slu apsisaugoti nuo pagedusių 
šunų.

ANGLIAKASYS UŽMUŠTAS

SPRINGFIELD, III., geg. 20.
— Gillepsie kasyklose 
vakar buvo užmuštas 
darbininkas Lawrence 
ve, 30 metų.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jum*. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite |. Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia. >

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

Sacco ir Vanzetti esą pilnai įro^, 
dę savo nekaltumą, o todėl ju 
ekzekucija butų negirdėta pik
tadarybė.

Kinų banditai suėmę
Amerikos karininką
PEKINAS, Kinai, geg. 21.— 

Praneša, kad Junano provinci
joj kiniečių banditai sugavę 
nelaisvėn Jungtinių Valstijų 
armijos kapitoną Thos. J. Bet- 
tsą, Amerikos legacijos atta- 
chę.

PADARĖ TESI. tfENTĄ IR 
NUSIŽUDĖ

Kad Lietuvos klerikalai trok
šta išlaikyti valdžią savo ran
kose, tas, be abejo, tiesa; bet 
vargiai jie turėtų drąsos bandy
ti daryt “coup d’etat” akivaiz
doj to smūgio, kuri jie gavo 
per pastaruosius Seimo rinki
mus. šešių regimentų maištas 
kažkokiame “Plicie” atrodo len
kų pasaka tuo labiau, kad, kiek 
žinia, Lietuvos kariuomenė nie
kados nebuvo perdaug. didelė 
klerikalų viešpatavimo šalinin
kė, kad dėl jo žlugimo keltų 
maištą. Pagaliau, lenkų pasa
koms veikiausiai priklauso ii 
Kauno burmistro Vileišio kėli
mas į Lietuvos diktatorius.].

mum pensija numatoma $1,200 
metams.

EVANGELINE BOOTH 
SERGA

k Į , - ~ -

NEW YORKAS, geg. 21. 
Miss Evangelinę Bootli Salv> 
tion Armijos nacionalis vadas, 
pavojingai susirgo.

SorrS
BLAOKWELL, Okla., geg. Franeuzų frankas kitetelejo

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

Iš viso' gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiprokas.

kongresas
KOPENHAGA, Danija, geg. 

21. — Springforbe, netoli nuo 
Kopenhagos, šių metų liepos 
mėnesj įvyks tarptautinis anti
semitų (žydų priešų) kongre
sas. Laukiama, kad kongrese 
dalyvausią dvidešimt aštuonių 
kraštų delegatai. Kongreso už
davinys busiąs susitarti dėl 
bendro fronto prieš žydus.

Britų kasyklų savinin- 
* kai atmetė valdžios 

pasiūlymų
LONDONAS, geg. 21. - Ka- 

sykių savininkai pranešė val
džiai, kad premjero Baldwino

Parduokit kas jums nereika
linga* per paskelbimus Naujie
nose.

20. — Padaras testamentą ir PARYŽIUS, geg. 21. — Fran- 
parašęs laišką savo žmonai, gy- cijos franko vertė šiandie tru* 
venančiai Honey Bende, III., pūtį kilstelėjo: prieš biržos 
Frank Reupp paėmęs revolverį uždarymą doleriui mokėta 32.-

didžiumoj žiemių vakarų vėjas.
Vakar temperatūra vidutiniš

kai siekė 69° F.
Šiandie saulė teka 5:24, lei-

, 83 frankai. džiasi 8:09 valandą.

kompromiso pasiūlymai anglies 
kasyklų streikui baigti tik su
varžysią administracijos ran
kas, bet nieko nepadėsiu pra-

įmonės darbingumui pakelti.

Laimingai perplaukę per van
denyną siunčia giminėms ir 
draugams labų dienų

SOUTHAMPTON, Anglija, 
geg. 21, 2 vai. po piet. [Ekskur
sijos vado J. J. Strazdo kable- 
grama]. — Naujienų ekskursi
ja Lietuvon laivu Majestic ką 
tik atplaukė į Southamptoną.

Visi ekskursininkai sveiki ir 
linksmi, laimingai perkeliavę 
per vandenyną. Visi siunčia la
bų dienų savo giminėms, drau
gams, pažįstamiems ir Naujie
noms. — Strazdas.

Leit. Byrd skrisiąs j 
piety ašigalį

OSLO, Norvegija, geg. 21. - 
Aftenposto telegrama iš Špic
bergeno sako, kad Jungtinių 
Valstiją laivyno leitenantas 
Richard Byrd, pirmutinis lakū
nas, kurs nesenai buvo nuskri
dęs į žiemių ašigalį, dabar pla
nuojąs ekspediciją aeroplanu j 
pietų ašigalį.

Universiteto, studentė 
pasiskandino

URBA NA, III., geg. 20. — 
Crystal Lake ežere vakar pasi
skandino — taip bent mano
ma, kad ji pasiskandinus — 
Miss Grace Bryant, Illinois 
Universiteto paskutinio kurso 
atifftentė.

Vaikas, motinos pabar
tas, nusižudė

CLEVELAND, Ohio, geg. 21. 
— Susisielojęs dėl to, kad mo
tina jį pabarė, John Roman, 13 
metų vaikas, nusižudė pasikar
damas. Vaikas ką tik buvo 
baigęs lenkų palapinę mokyk
lą, ir už gerą mokymąsi jam 
buvo paskirtas medalis.

“Rail Labor Board” 
panaikintas

VVASIllNGTONAS, geg. 21. 
— Prezidentas Coolidge šiandie 
pasirašė taip vadinamą rail- 
way labor aktą, kuriuo gele
žinkelių darbo komisija panai- 

No. 3 kinama, o jos vieton priimama 
kasyklų liauja sistema geležinkelių dar- 
Hargro-Į bininkų ir savininkų ginčams 

į rišti.

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

1 ' . ’ ■ ' A ' |

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

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

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

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

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

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 

/ TUBUČIO APTIEKA, 233 E. H5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, 111.
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Priruošiamos nusiginkla- Naujienų ekskursininkai 
vimo komisijos darbai jau Southamptone

— Praneša, kad lenkų maršalas 
Pilsudskis norįs, baigti šešerių 
metų ginčus su Lietuva dėl Vil
niaus. Jisai, sako, jau esąs 
pasiūlęs piadėti taikos derybas. 
Jis siūląs panaikinti politines ir 
muito sienas tarp Lenkijos ir 
Lietuvos, žadėdamas už tai 
atiduot Lietuvai Vilnių ir dalį 
Vilniaus koridorio.

[Jei tai butų tiesa, tai reik
štų, kad Pilsudskis, siūlydamas 
“panaikinti politikes ir muito 
sienas” tarp abiejų valstybių, 
proponuoja atsteigti Lietuvos- 
Lenkijos “uniją'*

valdžia pristačius Pilsudskio 
valdžiai Varšuvoj arbitracijos 
sutarties projektą, duodama 
prižadą išpildyti visas Rygos 
traktato sąlygas, kurios iki šiol 
nebuvo pildomos, jei tik Lenkai 
pasirašysią arbitracijos sutartį.

Maršalas Pilsudskis tečiau 
yra stipriai nusistatęs prieš Ru
siją, o todėl labai gal būt, kad 
jis atsisakys nuo bet kurios 
sutarties su bolševikais.

Francuzy-ispany ofensi- 
vas prieš riffiečius

I Klerikalai ruošią sukilimą Pilsudskis nori sąjungos Lenkų seimas susirinks 
Lietuvoj? su Pabaltiju Varšuvoj geg. 28 d.

GENEVA, Šveicarija, geg. 21. 
Nuo šios dienos tįkrasai Tautų 
Sąjungos priruošiamosios nusi
ginklavimo komisijos darbas 

(bus dirbamas privačiose tam 
I tikrų komisijų sesijose. Apla
mai kalbant, didžiulių valstybių 

• pozicijos nusiginklavimo klausi
mu atrodo tokios:

| Didžioji Britanija nori, kad 
tuojau butų sumažinta sausu
mos armija, aprėžta aeroplanų, 
submarinų ir laivynų pagalbi
nių laivų skaičius, — neliečiant 
betgi jos pačios armijos, nė 
vvashingtoniškės didžiulių karo 
laivų proporcijos.

' Jungtinės Valstijos suintere
suotos beveik vien tik submari
nų ir pagalbininkų apribojimu.

Vokietija, kuri jau yra nusi
ginklavus, stoja už visuotiną 
nusiginklavimą tuojau.

Franci j a nori plataus nusi
ginklavimo, bet tam atsiekti tu
rį būt daromos regionų arbitra
cijos ir saugumo sutartys.

Italija sprendžia, kad reikią 
būti labai labai atsargiems ii 
nieko nedaryt greitomis.

Japonija kol kas savo pažval
gų nepareiškė.

Laimingai perplaukę per van
denyną siunčia giminėms ir 
draugams labų dienų

SOUTHAMPTON, Anglija, 
geg. 21, 2 vai. po piet. [Ekskur
sijos vado J. J. Strazdo kable- 
grama]. — Naujienų ekskursi
ja Lietuvon laivu Majestic ką 
tik atplaukė į Southamptoną.

Visi ekskursininkai sveiki ir 
linksmi, laimingai perkeliavę 
per vandenyną. Visi siunčia la
bų dienų savo giminėms, drau
gams, pažįstamiems ir Naujie
noms. — Strazdas.

Leit. Byrd skrisiąs j 
pietų ašigali

OSLO, Norvegija, geg. 21.— 
Aftenposto telegrama iš Špic
bergeno sako, kad Jungtinių 
Valstijų laivyno leitenantas 
Richard Byrd, pirmutinis lakū
nas, kurs nesenai buvo nuskri
dęs į žiemių ašigalį, dabar pla
nuojąs ekspediciją aeroplanu į 
pietų ašigalį.

Universiteto, studentė 
pasiskandino

Nikaraguos maištininkai 
skaudžiai sumušti

MANAGUA, Nikaragua, geg. 
.21. — Oficialiomis žiniomis, 
Nikaraguos valdžios kariuome
nė kovoj, kuri tęsusią septynias 
valandas, sumušus maištininkus 
ir vėl atėmus Ramą.

Maištininkai, palikę savo už
muštuosius ir sužeistuosius, 
taipjau dalį ginklų, pabėgę.

FEZAS, Francuzų Morokka, 
geg. 21. — Oficialiu francuzų 
štabo skelbimu Abd-el-Krimas, 
karingų riffiečių vadas, su sa
vo šeimyna pabėgęs į vakarus, 
į Beni Steffo teritoriją.

Pranešimas toliau sako, kad 
francuzų-ispanų planai apsiaus
ti ir uždaryti Abd-el-Krimą jo 
bustynėj kalnuose einą greičiau 
ii- lengviau, ne kad buvę ma
nyta.

Francuzai giriasi laimė
jimais Sirijoje

PARYŽIUS, geg. 21. — Ha- 
vas pranešimas iš Beiruto skel
bia, kad per pastarąsias karo 
operacijas Sirijoj francuzai pa
darę stambių laimėjimų, ir kad 
dabar jau visa šiaurinė Džebel 
Druzo krašto dalis esanti pilnai 
francuzų rankose.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Rusai protestuoja prieš 
pasmerktų Sacco ir 

Vanzetti žudymą
MASKVA, geg. 21. — Tarp

tautinės Revoliucininkama Pa
dėti Draugijos vykdomasis ko
mitetas išsiuntinėjo visiems 
savo skyriams instrukcijas kelti 
protestą prieš žudymą Sacco ir 
Vanzetti, dviejų radikalų darbi
ninkų, kurie yra Massachusetts 
teismo pasmerkti mirties baus
mei tariamai už užmušimą dvie
jų banko pasiuntinių. Vykdo
masis komitetas pareiškia, kad 
Sacco ir Vanzetti esą pilnai įro^ 
dę savo nekaltumą, o todėl j u 
okzekucija butų negirdėta pik
tadarybė.

Kinų banditai suėmę 
Amerikos karininką

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie^ praneša, kad Junano provinci- 
ną. Parašykite į Naujienas ką joj kiniečių banditai 
turit parduoti, o pirkėjų atra- nelaisvėn Jungtinių 
šit greičiausia.

PEKINAS, Kinai, geg. 21.—

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

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

sugavę 
Valstijų

• aimijos kapitoną Thos. J. Bet- 
tsą, Amerikos legacijos atta- 
chę.

PADARE TESIMENTĄ 
NUSIŽUDĖ '

BLAOKWELL, Okla

IR

geg.
Parduokit kas jums nereika

linga* per paskelbimus Naujie
nose.

20. — Padaras testamentą ir 
parašęs laišką savo žmonai, gy
venančiai Honey Ęende, III., 
Frank Reupp paėmęs revolverį 
nusišovė.

Smurtu norį pasigrobti valdžią, 
kurią jie prarado per pasta
ruosius Seimo rinkimus i
Chicagos Hearsto laikraštis 

llerald and Examiner vakar į- 
dėjo šitokią savų koresponden
to Berline, O. D. Tolischus’o, 
radiogramą:

BERLINAS, geg. 20. — Ne
patvirtinti pranešimai iš Vil
niaus ir Varšuvos skelbia, kad 
Lietuvai gresiąs fašistų sukili
mas ir kad šeši kariuomenės 
regimentai pakėlę maištą.

Sako, kad krikščionių demo
kratų partija, kuri per pasta
ruosius rinkimus buvo pašalin
ta iš valdžios, ruošiantis daryti 
coup d’etat ir tuo budu valdžią 
vėl į savo rankas pasigrobti. 
Kaune ji paskleidus cirkuliaių, 
kuriuose grūmojanti fašistų 
žygiavimu į sostinę.

Sako, kad Plicie [Tai turėtų 
reikšti vardą miesto, bet tokio 
laetuvoj visai nėra.] šeši ka
riuomenės regimentai pakėlę 
maištą ir areštavę savo virši
ninkus.

Kauno burmistras Vileišis, 
sako, numatomas kaipo Lietu
vos Mussolini.

[Paduodami šią sensaciją, 
kartu norime pastebėti, kad 
mes labai abejojame dėl jos 
teisingumo. Pats Hearsto • laik
raščio korespondentas sako, kad 
tai nepatvirtinti pranešimai iš 
Vilniaus ir Varšuvos, taigi iš 
lenkų šaltinių.

Kad Lietuvos klerikalai trok
šta išlaikyti valdžią savo ran
kose, tas, be abejo, tiesa; bet 
vargiai jie turėtų drąsos bandy
ti daryt “coup d’etat” akivaiz
doj to smūgio, kurį jie gavo 
per pastaruosius Seimo rinki
mus. šešių regimentų maištas 
kažkokiame “Plicie” atrodo len
kų pasaka tuo labiau, kad, kiek 
žinia, Lietuvos kariuomenė nie
kados nebuvo perdaug. didelė 
klerikalų viešpatavimo šalinin
kė, kad dėl jo žlugimo keltų 
maištą. Pagaliau, lenkų pasa
koms veikiausiai priklauso ir 
Kauno burmistro Vileišio kėli
mas į Lietuvos diktatorius.].

Davęs Latvijai ir Estijai pasiū
lymų, į kuriuos pastarosios 
palankiai žiūrinčios

RYGA, Latvija, geg. 21.
Latvija ir Estija gavo iš marša
lo Pilsudskio valdžios Varšuvo
je pasiūlymą -pasirašytis. karo 
apsigynimo sutartį, kuria ei
nant abidvi valstybės turėtų 
padėti Lenkijai, jei ją pultų 
Rusija. Panašiai, jei Latvija 
ir Estija butų užpultos, Lenki
ja padėtų joms.

Tenka girdėt, kad abiejų Pa
baltijo valstybių valdžios esan
čios palankios tokiai sutarčiai 
su Lenkija, ir gal būt neužilgio 
tatai bus padaryta.

Sako, kad panašų pasiūlymą 
gavus ir Suomija. Latvijos 
prezidentas\ čakštė ką tik su
grįžo ič Elsinkių. Tuo pačiu 
laiku Eisi nkiuose lankėsi vy
riausias Estijos armijos vadas, 
keletas'štabo narių ir keli šiaip 
diplomatai. Laikyta konferenci
jos, kuriose buvo svarstoma 
politinės ir karinės Pabaltijo 
valstybių unijos reikalas.

Tolygios konferencijos Pa
baltijo valstybėse buvo laiko
mos jau per kelis mėnesius.

Priėmė valstybės tar
nautojų pensijų bilių
WASHINGTONAS, geg. 20. 

— Senatas šiandie priėmė vals
tybės tarnautojų pensijų bilių, 
kuriuo atitarnavusiems maksi
mom pensija numatoma $1,200 
metams.

VARŠUVA, geg. 21. — Len
kijos seimo pirmininkas Rataj, 
dabar einąs respublikos prezi
dento pareigas, praeitą naktį 
laikė konferenciją su maršalu 
Pilsudskiu, kurioj buvo nutarta 
krašto seimą sušaukti Varšuvoj 
gegužės 28 dieną. t.

Seimas turės išrinkti naują 
respublikos prezidentą.

Girdėt, kad dešiniosios parti
jos žada statyti vėl buvusio 
prezidento Voiciechovskio kan
didatūrą. Patsai Pilsudskis gi 
vis dar atsisako kandidatuoti.

Du generolai, Rozvadovskis 
ir Zagorskis, bus atiduoti karo 
teismui. Abudu kaltinami, kad 
sukilimo metu Varšuvoj jie šau
dę civilius žmones ir bombar
davę ligonines.

Del pastarųjų įvykių,x į Len
kiją ėmž garmėti iš Viennos 
rusų komunistai. Lenkuose 
komunistai tečiau yra labai sil
pni.

Pilsudskio priešai prašo 
Francijos pagalbos

POZNANĖ, Lenkija, geg. 21. 
— Maršalo Pilsudskio priešai, 
nacionalistinių partijų vadai, 
burba dabar iš Varšuvos į Po
znanę, kuri patapo kaip ir ant
ra Lenkų sostinė, ir čia daro 
konferencijų konferencijas.

Teko sužinoti, kad jie siunčią 
į Paryžių slaptą delegaciją kon- 
feruoti su Francijos valdžia.

N. Y. “subway” darbinin
kai ruošias streikuoti

NEW YORKAS, geg. 21. — 
Girdėt, kad daugiau kaip 300 
motormenų ir iešmininkų, dar- 
bančaų įntcrbęrough ,, Rapid 
Transit požeminių geležinkelių 
sistemoj, nutarę kaip šeštadie
nio, geg. 22, naktį sustreikuoti, 
jei samdytojai nesutiksią at
šaukti savo naujo patvarkymo 
traukiniams operuoti.

Įsakė čiepyti šunis
CARTHAGE, III., geg. 21. — 

šio miesto taryba priėmė pa
tvarkymą, kad visi šunes butų 
tuojau įčiepyti arba nužudyti. 
Toks patvarkymas priimtas tik
slu apsisaugoti nuo pagedusių 
šunų.

URBA NA, III., geg. 20. — 
Crystal Lake ežere vakar pasi
skandino — taip bent mano
ma, kad ji pasiskandinus — 
Miss Grace Bryant, Illinois 
Universiteto paskutinio kurscF 
ftttfilentė. • y

Vaikas, motinos pabar
tas, nusižudė ’ t

CLEVELAND, Ohio, geg. 21, 
— Susisielojęs dėl to, kad mo
tina jį pabarė, John Roman, 13 
metų vaikas, nusižudė pasikar
damas. Vaikas ką tik buvo 
baigęs lenkų palapinę mokyk
lą, ir už gerą mokymąsi jam 
buvo paskirtas medalis.

Francuzų frankas kilstelėjo
PARYŽIUS, geg. 21. — Fran

cijos franko vertė šiandie tru
putį kilstelėjo: prieš biržos 
uždarymą doleriui mokėta 32.- 
83 frankai.

ANGLIAKASYS UŽMUŠTAS

SPRINGFIELD, III., geg. 20.
— Gillepsie kasyklose 
vakar buvo užmuštas 
darbininkas Lawrence 
ve, 30 metų.

EVANGELINE BOOTH 
SERGA

NEW YORKAS, geg. 21. - 
Miss Evangelinę Booth Saiv 
tion Armijos nacionalis vadas, 
pavojingai susirgo.

VORAS.
Chicagai ir apielinkei oficia 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso' gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiprokas,

“Rail Labor Board” 
panaikintas

WAS1I1NGTONAS, geg. 21. 
— Prezidentas Coolidge šiandie 
pasirašė taip vadinamą rail- 
way labor aktą, kuriuo gele
žinkelių darbo komisija panai- 

No. 3 kinama, o jos vieton priimama 
kasyklų nauja sistema geležinkelių dar- 
Hargro-į bininkų ir savininkų ginčams 

| rišti.

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

Tarptautinis antisemitų 
kongresas

KOPENHAGA, Danija, geg. 
21. — Springforbe, netoli nuo 
Kopenhagos, šių metų liepos 
mėnesį įvyks tarptautinis anti
semitų (žydų priešų) kongre
sas. Laukiama, kad kongrese 
dalyvausią dvidešimt aštuonių 
kraštų delegatai. Kongreso už
davinys busiąs susitarti dėl 
bendro fronto prieš žydus.

Britų kasyklų savinin-
* kai atmetė valdžios 

pasiūlymų
LONDONAS, geg. 21. —Ka- 

sykių savininkai pranešė val
džiai, kad premjero Baldwino

didžiumoj žiemių vakarų vėjas, kompromiso pasiūlymai anglies
Vakar temperatūra vidutiniš- kasyklų streikui baigti tik su

kai siekė 69° F. varžysią administracijos ran-
Šiandie saulė teka 5:24, lei- kas, bet nieko nepadėsiu pra

džias! 8:09 valandą. -monės darbingumui pakelti. •

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III



darbo nebegdusil

avinai”)

Vilnius
1323-1923

LEVY
priemiesčius dykai

nors 
rezo-

eno briedžiai, stirnos, žemai, meškos, 
laukinių žvflrių; o paupiais knibždėti 
ir saldu meduti darė.

Sis tas iš 
Lietuvos

Ir jeigu 
gana valdžių,

Pernai keletas desėtkų darbi
ninkų dirbo prie gelžkelio nau
jai statomų tiltų, bet rangovas 
p. Vaidotas išvažiavo iš Skuo
do darbininkams atlyginimo ne
užmokėjęs. Sakėsi greitai grį
šiąs, bet ir lig šiol nesulaukiam.

Silpnutis.

doja. Ir šiuo laiku, kai vietoj 
ramumo vyrauja idealus smur
tas, žmonės prislėgti maža su 
pranta. Daug skurdžių vietoj 
švaresnių bakužių statosi dan
gų remiančias bažnyčias, vietoj 
savo reikalų girdi “stebuklin
gų” šventųjų gyvenimų ir 1.1. 
O tai todėl, kad jie iš mažens 
taip galvoti nustatyti spauda 
ir liežuviais jau nustatytų žmo-

Skuodas (Kretingos 
apskr.)

išpirkdami
Ir kaip 

ir gyvens, 
kiti džiaug- 

Autoriteto” jė-

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

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

PULLMANO LIETUVIŲ ATYDAI
IUBANIAUS KAZOKŲ CHORO KONCERTAS 

Nedėiioj, Gegužio 23,1926 
STANČIKO SVETAINĖJ

205 E. 115th Street
Pradžia 4 vai. po pietų įžanga labai prieinama 

Po koncerto ŠOKIAI
Atsilankykit pasiklausyti geriausio Rusų Cho

ro pasaulyje.

Šiaulių gelžkelio stoty Vely
kų pirmųjų dienų buvo šioks 
stebuklas, kuris 
kaip bedarbės metu 
klebonai, 
klebonas 
stoties viršininką 
vo viduriais dėl

Kaip vėsulas perėjo Šiaulius 
stebuklas, kad krikščionių-de
mokratų stulpas, notaras Laba
nauskas, katalikiško “šiaulie 
čio” redaktorius, bepoteria u da
mas ir bekeikdamas “cici likus’’ 
nepersižegnojęs pasisavino vai 
džios pinigų virš 24.000 litų. 
Beto, sako, revizija konstatavu
si knygose skaitlinių ištrinimus.. 
Seniau patrauktas dėl vekselių 
neprotestavimo laiku (išlaiky
davęs iki 2 mėnesių) ii 
byla atidėta, liet teismo 
liucijoj pripažintas tai daręs 
pasipelnymo tikslais, o ne iš 
geros širdies. Priklausė mažne 
visoms krikščionių organizaci
joms ir per redaguojamų laik
raštį keikė “bedievius” ir “ci- 
uįlikus”. Ką gali žinoti, gal jis 
mokino savo pėdomis sekti?!..

Šiauliai, 1926. IV. 22. Dirbtu
vių savininkai įvairiais budais 
išnaudoja darbininkus. Negana 
mažo atlyginimo — juos varžo. 
Minant įstatymais vedusiųjų 
darbininkų šeimoms darbdaviai 
privalo mokėti pinigus. Ir juo 
daugiau šeimos narių— tuo dau-

Gegužio-May 22 dieną, 1926 m,
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ,

3133 So. Halsted St., Mažojoj Svetainėj,
Gerbiamos draugės atsilankykite visos ir atsiveskit daug svečių, 

nes mes rengiam gardžią vakarienę ir turėsime gerus muzikantus. 
Tai mes užtikrinam, jus turėsite linksmą laiką, o tikietas tik $1.00 

Pradžia 7 vai. vak. Taigi nepamirškite ant laiko atsilankyti 
Kviečia KOMITETAS.

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

METINIS PIKNIKAS
<51 T BOVANOMK 1-ma dov. Floor Lamp vertės $25.00; 2-ra dov. Skripka vertės $20.00

V AXX'l\zl lik) q XI~ CJ4«» l4ir*c«X i*nv,bnm YMaVoln DD • A 4 n 1 H

Specialė kaina

$12.95
nepraleiskite šio išpardavimo

Central District
Fumiture Co.

3621-23-25 So. Halsted St.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
ruprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovei buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
Bušimis ir gaudė eglių tankumvnais, o tų girių pavėsy 

uįiavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, i 

ūdrai ir daugybė* kitoj 
knibždėjo bitelių spieč L

Vilnius vrk didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų Ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus,
Vilnius musų buvo, musų bus!

įsigyk Vilnių ir susipažink. f 
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Stn, Chicago, Ui.

Kad nusistatymas minioms 
uždaro akis, matyti gyvenime. 
Dar baudžiavos laikais bau
džiauninkai priešindavosi bau
džiavos panaikinimo idėjai. Ži
noma, nevisi, bet buvo tokių, 
kurie iš to geriau gyvendavo. 
Taip pat ir dabar yra labai ma
žas dvasiškių nuošimtis, kuris 
nekeikia socialistų ir nepravar- 
džiuoja, bet jiems negalima pa
sirodyti. Krikščionių partija 
Lietuvėje išleido KM) specialių 
agitatorių vien nustatyti žmo
nes; taip, kad jie balsuotų už

IŠKILMINGAS 24-tas PIKNIKAS
Nedėiioj, Gegužio-Ma, 30 d., 1926

NAUJAME CHERNAUSKO DARŽE
Prie 79-tos ir Archer gatvių .

Rengia
Liet. Evang. Liuter. Pašalpos Draugystė
Visi lietuviai be skirtumo esate užkviečiami ant musų iškilmin

go pikniko, kurią (vyks puikiame Chernausko darže, kur randasi 
daug* gražių medžių ir žalios žolės, kas priduoda piknikui grožę. 
Chernausko naujas daržas yra įrengtas pagal naujausių reikalavi
mų ir gana dkielis — didžiausia kokius mes apie Chicagą turime. O 
privažiavimu taip pat geras ir visiems žinomas automobiliais ir 
gatvekariais. Visi Žino kelią j Tautiškas Lietuvių Kapines. Taigi 
pirm pasisukiant link Tautišką Lietuviškų kapinių nuo Archer gat
vės, antras j rytus po kairei nuo kampo yra Chernausko daržas, šo
kiams grieš gera pono Charles Kinder muzika iki vėlybos nakties.

Kviečia L. E. L. P. D. KOMITETAS

CHICAGOS DIDŽIAUSIA RETAIL PLUMBINGO IR NAMŲ APŠILDYMO REIKMENŲ 
22ndHHHl■■■■

pių, tų, kurie dėl duonos kąs
nio vienas kilų skerdžia karuo
se, parsiduoda. Manau užtektų 
faktų, nors jiems nėra galo.

—Tindi-Rindi.

...................State StreetS'šŠ’
Telefonas j visus departmentus Calumet 0644—0645. Atdara vakarais iki 8 vai. Nedėliomis iki 1 po pietų 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
Paštu prisiunčiami orderiai greitai išpildomi. Mes dastatome j visas dalis Chięagos

giau reikia mokėti. Bet apeina
ma įstatymus: vedusių nepri
ima, o vedančius (susituokian
čius) paliuosuoja iš darbo. Pra
dedant svetimtaučių kapitalistų 
dirbtuvėse ir Itaigiant smul
kioms lietuviškųjų patriotų, vi
sur ta pat padėtis. Taip pat ir 
su kompensacija: išmokama tik 
tuomet, kai darbininkds kabi
nasi darMavio kaklan ir kai 
darMavys mato, jog nebėra ki
tos išeities, kaip tik sumokėti. 
Bet daugiau niekuomet pas jį

IŠVAŽIAVIMAS
Rengia

Draugystė Atgimties Lietu
vių Tautos Vyrų ir Moterų

Nedėiioj, Geg. 23,1926
Julius Savicko 

Farmoj 
Justice Park, 

Šalę tautiškų kapinių.
Trokas lauks jūsų 9:30 vai. ryto, 

3548 So. Lowe Avė.
Kviečiame visus lietuvius maloniai 

atsilankyti. KOMITETAS.

Nedėiioj, Gegužės 23 d., 1926
NAUJAME ČERNAUSKŪ DARŽE

79th »r Archer Avė.. Justice Park. UI.
Pradžia 10 valandą ryto įžanga 50c y patai

Bus geri muzikantai
PASARGA: 0—. Važiuoti Archer Avė. karais iki City Limitą; 

ten išlipti, o paskui paimti Joliet karą ir važiuoti iki 79th, o ten iš
lipė ant 79th rasite daržą. Pamatysite didelę sainę.

Kviečia KOMITETAS

Surprise Party
Rengia Draugystė Lietuvos Dukterų

reikia taip nustatyti? 
jų darbas pavyks 
vadinas, viską į savo rankas. Ir 
tik dėka nusistatymo, už kurio 
toliau nieko nemato; nemato 
jiet svarbiausių savo reikalų 
O kad dėl nusistatymo kovaja, 
pasakysiu kunigo Šmulkščio žo
džiais pasakytais ‘‘paskaitoj* 
20 balandžio (Šiauliuose) j klau
simą “Ar rinkimus laimėję kri
kščionys demokratai persekios 
kito nusistatymo žmones?” į ką 
atsakė: “Taip, persekios”
Trumpai ir drūtai' atsakyta. 
Bet. kodėl persekios? O yra nu
kaląs—materialia. Popas, kuni
gas ir rabinas nieko nemato 
augščiau savo nusistatymo. Ku
riam tikslui Lietuvoj iš mo
kyklų knygynų metama lauk 
“cicilikų” knygos, kurias pasau
lis skaito ir gėrisi 
didžiausias laidas, 
žmonės nusistatys 
nežiūrint ar dėlto 
sis as kentės

— Rengia —

Susivienijimas Draugiją, Kuopy bei Kliuby ant Britlgenorto
SEKMADIENY, GEGUŽIO- MAY 23-čią, 1926 m.

STICKNEY PARK DARŽE, 
43rd ir Helan Avė., Lyons, Illinois.

Pradžia U vai. rute. Gera muzika. Įžanga 50c. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS’.

PASARGA: Jeigu lietus ar sniegas tą dieną, tai malonėkite vakare susirinkti j Chicagos Lietuvių 
Auditorija, 7 vai. va.

VAŽIUOTI reikia Ogden Avė. karaiS, paskui paimti Lyons karus iki daržui.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Specialia Išpardavimas 

Aržuolinių Ledaunių
50 svarų įtalpos

12 Menesiu dėl Išmokėjimo 
I .

Už jūsų plumbingą ir namų apšildymo reikmenis kurių 
gal jums reikia dėl namo. Atsilankykit į musų ofisą arba pa- 

| šaukit telefonu, o mes prisiusime jums inžinierių plumbingo
l ir nantų apšildymo reikmenų, jis suteiks jums teisingus nuro

dymus kaip įvesti plumbingą ir namų apšildymą, be jokios už 
tai dėl jūsų atsakomybės.

- Mes užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo ir namų apšil
dymo reikmenų, taipgi visokių dūdų ir fitingų. Musų fikče- 
riai yra garantuoti ir geriausios rųšies. Mes duodame 5

1 . metų garantiją už kiekvieną daiktą nuo musų perkamą.
Ką tik nuo musų perkate ir jei nesate užganėdintas, mes 

apmainome arba pinigus grąžiname bile kada.
Mes negarsiname nužemintų kainų kaip kitos firmos daro fjr 

ir paskiau duoda jums abejotinos vertės tavorą. Į ‘
Musų motto yra — suteikti kostumeriams 100 centų ver- Į 

tės už jų dolerį visuomet. Jtff -M
Kad tikrai persitikrinus apie ką mes sakome šiame laik- 

raštyje yra tiesa, tai mes prašome jūsų, kol jus pirksite kur W 
nors kitur, duokit mums pabandyti, mes užtikrinam, kad pa- ų|Įl 
darysime jumis vienu iš musų užganėdintų kostumerių.
TIKRAI ŽIŪRĖK TIKROS VIETOS IR TEISINGO VARDO |

Mes dabar kratistomės į musų naują namą visas blokas il
gumo su didele iškaba ant viršaus.

Netikėtai pateko man Ameri
kos “Draugo” 75 nr., kur mano 
str. “Dvasios kara” (“Naujie
nos” 73) nepatikęs kam rašąs, 
kad “Kiekvienas naujas • nusi
statymas uždaro akis pro jį to
liau pažvelgti ir kad aš nežinąs, 
ką beplepąs. Ilgai galvojau kas 
galėjo nepatikti. Tiesa, minė
jau religiją, o -kas ją kliudo, 
einant jų logika, yra prakeiktas 
žemėje visų šventųjų liežuviais. 
Visai “neapgailestauju”, kaip krikščionis demokratus. O kam

klysta “kritikai”, bet rašau 
tą dalį tikrumo ką mato nevie
nas. Tftipat klysta, kad aš sa
vo nusistaytmu akis užsidaręs, 
nors jokio nusistaymo neapra
šiau. Dar pakartosiu, kad vi
sas tas pūsles pučiama tam, kad 
ištraukti iŠ dantų duonos kąs
nį ir iš jo nusipirkti šmotelį 
deimanto ar kitokio “gero daik
to”. Tam kunigas gieda giesmės 
ir prakeikia “bedievius”, tam 
darbdavys palaiko policiją ir 
bovijančias tradicijas. Bet... yra 
ir kita medalio pusė. Jeigu kas 
nori garbinti autoritetą ar sta
bą, arba kokį nors krokodilą 
(ką daro žemės 
svarbu, bet jei savo “tikybą” 
priverčia kitiems ir ja naudo
jasi visus žmones paverždami 
vergijon negalima tylėti. Taip- 
pat religija nėra taip svarbu 
žmonėms ,bet per ją tam tik
ras žmonių luomas tunka ir 
keikia pravardžiuodami ‘‘liedie- 
vias”, “cicilikais” ir tt. Galbūt, 
jie daro vaduodamiesi artimo! gą daug kas savo tikslams nau 
meile, bet vistik nesmagu prie ** ‘ ‘ '
sakramento žodžių išgirsti pra
keikimą to, kas jį palaiko me- 
džiginiai. Dar klausimas: kodėl 
dvasiškiai, ypač lietuviškieji, iš
sijuosę “piauna” socialistus, vie 
toj skleidus Kristaus mokslą? 
Kodėl jie neįkalbina žmones 
mylėti artimą ir nepravardžiuo
ti ir “neprakeikti”? O kai to 
nėra, aišku, kad ir dvasiškiams 
malonu užsilipti ant pinigų mai-

aiškiai rodo, 
badauja” 

Atvažiavęs stotin 
J-kis sveikinti 

sukundulia- 
mišiaunojo” 

raugo ir apsivemė visa burmfc 
Pakilo spirito kvapas. “Pa
šventinęs” stotį staiga Dievo 
tarnas įšoko vežiman ir tiek jį 
bematė nečystos dusios. Pasili
kę stoty išblyškę tarnautojai, 
dėl baimės netekti vietos pabau 
dą nutylėjo, ir savo rankomis 
sukandę dantis apvalė kleboniš
kas pėdas. Tai vis išrinktieji.
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BAN1S

MNuMim

Lietuviai AdvokataiKORESPONDENCIJOS

Ratine, Wisc.

J. SAUDARGS
7

DR. HERZMAIH*

. Dearborn 9057 Telofonai:Tel

LIETUVIAI DAKTARAI
Franklin 2460

Namų Tel.: Hyde Park 3395

LEON S. MIKELONS

Tvirtas įsitikinimas i

PE-RU-NA

Parduodamos visur-
H

Garsinkities

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

.1. PIKELIS
3159 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare
Tel. Randolph 4242

Res. 6029 Champlain Avė.
Tel. Midvvay 3639

Nuo 7 iki 9 vakare

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington St. 

Cor. VVashington & Clark

“Naujienose

Or. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė. 
VALANDOS: 

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare

STANLEY MANKOS
SIUVĖJAS

Ofiso vai. 9 A. M. iki 5:39 P. M.
Siutai $85 ir aukščiaus

Goddard Bldg., Tol. Central 4615JOHN B. BORDEN 
(John Bagdzhinas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearborn St. Room 1538 
Teiephone Randolph 3261

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
• Teiephone Rooscvelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

NAUJU

IŠPARDAVIMAS

Sandariečių parengimas.— Pra
nešimas

čMade by
Latnbavt Pharmmd Co., Saint LouU, U. S. A.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 w. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

ANTISEP
TIKAS

na Gerk

KAIP AUGANTISi t

BERNIUKAS

Išauga savo siutą, taip ir šis 
bankas išaugo savo namą.

Kad suteikus patogesnį pa
tarnavimą publikai, mes pa d i di
nom savo bankinį namą.

Musą nuolatiniu noru yra pa
gerinti musų greitą ir mandagų 
patarnavimą savo kostumeriams 
iki augščiausio laipsnio.

7 U DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
CJliicagu

Gerai Žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

TAJERU
30x3(4 Tikri

KELLY-SPRINGFIELO
Oversized Cord’ai

Kaip iliustruoti. Clincher 
tiktai Specialiai apkai- 

I greito par- 
. Tiktai du 
umeriui

80

mited 
uanĮity

30x|MILLER ABOUT BARGAINS!
NEW

M

O 
R
D

29x4.40 
Oversize Cord, 

S1O^5
Here’s Some 
You’ll Grab!

SPECIAL^Z: BARGAINS
Limited duantity! These Will Go Fast!
31x4 ....... $0.80
32x4 ....... 10.20
33x4 ....... 11.88
34x4  1 1.95 

. 13.50 

.13.75 

.14.80

32x4>/a
33x4*4
34x4Va

Kožnaa skelbiamai! tajeras “Pil
nai garantuotas’’, kad yra Nau
jo Materiolo. Mes pasilaikom 
tckie, uprubežiuoti skaitlių.

EXTRA SPECIALI
INLAND, DELMONT, 

MILESTONE, MOGUL, ETC.
29x4.40

$8.45
30x4.95

$14.85

30x5.77

$17.45

31x4.95

$16.40
30x5.25

$16.80
31x5.25

$16.95

30x

U 
B

ExtraSpecial
CORDS

MACE BY
KELLY- 

SPRINGFIELD
$11.50 

32x4 

$11.95 
33x4 

$12.25
Ali Non-Shid 
Straight Sidet

BF.F T1RE co
1550 SOUTH WABASH AVENUE

Atdara vakar, ir ntdėlioj. Neimain orderių laiškais nei telefonu

OiirTyES
MutūmCo., Dpt-H.S..9B.OhioSt.,Chicago 
—. nu

švarios, šviesios, Svei 
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai
Knygute “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

Mums sekasi darbas. Gegu
žes 9 d. ALT. Sandaros 35 kuo
pa buvo suruošus prakalbas, 
programelį ir šokius naujoje 
Lietuvių salėje. Programas 
pradėta pildyti 3:30 vai. po 
pietų. Jaunu Lietuvaičių cho
ras ir lietuvių kalbos vaikų 
mokyklėlės mokiniai atidarant 
programą sugiedojo “Lietuva”, 
“šaltyčius” ir “Aš Vaikiukas”. 
Atvykęs svečias iš Cbicagos, 
gerb. Stasys Rodis sakė pra
kalbą apie dabartinę padėtį Lie
tuvoj, priminė ir kai 
dalykus iš Lietuvos 
Visa publika sakyta 
patenkinta.

Po prakalbos vėl J. 
ras sudainavo šias dainas: “Bi
rutė”, “Tupi Gaidys”, “Mus 
Lietuvaitė”, “Sėjau Kutą” ir 
“Seni duok tabokos”. Adelė 
Gliebiutė solo “Lakštingalėlė”,

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. OLIS
Advokatas

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

i s
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

Te). Lafayette 0094

E. V. KRUKAS 
REGISTRUOTA AKUšftKfi

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

4120 So. Richmond Street

AMUAERKA
Pc įtekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim- 
lymo, patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Pritaiko 
Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

kuriuos 
praei tęs. 
prakalba

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

Tt|. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

DR. G. SERNER
Optometrist

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pul’man 5950 
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

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

SP ECIAIJ ST A S egzam i n a vo j i me 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

Geriausia ir pigiausia ap- 
rėdalų krautuvė. Vasari
niai aprėdalai dėl vyrų, 
moterų ir vaikų; naujau
sios mados aprėdalai už 
žemiausias kainas. 1

3265 So. Halsted St.
Ant 2 lubų

veraitę”, S. (iliebas sake eiles 

“Žilas Oželis”; A. Gliebiutė 
sakė eiles “Motinėlė"; Vanda 
Jociutė ir A. Nunovaitė sudai
navo duetą anglų kalboj “Rytų 
žvaigžudė”; A. Nųpovaitė skam
bino pianu solo. Visiems dai
nininkams akom ponavo p-le 
Pranė Grimalytė, choro moky
toja. Užbaigtas programėlis su 
“My Country”.

Tuo jaus po programo pradė
ta šokius, kurie tęsėsi iki 10:30 

. v. v. Visas programėlis išėjo 
gerai ir tuo parengimu džiau
gėsi: kurie dalyvavo prašė ir 
daugiau panašių suruošti.

Dėkingi esame p. Rodžiui už 
i prielankumą, nes dėl mus daug 
i sykių yra tarnavęs ir neatsisa
ko ant toliaus Luti prielankiu.' 
Kitą syk, pa-1
žadėjo vėl atvykti ir su savimi 
dar atsivesti ką tai. Ką— ne
sakysiu; rudenio sulaukę patys 
pamatysite.

Sėkmingai užbaigę tą paren
gimą, vėl nieko nelaukę ima
mės už kito, t. y. už paskuti
nio prieš vasaros atastogas.

{vyko TMP. VVisconsino 
Valstijos Apskričio metinis kuo
pų atstovų suvažiavimas, o po 
suvažiavimo — balius ir šokiai. 
Vėl suvažiuos tėvynės mylėtojai, 
apšvietos skleidėjai, tartis ir 
surasti budus kaip butų gali
ma kultūrinį darbą—knygų lei
dimą ir jų platini^ lietuvių 
liaudy j varyti dar sfriarkiau ir 
tobuliau, lame suvažiavime da
lyvaus šių .miestų TMD. kuo
pos: Waukegano 13 kp., Reno- 
sha 119 kp., Racino 121 kp.,So. 
Milvvaukės 6 kp. ir Mihvaukės 
60 kp. Rviečiame atvykti į sve
čius nors- vieną iš didžiulės Chi- 
cagos pamatyti musų veikėjus 
ir šj tą pasakyti, nurodyti jei 
kas bus ne taip darant gari
mus. Suvažiavimas Įvyks ge
gužės 23 d., 1 vai., po pietų, 
Lietuvių svetainėj, kampas 12 
gatvės ir Herriik Avė. Po kon
ferencijos prasidės šokiai ir 
vaišės svečių. Vietos lietuvius 
ir iš apielinkių kviečiame daly 
vauti. šokiai prasidės 6 v. vąk. 
ir tęsis iki 11 v. nakties. Atvy
kite iš visur turėsit gerą lai
ką.—M. Kasparaitis.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas ’

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

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

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgau ir ukuSeris.

Gydp staigias ir chroniškas 11- 
gas vyrų, moterų ir vaikų p3'/al 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 VV. 

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

ir nuo 6 iki 7.30 vai. vakare.
, Dienomis: Canal

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VAI.ANUOS:
Nuo 1O 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

A. A. SLAKIS
. Advokatas

JONH T. ZURIS
Advokatas

■.ISTERINE 
THRDAT 
TABLETS

Apsaugoja
ir Prašali

lės Parpi-
ma. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

ADVOKATAS
Room 712 Otis Building

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

Mr«. Albert Huet, 109 Prospect St., So. 
Manchetter, Conn., Įsitikinusi, kad iigelbe- 
jo jos sveikatą, rašo:

"Aš turėjau skilvio kafarg, Jarnu ir ke
penų. Aš vis turėjau gulėti lovoj. Varto
jau Pe-ru-na ir Man-a-lin ir šiandien jau 
ačiū Dievui, turiu gerą skilvi ir perą ape
titą. Mano yra tvirtas įsitikinimas i 
Pe-ru-na, kaipo gyvasties išgelbėtojas. Aš 
kasdien patariu savo draugams • vartoti 
Pe-ru-na ir daugeliui jos pagelbėjo’’.

Pe-ru-na yra paremta liudymais dvieju gentkarčiu, 
virš penkiasdešimtis metu gero pasisekimo.

Tabletai arba skystimas.

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

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

Vienas skaitytoj;'* r? skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dienų ir ne dau.^ju per mėnesį, kaip kad bųna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

Data: Gegužis 22, 1926

Teiephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. teiephone Hyde Park 4600

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.

Tel.*Boulevard 0537

DR. MARYA
- DOWIAT—SASS

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

nuo 9 ikt 
nuo 6 iki 8

4643 So. Michii
Tel. K e n w oo

Valandos

A. MONTVID, M. Di
1579 Milwaukee 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 8638 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tek Boulevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Are. 
Tek Prospect 1936. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, TU. ,

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

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo 
nuo

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Motery Ligų' 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

DR. W.
YUSZKIEWICZ, 

D. C. D. O.
Musų gydymo būdas tiktai na

tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, 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 ikj 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.
—

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

‘ _ * AA
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini-

Mano gydymo būdas taipgi su
minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai

fl

būti nuplikusiomis galvomis.

mo plaukų.
Ateikite ir persitikrinki!.

Dr. W. Yuszkiewicz9
1407 ^Jilwaukee 2
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LAIKRAŠTINIS “PADO
RUMAS”

sako, kad lietuvių 
nuomone opozicijos 
rinkimuose į Lietu- 
reiškiąs socializmo

... 1 ■ j- . ------Rgj-gjma----------, . . jsj-j. ■■ ■■i—iL.-g.--ag=s

PILSUDSKIS NORĮS UNIJOS SU LIETUVA
• *'X • • •’ e • »

• e • ,• ,• •

DZERŽYNSKIS Už PRIVATINĘ PREKYBĄ
S • •••••

SENAI PRIBRENDUSI REFORMA

KOMUNIZMAS VOKIETIJOJE “AUGA”
i V ,

Vienas Amerikos korespondentas praneša iš Rygos, 
kad esą žinių, jogei maršalas Pilsudskis, kuris nuvertė 
Lenkijos valdžią, norįs susitaikyti su Lietuva. Jisai esąs 
pasiryžęs pasiūlyti Lietuvai Vilnių ir dalį Vilniaus kori
doriaus tąja sąlyga, kad tarp Lietuvos ir Lenkijos butų 
panaikinta “politinė ir muitų siena”.

Panaikinti politinę ir muitų sieną reiškia susijung
ti — panašiai, kaip Klaipėdos kraštas yra susijungęs su 
Lietuva. Taigi, jeigu ta žinia yra teisinga, tai Pilsudskis 
ketina pasiūlyti Lietuvai uniją su Lenkija.

Tokį siūlymą vargiai kas šiuo metų Lietuvoje norės 
svarstyti.

Apie uniją su Lietuva veikiausia svajoja netik Pil
sudskis, bet ir daugelis kitų Lenkijos vadų. Čia jie turi 
du tikslu. Viena, paversti Lietuvą Lenkijos provincija 
— ir tuo budu turėti galimybę ginti lenkų bajorų reika
lus Lietuvoje. Antra — turėt priėjimą prie juros.

Kuomet Vokietija stiprėja, lenkams grasina pavo
jus netekti Dancigo koridoriaus. Tuomet lenkai butų nuo 
didžiųjų vandenų atkirsti- Bijodami pražudyt Dancigą, 
lenkai nori užtikrinti sau kelią jūron per Klaipėdą, susi
dedam! su Lietuva.

Bet Lietuva su lenkais nesidės, kol valdžia Lenkijo
je nepereis į visai kitokias rankas. Demokratinė Lietu
va su demokratine Lenkija susikalbėtų — bet ne su po
nų valdoma Lenkija.

Berline gauta žinių apie sensacingą sovietų komisa
ro Felikso Dzeržynskio kalbą, pasakytą Charkove. Jisai 
esąs pareiškęs, kad sovietų valdžia turinti visai atsisa
kyti nuo prekybos vedimo. Visa prekyba turinti būt ati
duota į privatinių žmonių rankas, nes jie geriau moką 
vesti prekybą ir sėkmingiau tatai atlieką, ne kaip val
stybinės įstaigos.

Dzeržynskis yra teroristinės politinės policijos (Ge- 
Pe-U) galva ir vyriausios ekonominės tarybos pirminin
kas — vadinasi, labai didelis šulas bolševikų valdžioje. 
Jeigu jisai taip sako, tai, reiškia, Rusija stovi ant slenks
čio naujos stambios reformos. Atidavimas prekybos į pri
vatines rankas butų toks pat stambus žinksnis Rusijos 
evoliucijoje linkui buržuazinės tvarkos, kaip buvo 1921 
metais “naujos ekonominės politikos” įvedimas.

Ar komisaras Dzeržynskis tikrai taip kalbėjo, kaip 
praneša telegrama iš Berlino, to, žinoma, nebus galima 
tuo tarpu patikrinti, kadangi sovietų valdžia daug daly
kų nuo užsienio slepia. Bet atmaina sovietų Rusijos pre
kybos srityje anksčiaus ar vėliaus turės įvykti.

Valstybinės įstaigos iš tiesų nėra tikusios vesti pre
kybą; o sovietų valdžios įstaigos tuo labiau, nes jose be 
galo įsigyvenusi korupcija. Valstybinis užsienio preky
bos monopolis yra svarbiausia kliūtis Rusijos prekybos 
su užsieniu atgaivinimui.

O kol prekyba su užsieniu neišsivysto, tol užsienio 
kapitalistai nąnori Rusijai duoti didesnių paskolų, be ku
rių Rusijos pramonės atstatymas yra neįmanomas.

Vokietijoje, kaip žinia, nesenai susidarė “kairiųjų 
komunistų” partija iš elementų, pašalintų arba pasitrau
kusių iš oficialės Maskvos Internacionalo sekcijos. Bet 
tos sekcijos “valymas” dar nėra pasibaigęs.

Šiomis dienomis komunistų atstovas Thueringeno 
(Vokietijos valstijos) seime, Agnės Schmidt, rezignavo 
iš komunistų frakcijos. Prieš tai iš frakcijos buvo paša
linti kiti du atstovai, taip kad Thueringeno seime komu
nistai teturi jau tiktai 10 atstovų vietoje 13.

Iš Vokietijos komunistų partijos nepersenai buvo 
pašalintas reichstago (centralinio paHamento) narys, 
Iwan Katz. Dabar vėl tapo pašalinti kiti du reichstago 
nariai, Schvvarz ir Korsch- Partija pareikalavo, kad juo
du atsisakytų ir nuo savo mandatų, bet juodu nutarė ne
klausyti. Politinis Vokietijos komunistų partijos biuras 
padarė tarimą taip pat išmesti atstovus Lossau ir Lock-

Tečiaus “Laisvė“, remdama
si kaip tik tuo straipsniu, kur 
taip yra pasakyta, tvirtina, kad 
mes rašę apie “socializmo at- 
siekimų” Lietuvoje!

šitaip per akis meluoti joks 
padorus žmogus negalėtų. Tai 
yra tiesiog žulikų darbas.

Proto ir sąžinės 
laisvė

“Laisve” 
socialistų 
laimėjimas 
vos Seimų 
pasiekimą. Sitų savo sakymų ji
remia straipsniu (“Socialistų 
Nusistatymas Pateisintas”), til
pusiu “Naujienų” L. S. S. Ži
nių skyriuje gegužės |3 d.

Tame straipsnyje, kaip mu
sų skaitytojai atsimena, buvo 
aiškinama skirturhas tarpe so
cialistų taktikos ir komunistų 
taktikos. Socialistai skelbia, 
kad tiktai deniokralybės pa
grindu vedant kovą galima pa
siekti tikslo; o komunistai at
meta demokratybę ir vietoje 
jos siūlo vartoti slaptus są
mokslus prieš valdžią, ginkluo
tus sukilimus ir t. t. Paaiški
nęs tatai, minėtojo LSS. Žinių 
straipsnio autorius nurodė, kad 
paskutinių Seimo rinkimų re
zultatai liudija, jogei socialis
tinė taktika yra vaisinga, nes 
štai Lietuvos darbininkai, eida-j 
rni demokratybės keliu, vienų j,*" 
savo priešų — klerikalizmų jau' 
nugalėjo. Tuo l 
nistai savo “patsais” ne tiktai 
nieko neatsiekė, bet ir visiškai 
nusibankrotavo.

Iš šitų išvadžiojimų , “N.” 
LSS. Žinių straipsnyje “Laisvė” 
ir padarė “išvadą”, kad socia
listai maną, jogei Lietuvoje jau 
esąs iškovotas galutinas tiks
las! Ji rašo:

nwimuii4iu<i pįinapn^iu.
g, tiuliu komu- .... ... .

bolševikų 
dar sako pamokslą 
lietuvių socialistų

“Kurie norite paragaut lie
tuviško socializmo, tai trau
kite į Lietuvą, .nes, sulyg 
‘Naujienų’, socialistų tikslas 
Lietuvoje jau atsiektas.”
l*o to įBrooklyno 

organas 
Amerikos
adresu: Amerikos menševikai, 
girdi, nesusitaiko su savo drau
gais Lietuvoje, kurie- yra vie
šai pareiškę, jogei darbininkų 
išliuosavimui dar nepakanka 
laimėti rinkimus į Seimų, bet 
reikią vesti atkaklių kovų pa
čiame gyvenime. Vadinasi, 
“Amerikos menševikai jau at
siekė tikslų, o (Lietuvos menše
vikai dar eis ‘per atkaklią ko
vą’

Tokio begėdiško minties iš
kreipimo, kaip šiluose “Laisvės” 
rašymuose, reikia paieškoti net 
ir komunistinėje makulatūro
je. Komunistai paprastai įdeda 
į savo oponento žodžius sveti
mas jam mintis arba primeta 
jam tų, ko jisai visai nėra sa
kęs. Bet šičia jau padaryta 
daugiaus. Straipsnyje, kurį ci
tuoja “Laisvė”, buvo pasakyta, 
kad Seimo rinkimų laimėjimas 
dar anaiptol nėra galutino so
cialistų tikslo atsiekimas. Vadi
nasi, tasai Brooklyno šlamštas 
prikišo mums tiesiog griežtai 
priešingą ne tiktai straipsnio 
minčiai, bet ir straipsnio žo
džiams dalyką!

štai kas buvo parašyta tame 
straipsnyje:

“Bolševikiški monebiinkai 
dabar, žinoma, mėgins ap
dumti akis savo pasekėjams, 
aiškindami,
sumušimas rinkimuose į Sei
mą dar nereiškia darbininkų 
išnaudojimo panaikinimo. Ta
tai ir mes žinome labai ge
rai, Kol nebus įsteigta sor 
cializmo tvarka, darbininkų 
išnaudojimas nepasiliaus. Bet 
klerikalizmo jungą nuvertus, 
darbininkams vis tik bus 
daug lengvinus kovoti už ga
lutinų savo paliuosavimą..

čia aiškių-aiškiausia pasaky? 
ta, kad klerikalų sumušimas 
rinkimuose yra ne galutino 
tikslo atsiekimas, bet tikini pa
lengvinimas tolimesnei kovai.

žmogus nėra kaltas už savo 
nežinojimą. Tiesa, teismai ne
išteisina už įstatymų peržengi
mų, kuomet nusižengėlis sakosi 
nežinojęs, jog jo aktas yra pra
sikaltimas. Kitaip ir būti ne
gali, nes kiekvienas nusižengė
lis mitų išsisukinėti įstatymų 
nežinojimu. Įstatymai yra tvar
kos ir gerų santykių tarpe žmo
nių palaikymui. (ii visi kiti 
daiktai ir dalykai pasaulyj ga
li būti vieno žmogaus žinomi, 
kito nežinomi. Viskų žinoti 
arba visko kiek nors pramokti 
niekas nepajėgė ir nepajėgs. 
Žmogus sužino ir išmoksta tik 
tų, kas jį interesuoja ir iš ko 
jis gyvena. Tečiaus yra daik
tų ir dalykų, kuriuos visi žino 
arba didžiuma žmonių žino. 

I Kas nežino, kad po žiemos se- 
i pavasaris, tą skaitome ne 

. Nemokėjimą skai
tyti ir rašyti šioj gadynėj va
dinama apsileidimu. Mes galime 
kritikuoti, pašiepti ir stebėtis, 
kada žmogus nenuvokia tfpie 
kasdieninius nuotikius ir pa
prastus dalykus. Bet tai yra 
jo privilegija. Mažu ir protas 
nėra žvalus, mažu jis yra li
guistas, mažu yra užimtas, pa
skendęs kokiuose reikaluose, 
neturi progos. Už nežinojimų 
arba nesugebėjimų žinoti civi
lizuoti žmonės vienas kito ne
baudžia,, Kas išeitų, jei aug
menų Žinovas turėtų teisę ar
ba bent palinkimo bausti ir ker
šyti visiems, kurie jo mokslo 
šakos nežino? Jis pats greitai 
atsiduriu chemijos ar kito ko
kio mokslą žinvoo naguose. Mo
kytesni žmonės visuomet kan
kintų nemokšas ir mažiau ži
nančius. l)a ne taip seni laikai, 
kada mokinius už nežinojimų 
arba nesugebėjimų išmokti muš
davo, išjuokdavo ir kitaip baus
davo. Kvailumai šitokios sis
temos tapo patirtas ir atmestas.

Pasaulis susideda iš įvairių 
žmonių—mažiau ir daugiau ži-

kad klerikalų

[Pacific and Atlantic Photo]
Charles W. Keesler (Danville, 

III ), 93 metų senumo, kuris da
lyvavo civiliniame kare ir buvo 
didelis John Browno pasekėjas.

žinodami arba neturėdami ga
bumo’ mokinti. Taigi kartais 
kaltas mokinys, o kartais mo
kytojas.

Mokyti, reiškia daiykų išdės
tyti, išaiškinti, arba parodyti. 
Mokinti nereiškia įtikinti, su
agituoti, įkvėpti. Savo nuomo
nes ir įsitikinimus mes galime 
kitiems pe reikšti ir jie turi 
teisę jas užgirti arba atmesti, 
nes nuomonės ir įsitikinimai 
nėra mokslas. Kas savo nuo
mones ir įsitikinimus bando 
prievarta, piktumu ar karštu 
kitiems užkarti, tas yra dema
gogas, jis nėra džentelmonas ir 
socialia asmuo. Kiekvienas 
mokslas ir kiekviena teorija, 
kurie turi tvirtų protinių pa
grindų, nereikalauja protekci
jos, negi brukimo prievarta. 
Neturintis palinkimo mokintis 
to ar kito dalyko mažai teiš
moks; neturintį gabumo ir pro
to yra bergždžias dalykas mo
kinti.

Mokslai, teorijos ir nuomo
nės, kurie neliečia kiekvieno 
žmogaus ekonominio ir politi
nio gyvenimo, nėra ,debaluoja- 
mi visuomenės. Politinė eko
nomija, religija ir kiti visuo
meninio pobūdžio dalykai yra 
argumentuojami amžinai. Reli
gijoj viskas remiasi ant filoso
fijos. Mokslo čia nėra, tik nuo
monės. Jas galima įskiepyti ki
tam įtikinimu, įkvėpimu, agi
tacija, elgesiu. Prievarta už
kartos jos neilgai laikosi. Eko
nomija, politika ir kiti socialo- 
gijos dalykai yra aiškinami į- 
vairiai, sukuriamos įvairios teo
rijos ir apie juos gema įvairios 
nuomonės. Nelengva yra žmo
gui orientuotis šitų įvairumų ir 
kontradikcijų sukuryj. Kiek
vienam reikia duoti laiko ir 
progos pagalvoti ir i spręsti. Pa
vadinti žmogų tamsuoliu, bur
žujum ir kitais epitetais, jo 
neapkęsti ir jam kerčyti už tai, 
kad jis tavo aiškinimą, tavo

J. V-tas

Dangaus Deivė
(žvaigždžių romanas).

(Tęsinys)

“šviesa, pagimdyta visų sau
lių, pripildanti bcrylĄ*', o taip 
pat šviesa atsispindinti nuo 
planetų apšviečiamų tomis 

saulėmis, toji šviesa neša į be
rybę fotografijas visų laikų,
dienų ir akimirkų. Žiūrėdami į rodė, 
žvaigždę matote kaip ji atrodė 
tuo momentu, kuomet iš jos 
išėjo šviesos spindulys pagau
tas jūsų akies, panašiai kaip 
sugaunama varpo garsas tik po 
valandėlės jo atsiradimo ir ta 
valandėlė būna ilgesnė kuo to
liau esate nuo varpo.

“Taigi aišku, kad istorija 
visų pasaulių šiuo laiku randa
si bėry bėję ir niekados amži
nai neišnyks; senai praėjusieji 
nuotikiai gyvena visatoje.

“Pasaulis amžinas. Žemė iš
nyks, ,taps šaltu kapu, bet be- 
rybėje bus kitos saulės, kitos 
žemės; žydės nauji pavasriai, 
klajos ant lapų šypsenos ir gy
venimas kunkuliuos begalinėje 
erdvėje!

Po valandėlės Uranija vėl ta- tis! 
re:

— Aš norėjau

sai brangusai Jurgis Spero, 
protingas ir doras asmuo, tuo 
laiku buvo asmeniniu direkto
riaus sekretorium. Savo prisi
rišimą ir draugiškumą man vi
sai netikėtai, nelaukiamai pri

tartą sugrįžęs . namon
pamačiau brangųjį laikrodį ant 
mano stalo.

Taip, tai buvo mano Uranija! 
Bet kaip ji tako? Iš kur? Ko
kiu budu?

Pasirodė, kad garsusis as
tronomas, suradęs planetą Nep
tūną, nusiuntė laikrodį patai
syti. Laikrodininkas tuo laiku 
gavo iš Chinijos labai nuostabų 
senovinį astronomijos laikrodį 
ir pasiūlė diktatoriui mainais. 
Jisai sutiko. Jurgis Spero, ku
ris vedė derybas, nupirko laik
rodį su Uranijos statuja ir pa
dovanojo man, kaipo padėkų ųz 
matematikos pamokas.

Su kokiu džiaugsmu aš vėl 
pamačiau savo Uranijų! Buvau 

i laimingas galėdamas ja gerė- 
u‘l Nuo to laiko niekados aš 
daugiau nepersiskyriau su dan- 

tau parodyti, gaus deivės statuja. Man tyri- 
kad laikas amžinas- Tu pajutai ’, nėjant dangaus gilybės ji sto- 

• - - - ■ • •• ./ėjo prieš mane ir tuomet ro
dėsi girdžiu jų kalbant apie at
einančių astronomijų ir krei
piant mano jaunystės mokslo 
karštį į jos nurodytų tikslų! 
Nuo to laiko f jutau jau daug 
aistringų jausmų, kurie mane 
dažnai .visų užvaldydavo, teikė 
neramumo, bet niekados neuž
miršau tų kilnių, idealinių 
jausmų, kuriuos iššaukė padan
gių deivė. Neužmiršiu nė sa
vo dangiškos kelionės, ’ kurioje 
ji mane vedė; neužmiršiu tų 
tiesų, kurias man atidengė apie 
pasaulio berybę. Galiausiai, ,aš 
visuomet jai busiu dėkingas /(z 
parųginįmą rimtai užsiimti mo
kslu ir apmąstyti jo išdavas...

(Pabaiga)

erdves plotų, supratai pasaulio 
didybę, dabar tavo kelionė baig
ta. Mes vėl artinamės prie že
mės, tu sugrįši į gimtinę, bet 
niekados neužmirši, kad mo
kslas, tai vienintelis kelias į 
tobulėjimą; pažinimas žmogaus 
širdies veda prie gerumo ir 
malonumo; saugokis savymęi- 
lės ir pataikaujančio nuolanku
mo; būt savystovus, neprigul- 
mingas nė nuo nieko; neprigul- 
myl?ę—rečiausias turtas ir pir
mutinė alimės sąlyga!..

Uranija kalbėjo maloniai ir 
minkštai. Bet sujaudinimas 
nuo viso pergyvento taip pa
veikė į mano smegenis, kad 
staiga mane apėmė drebulys ir 
—pabudau. O! Mano stebuklin
goji berybes kelionė pasibaigė!

lieškojau Uranijos ir nera
dau. Mėnulio šviesa apšvietė 
lango uždangą ir man pasirodė, 
kad ten stovėjo mano vadovė, 
bet veltui, tai buvo tiktai 
nulio šviesa.

mė- KIMBALL
Kai kitų rytų nuėjau į 

servatorijų, tai pirmutiniu
ob-

---------- JT, — r......._..... _ ma
no rupesniu buvo • patekti į di-j 
rektoriaus kabinetų, kad vėl

nuomones nesupranta arba ne-* pamačius brangiųjų mūzų, ku- 
__ :__ ____________  i______ i i 2*.J vi tnnn mitnilzo foir» utnliafinominčių, vieni žino vienus, kiti pripažįsta, yra lengva, bet jis ri ma,> suteikė taip stebėtinų 

kitus dalykus. Bet gyvenimo! tik didesnis tavo priešas taps, j saI)n}i*
reikalas mus visus rita į vieną'eJigu tavo mokinimai ir nuo-] .Laikrodžio nebuvo; Vietoj jo 
draugijų. Delei taikos, tvar- mones neprigyja, kas nors yra buvo balto marmoro 
kos ir visų gerovės turime vie-; bloga: arba ten prastas mo- gQVOO1.« 
nas kitą toleruoti ir nežinantį kytojas, arba tavo mokslas yra velt7ii7

» biustas 
garsaus astronomo. Ieškojau— 

Dienomis,
► mūzos, bet vis 

Ne tik neradau, bet ir 
j nutiko. 

T |e:’s“.:e“7r •-----T7 '**“”*. Turėjau draugą, kuriam ga-daj v«i išmoktų ir pripažintų. Ne- lejau atverti suvo sfelę Jis bu. 
vo mano vienmetis, nors jį ir 

i barzda.
Jis taip pat buvo Realistas, ir 
net, gal, didesnis svajotojas už 
mane. Tai buvo vienintelis 
žmogus su kuriuo aš labai ar- 
tymai susidraugavau. Su juo 
dalinausi savo nuliudlmu ir 
džiaugsmu. Mes turėjome vie
nas mintis, jausmus, pamėgi
mus. Jisai gerai suprato mano 
pamėgimų ir žinojo, kad aš sa
vo tausorijoj ją atgaivinau; už
jautė man, kuomet jos nete
kau kaip tik tuo laiku kuomet 
ji užviešpatavo mano jausmus. 
Jisai ir nekartų grožėjosi jos 
švįesos atspindžiu, bet mano 
perdidelis džiaugsmas jį vertė 
tik broliškai nusišypsoti. Reh 
karčiais mane pajuokdavo va
dinamas Kamilin Pigmalionu 
(pasakojama, kad gilioje seno
vėje Pigmalionas, Kipro kara
lius, pamilo jo paties iškaltą iš 
dramblio kaulo jaunos mergai
tes statują, ir jam prašant die
vai suteikė jai gyvybę ir jisai 
apsivedė su ja). Bet greitai 
supratau, kad ir jisai myli jų.

l asai draugas, kurio jin kele
tas metų netekau; jis mirė, ta-

pamokinti.
Yra nenoj’malaus išauklėjimo 

arba nenormalaus proto žmo
nių, kurie pamokinimo neap
kenčia ir atmeta. Bet yra < 
daugiau žmonių, kurie turi pa-' reikia karščiuotis, straksėti ir 
linkimų kitus mokyti, patys ne-1 skubintis.—Dr. A. Montvidas. Į sJndfno jau dygstanti

klaidingas. Į ješkojau savo
Nors ■ mokslas, teorija arba venuį p 

nuomonė butų geri ir pamatin-1 nesužinojau į;/"ja 
gi, negalima norėti, kad urnai

į Pacific ar.d Atlantic Photo]

savaitėmis

Grojikliai Pianai

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinirųus dėl išgrojimo ne
palyginamai AŠtobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio pątyrimo.

Musų ^krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

$400, $495, $650, 
$750, $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

JSS

•

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia 

Bile Kokioje Sumoje
Musų kainos yra 5% iki 15% pi- 
gesnt';; negu kitur Chicagoje. At- 
sinolkH abstraktus ir kontraktus 
gatavai dėl užbaigimo deal. Atda
ra kas vuk u ra.-,

National Finance Co.
II >So, Lu Salk* Street 

501 Rinmokc Bklg„ ( cnt raI 1757

Kvelyn Uyrd. leitenanto Richurd E. Byrdo motina. Leite
nantas, kaip žinia, pasiekė šiaurių polių .

Skaitykit ir platinkit <
NAUJIENAS
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Unijos Įvykiai4

Švedai Suv. Valstybėse

apsigyveno

kiekvienas
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imigrantų, 
augštesnės 
skaitlines,
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žmo- 
Ame- 
kolo- 
Ame-

įsižiūrėjus
“didvyrius”
gyvenimo
svarbiausių
apskrities
Tai tikras burlioko tipas, regis

Šeštadienis, Geg. 22, 192G
■ i...........  ........................................ t, i.

teisybės, sunku 
toki gandai la- 
Viršininko ka- 
jis valsčiuje

stalo. Su ta-

$48.00
stalas ir 5 

su alkūnėms

juoda kirp- 
Akys didelės 
paniūrų deb- 

augalotas vy-

į kai
ir šį-tų

patyriau, 
‘didvyrių“, tai buvo
viršininko vežikas.
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Vykstant man į Berlinų ne
tikėtai teko apsistoti Tauragėj 
ir susidurti su taip vadinamais 
šunijos įvytais. Sūnija, tai yra 
Tauragės valsčiuj nedidelis ne
plukdomas upeliukas. Bet rude
nio ir pavasario metu jis tiek 
patvysta, kad vietos žydai pirk
liai turi galimybės pirktų miš
kų plukdyti. Kaipo neplukdoma 
upė gali miškų leisti tik su ūki
ninkais susitarę ir tam tikrų at
lyginimų ūkininkams davus. 
Kiek patyriau, praėjusiais me
tais pirkliai Riekstukų ir ki
tiems ūkininkams už plukdymų 
miško buvo sumokėję 3000 litų. 
Šiemet ūkininkai pareikalavo 
daugiau. Žydai pirkliai nesuti
ko ir ryžosi be jokio atlyginimo 
miškų plukdyti. Ūkininkai pasi
priešino ir upeliukyj padarė už
tvarų. Tuomet regis balandžio 
12 dienų pirkliai, apskrities vir
šininkui pritariant, užkvietė po
licijų, viso žmonių apie 12 ger
ai apsiginklavusių. Atvykus po
licijai į užtvaros vietų subėgo 
ūkininkų į 80 žmonių. Policijai 
pareikalavus paleisti miškų ūki
ninkai atsisakė tai daryti. Po
licija mėgino varu priversti nu
sileisti, ūkininkai pasipriešino. 
Tuomet polcijos viršininkui įsa
kius prasidėjo kova. Pradėjo 
veikti kumščios, končiai ir šau
tuvų gulbės. Policininkai buvo 
raiti, ūkininkai beginkliai. Ko
va nplygi: ūkininkus pradėjo 
pliekti. Moters subėgę klaupė 
ant kelių, iškėlę rankas į dangų 
maldavo Dievo tų rūstybę paša
linti. Bet Dievas jų maldų ne
išklausė, policija savo padarė: 
ūkininkus smagiai apdaužė, o 
vieno net kūnų sužalojo ir už-f 
tvarų išardo, miškų paleido. Jau I 
temo, ūkininkai aimanuodami 
pradėjo skirstytis. Policija į 12 
žmonių suėmė ir surišę rankas, 
kai kam gandinęs uždėję ant 
rankų nusivarė į Tauragę. Tos 
“kovos“ žydai pirkliai nuo kal
nelio žiurėjo ir matyti gėrėjos, 
kaip policija atsidėjus gynė jų 
neteisėtus reikalus.

Man buvo labai smalsu susi
pažinti su tos kovos “karžy
giais“. Balandžio 14 dienų Tau
ragėj buvo apskrities inžinie
riaus laidotuvės. Į tas laidotu
ves susirinko visa vietos “panst 
va“, taigi kai kam nurodžius ir 

kuriuos 
iš jų

Vienas

ir ne lietuvis. Matyti nuo deg
tinės išparpęs raudonai melsvas 
veidas papuštas kazokiškais juo
dais ūsais ir 
ta barzda, 
raudonos iš 
si. Drūtas
ras. Kitas policininkas rodos 
Lukaševičius. Neaugalotas, bet 
dramblotas vyras. Raudonplau
kis, visas skustas,'raudonveidis, 
mėlynakis, labai nesimpatingas 
išpurtęs veidas. Ir matyti al
koholio veiksmas. Neteko man 
matyti policijos viršininko Tros- 
ciankos—rusas, kuris tų kovų
vedė. Sako tai apsukrus vyras. 
Policijoj tarnaudamas ir maža 
algų imdamas jau gerus namus 
sau įtaisė. Mačiau ir apskrities 
viršininkų, regis Vaišnys jo pa
vardė. Kepurę ant akių užmo
vęs tat ir veidas nevisai matyti. 
Gerai įsižiūrėjus matai tokį ti
pų, kurį kriminalėse bylo
se sutinki. Veidas su visu be 
gyvybės ženklo, išblyškęs, maty
ti visa gyvybė alkoholio iščiulp
ta. Akys lyg sustingę. Lupos 
atverstos, sausos, melsvos ir pa
dribę, kas daro įspūdžio, jog 
tam žmogui viskas vis viena. 
Smakras platus. Eisena nelygi, 
primena baukštuolio tipų, kuris 
tik išpasalų gali “karžygiškus“ 
darbus varyti. Išviso nesimpa
tingas vyras. Galuose lupų nuo
latos Tyškančios seilės dar daro 
jį nemalonesniu. Sako jis prieš 
karų turėjęs jo asmeniui kom
promituojančių bylų. Gandai ei
na ir kalėjime kurį laikų sėdė
jęs, bet karas viską likvidavęs. 
Kiek tame yra 
susivaikyti, bet 
bai čia paplitę, 
rierų padare 
“bepisoriaudamas”.
Iš viso, matyt, vyras apsukrus, 

mokus gyventi ir su pirkliškais 
gabumais. Čia Tauragėj, buvo 
pirkęs piečių, paskui buk vėl 
tam pačiam asmeniui tų piečių 
pardavęs ir pertat gerai uždir
bęs. Pirkęs kitų piečių ir pra
dėjęs statyti namus, kuriuos ne
užbaigęs ir pardavęs už 30,000 
litų. Ne kiekvienam valsčiaus 
“pisoriui” tai]) sekasi gyveni
me. Beje, policija kaip tik to 
žyuo gynė reikalus, ku
riam ponas apskrities viršinin
kas pardavė namus. Apskrities 
viršininkas seniau buvęs 
kairesnių pažiūrų, dabar kurni ir 
dūšia daugiau kaip ištikimai 
tarnauja Lietuvos klirui. Jis vir
šininkavęs seniau Utenos ap
skrityje ir tenais dėl žmonių 
pliekimo buvo Seime paklausi
mas. Matyti ponas viršininkas 
turi silpnybę prie svetimo kailio. 
Delnas niešti...

Toksai taį Tauragės apskrities 
satrapas. Butų kas ir daugiau 
apie jį rašyti, bet juk- reikia ti
kėtis dar bus progos apie tų vy
rų pakalbėti. Toki vyrai visuo
met sugeba versti save neuž
miršti.

Nesveikas Lietuvos organiz
mas, daug jame šunvočių ir ša
šų priviso. Čia ir gerinusiems 
chirurgams gydytojams butų il
giems metams darbo, deja, o to
kių Lietuvoje dabar dar nėra.

—Keleivis.

Švedija, pagarsėjusi dėl snie
go, ledų ir šviesiaplaukių 
nių, žymiai prisidėjo prie 
rikos istorijos. Pirmieji 
nistai iš tos šalies atvyko 
rikon aštuoniolika metų po at
vykimo pilgriinų laivo “May- 
floAver“. Tie pirmieji kolonis
tai atvyko Amerikon su pagal
ba savo valdžios, kurios vedė
jai norėjo, kad Švedija butų 
skaitoma su Angliju ir Holan- 
dija. šie žmonės 
l)eltM\vare valstybėj, kur šian
dien VVilmington’o miestas sto
vi.

Jie tuoj naujoj šaly įsteigė 
savo kolonijų, pastatė tvirto
ves ir pirko žemes nuo indi- 
jonų. Iš viso dvylika ekspedi
cijų švedų atvyko Amerikon. 
Savo kolonijų vadino “Naujoji 
Švedija“, ir ji taip greitai au
go, kad neužilgo išsiplatino per 
keturias valstybės — Delaware, 
Pennsylvania, Maryland ir New 
Jersey. 1655 m. kolonija buvo 
priversta pasiduoti holandams, 
ir vėliau anglams. Bet kitų tau
tų pasisavinimas kolonijos ne
sulaikė jos besiplėtojimų. Dau
gelis naujų žmonių atvažiavo 
iš Švedijos, ir todėl jie negalė
jo užmiršti savo tautos ir kal
bos.

Nuo 1638 metų iš Švedijos 
žmonės vyksta Amerikon. Po 
Amerikos revoliucijos tiek daug 
žmonių atvyko, kad 1820 m. 
tūlas dvasiškis pasiuntė Švedi- 
jon raštų, persergėdamas žmo
nes nevykti Amerikon, nes ir 
taip jų perdaug esu. Nuo 1638- 
1779 apie keturiasdešimts du 
dvasiškiai ir kunigai, apart ki
tų mokytų žmonių, buvo pa
siųsti Amerikon iš Švedijos. 
Bet daugiausia žmonių atvažia
vo tarpe 1870 ir 1880 
daugumas kurių nuvyko 
karus.

Sulig 1920 m. cenzo, 
625,000 švedų Amerikoje, tai 
yra Švedijoj gimusių, o su 
Amerikoje gimusiais vaikais 
skaitlius dasiekia 1,500,000.
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R. R. Whittemore (Buffalo, 
N. Y.) tapo paliuosuotas, kai 
jury negalėjo susitaikyti. Jis 
buvo kaltinamas apiplėšimu 
dirbtuvės ir nužudymu dviejų 
banko sargybinių.
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metų, 
į va-

buvo

-

savaitraščiai 
ir Cbica- 
turi po

seka kitų 
Seniausios

Daugumus jų randasi vakarų 
valstybėse — Minnesota, Mi
eli i gan, Wisconsin, Iowa, Neb- 
raska, South ir Nori h Dakota. 
Iš tų valstybių matyti, kad tie 
žmonės daugiausia užsiima uki- 
ninkyste. 1920 m. buvo 60,000 
ūkininkų tarpe tų 
Tos skaitlinės yra 
už visų kitų tautų 
apart vokiečių.

šiandie beveik
švedas, kuris atvyksta Ameri
kon, turi kokį nors užsiėmimų, 
tik apie 16 nuošimtis neturi irž- 
siėmimo.

Laikraščių Amerikoje jie tu
ri apie penkiasdešimts. Dides
ne dalis jų tikėjimiški laikraš
čiai, kas parodo, kad pirmųjų’ 
imigrantų tikėjimiškas judėji
mas iki šiai dienai pasiliko. 
Švedai neturi nei vieno dienraš
čio. Sakoma, kad tai dėl to, jog " 
daugumas jų yra ūkininkai, ir! S 
tie ūkininkai praleidžia tik vie-| J 
nų dienų kas savaitę dėl skai-Į 2 
tymo. Jų seniausias laikraštis't 
yra “Augustana”, organas Swe-;g 
dish Lutheran bažnyčios. Lei
džiamas per septyniasdešimta 
metų. Didžiausi
randasi Minneapolis 
goję, trys iš kurių 
60,000 skaitytojų.

Jų organizacijos 
tautų organizacijas,
tikėjimiškos. Pirmieji gyvento
jai tuoj pastatė savo bažny
čias ir dvi iš jų vis stovi. Vie
na buvo pastatyta 1699 metais, 
kita 1700 metais.

Didžiausia organizacija, S;we- 
dish Lutheran Churcli, turi 
apie 1,200 bažnyčių ir parapi
jų visoj šaly, šie žmonės turi 
daug kultūriškų ir apšvietos 
įstaigų. “Order o f Vasa“ yra 
didžiausia ne tikėjimiška orga
nizacija. Ji turi iki šešiasde
šimts tūkstančių narių.

Nors švedai neužsiima politi
ka, bet daugelis švedų užėmė 
svarbias vietas Amerikos gyve
nime. Trys valstybės Ameriko
je turėjo Švedijoj gimusius gu
bernatorius, ir šiandien jie tu
ri du senatorių Senate ir du 
kongresmonu.

Tarpe pagarsėjusių žmonių 
randame John Ericson, garsus 
išradėjas ir būda voto jas laivo 
“Manitor“, kurio kova su laivu 
“Marrimac” buvo vienas iš 
svarbiausių civilio karo punk
tų. Kitas išradėjas Dahlgren iš
rado “Dahlgren“ šaudykles.

[FL1S].

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial.

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

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir drūtų Buvodimas, 
Fikčeriai ir elektros reikmenys

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

Garsinkitės Naujienose
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The Peoples Furniture Co. Krautuvėse 
Slidžiausias Išpardavimai 

ANT VISOKIU NAMAMS REIKALINGy DAIKTŲ
Tūkstančiai bargenų, kurių vertę negalite palyginti niekur kitur. 
Ateikite ir pamatykite Subatoje, Panedėlyje ir Utarninke. Krau

tuvės atviros vakarais, LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

it'WV.ilHi ’■ IHIlflli Piwi||||iti',iu:'lll llll'IIIMiHMII.T. 1IM l

Dailiausis Seklyčios Setai.
Parsiduoda už nepalyginamai žemas Kainas — 3-jų šmotų iškimštas 
setas apdengtas su tvirti ir dideliu Velour 
šiame išpardavime tik
3-jų šmotų apdengtas su augštos rųšies Mohair, 
vertas $275.00, šiame išpardavime po

$89.75
$149.75

Matykite šį Bargeną 
Tvirti ir puoiingi 

Valgomo kambario setai už 
pusę kainos

Šis dailus Setas Riešuto medžio bai
gimo, pilnos mieros stalas ir 4 kė
dės pritaikintos prie 
pestry sėdynėm 
tiktai

Setas 
kėdės

<

KAURAI Už VEIK PUSĘ KAINOS
27x54 Velvet Kaurai po $1.65
36x57 Axminister Kaurai po............ $4.95
9x12 Brussels Kaurai po..... $17.50
9x12 Velvet Kaurai po............  .....$24.75
9x12 French Wilton Kaurai po.......$98.50
27 in. Stair Carpet po..............98C Yardas

DIDŽIAUSIS PASIULIJIMAS UŽ ŽEMIAU 

 

SIAS KAINAS VISOKIŲ GRINDŲ 
UŽDANGALŲ.

3x6 pėdų Felt Base Art Rūgs................98c
6x9 pėdu Felt Base Art Rūgs   S4.95 
9x12 pėdų Felt Base Atkerpemas po $6.45 
9x12 Felt Base, Walton, Gold Seal, Birds 
Neponset arba Armstrongą Platus pasirin
kimas po............. $12.45
9x12 Armstrong Linolium Rūgs .... $14.50

7 šmotų, 
ir viena 

$57.50

AUGŠTOS RŲŠIES
LADAUNeS

Parduodam už pusę kainos. — Atei
kite Subatoje ar Panedėly ir pasirin
kite ladaunę sučėdydami pus’.
Su 2 durim šeiminiškos CQ CIZ 
mieros I^adaunė ^w.ww

4 x

Su 3 durim per priekj C1 7
Ledas įdedamas I I

įįu, , ,jM

GESINIAI VIRTUVIŲ 
PEČIAI

Parinktųjų Amerikos išdirbysČių da
bar proga įgyti už žemą kainą.

Pilnos mieros pečius su baltoms du
rims, dailus, praktiškas ir ekonomiš
kas vertės $55.00 $27 50
parsiduoda už
Kombinacijos gesinis pečius su kit- 
chen heater. ver- $118.00 
tės $150, už M* ■ ■

PILNOS LOVOS 
{RENGIMAS 

kurių reikėtų du sykiu tiek mo-Už .
kėti kitur, musų krautuvėse pirksite 
Lovą, Springsus ir 4 Č 7 K 
Matrasą už 4* ■ ■ w

ISITEMYKITE VARDĄ IR KRAUTUVIŲ ADRESUS

FURNITURE FOR

4177-83 Archer Avė.
Kumpus Kichmond Street ,

M. T. KEŽAS, Vedėjas
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^xzxxxxxxxxi

1922-30 Su Ifaisied SL 
k'iieH 19th Piure

J. NAKROŠ1S, Vedėjas.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nemokanti važiuoti mo
teris užmušė kitą 

moterį
Mrs. Rose Spillman. 35 m., 

3501 W. Huron St., ir jos vy
ras, turintys saldainių sankrovą 
prie 3424 W. Chicago Avė., 
keletą dienų atgal nusipirko 
naują automobilių. Užvakar ji 
pirmą kartą viena išvažiavo pa
sivažinėti, bet pasivažinėjimas 
baigėsi labai nelaimingai, ka
dangi ji užmušė vieną moterį, 
sunkiai sužeidė pastarosios vai
ką ir dar 4 žmones.

Spillmanicnė laimingai atva
žiavo iki Rcoseveit ir Central 
Park gatvių, kur yra didelis ju
dėjimas. čia važiodama sker
sai gatvę užkliudė troką ir 
neteko kontrolės ant automobi
lio, kuris pasisuko į šalį, su
daužė pedlioriaus vežimą ir už
bėgo ant šalygatvio, kur užmu
šė Mrs. Evelyn Lisnek, 22 m., 
1125 So. Kolin Avė., sunkiai su
žeidė jos kūdikį, kurį ji vežė
si vežimėly ir taipjau sužeidė 
ėjusius šalygatviu du vyrus, 
moterį ir mergaitę.

Spillmanienė tapo areštuota 
ir uždaryta kalėjimam Delei 
jos didelės histerijos ji negalė
jo liudyti prieš koronerio ui y, 
o kalėjime bandė du sykiu nu
sižudyti, vieną kartą pasikarti, 
o kitą kartą pasismaugti. Ji 
sakosi, kad vieton brėkio spus
telėjo gasą.

Delei labai silpno piniginio 
stoVio ugniagesių pensijų fon
do, ugniagesių departamentas 
nutarė rinkti aukas to fondo 
padidinimui. Kad nebūtų jokių 
iškaščių, aukų rinkėjų nebus ir 
aukas priiminės tik 
bankai.

tam tikri

Visuose parkuose 
į tulpės. Jų yra daug 
!tulpių daržai 
plotus visur parkuose. %

žydi
ir

.Įcill 
rusių 

užima didelius

Chicagos miestas atsikreipė 
į karo departamentą, prašyda
mas leisti pabudavoti du tiltus 
Hobe.y gatvėj (per šiaurini i 
pietinę Chicagos upės šakas), 
kad galima butų tą gatvę ati
daryti ištisai, nuo šiaurinio pa
kraščio iki 95 gt., pravesti gat- 
vekarius ir sumažinti susigrū
dimą ant kitų gatvių. Ta gatvė 
pereina per 5 didelius industri
nius distriktus, bet tiesioginio 
susisiekimo, delei nebuvimo 
tiltų, neturi.

JIE ŽINO KAS YRA 
GERIAUSIA

šeši maskuoti plėšikai užpuo
lė Price and Co. dirbtuvę, 1332 
Grand Avė., ir suguldę 27 dar
bininkus ant grindų, paėmė iš 

'seifo už $20.000 aukso — auksi- 
' nių lapų.

Du plėšikai pašovė Ilerbert 
Graves ir sumušė jo pačią 
namuose 820 Edgecomb PI., 

taipjau išnešė už $25,(MM), bran- 
"’gmenų. Kada jiedu sugryžo na

mo, plėšikus rado viduje, pasi
slėpusius už rakandų. Graves 

‘bandė vieną plėšiką vytis ir ta
po pašautas į koją.

turys 56 balsuotojus, kurių 46 J 
gyveną Caponi karčiamoj. Ku- 
rie priešinęsi šaikos valdžiai, 
tie tapę išvaryti iš miestelio 
prievarta ar grūmojimais. Mie
stely esą du dideli tvirkavimo 
urvai ir daug munšaino ir alaus 1 
dirbtuvių.

Grand jury, kuris tyrinėja 
prokuroro pagelbininko Mc- 
Swiggino užmušimą, bet to už
mušimo tyrinėjimą senai pamir 
šęs, dabar tyrinėsiąs padėtį 
tame miestelyje.

(Pacific and Atlantic Photo]
Lillian Mcl)owell (Syracuse, 

N. Y.), kuri paskilbo branginę-1 
nu vogimu. Ji buvo pabėgusi 
iš Aubum kalėjimo, bet geg. 10 
vėl tapo suimta.

INFORMACIJOS KELEIVIAMS 
J KANADĄ

Žinia tiems žmonėms, kurie nori at
sikviesti savo gimines, j Kanadą iš 
Lietuvos arba kitų žemių, bus sutelk
ta kas yra reikalinga dėl kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti j Kanadą. 
Kreipkitės ypatiAkai arba per laiškus 
j musų Laivakorčių Ofisą, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokie 
yra Kanados imigracijos įstatymai. 
Aš buvau (Kanadoj su tais reikalais 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei
kalinga (lel norinčių važiuoti j Ka
nadą. Aš turiu korespondentus dides
niuose Kanados miestuose ir visus 
mano keleivius jie sutiks ir viskuo 
aprūpins. Su visais reikalais kreip- 
kitčs į

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra I/aivakorčių 
Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 

16603 St. (’lair Avė., Clcveland, Ohio

Cirko žmonės turi turėti 
gerų sveikatą, sveikus ner
vus dėl savo darbo. The 
Ringling Bros, ir Barnum 
& Bailey yra visame pasau
ly žinomi cirkai- Ir jeigu jie 
vartoja Trinerio Kartųjį 
Vyną netik vien su Ringling 
perstatymais; bet taipgi ir 
tarpe Millner Bros., 101 
Ranch ir duoda dėl daugiau 
negu 200 žmonių šias gyduo
les. Tai reiškia, kad jie

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Ar myli savo gimines, sa
vo draugus Lietuvoje?

Susidūrė traukiniai

KUBANIAUS KAZOKŲ CHORO KONCERTAS 
Utaminke, Gegužio 25 d., 192G 

Lietuvių Auditorijoj 
3131-33 So. Halsted Street

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. •Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0404

DR. VAITUSH, 
OPTOMETRISTAS

LIETU S AKIŲ SPECIALISTĄ?
Palengvins akių įtempimą, kuri* 

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

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Nušautas automobily
Frank Cremaldi iš Detroit, 

rastas nušautas ant Mannheim 
kelio, ties Franklin Park, savo 
Lincoln automobily. Jis pirmiau 
buvo areštuotas ir prisipažino 
esąs butlcgeris, bet kad degti
nės pas jį nesurasta, tai jis ta
po paliuosuotas. Matyt, kas 
nors nuviliojo jį į Franklin 
Park ir ten nušovė. Policija ra
do jį sėdintį prie valdomojo 
rato, su užrištomis akimis.

Cremaldi esąs Caponi drau
gas ir spėama, kad jį užmušė 
McSwiggin šalininkai.

Chicago and North VVestern 
pasąžierinis traukinis VVilmette 
miestely per atdarą svičių įva
žiavo į tavorinį traukinį. Susi
dūrimas buvo tiek smarkus, 
kad traukinys nušoko nuo bė
gių ir užbėgo ant šalygatvio. 
Iišmuštų betgi nėra. Yra tik 
penki žmonės sužeisti.

Smulkios Žinios

persitikrino, jogei nėra ge
resnių gyduolių skilvio toni- 
ko kaip Trinerio Kartusis 
Vynas. Jei jus kenčiate nuo 
prasto apetito, užkietėjimo, 
gasų viduriuose, galvos 
skaudėjimo, ar panašių skil
vio trubelių, nusipirkite bu
telį Trinerio Karčiojo Vyno 
pas savo aptiekorių arba 
pardavinėtoją gyduolių ir 
persitikrinkit taipgi! Trine
rio Angelica Tonic, Trinerio 
Liniment, Trinerio Cough 
Sedative, Trinerio Cold Tab- 
letai niekuomet neapvilia. 
Jei jus jų negalit gauti savo 
apielinkėj, tai rašykit pas 
Joseph Triner Company, 
Chicago, III.

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 save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47tb Street
Netoli Ashland Avė.

Tūkstančiai- Lietuvos žmonių 
akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
is “Naujienų” pavienius nu
meriui prisiųstų. Tur būt nė 
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- 
tat, 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 geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
ninį), bet ir iŠ viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams .kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau-7 
ja.

Todėl jei jus mylite savo gi
mines, savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurio beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
ftėikslte kutturinę dovaną ir 
sykiu dvasini pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams į Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago.

yra • visuomenės

Simpatiškas - 
Mandagur* — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.

Butlegeriai valdą 
visą miestelį

Vakariniame miesto pakraš
ty, tarp Summit ir Stickney 
yra nedidelis miestelis Forest 
View. Inkorporavo jį pusantrų 
metų atgal Joseph W. Nosek, 
Illinois milicijos kapitonas, ne
va kaipo atmintį žuvusiems ka
re kareiviams. Jis tapo išrink
tas miestelio viršininku, polici
jos viršininku gi paskyrė tūlą 
Dillon, kriminalistą. Neužilgio 
Al. Caponi atidaręs ten “kliu- 
bą” ir nuo to laiko tas mieste
lis virtęs tikru butlegerių, mun- 
šainerių ir tvirkavimo mieste
liu, teisingiau, Caponi šaikos 
nuosavybe. Nosek tapęs sumuš
tas ir išvarytas iš miestelio, iš
varyta ir kitus valdininkus ir 
gy ventoj us ir pasilikę vieni 
šaikos nariai. Esą miestelis

Protective Beal Estate Board 
of Cook County nutarė reika
lauti įdėti judėjimo kontrolės 
šviesas (“stop” ir “go”) 26 gt. 
prie Crawford ir Lawndale gat
vių ir 18 gt. prie Ashland ir 
Bacine gt. Taipjau reikalauja, 
kad 26 gatvėj tarp Albany ir 
Kenton gatvių nebūtų leidžiama 
automobiliams stovėti ilgiau 30 
minučių.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas;

4605-07 S. Hermitage Av. 
Tel. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenae, 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS
3201 Aubum Avė., Tel. Blvd. 3201

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

GREITAS IR TEISINGAS
TEISMAS

Džiurė susidedanti iš visų 
Chicagos ir apielinkės lietuvių 
nusprendė vienu balsu, kad gra- 
boriaus J. F. Radžiaus patarna
vimas yra pigesnis už visų, ofi
sas: 668 West 18th St. Canal 
6171. Skyrius 3238 S. Halsted 
St. Boulevard 4063.

. Juozapas Petkus
Persiskyrė su Šiuo pasauliu po sunkios ligos, Gegužio 20 dieną, 

12:30 valandą ryte, 1926 metais, sulaukęs 56 metų amžiaus; gimęs 
Lietuvoj, Paragaudi kaimo, Kvėdarnos parapijoj, Tauragės apskri
čio. Amerikoj išgyveno 28 metus. Paliko dideliame nubudime mote
rį Oną (po tėvais Kazielaitė), dukterj Leonorą, sūnų Stanislovą, žen
tą Kazimierą Žvebą, martę Veroniką Petkiene, dvi seseri ir vieną 
brolį Amerikoj. Kūnas pašarvotas, randasi 3329 So. Morgan St.

Laidotuvės įvyks Gegužio 24 dieną, 8 valandą iš ryto iš namų 
į Šv. Jurgio Bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš tenais bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Petkaus giminės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs ir visi Giminės

Patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139.

Chorui diriguoja žynius muzikas Sergejus Sokolovas.

Didelis nuošimtis nuo koncerto pelno skiriama sergančio 
artisto J. Dikinio parėmimui.
Pradžia 8:15 vai. vak. Įžanga $1.00

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

NUPIGINTOS KAINOS

axxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxr

Klausyk ir Tėmyk 
0 Fotam

Kitoje vietoje šio laikraščio ran
dasi Bee '-Tire Kompanijos skelbi
mas. ši kompanija dabar skelbia di
delį išpardavimą pirmos rųšies taje- 
rų, kam reikalinga tajerų, nuvažiuo
kit tenai. Bee Tire Kompanija ran
dasi 1351) So. Wabash Avė.

(Skelbimas)

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad šią- 
stieji iš Amerikos pinisral tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa- 
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Erpefoglie Liniment
Gera gyduolė nuo romatikos, 

sutinusių kojų, sustingimo na
rių, skaudančių raumenų, už
trinų arba kornų, strėnų skau
dėjimo ir daug kitų išlaukinių 
odos ligų. I bonkutė 25c., 5 bon- 
kutės $1. Pristatėm C. O. 1).

Erpefoglie Remedy 
Corporation 
347 ■<:. 116

Roseland Ętation, Chicago
Reikia agentų.

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

T,1!1 J

Pinigus gavo:
Naujos Namines Gyduolės

22742 Palionijai Lauksedienei 
12241 Izabelei šimkevičienei 
2J262 Valerijai Jarutienei 
55544Leukadijai Lenkauskienei 
95900 Petrui Malukui

6597 Agotai Večerskienei
6620 Teofilei šlepečiotei
6613 Petronėlei Antanavičiūtei

12299 Anelei Bubeniutei , ,
21289 Zofijai Maruškaitei 
22852 Uršulei Vingelaitei
21290 Antanui Svirpliui
6639 Jonui čepuliui

12309 Juozapui Baltšauskui
6661 Juozapui Balcaukai
5883 Marijonai Stankaitei

21296 Agotai Krikščiūnaitei 
21253 Salomijai Savickaitei

6476 Jokūbui Dovidoniui

12272 Petrui Sabanskui
6534 Ciprijonui Vilavičiui 

55537 Augustinai Tizenhau- 
zienei

6579 Teklei Survilienei
6595 Antaui Laliui
6601 Antanui Sebeckiui
6617 Marijonai Jankauskienei
6612 Liudvikai Bobinienei

55551 Antanui Greičiui
55559 Kazimierui Dailidoniui
55569 Antanui Brazauskui
6640 Juozapui Budavui
6627 Antoninai Bartkienei

21295 Jonui Paškevičiui
21296 Ignui Trapenskui
21303 Kazimierui Kanserevičiui

6695 Jonui Marfeltui

Phone Boulevard 5208 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabą direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th Chicago

Dr. Anelia Kaushilui beprakti
kuojant maistinę chemiją pasisekė 
išrasti naujas santifiškas mišinys 
Europiškų sumaltų žolių (Lengva 
vartoti, nereikia virinti), kuris pra
šalina vidurių nevirškinimą, užkie
tėjimą, gasus ir rheumatizmą. Ne- 
kentėk, užsisakyk šiandien, prį- 
siųsdamas vieną dolerį už pakinką. 
Vartok žemiau padėtą kuponą.

Dr. Anelia Kaushillas,
3252 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu vieną dolerį ir prašau 

atsiųsti man Dr. Anelia aKushilfas 
European Powdcred Herbs Coni- 
pound.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponą 
Už pusę metų  75 kuponus 
Už tris mėnesius.... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.

E R B. Naujienų skal
iji tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Nauj ienose.

k

Vardas ir pavardė

Adresas ..

Miestas

Valstija .
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TRENIRUOSIS 1YmŲS RISTI- 

KAI

Rytoj Universal Atletų kliu* 
be 3 valandą po pietų treniruo
sis labai geri ristikai. Bus Jack 
Sherry ir kiti. — N.

Lieiutiii Rateliuose.
Jankus ir Brakas jau 

Chicagoje
Šiomis dienomis į Chicagą at- 

yyko Jankus ir Brakas. Jankus 
yra plačiai žinomas Mažosios 
Lietuvos veikėjas, kuris per il
gus metus leido i vairius laikraš
čius ir knygas. Atvyko juodu j 
Ameriką Mažosios Lietuvos rei
kalais. Kokie tie reikalai, — 
apie tai bus pranešta vėliau.

Gerb. svečiai Jankus ir Bra
zas buvo užėję ir j “Naujienas” 
ii* papasakojo apie savo atkelia- 
yimo tikslą. — Rep.

1 Bridgeport
y Nors piknikų sezonas prasi
dėjo pereitą sekmadienį, bet 
tik rytoj bus pirmas didelis pik 
nikas. Didelis jis bus todėl, 
kad jį rengia Susivienijimas 
Draugijų, Kliubų ir Kuopų ant 
Bridgeporto, kurio triusu pabu- 
davota Liet. Auditorija ir prie 
kurio priklauso veik visos Brid
geporto draugijos.

Kadangi veik kiekvienas brid- 
geportietis priklauso prie kurios 
nors draugijos, o ta draugija 
vėl priklauso prie susivienijimo, 
tai veik kiekvienas važiuos į 
savo pikniką. Išrodo, kad rytoj 
Bridgeportas bus “pustynė”, 
nes visi lietuviai bus piknike.

Piknikas bus Stickney darže, 
Lyons, III. — T. T.

7 eatras-
Muzika

Kazokų Koncertas
Lietuvių Auditorijoj geg. 25 

d. Kubaniaus Kazokų Choras 
duos šaunų koncertą. Choro di
rigentas S. Sokolovas rengia lie
tuviams specialę programą, kad 
geriau supažindinus su kazokų 
dainomis. Ne vien tik kazokiš
kas dainas dainuos. Choras dai
nuos ir įvairias naujasniųjų 
kompozitorių dainas.

Tikietai koncertui parsiduo
da “Aušroj” ir “Naujienose.”

Visi kviečiami kuoskaitlin- 
giausiai į koncertą atvykti. Di
delis nuošimtis nuo pelno ski
riama sergančio art. Dikinio 
stišelpimui. —Z.

— "t* --------------------- —

Juozo Žiūrono mokinių 
koncertas

Gegužės 16 d., Chicagos Liet. 
Auditorijoj, Juozo žiūrono mo
kiniai davė puikų koncertą. 
Koncerte dalyvavo apie 30 mo
kinių. Pranas Sadauskas, bari
tonas, turi gerą balsą ir moka 
jį valdyti; jis gana gerai su
dainavo Sasnausko ‘,Karvelėli” 
ir “Prologą” — Leonkovalo. 
Publika nenustojo reikalavus 
ir jis sudainavo “Kalvis”, Pet
rausko ir “Di Provengo”, Verdi. 
Stella Vaičiūnas, jauna pianis
tą, labai gyvai paskambino 
“Turkish Rondo”, Krentzlin. 
Eduardas Dovvson paskambino 
“Throwing kisses”, Heins ir 
akompanavo tavo mokytojui 
tris dainas; už gerą akompa- 
navimą jis gavo gražią dovaną 
— aukso laikrodėlį. E. Kiškai
tė paskambino “Musical Clock”, 
Heins; jai irgi gerai pavyko. 
Pranas Danikauskas sudainavo 
“Bernužėli”, Petrausko ir 
“Ant marių krantelio”, Šim
kaus; jis turi gerą balsą. Ber- 
nice švedas paskambino “Edel- 
weiss Gildė”, Vauderlich; ji 
atliko su dideliu mitrumu. Pra

nas Skamarakas, jaunas vyras, 
sudainavo “Žalioj lankoj”, Pet
rausko ir “1’11 find my Paradi- 
se”, Adrian; jis turi aiškų bal
są ir ant kiek aš suprantu, jis 
gali likti geras dainininkas. Te- 
ssie Karvelis paskambino “On 
the meadow”, Lichner; Helen 
Dambrauskas — “Espagnole”, 
Penington; Frances žarumbas
— “The Tulip”, Lichner, He
len Krauklis — “Marčia alla 
turca”, Mozart. Jos visos trys 
išpildė gerai. A. Pečiukaitis 
sugrajino (ant smuikos) “Cele- 
bre Minuet”, Boccherini, jis 
jau gerai valdo smuiką. Sophia 
Daraska, Stasys ir Ona Sirus, 
Petras Mažeika, Sophie ir 
Stanley Gimbutai, Helen Leš- 
Čiauskas, Antosė Kažakauskas
— visi gerai pasirodė: veik 
kiekvienas parodė gerą techni
ką. Smuikininkai buvo kiek 
silpnesni, nes visi pradiniai.

Pats mokytojas Juozas žiūro
nas sudainavo septynias dainas 
ir su Pranu Sadausku keturius 
duetus. — Ten Buvęs.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI 3100.00?

Atxakym*a: 3100.00 ant nyk ir 
$6.00 į metus per vis* 

likusi gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen- 
ų Ir kiekvienas centas atlieka 
am tikrą darbą. Praleisdami cen

tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumčt juos j banką ar spulką?

Naujienų. . Spulka. uždirba po 
36.00 gryno pelno ant kiekvieno 
3100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA. 
1739 So. Halsted 8L

Prisidėkite j šią draugiją
Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 

yra didžiausia savišelpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti 115,000. Yra trys 
skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $10 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priimamos ir 
dietos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

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

.Naujienos, 1739 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
TAUTIEČIAMS

Gera vieta piknikams laikyti, 
svetainė šokiams ir gražus miš
kai. Už svetainę nieko nekai
nuoja.

JOHN PŪKAS
Willow Springs Miškuose

Liet. Teat. Dr-jos šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, gegužės 22 d., 7:30 vai. 
vak., parapijos svet., 32 PI. ir Au- 
burn. Avė. Visi nariai malonėkite 
laiku susirinkti —P. K. n u t. rašt.

Visi, kas yra paėmę tikėtus par
davinėti pikniko Susivienijimo 
Draugijų Bridgeporte, malonėkit 
sugrąžinti subatoj vakare, 8 vai. 
j Auditoriją arba nedėlioj ryte kaip 
8 vai. čionais komitetas priims.

Pikniko Rengimo Komitetas.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj mėnesinis susirinki
mas atsibus nedėlioj, gegužės 23 d., 
1 vai. po pietų, Mildos svet. Visi 
nariai bukite laiku, nes turime 
daug reikalų apsvarstyti kaslink iš
važiavimo. —Ant. Zalogenas, rašt.

Susivienijimo Liet. Draugijų ant 
Bridgeporto, pikniko darbininkai, ma
lonėkit susirinkti, Nedėlioj, Gegužio 
23, 8 vai. ryto į Chicagos Liet. Au
ditoriją.

—* Komitetas

Cicero. — Draugystės Lietuvių 
Tvirtybės mėnesinis susirinkimas 
jvyks nedėlioj, gegužio 23 d., 1:30 
vai. po pietų, V. Lukštos svetainėj, 
15th ir 49th Avė. Nariai visi bukite; 
yra serijos, tad stokime darban.
j,” — K. P. D. Sekretorius .

Cicero. — Liet. Pol. Repub. Kliu- 
bas rengia linksmų vakarėlį Lukštos 
svet., 15th ir 49th Avė. Ateikite vi
si šeštadienio vakare.

— K. P. D.

PRANEŠIMAI
SLA 6 AP8KR. DELEGATAMS
Apskričio suvažiavimas įvyks sep- 

tintadieny, gegužės 23. 1 vai. po 
pietų, 3420 Mlchigan Avė., Indiana 
Harbor, Ind. Delegatai išvažiuo
kit ne vėliau kaip 11.30 vai. prieš 
pietus. Automobiliais važiuojanti 
šekit kelią No. 42, vėliau No. 43. 
Bušai eina nuo 63 St. Galima ir 
gatvekariais nuvažiuoti.

K. J, Semaška, sekę.

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
minėtame 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-člos valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 85-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba sykį į mėnesj. Gyve
nanti pažymėtame zone, 6 da neap- 
mpinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Te). 
Boulevard 9663).

ASMENŲ JIESKDJIMAI
Aš VERONIKA KR A VYS po tė

vais Griniūtė, ieškau savo sesers, 
po vyru Elenos Pavidis. Paeina iš 
Vilniaus gubernijos, BagasloviŠkių 
parapijos, Stavaridavos kaimo. Pra
šau jos ar kas žino apie ją pra
nešti ų busiu dėkinga. Turiu svarbų 
reikalą. Veronika Kravys, 4138 S. 
Campbell Avė., Chieago.

PA IEŠKĄ U savo pusseserių Joanną 
Barborą ir Uršulę Geštautaičių, pa
eina iš Lietuvos Pelėdinės vienkie
mio, Upynos parap., Skaudvilės vals., 
Tauragės apskričio. Turiu svarbų 
reikalą. Prašau jų pačių arba kas 
apie jas žino pranešti; busiu dėkinga.

JOANNA PUNDINA1TĖ,
22 E. HOth PI., Chieago, III.

PAIEŠKAI) Peter Kinders, 
kuris keli metai laiko atgal gy
veno ant West Congress St. ir 
vėliau apie 48 ir S. Paulina St., 
Chieagoj, ir turėjo namą pir
kęs Brighton Parko distrikte' 
pusiau su kitu žmogų. Jis patsl 
arba kitas meldžiu pranešti 
man sekančiu adresu: 3203 S. 
Halsted St., ant 2 lubų. Tel. 
Yards 1015. .,

UĮ-i J : 4
Aš Jonas Milius paieškau savo 

draugo Jono Jonjuko, paeinančio iš 
Lietuvos, kaimo Kubiliškio, Rasei
nių apskr., Skaudvilės valsč. Tu
riu labai svarbų reikalą, tad mel 
džiu jo paties ar kas žinodamas jo 
antrašų malonės pranešti.

MR. JOHN MILIUS, 
7202 S. Stony Island St., Chieago

IEŠKAU Bronės Misninukės, o 
po vyru vadinasi Wenclof, Aš ski
rtuos su savo pačia, noriu jai sa
vo dalį užrašyti.

PETER MISIŪNAS 
416 Ta v Avė.

* SUPERIOR, WIS.
—■■■—P——"J1 ■

ISRENOAVOJIMUI
ANT RENDOS štoras, 4 kamba

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

4936 W. 14th St., Cicero, Ilk

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

1536 W. 14 St.
Tel. Canat 5998.

ŠTORAS rendai geroj apielinkėj, 
2646 W. 63 St. Triangle 4572.

RENDON geri apartmentlai, 4— 
5—6 kambarių, yra vanos ir elekt
ra, rendos; $20, $25, $30, visi fla, 
tai švarus, 3543 Union Avė., 465 
XV. 28 St. 556 W. 31 St.

Kreipkitės.
559 W. 31 st Street

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

3738 So. Halsted St.

RENDAI kampinis štoras, tinka
mas kriaušiui arba barberiui, nuo 1 
Birželio, bus tuščias.

718 W. 801 h Street

RENDAI 3 kambarių flatas. Ren
da pigi — tik $15 į mėnesį. 2 fl. 
946 W. 31 PI.

ANT rendos 2 flatai po 3 rui
mus, labai graži vieta ir pigi ren-Į 
da. Aš esu lietuvis ir rendauninkų 
noriu lietuvių.

Meldžiu atsišaukti po adresu: 
5744 So. Union Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
«^^^%**w*** ^%^-w^^v**^*^^*^w**'>z*>**r,***^*,*^**,^**z*zsz**

RENDAI kambarys dėl 1 arba 2 
vyrų. 1807 So. 51 Avė., Cicero.

Cicero 2133—M.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVOJA kambarys ‘ dėl 

vieno arba dviejų vyrų, 725 W. 
16 St., 2 lubos.

PASIRENDAVOJA 3 kambariai 
dėl vaikinų, su ar be valgio. Yra 
Ir garažas. Gera komunikącija, tar
pe Nacine ir Ashland Avės. Yra 
elevatorius ir busai. <

1341 W. 67 St.
Tel. Englewood 1490

LIETUVIŠKAS MOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros Šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba ’bc valgio, $3 ir 34, 
$8 į savaite su valgiu.

PETER GADEtKO
1G06 So. Halsted St.

RUIMAS vendai vyrui arba ženo- 
tai porai. 7801 So. Morgan St., l-mos 
lubos.

KAMBAYS ant rendos dėl vyro 
arba merginos, švariai užlaikomas. 
Vaikų nėra. Meldžiu atsišaukti: 3423 
So. Halsted St. J1 t

_____-|TMgw-. ■ -■X IMT --------- ------- >------ -

PASIRENDAVOJA kambarys vie
nam arba dviem vaikinam ar mer
ginom, be valgio. 730 W. 33 St.

PASIRENDAVOJA kambarys vie
nam ar dviem vaikinam, be val
gio, garu šildomas, maudynė, tele
fonas. Pilkis, 731 W. 18 St. 3 fl. 
front.

RENDON kambarys de) 2 žmonių, 
moderniškas, švarus privatinis na
mas, N. W. Side, gera transportaci- 
ja.

4857 St. Paul Avenue

{VAIRUS SKELBIMAI
f

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 SU Chieago, III.
Tel. Yaruę 6751

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
sson, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

jpecialumas’ Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 S’o State St.
t, 'rrr.:—1

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS* 
IR SUTAUfeKKIT 35% 

Mes parduodant visiems olselio 
kainomis

Lcvinthal Plųmblng Sapply Co^ 
1637 West Divislon SU 

netoli Marshfield
, ------------- -----  ^1 ........ .... ............................................. — ....

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
M ai e voj am ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

BAGDONAS BROŠT
MOV1NG, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOYING EXPERTS 
Long distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted St.

Tel. ros. Yds 3408-—Blvd 7667 office

1 
Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

» - *

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chieagoj ir 
apielinkėj. {staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaigų Chieagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkui samdomi. J. J. 
Dunne Rooflng Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcne Lawnualo 0114.

Sučėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėlės į šalj, atnešk pas mus, o 
mes padarysime ja kaip naują. 
Valom šiaudines ir panama skry

bėlės.
LITTLE STAR HAT CLEANERS
V 3328 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 0179
.......

Tel. Prospect 7960

Alias Fuel Company
J’rėzidentas V. Gajįzewicz

Anglys, Coke ir Ledas
Olselio ir Retail Anglių Jardas 
Pirkite anglis dabar,’ nes . yra 

pigesnės

4913-19 So, Paulina St.
Netoli 49th Street

RASTA-PAMESTA
KAS painetėt raktus Amerikos 

Liet. Pi f. Kliubo piknike, gegužės 
16 d., Chernausko darže. AtsiŠaukit 
į Naujienų ofisą.
JUU— P. J „■!..■ją ----------UT L ■—

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA PATY
RUSI veiterka. Atsišaukite 
ypatiškai.
PEOPLES RESTAURANT

1628 W. 47th Street

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo. Maža šeimy
na, gera mokestis.

3l)01 W. 41st Place
1 »

REIKIA merginos namų darbut, 
8eri namai, mažas apartmentas.

'AVIS, 2142 Tohey Avė., Sheldrake 
7451.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS virėjas į lunch 
robm, arba priimsiu i patnerius, 
katras turi gerą patyrimą tain biz
ny, arba moterį. Kam reikalinga, 
atsišaukit trumpu laiku.

Lafay tte 1721. 
Po 6 vakare.

—.... ■ .................... i ■■■ - ' ■■
REIKIA patyrusių vyrų, kurie 

yra susipažinę su darbu ant elekt
rinio preso, darbas popierų stako 
kompanijoj prie pakavimo popierų. 
Nuolat darbas, gera alga.

North Western Paper Stock Co. 
1801 N. laeavitt St.

REIKALINGA 8 agentai prie 
American Bankers Life Insurance 
Co. Moka algą ir kermišiną patyriams 
arba išmokinsime tą amatą. Geras 
pelnas. Del platesnių žinių dienomis 
kreipkitės 45 East Ohio St. Klauski
te M R. SH0W, Superintendent. Va
karais 3114 So. Halsted St. Klaus
kite; ‘

K. J. PHILLIPS 
General Agent 

Telefonas Boulevard 4899
f- - -x-r--_ m I-. - T--------- L- - ■■ -------

REIKALINGI agentai, kal
banti lietuviškai, pardavinėti 
anglis.

t Atsišaukit
, Box 39

3210 So. Halsted St.

s su ma
žu kapitalu, Gali uždirbti Iki $75 
i savaitę. Atsišaukit nedėlioję. 7442 
Archer Avė.

REIKIA salesmenų prie parda
vinėjimo gravel roofing. Geras pa
siūlymas dėl vyrų, kurie yra geri 
darbininkai Patyrimas nereikalin 
gas.

2800 Washington Blvd.
Ist apt. Mr. Gernhofer

GRINDEB1Ų. Reikia prie šlapių 
grindstones. Imkit 63 St. karą iki 
Ciearing .

WHITAKER MFG. CO. 
5723 W. 65th St.

AUTOMOBILIAI

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

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

D. Kuraitis ir A. Kasulis. vedėjai

• 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, 
perteami, mainomi.

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

PARSIDUODA 2 automobiliai, 
Moon uždaras ir Nash atdaras, 
sport model, abudu atrodo ir bė
ga kaip nauji, turiu parduoti grei
tai su numažinta kaina. Važiuoti 
išmokinsiu, taisau už dyką.

3436 Auburn Avė.
Atsišaukit po 4 vai. vakare.

HUDSON sedan parsiduoda arba 
mainysiu į biznį arba į troką. Ma
šina' visa gera. Parduodu 2 lotu ge
roj vietoj. Kaina pigi arba mainy
siu į bižnį arba troką.

3342 S. Union Avė.
3 lubos.

FORD Tudor sedan, baloon taje
rai, išmušimas, nudeva ir bėga 
kaip naujas, 7 mėnesių senumo, 
priverstas parduoti,

ANDREW BRTIS, 
2510 S. Savvyer Avė.

2 fl. užpakaly

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA t rokas 3^ tono, 

mažai vartotas, geras dėl muperių. 
Pigiai už cash arba į mainus ant 
loto. Pardavimo priežastis — išva
žiuoju J Lietuvą. Taipgi ir visus ra
kandus parduodu.

A. ROZGUS
6059 Lafayette Avė.t

BUICK Roudster 1924, sport nvs 
delio $400. 1063 Van Buren Stn 
Haymarket 0969. 1 ’

PARDAVIMUI Vilie Knight, 
7 pasažierių sedan, 1924, Visdsi 
geras arba mainysiu į lotą. ’

Atsišaukite;
3200 So. Halsted St.

Užpakaly

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai 5 kam

barių, gerame stovyje, tiktai $150. 
Paslrcndavoja ir flatas labai pigiai 
— tik 22 dol. 1827 S. Halsted St.

M. Herman.

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti 5 kaiųbarių rakandus labai 
pigiai: mohais parloro setas, 2 
miegruimio setai, valgymo kamba
rio setas, kaurai, lempos, grojiklis 
t danas kaip naujas, parduosiu da- 
imis. Velkit greit. 1611 W. 55th St.

1 fl. netoli Ashland Avenue.

PARSIDUODA 3 šmotų frontinis 
skuros setas. Ice box ir 2 šmotų 
shovv keisai 12 pėdų ilgio. Visi ge
ri daiktai. Tunu tuojaus apleisti 
vietą. Gausit didelį bargeną.

Kreipkitės:
919 W. 35 St.

PARDAVIMUI 2 rūmų rakandai, 
tinkanti mažai Šeimynai arba vai
kinams, atiduosiu už pirmą pasiū
lymą, renda $10. Galima matyti 
vakarais po 6 vai. Netoli nuo 
Rockvvell St.

2551 W. 45th St. A. D.

PARSIDUODA 5 ruimų rakandai, 
2 siuvamos mašinos Singer ir White.

822 W. 37th Place

PAROAVIMUI
DIDELIS VALYMO IŠPARDAVIMAS 
Vartotų pianų, fonografų, vargonų 
ir grojiklių pianų. Tiktai už cash
Iš priežasties labai žemų kainų 

padėtų ant tų instrumentų, mes 
norime pirkėjų su cash. Yra pri
krautas visas augštas upright pia
nų, fonografų, radio ir grojiklių 
pianų. Mes turim juos visus par
duoti ir prašalinti nuo tako. Fono
grafai $3 iki $60. 18 grojiklių pia
nų $10 iki $75, 16 grojiklių pianų 
$50 iki $150. ‘Kiekvienas instrumen
tas pilnai garantuotas.

NATIONAL PIANO STORES 
2332 W. Madison St.

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

3935 So. Califomia Avė.

BUČERNĖ
Del svarbios priežasties, pigiai par

duosiu arba mainysiu ant loto arba 
namelio, šaukit tuojaus

Yards 4951 
LEON R. JARUSZ 

3252 So. Halsted Street

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

3512 So. Lowe Avenue

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

IŠSIMAINO grosernė ant namo 
arba lotų; kas nori gera biznį įsi
gyti, pasiskubinkit. Biznis turi būt 
išmainytas į trumpą laiką. Kas pir
mesnis, tas laimės.

Kreipkitės.

F. G. LUCAS and CO.
4108 Archer Avė. •

Tel. Lafayette 5107

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

PARSIDUODA soft drink parlor. 
Gera biznio vieta. 4343 South 
Hermitage Avė. Tel. Yards 1345.

PARDUOSIU savo Story & Clark 
Srojiklį pianą su 125 roleliais ir 

enčiumi, viską už $135. (Garantuo
tas pirmos klcsos padėjime. Mainy
siu bile į ką arba paimsiu cash 
pirmą įmokėjimą.

6512 S. Halsted St.

PADAVIMUI plojai šauČiški įran
kiai: finišeris ir kitos visos reika
lingos mašinos. J. žvirblis, 2012 
String St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė pigiai, geroj biznio 
vietoj. Kreipkitės į

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
8210 So. Halsted St. 

Box No. 48

PARDAVINĖTOJŲ IR VERTELGŲ 
ATYDAI!

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

CARLTON, Ine.
337 So. Franklin St.

PARDAVIMUI
DIDELIS bargenas. Parsiduoda 

bučernės rakandai, gerame stovy
je. Viskas, kas reikalinga prie to 
biznio. Pardavimo priežastis — ne
moku to biznio. 4809 S. Kostner 
Avė.

PABDAVIMUI dclikatesen ir gro- 
sernė, lengvais išmokėjimais. 3313 
\V. 63rd St.

EXTRA, GROSERNĖ, EXTBA
Parsiduoda už triačią dalį, verta 

$1500. tik $550. Turiu parduoti j 
tris dienas; didžiausioj lietuvių ko
lonijoj, ant Bridgeporto;

Kreipkitės:
835 Wcst 33rd Street.

PARSIDUODA bu’černė ir groser- 
nė, lietuvių geroj apiclinkėj, biz
nis cash.

Atsišaukit greitai.
5718 S. Kedzie Avė.

Tel. Prospect 5809

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė arba mainysiu ant lotų ar ma
šinos. Biznis eina labai gerai ir aš 
leisiu jums pastovėti bent kelias 
dienas ir matysit kaip eina biznis, 
ir gerą žmogų galėsiu priimti ant 
rmsės, ba esmu singelis ir nega- 
iu apsidirbti.

3423 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 8829

PARSIDUODA cigarų krautuvė, 
pigiai. 1830 S. Halsted St.

NORIU greit parduoti dclicatte- 
ssen ir grosernę, už labai pigią 
kainą iš priežasties ligos. 5702 S. 
Racine Avė.

PARSIDUODA ice cream parlo- 
ris, kendžių, cigarų, cigaretų ir 
smulkių reikmenų krautuvė. 1437 S. 
49 Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA Čeverykų taisymo 
dirbtuvė; gali pirkt ir nelabai paty
ręs; galiu už dyką pamokinti; lietu
vių centras, prie strytkarių linijos, 
per 18 metų išdirbta vieta; darbas į 
namus ateina. Pasinaudokit proga. 
Savininkas Jonas Markūnas, 1309 S. 
50th Ct., Cicero, III. Biznis kitoj 
vietoj.

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.

PARSIDUODA pigiai bučernė ir 
grosernė. Gerai išdirbtas biznis, 
cash. 2136 S. Halsted St.

BRIGHTON PARK
PARDAVIMUI restaurantas, gera 

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

Kreipkitės:
3202 S. Halsted St., 2 lubos 

Tel. Boulevard 2285

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

2545 W. 69 St.
A. Michalo >

GROJIKUS PIANAS
PARDAVIMUI

Už $150. nupirksite mano 
$650 vertės grojiklį Rįaną, 2 
metų senumo, geras kaip nau
jas, 50 rolių ir kabinet benčius. 
Atsišaukit nedėlioj iki 5, kito
mis dienomis iki 9 vakaro.

STORAGE HOUSE 
2216 W. Madison St.

PARDAVIMUI pigiai grosernės ir 
bučernės fikčeriai, pigi renda yra pa
gyvenimas; priežastis — turiu kitų 
biznj. Tel. Pullman 0085. 704 West 
120th Street.

EXTRA!

Pardavimui bučernė ir grosernė. 
Senas biznis. Noriu greitai išvažiuo
ti j Lietuvą. Gausit bargeną.

3658 So. Union Avenue

PARDAVIMUI barbernė, graži vie
ta, garu šildoma.

3505 So. Richmond St.

PARSIDUODA pirmos klesos 3 kė
džių barbernė, arti 2 karų linijų. 3 
barbenai nuolat dirba. Pardavimo 
priežastj patirsite ant vietos.

761 Box, Naujienos 
1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir> deli- 
cattessen, senas biznis, sykiu par
duodu ir namą su 2 karų garažu. 
Viskas gera ir pigiai parduosiu.

Kreipkitės:
7416 S. Peoria St.

Tel. Vincennes 0775

PARSIDUODA grosernė. Parduo
siu pigiai arba mainysiu į bile ką. 
6709 S. Racine Avė.

GERAS bargenas. Parsiduoda ken
džių ir delicattessen krautuvė, pigi 
renda, 3 pagyvenimų kambariai.

2979 Archer Avė.

PARSIDUODA Viktrola, kainavo 
$100; parduosiu visai pigiai su re
kordais. 4016 So. Maplewood Avė., 
2-ros lubos. Tel. Lafayette 2436.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, senai Išdirbtas biznis, cash. 
Turiu parduoti iš priežasties mir
ties mano vyro. 60111 S. Kedzie 
Avė.
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NAMAI-ŽEME
Darganai

PARSIDUODA labai graži 6 kam
barių bungalow ant 2 lotų, labai 
geroj vietoj. Parduosiu su mažu 
jmajtėjiniu. Kaina $7,500. Atsišaukit

4600 So. Francisco Avė. 
2 lubos.

MAINYMUI 2 flatų muro namas 
po 6 kambarius, su beismentu; mai
nysiu j bunga)ow. Namo kaina 
$11,500. Kreipkitės

46IMI So. Francisco Avė. 
2 lubos.

PARDAVIMUI 3 akorial žemės ir 
7 kambarių namas; yra miesto van
duo, labai gražioj vietoj, arti prie 
stritkarių. Galima nuvažiuoti įi 
viduriniestj už 7c. Kaina $6,300,' 
eash $2000. Viena žemė daugiau 
verta. Atsišaukit greitai.

GEO. WASL()VAS 
1600 So. Francisco Avė. 

Te). Lafayette 7453

Į MAINUS bučernė ir grosernė 
su namu, biznis išdirbtas per 25 
metus, geroj vietoj, kur užtikrin
tas biznis. Namas 2 pagyvenimų ir 
storas. Kaina $12,(MM); mainysiu į 
2 ar 4 pagyvenimų namą; turi būti 
arti prie bažnyčios.

Kreipkitės pas
GEO. WASLOVAS

1600 So. Francisco Avė.

PARDAVIMUI kampinė krautuvė, 
5 flatai, medinis garažas, lotas 
50V125, senai įsteigta bučernė ir 
grosernė.

Atsišaukit į krautuvė.
5922—24 Princeton Avė.

NAMAI-ŽEME
Special bargenas North Sidėj

Naujas mūrinis namas, 2 fla
tų po 5 ir 5 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas, budavo- 
las pagal vėliausios mados, lo
tas 37x^25 f t, Garažas dėl 2 
mašinų; parduosime pigiai ar
ba mainysime ant namo south 
sidėj. Namas randasi 2132 N. 
Le Vergin Avė. »

JOKANTAS BROS. 
1138 Archer Avė. 
Lafayette 7674

BRIGHTON PARK
2 AUGŠTŲ naujus mutiniu namas, 

moderniškus, geroje vietoje,’cash 
tik $2,000, kitus kaip rendą.kia

rei

DIDELIS BARGENAS

2
ra Iranspoitacija, 
$2,500. Ekstra 
bargenas

ge- 
tik 

$10400
AUGŠTŲ mūrinis su .klepu, 

cash reikia

namas, 1 krautuvė ir 4 
iš užpakalio ir ekstra lo- 
vieta dėl siuvėjo arba ki-

Medinis 
kambariai 
tas, gera 
tokio biznio, didelis bargenas.

Mes priimam bile koki seną namą 
ir duodame jums naują arba pasta
tysime jums pagal orderi. Mes turi
me visokių mainų. Suteikiame viso
kius patarimus legališkuose dalykuo
se lietuviams dykai.

3. R. PIETKIEWtGZ & CO
2612 West 47th Street

PARSIDUODA 4 flatų buildingas. 
Elektra, galas, gerame stovyje. Ne
brangiai. Savininką galima maty
ti šeštadieniais po piet ir sekina- 
"iciais, i Paskutinis Pasiimąs

BRIGHTON Parke parsiiluoda 2 
flatų po 5 kambarius namas. Nau
jos mados įtaisymai. Galima ir 
furniėius pirkti. Kaina $7500. Va
žiuojame Lietuvon.

. 2831 W. 40th Place. 
Arti Archer Avė.

NAMAI-ŽEME
Pardavimui Namai

NAUJAS mūrinis namas, 2 pa
gyvenimų, 6 ir 6 kambariai, 
karštu vandeniu apšildomas 
1 flafas; įmokėti $3,500. Na
mas randasi 4130 S. Campbell 
Avė.

2 NAUJI būdavojami namai, 
po 4 ir 4 kambarius; parsiduo
da pigiai 
kitus 
dasi

po $3,500 įmokėti, 
kaip vendų. Namai ran- 

Brighton Park. t

PAGYVENIMŲ narnas, 7 
kambarių, karštu vande

niu apšildomas, aržuolo tri
nias, maudynės, elektra ir visi 
para n k urnai; įmokėti $3,(MM),
kilus kaip rendą. Namas ran
dasi. 5122 So. Carpenter St.

2 
ir 7

4 PAGYVENIMŲ namas 
5 kambarius, kampinis lotas 
by, 125 ft. įmokėti tik $3,000, 
kitus kaip rendą. Namas ran
dasi

po

6604 06 St. Louis Avė.

PAGYVENIMŲ mūrinis 
namas po 5 kambarius; įmokė
ti $3,(MM), kitus kaip rendą. Na
mas randasi 2804 So. Union 
Avė.

5

NAUJAS mūrinis bungalow, 
5 kambarių, lotas 40X125 ft. 
Įmokėti $1,500, Namas randa
si 5607 S. Natchez Avė.

cat- 
iNamas 

J randasi $5538 So. Kostner Avė.

5 KAMBARIŲ medinis 
tage, įmokėti .151,500.

NAMAI-ŽEME
SPECIALIAI BARGENAI

2427 W. 45 PI. 2 po 4 kam
barius apartmentai, viškai ir 
skiepas, sun parloras, naujas 
namas.

2448 W. 46 St., 2 po 4 kam
barius, viškai ir skiepas, sun 
parloras, naujas namas.

4005 S. Maplewood Avė. 2 po
4 kambarius apt., viškai ir skie
pas, sun parloras, naujas na
mai.

2443 W. 46 Sti, 2 po 5 kam
barius apt„ sun parloras, viš
kai ir skiepas, naujas namas.

4401 S. Artesian Avė., 2 po
5 kambarius apt., sun parloras, 
viškai ir skiepas, naujas kam
pinis namas.

2912 W. Pershing Road, na
mas ant 37^2 pėdų loto, 2 po
6 kambarius apartmentai, sun 
parloras, viškai ir klepas, nau
jas namas.

6201—05 S. Whipple St., 
10 apt. namhš, 8 po 4 kamba
rius apt. garu šildomas, naujas 
namas.

3840 S. Albany Avė. 2 augš
tų mūrinis namas, gerame 
dėjime, krautuvė ir 4 apt.

RUBIN BROS.
Naujas ofisas

4155 Archer Avė.
Lafayette 8705-8706-5153Tel.

Didelis Bergenas

pa-

NAMAI-ŽEME
BRIGHTON PARK

NAUJAS mūrinis namas, 2 pagy
venimai po 5 kambarius, su vė
liausiais įrengimais, tilc maudynės, 
showerai, arzuolinis medis, pirmas 
pagyvenimas garu Šildomas, {mokė
ti tiktai $2500, likusius lengvu iš
mokėjimu per 5 metus.

NAUJAS mūrinis namas, 2 pa 
gyvenimai po 4 kambarius, 
pas ir viškai, {mokėti $2500, 
$10,500.

skle- 
kaina

PIETŲ DALYJE PRIE 
55 BOULEVARO

NAUJI mūriniai namai (3), 
pagyvenimai po 5 kambarius, vė
liausios mados su visais įrengimais, 
skiepas ir viškai, 2 atskiri boile
riai dėl šilimos, įmokėti $2500; 
kaina tiktai $13,500. Su lengvais iš
mokėjimais ant 5 metų.

Del platesnių žinių kreipkitės 
pas

Chas. J. Bagdziunas & Co
736 WEST 35th STREET 
į rytus nuo Halsted St.

2

TIKRAS BARGENAS

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

2-ras 
čių po

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

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

taipgi yra garadžius 2 karams. Na
mas randasi prie Humboldt Porko; 
vieta gyvenimui labai tinkama. Kai
na $12,800, {mokėti tiktai $3,500.

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

Tel. Armitage 6411

NAKAI-2EME NAMAI-ŽEME
DIDELI BARGiNA!

Ant Archer Avenue, Biznio Kampai
Auksinė proga uždirbti nuo 50 iki 100% laike sekamų 6 mėnesių.
Ši žemė persiduos labai greit. — Veikit urnai.
50% pigiau negu apielinkė žemė.
Lengvais išmokėjimais atsakantiems žmonėms.

E. Cor.—Archer Avė. ir I/itus 72x127, $8,250.
S. E ~ 
N 
S.
N. E.
N. W. Cor
N. E. Cor.
N. W. Cor
S. E. Cor.-
N. E. Cor.—'Archer ir A vers—86x125, $7,500.
S. W. Cor.—Archer ir 62nd Avė. ir 55th—82x236, $16,250.
N. W. Cor.—Archer ir Keune Avė., Justice, 111.—75x150, $15,509
S. W. Cor.—Archer ir 72nd Courl—£00x 125, $19,750.
S. E. Cor.—63rd St. ir 75th, Argo, 111.-25x125, $2,750.
S. E. Cor.—Kedzie ir 43rd St.—50x125, $22,500.

Viduriniai Biznio Lotai
25x227, fronting Archer ir 55th St., $4,250.
31x125, netoli 64th Avė., $2,250.
25x125 ant Archer, East of Central Avė., $2,950.
50x125 ank Archer ir 79th St., .$4,250.
180x125 ant Harlem Avė., netoli Archer, $6,250.

Taipgi mes turime rezidencijos lotų, $150 ir augšČiau netoli Archer 
Avenue.

Del informacijų pasimatykit su:

N
E 
E.

Cor. 
Cor, 
Cor. 
Cor,

Archer ir Nevvcastle—109x125, $9,250.
-Archer ir McVickers—110x125, $9,550.
•Archer ir Central—100x125, $22,500.
Archer ir 60th, Argo, III.—100x120, $8,500.

—Archer ir Kilbourne, 75x100, $6,500.
-Archer ir Park Avė., Mount Forest, III.—57x175, $3,750.
-Archer ir 72nd Court—30x125, $4,750.
Archer ir Turner—33x125, $11,500.

J. N. ZEWERT & COMPANY
4377 Archer Avenue
Telefonas Lafayette 5.313

Didelis, Didelis Bergenas 
Brighton Parke

PARTNERIAI turi 3 Morus

MOKYKLOS

5415 So. Kolin Avė. 6 kambarių 
medinė stuba, du lotu, viskas mo
derniškai įrengta, $1,000 įmokėti,

1 kitus kaip rendą.
i 5132 So. Kolin Avė. mūrinė bun 
I galow, dviejų karų garažas, blo-
' ko nuo Archer Avė. Viskas moder-’ 

TURIU parduoti savo 5 kamba- niškai įrengta, $500 įmokėti, o ki- ‘ 
rių bungalow Ciceroj, furnas šildo- tus kaip rendą 
mas, aržuolo trimingai, netoli mo
kyklų ir bažnyčių, tik $7500, mai
nysiu į lotą. Naujienos, Bos 751.

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

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

mų. Atdara nedaliomis ir vakarais. 
5740 Wentworth Avė. Phone Went- 
worth 1309.

PARDAVIMUI medinis namas, 
krautuvė ir 4 kamb. gyvenimui, 
užpakaly namas 2 augštų po I 
kamb. Mainysiu į lotus, i grosernę 
arba į kitą namą. Savininkas už
pakaliniame name, 1 fl. 1221. — 
.">1 Avė., Cicero.

SAVININKAS negali vartoti nau
jo 6 kambarių mūrinio bungalovv, 
parduos pigiau negu jam kainavo, 
įmūryta vana, pedestal lavotory, 
karštu vandeniu šildamas, aržuolo 
trimingai, tiktai $10,500, pirmas 
morgičius $5000, 5650 So. Homan 
Avė., John L Sheridan Co., 5312 
So. Kedzie Avė. Prospect 3630.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, 6—6 kambarių, 2 karštu van
deniu šildomi boileriai, aržuolo 
trimingai, stikliniai porčiai, ugna- 
vietės, knygynai, bufetas, netoli 
Western Electric, savininkas 2 fl. 
1830 S. 48 Ct., Cicero.

NAUJAS mūrinis namas, di
delis storas ir 3 pagyvenimai, 
garažas dėl dviejų mašinų, la- 

rendoj vieta. Namas randasi
Brighton Parke.

Mes šituos visus namus par- 
i kiek galime 

1 arba mainysim ant didespių 
arba mažesnių namų arba lotų.

5001 So. Tripp, 4 flatų po 4 
kambarius, tik ką pabaigtas namas, 

! dviejų karų muro garažas, i 
j neša $260. Tik įmokėti reikia $5000, 
' kitus lengvais išmokėjimais. į 
' 4109 So. Rockvvell Avė. Medinis

2 po 6 kambarius, moderniškas na- duodame pigiau 
mas, {mokėjimas kuomažiausis. Į rnninvnim

I 5717—20—21 West 64th Place, arDa mainJsim
Clearing naujai stotomi namai. Par- 

, siduos po $11,500. I
Į Tuos namus ir .visus bai gi nūs 

galit gauti veikdami tuoj, nes 
mums neapsimoka laikyt ir parduo
sim ant mandagaus pasiūlymo. 
Taipgi statau naujus namus dide- 1

< liūs ir mažus ant užsakymo.
Klauskit generalio menedžerio

G. K. BUDRIS 
Lafayette 0002.

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVI 

Lafayette 7674

BUS labai pigiai išparduota iš 
priežasties pasidalinimo turto. Par
davimui 3% akro farma, yra vis
kas įrengta, suros, gasas, vanduo, 
elektra ir apmokėta, randasi 1 blo
kas nuo Archer karų linijos ir Va 
bloko nuo stoties, Suinmit, 111. gat? 
vė bus išcementuota, pareikalavus, 
yra dn namui,' 'vienas 5 kambarių 
mūrinis ir tfienhs 4 kambarių me
dinis, didelis vištininkas, sodnas, 
obelės, yyšnios, slyvos jr kiti vai
siniai medžiai, vynuogių, aviečių ir 
t. t., dideli pušiniai medžiai, prie 
ežero įlankos. Tikras rojus dėl 
žmogaus, už miesto namas, su mies
to patogumais ir gera transporta- 
cija. Vcikit . greit, kaina $12250, 
cash $3500, kitus už morgičių. Del 
tolimesnių informacijų pasimatykit 
su

.1. N. ZEWERT & COMPANY 
4377 Archer Avė. 
Lafay^Ųe 5313

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis na
mas po 6 kambarius. Karštu van
deniu šildomas. 2 karų garadžius, 
mainysiu ant bungalovv arbu mažes
nio namo. Gali ir agentai atsi- 
jaukti.

6605 So. Fairfield Avė.

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

6 KAMBARIŲ mūrinis namas, 
aržuolo trimingai, vašarinė virtu
vė, gerame stovy, 1 metų senumo, 
$10,500, cash $3000, savininkas, 6118 
Sacrainento. Republic 0099.

DU
savo name; jie negali tarp savęs 
susitaikinti; tuojau turi parduoti 
arba mainyti į rezidencijos namą, 
biznio namą arba lotus. Tie 3 Sto
rai yra pastatyti ant 
bizniavo strito, netoli

2 FLATŲ medinis 
kambarius, parduosiu 
$7,500 arba inainysim 
ar kendžių Storą.

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

TURIU 40 namų naujų, 2—1 
kambarius, labai gražiai ištaisyti 
kambariai; turim parduoti labai 
greit, reikia įnešti $2,500 cash, li
kusius taip kaip rendą.

Alliance Real Estate Co.
4345 S. TROY ST.

Tel. Lafayette 6271—7652

2 lotų, ant 
Archer Avė. 
namas, 2—6 
labai pigiai, 

j grosernę

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1648
M. E. HUTF1LZ, Manager

LIETUVIAI VYRAI

Stanley T. Šliaukąs .
GENERAL CONTRACTOR 

C.onstruction office 5126 Archer 
ze. Phone Lafayette 7720.

PARDAVIMUI lotas 30X125 
pėdų, tarpe 61) ir 70 St. Maple
vvood avė. Savininkas.

4053 So. Richmond St.
2 lubos

I PARDAVIMUI 2 aukščio medinis 
i namas. Akmenų fundamentas, 5 ir 6 
I kambarių. Parduosiu arba mainysiu j 

EXTRA nepaprastas pigumas na- geresnj arba lotą. .
inų, pažiūrėkite šituos namus ant
Maplevvood Avė. Mūrinis namas, 2 
flatų po 5 kambarius, bungalovv 

I stogas, k.tina $13,500.
, ANT Artesian Avė. 2 flatų po 4 
kambarius, kaina $11,000.

ANT Campbell Avė. 2 flatų po
6 kambarius, kaina $15,300.

ANT Campbell Avė. 2 flatų po 6 
kambarius, kaina $1'6,500.

NAMUS galite matyti vakarais su- 
batomis ir nedėliotais visą dieną. 

Savininkas John G. Mezlaiskis 
7018 S. Campbell Avė. 
Tel. Republic 4537

150 -4 NAMŲ — 150
Dabar budaVojamų: 4, 5 ir 6 

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

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

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Avė.

6407 Irving Park blvd.
6537 Irving Park blvd.

NAUJA 2 augštų mūrinė rezi
dencija, 5437 So. May St., po 6 
kambarius, 2 vanos, pečiui ir ice 
baksiai. Puikus mamas už ‘ dideli 
bargeną. AliHlričkif namą subatoj 
arba nedėliok arba pašaukit Tel. 
Southshore 7147.

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.

$1000 JUMS REIKIA

PARSIDUODA pigiai kam
pinis namas, 2 flatų, po 7 kam
barius ir Storas, priežastis — 
išvažiuoju į kitą miestą. Savi
ninkas P. BABELIS, 10730-32 
Wentworth Avė., 1 fl.

Illinois Plumbing VVorks 
514 N. La Šalie St.

jsigyti vieną tų puikiu 
ii nuo savininko, tiktai

Kitus taip kaip rendų

At-

6148 So. Throop St.
2 lubos GAUSIT GERA FARMA PIGIAI

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

Kreipkitės.
511,4 S. Loomis St.

PASINADOKITE PROGA
Du lotai prie daikto »po 25x130 pė

dų. šaligatviai, suros, vanduo— gat
vė jau pilama. Tarpe 69 ir 70 ant Ir- 
ving Avė. Nupliksite pigiai, nes pri
verstas tuoj parduoti. Savininkas na
mie kasdien ant šešių vakare.

2948 So. Union Avė. 
Trečios lubos užpakaly.

Del savo moteries ligos esu pri
verstas parduoti gražią 70 akrų 
farmą didžiausioj lietuvių koloni
joj Michigane, arti Fountain, prie 
didelio kelio; upelis bėga per far- 
mą; geros triobos. Kas greit pirks 
— parduosiu labai pigiai.

Y. GEDMIN
10104 Went\vortb Avė., Roscland

. Nusipirkite naują 4 kambarių 
Honeymoon murinj bungalow, kiek
vienas kambarys didelis ir šviesus, 
aržuolinės grindys, karštu vandeniu 
šildomas, moderniškas plumbingas, 
dideli su sieteliais ir stikliniai por- 
Čiai, su grindimis viškai, dar yra vie
tos dei vieno kambario, jei norite. 
Cementinis skiepas, laundrės lovys, 
gasinis šildytuvas ir t. t. Lotas 80x 
125, title garantuotu per Chicago 
Title & Trust Co., savininkas ant 
vietos Subatoje ir visą dieną Nedė- 
lioj.

7204-7206 So. Rockwell St.

FARMA 204 akrų mieste, 130 ak
rų dirbamos žemės, o kita miškas ir 
ganykla, 11 kambarių namas, didelė 
barnė, svirnas, 4 arkliai, 11 melžia
mų karvių, 2 kiaulės, bulius, didelis 
vištininkas, 240 vištų, viskas gerai 
aptverta, yra visos reikalingos maši
nos. Rašykit

PAUL LYNCH
Carney, Mich.

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

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

International Barber College
672 and 651 W. Madison St.

CHICAGO, ILL.

vo
ko) 
pri- 
ga-

PASISKUBINK
PARSIDUODA nedidelis namas su 

groserne arba grosernė viena be na
mo. Labai gražioj vietoj. Priežastis 
ne svaikata. Parduosiu pigiai.

834 W. 53 PI.
Tel. Yards 3236

PARDAVIMUI medinis namas, 2 Street, 
pagyvenimų po 4 kambarius; ge
ras beismentas, šalę lotas kampinis,' 
2 garažai dėl 5 mašinų. Kaina tik 
$9000.

Kreipkitės. 
5136 So. Paulina St.

PARDAVIMUI 13 APT. CICEROJ
Namas tiktai 9 mėnesių senumo, 

naujai dekoruotas, 3 ir 4 kambarių, 
netoli elevatorio, garu šildomas, visi 
kambariai šviesus, rendų $9,000 į me
tus. Reikia tik $18,000. Del infor
macijų atsišaukit vakarais arba 
šykit.

A. O. ZAHRADNIK, 
2120 So. 51st Avė., 

Cicero, III.
Telephone Cicero 2360 W X

ra-

., i.........——

PARSIDUODA 2 aukštų, 5 Ir 6 
kambarių mūrinis namas. Garu 411-1 
(lomas. Naujos mados įtaisymai, 
karų garažas.

SAVININKAS 
745 Kobnar Avė. 

Arti Harrison Street

3

TURIU parduoti tuojau naują 2 
flatų namą, t)—6 kambarių, garu 
šildomas, aržuolo trimingai, ice- 
baksis, pečiai ir t. t. Platus lotas. 
6721 Maplevvood Avė. Kaina $16,000 

šaukit:
Normai 0806.

JEIGU tamsta nori pirkti mūri
nį gražų namą, du po 6 kambarius, 
tai neužmiršk pažiūrėti šį graži) 
namą, toj apielinkėj gražesnio nė
ra; (iktai užbaigtas. Visi moder
niški įtaisymai, vandeniu apšildo-^
mas, du boileriai. Savininkas par- MAINAS
duos už labai prieinamą kainą. Na-' Bizniavas namas trys fintaiir 
mas randasi ant 7019 S. Rockwell vienas storas ir 3 karų garažas.

Mainysiu ant mažesnio namo arba 
priimsiu pirmą arba antrą niorgi- 

r • o Namas puikioj ir augančioj viePAUSIDUODA medinis namas 2 toj Prleštlls Marųuette Park. Del 
flatų, 5—b ruinuu aržuolo tnmm-l |atesnilj žinių kreipkitės pas An
gas, furnasu apšildomas, 2 boile-' vjnjnką 
riai, vanos ir įrengimas naujausios - ---------
mados. Namas yra 2641 W. 69th 
St. Atsišaukite ant 2 lubų 2641 W. 
69th St. Pardavimo priežastis — 
partnerių nesutikimas.

E. RŪBAS
2812 W. 67th St., 2nd fl. front 

Tel. Prospect 0545.

TIKRAS bnrgenaK arti 69 ir So. 
Rockwell St. 2 flatai muro nnmiis, 
po I kambarius, rendos neša į me
tus $912; su miegamais porčiais, 
vėliausios mados, gatvė ištaisyta, 
kaina $10,700, reik cash $4700, o 
kitus pinigus kas mėnesį po $60.

Kreipkitės:
2416 W. 451 h PI., 2 floor.

BARGENAS
PARDUODU arba mainysiu j 

grosernę savo 2 flatų muro namą 
po 4 kambarius, mėnesinė vendą 
$47, morgičius yra $2,500, įnešt 
reikia $1,000. Randasi 549 W. 37St. 
Savininkas 3339 So. Union Avė.

7 KAMBARIŲ cottage turiu par
duoti. Kaina $4,800.

3205 So. Union Avenue

8 KAMBARIŲ rezidencija parda
vimui, garu Šildoma, cementinis skie
pas, 2 kart} mūrinis garažas, barge- 
nas, $6,800, cash $1,500. 11948 Egg- 
leston, Pullman 0755.

PARSIDUODA bizniavas muro na- 
mas, 50 pėdų platumo, 125 ilgio lo
tas, gera vieta ant didelio atryto, ant 
Ashland Avė. arti 47-tos. Geras dėl 
bile biznio. Parduosime už labai pri
einamą kainą. Atsišaukite:

NAUJIENOS 
Box 762

BARGENAS
Parsiduoda mūrinis namas, 2 pa

gyvenimų, ekstra lotas, 5 ir 6 kam
barių. furnas šildomas, elektra, va
nos. Parduosiu pigiai; važiuoju Lie
tuvon.

130 N. 15th Avė., 2 aukštas 
MELROSE PARK, ILL.

PARDAVIMUI du lotai prie North- 
west kelio, netoli Northwestern sto
ties, biskį jmokėti. B. NEFF, 4620 
Clarendon Avė., Edgevvater 5414.

BARGENAS
6 kambarių mūrinis bungalovv, prie 

Cementinės gatvės, geroje apielinkė- 
je, kaina $7,000. Randasi

5318 So. Califomia Avė. 
CRANE and MORELAND

3859 W. 55th Street

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

PARDUOSIU $12000 bungalow už 
$11,500, savininkas apleidžia mies
tą, 6 dideli kambariai, karštu van
deniu šildomas, garažas, 30 pėdų 
lotas, netoli mokyklų, bažnyčių, 
Va bloko nuo karų linijos.

6219 S. California Avė. 
Prospect 6358

PARDUOSIU 6 kambarių bunga- 
low muro, Marųuette apielinkėje. Vi
si naujausios mados įrengimai arba 
mainysiu ant mažesnio namo ar 
to Marųuette apielinkėje.

Atsišaukite:
6955 So. Washtenaw Avė.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

lo-

MORTGECIAl-PASKOLOS

su štoru, 
en ir grošernė. Biznis 
. 11300 Vincennes Avė.

PARSIDUODA namas 
delicattessen 
eina gerai.

PROGA REAL ESTATE 
PARDAVĖJAMS

Turime vietą dėl poros paty
rusių, arba turinčiam ambici
ją išmokti real estate biznį 
prie atsakomingos ir veiklios 
firmos. Geriausios darbo sąly
gos ir dideli komišinai.

Kreipkitės į ofisą
K. J. MACKE & CO.

(Machiukas)
2436 W. 59th St.
Tel. Prospect 3140

2 FLATŲ po 6 kambarius muro 
namas, liaujas su visokiais šios 
mados pagerinimais, taipgi parduo
du ir rakandus; parduosiu pigiai, 
nes išvažiuoju į Lietuvą. Retos ne
ša gerą morgičių, $6,000.

Kreipkitės:
7026 S. Artesian Avė.

PIRKTI AR RENDAVOTI
Puikus medinis namas, saliunas 

ir du pragyvenimai, 5 ir 6 rūmai. 
Biznis išdirbtas nuo senai ir labai 
tinkama vieta, galima pirkti pigiai, 
nes savininkas turi apleisti šią Ša
lį dėl priežasties prastos sveika
tos. WILLIAM BELECKI, 351 N. 
W. Main St. KENOSHA, WIS.

2 flaty mūriniai be cash
arbu tik biskį įmokėti, pasta-

MŪRINIS namas, aplink visur 
šviesa, parloras, valgymui kamba
rys, vana, 2 miegruimiai ant pirmo 
aukšto, 5 miegruimiai ant antro, 
aukšto ir vanduo, skiepe yra virtu-MMIVDVV II VUIIIIUU, oniupc Ji C* VI*

. . . , Ivė, laundrė, toiletas, medžio darbas
lysiine ant jūsų išmokėto loto kajp naujas, viškai su grindimis, fur- 
už $10,000 ir augščiau — bun-' nas šildomas, jardas ir 4 kambarių 
«alow, ’*6,000, 3 flatų, $16,000.
30 metų patyrė namų statyto- Pažiūrėkite ir duokit pasiūlymą.

1 5388 Emerald Avenue
Netoli Halsted St.jai. Teisingas patarnavimas. 

STERNFELD & CO., 4106 N. 
Hamlin Avė. Phone Irving 8608

PARSIDUODA 2 flatų narnas po 
6 kambarius, karštu vandeniu šildo
mas. Galima nupirkti su mažais pi
nigais. Man reikia cash. Parduosiu 
pigiai.

6508 S. Rockwell St.

BARGENAS. Ccttage 5 kambarių, 
vana, stikliniai porčiai, karštu van
deniu Šildoma, gasas, vanduo, elek
tra, suros, šalitakiai ir apmokėta, už 
$5,250, biskį įmokėti ir po $40 į mė
nesį, 63rd Austin karas iki Menard , 
Avenue. i

5816 W. 64th Street >

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų
Taipgi perkame Trečius Morgičių.

Ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT

CORPORATION ,
8804 South Kedzae Avė., 

Lafayette 6788

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.

y

Cash Už Jūsų Namų 
Įplaukas Ir Lotus

Už bile išmokėtą namą, 
landų patarnavimas.

Atsineškit savo deeds 
straktus prirengtus dėl

24 va-

ab-ir 
biznio.

Mes suteiksime |uojau gerą pasiu-
lymą. Atdara kas vakaras.

National Property Co. 
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bidg., Central 4757

$250.000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, I 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

MOKYKLOS
Tel. Republic 8511

Duoda Piano Lekcijas 
kasdien arba sulig sutarimo 

vaikams ir suaugusiems
Pigios Kainos

ONA KASMAUSKAITft 
7034 S'. Fairfield Avė.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu įel automobilių me
chanikų ir Šoferių. Ateikite pasi- 
rerigę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite { kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas ko) 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDEKAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\

NGLU KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, 
kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo I>e- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Cominercial

3.301 So. Halsted St., Chicago, UI.
(kainp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)
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Dzidas Budrys

Darbininkai ir Militarizmas
Pirmiausia reikėtų paaiškinti 

paties žodžio “militarizmas” pra 
smę, nes tai yra vienas dažniau
siai vartojamų musų laikais ko
vos šauksmų, Trumpai 
riant, militarizmas tai tokia ša
lies valdymo sistema ir pakrai
pa, kur didžiausias dėmesys 
kreipiamas į karinės dvasios 
auklėjimą, į nuolatinį rengia- 
mųsi karau ir kur didžioji vals
tybes lesų dalis kaip tik skiria
ma kariškų pajėgų stiprinimui.

Militarizmo istorija yra labai 
įdomi ir svarbi įvairiems vi- 
suomeninio gyvenimo apsireiš
kimams išaiškinti. Garsus Vo
kietijos socialistas ir žymus an- 
timilitaristinis veikėjas Karolis 
Liebknechtas sako: “Jeigu nuo
dugniai ištirtume militarizmo 
istoriją, tai pamatytume patį 
žmonijos vystymosi istorijos 
branduolį, aiškiai pamatytu- 
mėm jos varomąsias spyruok
les; o kapitalistinio militarizmo 
tyrinėjimas nušviestų giliausiai 1 
paslėptas ir ploniausias kapita
lizmo šakneles”.

Plačią militarizmo istoriją ra
šyti butų per didelis darbas ir 
šio rašinio uždaviniui tas nei 
tiek svarbu. Mes pasitenksime I 
tik bendromis pastabomis. Lau-| 
kinių žmonių gyvenime, kuri 
dar nėra klasinio pasiskirstymo, 
ginklai tarnauja kaipo darbo 
įrankiai ir kaipo gynimosi prie
monės. Jie tarnauja maisto 
įsigijimui (žvėrį užmušti ar| 
šaknelių pasikasti) ir apsigyni
mui nuo laukinių žvėrių ir į jį 
panašių žmonių užpuolimų. Ne
sant dar kokių nors ekonominių 
ar politinių viešpatavimo for
mų, tai ir apsiginklavimas nega
li būti įrankiu palaikymui tokių 
viešpatavimo formų. Jeigu 
pirmykščio) laukinių žmonių

tų reikalams, > sudaryta iš liau-1 tinkamiausia sąlyga yra visiškas 
dies sūnų armija yra verčiama
kaip tik būti armija prieš liaudį. | lint žemesnis susipratimas, kurs 

Kapitalistai ir įvairus milita- 
apta-Į rizmo šalininkai priskiria mili

tarizmui garbingą rolę: palai
kyti tvarką valstybės viduje ir 
apsaugoti jos sienas nuo išlau
kinių priešininkų puolimų. Ga
lima ir sutikti su tokia milita
rizmo role, bet tai dar nieko ne- 

| reiškia, kad toji militarizmo ro
lė atatinka darbininkų klasės 
reikalams, gerovei ir norams.

Į Dideli socializmo kovotojai ir 
teoretikai K. Marksas ir F. 
Engelsas iškėlė pirmutiniu dar-

I bininkų klasės obalsiu: “Visų j 
šalių proletarai, vienykitės!” 
Darbininkai tik tarptautiniu 
maštabu veikdami gali laimėti 
kovą su savo išnaudotojais ir 

Į tik plačiose šių dienų valstybių 
[ribose jie gali įgyvendinti savo 
ideala socializmą. Todėl tokia 
politika, kuriai reikalingas yra 
militarizmas prieš “užsienio 
priešininką”, tiesioginiai ir ne-, 
tiesioginiai tarnauja kapitalistų 
kišenės reikalams ir kaipo tokia 
yra griežtai proletariatui neig- 
tina. Laisvoji kapitalistų kon
kurencija ir militarizmas prive
da prie to, kad ginklų pagalba 
rišami tarptautiniai nesusiprati
mai. Karai, kuriuos veda kapi-Į 
talistai dėl savo biznio, reika-1 
lauja iš darbininkų baisiausių 
aukų krauju ir pinigais. Todėl 
klasiniai susipratę darbininkai | 
ne tik turi smerkti tą tarptau
tinį armijos tikslą, bet rimtai ii 
susipratusiai prieš jį turi kovoti, 
kovoti visais budais ir pajėgo
mis.

Milita lizinui 
antroji tos rolės pusė — 
kyti tvarką krašto viduje, 
iš tikrųjų, čia militarizmas pa-1 

šeimoj ginklai ir vartojami, tai sirodo kaipo ginklas viešpatau- 
tik asmeniniams susirėmimams jančių klasių rankose, tarnau-1 

jautis kartu su policija ir teis
mais, su bažnyčia ir mokykla, 
kad kovojus prieš susipratusių 
darbininkų judėjimą, o nesusi
pratusius darbininkus dar la
biau aptemdinus. Pavyzdžių 
mes tūkstančiais galime rasti, 
tik vietos stoka neleidžia jų čia 
minėti.

Kad galėtų kapitalistai savo 
tikslą pasiekti, jie turi paversti 
armiją parankiu ir paklusniu 
Įrankiu. Todėl militarizmas pir
mučiausiai stengiasi auklėti pa
čioj armijoj militarinę dvasią, 
paklusnius vergus ir be jokio 
svarstymo viršininkų įsakymų » 
pildytojus. Tam tikslui armijoj 
Įvedama griežčiausia disciplina, 
auklėjama “patriotinė dvasia”, 
kad kareiviai butų pasirengę vi
sur ir visada pulti ten, kur lie
piama: ar tai butų išorinis, a. 
vidaus tariamasis priešas. Tam 
atsiekti, anot K. Liebknechto,

kapitaliz-
Tiesa, kapitalizmas 

milita-

Bet visai priešingai mes ma
tome, kai visuomenės gyvenime 
pasireiškia klasiniai skirtumai 
ir išvysto ginklų gaminimo dar
bas. Ginklų ištobulėjimas turi 
labai didelę įtaką i armijos su
dėti, jos organizacija ir dydi.

Militarizmas atsirado drauge 
su krasiniu visuomenės pasi
skirstymu ir tokiu budu jis nėra 
kokia nors ypatinga 
mo įstaiga,
išvystė sau atatinkamą 
rizmo rūšį, atsakančią jo reika
lavimams.

Kapitalistinis militarizmas pa
sireiškia nuolatine armija, pa
remta visuotinu tarnavimu. 
Faktinei, šių dienų armijos yra 
sudarytos didžiausioj daugumoj 
iš liaudies, bet tai nėra liaudies 
armija, ginanti tos pačios liau
dies reikalus. Kaip mes toliau 
matysime, ji tarnauja kapitalis-

priskiriama ir 
palai- 

Bet

Shapurji Sakratvala, Anglijos parlamento narys, kuris tapo 
Londone areštuotas už kurstymą žmonių. Jis yra komunistas.

leidžia gainioti minią, lyg galvi
jų bandą ton pusėn, kur reika
lauja “esamoji tvarka”. Viso
kioj armijoj uoliai varomas dar
bas, kad pasmaugus kareivy j 
kiekvieną sąmoningą savo padė-

I ties svarstymą, kiekvieną sa
vim pasitikėjimo ar lygybe: 
(santyky.) su virsiu m kais) jaus
mą.

Įvairu^ mušima, i žiaurumai 
armijoj nenaujiena. dalint1 
tvirtinti, kad tie visi su karei
viais blogi apsiėjimai yra tie
sioginė kapitalistinio militariz
mo pasekmė. Esant visuotinam 
kariuomenėn šaukimui, daugel 
pašauktųjų netinka savo protu 
ar kūno sudėjimu militariniams 
reikalavimams. Apšvietimui

I platinantis, j armiją pastoja vis 
daugiau vyrų, turinčių save 
principus ir pašauliožiurą, kuri 
dažnai militarizmui yra ir pavo
jinga, ir priešinga. Viršinin
kams tenka nemažas uždavinys 
išblaškyti tas “kenksmingas pa
žiūras” ir įkvėpti nuolankaus 
vergo mintis. Jie muštruota sa
vo kareivius nepaisydami tų pa
čių kareivių. O tas jiems leng
va daryti, nes jie furi neribotą 
galią, kareiviai jų 
klausyti.

Militarizmas turi 
(palinkimo) be nįbų 
jis pačiame gyvenime suranda 
tam tikras ribas. Tas ribas su- 

I daro milžiniškos išlaidos, kurias 
militarizmas daro. Tos išlaidos 
ir yra vienintelė riba, kuri su 
laiko militarizmo plėtojimos’ 
tam tikruose rėmuose, bent tiek 
kiek tas išlaidas turi padengti 
pati buržuazija. Tiesa, gyveni
me (nes matome karčią ironiją, 
šlykštų pasityčiojimą: kapitalis
tai didžiausią militarizmo išlai
dų naštą pasistengia ’ uždėti 
tiems, kuriems slėgti ir kankinti 
ir yra militarizmo vyriausias už 
davinys. Reiškia, proletaria
tas ne tik nusikala sau graudi 
ni'us, bet jis yra verčiamas už 
tuos grandinius ko brangiausiai 
užsimokėti. Darbininkų jauni
mas yra paverčiamas tos pačios 
darbininkų klasės žudytojais 
(budeliais) ir už tai dar prileta- 
riatas turi sumokėti milžiniškas 
ūmas. “Ir nors tai vienas, tai 

kitas kapitalistas kartais jaučia, 
kad toji begėdiška neteisybė la
bai erzina žmones, tačiau kapi 
talizmas ik mirties lieka ištiki
mas savo tikėjimui, tikėjimui j 
aukso veršį” (K.. Liebknechtas)

Militarizmas slegia viso kraš
to ekonominį gyvenimą, tai yra 
nepasotinamas slibinas, kurs 
traukia liaudies kraują, ilgu? 
metus benaudžiai laiko armijoj 
geriausias ir sveikiausias darbo 
rankas, kad juos išauklėjus nuo
lankiais militarizmo vergais.

“Nouveau Manuel du Soldat” 
nuduoda labai rc.’.ksmingą skait 
menų skaičių, kurs daugiau pa
sako už visokius išvadžiojimu? 
1899 m. militarinis Europos biu 
džetas buvo

7,184.321,093 frankai 
viršum 7 milijardai).

Kareivių tuo laiku 
1,169,321 vyras.

Jeigu tie vyrai butų 
darbą, tai butų galėję kasdien 
uždirbti 12,507,903 frankus 
(kiekvienam į dieną uždirbant 3 
frankus).

Be to, militariais tikslais tuo 
laiku buvo laikoma 710,342 ark
liai, kurie kasdien galėjo paga
minti vertės 1,420,684 frankus 
(į dieną kiekvienas po 2 fr.). J 
metus tie vyrai ir arkliai butų 
galėję pagaminti vertės apie ke
turiolika milijonų frankų. Imant 
drauge su militariniu biudžetu, 

1899 m. militarizmo nepasotina-

žioplumas arba jau bent kaip ga-

Chicago, III., šeštadienis, Gegužis-May 22 d., 1926

Policistas uždaro Hyde Parko (Londone) vartus laike gene- 
rąlio streiko.

aklai .turi

tendencijos 
plėstis, bef

(su

buvo

dirbę

mam dievaičiui Europa sumo
kėjo 11,362,915,193 frankus (su 
viršum vienuolika milijardų 
frankų!). Tokjos milžiniškos 
sumos (paprastam žmogui neįsi 
vaizdinamos) buvo išleidžiamos 
1899 m., o reikia žinoti, kad nuo 
to laiko militarizmo išlaidos ne
paprastu gerinimu didėjo ir di
dėja, nes eina pašėlęs valstybių 
ginklavimasįs. Paskutiniais 
laikais militarizmo išlaidos yra 
dešimteriopai padidėjusios už 
privestąsias aukščiau skaitlines.

Vargingieji - žmonių sluogs- 
niai daugiausia kenčia nuo ne
tiesioginių mokesčių naštos, o 
galima tvirtinti,. kad militariz 
mas kaip tik yra sutvertojas ii 
palaikytojas -tos neteisingos ne 
(tiesioginių mokesčių sistemos. 
Militarizmas yra sunki ekono
mine našta ir pačiam kapitaliz
mui, bet jis be jo negali apsieiti 
ir gyvuoti. Tą reikalingumą 
jau minėtasai K. Liebknechtas 
yra vaizdžiai išreiškęs šiais žo
džiais: “Militarizmas kapita
lizmui yra lygiai taip pat reika
lingas, kaip kati šnipai jam rei
kalingi karo metu ir budeliai ii 
jų pagalbininkai — taikos metu. 
Jis gali nekęsti militarizmo, bet 
negali be jo apseiti, kaip kad ci
vilizuotas krikščionis gali bjau
rėtis nuodėmėmis prieš evangc- 
ją, bet negali be jų gyventi.”

Mes jau aukščiau esame tvir
tinę, kad militarizmas yra įran
kis viešpataujančiu klasių ran
kose ir kaipo toks jis yra įran
kis prieš proletariatą jo ekono ■ 
minėj ir politinėj kovoj už save 
teises. Tasai šarvuotas kumštis 
visuomet yra pasirengęs ginti 
“esamąją tvarką”, “‘nuosavybę” 
'ir kitas kapitalistų “šventeny
bes”. Darbininkų judėjimo is
torija savo lapuose įraše daugy
bę neužmirštamų kruvinų nuo
tykių, kada tie/patys darbininkų 
vaikai, sukvailinti ir išauklėti 
paklusniais vergais, šaudė į tuo. 
pačius beginklius darbininkus, 
liejo jų kraują. Tenai, kur vie 
na policija negali išblaškyti iš
badėjusius kapitalizmo vergu 3 
darbininkus, ten armija su kar
du ir šautuvu visuomet pasi
rengusi atlikti tą budelių dar
bą. Todėl kapitalistai ir noii, 
kad tvirčiausieji ir sveikiausieji 
vyrai butų imami kariuomenėn 
kad jie gintų jų kišeniaus reika ' 
lūs nuo užsienio tokių pat kapi 
talistų konkurencijos ir kad to ja 
armija butų pasirengusi su pa
jėga užgniaužti darbininkų ju-< ' 
dėjimui, kad ji butų prisirengu
si įsmeigti durtuvus į skarma-

Jais pridengtas silpnesniųjų bro
lių kpu tinęs, jei šie per garsiai 
pradėtų šaukti apie savo vargą 
ir badą.

Militarizmas yra ankštai su
rištas ir su karais. Kai kurie 
gudrus apgavikai norėtų mus

baisybių, kurias atnešė kapita
listų didysis karas. Kapitalistų 
naudai sukeltasis karas atnešė 
žmonijai: milijonus užmuštų, 
sužeistų ir mirusių nuo ligų ir 
bado, šimtus tūkstančių našlių 
ir našlaičių, bedarbę ir begalinį 
vargą. Milijonai jaunų gyvybių 
paskersta vien dėlto, kad jie gin
tų kapitalistų pilnus kišenius.

Kyla klausimas, kas gali pa
šalinti tuos karus? Kiekvienas 
tuo klausimu privalo rimtai su
sirūpinti ,nes naujos skerdynes, 
daug žiauresnės ir baisesnės, 
žmonijai rengiamos. Kiekvie
nam mąstančiam žmogui aišku, 
kad jokios buržuazinės konfe
rencijos nei garsios jų rezoliuci
jos karo pavojaus nepašalins, 
nes tai daroma ne su nuoširdžiu 
noru, bet tik kad vienas kitą 
apgavus.

Tik darbininkai, organizuoti 
darbininkai gali tą padaryti. 
Darbininkams nėra už ką sker
sti kitų šalių tokius pat darbi
ninkus, jeigu jau būtinai reika
linga mušti, tai geriau savo iš
naudotojus, o ne savo vargo bro
lius. Darbininkų klasės reika
lai ir bendrai visos civilizacijos 
reikalai reikalauja palaikyti 
tarptautinę taiką, todėl darbi
ninkų kova prieš militarizmą ir 
karus yra kova ne tik už savo 

reikalus, bet kova 
viso

kulturą be priespaudos, be iš
naudojimo, be kruvinų skerdy
nių.

Karų, militarizmo, žmogaus 
žmogufni išnaudojimo ir kitokių 
neteisybių priežastys yra kapi
talistiniame visuomenės sutvar 
kyme. Kapitalizmas yra visų 
tų neteisybių šaltinis, todėl ne- 
nuvertę kapitalistinės tvarkos, 
nepanaikinę pačių priežasčių, 
niekuomet neišnaikinsime blogų 
pasekmių. Čia nepagelbės vi
sokie lopai, reformomis vadina
mi, čia reikia iš pamatų pertvar
kyti gyvenimas naujais visuo
meniniais pagrindais.

Tą butinę žmonijos pažangos 
darbą atlikti istorijos yra pa
šaukta darbininkų klase, toji 
klasė, kuri labiausiai kenčia ka
pitalistinės tvarkos sunkumus. 
Galutinis pasaulio darbininkų 
laimėjimas gali būti tik jų pačių 
pasiektas ilgos, atkaklios ir są
moningos kovos keliu. Toje ko
voje darbininkai tegali tik sa
vimi pasitikėti. Ir nebūnant 
pranašu galima tvirtinti, kad tą 
kovą darbininkai laimės ir įkurs 
naują tvarką, kurioje nebus kla
sinio visuomenės pasiskirstymo, 
bus pašalintos visos privilegijų ;, 
turtu nelygybė ir bus visiems 
patikrintos lygios pareigos ir 
lygios teisės.

Tai bus socialistinė tvarka.

visu frontu ir visais 
sąmoningai ir su p-isi- 

Darbininkai, vesdami 
paėmimą politinės va.-

Pastabos

tiesioginius 
už žmoniškumą, kultūrą, 
pasaulio civilizaciją. Ir tą kovą 
darbininkai turi pasididžiuoda
mi vesti 
budais, 
ryžinui. 
kovą už
džios į savo rankas, turi mili- 

įtikinti.kad įvairus tarptautiniai turizmą sunaikinti arba kiek ga- 
int jį susilpninti, einant prie 
nuolatinės kariuomenės panaiki
nimo ir jos pakeitimo apgink 
luotais įmonėmis, ką praktikoj 
ir vykino Paryžiaus komuna 
1871 m. Tai be galo sunki k> 

•va, nes nuogais kūnais sunku 
kovoti. Bet reikia visur vesti 
ant im iii tai ištinę propagandą, 
kad plačiosios liaudies masės su 
prastų, jog pati sau nusikala 
pančius ir už tuos pančius kru
vinu savo uždarbiu dar užsimo
ka. Darbininkai turi ginti dar
bininkus. O kada milijonai nu 
skurusių darbininkų tą teisybę 
supras,
ginklus, sunaikins visus nuodų 
sandėlius, neleis savo vaikų au
klėti budeliais, lik-organizuota 
įjL susipratusi darbininkų klasė 
yra vienintelė pajėga prašalinti 
žmonių skerdynes karus. Auk
lėti darbininkų klasę naujoje so
cialistinėje dvasioje, ugdyti nau
ją socialistines proletarų kultū
ros idėją, sulaužyti dirbtinas 
buržuaziniu valstybių ribas ii 
išauklėti įvairių tautų ir valsty
bių darbininkus tarptautinio so
lidarumo idėjoj — štai priemo
nės, su kurių pagalba ’ galima 
suburti tą pajėgą, kuri nušluos 
nuo žemės paviršiaus visokį n 
plauko niekšus ir sukurs naują

nesusipratimai esą nesumanin
gų diplomatų darbas. Bet 
mums, socialistams, tai aišku 
kad Įvairus dabar tarptautiniai 
nesusipratimai yra tiesioginė 
pasekmė nevaržomo kapitąliz 
mo plėtojimosi ir tarptautiniu 
kapitalistų lenktynių, naujų rin 
kų ieškojimo, kolonijų politikos 
Šiandien visokie buržuazinių 
valstybių keliamieji nusiginkla 
vimo planai yra tik viena k vai 
lybė ir gudrus bandymai nesusi
pratėlius apgaudinėti. [vhirų? 
buvusiojo didžiojo karo smaugi- 
kai tarptautiniuose suvažiavi 
muose drožia prakalbas apie 
“nusiginklavimo proglemas” i 
lošia komedijas, nes tuo tarpu 
valstybės dar labiau ginkluoja
si, be paliovos gaminami bai
siausi ginklai, šimteriopai bai
sesni ir žiauresni už vartotus 
praužusiame kare ginklus.

Militarizmas r...gsta tik kru
vinas puotas. Tiesa, kaip jau ii 
aukščiau minėta, įvai|^s karai 
kyla dėl kapitalistų varžytinių 
ekonominėj dirvoj, tačiau reikia 
pripažinti, kad nuolatinės armi 
jos yra savaimę didelis pavojui 
tarptautinei taikai, didelis ka
ro pavojus. O ką reiškia karai 
per paskutiniąsias pasaulines 
skerdynes mes patys ant save 
kuprų patyrėme. Kad būti, 
pilnesnis vaizdas, pažiūrėsime, 
kaip atrodo didžiojo karo aukos 
skaitlinėse. Valstybės, kurio? 
dalyvavo kare, sumobilizavę- 
69,882,463 vyrus (septyniasde- 
šimjt milijonų). Iš sveikų ii 
dirbti-galinčių vyrų tarpo skai
tant procentais kare dalyvavo: 
Prancūzijos 59,4G, Vokietijos 
net 64,9%, Austrijos 55,4 G 
Italijos 46,3G, Anglijos 39,2G . 
Amerikos |8,2G.

•Kare nukautų ir kitaip dingu
sių Vokietija turėjo 2 milijonu, 
Rusija 1,700,000, Austrija 
1,542,000, Prancūzija 1.400,000, 
Italija 750,000, Anglija 744,000, 
Amerika 68,000.

Sužeistų taip, kad darbui vi
sai ar mažai betinka, turėjo Vo
kietija 1,537,000, Prancūzija 
1,500,000, Anglija 900,000, Itali
ja 800,000, Rusija 775,555, Ame
rika 157,000..

Tai tik oficialinės statistikos 
smulkmenos, tai tik šešėlis tų

Komunistai, pralaimėję S-A. 
Pild. Tarybos rinkimuose, ma
tyt prastai jaučiasi'. Jie pyks- 
tas atd “Naujienų”? kam jos 
painiausiai sužinojo ir pranešė 
i’.pic komunislų pralaimėjimą, 

t biznierių organas 
kaip

painiausiai sužinojo ir pranešė

Raudonųjų 
“LMste”, matyti, jaučiasi
vinį nukandus...

tai jie nustos gaminę

nėra 
budo 

daryt kam nors kaltinimus, kaip 
anonimiškais lapeliais. Jie šitą 
išbandė ant SLA. Pild. Tary
bos. Jeigu pasirašyt vardą po 
kaitinimais, tada ne baikos: 
kaltinimus tada reikia pr i ro
dyt, nes kitaip busi patrauktas 
atsakomybėn; gi anonimiškai 
(pasislėpus kaip apuokui) nėra 
baimes: meluok, šmeižk ir nie
kas. sako, tavęs nesugaus... 'bai
gi, ar komunistai negudrus?..

Prieš rinkimus i Seimą Lietu
vėle lietuviški “komunistai” 
nėr gvoltą piršosi su savo “par
tija” socialdemokratams į tal
ką: “remt” jų kandidatus rin
kimuose i seimą: Vėliaus gi, 
ifricš pat rinkimus į Seimą, to 
jntieš “štabe ” “komisaras” iš
leido “draugams” “įsakymą”, 
kad jie (komunistai) turi dėti 
visas pastangas, kad socialde- 
in< kratai rinkimuose pralaimė
tų! šitaip juk gali klejot žmo
gus tik sapnuodamas arba ne
išsipagiriojęs^ —Kalvis,

geresnio ir lengvesnio

Ugniakalnis Mauna Loa prieš pat išsiveržimų.
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Čia yra saugiausia vieta žmonių pinigams lakyt 
Čia moka devynius nuošimčius už indėlius į metus 
Čia įdėti pinigai dirba naudingą darbą Lietuvos 
žmonėms ir kartu neša didelį pelną indėlninkam.

Nuo $75.00 ir aukščiau
pas mus, nes mes patys esame išdirbę 
rųšies, setų ir darbą gvarantuojame 
krautuvėj didelį pasirinkimą naujau-

Kviečiame visus Amerikos lietuvius jvestuoti savo pinigus i šią didelę, tvirtą ir galinga Lietu 
vos žmonių įstaigą ir naudotis pelnu, 9-nių nuošimčiu. •
Indėliai priimami ir atmokami Ameririkos doleriais. /
Indeliai garantuojami visu banko ir banko narių turtu, kuris siekia virš $300,000,000 ir dvi
guba apsauga.

ŠUTEIKS VISAS INFORMACIJAS IR PERSIŲS PINIGUS KOPERACIJOS BANKUI BE 
JOKIŲ KAŠTŲ DEPOZITORIAMS. /

Lietuvos Koperatyvė
Tvirtovė

Bet štai Fabijonui ir Brigytai 
atsitinka nelaimė ūkyje; padvė
sė veislinė kiaulė, o dabar ir ar
klys krito, o čia reikia rugiai sėt. 
Aišku, reikalinga arklys pirkti, 
o iš kur pinigų gauti? Nutarė

Si

; Ateikite
; jais aukštos
! Turime savo
į sioa mados ir parduodame už žemesnes kainas negu
I kitur. Taipgi mes užlaikome visokios rųšies nami

nių rakandų didžiausiame pasirinkime. Ateikite pas 
mus, o mes Tamstoms sutaupinsime pinigų.

GLOEE FURNITURE & UPHOLSTERING 00.
<i«37 S. Halated St.

’ Tel. Wentworth 6890
lxxxzxxzxz x z izxxxxzjr^Txxxxxxxxo3xxxxi3anaaxxxxxxxx

vaistininko valkiotis ir iš ano 
juodo kromejio visokias bedie- 
viškas knygas skaityt, tai laiko 
yra. Ugniagešių draugijoje se- 
kretoriaut moka. Tai tegul vai
stininkas su Ugniagesiais ir 
bankui duoda atsakymą.

Brigyta visa dreba iš išgąs
čio, vos žodį beištaria.

- Dvasiškus tėveli, dovanok, 
atleisk tą sykį, dauginus to ne
bus. O galvoje sau misi i ja. — 

Fabi-
nuo

Aš ne Brigyta busiin 
jono nuo va ištinimo 
ugniagesių neatskirsi u

Je, net negirdejh'u, kad Ug
niagesiai vakarą rengia, “Ap
siriko” žada lošti, o 1;: ui jonas 
sumanytojas esąs to ;..karo.

Brigyta tik mušas į krutinę, 
tik mušas: dvasiškas tėveli, 
susimylėk ant mus nusidėjėlių, 
susimylėk ant mus nusidėjėlių.

Taip susijudinusi ir nusimi
nusi Brigyta ir net nežinodama 
kokį klėbonėlis duos atsakymą 
šarkakojo Uk. bankui pareina 
mano. Tįk štai ir Fabijonas 
knygų pundą pasibraukęs po 
pažasties, bepareinąs nuo vais
tininko. Brigytą lyg kas su 
verdančiu vandeniu ' perpylė.

— Ak tu, nenaudėli, tu ne- 
žbažnas žmogau, o ar tu nežinai 
lig šiol, kad klebonas pyksta, 
kad tu neini j Uk. Sąjungą, ir 
ko iu vaikščioji prie to vaisti
ninko, ar tu nežinai, kad kle
bonas nekenčia vaistininko, 
kaip pikto pinigo; jog klebonas 
itnori nei šarkakojo Uk. ban
kui duoti gerą žodį už mus. 
Kad map mestumei visokias tas 
Ugniagesių draugijas ir su vais
tininku jokios pažinties neturė
tumei. Eik prie klebono ir i- 
drašyk i Uk. Sąjungą.

Brigytėl, jog mudu su vais- 
stiva seni pažįstami, 
aš galiu pažintį per- 
Nesuprantu.. Kiek kle- 

Paknebnosiuose, bet 
nereikalavo pažinti 

Juk žinai, kad 
jo knygų pasiskai- 

draugija,

■

neparašys
tat atsidokavoji 

jo gerą. Ir jeigu 
nuo vaistininko ir 

neeisi
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iš šarkakojo Ūkio banko, 
rai, padavė prašymą. Už 
nėšio parėjo iš Uk. banko 
kleboną paklausimas, kas 
žmones Fabijonas su Brigyta, ir 
ar galima jiems skolinti pini
gai. Ir Brigyta kaip tai suži
nojo, kad yra pas kleboną toks 
raštas. Bėga kuogreičiausia 
prie dvasiško tėvelio prašyti už
tarimo, t. y. kad klebonėlis pa
rašytų dėl Brigytos ir Fabijono 
prielankų atsakymą į banką.

Klebonas net išsižiojo toki 
prašymą nuo Brigytos išgirdęs.

— Ką? Ar tai aš jums pie
muo esu? Kada sakiau Fabijo
nui rašytis į Uk“. Sąjungą, tai 
jis negalįs, laiko neturįs, nemo
kąs reikalus vesti. O kad prie

..A,\...
120

kaip t; 
traukli 
bonų buvo 
nei vienas 
pertraukti, 
gaunu nuo 
tyli, (k Ugniagesių 
jog yra labai reikalinga.

—Gauni knygų pasisaityt! *0 
ar gauni pinigų pasikolinti? Ar 
ką kitą tau padaro? Ar toks 
vaistininkas arba Ugniagesiai ar 
gali įtaką padaryt Uk. bankui? 
Žiūrėk, pavasarį t nikom sek
ios, bulbės supuvo, reikia po
ros šimtų litų gauti nors mirk. 
Keik šauktis į Krepšalaukio 
Ūkio banką. Ale be klebono 
ir iš ten negalima gauti. Ar ne 
klebonas 1 k. bankui 
apie mus, 
misliji, kad 
mulki, taip 
klebonui už 
neatsisakysi 
Ugniagesių draugi j 
į Uk. Sąjungą, ta 
prašau atsiprovyti kur tau pa 
tinka.

Ir tariusi tuos žodžius Brigy- 
ta užtrenkė, kaip baisiausi? 
perkūnas, duris.—Elizabietina.

“Aš laiko 
žiūrėt vie- 
vesti, ne
ini susirin-

■ r y y-

Paknvbncsių valsčiuje, ten, 
Kur viršaitis piliečiams rodo 
"špygą, jei tik liudininkų nėra, 
'gyveno brolis su seseria, kitaip 
tariant, Fabijonas su Brigyta. 
Brigyta, kaipo moteris, tankiai 
'eina į bažnyčią ir išpažinties, 
tklebonui žemai lenkias ir į raų- 
.ką bučiuoja, bučiuoja taipgi ir 
klebono panelei. 0 kas svar

biausia, tai ji yra įsirašiusi į 
.Moterų Katalikių draugiją. Bet 
su Fabijonu tai yra didelė* bėda. 

'Nors jis eina į bažnyčią, ir išpa
žinties, ir klebonui, ir klebono 
panelei bučiuoja į ranką, ale į 
Ūkininkų Sąjungą nerašos ir 
gana.

O tuo tai pu nuo aukščiausio
jo ganytojo yra įsakyta, kad 
kiekvienoje parapijoje arba val
sčiuje butų sutverta Ūkininkų 
Sąjunga, Moterų Katalikių ir 
Pavasarininkų draugija, ir kad 
kiekvieną tokią draugiją tveriu 
kunigai. Paknebnosių parapi
joje klebonas, vargais negalais 
sutvėrė Moterų Katalikių drau
giją ir Pavasarininkus, bet Uk. 
Sąjungą neklijuojas ir ganą. 
Nors klebonas moka puikiausiai 
ir gali vesti ir ves Uk. Sąjungą, 
bet reikia pirmininko, kuris pa
sirašyt mokėtų ir pasirašytų ant 
visokių protokolų, o tokiai vie
tai klebonas jau senai numatė 
Fabijoną, ir sakė jam, kad įsi
rašytų į Uk. Sąjungą, prižadė
damas jam pirmininko vietą. 
Bet Fabijonas vis: 
neturiu, man ūkis 
nam. Nemokėsiu 
noriu į ubaginą eiti 
kimų. Aš draugijų darbo ne
pažįstu.”

Nespėjo ugliiagesių kuopelė 
susitverti, o Fabijonas jau ir 
čia. ir net sekretoriauja. Ir lai
ko beturįs, ir bemokys ir pažį
stąs tokį dal bą. O ir prie vais
tininko sėdėt ir iš jo knygyno 
knygas skaityt, užtenka visam 
tam laiko.

ietims Koperacijos Bankas
KAUNAS, LIETUVA

Speciali Speciali
PIRMOS PIGIAUSIOS KAINOS

Niekad Jums Negirdėta
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Koperacija Lietuvoje
Žemės ūkio koperacija

Lietuva yra žemės ūkio šalis, 
todėl jos ekonominiame gyveni
me žemės u kini priklauso pati 
svarbiausioji vieta, šioje sri
ty koperacija turi niekuo nepa
mainomos reikšmės.

Daugely Vakarų Europos val
stybių žemės ūkis pakilo tik 
dėka žemės ūkio ^operacijai. 
Kaipo pavyzdį, galima paimti 
Danijos žemės ūkį. Gale praei
to šimtmečio, kuomet prasidėjo 
žemės ūkio koperacijos organi
zavimas, jos žemės ūkis tiek pa
sistūmėjo pirmyn, kad po porą 
desėtkų metų jis pralenkė net 
vokiečių žemės ūkį ir Šiandien 
skaitomas tiksliausia ir pavyz
dingiausia susitvarkiusi visa
me pasaulyje. Iš oficialės Da
nijos atskaitos mes matome, 
kad trys ketvirdaliai jos eks
porto yra žemės ūkio koperači- 
jos rhnkose.

Aitras ryškus pavyzdis 
tai Airija. Pradedant devy
niasdešimtais pereito šimtme
čio metais per keliolika dar
buotės metų koperacija Airijo
je padarė tiesiog stebuklus — 
žemės ūkis išbrido iš savo bega-

kurencijos net Danijos produk
tams.

Kaip mano jau buvo minėta, 
Lietuvoje prieš karą iki 1905 
m. rusų valdžios buvo labai su
varžytos koperacijos judėji
mas. žemės ūkio srity dau
giau buvo susiorganizavę dvari
ninkai. Jų pastangomis buvo 
sukurtos žemės ūkio draugijos 
Raseiniuose, Kaune, Suvalkuo
se, Vilniuje ir kitur. Prie mi
nėtų draugijų buvo suorgani
zuoti taip vadinamieji “sindika
tai’* -* prekybos skyriai, kurie 
vedė prekybą kai kuriais žemės 
ūkio produktais ir reikmenimis. 
Taipogi piieš pat karą buvo be- 
pradėjusios kurtis ir kitos že
mės ūkio organizacijos — gyvil
ių veisimo sąjungos, galvijų 

Į šėrimo) kontrolės sąjungos ir 
t. t., bet jos veikė daugumoje 
dvarininkų tarpe.

Lietuvių žemes ūkio organi
zacijų prieš karą buvo nedaug. 
Labiau pragarsėjusi buvo Mari- 
impolės “žagrė“, dirbusi dau
giausiai prekybos srity ir ture- 1 
jus jau keliolika skyrių. Pa-; 
ralėliai “Žagrei“ veikė kita ūki-' 
ninku organizacija, kuri darba
vosi žemės ūkio kultūros srity
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Serebrian.kova, caristinės Rusijos “šnipų dobutė” Maskvoj ji 
tapo šiomis dienomis nuteista kalėjimu.

linio skurdo ir pradėjo rimtai ir 
sparčiai žengti kultūros plėti
mosi keliu. Kadaise Airijos 
sviestas, bekonai ir kiaušiniai ne 
buvo Londono rinkoje net ko
tiruojami, dabar-gi tie žemės 
ūkio produktai dąro rimtos kon-

— jos pastangomis buvo suruoš
ta Marijampolėje žemės ūkio 
paroda, kuri pralenkė visas dva
rininkų ruošiamas parodas. 
Kauno ir Vilniaus gubernijose 
tas organizavimas ėjo dar silp
niau.

Dabar Yra Laikas Pirkti
Mes labai palengvinom dėl jūsų pirkimų plumbingę 
arba namų apšildymo materiolą už cash arba 

j lengvais išmokėjimais.

“Tiktai Žiūrėkit, Kad Gautumėt Sųuare Ueal”
Mes turini dideli pasirinkimą 
naujų, geru ir vandeniu šil
domų boilerių ant kurių jus 
galit sutaupyti 30% pirkda
mi dabar. Mes taipgi turime 
d’delį pasirinkimą Vaitotų 
Boilerių ir Radiation-Tanks- 
Heater'ių ir t. t. Visas musų 
vartotas plumbingas ir apšil
dymo materiolas išbandytas 
ir garantuotas. Musų mate- 
liolas parduodamas labai pi
giomis kainomis arba mes ga
lime įvesti į jūsų namus pil
nai taipgi pigiai. Tas įskaito
ma į lengvų išmokėjimų 
pianą.

Apskaitliavnnas 
Dykai

Pakimatykit su mumis pir
miausiai dėl naujų arba var
totų plumbingo reikmenų. Va
nos, Toiletai, Sinkos, l^avato- 
ries, lendres Loviai, Dūdos 
ir Sujungimai, Gasiniai I*e* 
čiai ir daugelis kitų ta vorų.
Baltas Porcelinis Kloseto Aut- 
fitas pilnai prirengtas tik- 
tai..... ■'........$14.50
Atsilankykite ir pasimatykit 
su mumis, mes garantuoja
me, kad sutaupysi™ jums 
pinigų.

Laike vokiečių okupacijos ir 
tos neskaitlingos žemės ūkio or
ganizacijos buvo sunaikintos — 
jų sandėliai ir krautuvės buvo 
išplėštos, šiame darbe vokie- 

■ čiai gavo “gerų patarimų“ iš 
j musų taip vadinamų “biznie- 
! rių”, kuriems tos organizacijos 
kenkė.

Po karo žemčb ūkio srity te
ko daryti viskas iš naujo, o są
lygos buvo nepatogios. Pirmų 
pirmiausia nebuvo žemės ūkio 
specialistų. Be to, į žemės ūkio 
kultūros darbą pirmais metais 
visuomenė mažai kreipė dėmė
siu, nes reale musų valstybės 

'padėtis vertė ją visas savo jė
gas padėti tam, kad gyviems 
išlikus ir valstybę apsaugojus. 
Vėliaus, 1921 ir 22 m-, nuolat 
krintantis vokiečių markes kur
sas nedavė galimybės šioje sri
ty pradėti rimtą darbą.

Tik 1922 m. prasidėjo žymes
nis Ž. ūkio srity darbas. Šiau
liuose įsisteigė žemės Ūkio Ko* 
peratyvų Sąjunga “Gaminto
jas“, o Kaune Lietuvos Žemės 
Ūkio Draugija, kuriai vadovau
jant buvo surengta Kaune pir
moji Lietuvoje žemės ūkio ir 
pramonės paroda, žiemą 1922-3 
metais buvo padaryta pirmi ry
šiai su Vakarų Europos rinka 
ir pradėtas planingas musų že
mės ūkio produktų eksportas į 
užsienį. 1923 m. buvo įsteigta 
Lietuvos žemės Ūkio Kopera- 
tyvų Sąjunga (Lietuvis), kuri 
vienijo visas esančias Lietuvoje 
žemės ūkio draugijas ir kopera- 
tyvus tiesioginiai arba per mi
nėtą aukščiau “Gamintoją“.

Tų sąjungų tikslą galima ma

tyti iš jų įstatų 1§, kuris skam
ba šiaip:

“Sąjunga turi tikslo a) de
rinti veikimą atskirų žemės 
ūkio koperatyvų ir draugijų,
b) palaikyti nuolatinius tau) 
jų ir kitų koperatyvų ryšius,
c) įvairiais budais kelti ir to
bulinti krašto žemės ūkio 
kultūrą ir žemės ūkio pramo
nę, d) organizuoti žemės ūkio 
gaminių perdirbimą ir betar
pį pardavimą krašto viduje 
ir užsienyje.“

Aplink “Lietuvį“ susispietė 
341 organizacijos: žemės ūkio 
draugijos—pieninės, veislinių 
gyvulių ir arklių gerinimo drau
gijos, galvijų tvartų kontrolės 
rateliai ir sėklų gaminimo Lietu
voje Sąjunga.

A Vaitkevičius.
(Bus daugiau)

Mes kalbame lietuviškai
Atda . vakarais iki 7:30. Nedėlioj iki 2 po pietų

Square Deal
PLUMBING SUPPLY HOUSE' > *

1719-30 So. State Street
Netoli 18th ir State Street

Phone Calumet 0998 ir 3230

Todėl, kad ji turi dailų ir 
stiklinį pavirš) ir nebijo oro 
permainų. Jos tamprumas 
neduleklžiu supleišėti ir jsi- 
leisti drėgmės, kuri yra 
priežastimi puvimo. •

Sveikatos Dalykai
Rašo l)r. A. M on tvidas

VAISTAI IR PERSILEIDIMAS

Siauro proto žmogui pasau
lis išrodo keistas. Paimkime 
kad ir šeimynos klausimą: vie
ni aukautų viską, kad tik su
silaukus kūdikio, kiti daro vis
ką, kad tik neturėjus, treti 
stengiasi turėti ^tik aprybotą 
skaitlių. Norint suprasti ši
tuos įvairius palinkimus, rei
kia studijuoti kiekvienos šei
mynos ekonominę ir socialę pa
dėtį, šeimyninius santykius, re
ligiją ir psichologiją. Vienok 
kokios priežastys nebūtų, yra 
laktas, kad šiandienine šeimy
na nenori visai turėti kūdikių 
arba pageidaujami yra tik du, 
trys, (kimia tečiaus eina savo 
kursą ir, nemokant pasisaugo
ti, susilaukiama daugaiu kūdi
kių, negu jų buvo geista. Šito
kiuose atsitikimuose ateityj mo
teris ieško pagalbos persileidi
me. Tą pati daro ir merginos. 
Aš ne dvasiškis ir ne mano rei
kalas kalbėli apie moralę pusę 
šito klausimo. Man svarbu duo
ti sveikatos patarimų.

Labai maža moterų dalis ži
no, kad nėštumo sunaikinimui 
vaistų nėra. Tos, kurios žino, 
yra patyrusios ant savęs. Ne
toli visos, kaip ir netoli visi 
vyrai, vis da mano, kad yra 
vaistų šitam tikslui. Jos mal
dauja jų pas gydytojus, aptie- 
korius, akušeres ir šiaip “daug 
žinačias“ bobutes. Bobutes ir 
tūli aptiekoriai neretai parduo
da afba bent pataria. Vienok 
tie vaistai neatlieka darbo. 
Mat tokių vaistų nėra.

Tūlos moters, kurios yra vais
tais persite i dusios, juoksis iš 
mano pasakymo. Bet lai jos vi
sos padaro mitingą ir pasisako,

kokius vaistus kuri vartojo. 
Pasirodys, kad vienai gelbėjo 
ricina, kitai Epsomo druska, 
trečiai kininas ir laip be galo. 
Visa litanija aptiekoj perka
mų vaistų ir įvairų kitų žolių 
ir daiktų vartojųama vienam 
tikslui persileidimui. Kiekvie
na giria ir garantuoja savąjį. 
Bet tikrenybėj nė vienas jų nė
ra geras persileidimui. Pasi
taiko, kad nėščia moteris išge
ria ricinos ar ko kito vidurių 
suliuosavimui, iš ko seka persi- 
1 idimas. Jis gali įvykti nuo 
bile kokios ligos, nuo susiju
dinimo, sunkaus darbo ar kė
limo, gali įvykti nuo daugelio 
vaistų. Todėl nėščia moteris 
turi būti atsargi, kad neapsir- 
gus, kad nepaėmus bile kokių 
vaistų, turi apsirubežiuoti dar
be, apsirėdyme ir pasilinksmi
nime. Kaip sakiau, persileidi
mas gali įvykti nuo šio ar to, 
bet nėra vaistų jo tikram pa
darymui.

Vienok moters tiki, tad ir 
gerią įvairiausius nuodus ir 
pąvojingus vaistus. Geria fos
forą, ima nežmoniškas dožas ki- 
nino, si ridini no, skalsos grūdo, 
įvairių aliejų ir kitko. Ima, kol 
tik apsvaigsta,apalpsta,pradeda 
vemti, kol tik virsta ligoniu. 
Tiesa, kartais dėl užsinuodiji- 
mo arba sugedimo inkstų bei 
širdies nuo vaistų įvyksta per
sileidimas. Kartais,, bet ne vi
suomet. Ne todėl, kad vaistai 
geri, o todėl kad jie užnuodijo 
kūną arba padarė ligą, įvyko 
persileidimas.

Vienas mažiau nuodingų, bet 
labai pavojingų vaistų, kuriuos 
didele moterų dalis vartoja, yra 
skalsos grūdas. Perkamas jis 
skysto ekstrakto pavidale ir 
geriamas didelėm dozom. Jis į- 
tempia raumenis, ypač valios 
nekontroliuojamus—gimdą, šir
dį, gyslas, žarnas, ir kt. kraujo 
spaudimas gyslose pasidaro 
didelis. Jei sienos silpnos, ar
terija plyšta, ypač smegenyse. 
Jei neplyšta, neretai seka aneu
rizmas, arterijos išsipūtimas- 
Gali pasidaryti ir širdies išsi
pūtimas. Imli šitą vasitą tu
rint apykietes arterijas ir ma
žomis dozomis pavojinga, dide
les dožas ir da per ilgą laiką 
imamos pavojingos kikvienam.

Ilga butų istorija aiškinti, 
ką padaro fosforas, kininas, 
strichinas ir kiti vaistai pervir
šijančiose dozose. Besistengda
mos persileisti vaistais, moters 
gauna žarnų įdegimą, inkstų į- 
degimą, kepenų ir širdies su
gedimus ir ką tik ne. Jeigu jos 
žinotų, kokie pavojai gręsia jų 
sveikatai ir gyvybei, ne viena 
moteris neiimtų vaistų persi
leidimui. Geriau pasiteirauti 
pas gydytojus, kaip pasisaugo
ti nuo nėštumo, negu rizikuoti 
sveikatą ir gyvybę.

Gen. J. Ilaller, kuris organi
zuoja armiją, kad pašalinus Pil
sudskį iš Varšuvos.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėstr 
taip pataria Lietuvos bankai

Geriausia Vertę Six
Gerumas, plūs vertė! Šia
me geriausiame Six, 
Hupmobile suteikia šešių 
cilinderių veikimų suly
ginant su karais kurie 
turi daug augštešnę 
kainų.

Balzekas Motor Salos
6012 So. Kedzie Avė.

Tel. Republic 3733

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti- 
1 XT • • ' <nų. Nei vienas ne
gali būti be

[Ji8 yra rekomen- 
duojamas per

Dr.B.McNicholas
■ INVI»ORATIrtG j
ffljoon ran convalsscbhts į 
• RLIPtiHlNG 
B OOOO FOA TMI KOMI {
k 10VTH • »« •••«»*»• »• Į

£ f - LLM IITT---------

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus 'XI

'Ctictv

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Jūsų Sutaupytas Pirmas Tūkstantis Doleriy
Tik pagalvokit kokj turėsite džiaugs
mą kuomet žinosite, kad jus tikrai 
turite sutaupę pirmutinį tūkstantį 
dolerių.

Padarykit šį metą sėkmingu. Siste- 
matiškas taupinimas turi dvigubą tik
slą. Jis netik užtikrina ateitį, bet 
suteikia jums apsaugojimą ligoje ar
ba bedarbės laiku.
Kokia jūsų ambicija galit būti — įsi
gyti biznj, namą ar ką kitą — taupu
mas yra žinomas dalykas iki pat 
galo.
Jūsų taupymą sąskaita yra didžiau
sia pagelba visame gyvenime.

The STOEK YAROS 
TRUST & SAVINOS 

BANK
4150 South Halsted St
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Ruffle* ir
“Charlestono” 
šokis.

Pleiskiny mirtina* priešas tuo
jau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazito.

Pamėginkite bonkų per sa
vaitę ar dešimti dienų, o busite 
nustebinai.

65c. vaistinėse arba 75c. per 
paštų tiesiai iš laboratorijos.

Šok ir ttęepsfk ir galva kraipyki 
Bet saugokis neprikrėsk savo 
šokėjui akis pleiskanom.

Ištikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia pleiska
nom.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry and So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

PEOPLES HARDWARE 
AND PAINT GO.

SAVININKAI

GREGŪROWICZ BROS.
Užlaikome:

Maliavos, Aliejų, Stik
lų, Aūlo reikmenų, Įran
kių, Indų ir kitokių nami
nių reikalingų reikmenų.

Turime plumbinių ir 
elektros reikmenų.v

Perkantiems 3 galionus 
dažų sykiu — duosime 
brušį dykai.

1901 W. 47th Street
Telefonas Lafayette 4139 

Chicago, III.

B. Kanne’s Fair 
HARDVVARE IR NAMU PAPUO

ŠIMO REIKMENYS
Gaso fitingai, Maleva, Alyva ir 

Langų Stiklai.
Nusipirkite geriausios maišytos 

malevos galionui .............. $1.89
Calcimine visokių spalvų sva

rui .......................................... G’/įc
3345-49 So. Halsted St.,

Phone Houlevard 7022

“OREMUS”
Chemical Laboratory

Šitoj Laboratorijoj yra išdir
bamos garsios gyduolės, ku
rios greitai ir labai pasekmin
gai gydo sekamas ligas, kaip 
ve: 1) “Oremus” garsi gyduo
lė nuo sumišimo proto, nuo 
nuomario ir nuo išgąščio. 2) 
Garsios gyduolės nuo reuma
tizmo. “Oremus” Liniment 
ir geriamas j vidų, kurios 
greitai ir pasekmingai praša
lina iš kūno ir sąnarių skaus
mus. Šie vaistai yra išdirbami

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street

Chicago, III.
t_______  J

Ei, Trockiniai!
Ei, tavorščiai, bolševikai, 
Kiek jau jus beliko?
Ar jus žinot, jog sarmata
Rodyt kūnų plikų?

“Ježednevna” jau pražuvo. 
Kaip Zablockio muilas...
Drulio armija sugriuvo, 
Liko “trys” chamuilos.

Evoliucija juk veikia
Ir į jus’ makaulę.
Nors {{protelio jus teturit,
Kaip klebono kiaulė.

Drąsos, liesa, jums netrū
ksta—

Tame jūsų protas...
.Juk ir blakė naktį dūksta, 
Lyg žirgas nežabotas.

I Niekus pliupti gali žėdnas, 
O Drulis, - ypatingai.
‘‘Bloga bus be ježednevnos”
Jis sako rūpestingai.

Sandviėiukai brolio Trockio, 
Retai beateina;
Koncertukų piniondzėliai — 
Beregint išeina.

Visas pastangas jus dėjot
IJ LSA. isprusti...
Savo ausis ar regėjot?
Dabar galit papusti...

Kandidatai jūsų liko 
Atsiprašant... gurbe. 
Visi tavorščiai apsiriko 
“Jau, sako, esam liurbiai”.

Vilnies štabas nusiminęs
LSA. rinkimais — 
“Pralaimėjom”,—skelbia žinios, 
“Mes visais puolimais”.

—Padauža X.

Kur Chicagos oras 
dvokia

Kur Chicagos oras dvokia, 
Durnų debesiai,
Suodžiai krinta už kalnieriaus, 
Tartum apvyniai.

čia munšainas tik garuoja 
Pro skiepų plyšius;
Policistai tik dainuoja, 
Nes gauna kyšius.

Vyrai, moters baliavoja 
Per kiauras dienas, 
Pi įsigėrę durnavoja 
Kreizius kiekvienas.

Ir sugrįžęs aš iš džėlos,
Dairausi aplink:
Nėra paipų, katiliuko, 
Nors iš peklos imk. 
 ♦

BATTERIES PIGIAI’!

VVestern Auto Supply & Bat 
tery Service

4614 So. AVestern Avenue.
Tel. Lafayette 7422

Mes priimam^ jūsų senas 
batteries kuomet pirksite nau
jas.
Auto Accesories Ford dalys

PO GAISRO 
IŠPARDAVIMAS

Gegužio 9tą dienų 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.

JOS. F. SUDRIK
3343 So. Halsted Street

Visos moters susirinko 
Manęs atlankyt, 
<) rnunšaino nėr nū lašo, 
Nėr kas pastatyt.
Kad juos velnias tuos sausuo

sius, -
Sakau: “Go to heli!” 
O aš pirksiu katiliukų, 
Pradėsiu virt vėl.

—Pustapedis.

Žemaitijos karaliukas
Aš strielčiukas Dagiliukas 
Žemaitijos karaliukas, 
šacher-macher pykšt! pokšt! oi! 
Bojus, rojus Lietuvoj!

Mano skvernai ilgi, juodi...
Parše, lito ko neduodi?., 
šacher-macher ir tt. , 

Mano slrielba išpucuota... 
Vyskupėlio aprobuota... 
šacher-macher ir t.t.

Aš žandaras, aš klebonas— 
Žemaitijos didis ponas, 
šacher-macher ir tt.

Cicilikus šnipinėju— 
Gaspadinj glamonėju... 
šacher-macber ir t.t.

Oi davatkos-moterėlės, 
Kunigų pastumdėjėlės... 
šacher-macber ir tt.

Kunigėliai meiliai valdo, 
Kas neklauso—žandus daužo, 
šacher-macber ir t.t.

Tur mokyt v jie žvalgybų— 
Su elektra krato, žnyba! 
šacher-macher ir tt.

Pagarsėjo mus’ Barniškis 
Ir žvalgyba—Vilkaviškis, 
šacher-macber ir t.t.

Elektravo ir kapojo...
Ko norėjo- - sužinojo, 
šacher-macber ir tt.

Aš ant bačkos užsilipęs, 
Agituoju davatkikes... 

šacher-macher ir tt. 
Ei, davatkos; susiglauskit 
Cicilikus engkit, spauskit. 
šacher-macher ir tt.

Cicilikai bačkų griauna 
\Jano strielba pykšt-pokšt!

šauna.
šacher-macher ir t.t.

Aš klebonas, aš žandaras! 
Cicilikams tai bus karas! 
šacher-macber ir tt.

Su bedieviais susigrumiau
I Ameriką išdūmiau, 
šacher-macber ir t.t.

Skamba-žvanga doleriukai, 
Reiks Daratai pirkt batukai, 
šacher-macher ir tt. (

—Klipyta.

Padaužiškos pastabos
Ar negalima atidėti?

Adventistai skelbia, kad šį
met būtinai Įvyks pasaulio pa
baiga. duodu įnešimų, kad kaip 
nors ją atidėjus iki kitų seimo 
rinkimų ."Lietuvoj ,kad bent sy
ki da davus klerikalams išban- i
dyti savo jėgas.

Pagelbėjo pralaimėti
Lietuvos socialdemokratai at

metė komunistų bendro fronto 
pasiūlymą, lyg nujausdami, kad 
tai reikštų pralaimėjimų. Ko
munistai tuomet nusprendė 
gelbėti klerikalams ir rezulta
tas žinomas...

Bolševikai buvo atsiuntę pi
niginės paramos Anglijos strei- 
kieriams, bet šitie grąžino jų ir 
pasakė, kad nuo ubago tarbos 
jie nenori atimti.

Kadangi šiaurinis žemės aši
galis jau tapo surukta, bolše
vikai turėtų pasiųsti ten kokį 
nors komisarų išmozoti jį de
gutu, kurio jie turi apsčiai.

Vieną Chicagos lietuvį dak
tarų bolševikai vadindavo dole
rių gaudytoju ir beprincipiu 
žmogum. Jie sakydavo: “Ro
dyk jam dolerį ir jis iki Rymo 
paskui tave eis”. Jie taip ir pa
darė: rodė jam dolerį ir jis 
sekė paskui, tik bolševikai pa
suko nuo Rymo ir pakreipė jo 
kelionę link Maskvos. Jis vis da 
bėga paskui bolševikišką dole
rį.

Kitas nusenęs Chicagos dak
taras jojo ant juodo arklio j 
SLA. viršininkus, bet suklupo. 
Arkliais ir da juodais šia gady
nę toli nenujosi.

Pohinedielnos gazietos ižda- 
telstvo skelbia, kad jeigu bus 
prichodo, ježednevna gazieta 
kada nors vozduchui atsimai
nius išeis. Pagada, vozduchas 
(arba, kaip lietuviai sako, oras) 
ir yra važniausia prieina neiš
ėjimo. Mat gazietos fondas 
vozducho bijo—reikia nuo sau
lės slėpti. Miglotuose čėsuose 
bus kas kita.

Reikalinga 100 durakų aukoti 
į 100 bolševikų fondų, priklau
syti 4 bolševikų organizacijoms 
ir balsuoti sulig įsakymo. Žmo
nės su galvomis neatsiliepkite. 
Pusgalvius šiaip taip priimam.

—Komisaras.

Katalikų kunigai sakosi esą 
Kristaus mokslo sekėjai, nors, 
visi protingesnieji žmonės žino, 
kad tai melas. Bolševikai giria
si esą Markso mokslo sekėjais, 
nors irgi visi protingi žmones 
žino, kad tai melas. Vieni ir 
kiti yra toki bukapročiai, kad 
giriasi ir dangstosi tuo, kam 
patys yra priešingi. Sugalvoki
te ką nors patys, vyrai!—P. M.

' ____ a------

Davatka
Prie koplyčios slenksčio klū

pėjo sultinga boba, lingavo su
dėjus rankas, dūsavo ir stenėjo, 
tarsi ryt ant kartuvių vedama.

Laukiu tramvajaus ir turėda
mas laiko, bobai pabaigus mal
dų, pradėjau pasiplepėjimų.

Ką gi tamsta taip karštai 
Pono Dievo prašai?

Boba žvilgterėjo į mane, kaip 
šuo į nuluptą kiškį ir kų tai 
piktai sumurmėjo.

—Matai tamsta— tariau to
liau—laikai dabar tokie sunkus, 
kad tur būt ir Ponas Dievas 
apie mus užmiršo.0

Ta gili filosofija nuginklavo 
bobų.

—Aš tai dėl savęs nepratusi 
Pono Dievo niekais gaišinti. Aš 
visuomet tik apie tai meldžiu, 
kad mano priešai išdvėstų, ta
da jau pati duosiu sau rodos, 
o iš kitų nieko neprašysiu.

Labai gerai tamsta darai— 
tariau rimčiausia. — Kas dėl 
kitų meldžiasi, tų Ponas Dievas 
greičiau išklauso. Bet pas 
tamstų tur būti apsčiai priešų, 
net dangaus galybes reikia tal
kon kviestis.

—Neturėčiau! Ar tai blogi 
kaimynai duoda žmogui gyven
ti? Kur tik pasisuksi, tai tik 
ir žiuri kaip tąve nuskriausti. 
Astuonios šeimynos gyvename 
vienuose namuose, tai sakau 
tamstai, dieną ir naktį karas. 
Aš ten su jais neperdaug pjau
nuos. Įkirėjo. Bet užkabinta 
tai pepasiduosiu ir tam ar ki
tam burną ištaškysiu, gi taip tai 
rami širdis ir tik kasdieną Po
no Dievo prašau, kad juos mėš
lungis susuktų.

—Na, o Ponas Dievas ką gi?
—Ponas Dievas kaip jau Po

nas Dievas. -Kartais išklausys, 
kartais ne. Vakar tai rąžan
čių sukalbėjau, nes Pečiukienė, 
kur priešais mano durų gyvena, 
puodų verdančio šarmo sau 
ant pilvo išsipylė ir guli dabar 
ligoninėje. Bet tokia Dievo 
meilė ne tankia; pasitaiko. Ne
labai Ponas Dievas skubus, 
kad vargšų išklausyti, ne... Nors 
aš sakau tamstai— niekuomet 
dėl savęs nieko neprašau, tik 
dėl kitų, visydos dėl kitų!

Užbaigiau pasikalbėjimą, nes 
artinosi tramvajus.

—A. Bergždaitis.

Pasaka
(Laike atlaidų Joniškyje, Šiau
lių apskr., iš žodžių senos

ubagės užrašyta) '
Atšvilpė velnias mirštančio 

kunigo dūšios. Kunigas ir pra
garo nenori ir mirties bijo, pra
šosi: Dievo tarno gyvenimas 
sunkus— jei buvo nuodėmių 
—atleisti reikėtų. Žodis už žo
džio sutarė, taip: kunigas kol 
kas j pragarų, gi velnias ant 

metų į klebonijų kunigo gyve
nimą vargus ištirti...

Praėjo metai ir daugiau, o 
velnias ir burną platyn atpe
nėjo ir pilvų užsiaugino, ir ran
kas nobažnai sudėjęs aukštyn 
akis varto; jau našlių globėju 
tapo ir jų turtus aikvoja.

Kunigas pragare apsiprato, 
šeriais apaugo, aprūko. Ant 
blogos širdies griešninkus pa
spirgina ar su raganomis ban- 
kietus kelia.

Velnias gi, nors pragaran ne- 
besiruošia, bet tarnauti jam ne
nustojo: saviškių daugiau atsi
kratęs, tai kalėdoti važinėja, 
moteris ir mergaites viliodamas, 
tai karčiamoje per naktis su 
viengenčiais uliavoja dėl pasi
linksminimo dvi raganai ti iš 
Šatrijos kalno atsigabenęs; 
nors Į skolas įlindo, bet kas 
velniui skolos!

Kas narsus ir drąsus, kieno 
širdis tvirta, tas tenusiprausia 
šyęstu vandeniu, kad jo nepa
mato ir nueina nakčia prie, 
karčiamos langų, iT kada muš 
dvyliktą pamatys, kaip nelabie
ji žmogaus pavidalo nustoję, 
kudloti ir raguoti raganai^ 
ant kelių susisodinę degtinę 
traukia ir kartoja. Priglaudęs 
ausį prie lango išgirs, kaip su
sipykę barasi:- Kur septinkę 
kavoji, rupuže! Aš'trisdešimts 
dūšių pastačiau,— ne iš skied
rų losiu!

Prieš gaidžius, pasislėpęs už 
kertės gali matyti, kaip vėl tas 
ilgus rubus užsimovęs Į klebo
nijų, tas plačią barzdų prisika
binęs miškyniu miškan, žmones į 
po girias kladižioti ir gąsdinti 
—visi skirstosi ir grįžta kiek
vienas prie savo darbų...

Bet, sako, nebeilgai jau kip
šams viešpatauti. Ateis tokie 
laikai, kada gegužės mėnesį 
pakils didžiausios karštos aud
ros. Garai iš balų ir purvynų 
debesiais apvilks dangų— žmo
nės, it apkaušę, puls viens 
kitų, muš, šmeiž, kolios. Tai 
bus paskutinieji velnio darbai. 
Papus malonus gaivinantis ge-j 
gūžės vėjalis; išsklaidys rukus 
ir velnias pražus it nebuvęs.

Prašvis saulutė ir atsipeikėję, 
kaip iš ilgos ligos žmonės gėrė
sis gyvenimu ir galvoti galvos, 
protauti protaus, bet ilgai ne
galės suprasti, iš kur buvo už
kritę tie vargai-bėdos, ir kaip 
jie juos iškęsti galėjo. Tie ta
kai, kuriuos pramynė velnio ko
jos, ilgai laikys kokį tai savo
tišką kvapų ir nelaimingas, ku
riam teks tokiu taku eiti čiau- 
dės ir čiaduės. Tik vasaros sau
lute rudens lietai ir sekančios 
žiemos šalčiai tų užsilikusį kva
pą ičdegins, iškalnuos ir iššal- 
dys.—A. Bergždaitis.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

DR. A. WARCHALOWSKI 
OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilvvauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo G iki 
9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną

sveikata
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HSALUTARO RYTAS

Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangun

KODĖL?
2) — pietus — f TRYS DIENOS LAIKAI
3) — VAKARAS. )

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogų* be Salutar* 
negali būti
1) — Salutara* priduoda apetitų
2) — Salutaras viduriu* išvalo; 
fiį — Salutaras pataiso sveikatą.

doleris ir kvoteri* bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO 
639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

Nuo Odos 
Skaudamo Mėty
Jis prašalins niežėjimą ifi sykio 

yru labui tiiinkAnuunUa n gydantis 
kur tik yru o«la h u že imlu arba parau
donavusi l’aug Kentejimų nuo viso
kią odoa Ilgų galima išvengti varto
jant laiku Aia.- puikias gyduoles Ca- 
dutn Oiiitinent yia getas nuo gydy
mo 'šbe.riino, spuogų, šlakų, skaudu
lių, išbėrimų, suski dusios ūdos, karš
čio, pilės, pučkų, sioį<ų idbertinų, ša
šų, dedervinių, įsidreskimų žaizdų, 
užgavimu skaudulių, nudegi mų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
57G Fifth Avenue, New York.

DR. ROSS turi dalei- 
<limą praktikuoti Medi
cinų ir Chirurgiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tas Illinois State Board 
of Health. Buvęs Svei
katos Komisijonierlus 
antro didžiausio mies
to Illinois valstijoj. Yra 
baigęs didžiausią Medi
cinos Kolegiją ir turi 
patyrimą virš trisdešim
ti metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatiškų Ligų.

SERGANTI ŽMONES!
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie tserga

Kraujo, Odos,‘Inkstų, 
Pūslės, Chroniškomis 

ir Privatiškomis
Ligomis

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

Ross yra išgydęs 
tūkstančius, ku
rie turėjo tas li
gas.
Serganti yra už
prašomi atsilan
kyti ir gauti tą 
patį gydymą, su 
pagelba kurio gy
dytojas yra atga
vęs sveikatą tūk
stančiams kitų.

Del 
Nusil
pusių 

ir
Visai 

Bejėgiu
Vyrų

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

Nieko Nekainuoja Pasita
rimas su Dr. Ross.

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

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

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

t
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i Jei nori turėt
I nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

W. J. STANKŪNAS

Ros. Tel.

fotografas

Vestuvių, (iru 
pių ir .šeimynų 
Musų Spvciu 

urnas.
^3115 South

Halsted St.
Tel. Yards 154G

BIRUTĖS
Saldainiai (Kendės) iš Lietuvos

Jau yra galima gauti skaniau
sių ir geriausių Birutžs 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 60G2

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.

1$ SENŲ AUTOMOBILIUI 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

tombbiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

DAIMONDS
Pirkit Deimantus Pas 

Junievicz

Naujausios Mados 
Šliubiniai Žiedai

ALEX R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., 

Chicago.

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIDVVIFE 

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliausi išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal 
ligą. Taipgi pa

tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

Valandos: Utarninkąis, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Subatomis 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio- 
mis ir šventadieniais pagal sutartį. 
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUNI) mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padeka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c. ar dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ill.
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