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Vokietija gena 
laukan lenkus

Coolidge stengias dėl nu
siginklavimo

Rūpinasi pagalba nukentėju- 
siems dėl tornado farmeriams
Vokietija įsako lenkams Planuojama nauja konfe- 

išsikraustyti rencija Londone
Duodama laiko iki rugpiučio mė

nesio; to nepadariusieji bus

VARŠUVA, kovo 24. — Eida- 
mą konvencija, kuri buvo taip 
Vokietijos ir Lenkijos padaryta 
ir praeito rugpiučio mėnesį pa
sirašyta Viennoje, Vokiečių val
džia įsakė visiems tiems Vokie
tijoj gyvenantiems asmenims, 
kurie pareiškė, kad jie norį pa
silikti Lenkijos piliečiais, išsi
kraustyti iš Vokietijos teritori
jos prieš šių metų rugpiučio 
mėnesį. Praslinkus laikui, to 
nepadariusieji bus varu išvary-

Nusiginklavimo konferen 
cijos šaukimo reikalu

Prezidentas. Coolidge ragina val
stybės sekretorių ruošti kon- 
fencijai dirvą

VVASIIINGTONAS, kovo 24.
Prezidentas Coolidge taravo* 

su valstybės sekretorium KeL 
loggu, primindamas pastara
jam, kad reikia daryti tam t1)':- 
rų preliminarių žingsnių naujbs 
jūrių nusiginklavimo konferen
cijos sušaukimo reikalu.

Paruošti konferencijai dirvą, 
prezidento nuomone, reikią: pir
ma, nustatyti techninė juiių jė
gų apribojimo pusė; antra, ne
formaliu budu patirti kitų val
stybių sentimentas., ar joms 
naujos konferencijos sušauki
mas yra pageidaujamas.

Pagalba dėl tornado nu

Busią tariamos dėl politinės Eu
ropos rekonstrukcijos

LONDONAS, kovo 24.—Tarp 
Anglijos ir Franci jos eina pasi
tarimai dėl sušaukimo Ix>ndone 
kitos Europos valstybių konfe- 
rencijos, panašios į praeitą va
sarą laikytą Izmdone konferen
ciją dėl Dawes’o plano, šioj 
konferencijoj betgi butų taria
mos ne dėl ekonominio atsteigi- 
mot bet dėl politinės Europos 
rekonstrukcijos. Konferencija 
planuojama sušaukti šių metų 
rugpiučio mėnesį.

Sumanymas padaryti tokį vi
suotiną Europos diplomatų su
sivažiavimą kilo dėl to,, kad tiek 
Francija tiek Anglija susirūpi
nusios rasti kurį nors 
pamatą, ant kurio butų 
pastatyti nauja Europos 
mo sutartis, vietoj Britų 
tojo Ženevos -protokolo.

Ir Francija ir Anglija sutin
ka dėl reikalo sutarties apsau
goti kaip Reino sieną, taip ir 
Vokietijos rytų sienas, bet jų
dviejų pažiūros skirias dėl tokios 
sutarties sąlygų ir susitaikymo 
būdų.

bendrą 
galima 
saugu* 
atmes-

Tėvas ir penki vaikai 
sprogimo užmušti

MONTICĘLLO, Ky., kovo 24. 
— Frazier miestely piliečio 
Franklino namų kieme sprogo 
skardinė nitroglicerino. Eks- 
pliozijos buvo užmuštas patsai 
Franklinas ir penketas jo vaiku. 
Nan.cj taipjau buvo suardyti.

APIPLĖŠĖ PAŠTĄ

kentejusienis farmeriams VAL'PARAISO, In<l., I
* ’ D •• zx i Li trnlrL l 14" 01

WASHINGTONAS, kovo 24.
—Amerikos Raudonasis Kryžius -Re
organizuoja tam tikrus karava- . 
nūs skaudžiai nukentejusiems 
dėl tornado* Illinois ir Indianos 
farmeriams pagalbos teikti. I 

Kiekvienas toks ’ karavanas 
susidės iš ekspertų darbininkų 
artelės, organizuotos kariuome
nės kuopos pavyzdžiu, su savo' 
komisaru ir vežimais. Karava
nai keliaus tornado sunaikinto
mis vietomis, valydami suardy
tas triobas, tvoras, , taisydami 
namus ir tvartus, atsteigdami 
sodus ir tt.

Raudonojo Kryžiaus idirekto
rius Baker apskaičiuoja,, kad 
apie 150.0 ūkių šeimynų reika
lauja pagalbos. Daugely torna
do ištiktų vietų kiekviena farmų 
trioba buvo arba visai sugriaut? 
arba skaudžiai apdraskyta, ir 
laukai klote nukloti griuvėsiais, 
tui€> l<£ii iki sėjos k>olil<o vos
ti-ys savaitės.

kovo 24.
— Praeitą naktį banditatapiplė- 
šė vietos paštą. Suskaldę sau- 

; išsinešė 40,000 
.dolerių vertės pašto ženklų ir 
žyminio mokesnio ženklų.

IŠGĖRĖ PUSKVORTĘ
T1NĖS; MIRĖ

DEG-

YONK.ERS, N. Y., kovo 23. - 
Barney Williams susikirto lažy
bomis, kad jis be atsikvėpimo 
išgersiąs visą puskvailę degti
nė*. Jis išgėrė, bet po valandos 
jį rado kieme negyvą. Krautu-; 
vininkas, kurs buvo parūpinęs 
lažybininkams degtinės, tapo 
suimtas.

INDIANAPOLIS, Ind., kov\ 
23. Praeitą naktį užumiesty 
susimušė du automobiliai. Va
žiavusiųjų juo du žmonės buvo 
užmušti, du pavojingai ir vienas 
lengviau sužeisti. ' '

Murphysboro miestely skaičius 
žuvusių žmonių, patikrintomis 
žiniomis, siekia 208. Griuvę*

Skaičius žuvusių Murphysboro 
miestely siekia 208

MURPHYSBORO, III., kovo šiai dar ne visur atkasti, tat <£i- 
— Tornado sunaikintame sai skačiius gali dar padidėti.

SIAUTUSIO PRAEITĄ TREČIADIENĮ TORNADO AUKOS.—Surankioti iš Murphysboro miestelio griuvėsių sužeistieji, 
talpinti improvizuotoj ligoninėj, kur jiems teikiama daktariška pagelba.
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Sovietai panaikina duotas Krikščionių misija Mon- Araby studenty protesto
Sinclairui koncesijas golijoj sunaikinta streikas Jeruzolime

pa-

Nori Prūsu padalinimo 
Lenkijai ir Lietuvai

Lenkų nacionalistai proponuoja 
tuo budu panaikinti Dancigo 
koridorių

VIENNA, Austrija, kovo 24. 
— Lenkijos kraštutinieji nacio
nalistų laikraščiai pradeda kam
paniją prieš Lenkijos dabartį 
nių šienų keitimą. Jie reikalau
ja, kad Dancigo koridorius butų 
visai panaikintas, visą Rytų 
Prūsiją padalinant tarp Lenki
jos ir Lietuvos. (Žio! Lenkų na
cionalistai nenori nė Lietuvos 
čia nuskriausti!)

CHIRURGIJOS DĖKA žiMO- 
NĖŠ DABAR DAUG IL

GIAU GYVENA

.MIAMI, Fla., kovo 23. — Gar
sus Amerikos -chirurgas, Dr. 
Charles H. Mayo, kalbėdamas 
čia pareiškė, kad šiandie žmonės 
aplamai daug ilgiau gyveną, ne 
kad septyniasdešimt penki me
tai atgal. Pasak jo, 1850 mc- 

!tąis žmones, aplamai imant., gy- 
’venę tik keturiasdešimt metu, 
šiandie gi jie gyveną 58 metus. 
Del tokio žmogaus gyvenimo pa-

___ i’ginimo reikią sakyt ačiui mo- 
[dernei chirurgijąi ir nuostabiam

Senatvės pensija Wiscori 
sino valstijoj

; medicinos išsivystymui. Dr. 
[Mayo pranašauja, kad neužilgio 
■žmogaus gyvenimas busiąs pa
ilgintas apalmai iki 90 metų.

MASKVA, kovo 24.i— Sovie
tų teismas šiandie panaikir*) 
naftos koncesijas, kurias sovie
tų vyriausybė buvo davus Sa- Jongčenu kaimą, 
chalino saloj žinomai amerikie
čių Sinclair Oil kompanijai. Kon 
cesijų panaikinimo reikalavo 
pati sovietų valdžia.

Teismas, pahaikindamas kon
cesijas, nustatė, kad valdžia tu-
ri grąžinti Sinclairo kompanijai, Tacna-Arica plebiscitas 
200,000 rublių, kuriuos kompa- ‘ -' *• . „ '

Palestina,
Sąryšy su laukiamu

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 24. JERUZOLIMAS,
— Gauta žinių, kad kovo 13 die- kovo 24.
na Mongolijoj banditai užpuolė lordo Balfouio atvažiavimu žy- 

kuriame yra dų Universitetui atidaryti, vyrų 
įsitaisius Belgiį misija. Ban- kolegijos studentai arabai su
dilai sudegino misijos namus, streikavo.
taipjau padegė kitus krikščionių Arabai nutarė iššaukti visuo- 
namus, o kunigą, misijos vedė- tiną studentų streiką protestui 
ją, išvilkę -sušaudė. prieš pasirodymą Jeruzolime 

iBalfouro, autoriaus deklaraci- 
įjos, kuria buvo nustatyta Bn-, 
,'tų politika — remti žydų isigy-i

• WASHINGTONAS, kovo ‘23. MADISON, Wis., kovo 24. ». ... -. ... . ....„z. . . , ’ i '— šiandie tapo oficialiai ratifi-Wisconsino legislaturos -senato . , T . ... ... kuotą Isle of Pines sutartis,visuomenes geroves komisija IA , . . i*.-„ Dokumentą pasirasė valstybespriėmė senatoriaus Garey pa- , . . ' Tf.,. .... ... ' sekretorius Kellogg, Jungtiniuteikta, bihų -panaikinti elgėty- ... ... . '“ ... . ' . . i Valstijų vardu, -ir ambasadomis i-r vietoi jų ivseti pasenusiu . n; . . ... ...... v. , . . , * r rius Tornente, Kubos valdžiosbeturčių pensionavima. Einant .. , , ‘ , ,vardu,tuo ^statymo -sumanymu, senat-i _______
vės pensijas turėtų gauti asme

nys, sulaukę 70 metų amžiaus, 
Į kurių metinės pajamos siekia Netoli nuo čift .geležinkelio k-ryž

IVfADISON, Wis., kovo 24.

MATTOON, 111., kovo 23.

nija buvo depozitavus kaipo ga- VVASHINGTONAS, kovo 23.venima ir ekonominę plėtotę p‘ft, j mažiau ne 365 dolerius metais ir kelėj traukinys sudaužė auto- 
rantiją. j — Prezidentas Coolidge pasky- lestinoj. kurie neturi artimesnių gimimų,Įmobilį. Juo važiavusių] žino-

(Byla dėl Sinclairo kompani- rė generolą Johną J. Pershirigą! Vyriausybė, kuri iš anksto bu- 
jai duotų Sachalino saloj konce-1 pirmininku komisijos žiūrėti vo įspėjus studentus,, kad disci- 
si.jų panaikinimo sovietų valdžia Tacna-Arica plebiscito, kuriuo plinos laužymas dėl politinių ar 
įnešė praeit# mėnesį, remdamos bus-išspręstas senas, keturiasde-. kitokių priežasčių nebus 
tuo, kad kompanija neišpildė su- šimt metų tęsęsis ginčas tarp 
tarties sąlygų nustatytuoju lai- Čilės ir Peruvijos. respublikų.
ku.) • , —I---------— -------- ------------- -

Sinclair Co. nenusileisianti

kurie juos šelptų. Pensija netu- ,nių vienas buvo užmuštas, o trys 
rėtų siekti daugiau kaip 1 dole-(skaudžiai sužeisti.
r j‘dienai.

Vienas su
žeistųjų vargiai beišliks gyvas.

\VASIJINGTONAS, kovo 24 
— Sinclairo kompanijos advoka
tas Stanford šiandie pareiškė, 
tad jo atstovaujamos kompani- Chicago ir apielinkė. — Ofici-
jos gaĮva, Harry F. Sinclair,, ne- a^s oro biuras šiai dienai pra 
nusileisiąs ir vesiąs kovą savo 
koncesijoms Sachalino saloj iš- 
aikyti.

PARYŽIUJ AUTAI UŽMUŠA 
PO VIENĄ ŽMOGŲ 

KASDIENA

našauja: — Gražu; mąža atmai
nos temperatūroj;
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra
siekė 59° F.

Šiandie saulė teka
džiasi 6:06 valandą.

vidutinisvidutinai
5:46, lei-

Ka-
Pa-

......... „.ĮULi ■|...........

PINIGŲ KURSASPARYŽIUS, kovo 24.' — 
dangi automobiliu nelaimės 
ryžiuje smarkiai padidėjo, 
aplamai imant kas dien užmu- lenų bankų buvo skaitoma Amerikos 
šama vienas žmogus, polici-( 
jos prefektas išleido patvarky-; 
mą, kuriuo einant vežėjas, su
žeidęs ar užmušęs žmogų, neat
sižvelgiant dėl kieno kaltės, ne- 
tenka teisės daugiau važiuoti

i automobiliu. Be to, vežėjas ne
įgali būt jaunesnis kaip 21 
tų.

užsienio pi-Vakar, kovo 24 d., 
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do

me- ,

pinigais žitaip:
Anglijos, 1 sv. sterlingų .. 
Belgijos, 100 frankų ... 
Danijos, 100 kronij ..........
I'rancijos, 100 frankų . 
Italijos, 100 lirų ............ .
Lenkijos, 100 zlotų .....
Norvegijos, 1=00 kronų 
Olandijos, 100 florinų . 
Suomijos, 100 markių .....
Svedljcs, 100 kronų ........
Šveicarijos, 100 frankų

FILOSOFAS NUSIŽUDĖ

POUGHKEPS1E, N. ¥., kovo 
23. — šiandie čia nusižudė, pasi
kardamas, įžymus filosofas, Gc-’ 
org'e Stuart Fullerton. Priežas- Į 
tis iiu.sjžudymo, saKo, buvus jp * 
pairus sveikata. Pirmiau jis' i 
buvo Columibijos universiteto J 
filosofijos skyriaus <

tole
ruojamos, laikinai kolegiją už
darė, ir studentai išvažinėjo na
mo. Tuo tarpu eina tardymai 
dėl kolegijos mokytojų ‘elgesio.

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS

LOS ANGELES, Cal., kovo 
23. — Dvi moterys buvo vietoj 
užmuštos, o trys vyrai pavojin
gai sužeisti, jų automobiliui, ku
riuo jie grįžo iš San Diego, tren
kus j tilto atsparą.

TURKAI,NORI TURĖT GA
LINGIAUSIĄ1 PASAULY 

RADIO STOTI

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kijos valdžia nutarė pasistaty
dinti Angoroj galingiausią pa
sauly radio išsiunčiamąją stotį. 
Sutartis dėl to daroma su ame-
rikieČių Radio Corparation. 

’ $18.13 
. $5.25 
.. $4.08 

$19.25 
$15.59 
$39.97

.. $2.58
$26.95 
$19.29

GAISRAI

Pinigai Lietuvon 
ant Velykų

Lietuvos Pinigu Kursas 
Siunčiant pinigus Lietuvon pei 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra įkaito
mas Šitaip: 

50 * 
100 
200 
800 
40t 
500 
600 
700 
800 litai 
900 IJti

IfOO lit^ .................   102.75
dekanąs.] pne mos sumos reikia įrldčti 25

HAVANA, Kuba, kovo 23. — 
Kilęs šį rytą dokuose gaisras su 
naikino Cuban Coal kompanijos 
ir Harris Brothers sandėlius. 
Nuostoliai siekia apie 20,000 do
lerių.
NEWPORTO ROTUŠĖ APDE

GĖ; $200,000 NUOSTOLIŲ

litų 
litai 

liti 
litų 
litų 
litų 
Ut<4 litų

$5.50
10.50
20.75
81.00
41.25
51.50
61.75 
72.00

92.5$

Prof. Fullerton yra parašęs ke- centai paito iSalldų ui kotną siuntini, lerių. 
lėtą filosofijos knygų. Kto#* ~ vo

NEWPORT, R. L, kovo 24. — 
Praeitą naktį’ skaudžiai apdegė 
Newporto rotušė (city hall); vi
sas stogas nudegė. Ugnį gesi- 
na.Txt inkų kapitonas M

Įoy buvę užmuštąs,, antras gais
rininkas1 skaudžiai sužeistas, 
galas- padaryta apie 200,000 do-

Spėjama, kad rotušė bu
vo piktadarių padegta.

Velykos jau arti. Balandžio 12-tą dieną 
mes ir visas .krikščioniškas pasaulys ap
vaikščios pavasarines šventes — Velykas ir 
linksminsis pergyvenę žiemą ir sulaukę pa
vasario. > . /

Jus be abejonės norite, kad kartu su 
jumis linksmintųsi ir jūsų giminės Lįetu- 

i voje ir, kaip paprastai siųsit jiems pinigų 
ant Velykų. Naujienų pmigų siuntimo sky
rius mielai pagelbės jums. Jei pasiųsit iki 
Balandžio 4 d., pinigai bus išmokėti prieš

■ Velykas.

Naujienų telegrafinė pinigų siuntimo 
sistema yra geriausia, saugiausia, greičiau
sia ir pigiausia. Pinigai išsiunčiami iš Chi- 
cagos prie normalių aplinkybių. Lietuvoje 
yra išmokami į 6 iki 10 dienų, o kainuoja 
tiktai 50 centų.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba i bile vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
7 TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St.

BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St

N MM
1739 So. Halsted St,

■
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PASKUTINIS

ODMDZI
KOVO 25 KOVO

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ BRIDGEPORTE

AukStin kojoms,
Skersai galvą 
Žemyn rankoms, 
“Buptels” ant “steičiaus”

8 vai. vakaro
Už du “kvoteriu” pamatysi.

Utarninke, Kovo 31 d

Tikietų kainos $1.10 ir aukščiau

Rištinės prasidės 8:15 vai. vuk.

Tikietai parsiduoda “Naujie-

J. Goštautas
Lietuvių sunkiojo svorio 

ristikas su

Karolius Požėla
Europos čempionas su

J. Baiicevičium
“Chicagos drapiežnas dzūkas

Jųdviejų ristynės prasidės 
vai. vak. ir tęsis iki galutinos 

pergalės.

T. Banks
Sunkiojo svorio ristikas.

no.se”, “Aušros” knygyne, Be- 

nošiaus aptiekoje ir Universal 
Atletų Kliubc.

RISTYNES
Už lietuviu čempionatą ir deimanto diržą

Chicagos Lietuviu 
Auditorijoj 

3131-33-35 So. Halsted St.

Karolius Vogelis
Klaipėdos čempionas su

B. Marshalu
Amerikos sunkiojo svorio 

ristikas.

J. J. STASULANIS
(EAGLE MUSIC CO.)

SALE!!! PIANO SALE!!!

3236 Su. Halsted

čia yra geriausi Player Pianai; Steiu- 
meyer, Franklin, Bakhvin, Churlton, 
Harding ir Symphony Grand.

Taipgi vartotų Player Pianų 
kainos $200 ir aukščiaus. Mes
lengvų išmokėjimų. 1 Taipgi senus 

ant naujų. Pas mus 150 dolerių pigiaus negu ki
tose krautuvėse. Ir Lietuviškų Rolių, Dainų, šokių 
didžiausis pasirinkimas. Irgi Victor Lietuviški 
Rekordai tūkstančiais naujų numerių kas savaitė.

St

Trečiadienis, Kovo 25, 192S
m «uar*B

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 

I PAS MUS. TAS JUMS BUS.

S. L FABIONAS CO.
PAS MUS. TAS JUMS BUSf 

ANT NAUDOS. W

I

Jei1 norit sužinot kaip virt su Bordeno Iš- 
garuodintu Pienu, pasiuskit mums kuponų, 
paženklinant kokias pamokas norit, ir mes 
prisiųsim dovanai.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Bo ievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
„ DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

2... '■■■i?".......... jį

Del atsišaukimo j 
Jurbarkiečius

Perskaitęs “Naujienose” 22 
No. “Atsišaukimas į Jurbarkie
čius”, kur kviečiami išeiviai 
miestelio Jurbarko ir jo apylin
kės aukoti knygų Jurbarko mie
sto Valdybos knygynui, aš noriu 
perspėti gerbiamus išeivius, kad 
jų fceri norai nebūtų sunaudoti 
blogiems tikslams. Aiškiau pa
sakius, kad jų aukotos knygos 
neliktų nuosavybe atskirų as
menų. Kodėl aukotas knygas 
J. M. V. knygynui siųsti vardu • 
p. Vinco Petravičiaus, kada kny
gynas yra Miesto Valdybos bu
te, o ne p. V. Petravičiaus. Gal 
dėl to, kad p. V. Petravičia šiuo i 
laiku yra knygyno vedėjas. Bet 
klausimas, ar p. V. / Petravičius 
taps vėl išrinktas per naujus i 
rinkimus; be to kas užtikrina,' 
kad p. Petravičius išbus iki rin- ■ 
kimų knygyno vedėju, - kadangi 
jis Jurbarko liaudy nustojo po
pu liariškumo. V. Petravičius 
grįžęs Jurbarkan iš Amerikos, 
kur prabuvo nekuirį laiką, 
pradėjo skelbti žemės rojų, rėk-: 
damas kiekvienam ' kryžkely: 
“draugai1 ir draugūs darbinin-; 
kai”... ir traukė toliau visiems 
žinomą “žejries rojaus” skelbė
jų giesmę. kaip tik tapo 
išrinktas į miesto valdybą, lai 
jau čia, kaip jurbarkiečiai sako, 
be raudonos kepurės neprieisi. 
Pamiršo ir draugus, kurių bal
sais tapo išrinktas. Užkalbinęs 
kokiu nors reikalu p. Petravičių,. 
jis tau burbtelės: “neturiu lai
ko, ateik į valdybą”, o valdyboj 
jį taip tankiai gali rasti, kaip; 
lytingoj dienoj matyti sausą.1 
Bet ne taip jisai kalba su pirk
liu, ar kitu turtuoliu, ne vargšu 
darbininkų, čia 
mandagumas, nors 
darbininkams Petravičia teikia 
epitetus “kvailys, neišmanėlis 
ar šmikis.” Be to, ir pats Jur
barko miesto vald. knygynas 
darbininkų mas&ns ^prieina
mas, kadangi išdavimas knygų 
surištas su sunkiomis sąlygo
mis, kaip tai: įnešimu piniginio 
užstato ir t. p. dalykais. Ne 
kiekvienas iš darbininkų šiuo 
bedarbės metu gali Įnešti pini
ginį užstatą, kadangi apmokėji
mui rfuomos už butą reikia par
duoti paskutinį paršelį, o pačiam 
su mažais vaikais pasilikti be 
mėsos kąsnio (tikras atsitiki
mas).* Jurbarko miesto vald. i 
knygyno skaitytojai vien Jur-i 
barko miestelio turtingoji klasė 
ir apylinkės dvarponiai. Darbi
ninkai jame nesudaro ne !/>%'. 
Todėl aš čia kreipiuosi i gerbia
mus išeivius, Jurbarko miestelio 
ir jo apylinkės, kurie daugumoj 
darbininkai, kad jus savo bran
gias knygas, kurias jus pirkot 
už sunkiai uždirbtus centus, ne 
mėty tumei be atodairos, ir ne 
sušelptumet tokius, kurie iš jūsų 
cilnių darbų kai kada gali ir 
pasijuokti. Jeigu gerbiami iš
eiviai aukotų knygas, kurių Jur
barke didele stoka, aš patarčiau 
siųsti “Jaunimo Sąjungos Kny
gynai)”. Nes ši sąjunga yra 
pasiruošus ir dirba naudingą vi
suomenes darbą. ši sąjunga 
trumpą laiką savo gyvenimo jau 
rengė knygynėlį ir surengė pa

skaitų. Be to, į ją įeina veik 
visa apsišvietusi jaunuomenė ir 
mygos iš jos knygynėlio vi
siems prieinamos. O įdomesnė 
knyga patekus' į šį knygy.nėlf 
aplanko visus darbininkus, ypač 
jos jaunuolius, kurie noriai skai
to knygas. Nors aš nesu šios 
sąjungos nariu, bet linkiu jai 
laimingos ir šviesios ateities, 
matydamas kokį ji sunkų ir nau 
'dingą darbą dirba. Knygas ga
lima siųsti šiuo Adresu:

Lithuania, Jurbarkas, Rasei
nių g-vė “Jaunimo Sąjunga”.

—Jurbarkietis.

UNSWEETENED

^APORATE"
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Valgių Karalius
Karvė maitinasi žalumynais. Gamtos stebė
tinu surėdymu, karvė ištraukia iš jų nau
dingus elementus ir perduoda juos jums 
piene. Dėlto, pienas yra valgių karalius.
Bordeno Evaporated Pienas suteikia pilno, tyro 
karvės pienoi maistingumą geriau, negu koks ki
tas produktas. Yra tyriausias, šviežiausias pienas • 
su šmetond. Karvės yra geriausiai prižiūrimos ir 
veterinariai nuolat peržiūri jas.,

Bordeno Evaporated Pienas yra parankiausia, 
taupingiausia pieno forma. Del virimo ir kepimo 
jis susilygina su geriausiu šviežiu pienu. Nėra 
jam lygaus gėrime kavoje. Priežiūra sutaisyme 
užtikrina tyrumą pieno, kuris pilasi iš- keno kaip 
Smetona.
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atsiranda ir 
dažniausia

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-lg 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-*6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St.

Room 1211
Tel. Dearborn 1013

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai. 
Bridgeporto Ofisas

. 3335 So. Halsted St.
Po piet ir vakarais iki 8 vai.

Yards 0141 ir Yards 6894
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building New York

KUPONAS
Rašalai
Mėsos

Košelėsžuvis
VARDAS

ADRESAS

Duona 
’ Saldainiai

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

................ 6
(Lithuanian)

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt SL 
ę Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius 'Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
ranka rankon.

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Prižiurėkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastlihi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

F. Ad. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th St8.

Brooklyn, N. Y.

bet 
eina Tel. Yards 1546 

Res. 11061 Su.
Irving Avė.

Tel. Beverly 2300 
W. J. Stankūnas 

FOTOGRAFAS 
3315 So. Halsted 
St. prieš 33 PI.

Chicago, III

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie S|., Room £001 
Tel. Randolph l'084—~Val. nuo 9-6 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 v. v. apart Panedėlia ir 
Pėtnyčios.

T

Prašalink Slogas Kurios Pradeda liifluenzą
Sveikatos autoritetai sako, kad neprižiurėjimas paprastų 

slogų tankiai pavirsta j influėnzų.
Slogos tankiausiai pirmutinis per

sergėjimas nuo influcnzos. Apsilei
dimas visuomet pavojingas — dvigu
bai pavojingas dabar — nes Chicago- 
je siaučia epidemija labai blogų slo
gų. Pasekmėje pasidaugino plaučių 
uždegimas ii- influenza.

Laike nepastovaus kovo mėnesio 
oro, bukit prisirengę prašalinti slogas 
pačioje pradžioje. Nusipirkite slo- 
vikcli 'l'URPO tuojau. Turėkit po 
ranka. Po pirmo čiaudėjimo arba ap
sireiškimo karščio, patepkite biskį 
nosių skylutes kelįs sykius dienojo. 
Ištrinkite gerklę, krutinę, pažastis ir 
tarpupečius.

Jei jūsų slogos jau prasidėjo, gau
site greitą pagelbų su TURPO. Jos 
stimuliuoja cirkuliaciją, prašalina ne
švarumus ir išvalo kraują.

'TURPO yra mišinys terpentino,

kumparo ir mentholo, jos yra vienos 
stipriausių gyduolių nuo-slogu, gripo 
ir krupo. Prašalina skausmą ir iš
valo kvėpavimo organus tuojau. Stip
rios, nenųdažo ir nenudegina.

Laike “flu” epidemijos anais me
tais, TURPO buvo pasekmirfgiausios 
apsaugotojos. Jų puikus rekordas 
yra beveik kiekvienoje aptiekoje. 
Turėkit TURPO ant rankų ir praša- 
linkit slogas pačioje pradžioje. Nu
eikite i arčiausią aptieką šiandien ir 
nusipirkite didelę šeimynos slovikclį 
už labai mažą kainą.

TURPO
35c. ir 75c

slovikeliai

A VDU ORIUM 
CHOP SUEY

Valgiai yra geriausi ir malonus 
patarnavimas. Gerinusia muzika 
visada. Vieta dėl šokių visada.

Užkviečia savininkai:
PALIULIS’ SAVININKAS 

31202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
lų ir šeimyniškų vakarų.

J. P. WA!TCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue, 

• Telefonas Pullman 6377 
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina
vo jimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

John Bagdziunas Borden 
LIETUVIS ADVOKATAS ” 

69 W. Washington SU Room 1310 
Telephone Dearborn 3946

Vakarais: 2151 West Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

HENRY

DEIMANTAI 
iAikrodėliai 

JEWELRY, 
CASH ARBA 

ANT 
KREDITO

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 4681

PRANEŠIMAS
PINIGU SIUNTĖJAMS

Visiems, kurie siunčiate Pinigus per Naujie
nas Lietuvon, šiuo pranešame, kad kvitų su 
pinigų priėmėjų parašais sugryžusių iš Lietuvos 
daugiau nesiuntinėsime pinigu? siuntėjams, o 
skelbsime Naujienose ir laikysime ofise atatin
kamoj tvarkoj.

Naujienose bus skelbiama kvitų numeriai 
ir gavėjų vardai. Prašome vihų tėmyti tuos pa
skelbimus ir iš jų sužinoti apie pinigų išmokė
ję 

j
parodoma arba pasiunčiama.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, UI

RHEIN’S 
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ 
P. O. Peemueller, Savininkas 

1536 W. 47 St. /
Per 34 metus geras? žmonėms pa

tarnavimas laikrodėliais.

bus

Chicago, Illinois.

turime, 
duodame ant 

išmainome
J ' , .

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiaL

; M. Yušk
3228 W. 38th St..

į-
Kas reikalaus kvitos persitikrinimui

Vitak-Elsnic Company
4639 So. Ashland Avė.

Muzikos krautuvė ku
rioje jus galite gauti 
patarnavimą. '

‘‘Viekas Muzikoje”
Taisome muidkališkua 
instrumentus pigiai.
Nepamirškite musų 

.adreso

A. Ę. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room *11 
Tel. Central 62*9

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Te!. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
8236 S. Halsted St. T. Boul. 6787
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"'d Viena dieną atėjo M. Londo- 
naa ir pranešė, .jog viska^ tvar-

Požėla Weslvillėj
Laukia Požėlos

VVestvilliečiai beskaitydami 
“Naujienas” priėjo prie to, kad 
jau ilgiau negali pakęsti. Juos 
paėmė pavydas, kad chicagiečiai 
turi daugybę sportininkų ir jų
jų karalių Karolį Požėlą. Jie no
ri Pažėlą matyti penktadienį, 
kovo 27 dieną, Kromelio svetai
nėje. Nudžiugo visi, kad K. Po
žėla sutiko ant tos dienos West- 
villę atlankyti.

VVestvillės sportai sujudo. Jie 
• treiniruojasi visu smarkumu, 
kad chicagiečių sportai nepada
rytų jiems gėdos—nenukryžia- 
votų. Westvillės footbolininkai 
ir basebolininkai sumušė visus 
savo kaimynus, tad ir ristikai 
nori išlaikyti savo garbę. Jiems 
jau dabar daugelis grasina: “Jei 
jus pralosite, tai Westvillėj 
Jums nėr daugiau vietos“!

Juozas Franklians, Westvilles 
čempionas, nusigando, kai pa
matė, kad jam reiks grumtis su 
kokiu tai “bull-dog’u“. sverian
čiu apie 200 svarų čempionu, 
llector Delonios, franeuzų čem
pionas, susikibs su su Chicagos 
Stock yardų “buliuku“. Jis sa
ko: “vi, vi“, kas guls tai guls, 
bet ne aš“! Požėlos priešas 
Krank Kapulas, iš St. Louis, III. 
Kapulas tikrina, kad Požėlos 
karūna pasiliks Westvillėj. “Jam 
ne Chicagoj kepti blynus; jis at 
simins ilgai Westvillę ir mane,, 
kuris prispaus jo poniškus pete
lius ant mužikiško matraso.

Šios ristynės bus už miesto 
čempionatą. Interesuoja visus, 
kas bus čempionė VVestvillėje?

Bus baikų; bus- riksmo, o kai 
kuriems ir ašarų. Karoli laiky
kis! Juozai nepasiduok!.. Už. 
galvos, laikyk jį!.. —Rep,

vizas reikia gauti. Maža to, jis 
pranešė, jog apie trečią valan
dą busią galima .Berliną apleisti. 
Todėl, girdi, malonėkite pini
gus sumokėti, o jis jau pasirū
pinsiąs laivakortes nupirkti. Vi
si mielu noru pinigus sumokė
jo. Aš dar kiek priešinausi, 
bet kiti prigimtie ir mane. Pa
maniau sau,jeigu jau žydai duo
da pinigus, tai duosiu ir aš. Vi
si linksmi. įraukiame. Atėjo lt* 
trečia valanda. Agentas pasi
ėmė vieną iš keleiviu, kuris mo
kėjo angliškai kalbėti, ir nuvy
ko pas konsulą. Nors agentas 
ir tvirtino, jog jis daug tokiu 
dalykų esąs atlikęs, bet mes 
nerimome. Mes žinojome, kad 
gauti vizą yra labai sunku. Su
grįžo agentas be vizų. Konsu
las, girdi, reikalauja gimimo 
metrikų. O kur jų gauti? Agen
tas ramina: padariau, girdi, vi
sus dokumentus, padarysiu ir 
metrikus. Ėjo jis dar kartą i 
konsulą, bet grižo tuščiomis 
rankomis. į trečią dieną išėjo 
metrikų daryti. 1mukiame su
grįžtant. Atėjo naktis, bei

.agento nėra. Praėjo viena-ki-1 
ta diena, o agento kaip nėra, 
taip nėra. Viešbuty j pasidarė 
sumišimas ir verksmas. Kelei
viai, kurie turėjo po kelis dole
rius, mušė telegramas savo gi
minėms į Ameriką. Kai kurie 
išvažiavo į Kubą, kiti grįžo na
mo arba pasiliko laukti. Laimė, 
kad aš turėjau kįek daugiau pi
nigų, tad Lietuvon grįžti nebe
reikėjo. 
Amerika.

Nesenai 
no draugo; jis dar Berline te- * 
bėra. Namo grįžti negali—nuo į 
kariuomenės pabėgo; įvažiuoti f 
į Ameriką irgi nėra galimybės. ? 
Ji šelpia Amerikoje gyvenantys $ 
broliai, tad šiaip taip dar gyvo- > 
na.

Turiu pridurti, kad agentai $ 
nuo kiekvieno keleivio ėmė nuo į 
450 iki 550 dolerių. Ir tuos pi- * 
nigus Maksas Londonas pasisa- : 
vino. i

Tad šis atsitikimas tegul bū
na pamoka tiems, kurių gimi- : 
nes galvoja slapta į Almeriką'į 
įvažiuoti. Tegul apsižiūri, kad 
kartais su jais neatsitiktų tas’, 
pats, kas su mumis atsitiko.

—Pats važiavęs. .<

Išvažiavau į Piety

gavau laišką iš vie

i Pranešimasr*

wf visuomenei
Tūli biznieriai skelbia, 
kad jie parduoda Gul
bransen Pianus labai 
nupigintomis kainomis. 
Jie matomai parduoda 
tik senus-vartotus. šiuo 
turiu pranešti, kad mes 
esame vieninteliai Gul- 
bransen Pianų atsto
vai tarpe lietuvių ir 
NAUJI Gulbransen Pi
anai negali būti parduo
dami pigiau kaip tik se
kamomis kainomis:

>, X'* < (ž

I Marguette Pharmacy | 
įfc Vienatinė Lietuviška Aptieka $ 
£ šioje Apielinkeje

| F. A. RAKAS į 
0 Registruotas Aptiekorius 
$ ir Savininkas
& 2346 West 69th Street &
V arti We»tern Avi,
U Pitone Republi c 5877 - 5831 

CHICAGO, ILL.
L? . &

.v. .«»».z*.'.

MIS. MICHNIEVIGZ - VIDJKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Numažintos kainos

Į LIETUVĄ
Važiuokite į Lietuvą ir sugrįžkite pa
togia United States linijos laivų trečia 

klesa. Numažinta kaina keliones tarp New Yoiko ir
Kauno j abi pusi tik $203. (S, S. Leviathan laivu į abi 
pusi — $215). Prisidekite prie specialės ekskursijos, 
kuriai vadovaus p. Jonas W. Liūtas (Luth) ir kurios lai
vas Leviathan išplauks gegužės 23 dieną. P. Liūtas pri
žiūrės bagažus, pasportus ir prigelbės muitinyčiose bei 
kituose kelionės reikaluose. Pasimatykite su vietos 
agentu arba rašykite

UNITED STATES LINES
45 Broadway New York City
110 So. Dearhorn St., Chicago, III.

Managing operators for 
UNITED SH1PPING BOARI)

Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkewie»

BANIS 
AKUSERKA 

Pasekmingai per . 
arnauju mote
rims prie gimdy- 
-n o , patarimai 
lykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

. ... .........

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzmaa per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. |

3235 S. Halsted St.

Oulbranaea Trade Mark

pJJLBRANSENTtegisttring Piano

$455, $530, $615 ir $700
1 *

Gulbransen Pianų yra parduota suvirs milijonas ir 
visi pirkėjai yra pilnai užganėdinti. 300 lietuvių yra 
nupirkę pas mus. Visi yra pilnai patenkinti ir savo 
draugams rekohienduoja.
Gulbransen Pianas yna padarytas sulig vėliausios 
technikos “REGISTER1NG MOTOR”, nei vienas ki
tas pianas neturį.
Pirm negu pirksi pianų pamatyk pas mus Gulbran
sen ir sulygink patsai jo vertę su kitais pianais.

Jos. F. Sudrik
AUTORIZUOTI GULBRANSEN PARDAVĖJAI 

3343 So. Halsted St., 3327 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

Garsinkities “Naujienose

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

«-DR. HERZMAN-®
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1D25 W. 
18th StM netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Canal
J 8110- NaktiTelefonail -j Drexel 0950
l Boulevard 4186

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedegiomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

Europinis Gydytojas ir 
Chirurgas

Res. Ph. Rockwell 0268, Canal 0084 
DR. I. TREIGER 

2028 So. Halsted St.
Vai. 6-8 v. Nedėl. 10-12 ir pag. sut.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave? 2 labos 

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 8:31 vai. I 
vąkaro. • Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880 .......... . ... r i /

Kaip lietuviai slapta va
žiuoja i- Suvienytas

Valstijas• • • >
1923 nu birželio mėnesyj bu

vau pasirengęs apleisti Lietuvą. 
Tačiau atsirado visokių kliūčių 
ir kelionę teko atidėti iki 1924 
metų. Tų metų sausio mėnesyj 
apleidau savo gimtinį miestelį 
ir išvykau į Tauragę. Tą pačią 
dieną parėjome vokiečių sieną 
ir dvyliktą valandą nakties atsi
dūrėme Klaipėdoje. Ten radome 
daugiau keleivių, kurie slapta 
rengėši į Jungtines Valstijas 
važiuoti. Karaliaučiuje teko 
pagyventi vieną savaitę. Musų 
pirmasis agentas buvo Jurbarko 
žydelis Grin. Karaliaučiuje jis 
mums pavedė globai kito agen
to, — kokiam tai Lenkijos žy
deliui, Moks Ix>ndonui. Jis iš
vežė mus į Berliną, kur teko ir 
ašarų ir vargų pamatyti. Berli- 
ne viso keliauninkų susirinko 
14 galvų —4 moterys ir 10 vy
rų. Pagal tautybę dalinomės 
šiaip: aš vienas lietuvis ir tryli
ka žydų. Praėjus kelioms die
noms pradėjo fabrikuoti mums 
dokumentus, 
mus padarė
tais. Paskui suteikė knygutes, 
kur buvo nurodyta musų profe
sija ir kontraktas. Sulig to kon
trakto mus kvietė viena New 

9 c

Yorko kompanija, kuri žadėio 
mokėti $500 algos mėnesiui. Vis
kas puikiai atrodė.

Paskui padarė mums keleviš 
kus' pasus, kaipo artistams/ke
liaujantiems iš vienos valstybės 
j kitąj. Visi buvome paversti 
rusais iš Estijos, Revely gimė. 
Mat, Estijos kvota dar nebuvo 
pripildyta. Kol padarė tuos do
kumentus, praėjo apie dvejetą 
mėnesių. Kai kuriepis pradėjo 
pinigų pritrukti, ir jie ėmė su 
agentu bartis. O pinigų keleiviai 
pradėjo pritrukti todėl, kad 
agentas buvo žadėjęs kelionėję 
duoti visą užlaikymą. Bet kai 
užsieny atsidūrėme, prisiėjo sar 
vais pinigais ir už valgį ir kam
barį mokėti. Nežiūrint visų tų 
nemalonumų, keleiviai laukė 
linksmosios dienos, kada gaus 
vizą ir galės traukti į tą palai
mintą žemę. Bet tam nebuvo 
lemta įvykti. -

Pirmiausia visus 
artistais-muzikan-

Pardavimui Tiktai Prie 20 Halsted Street
ATDARA VAKARAIS 

PAGAL SUTARTĮ
Laike šio išpardavimo musų rakandų 
Departmentas bus atdaras vakarais pa- 
gaj sutartį. Teiefonuokite Roosevelt 2700.

IŠPARDAVIMAS KET
VERGE, PĖTNYCIOJ 

IR SUBATOJ.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandoi nuo* 1 iki 8 >• 

pietų ir 6 iki 8 vakare

ICitas Sensacinis Parlor Setų Pasiūlymas!
Įmokėjus dastatysime jums šita 10 šmotu svečiu kambario setą už $75

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx u M
M 
M

H ■ Nepraleiskite šios nepa
prastos progos

Tiktai pagalvokite! Parloro pilnas priren- 
□ mas dar pigiau negu jus paprastai mokėfu- 
M mėt už vieną setą. v , 
M Jei norėsite palaikysime dėl vėlesnio 
m dastatymo.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chicagos 
Didžiausias 
Negirdėtas 
Pasiūlymas

DVIGUBOS STAM- 
POS KETVERGE

..................... .—
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

v—------------- —..................... '

3 šmotų parloro setas
Išmuštas tikra .skūra užpakalis, sėdynes ir 
ramščiai, web apačios konstrukcija, aržuolo 

• arba mahogany užbaigimo.
Davenport stalas

Italijoniško Renaissance Periodo, aržuolo arba 
mahogany užbaigimo. Tvirtai padaryti. La
bai gražaus išmarginimo.

Bridge Liampa ir 
šilkinė shade

Polychrome Bridge Liampos, dekoruotos auksi
niai ir juodai. Patraukiamu lenciugeliu Socket, 
6 pėdų cord ir plug. Shades yra mėlynos, 
taupė arba mulbery, su šilkiniu fringe.

2 Elekrinęs šviesios žvakes
Florentine Išmarginimo, .su tikrais mica cilin- 
deriais, gražiai dekoruotos. Su dratais.

Rūkymui standa
Mahogany užbaigimo, pasukamu pedestalu, 
prirengta su stikline pelenų torielkaite.

Gražys paveikslai
Auksiniai dekoruotais rėmais. Gražios scene- 
rijos dideliame pasirinkime.
Pilnas Prirengimas — 10 šmotų

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos;
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

K !l llll/

A. L. DAVIDONIS, M. ū.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.
v

Dr. A, J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. .dienos ir 
Nilo 2 iki 9 vai. vakare.

I ■

' DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR /CHIRURGAS' 
1579 Milwaukee Avė,, Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronsvvick 4983

Namų telefonas Spaulding 8633

ĮMOKĖJUS DASTATYSIME KAMBARIO MĮEROS KARPETĄ
9x12 Axmins(er Karpe- 

petai, tinkami dėl 
irparloro, gražų8 chiniški 

persiški išmarginimai

9v 1 O Be Siūlių Willon 
Velvet Karpetai, 

naujausių persiškų išmargi- 
nimų. Gražiais kraštais, kiek
vienas

9Y •( O Be Siūlių Wolton
A ■ ■» Vėlvet Karpetai, 

superior siūlų, franeuziskų 
Wilton išmarginimų, Taube, 
Melini ir Senos Rožės, po

| $39.00 $49.00 $69.00 I i 
{mokėkit Ūktai $1 —- kitus lengvais išmokėjimais

Or. A. K. Rutkauskas!
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4442 So. Westem Avė.

Tel. Lafayette 4146
v. —•

' DR. M. T. STRIKOL | 
! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. 1 Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan- 
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.^

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su
Lietuva, už pigią
kainą, naudokitės
Naujienų kablegramų 
sistemą.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

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

8- iki 2 vai. po pietų.i ..  i . ■ — ■ J
Ofiso tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
' Resas Gydytojas ir Chirargaa 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted S t., Chicago 
arti 81st Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien

Jei abejoji akimis, pasiteiraeh 
A. R. BLUMENTHAL 

Optometrlst 
Boulevard 6487 
S. Ashland Avė. 

47-tos ant 
lubų

Dr, Benedict Aron ‘ • b
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronii- 

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 IU 16. 
Nedėlioj nuo 2:81 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Ava. 
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 iki 7:30
Telefonas Lafayette 8878-7716

Dr. J. W. Beaudette
Mini ■ ■ < i ui i i. i‘i
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NAUJIENOS
The LitliMuniajj paily Neva 

Pablishad Daily Ėxcept Suaday
The Lithuanlan Nava Pab. Ce. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1789 South Halatad Strgat 

Chicago, I1L
Talephone Rooaavalt 8509

Subscription Rateai 
88.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago. 

8c. per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

kfarch 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., under tho act of 
tfarch 2nd 1879

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
lekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
11) — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštui

Metams ___ $8.01
Pusei metų ....___   4.00
Trims mėnesiams_ 2.00
Dviem mėnesiams__________ 1.50
Vienam mėnesiui_ ___ .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija _______________ 3c
Savaitei ...............     18c
Mėnesiui ...... 2___  75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paštui

Metams $7.00 
Pusei metų . .......   - ... 3.50
Trims mėnesiams  1.75 
Dviem mėesiam_______ _____ 1.25
Vienam mėnesiui T____________ .75

Lietuvon ir kitur užsianiense] 
(Atpiginta)

Metams$8.00
Pusei metų------------------------ 4.00
Trims mėnesiams 2JO
Pinigus reikia siųsti pakte Moaey 

Orderiu kartu su uisakymn.

mo — visai ne tas, kas dau
guma jo vadinamų istorinių 
ir grynai politinio turinio 
raštų.

Beveik per dvejetą dešim
čių tnetų, kuriuos Dr. J. 
Šliupas atidavė politikai, ji
sai neturėjo pasisekimo. Vi
sai be reikalo jisai buvo su
sipykęs su socialistais. Poli- 

i tika buvo nuvedusi jį ir j 
neleistinus kompromisus su 
klerikalizmu, kas nė jam pa
čiam negalėjo būt malonu. 
Po to bergždžio politikos 
laikotarpio, jisai metėsi į 
biznį, kuriam tečiaus jisai 
taip pat neturėjo gabumo.

Bet dabar išrodo, kad Dr. 
Šliupas jau sugrįžo savo dir- 
von —- visuomenės švietimo 
ir kultūros darbo. Prie jo 
didelės iškalbos, patyrimo ir 
'milžiniškos energijos, jisai 
čia bus Lietuvai neįkainuo
jamas darbininkas.

Tas dusių ganytojas, kuris, Ikurie yra pavojingi “valstybės 
pasislėpęs po pseudonimu, der- 
gia “Naujienas”, apsimeta dide
liu lietuvių vienybės šalininku. 
Jisai rašo apie įvairias Lietuvos 
partijas ir paskui sako:

“Vilniąus krašto lietuviams 
dabar nėra jokios galimybės 
taikintis prie tos, ar kitos ki
tur susidariusios lietuvių par
tijos. Tai neapsakomai ardy
tų tą lietuvių vienybę, kuri 
Vilniuje susidarė, lenkams čia 
visus lietuvius be skirtumo 
spaudžiant”.
Bet tai yra tiktai žodžiai, nes 

po to straipsnio ištisai perspaus
dinta Lietuvos krikščionių de
mokratų konferencijos nutari
mai. Po bepartyvumo ir “vieny
bės” skraiste, vadinasi, vedama 
klerikalizmo propaganda.

Mes tikimės tečiaus, kad pro
taujantys lietuviai Vilniaus kra
šte nesiduos save už nosies va
džioti tiems veidmainiams..

sutik- 
šituo 

fakti- 
tiktai 
skyri-

Reakcijos Įsigalėji 
mas Lietuvoje

J

VYSKUPAI BUS VALD
ŽIOS ŠAIPAI

ramybei*” nebent su tuf) 
tų valdžia. Pasiremiant 
punktu, Lenkijos valdžia 
nai galės kontrbliuot ne 
vyskupų, bet ir klebonų
mą. Reiškia, jejgu koks nors vy
skupas nepildytų savo prižado, 
duoto priesaikoje, ir nesirūpin
tų, kad kiekvienoje parapijoje 
klebonautų vien tiktai ištikimi 
valdžios bernai, — tai valdžia 
gali įsikišti į parapijų reikalus 
ir pašalinti iš jų “kramolniri- 
kus”.

Kuomet Romos ,papa pasira
šo po šitokiais lenkų valdžios 
reikalavimais, tai kuo gi virsta 
katalikų bažnyčios dvasiškija 
Lenkijoje? Nieku daugiaus, kaip 
tiktai priedu prie valdžios žval
gybos.

Už tuos auksinus, kuriuos 
popiežius tikisi gauti iš Lenki
jos katalikų, jisai visą savo dva
sinį autoritetą pardavė lenkų 
valdžiai, šito pažeminimo ir po
piežiui ir katalikų dvasiškijai 
Lenkijoje butų išvengta, jeigu 
bažnyčia tejiai butų atskirta nuo 
valstybes.

(Tęsinys)

Tennessee valstijos legis- 
latura priėmė įstatymą, ku
riuo draudžiama viešosiose 
mokyklose ir kolegijose dė
styti evoliucijos teoriją. Gu
bernatorius pasirašė po tuo 
įstatymu, tuo budu jisai* įei-

NEŽMONIŠKAS .
NUOSPRENDIS

Pritardamas įstatymui,

gei jisai stoja už jį dėlto, 
kad evoliucijos, teorija prieš-' 
tarauja Biblijos mokymui 
apie žmogaus tvėrimą. Bib
lija sako, kad “Dievas su
tvėrė žmogų sulig savo at
vaizdu”, tuo tarpu kad Dar- 
winas, Huxley ir kiti evoliu
cijos teorijos šalininkai skel
bia, jogei žmogus išsivystęs; 
iš žemesnės rūšies gyvūnų. 
Tai esą nedora.

Taigi garsiojo demokratų 
vado, Bryan’o, propaganda 
vis tik nepaliko be vaisių. 
Atsirado viena valstija, ku
ri Bryan’o “idėją” įkūnijo 
savo įstatymuose. Tiesa, tai 
yra viena pačių tamsiausių
jų Amerikos valstijų. Iki 
šiol nebuvo girdėt, kad ji 
butų pasižymėjusi kuo nors 
pozityviu. Apie ją ir iš vi
so mažai tekdavo girdėt. 
Gal šis įstatymas prieš evo
liucijos mokslą šiek-tiek iš
reklamuos ją.

Bet Jungtinėms Valsti
joms visgi yra sarmata, kad 
jose dar randasi žmonių, ku
rie mėgina įstatymais suvar
žyti mokslo laisvę. Mes gy
vename dvidešimtame šimt
metyje, o ne viduramžiuo- 
se! cill!

Dr. Jonas Šliupas atgijo. 
Lietuvoje jo 'balsas šiandie

Javo Amerikoje prieš dvi
dešimts suviršum metą, kuo
met jisai čia šviesdavo atei
vius iš Lietuvos. Savaitinia
me laikraštyje “Šiaulių Nau
jienose” beveik kiekviename 
numeryje telpa jo straips- • • aniai.

Jo raštai yra dažniausia 
pašvenčiami religijos kriti
kai ir kovai už’protavimo

Vasario mėnesy Maskvoje ta
po pasmerktas dešimčiai metų 
kalėjimo Ir išgabentas į čelįa- 
binską atlikti bausmę žymus so
cialdemokratų , veikėjas Georgi 
Kučui, žinomas |x> pseudonimu 
Oranski. Iki nuosprendžio drg. 
Kučin buvo išsėdėjęs 3 mėne7 
sius Čekos kalėjime.

Šita bausmė yra nepaprasta 
net ir kruvinoje . bolševikų če
kos istorijoje. Kučin-Oranski 

į buvo suimtas vien dėlto, kad ji
sai yia socialdemokratas. Jokio 
nusidėjimo jam neįrodyta. Teis
me jisai nebuvo teisiamas. Visą 
tyrinėjimą atliko G. P. U. (Go- 
sudarstvennoje Političeskoje Up- 
ravlenije, pirmiaus vadinosi 
črezvyčaika arba Čeką), t. y. 
politinė žvalgyba, ir nuospren
dis prieš Kučiną buvo padary
tas administracijos keliu.

Baudimas administracijos ke
liu, t. y. be bylos nagrinėjimo 
teisme yra iš viso neleistinas 
dalykas kultūringam pasaulyje. 
Bet iki šiol sovietų valdžia lai- 
k davosi bent šiokio-tokio saiko 
administracinių bausmių skyri
me. Didžiausia bausmė būdavo 
trijų metų ištrėmimas. Dabar 
gi socialdemokratui Kučinui be 
teismo duodama kalėjimas, 
tai — dešimtis metų!

Dešimties metų kalėjimas 
vietų Rusijoje yra paprastai 
kia bausmė, kuri yra vartojama 
tuomet, kai valdžia duoda susi- 
mylėjimą prasikaltėliui, nuteis
tam mirčiai! Taigi bolševikų po
litinė žvalgyba be teismo pa
smerkė socialdemokratų veikėją 
beveik aukščiausiai bausmei, 
kokia tik yra vartojama.

Ar yra kame nors pasaulyje 
tokia žiauri tvarka, kad žmo
gus butų šitaip barbariškai bau
džiamas vien tiktai už tai, kad 
jisai priklauso partijai, kurios 
valdžia nemėgsta, ir kadi tokią 
bausmę skirtų policija?

Tas nežmoniškas bolševikų 
žvalgybos nuosprendis prisidės 
prie to, kad viso pasaulio dar- 

e|bininkai ims su dar didesne pa
niekei žiūrėti į kruvinąją bude
liu saiką, įsigalėjusią nelaimin
goje Rusijoje.

n

so- 
to-

VEIDMAINIAI PYKSTA

tis, matyt, yra tikrasis jo 
pašaukimas. Jo straipsniai 
tais klausimais aiškus, leng
vai skaitomi ir pilni gyvu-

“Naujienos”/ matyt, pataikė 
į labai opią vietą tiems kleri
kalams, kurie Vilniaus krašte 
stengiasi pasikišti po savo juo
du skvernu lietuvių judėjimą. 
“Lietuvos Kelio” ’ KLarne nume
ryje jie tiesiog piemeniškais žo
džiais keikia musų dienraštį. 
Vienok, nepaisydami Vilniaus 
klerikalų nepraustburniavinio, 
mes nesiliausime kėlę aikštėn jų 
veidinainybę.

Musų skaitytojai jau žino, 
kad konkordate, kurį Romos po
piežius padarė su Varšavos val
džia, yra toks punktas, jogei vy
skupus Lenkijoje skirs popie
žius, atsiklausdamas lenkų val
stybės prezidento, ar jisai netu
ri kokių politinių .priekaištų 
kandidatui, šituo punktu vysku
pų skyrimas Vilniaus krašte pri
klausys nuo lenkų valdžios. Var
šuva, žinoma, pasinaudos tuo ir 
pasirūpins, kad paveržtoje iš 
Lietuvos teritorijoje katalikų 
bažnyčios viršininkai butų išti
kimi Lenkijos agentai.

Bet minėtame konkordate yra 
dar ir.bjauresnių punktų. Straip
snis XII paduoda žodžius, ku
riais kiekvienas naujas vysku
pas Lenkijoje turės padaryti 
priesaiką, ir ve kaip jie baigia
si :

“...rūpindamasis Valstybės 
nauda, ir labai stengsiuos pra
šalinti nuo jos visus pavojus, 
apie kuriuos žinosiu jai gra
sinant”.
šitokia vyskupo priesaika yra 

aiškus pasižadėjimas padėti val
džiai kovoti su josios priešais. 
Tie priešai gali būt tąutiųėse 
mažumose, kurias Lenkija yra 
pavergusi, arba darbininkų ju
dėjime. Lenkijos vyskupai tuo 
budu turės eiti talkon- valdžiai 
kovoje su lietuviais Vilniaus 
krašte, su hąltgudžiais ir su 
kiekvienu radikaliu judėjimu; 
jie turės net užsiimti skundimu 
ir išdavinėjimu, jeigu jie suži
nos ką nors apie “pavojingus” 
valdžiai judėjimus!

Tai mat, iki kokios niekšystės 
nusižemino popiežius toje sutar
tyje su lenkais. Musų kunigai 
dejuoja, kad Vatikanas sutiko 
duoti lenkų valdžiai teisę paša
linti vyskupus lietuvius Vil
niaus krašte ir jų vieton paso
dinti lenkus. Bet tai yra menk
niekis, palyginant su tuo, ką 
reiškia aukščiaus paduotieji vy
skupų priesaikos žodžiai. Kas 
iš to, kad lenkų valdžia ir lei
stų popiežiui skirti lietuvius vy
skupus Vilniaus krašte: tie vy
skupai turės būt savo tautos iš
davikai, jeigu jie sudės tą prie
saiką, /kurią nustato konkorda
tas !

Visi pameną, kaip kitąsyk Ju- 
dos-išdaviko rolę vaidino Lietu
voje Seinų pralotas Antanavi
čius, kuris išleido aplinkraštį vi
soms Seinų ‘diecezijos bažny
čioms, liepdamas žmonėms su
iminėti revoliucionierius ir išda
vinėti caro žandarams. Panašią 
judošišką rolę vaidino ir kanau
ninkas Olšauskas, “otiec Kon- 
stantin”, Kaune. Romos papa gi 
dabar nori tokiais valdžios tar- 
nais-išdavikais padaryti visus 
katalikų vyskupus ir arkivy
skupus Lenkijoje ir Vilniaus 
krašte. Puiki “krikščioniška” 
dora, nėra ko besakyti!

Konkordato patvarkymai te
čiaus -dar ir tuo nesitenkina. 
XIX-ame jo straipsnyje sako
ma, kad vyskupai negali skirti 
į klebonų vietas tokius kunigus,

Sir Eric Drummond 
Lietuvoj

] Pradžioj šio mėnesio Kaune 
apsilankė Tautų Sąjungos gene
ralinis sekretorius, , Sir Eric 
Drummond. Musų valstybės pre
zidentas jį priėmė, pavaišino, 
pasakė prakalbą, kurioj užtikri
no Lietuvos draugingumą Tau
tų Sąjungai ir netiesioginiai 
priminė mums padarytą skriau
dą Vilniaus klausimo išsprendi
me.

Atsakydamas , į tai,, ponas 
Drummond, nesigailėjo Lietu
vai komplimentų. Bet kaipo ap
dailintas ir pasižymėjęs diplo
matas* vengė minėti , Vilniaus 
vardą. Vietoj to jis pareiškė 
keletą gražių frazių apie taiką, 
tautų sugyvenimą, karo baise
nybes ir t.t. Štai trumpa ištrau
ka iš jo prakalbos:

“Gal būt kad praeity yra 
klausimų, kuriais Lietuva buvo 
suinteresuota ir kurių sprendi
mas nebuvo palankus Lietuvos 
nuomonei. Bet aš galiu patik
rinti Jums, Ponas Prezidente, ir 
visiems kurie čia esat, kad jeigu 
taip ir butų buvę, tai vis dėlto 
visi Sąjungos sprendimai buvo 
paremti didžiausiu nepartingu- 
mu... Ištikrųjų Sąjungos nariai 
gali visuomet būti tikri, kad Ta
ryba visad vaduojasi dviem di
džiausiais tikslais, būtent, kad 
butų išlaikoma taika ir butų 
skatinamas taikinąs tautų ben
dradarbiavimas.”

Šitie žodžiai, mums rodos, ge
riau tiktų Varšuvai negu ma
žos’valstybės sostinei,. kuri nė
ra dar suardžius! taikos ir ne
mano jos ardyti. Reikia labai 
paabejot ir dėl Tautų Sąjungos 
sugebėjimo apsaugoti taiką. To
ji įstaiga, kaip parodo paskuti
nieji metai, ne tik neįstengia 
ginti taikos, bet dar skubinasi 
patvirtinti tą, kas užkariauna- 
ma karo pajėga įvairiuose smur 
.tuose. Kuomet gi nuskriaustoji 
pusė apeliuoja, prašo užtarimo, 
tai gauna tik krūvą miglotų fra
zių apie taikos reikalingumą, 
pasiaukavimą ir p. Toki Sąjun
gos taktika parodo, kad ji nėra 
vyriąusiu teisingumo tribuno
lu, o tik įrankiu kelių valstybių, 
siekiančių išplėšti Europoj savo 
sienas ir įtaką.

Iš pono Druminoiido mes ne
galim tikėtis užtarimo, bet lai
ke savo apsilankymo Lietuvoj, 
kuri buvo įtikėjusi Tautų Są
jungai net savosios sostinės 
ateitį, jam reikėjo pasakyt šį tą 
daugiau konkretaus \ apie tą 
“tarptautinį Teisingumą”, kurio 
įvykdymu jis taip rūpinasi. Ki
taip, tasai obalsis pono Drum- 
mondo prakalboj atrodo gražiu, 
bet apgailėtinai, be turinio. v

—M. V.

“Policinė valstybė, o ne demo
kratinė respublika.”

Manau, kad masinėmis kra
tomis ir areštais turėtų susido
mėti Seimas. Ir Seimas ir. vy
riausybė galų gale turėtų pasi
sakyti, ar Seime paskaitytoji 
deklaracija pasiliks ir toliau 
tik gražiais žodžiais, ar ištik
imųjų bus imtasi priemonių, kad 
policija, kuri pasamdyta Lie
tuvos Vyriausybės, Lietuvos 
liaudies pinigais, kad loji poli
cija' neskriaustų ir nežeistų 
krašto garbės žmonių.

Manau, užteks šitų pavyz
džių jums įsitikinti, kad Lie
tuvą galima charakterizuoti, 
kaipo policinę valstybę, bet ne 
kaipo demokratinę respubliką. 
Bet pas mus ne tiktai policinė 
valstybė, pas mus yra valstybė, 
kurioj varoma viduramžio 
kova su priešininkais šitai ko
vai naudojama politinė polici- 
ja- > v •

Iš musų interpeliacijos žino
te, kad politinė policija visą 
laiką vartojo kuobiauriausias, 
kuožiauriausias smurto prie
mones. Jau Steigiamajam Sei
mui teko nekartą girdėti musų 
interpeliacijas ir musų, keltą
sias aikštėn bylas dėl Utenos 
Panevėžio, Rokiškio, įvykių, 
kur buvo visiškai aiškiai įro
dyta darbai žvalgybininkų bu
vusių šnipais, provokatoriais 
prie kitų režimų, o dabar tar
naujančių politinėj policijoj. 
Bet iki šiam laikui mes nema
tome tų ponų atsisėdant Mic
kevičiaus gatvėje; mes nema
tome, kad nors vienas jų butų 
už žiaurius darbus n iibuustas. 
Mes žinome, kad dabartinė po
litinė žvalgyba yra išgudrėj il
si ir keno nors patarimu ne
vartoja tokių priemonių, ku
rios greitai galėtų parodyti jų 
nusikalstamąjį darbą. Todėl, 

ne taip mu- 
pirmiau, kad 
budais ir t.v-

galimybėj padaryti apžiūrėji
mą, nors Šiauliai toksai mies
tais, kur galima telefonu pa
skambinti ir atlikti netik šito
kį dalyką. Vėl praeina savai
tė. Skambinama ‘ į Vidaus 
Reikalų Ministerį ir klausia
ma, kur ji yra. Sako, Šmaigau- 
skaitės Kaune nėra. Prokuro
rus nežino, Ministeris nežino. 
Skambina į Šiaulius — sako, 
kad nėra. Reiškia, ir ponas Da
nauskas, Piliečių Apsaugos De
partamento Direktorius, ir pro
kuroras ir niekas negalėjo jos 
surasti. Pasirodo, kad pas 
mus ąuimlų žmonių per tris 
savaites negalima surasti ne
dideliame Lietuvos plote. Tele
fonu skambinta į Kauno po
litinį skyrių. Viršininkas at
sako: “Ponai, ko jus ieškote? 
Ji Šiauliuose ir šiandie iš 
Šiaulių jau vežama į Vilkaviš
kį, ąr į Kauną“. Tuomet daro
ma pastangų, kad prokuroras 
apžiūrėtų ją Vilkaviškyje. At
važiuoja prokuroras į Vilka
viškį apžiūrėti, bet kuomet 
prokuroras išvažiuoja, Šmai- 
gąuskaitė mirtinai suserga ir 
ją bando gydyti žvalgybos
gentai kokiais lai lašeliais ir 
paskui tik veža į kalėjimo li
goninę. Aiškus daiktas, kad 
iš jos. buvo padaryta “kotle
tas”, ir negalima buvo jos pa
rodyti, ir lodei meluota Vi
daus Reikalų Ministeriui, Vals
tybės Gynėjui ir ponui Danau
skui. Prokuroras negalėjo jos 
suieškoti, negalėjo atidengti 
tos gėdos, kuri daroma kraš
tui.

a

Mušimai ir kankinimai elektra

ša žmones, kaip 
kankino įvairiais 
čiojosi.

šmaigauskaites kankinimas.

žvalgybos 
tardymai, 
buvo kal- 
sausio m.

atsisėda 
padeda 
gumo- 

šlapiu)
Triukšmas.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų 
kaip Naujienos, g 11

Jus žinote, kad Mariampo- 
lės ir Vilkaviškio kratos yra 
sudariusios tūkstantį legendų, 
kaip Vilkaviškio 
skyriuje eina visi 
Jau čionai ne kartą 
beta apie suėmimą
17 <1. p. Šmaigauskaitės. Kuo
met gauta žinia, kad Vilkaviš
kyje eina mušimai, iššaukta 
prokuroras, kad apžiurėjus ją, 
bęt prokuroras negalėjo Šmai
gauskaitės surasti. Prokurorui 
pasakyta, kad šmaigauskaitės 
Vilkaviškyje nesą. J’uo tarpu 
aišku, kad ji lenai sėdėjo ir 
buvo paslėpta nuo prokuroro 
akių. Reiškia, žvalgyba taip 
yra įsidrąsinusi ,kad ir proku
rorui teikia neteisingų žinių. 
Bet šmaigauskaitės Odisėja’ 
tuo nepasibaigė. Prokuroras 
Vilkaviškyje norėjo ją apžiūrė
ti, — šmaigauskaitė atsidūrė 
Kaune. Skambinta Vidaus Rei
kalų Ministeriui Starkui, kad 
Šmaigauskaitė Kaune ir pra
šyta ją apžiūrėti. Tą dieną, ka
da buvo skambinama ir klau
siama, sakyta, kad jos Kaun/ 
nėiia, po logi, Starkus pripa
žįsta, kad j.i buvo. Reiškia, ()p- 
licija poną Starkų suvedžiojo ir 
apgaudinėjo. Tai politinės poli
cijos pasityčiojimas net iš jū
sų pačių, iš aukštesniųjų valdi
ninkų valstybėje — iš minis- 
torių. šmaigauskaitė neran
dama, nežiūrint to, kad skam
bino du kartu piliečių Apsau
gos Apartamento Direktorius 
ponui Danauskui. šmaigaus
kaitės neranda net Teismo 
Valstybės Gynėjas. Praeina sa
vaitė. Kada atsiklausta, kur 
šmaigauskaitė, pasakyta, jos 
vėl nėra Kaune. Kur ji? Ją iš
vežė į Šiaulius. Prašoma, kad 
Šiauliuose apžiūrėtų. Prokuro
ras atsake, kad nėra jotuos 

'j .

sako 
akis,

Bet lai dar ne viskas. Kuo
met prokuroras atvažiavo Vil
kaviškin ir tardė, žiurėjo su
muštuosius, (ai pasirodo, kad 
po jo išvažiavimo mušimai l 
tris karius buvo pakartoti? 
Mokinys Mažeika 14 m., rea
linės gimnazijos auklėtinis, 
buvo keturis įkartus mušamas 
šompolais ir tardomas. Kokiu 
budu mušė? Sako, — labai pa
prastai: užima burną, 
ant galvos,' ant kojų 
taburetą ir per maišą' 
mis mu’šar (Iš vietos: 
(Iš vi.: gėda!
Skambutis). Po šilo įvykio mu
šė, ir tardė. Kasgi toliau dė
josi? Prieš tardymą, — 
mus elektrizavo. 'Užriša 
įveda į kambarį ir duoda ele
ktros junginį. l)cda elektrą 
prie nosies, prie ausų, prie gal
vos, prie lyties organų ir vi
sokiais budais tyčiojasi, šilą 
paliudys 14 metų vaikas, gim
nazistas Mažeika, ir jo brolis 
Mažeika 16 metų. Mariampo- 
leje 18 metų vaikinui Lukšai 7 
klases mokiniui, . Aušrininkui, 
pasakyta: “Tu busi gudresnis, 
kada gausi elektros kėdėje sė
dėti”. žodžiu sakant, kalėji
muose išdek t vizuoja, kankina' 
suimtuosius ir po to viso dau
gelis iš suimtųjų paliuosuota ir 
dar į akis jiems pasakyta: 
“Jeigu daug kalbėsi, tai ir ta
ve išelektrizuosime”.

Faktai, išdėstyti apie Vilka
viškį, aiškus, ir matote', 
kalinių ek'klrizavimas, tai 
ra pasaka. Aš turiu kitus do
kumentas ir davinius iš 
kampo, būtent, iš Joniškio, 
aiškyje gruędžio mėn. 21 
buvo suimta virš 20 žmonių. 
Suimtieji kaltinami, esą komu
nistai. Kai jie . neprisipažino, 
tai mušama kumščia. Kuomet 
kumščiu mušimas nieko ne
duoda, statoma prie elektros 
aparato, kas sudaro didžia il
si ils skausmus kaliniams. Taip 
buvo elektrifikuotas Kadišaki
škas 18 melų amžiaus. > Elek
tros įtaisai dedama į rankas, ir 
jei kuris atlaiko, tuomet duo
dama smukis kupiščia. Po to
kio elektrizavimo vienas iš 
kankintojų kaliniui pasakė: 
“Tu gali dabar būti Lietuvos'

kad
nė-

kilo

pasakyti:
Olšaus-

Tamstos

baigiu...

čempionas, nes tu išlaikei to
kią didelę srovę. Tas Lietu
vos “čempionas” yra 18 metų 
vaikas, kurio pavardę minė
jau. Visa eilė kilų Joniškyje 
suimtų mušta ir elektrizuota. 
.Jų pavardes galiu 
Vaidelauskas Leonas, 
kas... (Skambutis).

Pirmininkaujantis.
laikas pasibaigė.

Bieliniu. Aš tuoj
porą minučių... Mikolajunas ir 
kili. - žodžiu, Joniškio elek- t
trizavimas nėra mitas. Ar lai 
leistina demokratinėje šalyje 
Šalyje, kuri pati už savo laisvę 
sunkiai kovojo, kuri mokėjo ki
lų laisvę gerbti, ar yra leisti
nas pasityčiojimas iš žmonių? 
Aš manau, kad jus privalote 
(Skambutis) šitą interpeliaci
ją priimti, ir mes išgirsime iš 

šitais 
(Kairėj

valdžios paaiškinimą 
svarbiais klausimais 
ploja).

(Krikščionių bloko
s.-d. interpeliacija atmesta).

(Galas)

balsais

Redakcijos Atsakymas
V. M. Čekanauskui, ALTS. ad

ministratoriui. — Jūsų laikraš
tis dažnai šmeižia “Naujienas” 
ir su panieka kalba apie socia
listus, o dabar Jus staiga atsi
minėte, kad “mes visi progresy
viai lietuviai”, ir norite, kad 
“Naujienos” reklamuotų Jūsų 
partijai dirbantį žmogų. Išrodo, 
kad “Naujienos” Jums yra tik
tai tiek reikalingos, kiek Jus ti
kitės galėsiu, jas išnaudoti savo 
partijos tikslams. Nedėsime. .
__________________

Geros Rusios
Grojiklio Pijano įren

gimas už 

$395
ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMU

Pijantis galite pasirinkti dviejų 
Skirtingų Padirbimų

Gulbransen arba 
H. C. Bay pa

darymo •
Šie pijanai yra žinomi kaipo 

garsiai ir lengvai grojijanti ir 
duodanti gera muzika namuose ir 
nekurtos krautuves parduoda už 
augsią kainų, bet musų didele 
pirkimo ir pardavimo jiega daloi- 
džia mums teikti musų kostume- 
riams didelius sučėdijimus.
pijanu duodame Veltui, Suolelį, 50 
Volelių, Liampą arba liepelę dėl 
rolių, visą -už ......  $395.00.

Ant lengvų išmokėjimų.
Norintieji įgyti gerą ir nebran

gų pijaną patartume užsisakyti 
tuojaus, nes yra apribuotas skai
čius už šią kainą.

Krautuves atdaros vakarais

Su

PEOPLES FURNITURE 
COMPANY

Pijany Skyriai:
4177-83 Archer Avė.,

1922-32 So. Halsted SU
mm HVI.................  -

Krupo Atakos Nakty
Pirmas sunkus kvėpavimas jūsų 

kūdikio naktį, galbūt yra pirmaą žen
klas krupo. ' Jis ateina kaip žuvis ir 
jturi būt gydomas tuojau. Pasivėlini- 
mąs yra pavojus. Maža doza Dr. 
Drake’s Glessęo prašalins krupą j 
ppnRioliką mjnutų - - be vėmimo. Re
komenduojamoj daktarų ir aptieko- 
'rių. 50c. butelis - vertas $50.00, 2 
vai naktį.

THE GLESSNER CO., 
Findlay, Ohio.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

PRAPUOLĖ DVI MOTERYS.

Pas Mirs. John A.

dieny atėjo jos kaiminė Mrs. 
.John Nelson, 
St. Abi jos 52 m. amžiaus^ 

gyveno pasitu- 
niatomo rupesnio.

kokią žinią, ar 
telefonu, tik

pinčiai ir be 
Ar jos gavo 
ar kas pašaukė 
jos ūmai dideliu skubumu iš
ėjo iš namų ir daugiau nebe- 
gryžo. Jų vyrai nesupranta jų 
prapuolimo priežasties ir at
sikreipė prie policijos, prašy
dami pagelbos jas surasti. Bet 
ikišiol ir policija jokių pėd-. 
sakų apie pražuvusias neužti
ko.

UŽMUŠTAS ELEKTROS

A rma i i Žarnai t (žemaitis ?), 
19 m., Eorest Pjirk, studentas 
Proviso lligh School, liko už
muštas elektros. Jis besimau
dydamas paliete sugedusią ele
ktros. lemputę ir elektros sro
vė nutrenkė jį ant vietos.

vo *}8 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Stato J. Vaičkaus 
Dramos Teatras, kuriame da
lyvauja A. L. T. K. sąjungos, 
Vaičkaus Studijos ir Teatro 
artistai, Vyčių Apskričio cho
ras ir J. L. (Iriišo Orkestras. 
Kump. A. Pocius šiam veika- 
•lui parašė orkestrui ir chorui 
muziką.

Jau turėjome visokių per
statymų, turėjome “Pakrikę^ 
liūs”, turėjome “Potašą ir 
Perlamutrą”, kurie sferai pasi
sekė kaip vaidinimu, taip ir 
publikos sutraukimu. Musų 
inteligentai ir profesionalai, 
pasirodė pilnoj aukštumoj, at
silankydami i viršminėtus per
statymus; taip pat ir darbinin
kiškoji liaudis skaitlingai lan
kėsi. Bet tie viršminetį vei
kalai daug kam ir nepaliko, 
nes jie versti iš kitų kalbų. 
“Musų Laimėjimas” yra para
šytas vieno žymiausio lietuvių 
rašytojų' dramaturgui — gerb. 
Vydūno, su dainom ir su or
kestru. , Nėra abejonės, khd 
“Musų Laimėjimas” patiks vi
siems Chicagos lietuviams. Nes 
las veikalas imtas iš Lietuvos 
istorijos, ir kiekvienam lietu
viui yra arti prie širdies..

Taigi, Chicagos ir Apiclinkės 
miestelių lietuviai, 
tai, .profesionalai ir 
bininkai, 
gų

cių, aprengiama jį kunigaikš
čiu. ir jam pabudus, pavaldi
niai, tarnai, net ir pats kuni
gaikštis vadina Joną kunigaik
ščiu. Jonas gi tuo pačiu laiku 
nežino ir neturi mažiausios 
nuovokos kas su juo darosi, ar 
jis sapnuoja, ar jį kas užbūrė.

Atsilankiusieji į School Hali 
nedčlioj, kovo 29 d., turės la-

vis. pasidaro.’ Salute Bitter Išdirbystė
Mfatai kiek čia yra dulkių, o' 

ten į augsią, — [ 
kiek ten jųjų yra, tai jau ir,

Vandenio gi Čia pagarsėjęs pilvui gydyti bitelis 
buvo vartojamas daugelis metų kai-

Nagi toj Strumilo svetai- name; o išlaidų, ir dar berei 
neje, — dar pikčiau atsake kalingų išlaidų, 
balsas. — Eina kas vakaras 
jau visas mėnuo. Tai repettei- palipėtum 
jos, lai scenerijų maliavojimas, 
tai kiti galai. Aš nebežinau ką nusigąstum, 
jie tenai ir bedaro; o> as viena neęa, o tos- dulkes žmogų Iro- po vidurių vaistas. 

_ . 1....I.. .» 1.,, 1 v, X1 r I «. o I 1 'su vaikais turiu namie, kaip škina. Prisieina ’ troškulį nors 
kalėjime, sėdėti. ,

Ar aš galėčiau ir dabar j j 
bai daug gardaus juoko ii\ Strumila svetainėje rasti? 
ilgai atsimins Užburtą Kuni-| —Jus ten rasite visus Rate- 
gaikštį. Apie p. Zolp .nereikia liečius.
daug rašyti; jis 'ehieagiečianu pa(|fjtavęs už žinių ir bai- 
gerai -žinomas kaipo aktorius, g^s pasjkalbėjimų einu į Stru- 
o dar gerinus kaipo režisierius. m,j() svetainę

T. K. L. kaip praeity, taip 
ir dabar atsilankiusius pilnai 
patenkins. Lošimas [ 
kai Į) 7:30 vai. vakaro. Nepa
ini rškite. - —Alop.

Roselanri
Kaip iL. S. M. Ratelis rengiasi 
. prie pastatymo “Dviejų Se

serų.” G

Net nustebau pamatęs sve- 
nr-išidės hlin6Je Lietuvių .Scenos Mylė- 
P tojų Ratelio “žvaigždes” besi- 

į darhuojančiusi su dekoracijom 
; mis. Br. Liudkevičius, J. M. 
! Pučkorius, J. Šimkus, P. Da|i- 
giela ir kiti, visi dulkini, išsi
tepę sušilę, nuvargę, visi sku
bindami dirba viienas atraito
tomis rankovėmis, visas sušla
pęs mazgoja dekoracijas, kitšs 

j malevo'ja, kitas vėl piešia vai
zdus, dar kitds vėl vaizdingas 
sienų popieras lipina prie de-

Man prireikė vieno Ratelie- k oracijų. Nežiūrint, kad jau ’jr 
jį teletonu. vienuolikta valanda baigiasi, o 
moteriškas jje vjs.į dirba kaip pisvorką. 

užklausiau

viu

ranką dar 
be skirtumo pažval- 

visi pas i stenėkite ateinam 
su kovo 12 R d.. 8

Auditoriją, s ! .
—žemaičio samus.

M—im— !■  ................. I,. IIUI..III. !■»■» II L. t

DRn VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

• Jis yra kuo geriausias nuo dispep- 
tai ir sijos, pilvo negrumuliavimo, skilvio 
vienas nėmalimo, galios skaudėjimo ir pa

metimo apetito.
Jis yra padirbtas iš paskirtų žolių, 

! medžių žievių, šaknų ir tyrų Califor- 
, nijos vynuogių. Biterų kiekybes ge-

korius-chemikas užžiuri jo išdirbimą

"nir-biriu” malšinti, o 
vėl išlaidos^ Užva]<ar 
nupirko, vakar antras, 
vakarą jau mano eilė 
tau ir uždarbis.”

Aš vėl paklausiau: Tai visgi ’ funąą. niekas negalį .viršyti. Aptie- 
kokis gi įsrokavimas yra uždy- užtikrindamas jo nuopelnus.

dar iŠ “®USi Kaip pilvas nedirba, visas žmogaus 
|)ridėtl ? Vienas1 su pas!didžia-, organizmas yra užnuodintas, ir tada 
vimu atsako man: — 
tamsta mes dar neišmokome 
kilų skriausti, tai skiaudžiame 
save, dirbame prakilnų darbą. 
Mes dirbame dęl Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Ratelio, kitas

o šį
- tai

; 1 I Kaip pilvas nedirba, visas žmogaus v «■* ' V • • J _ _
Matai lukštai nustoja dirbę ir baisus ne- 

i smagymas ir nuovargis yra jaučia
mas.

Kad vartosite kaip nurodyta šį pil
vo gydymo biterj ir ištirsite jo nau
dingumą, nebusite be jo.
Įsigyk bonkelę į savo namus. Reika-

ifiii dniminn įimtu npr <1pš i m ii ilauk nuo savo aptiekoriaus “S ai u te jau daugiau negu pu desimtą stomach Bitters , arba užsakyk tie-

Palehgvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tpmo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak- 
tą, atitaiso trumparegyste ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas stt elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščian. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St 
Phone Roulnvard 7589

DEL POŽĖLOS RUSIMU RIS- 
TYNIŲ SU BANCEVI- 

ČIUM.
Kovo 51 d. rislyi)čs bus at

mintinos. Jos alminVin<,xs bus 
Ino, jog tą dieną mes a^k#^ 
navosimo čempioną, ktirife 
gaus deimonto diržą. P-as J. 
Lukas - pasakoja rislikams 
Požėlai ir-Bancevičiui, kad 
diržas atrodysiąs kuopuikiau-

Dzimdzi
Ko nori?
Bilieto į (Lietuvių 

riją ant 25 kovo.

drapiež- 
Požėla matys 

kiek jis mato sa- 
tisiuosi nors iki

“Jeigu taip, 
nas dzūkas, 
tą diržą tiek 
vo ausiš". A? 
ateinančios dienos ryto, bet ne
pasiduosiu. Taigi dar sakau, 
neužmirškite su savim pasiim
ti gerą lončių.”

Tokiu tai budu šiaušiasi dra 
piežnas dzūkas.

“kvoteriu”.
girdėsi. Toli 
aš noriu įi 

ar jie gerai vaidina, nes dar 
nebuvau.

—Delko nebuvai? ?
Delko kad po dolerį “Če

žino”.
«—Cha, cha, cha!.. Skupuo-

Mažai 
—Visliek 
ji<

irgi žada parodyti, jt)g ir tarp 
klaipėdiečių yra šaunių risti- 
kų. Jis rengiasi “sudumpuoti” 
Marshalą. Prie viso lo dar ri
sis ir Goštautas su T. Dauk
šu.

Nors Chicagos Lietuvių Au<- 
ditorija yra gan erdvi, bef vis
gi geriau pirkite Ii kietus y>kal- 
no: iškalno tikietus pirkdami 
gausite lokius, kokius norėsi
te. - N.

Lietuvių Raielime.
“Musų Laimėjimas"

Vydūno 3-jų.veiksmą miste
rija “Musų Laimėjimas” bus 
pastatyta scenoje subatoj, ko-

cio ir pašaukiau 
Atsiliepė plonas 
balsas. | .Aš j uokaudamaįs

-Ar ponas artistas namie? rateliečių, ar daug jie šį vaka- 
paklausiau. , taip skubėdami uždirba. Vie-

j —Nėra, — atsakė piktu bal- ’ ‘ “
r11, , ‘.su sypsa ant
j —Kada jį galėčiau rasti va-: - - •
: ? i , • ......

Kol tos “Dvi Seserys’’ ne-. jjt; 
praeis, jo namie vakarais ne- lauky 
ras,fe- čias vėl sako: “tamsta žinai,

O kur jis būna?— paklau- kad mes mnlirbame dėl savęs, 
s,au’ lai ir jokio atlyginimo negąu-

mis kad ir su nuovargiu, bet 
veido atsako 

“Šimtą dolerių”. Antras sako 
kišeninus (reiškia mi<>it<> 

jei publikos mažai alsi 
/s į Balulio vakarą.) Tre-

»

melų. O Lietuvių Scenos Mylė
tojų Ratelis dirba dėl visų lie
tuvių ir jeigu lietuviai supras, Salute Drug & Chemical Co 
kad mes dėl jųjų dirbame, tai 
jie ateis sekmadienio vakare į 
šią svetainę, pamatyti musą de
koracijas, pamatyti musų dar
bą, taipgi pamatyš ir gana 
gražų veikalą “Dvi Seserį”, 
Kalnų♦ Dukters parašytą. Kuris

šiai iš musų.

616 West 31st Street, 
Phone Boulevard 7351

Ar turit Silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

(Tąsa ant O-to pusi.)

dėl
3644-43 -SOUTH

Pitone Yards 24Z7

Tai“ yra paprasti simptomai, 
kurių matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su fnanim šian
dien. —- Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

John J. SmetanaDIDELI REUMATISKI SKAUSMAI
AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Are.

lai-Tau keista?... Doleris 
pinigas!...

Na, brolau, Dzimdziams 
doleris, bet penkinė verta 
jų vaidinimą.

Eik, eik!...
-Netiki, tai nuėjęs 

lysi. Už vienas dainas 
ti penkinės. Dainuoja

galus... Tegul juos biesas!
— Pa.

>• us

ne
už j

pama- 
jie ver- 
apie vi-

Town cf Lake
■(Tatrai iškas Kliuhas Lietu

va stato scenoje labai juokin
gą komediją “Užburtas Kuni
gaikštis”. Komedija yra ant 
tiek •juokinga, kad net pačius 
lošėjus laike, repeticijų dikčiai 
prijuokina. '

Svarbiausią rolę vaidina p.

čeba- 
tvirtai už- 

nugabenama jį į palo-

šioj komedijoj Jonui 
toriui užsigėrus ir 
migtis

1NFLUENZA
Nejuokauk su slogomis. Apsileidimas 
gali privesti prie Influenzos ir pneumo
nijos. Prie pirmo pasirodymo slogu 
vartokite

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

Užmokesty po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken- 

čia. dcivigr ne><u reikia, delei tos
Siriežustie^, ku.l' pametė įsitikejimą j 
aktarus ir ąęnoi'i daugiau turėti iš- 

^įdų. ; ,.
, Mcęi 4vdGl pusn yžome gydyti visai 

dykai kiekvieną sergantį kurie pas 
mus aĮftiĮahkyš laikė šešių savaičių 
niup Šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos. .mes

Tinkuojanti šiluma — tikras malonumas
Kuomet jokios kitos gyduoles 
negelbsti, pabandykit Sloan’s. 
Jos suteikia palengvinimą net 
seniausioms, labai svarbioms lir 
gęms reumatizmo.

Uždekite švelniai be trinimo 
ant skaudamos vietos. Nuolat 
bus atsiunčiamas tinkčiojantis

Sloan’s Liniment1 £™,s.

šviežus kraujas į skaudamą vie
tą ir raumenis.

Tokia didelė pagelba! Jus 
beveik netikėsite! Skausmas 
tuojau sumažėja, sustyrę sąna
riai atsileidžia. Tuojau jus 
esate liuosas nuo skausmų. Pas 
visus aptiekorius — 35 centai.

jmso usa
IVlSAS PRIRENGIMAS susideda 
iš 5 pėdų vana, nikeliuoti krane
liui ir vandens išbėgimas, levatory 
mieros 18x21 su trap basin eoeks, 
baltai enameliuota, su mahogany

,,ri:.........$57.00
Tokia put kaip augščiau minėta

^skl Sl±'- . $47.00
Prašykit dykai knygutes

Joje parodoma pilnas pasirinkimas 
vanų, lavatorių ir sinkų,' olselio 
kainomis. RAŠYKIT. ŠIANDIEN 
Iii SUTAUPYKIT pusę. Perkup- 
čiai rašykit dėl pasiūlymų. /

Apron Sinkus 
1 šmoto, balto 
porcelino ena- 
meliuotos sin- 
kos, baltai ni
keliuoti krane
liai, 42 colių, prirengtos .... $26.75 
52 solių, prirengtos ........... $35.65

Roll Rim Sinkos 
balto 
ena- 
sin- 

nike- 
krane-

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iikabą

Valūnuos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

naujausių ir geriausių Europinių 
Amerikoniškų metodų kuriuos, -m 
turime pas save.

Musų X-Rayx aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išinieravimo ir 
spaudimo kraujo nickuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir Šlapumo atsi
bundi jums dar ten būnant.

Slllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllu

Patrynus gerai greitai prašalina niežė
jimų ir skausmus. Nusipirkite butelį 
arčiausioje aptiekoje ir bukit prisirengęs

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
TUL BRJDGEPORT ELECTRIC CO., J a r.

. šjaKTKUS, P r. s.
io'19 VV. 47th »t., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chieago

ra

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooserelt Ku.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.
‘M

k •

’rf'1

vaikų su

teikiamos

specialus

kainos

1 šmoto 
porcelino 
meliuotos 
kos, su 
liuotais ____
Bais ii’ vandens 
išbėginiu, 42 col. prirengtos $21.00 
52 colių, prirengtos .... ...... $24.50
Melevotos sinkų kojos, kožna $1.50 
Enameliotos sinkų koj. kožna $3.00 
Mes parduodame visus apšildymo 

reikmenis ir plumbingą.
-

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropinį gydymo būdą. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių 
ir širdies.

Egzaminavimas ir patarimas 
. dykai

1553 W. Divisioii St.
Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 6-9.

Tel. Brunsvvick 1717■ \ -

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be MA Be 
Peilio* V U Skausmo

Aš gydau rupturas be peilio, be 
skausmo ir be išlikimo iš darbo, 
lai yra labai aiškus pasakymas 
paremtas tikrais #(larodvmais. Kas 
savaite jus galite čionai skaityti 
paliudijimus išgydytą žmonių ir 
las patvirtina lakių mano pasaky
mo.

Skaityk ką Mr. Kucera sako;
“Aš gavau rupturų nuo kėlimo 

sunkios vogos, kuomet mano koja 
paslydo. Ąš skaičiau apie Dr. blint 
gerų darbų ir nuėjau jį aplankyti.

I Aš pavartojau jo gyduoles ir .jis 
1 išgydė mane visai gerai be peilio, 
be skausmo ii’ be išli|iimo iš dar- 

® bo. Tai buvo puikus 'dalykas. Aš 
išsigydžiau du metai atgal ir nc-

■ tiu’ėįau -jokio lrūbelio iki dabar.” I Alois Kucera, 2617 S. 63 Avė. 
I ’VERICOSE GYSLOS $25
■ Aš taipgi gydau pasididinusias ko- I jų gyslas savo metodu.I PATARIMAS DYKAI.
Į Dr. E. N. Flint
I 322 So. State St., 5 augštas 
I Chieago.
B Valandos! nv'o 9 rytų iki 4:80 
g pietų, iMiiedėliais i> keBerga.ip 
ff 8l80 p. p., ncdčlloinie, uldaryta.

po

CHIROPRACTIC
Del šlubų
7 .

ir ligotų

Dr. Paul Baumaun
X-Ray spėciale egzaminacija. 

<3462 So. Halstcd St.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomų mašinėlę

X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios jčirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serums 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, C06 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
eiti į darbą arba j biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentekite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir vin is uisl- 
seru iusias ir korripl kuolas liga i, nes munų 
jstuiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir Amerikoniškais jUiisynrais :r gyduolėmis.

Ligas • kraujo, reumatizmų, nervingumų, 
užkietėjimų vidurių, "krutinės ir šonų skau
dėjimų, galvosūkio, nubėgimų kraujo puč- 
kiiH, slinkimų plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapa ir kitos ligos yra *musq Bpecia- 
lumae per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko i musų ofisų ir dasižinos apie nau
jausi gydymo būdų tonailų, 
atima spėkų ir energijų.
tančiams ' “* ' _ ______ _ ____ w
ir laimę, todėl yra Ir dėl jūsų viltis. Ne
atidėliokite, atidėliojimai, yru nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas 
40 N. Wclls St„ 

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir suba- 

tėj nuo V ryto iki 8 vakare. Nedėlfoj ir 
šventadieniais nuo 10 iki 1 prf pietn. Pa- 
nedėly, ketverge ir pčtnyčioj nuo U ryti iki 
6 vul vakare.

kurie greitai 
i’agelbėjom tuks- 

atgauti savo sveikatą

/i

Kaina $60
Tuęml p^daryjd didelį emaguiną 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais ■usiraiiniji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
maiiniia su lietuviškomis raidomis 
pn».aulyje. Galima ir anrlifitml ra- 
iyti.

Ganu am*»

NAUJIENOS 
1739 S. Halstod Str 

Chhw.1K H0.
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NAUJIENOS, Chieago, III. Trečiadienis, Kovo 25, 1925
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Lietuvių Rateliuose

i

JUOZAPAS SIMONAITIS 
—-Mrrsu mylimas tėvas ir brolis 
persiskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 46 metų amžiaus, kovo 
23 d., 8:15 vai. ryte. Paėjo iš 
Žaliosios gmino, Vilkaviškio 
valsč. Amerikoje išgyveno 22 
metu.

Paliko dideliome nuliudime 
Amerikoj 3 brolius: Kazimie
ras, Antanas, Vincas ir vieną 
seserį Maggie ir dukterį Jennie. 
Kūnas pašarvotas randasi 1518 
So. 49 Ct., Cicero, III. Laidotu
vės įvyks ketverge, kovo 26 d., 
19 vaL iš ryto iš namų 1518 So. 
49 Ct. Į Tautiškas Kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjam paskutinį patar
navimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvar- 
aos liekame,

Duktė, broliai ir sesuo.
Lai(totuvėse patarnauja gra- 

borius I. J. Znlp, Tėl. Boulevard 
5203.

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

ti-
va-

V

net 
ma-

Mirė 23 d. kovo, 2 vai/po pie
tų. Iš Lietuvos paeina Šiaulių 
apskričio, Triškių parapijos 
Tiknžiškių kaimo. Turėjo 32

ateis ir nusipirks likietą< tas 
mumis atjaus- ir parems.

O po kiek jau bifs lie 
kietai ant taip princių 
karo? ?

Po 50c. ir 70c.
--Tiktai tiek? — aš 

pašokęs sušukau. O
niau, kad bus po kokius $2.00. 
Juk vien tik ant šokiu liek' yra r •
imama.

->—Mes šokių visai neturėsi
me. . •

Kodėl? •
—Matote, tarp jaunimo, ku

ris cma į Šokius, daug būna 
ir ne lietuvių. Jie nesuprasda
mi musų kalbos, nežingeidau- 
ja ir pradeda tarp savęs kalbė
tis, juokauti, o tas labai ken
kia tiems, kurie nori girdėti 
ir suprasti kas- yra veikiama 
ant scenos. O muziką mes 
turėsime griešli pertraukose, 
kad nebūtų publikai nuobodu.

O ka tas veikalas 
SjesK* r i ” vaizdu o j a ?

Paimkime, šeimyna

“Dvi

Paliko tėvą, motiną, brolį ir 
seserį Lietuvoj ir dėdienę Ame
rikoj. Amerikoj išgyveno 12 
metų. 1

Kūnas pašarvotas randasi 
5928 So. Mozart St. Laidotuvės 
įvyks ketverge kovo 26 dieną, 
8:30 vai. iš ryto iš namų į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamąl 
dos, o iš ten bus nulydėtas Į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines ir pažįstamus 
ir draugus kviečiame Širdinga: 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
paskutinį patarnavimą. ,

Lieka nuliudime
Pusbrolis Kasparas Gedvilą.
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KIMBALL PLAYER 
PIANAS

Style 11, tikra kaina $640,
už... .............. $385
Prie Piano pridedame Kabi
netą, Liampą, Kenčiu ir 
25 Roles.
Churchill Player Pianas
už...................... $295
Upright Pianas už .. $125

JOS. F. BUOBIK
PIANŲ KRAUTUVĖ

3.343 So. Halsted St.,
3327 So. Halsted St., 

CHICAGO

Ten ir atgal tikietas 
nužeminta kaina

a įva
žiavusi iš Lietuvos, gyvena su
tikime,- vyras nepijokas ir 
rimtas, nelėkęs darbo ir nega
lėdamas jo gauti, pasiskundžia 
savo kaimynui, tasai pataria 
jam nueiti pas bosą, jam už 
fundyti ir gausiąs darbą. Bo
sui befundidamas pats prisi
geria ir gana vėlai pareina gir- 

nesulaukdama 
susi rūpinusi, 

bartis; o tasis 
kai griebia

.tas namo. Pati 
jojo pareinant, 
puolasi ant jo 
girtas būdamas; 
savo pačių ir užsmaugia sykiu
ir dvejų savaičių kūdikį. Pali
ko tik dvi jo dukrikės. O jisai, 
bijodamas bėdos pabėga. Susi
radęs darbo prie tvirkavimo 
namų, užsiimdavo merginų ieš 
kojiniu dėl tų namų (ne viena 
ir lietuvaitė iš Lietuvos atva
žiuodama, yra pakliuvusi to
kiems agentams Į rankas). 
Praėjus apie 15 metų, jis su
žinojo, kad yra dvi biednos 
mergaites, kad jas prigavus, 
Apgavingai apsiveda su vyres
niąja, priimdamas ir josios se
serį, o paskui jau jas abidvi 

namus.pristato į tvirkavimo 
Vy res n i o j i s u p ra 111 si, 
yra suvilta, nušauna savo pri
gavi ngą vyra. Ant galo išeina 
aikštėn, kad jis buvo jųjų le
vas, ir tiktai mirdamas sužino, 
kad jos buvo jojo dukterys. 
Žinoma, visko neišpasakosi. Ši 
veikalą turėtų bu tinai matyti 
tėvai, o labiausiai merginos, 
kad jos žinotų kaip gudriai 
merginos yra prigaunamos.

—Tai gerai, aš būtinai atei
siu į jūsų vaidinimą ateinanti 
sekmadienį. — Rep.

Iš Jaunuoliu Orkestro
Įžengiant į 5-tus metus.

Orkestras buvo 
kovo 13 d.,

7 narių. Dabar 
griežiančių ant

Jaunuolių 
suorganizuotas 
1921 metais iš 
turi 40 narių,
įvairių muzikalių instrumentų. 
Jaunuolių Orkestrą suoTgani- 
zavo chicagiečiams gerai žino
mas, muzikantas J. L. Grušas, 
kuris ir po šiai dienai tą or-

LR

>LIE
PARANKIAUSIAS

JOINT SERVICE

HAPA6 
Iš New Yorko 00(11) 

,aktgalKaUn°
Plūs U. S. Revenue taksai
Puiki proga yra pasiūloma atlan
kyti savo šalį nužemintomis tre
čios klesos, ten ir atgal, ekskursi
jos kainomis. Musų pasažieriai iš 
Hamburgo yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir tas yra 
pavesta patyrusioms kondukto
riams. . - *

Svetimšaliai grįžtanti atgal į 
metus laiko nėra priskaitomi 
prie kvotos. . Užsisakyk sau lai
vakortes iš anksto.

Del permito ir kitų informacijų 
kreipkitės prie vietinių agehtų ar
ba prie

United American Lines
177 N. *Michigan Avė., Chieago, III.

KELIAS

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
Sekanti išplaukimai iš New Yorko: 
“ESTONIA” ............. BALANDŽIO 7
S. S. LITUANIA .... BALANDŽIO 28

I Klaipėdą visu keliu vandeniu 
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50

J Klaipėdą ir atgal — $181
J žč ėdy si t $44.50 apeimokant abi pusi 

Visada atsiminkit, kad> B. A. L. nu- 
vež jumis didžiuoju laivu tiesiog į 
Baltijos Jūrių Portą (visai netoli Klai
pėdos), iš kur be kliūčių, vargo ir Jau
timo toliau gražiu laivu keliausit ir 
pusparj Klaipėdon atvyksit.

Kreipkitės:
BALTIC AMERICA LINE 

120 N. La Šalie Str., Chieago, 
ar prie savo arentų.

kestrą tebeveda. Orkestro tvė
rėjas įskundus jį kitiems muzi-1 
rėjas įskundus jį kitiems muzi-' 
kantams unijai skaudžiai nu
kentėjo, kad buk Grušas mo
kinąs sau skobus, kas pakenks 
unijistams muzikantams ir lt. 
Grušas matydamas, kad Mini
jos viršininkai pradgjb daryli 
pinkles, bet jos viršininkai, re
zignacijos nepriėmė, bei luo-j 
pačiu kartu nebedavė Grušui 
unistų muzikalilų. Kad atgra- 
jinti padarytus kontraktus,
Grušas surinko neunistus mu
zikantus; unijos viršininkai 
tada atsiuntė vieną muzikantą fai-i biznį, 
ant Grušo darbo, bet pastara- i Meldžiu atsihepu, 
sis kaipo nekviesto, nepriėmė. 
Grušą ant $7, kad galėjus jį 
suspenduoti. Unijos viršinin
kai savo atsiekė, i 
bet ir Grušas savo atsiekė 
Orkestrą suorganizavo ir šian
die jau turi pakankamai muzi
kantų, kad lietuvių vakaruose 
pagrajinus.

Po 2-jų melų J-lių Orkestro 
gyvavimo įvyko orkestro ski
limas. Jį perskėlė J. Blozis ir 
J. Uklveris, 
na ją Birutę.

Dabar (Jaunuolių Orkestras 
savo laimingo keturių metų 
gyvavimo sukaktuvių ‘paminė
jimui rengia koncertą, kuris 
įvyks balandžio 25 d., Mark 
White S(f. svetainėje. šiame 
koųcerte pasirodys Jaunuolių 
Orkestras- pilname savo gražu
me. Taipgi J-lių Orkie-stro pre
zidentė p-Iė Aldona Grušaite, 
kuri baigė muzikos konserva
toriją, žada duot” kelis gerus 
smuiko gabalėlius.

— Jaunuolių Draugas.

PRANEŠIMAI
L. S. J. Lygos lavinimosi susi

rinkimas jvyks penktadieny, kovo 
27 d., 8 vai. vak., Rayinond Cha- 
pel, 816 \V. 31 St. Paskaita bus la
imi svarbi: “Sportas ir Menas.” 
Skaitys Dr. A. Karalius. Visi na
riai malonėkite atsilankyti ir savo 
draugus atsivesti.

—Apšvietos Kom.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

BE1KAL1NGAS patyręs 
čeris. Gali pradėti dirbti 
jau.

4828 W. 15 St.
Tel. Cicero 8457 ,

bu-
tuo-

ASMENŲ JIESKOJIMAI
,j Ąš TETUTĖ Barbora Virbickaitė 

po vyru Steponavičiene pajieškau sa
vo sesers dukters Juozapa Drigolto 
dukteis, gimusi ir augusi Rygoj po 

i pavardės. Girdėjau, 
kad 1923 m. gyveno Roselande, III. 

Storą ant Michigan Avė. 
, ar kas žinote pra- 

1 neškite, už ką busiu dėkinga. Stepo- 
noviez, 134 Cnestnut St., Batavia, III.

_____________ — - ---------------

REIKALINGAS barberis 
karais, patyręs savo darbą.

3161 S. Morgan St,

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI biznis perkrausty- 

mo rakandų, anglių ir ledo. Yra 
1. Sandmv t rokas, I arklio veži
mas, 2 deskos. Randasi geroje vie
loje, Pardavimo priežastis — liga.

2928 \V. Van Buren SI.
Tel. Nevtida 1172

' ■ ’ ‘ . j

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, apgyvenloj hp.. ..mti-j, .m., 
nų laikų biznis išdirbtas, gera vie
ta, nepraleiskit 
biznio ieškot, 
gini. Pardavimo 
ant vietos.

.1906 W. 63 St.

a pi alink ėj; nuo se-

progos, kas tokio 
nupirksi! nebran- 
pricžastj patirsi!• •

NAMAI-ZEME
Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas,/ lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

PAJIEŠKAU Kazimiero Palubinsr 
suspendavo, kio. Girdėjau, kad pirmiau gyveno 

' * ' ~ apie 18th gatvę. Yra svarbus laiš- 
1 kas, prašau jo, arba kas apie jį žino, 
pranešti, busiu dėkingas.

3TANISLOVA8 VENGILAS, 
c-o A. Miliauckay,

1247 So. Cicero Avė., Cicero, 111.

BEIK A|I iIN( i A peni erių, mo
kančių savo darbą ir unijislų 
arba norinčių įstoti j uniją. 
Atsišaukit.

Bridgeport Paini ing Co.
3149 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernč ant kampo, geroj vieloj, vi
sokių tautu apgyvcnloj1 vietoj, bet 
lietuvių daugiausia. Biznis išdirb
tus per dnugelj melų. Lislą duosiu 
ant kiek norėsit. Atsišaukit į Nau
jienos, Box 493

1739 S. Halsted .St.

NAMAI-ŽEME

C. P. SUROMSKIS & CO. 
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
'I'el. Baulevard 9641

PARDAVIMUI namas, yra 3 
krautuves, 4 flatai, daktarų ofi
sas, 3 garadžiai, rendos į mėne
sį $235.

2600-2602 S. Wallace St.

AUTOMOBILIAI
ĮVAIRUS SKELBIMAI

1923 Lesington, 5 pasažierių, su 
4ate stiklu žeminiais šonais, bum- 

ir 1.1., bėga gerai, Duco mo
kama $575, 90 dienų

. STOGDENGYSTE
kurie sutvėrė •hlll-ij^ų stogų prakiurimas užtaisomas ir

garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

Regent gaso pečius parsiduo
da labai pigiai. Naujas tik vie
nį sykį vartotas dėl demons- 
travimo. VeAės $75.00 par-

Dzimdzi Drimdzi

duosiu už $40.00

F. J. YANAS
2805 West 63rd St.

peris 
Ieva, 
tijbs.

garan-

NAMAI. M-t. Grecnvvood. Kai
na $3,500 ir augščiau. 6 kam
barių, siucco,. $5,500. Gera 
transportacija. Universal

Phone Beverly 1675

BARGENAS.
Pardavimui namas 4 flatai ir 

garadžius, rendų $130 į mė
nesį.

465-467 W. 28 St.

2317 Michigan Avė.
Tol.’ Calumet 6868 
Atdaras vakarais.

192.3 Oakland, 5 pasažierių 
dan, $350, 90 dienų garantijoj..

Kreipkitės:
2317 Michigan Avė. 

Tel. Calumet 6868 
Atdaras vakarais.

192(1 BUICK, 5 pasažierių, 
ing, labai gerame padėjime, 
būt parduotas už $100.

2317 Michigan Avė. 
Tel. Calumet 6868 
Atdaras vakarais.

tour-
turi

1923 Buick 
permalevotas, 
$425,

bėga gerai, 
99 dienų garantijos.

2317 Michigan Avė.
Tel. Calumet 6868 
Atdaras vakarais.

pasažierių, 
kaina

MAINYSIU ant bučernes 2 fialų 
mūrinį namą, South Side. Mainy
siu ant bučernes ir grosernės. Ant
ras 5 fialų naujas namas; mainy
siu ant saliuno arba bučernes su 
nauju.

Atsišaukit.
4215 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 4379

RESTAURANAS ir boarding 
namas, parduosiu labai pigia 
kaina.

2468 Blue Island Avė.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui 2 pagyvenimų muro 

namas, akmeniniu frontu, Storas ir 4 
ruimai užpakalyj dėl pagyvenimo, 
viršui 6 ruimai. Randasi ant 59 St. 
netoli Racine Avė.

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave„ 

Lafayette 6738.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

Mus prašo pranešti, kadi 
Djzimdziu paskutinisi vodevi-j 
liškas- perstatymas įvyksta ko
vo 
vių 
bus sulig, publikos pareikalavi
mo, —į šį kartą žada tik juok
tis ir dainuoti.

Pasakykite ir tiems, kurie 
musų 'laikraščio neskaįto, kad 
ateitų pasižiūrėti ir atsisvei
kinti su vodevilis tai s.

Visi į paskutinį jų .vodevilį, 
kuriam? turėsite progos pasi
klausyti gražių dainų ir dek
lamacijos su vaidinimu.

/ Bilietai nuo 50 centų iki 1 
dolerio.

?5 d., trečiadieny, Lietu- 
Auditorijoj. Programas

DRAUGIŠKA VAKARIENĖ

a BAGDONAS BROS.
; Imoving, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
z Long distance handlinę. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 Blvd. 1969 res.

5923 So. Racine Avė.
Phone Wentworth 1137

Mes parduodame ol.selio kainomis 
visiems. pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Mitwauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Hayinarket 4221

■■■ ............... .............. . ...........
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING
HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS. Prez..

*Už-

1923 
Sport, 
kuras 
karas

Apperson, 7 pasažierių, 
disc ratai, nauja maleva. 

bėga gerai, kaina $425, 
garantuotas.

2317 Michigan Avė.
Tel. Calumet 6868 
Atdaras vakarais.

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775
Rezidencija Lowndale 7960

tas fo- 
iki 
iki

MOKYKLOS

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 kambarių ra

kandai. Galima* gauti ir kamba
rius pagyvenimui. Turiu greit 
parduoti ir todėl parduosiu pi
giai. 933 W. 34th PI. 1 fl. rear.

4 BARBAR1Ų BUNGAL0W 
1 AKRO VIŠTŲ FARM A

< Netoli Dovvners Grove; netoli 
ręst preserve, tik biskis ėjimo 
stoties, ekspreso patarnavimas
vidurmiesčio, 50 minučių iki Union 
stoties, 30 minučių iki Cicero, namas 
cementiniu pamatu, kieto medžio 
grindys, iš fronto porčius, gera van
dens pumpa, gasas, elektra, geras 
juodžemis, parduosiu išmokėjimais, 
$4000 įmokėti, kitus po $37 į mėnesj. 
Reikalaukite dykai tikinto dėl apžiū
rėjimo tos vietos.

J. S. LESSEK, 
1427 N. Dearborn St. 
Tel. I)elaware 7163

PARDAVIMUI

|LSS <S1 kuopos rengiama -va
karienė Wicker Park salėje 
(2040 North Avė.) jau visai 
arti. Ar jau visi turite bilie
tus? Kurie neturite, tai būti
nai įsigykite iki ketvirtadienio 
vakaro.

Komitetas sako primušęs 
smagų prograihėlį. Pasivalgę 
ir išklausę programą linksmin | 
simės ir šoksime iki vėlyvos 
nakties.

Bilietus galima 
jioių raštinėje, 
Aušros knygyne 
kuopos narius-. -

Tel. Lafayette 5153-6438 ,

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avenue

„J IŠRENOAVOJIMUI
Bridgeporto| ąnt. RENDOS storas ir 5 

ir pas visus ruimai užpakaly. Rejida $50.00 
Busiąs.

Pranešimai
is, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

į mėnesi. Aplinkui įvairios ša
ipos., kur galima užsidėti bile ko
kį biznį. Atsišaukit:

’ 3729 So. Morgan St.

Liet. Keist. Paš. Kl. repeticija abie
jų veikalų — “ŠHubinė Mėsa” ir “Pa
čios Straikas”, įvyks seredoj, kovoj 
25, McKinley Parko svet., 7:30 vai. 
vakare. Visi lošėjai malonėkit daly
vauti, kad geriau prisįrengus, nes per
statymas minėtų veikalų bus kovo 28.

— Komisija.

PARDUOSIU savo $750 ver
tes grojiklį pianą, 80 rolių ir 
benčius už $145. Priimsiu 
imokčjimo, kitus po $10 į 
nesį. Ist floor.

1722 S. Ashland Avė.

$50
ine-

Turiu pąrduoti tuojau 
GROJIKLĮ PIANĄ

su benčiumi, kabinetu ir 96 To
liais, naujas $750, iki kovo 
parduosiu už

$10Q
Atsakantiems žmonėms 

išmokėjimais
812 W. 6.3rd STREET
Miss Jezarskfs piano

28

PARDAVIMUI arba mainy
mui 3 pagyvenimų mūrinis na
mas; elektra, maudynės, kai
na $7,500, įmoket $1,500, kilus 
kaip rendą.

6 PAGYVENIMŲ medinis na
mas, randasi netoli Šv. Jurgio 
bažnyčios, įmokėt $1,000. »

Tie abudu namai išsimaino 
ant bile kokio* biznio arba sa
vininkai priims lotus už pir
mą įmokjčjimą. Kreipkitės pas

C. P. Suromskis A Cc.
3352 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641

AR JUS GALIT ATSPĖT ŠITĄ

PARDAVIMUI bučemė*, la
bai pigiai, randasi geroje vieto- 

įje. Savininkas serga. Naujie
nos, 17.39 South Halsted Street, 

1 Box 491.
ANT rendos storas su penkiais 

kambariais iš užpakalio. Paran
kus dėl vaistinės arba dėl saldai
niu krautuvės. Geroj vietoj, tarp 
California ir Mozart, ant 67 boule- 
\vard, naujai pabaigtas namas. 
Taipgi ant antro aukšto 5 kamba
riai. Parankus dėl daktaro.

6550 S. Artcsian Avė.
Phone Republic 0515

SIULYMAi KAMBARIU

PARSIDUODA cigarų, kendžių, so
dos, ice creamo ir notion krautuvė; 
biznis išdirbtas, vertas $2300, parsi
duoda beveik už pusę kainos, 5 rui
mai gyvenimui, vana, elektra, renda 
50 dol. Nepraleiskit šito bargeno.

Atsišaukite:
5613 So. Racine Avė.

sudaro

N A K S A U
Augščiau pažymėtos raides, 

kuomet gerai sudėtos-, 
vardą žymaus miesto Lietuvo
je. Kiekvienas atsiuntęs teisin
gą sudėjimą gaus puikų lotą, 
micros 25X125 pėdų dykai ir 
išvalytas nuo visokių krūmų, 
vasarinėj resortų sekcijoj Wis- 
consin valstijoj.

Standard Land Association
105 W. Monroe St. Suite 1305 

Chieago, Illinois.

ANT RENDOS kambarys dėl vlb- 
no ar dviejų vaikinų arba vedusiai 

Švie- 
karštu vandeniu ap

šildomas ir telefonas.
i Atsišaukit 2 fl.

. .. „ . . XT 4501 So. Troy St.Indiana Harbor, Ind. — Nepap
rastas kultūrinis vakaras. Dr. A. ----------- :-------- ?—sg—— ......... ................... ..
L. Graičunas teiks painoka Kathe- nniflA R A nDIAIIAHflI 
rine Ilouse, 3801 Deodar StHI>nk-! Kr|K|A uAnDlNINKU ladienį. kovo 27 <1., 7:30 vai, vak.1 
Kviečiame visus’ lietuvius ir lietu
ves ateiti ir pasiklausyti pamokos. I

„ Įtviėčia Rengėjai.

Roseland. — L. S. Myl. 
repeticijos veikalo “Dvi 
jvyks šį’ vakarą, 7:30 vai. 
Strumilos svetainėj. Visi 
butirtai atsilankykit. —Valdyba..

Ratęlio
Seseris” 
vakare, porai su valgiu ar be valgio, 
artistai sus kambarys, I...

PARSIDUODA groseris ir 
delikatesen; atskirai arba kar
tu su namu.

Kreipkitės:
5752, So. Racine Avė.

PARDAVIMUI namas ir lo
tas, užpakaly cottage, yra 
gasas, elektra, gera vieta dėl 
krautuvės, skersai kelio mo
kykla, tiktai $3800.

MOTERŲ

PARSIDUODA grosernė, ken- 
džių, ice crėanlo ir kitokių val
gomų daiktų krautuvė. 3 kam
bariai dėl pagyvenimo ant vie
tos.

4601 S. Hermi tage Avė.

ŠTAI BARGENAS
SAVININKUI reik parduoti nau

ją mūrinį namą ant 2 flatų po 
6—6 kambarius. Karštu vandeniu 
šildomas, aržuolo trimingas ir vi
si įrengimai pagal vėliausios ma
dos. Tik už $16,000.

3332 S. Union Avė.

Birutės Choro dainų praktikos 
atsibus kovo 26 d., ketvirtadienio 
vakare, 8 vai., Mark AVhite Parko 
svetainėj. Visi dainininkai bukit 
laiku, nes turim ncdėlioj dainuoti.

REIKALINGA apsukri ir pa
tyrimą turinti veiterka. Turi 
mokėti kalbėti lietuviškai, len
kiškai ir angliškai.

1521 Mihvaukee Avė.

PARSIDUODA bekernė, puikioj 
vietoj. Parduosiu arba mainysiu 
ant loto. Parduosiu pigiai. Turi 
būti parduota į 3 arba 4 dienas. 
Priežastis pardavimo — važiuoju 
ant ūkės.

4530 S. Honore St.
Tel. Lafayette 8583

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring 'ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chieago, UI.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimaligijos 
Oratorystės 
logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

MOKSLO
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nub 7 iki 9:30 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla

3106 So. Halsted St., Chieago, UI. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

POPIERAVIMAS
Malevojimas, moldinimas, greinavi- 
mas, scenarijos paveiksluotas* mala
mas, scenarijos paveiksi utoas male
vojimas, show card rašymas, klesos 
panely/ seredoje ir pėtnyčios vaka
rais. Išmokite gerai apmokamą ama
tą j trumpą laiką. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9:30 vai. vakare. Su- 
batoje ir nedėlioję iki 6 vai. vakare.

Superior Sign School
2139 So. Wabash Avė., 

Calumet 5093

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chieago, III. 
(karap. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą

LOTAS 1 LOTAS PIGIAI!
Parsiduoda 75 pėdų frontage lo- . - - .

tas. Galima padalinti ir į tris lo- jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
tus. Parduosiu už $700, Lotas'ran- atlikti didelius darbus. Darbas kol 

blokai jus mokinsitčs, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

dasi ant 111-tos gatvės, 
nuo Kedzie.

P. KEIL, 
5346 Shields Avė.

Tel. Boulevard 9280
m.

—Valdyba.


