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Abd-el-Krimas esąs 
sugautas

Karą Kinuose palaiką sve
timos valstybės

Pranašauja greitą Švedi
jos valdžios kritimą

Reakcininkai susijungę nuvers
ti socialistinę valdžių, dėl 
streikininkų pašalpų

STOKHOLMAS, Švedija, geg. 
23. — šią savaitę Švedija kad 
tik nesusilauktų valdžios krizio. 
Richardui Sandleriui, socialde-

Reakcininkai Švedijoj ruošiasi 
verst socialistinę valdžią

Abd-el-Krimas, riffiečiy 
vadas, sugautas?

—----- m
Jį suėmusius franeuzams pa

lankios riffiečių giminės; ži
nia betgi nepatvirtinta

TANžIBAS, Morokka, geg. 
23. — Nepatvirtinti pranešimai 
iš Targuisto skelbia, kad riffie
čių vadas Abd-el-Krimas ir jo 
šeimyna buvę pačių riffiečių 
suimti. Juos suėmę franeu
zams pąjankųs čiagimiai. ,

Kodėl nesiliayja pilietinis 
karas Kinuosee

Jį tyčia kursto, Kinams išnau- 
naudoti, svetimos valstybės: 
Anglija, Rusija ir Japonija

HANKOW, Kinai, geg. 23. — 
(Chicagos Tribūne koresp. John 

(Powell). — \Vashingtono kon
ferencijos garantijos, kad sve
timos valstybės nesimaišysią į 
vidurinius Kinijos dalykus, yra 
negyva raidė. Ketveriems me-

mokraui premjerui, veikiausiai 
teks pawraukti, sumuštam tuo 
pačiu Kidi-’.nnu, kuriuo pieš 
dvejetą nn*!ų buvo sumuštas ,;o 
pranokėjas, premjeras Brauti*)- 
gas, konflikte tarp valstybines 
nedarbo komisijos ir valdžios. •

Rimta padėtis susidarė Stri- 
pa kasyklų streikininkų klausi
mu. Streikuojantieji Stripa ka
syklų darbininkai pareikalavo 
valstybės pašalpos. Komisija 
atsisakė reikalavimą išpildyti. 
Tada streikininkai apeliavo į 
socialistinę krašto valdžią, kuri 
nutarė, kad pašalpa butų jiems 
teikiama.

Del tokio valdžios nutarimo, 
visos dešiniosios opozicijos par
tijos parlamente jungiasi daik- 
tan tikslu premjero Sandlerio 
valdžia nuversti. *

1 i'HCitic hf.d Atlantic Photo)

Henry Chilton, anglų ambasados Washingtone juriskonsula- 
tas, ir Sir Robert S. S. Baden-Powell (po kairei), skautų pirmasis 
organizatoius.

Nematyt galo Anglijos 
kasyklų streikui

Lenkija rinksis naują kra
što prezidentą

Abd-el-Krimas patariąs 
riff iečiams pasiduoti

Koki Lietuvos “krikščio- 
niy” “veikėjai"

Sakosi amunicija baigiantis, ir 
belieką arba pasiduoti prie
šams, arba kovoj žūti

Rusų ir vokiečių šnipas pasida
rė dideliu veikėju pas krikš
čionis

tams praslinkus po tos wash- 
ingtoniškės konferencijos Kini
jos padėtis šiandie yra vėl to
kia, kaip kad prieš pasaulinį 
karą: Kinai vėl yra svetimų

Amerikos kapitalas 
briaujasi j Lenkiją

Angliakasiai prašo geležinkelie
čių talkos — negabenti gele
žinkeliais anglies

FEZAS, Morokka, geg. 23.— 
Kovojančių prieš franeuzus ir 
ispanus riffiečių .vadas, Abd- 
el-Krimas, matyt nusijaučia 
nebeįveiksiąs savo priešų. Pra
neša, kad jis išleidęs atsišauki
mą į visas jam dar ištikimas 
Biffo gimines, kuriame jis sa
ko, kad jo amunicija baigiantis 
ir kad dabar pasilieku viena iš 
dviejų: arbi pasiduot pm 
šams, arba kovoti iki paskuti
nio galo.
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Abd-el-Krimą rėmusios giminės 
pasiduodančius franeuzams
FEZAS, Francuzų Morokka, 

geg. 23. — Francuzai skelbia,
kad riffiečių frontas lytiniame valstybių auka, 
sektore vis labiau kiužtąs prieš 
francuzų ofensivą.

Kiffo giminės, pirmiau buvu
sios Ištikimos Abd-el-Krimui, 
dabar viena po kitos pasiduo- 
dančios franeuzams.*

BBESLAVAS, Vokietija, ge
gužės 23. — Du amerikiečių 
koncernai^ Anaconda Copper 
Mining kompanija ir bankinin-

Maršalas Pilsudskis kandidatuo
ja; krašto seimas šaukiamas 
Varšuvoj gegužės 31

Valstybės iždas turėsiąs 
200 milionų perviršio
WASUING'rONA.S, geg. 23.

Valstybes iždo valdininkai 

vakar pareiškė, kad fiskaliniais 
metais, kurie baigsis birželio 
30 dieną, valstybės iždas turė
siąs daugiau kaip 200 milionų 
dolerių perviršio.

Nežiūrint, kad pajamų mo- 
kesniai buvo žymiai sumažinti, 
valstybės pajamos mokesniais 
balandžio mėnesį buvo $112,- 
809,642, arba $6,305,000 dau
giau kaip praeitų metų balan
džio mėnesį.

Bendrai situacija Kinuose 
šiandie yra tokia:

Japonija remia Mandžurijos kų W. A. Harriman & Co. fir- 
vadą Čang Tsoliną ir Fengtienų ma paima savo kontrolėn 
partiją; Rusija su Vokietija George von Giesche’s papėdi- 
remia “krikščionių” generolą nių savybes Lenkijoj. Tuo daly- 
Feng Juhsianą, radikalius kuo, ku derybos, kurios ėjo jau nuo 
minčunus (nacionalę 
armiją) ir Kuomintanų 
Anglija remia maršalą 
fu ir <5ihH Ipiirtijg..

Amerikos Jungtines

bes, nors taipjau yra pasisakiu- klauso kai kurios puikiausio! 
sios už “atdarų durų’’ politiką
ir Kinų teritorijos neliečiamy- taipjau apie 10,000 akrų dirba- 
bę, žiuri tik, kas dedasi, ir ne- mos žemės ir apie 7,000 akrų 
tiesioginiu budu finansuoja vi- girių.
sas tas grupes, teikdamos pas-• ------- »----- -—

liaudies praeitų metų lapkričio mėnesio, 
partiją; dabar tapo pabaigtos.
Vu Pei-
Valsty-

Von Giesche’s 
kontroliuoja 1O nuoš. 
ko gamybos pasauly.

koncernas 
visos cin- 
Jam pri-

anglies kasyklos Vokietijoj.

Graikų diktatorius pa
siima d” portfeliu

ATĖNAI, Graikija, geg. 23. 
— Graikų prezidentas Pangalos 
pareiškė, kad jis esąs nepaten
kintas tuo. kaip ministeris Pa- 
raskevopulos vedąs užsienio ir 
vidaus dalykus, o todėl užsienio 
ir vidaus reikalų ministerių 
portfelius jis pasiimsiąs sau.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

v«o icjnucuuvD pao- . ------------- —y   

kolų Japonijai ir Europos vals- Arkivyskupui teko joti 
tyliems, I anį muJo

Nors visos trys Kinų partijos 
skelbiasi, kad jos kovojančios 
dėl tam tikrų politinių princi
pų, jų įtaką betgi didžiumoj nei 
tralizuoja jų užsienio politinių 
rėmėjų privatiniai siekimai. Del 
pavyzdžio, Japonija remia gene
rolą čangą, gaudama už tai iš 
jo ekonominių ir geležinkelio 
teisių Mandžurijoj; Rusų-Vo
kiečių kombinacija, remiančioj! 
“krikščionių” generolą Fengą, 
gauna už tai geležinkelio ir 
ekonominių teisių Mongolijoje; 
Anglija gi remia maršalą Vu 
Peifu dėl panašių interesų cen- 
traliniuose Kinuose.

Viso to rezultatas yra —Ki
nų generolų tąsynės, ir pilieti
nis karas, neleidžiąs Kinams 
nurimti ir sukurti nepriklauso
mą ir autoritetingą krašto val
džią.

LONDONAS, geg. 23. — Ka
dangi premjero Baldwino taiky
mus pasiūlymai buvo atmesti 
kaip kasyklų darbininkų, taip 
ir kasyklą savininkų, o todėl ir 
kasyklų streikui galo neįmatyt, 
tai angliakasiai per savo fede
raciją atsišaukė į geležinkelių 
darbininkų uniją, prašydami, 
kad geležinkeliečiai atsisakytų 
transportuoti anglį.

Geležinkeliai jau dabar buvo 
priversti sumažinti tiau k i n i
skaičių, nes negali gaut pakan- 

camai kuro/i Kasyklų streikas 
vis skaudžiau ima atsiliepti ir 
dtoms pramonėms.

Kasyklų savininkams atme
tus Baldwino taikos pasiūly
mus, valdžia žada atšaukti ir 
žadėtą trijų milionų svarų 
sterlingų subsidiją kasykloms.

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

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas

Svetimšaliai protestonų 
kunigai bus deportuoti

kai- 
kai-

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
23. — Vidaus reikalų ministe- 
ris Te j ėda paskelbė, kad visi 
protestonų kunigai svetimšaliai, 
kurie nesitaiko Meksikos kons
titucijai ir įstatymams, busią 
deportuoti — ištremti.

$75,000 gaisro nuostolių

skelbimų 
Mažiausia 
colis (apie 30 

žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colj 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Kauno “L. žinios” praneša:
Paskutinis “Ūkininkų Balso” 

Nr. rašo apie vieną naują krik
ščionių darbuotoją, iškilusį da
bar Žemaičiuose, apie Alfonsą 
Mickevičių, kuris, kaip yra ži
noma, buvo rusų žandarų, vo
kiečių okupantų ir bolševikų 
šnipų.

Apie jį, kaip tat išplaukė, 
savo laiku buvo rašę “Socialde
mokratas”, “Lietuva”. Naudoda 
miesi ten suteiktomis žiniomist 
primename šį tą iš jo gyveni
mo musų visuomenei.

1905 m. Mickevičius pateko į 
politinę bylą; tai norėdamas iš
sisukti perėjo tarnauti rusų 
žandarams, pasidarė jų šnipu; 
pas žandarus jo slapvardė buvo 
—“Inteligentas”, gaudav< nu< 
latinę algą. Nuo to laiko Micke
vičius tarnavo jiems išduoda
mas lietuvius rusu žandarams.

Atėjus vokiečiams, Mickevi
čius ir jiems dirbo. Atphidus 
bolševikams jisai pasidarė jų 
komisaru. Jam’beviešpataujaut 
apie Biržus, Joniškėlį buvo ge
rokai sušaudyta.

Dabar Mickevičius tarnauja 
pas krikščionis, dirba Ūkininkų 
Sąjungai už agitatorių. Krikš
čionys žinojo, ką priėmė tar
nauti, nes geri žmonės perser
gėjo. Mickevičius gi žinojo, 
kurtina: kur darbas purvinas, 
kur reikia blogą padaryti, ten 
jis ir šliejasi.

Nusikaltėlio ekzekucija 
pagalba duju

CARSON CITY1, Nev., geg. 
23. — Valstijos kalėjime andai 
buvo nužudytas vienas nusi
kaltėlis, Stanko Jukič, mirties 
bausmei pasmerktas už užmuši
mą vienos 18-os metų mergai
tės.

1921 metais Nevados valstija 
priėmė įstatymą pasmerktus 
mirties bausmei nusikaltėlius 
marinti mariosiomis dujomis 
(guzais). Kalėjime dėl to tapo 
įtaisytas tam tikras marinimo 
kambarėlis, kur uždarytas pa
smerktasis. kambarėlį mariųjų 
dujų prileidus, bematant mirš
ta. Jukič, paleidus dujas, po 
30 sekundų buvo jau be sąmo
nės, o po pustrečios minutės 
nebegyvas.

Teisėjas, patekęs kalė- 
jiman, gavo mušti

VARŠUVA, geg. -23. —Nau- 
jam Lenkų respublikos prezi
dentui rinkti krašto seimas šau
kiamas- Varšuvoje gegužės 31 
dieną.

Maršalas Pilsudskis, kurs pir
miau buvo pareiškęs, kad jis 
nekandidatuosiąs į prezidentus, 
dabar jau apsiėmė savo kandi
datūrą statyti. Sako, kad jo 
diauj’ai pranešę jam, jojęei pa
darytas bandomasis balsavimas 

parodęs, kad 70 nuoš. senatorių 
ir atstovų buto narių esą pa
lankus jo išrinkimui.

Poznaniečiai priešingi 
prezidento rinkimui 

Varšuvoj
POZNANE, Lenkija, geg. 23: 

— Gautos iš Varšuvos žinios, 
kad Lenkijos prezidentui rinkti 
krašto seimas šaukiamas sosti
nėj, lenkų nacionalistų partijo
se, kurios laiko 
rinkimus, sukėlė 
pasitenkinimo.

Vienas žymus

MEKSIKOS MIESTAS, .geg.
23. — Kadaise Kristus, sako, 
jojęs ant asilo, dabar vienam 
jo vietininkui Meksikoj teko pa
joti ant mulo.

Huejutlos arkivyskupas Man-
rique de Zarate buvo areštuo-[ligos Tarbes ligoninėj, pietinėj 
tas už kurstymą žmonių prieš • Franci joj, nukando siūlą, prie 
valdžią. Vakai jis turėjo prisi- kurio buvo pririšti burnoj lai-'stovas pareiškė, 
statyti teismui Pachucos mies- komi du vamzdeliai su radiumu, “pažeminimas visai tautai” šau
te. Sėdęs ant mulo, akivysku- ir abudu prarijo. Gydytojai da- kti seimą krašto 
pas išjojo raitas, sargybos ly- ro pastangų atgauti prarytą ' 
dimas. Tik pasiekus Tulancin- turtą, nes abudu vamzdeliai su 
go miestą, vietos vyriausybė radiumu kainuoja 36 tukstan- 
parupino jo šventenybei auto- čius frankų (1,166 dolerių). 

1/nliAnm i PiinhnnH nu ■ ' __ _

Ligonis prarijo $1,166 
vertės radivmo

PARYŽIUS, geg. 23. — Vie
nas ligonis, gydąsis nuo vėžio

čia savo sųsi- 
didžiausio ne-

dešiniųjų at- 
kad taį esąs

mobilį kelionei į Pachucą baig
ti.

Moteriškė- pagimdė dvi
lypes dukteris

Siūlo įvesti Kanadoj nu
sikaltėlių plakimą

BERLINAS, geg. 23. — Tei- 
s^jas Juei'sren»t, kurs už blogus 
darbus buvo pasiųstas į Moabi- 

tų kalėjimą, buvo kitų dviejų 
kalinių, kuriuos jis buvo pa
smerkęs ilgiems metams kalėji
mo, užpultas ir sumuštas. Kali
niai buvo varomi į maldyklą, 
ir du jų, pažinę teisėją, tuojau 
šoko ant jo ir visu įnirtimu ėmė 
pliekti.

-DVIEJŲ VAIKŲ MOTINA 
NUSIŽUDĖ

Pirmas — šventą dieną
švęsk!

Kaip policininkas mokino baž
nyčios prisakimų.

KAUNAS [Lž . — Gegužės 
2 d. Ežerėnuose valst. liaud. L. 
žurauskui bekabinant prie me
džio plakatą priėjo vyr. polici
ninkas š. P. Viršinskas ir parei-

WEST FBANKFORT, 111.,

i’škė, kad jis pasirėmęs švenčių 
'įstatymu <baudžias ventą dieną 
/skelbimus kabinti! L. Luraus- i
| kui to nepaprasto bažnyčios da- 
Įktaro nepaklausius 1 nuovalos

gegužės 23. — Nuodų priėmus virš. pad. Antanauskas užvedė 
mirė Josefina Michaličienė, 33 bylą ir įmin i žurauską atsa- 
metų, dviejų mažų vaikų moti- komybėo.
na. Nusižudymo priežastis neži-1 Įdomu bus ši nepaprasta by- 
noma. la pasekti.

SOUTH BENĮ), Ind., geg. 23. 
’—^St. Joseph ligoninėj vfena 
moteriškė, Mrs. Nichols Me- 
dich, vakar pagimdė dvilypes 
dukteris. Gimusios dvinutės 
yra pilvukais suaugusios daik- 
tan taip, kad vienos nuo antros 
jų negalima atskirti, šiaip mer
gytės atrodo visai sveikos. Bet 
jeigu jos gyvens, tai dėl jų
dviejų tokio suaugimo daiktan 
jos, tur būt, niekados negalės 
nė sėdėti, nė vaikščioti. /

» prezidentui 
rinkti mieste, kame per pasta
rąjį sukilimą tiek daug kraujo 
buvę pralieta. Jis taipjau sako, 
kad esą netiesa, busią Varšuvoj 
dabar viskas ramu ir padėtis 
normali, kaip kad skelbiąs pre
zidento' pareigas einąs Jtataj.

Į

Pilsudskio priešas, gen. 
Halleris, paliuosuo- 

jamas
VIENNA, Austrija, geg. 23.

OTTAWA, Ont., Kanada, geg. 
23. — Atstovų buto narys Du- 
gald Donaghy įnešė bilių (įsta- ’ 
tymo sumanymą), kad asmens, 
suimti ir teismo pripažinti kai- _ Telegrama iš Varšuvos sako, 
ti dėl pardavinėjimo narkotikų, maršalas Pilsudskis įsakęs 
butų baudžiami plakimu.

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

i'EiiRE haute, ind., geg. Aviatorius ir jo paša-

paliuosuoti generolą Hallerį, 
kurs buvo suimtas tuojau, kai 
Pilsudskis paėmė Varšuvą. 
Penkiolika kitų aukštų karinin
kų tebesą dar internuoti.

Paderevskis išvyko Eu
ropon; susikrimtęs 

dėl Lenkijos
TTEW YORKAS, geg. 23. —

žierius užsimušė21. - - West Union miestely, 
dvidešimt penkios mylios nuo 
Terre Haute, gaisras praeitą C0ATESMILLE, Pa., 
naktį sunaikino penkis verslo 23. — šiandie 
namus, padarydamas 
daugiau kaip 
nuostolių.

75,000

geg.
čia, aeroplanui 

bendrai nukritus žemėn, užsimušė pilo- 
dolerių tas J. Karpy Jonės ir jo pasa- 

žierius J. Moyer iš Derby, Pa.

Dalinai apsiniaukę; nedidelė (Pagarsėjęs lenkų pianistas Ig- 
temperaturos atmaina; viduti- nas Paderevvskis, buvęs pirmas 
nis mainąais vėjas. Renki.jos respublikos premjeras

xr . . , .. .v i vakar garlaiviu Paris išplaukėVakar temperatūra vidutinis-1. „ . .
kai Sieks 63' F. , , I Europą, tanamai į savo vasa-

nnę rezidenciją Šveicarijoje.
šiandie saulė teka 5:22, lei- Jis labai susikrimtęs dėl politi- 

džiasi 8:11 valandą. ’nių įvykių Lenkijoj.

rezidenciją Šveicarijoje.
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Amalgameitu Rubsiuvių 1 -tas
Seimas Montrealy

Praneša K. J. Semaška, Cbicagos 269 Lokalu delegatas

<. .

LIETUVA

NAUJI ENO

pagelbėjo nepi
pilietybės po

Sesija VIII.
Hilman šių sesijų ati

Suvalkį agreement 
7th 1920”.

doleriais.
narių turtu, kuris siekia virš $300,000,000 ir dvi

paveda šių rezoiiu-
Lygai. (Juokai ir

Rekomendacija

Lietuvos Koperatyvė
Finansinė Tvirtovė

SUTEIKS VISAS INFORMACIJAS IR PERSIUS PINIGUS KOPERACIJOS BANKUI BE 
JOKIŲ KAŠTŲ DEPOZITORIAMS.

15 apie ma

Kviečiame visus Amerikos lietuvius ivestuoti savo pinigus j šių didelę, tvirtų ir galingų Lietu 
vos žmonių įstaigų ir naudotis pelnu, 9-nių nuošimčių.

1 f • ‘ •

Indėliai priimami ir atmokami Amerikos
Indėliai garantuojami visu banko ir banko 
guba apsauga.

Čia yra saugiausia vieta žmonių pinigams laikyt 
Čia moka devynius nuošimčius už indėlius j metus 
Čia įdęti pinigai dirba naudingą darbą Lietuvos 
žmonėms ir kartu neša didelį pelną indėlninkam.

Komisija 
*ijų Tautų 
įplodismentai) 
komisijos vienbalsiai priimtu.

Rezoliucija apie Nacionalę' 
sutartį, t. y. kad kontraktai ne-1 
butų daromi atskiriems mies
tams su atskiromis taisyklėmis, 
bet kad butu visur vienodi. Tas1 • * t
sumažintų kompetici ją,- darbi-Į 
ninkams geriau. Rezol. pavesta 
G. E. B. vvkinimui.

Rezoliucija No. 122. Patai
symas prie Imigracijos Biliaus. I 
ši rezoliucija yra įnešta abie-1 
juose Butuose, per Senatorių! 
Wadsworth ir Kongresmanų | 
Pearlmano, kuri leistų pilie
čiams atsitraukti savo gimi
nes, nekliudant kvotos. Rezo
liucija tapo priimta.

Rezoliucija, pasmerkianti Pi- 
Militario I^avanimosi 
Mat, ši organizacija 

jaunuolius militarizrno, 
vėliaus panaudoja prieš 
darbininkus, ir sykiu

liečiu 
Campo. 
lavina 
kuriuos 
pačius 
rengia juos į naujų karų. Ši 
organizacija, mat moka už va- 
kacijas jaunuoliams. Todėl dar
bininkų jaunimui patariama 
apsisaugoti ir “boikotuoti”. Re
zoliucija vienbalsiai priimta.

Rezoliucija N. 180 dėl Dar
bininkų Sporto. Kadangi jauni
mas anos klases turi daugybę 
įvairumų-patogumų, lavinimus! 
fiziniame sporte, tai kodėl rr^u- 
sų jaunimų nelavinti. Todėl re
zoliucija ir patariama, kad 
Unija remtų esančias atletų 
organizacijas ir raginių kurtis 
panašiom jaunimo organizaci
joms. Rezoliucija vienbalsiai 
priimta .ir pavesta G. E. B.

Deleg. Beckerman, pirm, re- 
zol. kom. dar turėjo porų rezo
liucijų liečiančių užgyrimų In- 
ternationl Labor Defense ir Ca- 
nadian Labor Defense, bet 
jos buvo tartos, todėl rezoliu- 

komisija ir užbaigė sa^o

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

ii Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį:

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis”
(12 colių, $1.25) 

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė” 
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro I’eUuu>ko “Dūdelė’ (10 colių, 76c) ir “Stasys” (10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų imame 76c ekstra.

VIENYBĖ
Brooklyn, N. Y.

“\Vherea8, tbe situation of 
the European countries a t the 
pivsent time is such that the 
large countries try to oppress 
the smailei’ ones, and

“\Vhereas, \ve bave in mind 
the Poles \vho have seized a 
pa H of Lithuania, namely 
Vilna, and are oppresing the 
Lithuanian people therc, there- 
fore be it

“Resnived, that we demand 
tbat the Convention of the 
A. C. W. of A. bring pressure 
to bear upon tbe governments 
on the American continent to 
demand that the Poles with- 
draw from the abcvc mentioned 
port of the Lithuania, accord- 
in« to the 
of October

Lietuvių Rezoliucija
šių rezoliucijų pagamino lie

tuvių skyrius 51 iš Brooklyn, 
N. Y., bet Seimo numeris yra 
178. Aš paduodu originalę re
zoliucijų, anglų kalba:

“Protest Aginst Action of Poles 
in Lithuania”

. Prez
darė 9:15 vai. ryto geg. H d. 
Potovskis skaito pasveikinimus 
nuo Joint Board, Clock and 
Dress Makers Unijos; nuo In
ternational Fur Workers Union 
J. V. Kanados; nuo Deutseher 
Bekleidungs-Arbeiter Verbond. 
(vokiečių kriaučių unijos); ke
letas nuo pavienių ir skyrių.

Kalba pirm. New Yorko Joint 
Boardo. Jis kalbėjo apie Natu- 
raliaatton Aid League, kuri per 
17 metų daug 
liečiams įsigyti 
pievas.

Rezoliucijos 
pastovio uždarbio visuose mies
tuose ir darbo užtikrinimas, 
tapo nepriimtos.

Apie išsireiškimų laisvos nuo
monės. Šiame klausime buvo 
keturios rezoliucijos Unijos 
skyrių pagaminta, bet komisija 
pagamino savo, kurioje pareiš
kė, jog primetamų įvykių ne
buvo. Ji pareiškė užgyrimų ir 
sykiu musų organų taktikų.

šiame klausinio buvo daug 
debatų. Komisijos rezoliucija 
vienbalsiai priimta.

Rezoliucija N 
šinepijų įvedimų. Kadangi ma
šina pakeičia darbininkų ir dar 
kartais keletu arba keliolikų, 
tai kas nukenčia?

Rezo Ii uc i j oje rei kalnu j ama, 
kad darant sutartis su fabri
kantais butų įdėtas skirsny®, 
kuriame darbininkas tų pakei
timą nenukęstų. Rez. vienbal
siai priimta.

Rezoliucija No. 41 apie bedar
bių apsaugą, šį bedarbių fon
dų turi palaikyti darbdaviai ir 
kad jį tvarkytų Unija. Paves
dama G. F. B. vykinti.

Rezoliucija apie pripažinimą 
Rusijos. Kadangi musų Unija 
1921 m. Pbiladelpliijoje yra ta
tai nutarusi, tai ir dabar gali 
paantrinti šį reikalavimą. Kokis 
komisijos patarimas tapo vien
balsiai priimtas.

Rezoliucija apie susivienijimų 
adatų amato-— amalgamacijų. 
Kadangi šiame klausime buvo 
apie astuonios rezoliucijos, tai 
komisijos pirm. Rudow, išskai
tė atatinakmų vienų rezoliucijų, 
kurioje maždaug šiaip pasako
ma: Šis septintas dvimetinis 
Seimas pasilaikys tos počios po
zicijos, kuri tapo priimta Gbi- 
cagos konvencijoje. 4’odel ir 
yra prisirengus kooperuoti su 
kitomis adatų-amato unijomis 
arba sutikti pilnų amalgamaci 
jų, arba ant kiek jie bus pri- 
sirengę-nusistatę eiti į tų pusę.

Kairieji ėmė šį klausimų *ku- 
denti, kaip tai: Tallmo, amuglia 
ir Holman, bet jų argumentai 
neturėjo rimtų įrodymų, todėl 
dar balsuojant keli kairiųjų bal
savo prieš amalgamacijų. Tai 
jų supratimas pastatyto klausi
mo.

Skaitoma rezoliucija, kuri i 
užgiria Tarptautinį IJarbininkų f 
Apsigynimu (international labor ] 
defense) Chicagoje, kurį pa
gelbsti papuolusiems į valdžios 
rankas be kaltės įvairiems dar-* 
bo klasės veikėjams. Rezoliu-. 
cija vienbalsiai priimta ir pa- Sesija užsibaigė 12:30 vai. po 
vesta G. E. B., kad jis suteiktų pietų.
paramų reikalui atsitikus. j (Toliau bus)

*
. T : .■

Lietuvos Koperacijos Bankas
KAUNAS

4 ž SM
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MUSŲ MOTERIMS j
OBUOLIŲ SNIEGAS

Vi puoduko cukraus
1 puodukų obuolių košes

Veda Dora Vilkienė —

Kį IR KAIP VIRTI

šaukštukai sviesto
šaukštuko druskos

išskiriant

OPEROS SALDAINIAI
2 puodukai cukraus 
Į/i puodukai inilko 
Vo puoduko vandens 
1 šaukštukas vanillos
3 šaukštukai korno sirupo 
3

Sumaišyk viską 
vanillos ir virk pakol sukietės. 
Sudėk vanillą ir plak pakol bu* 
beveik kieta ir išrodys kaip 
tiršta smetona. Supilk į išsvies- 
tuotus torielius, duok atšalti 
ir supiaustyk.

ISPANIŠKOS SALOTOS
1 lĄ puoduko smulkiai su

pjaustytų kopūstų
% puoduko supiaustytų mor

kvų
šaukštuku sukapotų petruš-

KEPENYS A LA CASSEROLE

1 
3

gc-

3 kiaušinių baltymai
Išplak baltymus, paskui su- 

į dėk cukrų citrinos sunką ir 
I obuolių košę. Atšaldyk, pa
duok stikluose su plakta Sme
tona. (urna dėl 6 Bžmonių.

1% svaro kepenų verčio 
riausia

4 šaukštai taukų
14 puoduko miltų 

mažą svogūną 
morkvas 
puoduką seleru 
puodukus bulvių

*2 šaukštuko druskos
šaukštuko pipirų

1 babkavas lapas
’/2 puoduko sūdytų lašinių
2*/2 puoduko tomatų.
Sudėk taukus į karštą skati

rą dą. Apibarstyk kepenis mil
tais ir pakepink karštuose tau-1 
kuose.

JAUTIENA A LA MODE

k ų
1 Šaukštą citrinos sunkos
1 pakelį citrinos “jello”
% puoduko pimiento (rau

donojo pipiro)
>4 puoduko žaliojo pipiro
1 šaukštuką smulkiai suka

potų svogūnų
% šaukštuko baltų pipirų
Ištarpink citrinos “jello” 

dviejuose puodukuose karšto 
vandens, ir kaip truputį atšals, 
sudėk viską, išmaišyk, supilk i 
formas, padėk ant ledo, duok 
sušalti. Paduok su mayonaise 
dažai u, gana dėl 12 žmonių. 
Paskui sudėk j puodą, pridėk 
daržoves, bulves ir smulkiai su
pjaustytus sūdytus lašinius, 
l’ždengk puodą ir kepk pečiu
je 2«/2 valandos.

Paduok su bulvėm arba vir
tais ryžiais.

3 svarai jautienos (cbuck ar
ba sboulder)

1 puoduką morkvų
6 svogūnai
1 puoduką .žaliųjų žirnių
6 bulves.
Pakepink mėsą ant skaura- 

dos svieste arba taukuose, bet 
pirm kepant, apibarstyk mil-( 
tais. Nepilk vandens. Sudėk 
daržoves prie mėsos arba jeigu 
nori virk kartu su mėsa ant 
mažos ugnies V/* valandos.

KEPTOS BANANOS , 
bananos 
šaukštai cukraus 
šaukštą citrinų sunkos 
šaukštas sviesto

Nulupk ir perpjauk bananas 
išilgai. Sudėk į paplokštų in
dą, apipilk citrinos sunka ir 
cukrum. Uždėk sviestą mažais 
šmotukais. Kepk pečiuje va
landą laiko. Paduok karštą ar 
šaltą. * ■

(i

r
j

Oi

No. 2636, Išs. 718. Graži jaunai 
panelei suknelė. Sukirptos mieros, 6 
8, 10, 12 ir 14 metų mergaitei. 8 me
tų mergaitei reikia 2% yardų 30 co
lių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blank utę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti]

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St, Chicago, III,

GERAS MIŠINYS VIRTŲ
VAISIŲ

Obuoliai ir razinkoe 
2 dalis džiovintų slyvų, 

na dalis aprikosų
Hhubarb ir obuoliai, 

kos ir orandžiai.
Obuoliai ir orandžiai
Grušios ir citrinos
Quince ir obuoliai

vie-

razin-

Seimininkėms Patarimai
Įvairių

mas.
indų ir įnagių mazgoji- 
plovimas ir šveitimas

plaujami virtuvėje,Indai 
šluostomi ir sudedami j bufetą 
tuojau po pietų. Jiems plauti 
reikia turėti du dideliu indu 
(geriausia cinkuotos skardos).

• Indai, išvalius iš jų valgio li
kučius, plaujami karštame van- 

’ deny su muilu ir plaušais. Maz
gojau! indus, vandenį reikia 
keisti keletą kartų. Išmazgoti 
indai reikia tuojau išplauti 
švariam karštam vandeny ir 
kad iš jų greičiau vanduo iš
varvėtų, apvožti ant stalo arba 
padėti ant padėklo. Vanduo 
iš dalies išvarva, iš dalies iš
garuoja, lodei šluostant indus, 
mažiau susinaudoja rankšluos
čio. Plaujant šakutes, reikia( 
iščiurėti tarpušakiuš, nes juose 
dažniausiai užsilieka nešvaru
mų. Peilio ašmens reikia pir
miausia popiera, apmazgoti 
plaušais ir galiausiai nušveisti.’ 
Peiliai šveičiami tam tikrais 
milteliais.

Plieniniai peiliai ir šakutes' 
taip pat gerai nuvalomi žalia 
perplauta bulve. Norint pei-( 
liūs nublizgintu peikia juos( 
paliruoti j odą, tam tikslui ant 
lentelės. Nemetalinėmis kriau-1 
nomis peilius ir šakutes į van
denį dėti nepatariama, nes pa
prastai jos greitai nukrinta. 
Nuvalius peilius ir šakutes, 
ypač šakučių tarpelius, sausai 
iššluostyti.

I

Nuolat vartojami sidabri
niai indai valomi kiekvienų sa
vaitę. Ant šlapio vilnonio sku-| 
duro imama truputis rausvojo 
muilo (tam tikras muilas si
dabrui valyti) ir atsargiai juo 
trinamas visas sidabrinis daik
tas; paskum nuplovus šiltame 
švariame vandenyje, šluostoma 
sausu rankšluosčių ir paliruo- 
jama minkšta medžiaga arba 
zamšu.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, IU.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No

Mieroi ---------------------- per krutiną

Sidabras valyti galima ir 
kreidos milteliais su stinkspi- 
ritu. Imami smulkiausi milte
liai. Jie sumaišomi su vande-| 
niu arba spiritu ir gautąja 
skysta tyrele aptepamas si
dabrinis daiktas. Nudžiuvus 
kreidai, daiktas minkštu skudu
ru nutrinamas. <Visi vingiuoti 
pagražinimai, marginiai, nušiu- 
ruojami minkštu šepetuku. 
Paskum įpylus į šitą vandenį 
stinkspirito, daiktai jame nu- 
plaunoml. Nušluosčius rank
šluosčiu, blizginama minkštu 
skuduru arba zamšu. Jeigu 
šaukštelis dėmėtas nuo kiau
šinio, reikia paėmus suodžių 
nutrinti skuduru—dėmės pra
nyks. Viską nuvąlius belieka 
sudėti į bufetą (pravartu prieš 
dedant suskaityti). Vietą kur 
dedami sidabriniai indai, turi 
būti išklota flanelio arba zam- 
šo medžiaga, o sudėti indus 
reikia taip, kad jie vienas į ki
tą nesusirėžtų. Toks 
mas reikalinga dar 
niams daiktams.

Auksiniai daiktai
valyti šepečiu vandeny su mui
lu.

Kad nesurudytų peilių ašme
nys reikai ištepti parafinu ar
ba vazelinu.

Kad stiklines ir stikliukai 
nesudulkėtų, reikia juos apvož
ti dedant į bufetą.

atsargu- 
melcbiori-

(Vardai ir pavarde)

(Adresai)

(Miestas ir valst.) M

Butelini, bei karaliuos plau- 
jamos vandeniu su smėliu, kiau
šinių lukštais, bulvių lupyno
mis, popiera ir kt. Į karafiną 
prikemšama kiaušinių lukštų, 
pripilama vandens ir skalauja
ma. Tuo budu kiaušinių lukš
tai, trindamiesi j stiklų, švei
čia indą. Jeigu karalinoje yra 
liekanų, joms ištirpinti įpilama 
acto.

Į garsvyčinę reikia iš anks
to pripilti vandens ir palaikyti, 
kad atmirktu sukietėjusios 
gars vyčius. Tada plauti.

Aliejuoti buteliai plaujami 
kavos tirštumuis arba suo
džiais. Dar galima plauti ete- 
ru.

Arbatiniai indai plaujami 
karštame vandenyje, perplau- 
jami švariame vandenyje, ap
vožiami ant padėklo ir šluosto
mi arbatiniu rankšluosčiu.

Samavore niekuomet nereikia 
palikti nakčiai. Anglis taip 
pat iškratyti.

Lengviausia valyti nikeliuo
tas samavoras: jis plaujamas 
muilinu vandeniu, kuriame yra 
keletas lašų stinkspirito. šveis
ti reikia minkštu skuduru.

Daug sunkiau varinis— la- 
tuninis ar tampkinis samavo
ras., Jis valyti reikia stearino 
riebalais ir baltais milteliais. 
Skudurėlį padažyti j riebalus ir 
miltelius ir šluostyti. Paskum 
minkštu skudurėliu ir milte
liais paliruoti. Keikia saugoti, 
kad stearino riebalai nepakliū
tų j samu voro vidų.

Stearino riebalai labai negar
džiai kvepia. Samavoras arba 
kitus panašaus išdirbinio in
dus, galima valyti ir kitasi bu
dais. Kaikurie varinius indus 
valo trintomis šeivamedžio no-

gomis. Samavaro vidus papras-j 
lai pasidaro gelsvas ir atsiduo-i 
da tarytum priskretusiu smėlio, i 
Išvalyti galima išvirus vande
nį su actu.

—V. ir ž

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
REGISTRUOTA AKUŠERĖ

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

4120 So. Itichmond Street

Tel. Blvd. 3138 
M. Woiikievica- 

BAN1S

A^UfiERKA
Ptsekmingai pa
tarnauja mota* 
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

31,13 South 
Halsted St.

Pritaiko 
Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

J. SAUDARGS

Lietuviai Advokatai

J. PIKELIS
3159 So. Halsted St. 

Chicago, III.

DR. HERZMAIH*

Geriausia ir pigiausia ap
rėdai ų krautuvė. Vasari
niai aprėdalai dėl v^rų, 
moterų ir vaikų; naujau
sios mados aprėdalai už 
žemiausias kainas.

DR. G. SERNER
Optometrist

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

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted St. 

Ant 2 lubų

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo Ki et a
3323 South Halsted St.

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

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais .

3241 S. Halsted St Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. HąĮsted St.

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600 
......... i i........................................ ■■■■
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Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų panai 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Lal>oratorija: 1025 W. 

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

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

3110. Naktį
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.
i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Mi<lway 2880

Telefonai:

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

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

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. PuKman 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.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų iv • nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

Franklin 2460

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

Room 712 Otis Building

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

f

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

. j ( nuo 9 ikt 11 vai. ryte;
valandoS-Į nuo jįj (j vai. vakare

a

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

Kampas Noith Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 ikn 
8 Vakare. Tel. Brunswick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Txxxx*xxxpctxxxxxxxxxxxxxx:

Dr. Lawrence P. Slakis į
DENTISTAS F

4454 So. Western Avė. į
VALANDOS: C

M 
M M 
M 
M M
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare ►<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

geriausia

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto

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

Vienas skaitytojoj (-j skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau,/-/u per mėnesi, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepn- 
imamL 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 24, 1926

PROFIT*S/f j ^*vc°«porat'°n>
Jy PRESENT FOR REOEtVfVlpI

■ UNITED PROF!ŠEN
CORPORATION

eWo 14 J ___ _________omOUL Oniui: ____

E PAI D TO

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL. 
Chicago, UI. 

............ —........ ------ —

fe

Telephone 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. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

Valandos: 1—3 po pietį 7—8 vak. Ne
daliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

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

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

Kampas 47-tds 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

Dr. W/Yuszkicwicz,
1407 Milyvaukee Avė., 2 fl.
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laidoje (t. y. už dviejų dienų prieš Seimo rinkimus) ran
dame tokį pranešimą:

“ ‘Socialdemokrato’ redaktorius drg. S. Kairys vėl 
nubaustas 500 litų arba vienu mėnesiu kalėjimo.

“Kauno miesto ir apskr- Karo Komendantas, per
žiūrėjęs ‘Socialdemokrato’ Nr. 17, nutarė: redakto
rių Steponą Kairį už bendrą esamai Valstybės tvar- 
kai kenksmingą leidinių pakraipą nubausti 500 litų Gu(ilaus istol.ija Le.

Jack Londonas

CIPERBOREJOS*1 GĖRALAS
(Verte Tindi-Rindi)

uar.r . T.” '.■IB’l'.J Į. !_■! J-! LĮUJ.J J ____

KIVIRČAI TARPE LIETUVOS “KRIKŠČIONIŲ”

KUN. VILIMO ATVIRAS LAIŠKAS

NETEISĖTUMAI IR SUPUVIMAS KLERIKALŲ 
BLOKE

PRIEŠ PASISPARDYMĄ ĮKANDO

Tarpe Lietuvos “krikščionių”1 prieš rinkimus kilo di
delių kivirčų. To rezultate kai kurie buvę labai uolus kle
rikalizmo šulai paskelbė krikščionių demokratų partijai

Vienas tokių “maištininkų” yra kun. A. Vilimas, pa
skelbęs “bedieviškose” “Lietuvos Žiniose” atvirą laišką. 
Vėliaus tasai kunigas žada išleisti savo memuarus (atsi
minimus) ir iškelti aikštėn visokias nedorybes klerikalų 
bloke — neteisėtumus, valstybės lėšų mėtym^, ir “kitokį 
valstybinį supuvimą”.

Kun. Vilimo laiškas skamba taip:
“ ‘Rytas’ 95 N r. paskelbė, jog aš esu pašalintas iš 

krikščionių demokratų partijos už nesilaikymą par
tijos drausmės, ir nesuderinamus su katalikų reika
lais darbus. Del to jaučiu savo pareiga pranešti Lie- 
tuvos visuomenei šitai: Berods 1923 m. buvau tik 
bandymui prisirašęs prie krikšč. demokratų partijos 
Kauno skyriaus, bet pamatęs didžiausią partijos ne
tvarką ir neleistinus narių elgesius, pasitraukiau iš 
Kauno skyriaus narių tarpo ir daugiau nuo 1924 m. 
neprigulėjau prie jokio krikščionių demokratų par
tijos skyriaus nei prie pačio Centro Komiteto, tad jo
kio pašalinimo iš partijos neprigulinčio prie jos žmo
gaus negalėjo būti. J Seimą buvau išrinktas darbo 
federacijos balsais su sąlyga prigulėti prie krikščio
nių demokratų frakcijos, tad ir dirbau krikščionių 
demokratų frakcijoj itin uoliai, norėdamas sutvar
kyti visą krikščionių demokratų bloką. Bet paskuti
niais 1925-1926 m. santykiai su krikščionių demokra
tų bloku pablogėjo dėl labai svarbių valstybinių prie
žasčių. Del šito dalyko turiu parašęs savo nemua- 
rus. ^Norėjau juos išleisti dabar, bet buvo padaryta 
sutartis su kun. Krupavičium nuo krikščionių demo
kratų bloko, kad vieni prieš kitus nieko nedarysi- 
me. ‘

“Bet dabar, pradėjus krikščionims demokratams 
šmeižti, jaučiuosi turįs/pilną moralę teisę pasakyti 
Lietuvos visuomenei visą teisybę, kas buvo ir yra 
krikščionių demokratų bloke iš atžvilgio į valstybės 
lėšų mėtymą, aukštųjų ir žemesniųjų valdininkų ne
dorus darbus ir pačio krikščionių demokratų bloko 
supuvimą. Dabar tik galiu pasakyti plačiajai visuo
menei, kad esu auka to, jog visą laiką būdamas Sei
me kovojau su neteisėtumu, kurį darė valstybei 
krikščionių demokratų vadai, Seimo kai kurie atsto
vai ir taip pat pavieni partijos nariai. Nors ir neper
eisiu į Seimą, bet vis viena ir toliau vesiu kovą prieš 
visokius neteisėtumus, valstybės lėšų mėtymą ir ki
tokį valstybinį supuvimą”-
Tas laiškas turi datą 1926 m. balandžio mėn. 29 d.

Kun. Vilimas buvo vienas uoliausiųjų klerikalų agi
tatorių. Dažnai jisai buvo įtariamas net palinkime prie 
fašizmo. Jisai iš viso, rodos, yra smarkaus ir karšto bu
do žmogus, lengvai puoląs iš -vienos kraštutinybės į kitą. 
Mums teko girdėt, kad seniaus, kai jisai dar mokinosi 
užsieniuose, jisai draugaudavo su radikalinių pažvalgų 
žmonėmis — taip bent pasakojo nabašninkė Žemaitė.

Bet ne taip yra svarbu to darbo federacijos atstovo 
asmuo, kaip svarbu dalykai, kuriuos jisai rašo apie buvu
sius Lietuvos šeimyninkus — krikščionis demokratus. Ji
sai juos viešai kaltina valstybės lėšų mėtymu, nedorais 
darbais ir valstybiniu supuvimu (korupcija). Plačioji vi
suomenė nekantriai lauks paskelbimo faktų, kuriais ji
sai žada tuos savo kaltinimus paremti. Kadangi jisai sto
vėjo arti prie pačių “krikščionių” bloko viršūnių, tai, be 
abejonės, jisai žino ką sako.

Prieš savo pasispardymą Lietuvos viešpačiai stengė
si ką galėdami įkąsti. “Socialdemokrato” gegužės 6 d.

arba 1 mėn. arešto”.,
> ' »* » ' \

Vadinasi, tas klerikalų p^statytasai carukas, nera
dęs laikraštyje straipsnių, peržengiančių įstatymus, nu
tarė nubausti redaktorių už laikraščio pakraipą! Ar ga
li būt aršesnis sauvaliavimas?

diniuotojo vandenyno pakran
tėmis gyvenančių žmonių 
tarpe.

todėl 
tarp 

luku-

Apžvalga
SUIRUTĖ ANGLIJOS 

LIBERALUOSE

Kiekvienas didesnis krizis 
Anglijoje iškelia aikštėn suiri
mą liberalų partijoje. To dėka 
kitąsyk buvusi galingiausia An
glijoje partija šiandie baigia ne
tekti visos savo įtakos ir jai gra
sina pavojus būt galutinai su
maltai tarpe stambiojo kapita
lo — konservatorių partijos ir 
darbininkų partijos.

Naują suirutę liberalų parti
joje iššaukė nesenai įvykęs di
delis Anglijos darbininkų strei
kas. Vieni liberalai to streiko 
metu griežtai stojo valdžios pu
sėn, kiti stengėsi laikytis “neu
traliteto”, o kai kurie drįso, kad 
ir neužtardami streikininkų, iš- 

Įeiti su aštria kritika prieš val
džią. Prie pastarųjų priklausė 
ir buvęs premjeras David Lloyd 
George, kurio straipsniai apie 
generalį streiką tilpo Amerikos 
Hearsto laikraščiuose.

Ve ką dabar praneša apie tai 
telegrama iš Londono:

“Nepaprasta politikos pro
blema kilo, atėjus j Angliją 
vienam Amerikos laikraščiui, 
kuriame buvo tilpęs David 
Lloyd George’o straipsniai 
apie anglų streiką. Jam da
bar grasina pavbjus būt iš
mestam iš liberalų partijos. 
Sako, kad lordas Grey jau at
sisakė dalyvauti susirinkimuo
se, kuriuose bus p. Lloyd 
George.

“Sir John Simon, vienas 
galingiausiųjų liberalizmo va
dų, sako, priešinsis tam, kad 
p. Lloyd George butų oficia
lia partijos kalbėtojas atsto
vų bute.

“Parlamento sferose ben
drai įganoma, kad liberalų 
partija neužilgio pakriksian
ti. Manoma, kad jeigu Lloyd 
Gęorge busiąs pašalintas iš 
partijos vadovybės, tai jisai 
esąs pasirengęs stoti į Darbo 
Partiją, pasiimdamas su sa
vim tokius žymius liberalus, 
kaip Commander Ken- 
worthy”.
Tik kas žin, ar Darbo Parti

ja taip jau ir laiko išskėtusi 
rankas, kol pas ją ateis Lloyd 
George? Dar ne taip senai šis 
nusigyvenęs liberalų politikie
rius buvo pikčiausias Darbo 
Partijos šmeižikas.

Bet vistiek, kaip ten nebūtų 
su Lloyd George’u, Anglijos li
beralizmas jau, matyt, stovi 
viena koja grabe. O dar tik ko
kia dešimtis metų atgal jisai tu
rėjo savo saujoje milžinišką bri
tų imperiją. Sic transit gloria 
mundi!

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Kaunas
Balandžio 13 d. Vilniaus g-vej 

apie 12 vai. dieną policininkas 
N 46 sulaikė musų draugą A. 
Paulauską, klausinėjo doku
mentų, kur dirba ir t. t. Už
klausus policininko, kieno pa
rėdymu jis klausinėja doku
mentų, atsake, kad jam liepęs 
tu i padaryti politines policijos 
valdininkas (žvalgybininkas).

Pranešimas
[Atsiųsta]

Klaipėdos krašto lietuviams 
remti komiteto

Nuodugniai ištyrę musų bro
lių, iš Mažosios 'Lietuvos atvy
kusių, programą, kursai pa-
matuotas ir tvirtai nustatytas 
tam tikrais įgaliavimais yra, 
nutarėme, visų lietuviškųjų par
tijų, čion gyvuojančių, sudary
ti komitetą.

Tiktai tokis komitetas tepa
jėgs privesti prie siekiamojo 
tikslo, nesą atvykusių atstovų 
darbas yra nors tvirtai apribo
tas, bet visgi labai įvairus ir 
šiam laike* gana sunkus.

Jiems yra užduota surasti 
priemonių, kad atrėmus vokie
čių propagandą Lietuvoje.

Tautiškasis gyvavimas Ma
žojoj LietuVoj labai silpnas. Jį 
reikia būtinai stiprinti, sutei
kiant pašalpos moksleiviams, 
leidžiant jų kraštui atatinka
mas knygas, steigiant lietu
viams mokyklas ir t. t.

Mažoji Lietuva yra tamsiau
sioj savo valandoj — kada ru
sai buvo uždraudę spaudą — 
gelbėjusi Didžiajai Lietuvai at
sigauti, šiandien laikas atsily
ginti. Nei vienas lai neatsisako, 
duoti savo auką!

Norime dar nurodyti į sekan-

Svečiai Martynas Jankus ir 
Adomas Brokas atvyko ne vien 
tautinio pobūdžio reikalais, J>et 
ir ekonominio.

Kas su Mažaja Lietuva šian
dien susineš ir ten su sąžinin
gais žmonomis susiriš, galės sa
vo kapitalo auginimui sulyg jų 
padavimu rasti geros dirvos — 
ar tai pirkdamas ukes ir mies
to namus, ar tai piešdamas ka
pitalą į jų pramones arba ir su
teikdamas paskolų už tvirtas 
garantijas.

Savo pranešimuose paduos 
gerbiami atstovai aiškesnių nu
rodymų.

Velytina, kuo skaitlingiausiai 
jų susirinkimus lankyti.

f

Lai sekasi jiems darbas už jų 
gerovę, už musų tautos labą!

Visi mes padėsim!
Klaipėdos Krašto Lietuviams 

Remti Komitetas Naujoj 
Anglijoj.

[Pacific and Atlantic Photo]
William H. Blyton (Sparta, 

Wis.), kuris miesto klerko parei
gus jau eina 50 metų. Dabar 
jis yra 84 metų senumo.

Jeigu Tarno Stivenso teisin
gumą pripažinti net tiek neapi
brėžtu dydžiu, kaip X, o jojo 
vaizduotę — lygią paprastojo 
žmogaus vaizduotei į n laips
nių įkeltą, visti k pridera viena 
tarti: niekuomet jis nekalbėjo ir 
nedarė nieko, kuo galėtų tiesiog 
melagiam apšaukti... Jis galėjo 
įtikimai masinti ir slysti, gali
mas daiktas, pačia briauna, bet 
pasakojimų mechanika buvo 
tvarkoje. Kad žinojo šiaurę 
kaipo savo penkius pirštus, ne
gali nė viena gyva dvasia už- 

• ginčyti. Įvairiais liudijimais 
patvirtinta, jog daug keliavo ir 
prabuvo begaliniuose burval- 
kiuose, kurių niekas nežinojo. 
Be to, ką asmeniškai žinau, pa
žinau žmones jį sutikusius vi
suose pasaulio kraštuose ir visų 
tankiausia — pasaulio gale, štai 
Džonsonas, pirmiau prižiūrėjęs 
Gudsono Įlankos kompanijos 
sandėlį, jį keletą dienų pralaikė 
vienoj Labradoro faktorijoj, 
kol šunys atsikvėpė, kas sutei
kė jėgų toliau traukti. A Alias
kos Prekybos kompanijos agen
tas Makas-Magonas su juo su
sidūrė llolandijos Gavimoj, o 
paskui — pačiose tolimiausiose 
Aleutų grupės salose. Neabe
jojamai buvo vadovas vienos 
Jungtinių Valstijų suruoštos 
ekspedicijos, ir istorija įtikimai 
patvirtina vaidinus šiaurės 
Kompanijoj tą pačią rolę, kai ji 
sumanė Aliaskos ir Sibiro tele
grafą prie Europos privesti. 
Toliau galiu įvardinti banginių 
žvejų laivo kapitoną Džoną 
Lamsoną, kur, kai jis buvo le
dais uždarytas Mekendzi žio
tyse, Stivensas atvyko laivan ta
bokos.

Paskutinis atsitikimas pilnai 
įrodo, jog tai buvo kaip tik To
mas Stivensas. Tabokos reika
lavimas buvo amžinas ir nenu- 
tildomas.
mudu gerai susipažinome, aš 
pramokau ištiesiant suspausti 
vieną ranką, antrąja perduoti 
jam tabokinę. Tačiau tą vaka
rą, kai sutikau Dausone Džono 
O’Braiano viešbuty, galva buvo 
penkių dešimtų centų cigaro 
durnų debesimis apvainikuota, 
ir vietoj tabokinės užklausė 
manęs aukso tarbos. Mudu 
stovėjome prie stalo, kur lošė 
“faraoną”, ir jis užmetė mano 
maišelį čia ant pastatytos kor
tos.

— Penkios dešimts, — jis ta
rė, ir teigiamai linktelėjo banki
ninkas. Korta išlošė ir jis įtei
kė man atgal maišelį, pareika
lavo orderio ir nutempė mane 
prie svarstyklių, kur apsileidęs 

1 svarsty toj as jam atskyrė smėlių 
penkias dešimtis dolerių-

— O dabar išsigersim, — ta
rė; paskui ant šulo statydamas 
stiklinę pridėjo: —t Tai primena 
man tūlas sugertuves Tatarate. 
Ne, jus nežinote šios vietos: ji 
nežymima jūsų žemėlapiuose. 

! Tai arti Lediniuotojo vandeny
no krantų, netoliau keletos šim
tų mylių nuo Amerikos ribų; ir 
gyvena ten išviso apie pustuk- 
stantis Dievo pamirštų gyvų 
dvasių, kurios tarpusavy susi
tuokia, o laikotarpiais badauja 
ir miršta. Juos tyrinėtojai kaž
kaip aplenkė ir 1890 metų su
rašinėjime jų nerasite. Kartą 
ten įstrigo banginių žvejų lai
vas; bet žmonės pasuko į pietus 
ledais pasiekę krantą ir nežinia 
kur pasislėpė.

. — Na, ir privirėme mudu su 
Musu gėralo! — pridėjo pralei
dęs minutę vos jaučiamu atsi
kvėpimu.

Aš žinojau po šiuo atdusiu 
slepiantis trankiems veiksmams

*) Šiatučs, šaltas

Dar prieš tai, kai

ir nuožmiems įvykiams; 
atitraukiau aš jį kampan 
ruletkos ir kortų stalo ir 
riuvau atsirišant liežuvio.

— Tiktai dėl vieno negyriau 
aš Musų,—užsimąsčiusiai pra
dėjo linguodamas galvą. — Tik-' 
tai tai ir buvo jo vienintelė yda! 
Jis buvo indietis, bet ne tenykš
tis, o nuo . Čipevt.iniečių žemes 
ribų; būda buvo tame, kad jis 
prisirinko šventraščio ištraukų. 
Ištisą sezoną praleido vienoj 
stovykloj su kažkokiu iš Kana
dos prancūzų atsiskyrėliu, kuris 
ankščiau rengėsi dvasiškių luo
mam Mudu niekuomet nematė 
gyvenime pritaikintos krikščio
nybės ir jojo galva buvo perpil
dyta stebuklais, kovomis, nusi
dėjimų atleidimais ir daug kuo 
kitu, ko nesuprato. Be to jis 
buvo garbingas vaikinas ir pa
rankus draugas kely ir prie ži
dinio.

—Mudu nemaža pavalgome 
ir gerokai prisibastėme kuomet 
patekome Tataratan. šunis ir 
mantą pamėtėme mudu perei
dami pusnimis viršukelę; vidu
riai .visai susitraukė ir drapanos 
sudrisko skudurais, kai mudu 
pasiekėme kaimą. Gyventojai 
mums pasirodant nelabai nuste
bo (juk pas juos jau lankėsi ban
ginių žvejai), apsigyventi pa
skyrė pačią šlykščiausią palapi
nę ir maitino paskutinėmis nuo
graužomis. Man pasirodė keis
čiausia tai, kad mudu palikdavo 
pilnoj vienatvėj. Bet Musu iš
aiškino man priežastį.

— “Samanas sik, tumtum,” 
— tarė norėdamas išreikšti, kad 
šamanas arba žinys patarė žmo
nėms su mumis nesusitikti mu
myse rungtininkų vengdamas. 
Nors šamano pažintys su bangi
nių žvejais buvo paviršutinės, 
tačiau jis pastebėjo esant mano 
rasę stipresne ir gudresne, negu 
indiečių; todėl jis elgėsi lygiai 
taip, kaip visuomet elgiasi visi 
šamanai.I

— - “šie žmonės turi įstaty
mus,” — tarė Musu: — “kas 
valgo mėsą, privalo medžioti. 
Mudu, ponas, neprityrę čionykš
čius ginklus vartoti,
Įtempti lankas ir kaip reikiant 
palenkti ietis. Todėl šamanas ir 
čionykštis vadovas Tumasukas, 
savytarpy pasikalbėję, nutarė, 
kad mudu kartu su moterimis ir 
vaikais nešiotumėm grobį ir tar- 
nautumem medžiotojams.”

— “O tai lai labai neteisin
ga,” — tariau atsakydamas: — 
“todėl, kad už šiuos tamsoj klai 
džiojančius žmones mudu, Musu, 
su tavim geresni. Virš to mums 
reikėtų atsikvėpti ir sukaupti 
jėgas, kadangi kelias į pietus 
ilgas ir silpnam sunku ištesėti.”

— “Bet pas mus nieko nėra” 
pareiškė žiūrėdamas j pūvan

čius “adatos” (buveinės) sieno
jus ir taitraukdamas nuo seno 
jurų vėplio nuograužų nosį, ku
riuo mudu ką tik papusryčiavo
me, 
si.
Čio vandens’, butelis, kuriuo ne
pasisotinsi; mums priseina neti
kinčiųjų junge lenktis ir tapti 
malkų kirtėjais ir vandenne- 
šiais. O čia yra geri daiktai, 
tiktai ne mums. Ach, ponas, 
niekuomet nosis dar manęs ne- 
prigavo ir įvedė į jų slaptus 
sandėlius, ji suodė, kas jų “ada
toj” paslėpta po maišų gniutū
lais! Nemaža naudos šie žmo- %
nės iš vargšų žvejų sumeške
riojo, ir viskas pateko į nedau
gelio rankas! Moteriškė Ipsu- 
kuk, kuri gyvena tolimesniame 
kaimo gale greta vado “adatos”, 
turi daug miltų ir cukraus, ir 
net mano akys ant veido paste
bėjo medaus sunką. O vado 
Tumasuko “adatoj” geria arba
tą : aš pats mačiau, kaip ta sena 
kiaule prisipila! O šamanas tu
ri tabokos pakelį su “žvaigžde” 
(kramtomos) ir du kubinius ge-

riausio rūkomojo. O ką mes tu
rim? Nieko! Nieko!

Aš taip apkvaišau nuo jo žo
džių apie taboką, kad visai nie
ko neatsakiau.

Bet Musu savo sumanymu su
trukdė tylą: — “Ir čia yra Tu- 
keliketaj garsaus medžiotojo ir 
turtingo žmogaus duktė. Jauki 
mergaitė! Ištikrąjų labai jau
ki mergina!”

Aš ištisą naktį uoliai mąsčiau, 
;uo laiku, kai Musu knarkė, nes 
man buvo nepakeliama mintis, 
kad taip arti yra tabokos, ku
rios negaliu rūkyti. Jis tiesą 
sakė, kad gale paaiškėjo kaip 
mums gyventi ir rytą tariau 
jam: “Išeik pasivaikščioti ir 
gudriai, ką tu moki, surask man 
kokį nors kaulą, kreivą, kaip žą
sies kaklą, o viduje tuščią; 
Vaikščiok tyliai, ramiai; bet ne
nuleisk akių, kur yra puodai, 
randeliai ir kitokie virtuvės in
dai. A tmink, jog aš vadovau
juosi baltojo žmogaus gudrybe 
ir atlik įsakymus tiksliai ir grei
tai.

— Kol jis vaikščiojo, aš pas
tačiau molinę terlę su žuvies 
taukais pačiame grįčios vidury 
ir nustūmiau šalin smunkančius 
kailius, kurie atstojo patalą, 
kad pravalyti vietos. Paskui 
suardžiau jo šautuvą ir padėjau 
vamzdį atskirai, po to susukau 
daug dagčių iš neapdirbtos me
dvilnės (kuokšto), kurią čia va
saros laiku moterys renka. Jis 
jrįžo su užsakytu kaulu ir ži
liu, kad Tumasuko “adatoj” yra 

žibalo skardine penkių galonų 
dydžio. Aš pasakiau, kad jis 
viską gerai atliko ir kad nieko 
neliko veikti likusią dieną. Vi
durnakčiui artinantis kreipiau
si kalba:

(Bus daugiau)

ne mums

Paskanintas su Garsiausiais
Pasauly Importuotais 

Bohemų Saazer Apyniais
Parsiduoda visose krautuvėse

PO GAISRO 
IŠPARDAVIMAS

— “Tokio valgio nepamėg- 
Pas mus tik ir tėra “gydan-

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

JOS. F. SUDRIK
3313 So. Halsted Street

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia 

Bile Kokioje Sumoje
Musą kainos yra 5'/ iki 15% pi
gesnės negu kilni Chicagoje. At- 
sineskil abstraktus ir kenti aktus 
gatavai dėl užbaigimo deal, Atda
ru kas vakaras.

National Finance Co.
11 S<>. l.a Šalie Street

501 Koanoke Bldg.. Central 4757 k Į—............ ■/



k

Pirmadienis, Ceg. 24, 1S2*

CHICAGOS
ŽINIOS

Atsisako paliuosuoti 
darbininkes nuo ka

lėjimo bausmės

veik visos kitos turi mažų kū
dikių, kurių nebus kam prižiū
rėti, kada jos sėdės kalėjime. 
Bet tai teisėjui nesvarbu, jam 
daug svarbiau kapitalistų inte- 
resaf ir tų interesų apsaugoji
mas, kad jie nenukentėtų nuo 
darbininkų reikalavimų žmo
niškesnio pragyvenimo.

Per 18 mėnesių pririš 
tas prie sienos x

NAUJIENOS, CEIcago, lū.

Pereitą penktadienį septynios 
žymios 
jos, jų tarpe Jane Addams, 
Mary McDowell, Agnės Nestor 
ir k., atsikreipė prie teisėjo 
Dcnnis E. Sullivan, prašyda
mos pasigailėjimo 42 streikie- 
ičms, kurias tas pats teisėjas 
yra nuteisęs kalėjiman už pi- 
kietavimą laike streiko.

Tas teisėjas yra pasižymė
jęs, savo injunetionais prieš 
darbininkus ir žiauriomis baus
mėmis tiems darbininkams, ku
rie atsiduria jo teisme už per
žengimų injunetionų. Kada 1024 
metais International Ladies 
Garment \Vovkers unija paskel
bė moterų rūbų siuvėjų strei
ką, tai teisėjas Sullivan tuojau 
prieš streikieres išdavė griež
tą injunetioną, uždrausdamas 
pikietuoti dirbtuves ir abelnai 
kliudyti streiklaužėms. 42 strei- 
kierės nepaklausė injunetiono 
ir nepaliovė pikietavusios dirb
tuves, už tą teisėjas Sullivan ir 
nuteisė jas kalėjiman. Byla 
tapo iM'rkelta j augštesnį teis
mą, bet ir tas teismas patvirti
no nuosprendį ir dabar neliko 
kitokios išeities, kaip toms mo
terims eiti kalėjiman, arba mal
dauti teisėjo, kad jis jas pa- 
liuosuotų nuo bausmės.

Kaip ir galima buvo tikėtis,! 
teisėjas Sullivan atsisakė 
paliuosuoti nuo bausmės ir 
pasityčiojo iš reikalavusių 
paJiuosavimo, nors ir buvo 
sėjui nurodyta, kad dvi iš 
teistųjų moterų serga džiova ir 
dabar randasi sanatorijose, o

darbuoto-

jas 
dar
to

nu

KIMBALL
Grojikliai Pianai

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

Kaimynai per keletą 
girdėdami vaiko riksmą 
prie 1337 Augusta Si,

dienų 
name 
paga

lios pašaukė policiją. Policija
išlaužė duris ir rado Ecjdie 
Rook, 4 metų, pririštą virtuvėj 
prie stulpo. Jis sėdėjo ant grin
dų, o apie jo kojas žaidė du 
katinukai ir dalinosi maistu, 
kuris buvo čia pat padėtas lėkš
tėj ant grindų.

Už keturių valandų parėjo 
vaiko patėvis Smith, o neužil
go po to parėjo ir jo motina 
Joeephine Rook-Smith. Juos 
abu nuvežta kalėjiman, kur 
juos ir uždaryta už kankinimą 
vaiko.

Bet kamantinėjant pasirodė, 
kad vaikas yra kankinamas ne 
iš piktumo, bet dėl saugumo. 
Josephine Rook-Smith pirmasis 
vyras Rook kiek laiko atgal pa
bėgo su kita motere, su kuria 
jis ir dabar tebegyvena. Ji gi 
pusantrų metų atgal suėjo gy
venti su Smith. Nors jie ir nė
ra vėdęi bet Smith esąs geras 
vyras ir sunkiai dirbantis, kad 
tik uždirbti pragyvenimą. Ret 
kad jo uždarbis nėra toks di
delis, lai ir ji yra priversta eiti 
dirbti už indų plovėją restora
ne. Palikti kūdikio nėra kur, o 
palikti jį be priežiūros namie 
vėl baisu, nes gali atsitikti ko
kia nelaimė. Ji esą skaičiusi 
laikraščiuose, kaip vaikai vieni 
namie būdami atsuka gasą, pa
gimdo gaisrą, o kartais nukrin
ta laiptais ir susižeidžia ar už
simuša. Kad
atsitiktų, ji išeidama į darbą 
kasdiė vaiką pririša prie stul
po ant ilgos virvės, bet taip, 
kad jis nieko nepasiektų ir ne
galėtų susižeisti. Čia pat padė
davo vaikui ir maisto visai die
nai. O kadangi abu dirbdavo 
labai ilgas valandas, tai vaikui 
nė saulės šviesos pamatyti ne-

tokia nelaimė ne-

tinkamo maisto negali gauti. 
Visas tas dalykas tapo atiduo
tas teismui išspręsti.

Brolis brolį nušovė

Ne vien Chicagoj plėšikai 
siaučia. Visur tas pats, štai 
Otto Fraun, galva Schwartz 
Rietuve Frante Co., 2110 Wal- 
nut St., su savo šeimyna išvy
ko į Paryžių. Už poros dienų 
susipažino su labai “draugin
gais*' amerikiečiais, kurie apsi
ėmė parodyti jam Paryžių, bet 
be veždami taksi kabu j j apiplė
šė, atimdami $1,700, kuriuos 
jis turėjo su savim ir kuriuos, 
jų patariamas, išsimainė į fran
kus. * >

Plėšikai užpuolė Mrs. B. Cop- 
lasky, Uit Grace St., jai grįž
tant. automobiliu namo, atėmė 
iš jos už $500 žiedą ir $160 pi
nigais, paskui parvežė ją namo 
ir — nuvažiavo jos brangiu 
automobiliu.

Mūrininkai padarė su kont- 
raktoriais naują sutartį, kurtą
ja senosios algo#, būtent $1.50 
į valandą, paliekama dar vie
niems matams. Manoma, kad 
ir kitos namų budavojimo uni
jos paseks mūrininkų pavyzdį 
ir atnaujins sutartis esančiomis 
sąlygomis. Iki šiol tik vieni 
plasteruotojai streikuoja už 
augštesnę algą.
-- ------Į- „y. . .......... ............................

pasižadėję dalyvauti vakarienė
je, bet dalykai virto kitaip, — 
svečių buvo nemažai, taipgi ir 
narių dalyvavo daugiau, negu 
buvo pasižadėję. Programas 
buvo gana įvairus. Pradedant 
griežė orkestras, publikoje bu
vo neramu, bet išėjus scenon 
šokikei p-lei H. Gapšiutei, vis
kas aprimo; taipgi aplodismen
tais iššaukta antrą kartą. St. 
Gapšis solo atliko gerai. 
Abiems akompanavo p-lė Z. 
Lucitis. E. Bložis ir V. Gavrilai- 
tis griežė smuikais solo, taipgi 
Ir vieną duetą; jiems akompa
navo p-ia Sabonienė. Keist. Ja
nulis atliko solo saksofonu; M. 
Medžiūnas, solo smuiku. Sylv. 
Skboniutė sudainavo “Kaip mo
čiutė“, iššaukta antrą kartą ki
tokią dainelę. K. Sabonis su
dainavo porą dainelių. Reikia 
pasakyti, kad pil. Sabonių šei
myna gana puikiai palinksmino 
susirinkusius. Koncertinė dalis 
programo pilnai patenkino at
silankiusius, tik stoka muzikos 
dėl šokių, tad šokti norintieji 
vagojo. Taipgi atsilankymas 
svečių daugiau, negu buvo gali
ma tikėtis, padarė trukumų. 
Todėl renginio komisijai tenka 
atsiprašyti visų svečių, kurie 
nebuvo patenkinti, nes tas įvy
ko netyčiomis. —K. Narys.

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Kraujo, odos, chroniškas

Lietuvių Rateliuose
Iš Birutės
Į koncertą

Rytoj visi birutiečiai rengia
si eiti Lietuvių AuditOrijon, kur 
įvyks tas garsaus kazokų choro 
koncertas. Kiekvienam daino- 
riui yra naudinga užgirsti pa
saulinį, išsilavinusį iki aukš
čiausio laipsnio, chorą. Apart to 
juk tai yra dviguba priedermė, 
—savo atsilankymu parems ir 
artistą bikinį, nes dalis pelno 
yra skiriama jo gydymui.

Nuo 2 
lioj

Boulevard 4189

A. MASALSKIS
\ Graborius
Musų patarnavimas laidotuvėse 

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

3307 AuBurn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

i. J. ZOLP
Grabo r i u b ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnAvimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St„ Chicago

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

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

Laidotuves įvyks Gegužio 24 dieną, 8 valandą iš ryto iš namų 
j 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 giminėj, 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

Patarnaują graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139.

t

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashląnd Avė.
Valandos:

iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė-
nuo 2:30 iki 4:39 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Murshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Garsi kompanija pradėjo 
garsinti Naujienose 

savo produktus

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

DR. VAITUSH,
01’TOMETHISTA.S

LIET AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

1545 West 47th Street
Pohns Boulevard 7589

Šiandie susirinkimas
Šį vakarą, kaip 8 v. v., pas 

vicepirmininkę p. KYasauckienę 
įvyks Birutės valdybos susirin
kimas, kur bus aptarta daug 
svarbių reikalų; ypatingai Rė
mėjų Komisija yra pageidauja
ma. Rutinai visa valdyba priva
lo būti. P-ios Krasauckienės bu
tas randasi prie 33 gt. ir Union 
Avė.

Chicagiečių doniei
Visais Birutės reikalais pra

šomo kreiptis prie Birutės rašt. 
Al. Micevičiaus, 903 W. 33 St., 
arba prie pirmininko P. Milerio,Otto Krutscke, 23 m., 1218

W. 32 PI., tapo nušautas jo bro-l Aušros knygyne, prie 3210 So. 
lio Fved, pastarojo namuose j Halsted St 
3086 Lyman St.

Jiedu susibarė dėl Fred pa
čios; mat Fred apkaltino savo 
brolį Otto, kad tasis perdaug 
lendąs prie jo pačios. Fred ne
bėgo, bet pasidavė policijai. 
Kartu tapo areštuota ir jo pati.

diena ir vakarais. 
Kas norite, kad Birutė jums 
programą išpildytų arba imtų 
daly v urną, dabar laikas sutartį 
padaryti. — D. M.

West Side

Petras Tamolonis
Mirė Gegužio 22 dieną, 6 valandą vakare, 1926 m., sulaukęs apie 

36 metų amžiaus; gimęs Lietuvoje, Kauno vedybos, Biržio Pasvalio 
Apskričio Valsčius daujienų, Bcrklainių kaimas. Pragyveno Ameri
koje apie 18 metų, palikdamas dideliame nuliudime savo mylimuo
sius ir mylinčius Lietuvoje, motiną ir dvi seseres: Elzbietą Pyragie
nę ir Veroniką.\ Dabar randasi prirengtas į paskutinę kelionę, na
muose 944 W. 35th Place. /

Laidotuves jvyks Gegužio 25 dieną, 8 valandų iš ryto iš namų 
j Šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Giminės ir Draugui

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Malonu mums yra pasveikin
ti musų seną, gerą prietelį, 
Anheauser Bušeli, Ine., per 
Naujienų špaltas. Tar|>e kitų 
industrialių organizacijų Su
vienytose Valstijose, Anheuser 
Busch, Ine. visuomet buvo vie
na iš pirmutinių pripažinime 
didelės pajėgos ir įtekmės ini- 
lionų ateivių Suvienytose Val
stijose.

Metas 
Busch 
Naujienose, kad pasiekus lie-' 
tuvius ir jų šeimynas, kurie 
perka jų puikius produktus,' 
kaip tai Anheuser Bevo ir ki-. 
tus. Dabar išleisdamas į rinką 
naujus produktus — Anheuser 
Tikrąjį Apynių Selyklą — An-’ 
heuser Busch ir vėl naudojasi 
musų dienraščio špaltomis, kad 
pasiekus musų sakitytojus.

Mes maloniai priimame An
heuser-Busch skelbimus ir esa
me įsitikinę, jog musų skaity
tojai tokiu pat malonumu pil
ims šiuos naujus produktus, 
nes jie visuomet pasitikėdavo 
Anheuser-Busch produktais.

Dabartiniais 
supažindinama 
ruoju Apynių 
aiigštos rųšies, 
kuris patenkins reikalavimus 
kiekvienų namų, ligonbučių ir 
kitokių įstaigų.

Bud\veiser Tikrų Apynių Se- 
lyklo Syrupas yra pagamintas 
iš grynų miežių, augančių tik 
Iowa, Minnesota, Wisconsin ir 
Dakota valstijose. Grudai yra 
atatinkamai nuvalomi ir laiko
mi sandėliuose kolei reikia nau
doti selyklui. Potam grudai su
maišomi su geriausiais Saazer 
apyniais, specialiai tam tikslui 
importuotais iš Čekijos ir iš to 
jau daroma naujasis Budvveiser 
Tikrų Apynių Selyklo Syrupas.

Toks jau pat atsargus pri- 
rengimo būdas yra naudojamas 
ir dėl kitų, šios kompanijos pro
duktų, kaip tai: naujos An
heuser Busch Pale Dry Ginger 
Ale, Grapc Bouųuet, Anheuser- 
Busch Root Beer ir kitų gerai 
žinomų minkštų gėrimų, gami
namų' Anheuser Busch gamykr 
loję.

Lietuvių Dentįstas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
NetcH Ashland Avė.

po meto Anheuser ( 
nuolatos garsindavosi 

kad pasiekus lie-'
L. . . *

—- - - - - - - - - - - - - -
Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis '■— pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPIOM ETRISTAS

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

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

skelbimais yra 
publika su Tik- 
Selyklo syrupu, 
tikru produktu,

HEM0RA1DAI
(pilės)

Gydome Be 
Operacijos

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, pio- 
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį išgydyme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

IšegzaminavimaH ir patairymai 
dykai 

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 So. State St.

Kampas Congress St., 2 fi.
Valandos: Panedely, Seredoj ir 

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne- 
. deltoj nuo 9 iki 12 dieną.

Te!. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometrislas.
1850 W. North A ve., Chicago, UI.Smulkios Žinios D-ro

(Apskelbimas)-

su

BILLY’S UNCLE

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

CHICAGO, ILL. .

Kudirkos draugijos 
vakarienė

Gegužės 16 d., Meldažio sve
tainėje, tapo surengta draugiš- 

progi am u. 
buvo pa- 

Birutės
muzika dėl 

Rengimo komitetas ma-

Tėl. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

----- -------------- ----- ~ ---------------------------------

turius namus, bet ši 
nių nuostolių nepadarė.

Garsinkitės Naujienose

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Pereita savaitė pasižymėjo 
audromis. Antradieny audra 
nunešė vieną namą Harvey, ka vakarienė 
nuplėšė keletą stogų ir sugrio- Programą išpildyti 
ve apie 30 garažų. Penktadienio kviesta iš Jaunosios 
gi vakare žaibas vakarinėj mies- artistai, taipgi ir 
to daly užgavo bažnyčią ir ke- šokių.

šiaip didės- nė, kad bus visai mažai svečių, 
dr-jos narių ir nedaugelis buvo

__
_

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phone Canal 251)1

VALET

AuloSlrop
Razor

Pasiga- 
landa 
pats

Atėjo Kultūra No. 1. Kai 
na 45 centai. Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Pirmadienis, Geg. 24, 1926

Lietuvių Rateliuose.
18-tos gatves apielinkė
Aną dieną keli .vaikinai su

sivaidijo už merginas. Tie vai
dai, kurie užsibaigė peštynė
mis, įvyko pas tas merginas, 16 
ir Jefferson apielinkėj. Visus 
antro aukšto langus išdaužyta, 
o taipgi viena “sesučių" gavo 
juoda akį. Bet vienas vaikinų, 
kuris nešioja klebonišką pavar
dę, nukentėjo labiausiai: jis ga
vo 30 dienų kalėjimo.

Žagarės “ministeris su fut- 
ra” ir karolninkas, taipgi dėl 
merginos ar moteries, pasi
kvietęs keletą vyrukų talkon, 
labai sumušė “miškinį” Julių.

Pastaruoju laiku federalinė 
valdžia šioj apielinkėj uždarė 
šešias karkiamas ir ant langų 
pridėjo savo “peČetis” — iška
bas, kad visi apie tai žinotų.

Girdėtis, kad dar keletą kar- 
čiamų ketinama uždaryti.

Eina gandų, kad 18 ir Union 
gatvių apielinkėj susilauksime 
naujos r lietuviškos aptiekos. 
Esą ji busianti jau neužilgo ati
daryta. X

Ir 18 gatvė susilauks /savo 
banko. Gražiame Gallanis Bros, 
name, prie 19 PI. ir Halsted gt. 
neužilgo atsidarys National 
Exchange Bank. Steigia jį vie
tos biznieriai, prie kurių ir lie
tuvių yra prisidėjusių. Bankas 
bus atidarytas kaip bus pabaig
ta remontuoti namą.

Tik imąsi, kad bankas labai 
daug prisidės prie šios apielin- 
kės pakėlimo.

18-tosios gatvės parapija ( BRIDGEPORTO LIETUVIAMS: 
(Ihevo Apveizdos) irgi nori -----------
pabaigti savo bažnyčią būdavo- ‘‘Naujienas” pradedama išnešioti 
t i. Tuo tikslu dabar visu smar- nuo 3’*108 valaM^?lnry^vj ................. gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
kurnu ir visokiausiomis prie- nuo 35-tos iki 81-mos gatvės yrą ap- 
monėmis renkama pinigu. Žmo- “Naujienoms” gana anksti,
nes kalba, kad tam tikslui jau j gavaitę arba sykį j mėnesį. Gyve-

I nantl pažymėtame zone. o da neap- 
1 rūpinami ankstyvomis “Naujienomis” 
I tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel.

surinkta $37,900. •—S,

7 eatras- 
Muzika

. ... ♦

Rytoj Liet. Auditorijoj 
dainuos Kubaniaus 

kazokai
Bytoj Lietuvių Auditorija 

pamatys dar nematytų žmonių. 
Tai Kubaniaaus kazokai. Jie 
dar pirmą kartą apsilankys pas 
lietuvius, viešės pas juos ir dai
liais jiems savo smagias kazo
kiškas dainas. Kubaniaus ka
zokų choras yra gal geriausias 
vyrų choras pasauly, apvažinė- 
jęs su koncertais daugelį šalių 
ir visur su didžiausiu pasise
kimu. Dabar jie dainuos lietu
viams. Ir be abejonės, visi no
rės užgirsti tą nedidelį, bet 
garsų chorą, pasigerėti jo gra
žiomis dainomis. Svarbu ir tai, 
kad didelė dalis šio koncerto 
pelno yra skiriama sergančiam 
artistui J. Bikiniui.

Tikietai pigus —. tik $1.00. 
Jų galima gauti Naujienose ir 
Aušros knygyne. —- D.

—

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Susivienijimo Draugijų ir Kliubų 
Bridgeporte, mėnesinis susirinkimas 
įvyks Antradienyj, Gegužio 25 dieną 
šių metų, 8-tą vai. vakare, Lietuvių 
Auditorium svet., 3133 So. Halsted 
gatve. Todėl draugijų ir kliubų at
stovai ir valdybos malonėkite susi
rinkti minėtam laike. Nesivėluokite, 
nes yra svarbių reikalų aptarti.

— P. K., Nut. Rašt.

PRANEŠIMAI
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI >1009?

Atx«kytna*: $100.00 ant "y k P 
Sft.00 į metu* per viaą 

likusi gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų Ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes preital praleidžiame 
šjmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

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

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

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

NAUJIENŲ SPULKA.
1739 So. Halsted St.

Prisidėkite i šią draugiją

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia savišalpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priimamos ir 
ėielos 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 į 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės į “Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti aplikaciją j Chi- 
cagos Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
minėtame apskrityje aprūpimi 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.

Roulevard 9663).

ASMENŲ JIESK0JIMA1
4 _ -LT J-- ---

IEŠKAU Bronės Misiunukės, o 
po vyru vadinasi VVenclof. Aš ski
liuos su savo pačiu, noriu jai sa
vo dalį užrašyti.

PETER MISIŪNAS 
416 Tav Avė.

' SUPERIOR, \VIS.
.-.!!!■ ""—y?"..... 1 --------U----------------------------------- L '..Į----------

ISRENŪAVOJIMUI
RENDON geri apartinenttai, 4— 

5—(J kambarių, yra vanos ir elekt
ra, rendos; $20, $25, $30, visi flaz 
tai švarus, 3543 Union Avė., 465 
W. 28 St. 556 W. 31 St.

Kreipkitės.
559 W. 31st Street

ĮVAIRUS skelbimai
LIETUVIŲ SPAUSTUVE

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 88rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 675J.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

ipecialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 So State St.
...........................      J

11 " 1 ' "1 
Tel. Yards 7282 

BR2DGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malovojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Pre«.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 8408—Blvd 7667 Office

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

> ■ ■

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKrr^5%

Mes pardundama visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plufmbing Sappiy Co, 
1637. Wefat Divielon St, 

netoli Marshfield
>________________

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
Ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. (staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I, J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcz.e Lasvnualc 0114.

REIKIADARBININKy
VYRŲ ir MOTERŲ .

VYRU ir moterį) j dirbtuves, reg- 
taurantus, Kotelius. Darbas dienomis 
ir naktimis. GRAHAM’S AGENCY 
833 Milwaukee Avė.

REIKIA vyrų ir moterų reai 
estate pardavinėtojų, dalinam 
arba pilnam laikui. West Side.

Atsišaukite:
4011 W. 26th St.

JEIKIA OARbInkF
MOTERŲ

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

3001 W. 41st Place

REIKIA merginos namų darbut, 
geri namai, mažas apartmentas. 
DAVIS, 2142 Tohey Avė., Sheldrake 
7451.

REIKIA moterų South Side tea
tro apvalytojų. Gera alga. Ątsišau- 
kit 730 So. Wabash Avė.

REIKIA patyrusių merginų agur
kų pakuotoji), darbas nuo štukų. At- 
sišaukit panedėly arba utaminke,
8:80 ryto. 2006 So. tyestern Avė.

REIKIA 2 moterų sortavimui sku
durų. R. Beskin, 1037 So. String St.

REIKIA DARBININKŲ"
VYRŲ

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

GRINDERIŲ. Reikia prie šlapių 
grindstones. Imkit 63 St. karą iki 
Clearing .

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

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

1606 So. Halsted St.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas. Senyvas žmogus, neturin
tis šeimynos. Geras užmokestis ir 
guolis. 1227 Lunt Avė., Rogers Park, 
III. Sheldrake 9814.

REIKIA senyvų žmonių prie jani
toriaus darbo South Side teatre, ge
ra alga. Atsišaukit 730 So. Wabash 
Avenue.

REIKIA shearmenų j geležies at
karpų jardą. Steiner Iron and Melai 
Co., 1103 So. Washtenaw Avė.

RAKANDAI
RAKANDAI* ir pečiai pardavimui, 

nes apleidžiu miestą. Veikit greit. 
3747 So. Halsted St., Tel. Yds 2510.

AUTOMOBILIAI ~

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos II. 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 pribu- 
slnr

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

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

AUTOMOBILIAI
Jei norit sutaupyti pinigų 

atsilankykit pas 
WEST AUTO WRECKERS 

1220 So. Ashland Avė. Roosevelt 2794 
Vartotų karų dalys visokių išdir- 

bysčių. Tajeral, tūbai, radiatoriai, 
baterijos ir t. t, Karai parduodami, 
perkami, mainomi.

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

padėtų ant tų instrumentų, mes 
norime pirkėjų su cash. Yra pri
krautas visas atigštas upright pia
nų, fonografų, radio ir grojiklių 
pianų. Mes turim juos visus par
duoti ir prašalinti nito 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.

BlfčERNfi
Del svarbios priežasties, pigiai par

duosiu arba mainysiu ant loto arba 
namelio, šaukit tuojaus

Yards 4951 
LEON R. JARUSZ

3252 So. Halsted Street

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

PARDAVINĖTOJŲ IR VERTELGŲ 
ATYDAI!

Aš turiu perviršį šilkiniu dresių 
moterų ir vaikų. Parduosiu labai at
piginta kaina.

CARLTON, Ine.
337 So. Franklin St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, lietuvių geroj apielinkėj, biz* 
nis cash.

Atsišaukit greitai.
5718 S. Kedzie Avė.

Tel. Prospect 5809

PARSIDUODA ice cream parlo- 
ris, kendžių, . cigarų, cigaretų ir 
smulkių reikmenų krautuve. 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 pirmos klesos 3 kė
džių barbernė, arti 2 karų linijų. 8 
barberini nuolat* v dirba. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

761 Box; Naujienos 
1739 S. Halsted St.

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

2979 Archer Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, senai išdirbtas biznis, cash. 
Turiu parduoti iš priežasties mir
ties mano vyro. 6010 S. Kedzie 
Avė.

PARDAVIMUI rooming house, 
20 kambarių, 2 karų garažas, 
rendos $150, 4 metams lysas, 
modemiška, visuomet išrenduo- 
ta, įplaukų $95.50 į savaitę. Tu
riu parduoti, n£s važiuoju Eu
ropon. 223 So. Robey S t.

TURIU parduoti tuojau iš priežas
ties apleidimo miesto savo $800 ver
tės grojiklj pianą už $150. Yra 75 vo
leliai ir benčius, $50 cash ir po $10 
j mėnesj.

VIALAITIS
6512 So. Halsted St., 1-mos lubos

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, augštos rųšies fikčeriai ir ata
kas, geroje vietoje, North West Side, 
verta apie $4000, viską parduosiu už 
$1200. arba greitą ir gerą pasiūly
mą. Taipgi galima perkraustyti.

3829 W. North Avenue 
Savininkas

• 'i

BENDER and CO.
'155 North Clark Street 

Kampas Randolph

NAMAI-2EME
Spėcial bargenas North Sidėj

Naujus nutrinis namas, 2 fla- 
tų po 5 ir 5 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas, budavo- 
tas pagal vėliausios mados, lo
tas 37x125 ft. Garažas dėl 2 
mašinų; parduosime pigiai ar
ba mainysime ant namo south 
sidėj. Namas randasi 2132 N. 
Le Vergiu Avė.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.
Lafayette 7674

MAINAS
Bizniavas namas trys fialai ir 

vienas štoras ir 3 karų garažas. 
Mainysiu ant mažesnio namo arba 
priimsiu pirma arba antrą morgi- 
čių. Namas puikioj ir augančioj vie 
toj. Priešais Marųuelte Park. Del 
platesnių žinių kreipkitės pas sa
vininkų

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

Tel. Republic 0545

NAMAI-ŽEMĖ
Pardavimui Namai

NAUJAS mūrinis namas, 2 pa* 
gyvenimų, 6 ir 6 kambariai, 
karštu vandeniu apšildomas 
1 fintas; įmokėti $3,500. Na
mas randasi 4430 S. Campbell 
Avė.

2 NAUJI budavojami namai, 
po 4 ir 4 kambarius; parsiduo
da pigiai, po $3,500 įmokėti, 
kitus kaip rendą. Namai ran
dasi Brighton Park.

2 PAGYVENIMŲ namas, 7 
ir 7 kambarių, karštu vande
nin apšildomas, aržuolo tri
nias, maudynės, elektra ir visi 
parankumai; įmokėti $3,(KM), 
kitus kaip rendą. Namas ran
dasi 5422 So. Carpenter St.

4 PAGYVENIMŲ namas po 
5 kambarius, kampinis lotas 75 
by 125 ft. įmokėti tik $3,000, 
kitus kaip rendą. Namas ran
dasi 6604— 06 St. Louis Avė.

5 PAGYVENIMŲ mūrinis 
namas po 5 kambarius; įmokė
ti $3,0(M), kitus kaip rendą. Na
mas randasi 2804 So. Union 
Avė.

NAUJAS mūrinis bungalow, 
5 kambarių, lotas 40x1^ ft. 
Įmokėti $1,500. Namas randa
si 5607 S. Natchez Avė.

5 KAMBARIŲ medinis cat- 
tage, įmokėti $1,500. Namas 
randasi $5538 So. Kostner Avė.

NAUJAS mūrinis namas, di
delis štoras ir 3 pagyvenimai, 
garažas dcl dviejų mašinų, la
bai gera vieta. Namas randasi 
Brighton Parke.

Mes šituos visus namus par
duodame pigiau kiek galime 
arba mainysim ant didesnių 
arba mažesnių namų arija lotų.

Jokantas Bros.
413k ARCHER AVĖ.

Lafayette 7674

TIKRAS BARGENAS
I

Esu priverstas gyvenimo sąlygų 
skubiai parduoti 2 namus už gana 
žemą kainą — 1-mas yra medinis 
namas 5-kių gyvenimų po 4 ruimus. 
Rendos neša 95 dolerius į mėnesį. 
Kaina $6,500, įmokėti reikia tik 
$1,300.

2-ras yra muro namas, 2-jų aukš
čių po 5 kambarius, apšildomas, 
taipgi yra garadžius 2 karams. Na
mas randasi prie Humboldt Porko; 
vieta gyvenimui labai tinkama. Kai
na $12,800, įmokėti tiktai $3,500.

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

Tel. Armitage 6411

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

2831 W. 40th Place. 
Arti Archer Avė.

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

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

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

SAVININKAS negali vartoti nau- 
o 6 kambarių mūrinio bungalow, 
jarduos pigiau negu jam kainavo, 
mūryta vana, pedestal lavotory, 
carštu vandeniu šildomas, aržuolo 
trimingai, tiktai $10,500,, pirmas 
morgičius $5000, 5650 So. Roman 
Avė., John L. Sheridan Co., 5312 
So. Kedzie Avė. Prospect 3630.

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

šaukit:
Normai 0806.

8 KAMBARIŲ rezidencija parda
vimui, garu šildoma, cementinis skie
pas, 2 karų mūrinis garažas, barge
nas, $6,800, cash >1,500. 11948 Egg- 
leston, Puthnan 0755.

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

NAUJIENOS 
Box 762

PARDAVIMUI du lotai prie North- 
west kelio, netoli Northvvestern sto- 
ties, biskj įmokėti. B. NEFF, 4620 
Clarendon Avė., Edgewater 5414. »

NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
DIDELI BARGEMAI ' 

%

Ant Archer Avenue, Biznio Kampai
AuksinS proga uždirbti nuo 50 iki 100% laiko sekamų 6 mėnesių.
Ai žemė parsiduos labai greit. — Veikit urnai.
50% pigiau negu apiellnkė žemė.
Lengvais išmokėjimais atsakantiems žmonėms.

N. E. Cor.—Archer Avė. ir Lotus 72x127, $8,250.
S. E. Cor.—Archer ir Nevvcastle—109x125, $9,250.
N.ZE. Cor.—Archer ir McVickers—110x125, $9,550.
S. E. Cor,.—Archer ir Central—100x125, $22,500.
N. E. Cor.—Aicher ir 60th, Argo, 111.-100x120, $8,500.
N. W. Cor.—Archer ir Kilboume, 75x100, $6,500.
N. E. Cor.—Archer ir Park Avė., Mount Forest, III.—57x175, $3,750.
N. W. C o —Archer ir 72nd Court—30x125, $4,750.
S. E. Cor.—Archer ir Turner—33x125, $11,500.
N. E. Cor.—^Archer ir Avery^—J^ixl25, $7,500.
S. W. Cor.—Archer ir Avo. ir 55th—82x236, $16,250.
N. W. Cor.—Archer ii"*Keane Avė., Justiee, III.—75x160, $15,500
S. W. Cor.—Archer ir 72nd Court—200x125, $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.
81x125, netoli 64th Avė., $2,250.
25x125 ant Archer, East of Central Avė., $2,950.
50x125 ant 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:

J. N. ZEWERT & COMPANY
4377 Arfher Avenue
Telefonas Lafayette 53J 3

Didelis Bargenas
»BUS labai pigiai išparduota iš 

priežasties pasidalinimo turto. Par
davimui 3% akro farma, yra vis
kas įrengta, suros, gnsas, vanduo, 
elektra ir apmokėta, randasi 1 blo
kas nuo Archer karų linijos ir ’/4 
bloko nuo stoties, Surnmit, III. gatr 
vė bus išcementuota, pareikalavus, 
yra du namai, vienas 5 kambarių 
mūrinis ir dienas 4 kambarių me
dinis, didelis vištinlnkas, sodnas, 
obelės, vyšnios, slyvos ir kiti vai
siniai medžiai, vynuogių, aviečių ir 
t. t., dideli pušiniai medžiai, prie 
ežero įlankos. Tikras rojus dėl 
žmogaus,: už miesto namas, su mies-i 
to patogumais ir gera transporta- 
cija. Veikit greit, kaina $12256, 
cash $3500, kitus už morgičių. Del 
tolimesnių informacijų pasimatykit 
su

J. N. ZEVVERT & COMPANY 
4377 Archer Avė.
Lafayette 5313

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

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

Pirmas jmokėjimas tiktai $100, ki
tus kaip rendą. šis namų olselio 
pasiūlymas yra dėl jusų pasirinki
mo. Galit įsigyti vieną tų puikių 
namų tiesiai nuo savininko, tiktai 
su biskiu įmokėjiino, kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. At
sišaukit Šiandien.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Avę. 

6407 Irving Park blvd. 
0537 Irving Park blvd.

GAUSIT GERA FARMA PIGIAI

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

Y. GEDMIN
10104 Wentworth Avė., Roseland

2 flaty mūriniai - be cash 
urba tik biskį įmokėti, pasta
tysime ant jusų išmokėto loto 
už $10,000 ir augščiau — bun
galovv, $6,000, 3 flatų, $16,000. 
30 metų, patyrę namų statyto-!
jai. Teisingas
STERNFELD & CO., 4106 N.( 
Hamlin Avė. Phone Irvinu 8608

BARGENAS

6 kambarių mūrinis bungalow, prie 
cementinės gatvės, geroje apielinkū- 
je, kaina $7,006. Randasi

5318 So. Califomia Avė. 
CRANE and MORELAND 

8359 W. 55th Street

PARDAVIMUI cottage, 6 kamba
rių, karštu vandeniu šildoma, 2 ka
rų mūrinis garažas.

2J336 Emerald Avenue

2 flatų namas, 6-6 kambarių, 
2 karų mūrinis garažas, netoli 
67 St. ir California Avė. $16250. 
Brokerių nereikia.

JAMES JANSKY 
4936 So. Robey St.

MORTGECIAI-PASKŪLŪS
Z—1 I ' ■ 11 ' ....... ■I..R

Cash Už Jūsų Namų 
Įplaukas Ir Lotus

Už bile išmokėtą namą, 24 va
landų patarnavimas.

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

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757
i, i ■ i u, —/

MORTGECIAI-PASKOIOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palukaną.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6788

$250.000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

'■■?!* .'.L JJ-.-'J LTTjriZr

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

College
2407 W. Madison, Chicago, II). 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

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

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

b II ................................ ■ /

VYRAI, BARBERYSTE
APSIMOKĄ

Mes mokiname dienomis ir 
patarnavimas.' karais ir jus galite uždirbti 

1 mokinatės. Musų išmokinimas 
i rengs jums darbą arba patys 
lėsite eiti į biznį. Atsišaukit arba 
raškykit

International Barber College
672 and 651 W> Madison St. 

CHICAGO, ILL.

va- 
kol 

pri- 
ga-

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

P. S.: Išduoųdame paliudijimus
i ir diplomus.I1.....     —

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

1 Yra svarbu dėl automobilių rne- 
j chanikų ir Šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsu išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus niokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

1507 West Madison St.


