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S Pilkai loidiid frondlio Mokesnių sumažinimo LBIlAdl iDlULld gdlIUUo, įstatymas pasirašytas

kad Lietuva ruošiantis Nevedę, neuždirbą $1,500, o ve
dę, neuždirbą $3,500, nemo
ka pajamų taksų 1 >/z nuoš.

juos pulti
800,000 Amerikos mo 

kytojų smerkia mokslo
varžymą

V\ ASHINGTONAS, vas. 26.
Prezidentas Goolidge šiandie 

pasirašė kongreso priimtą bi-* 
lių, kuriuo žmonių mokami tak
sai valstybei šiais metais su
mažinta trimis šimtais aštuo
niasdešimt septyniais milionais 
(387,000,000) dolerių.

Einant įstatymu, nevedę as
mens nemoka mokesnio už $1,- 
500 pajamų, vietoj $1,000 kaip 
kad pirmiau buvo.

Prezid. Coolidge pasirašė mo-i 
kesnių sumažinimo įstatymą

kad pirmiau buvo, o vedusieji 
nemoka už $3,500, vietoj $2,- 

iki $4,000 
y2 nuoš. 
; už seka-

Lietuvip-Lenku susikirti
mas esąs neišvengiamas

Mokytojai pasmerkia jsta 
tymus prieš evoliuciją

3 nuoš., ažuot 4 , 
daugiau pajamų tuk-1 
mokėt 5 nuoš., ažuot

Lenkai skelbia, 
mobilizuojanti 
lenkams pulti

♦
kad Lietuva 

kariuomenę
S u važiavimas, atstovaująs 800,- 

000 mokytojų kelia balsą 
prieš mokslo varžymą

MASKVA, vas. 26. • [Ghica- 
gos Daily News koresp. Junius 
i». Wood], — Iš Vilniaus pra
neša, kad Lenkijos sienon trau
kiama kariuomenė ir kad lau
kiama susikirtimo tarp Lietu
vos ir Lenkijos. Visos einan
čios užsienin žinios esą cenzū
ruojamos.

žinios iš lenkų šaltinių sako, 
kad vyriausybė Vilniuje spren
džianti, jogei susikirtimas esąs 
neišvengiamas ir kad Lenkų 
kariuomenė esanti prisiruošus 
puolimui atmušti. Lenkai sako, 
kad dabartinis lietuvių bruzdė
jimas tai esą jų pradėta kam- visiškai laisvai, be jokių varžy

500. Už pajamas 
reikia mokėt taksų 
ažuot buvusių 2 nuoš 
mus $4,000 pajamų reikia tak
su mokėt 
nuoš.; už 
sų reikia 
6 nuoš.

Virštaksiai, kurie iki šiol sie
kė iki 40 nuoš., nukirsta iki 
20 nuoš. maksimum.

'Taksai panaikinta automobi
lių trokams, automobilių “tai- 
rams” ir dalims, graznoms, f o 
togiafiniams aparatams, fil-

26. moms, meno daiktams, tabokos 
mo 'dirbiniams, biliardam^ šauja-

\\ ASHING TONAS, vas.
26. Amerikos viešųjų
kyklų mokytojų 56-tas metinis miems ginklams, stempbs įvai- 

kuris dabar lai- riems legaliams dokumentams, 
etc.

suvažiavimas, 
,komas Washingtone, dalyvau
jant 15,(MM) suvažiavusių dele-1 taksai 
gatų. atstovaujančių 
Amerikos mokytojų, 
rezoliuciją, kuria įspėjama le- 
gislaturos nekelti rankos prieš 
viešąsias mokyklas ir nesikėsin
ti varžyti mokslo laisvę. Rezo
liucijoj be kita sakoma: Į

“'Tik toks švietimas gali būt 
laisvas, kur mokiniai, atitinka- 
mosefjAJ amžiui sąlygose, gali

80(1.000 
priėmė

važiuojamiems auto
mobiliams sumažinta iš 5 j 3 
nuoš. Bilietai teatrams etc., 
kainuoją iki 75 centų (ažuot 
50 c.) taksų nemoka. Taksai al
koholiui sumažinta iš $2.20 
$1.65 galonui.

j

Lenkai reikalauja vietos 
Sąjungos taryboj

panija Vilniaus klausimą 
iškelti 'Tautų Sąjungoj.

Susirėmimai sienoj
kad

Lenkijos

vėl

Pranešimai sako, 
Lietuvos ir 
sargybų

• Lietuviai,

tarp 
sienos 

susirėmimų.

laiko užėmę

sienos 
stovi

ir sie-

mų, ieškoti atsakymų į kiekvie
ną jiems įlipimą klausimą. Mes 
norime priminti savo bendrapi-; kų ministeris Berline paskelbė, 
liečiams, kad įstatymai, kuriais (kad Lenkija jau įteikus forma- 
siekiamos varžyti mokyklos Jlę aplikaciją dėl nuolatinės* vie- 
programo dėstomieji dalykai, !^os Sąjungos taryboj.
gali sutrukdyti mokslo progre-» Lenkijos premjeras Skrzyns- 
są, bet jie neturi galios pakeis- jki vakar Varšuvos seime parei
ti, atmainyti arba atmesti kurį-škė, kad Lenkija reikalausian- 
nors neatmainomą gamtos, mo J t* būtinai, kad jai butų suteik-

BEBL1NAS, vas. 26. Len-

kslo arba Dievo įstatymą.”
Suvažiavime kai kurie dele

gatai manė, kad pietinių valsti
jų, kaip Tennessee, Mississippi 
etc., kurios pastaruoju laiku

ta nuolatinė vieta Tautų Sąjuiy 
gos taryboj tuo pačiu laiku, kai 
į ją bus nuolatiniu nariu pri-
imta

įvykę
sako, bandą atgauti 

pozicijas, kurias 
lenkai, kadangi Tautų Sąjunga 
1923 metais pripažino Vilniaus 
kraštą l/enkijai. Ištisai 
visur lietuvių sargyba 
prieš lenkų sargybą.

Keliai tarp Ukmergės
nos esą pilni lietuvių sustipri-’pradėjo leisti įstatymus prieš 
nimų, pėsčiosios kalinome-[evoliucijos teorijas, 
nės ir artilerijos, 
rytų linkui.

lankai sako, 
siuntę sienon 
bandyti ramiu 
liet tų atstovų 
gždi ir jie sugrįžę į

Prisimena vienas dalykas, raliai ir vasltijų įstatymai, ku- 
Kai nesenai Kaune lankėsi so- riais butų užginta vaikų darbo 
vietų užsienių reikalų ministe- naudojimas. Kita rezoliucija 
ris čičerinas, buvo paleista ži- [reikalauja, kad butų įsteigtas 
nia, i 
kad Lietuva tikėjusis prikalbki- tas (ministerija) su 
ti Maskvos valdžią, kad ji už- kretorium (ministeriu) 
tartų ją ir prikalbintų Varšu- dento kabinete, 
vos valdžią grąžinti Vilniaus 
kraštą IJetuvai.

kalinome- evoliucijos teorijas, mokytojai 
slenkančių ' bus priešingi revoliucijai, ir 

|laukta jų opozicijos. Tečiau, 
kad jie buvę pa- pasiūlius rezoliuciją, priešingų 
savo 
budu susitarti, i 
žygiai

rezoliuciją, 
atstovus Ijai nebuvo nė vieno.

Tarp kitų suvažiavimo priim- 
buvę ber-(tų rezoliucijų viena reikalauja, 
Vilnių, v kad tuojau butų išleisti fede-

---------------    ------- ,-------~— | . .... 1— — 
nors tuojau ir nuginčyta, ’federalis švietimo departamen-

) su savu sė
ji rez i -

Per audras 11 žmonių 
užmušti, daug sužeista

Endekai siekias įvesti Len 
kijoj diktatūrą

“Our Mary” Garden ža
da stoti į vienuolyną
CLEVELAND, Ohio, vas. 26.

Pagarsėjusi operos 
ninkė Mary Garden, 
amerikiečių

daini- 
kurią 

laikraščiai kitaip 
nevadina kaip “our Mary“, pa
reiškė reporteriams. kad nė tre
jiems metams nepraslinkus ji 
eisianti į vienuolyną ir patap
sianti vienuolė, ne Amerikoj, o 
Italijoj, kur visados šilta. Ji 
esanti pavargus. Per ketvirtį
šimtmečio gyvenus scenoj, dai
navus, mylėjus ir kentėjus.
Pavalgus visai. Dabar trokš
tanti ramumo ir pasilsiu.

Vidurinių vakarų valstijose
Arkansas, Mississippi, Ohio, 

ir k. — vakar siautė smarkios 
audros, padarydamos daug ža
los. Kiek iki šiol žinoma, per 
tas audras žuvo vienuolika 
žmonių. Ypač skaudžiai nu
kentėjo Chico kauntė, Arkan
sas valstijoj, kur penki asmens 
buvo užmušti, audrai namus 
sugriovus. Tisdale mjeMtelis,
Miss., visai sugriautas, bet dėkų nutarimą žiuri kaip į jų 
žmonių aukų buvo tik viena pasimojimą įsteigti Lenkijoj 
mergaitė. fašistų diktatūrą.

Pra- 
kad 
(en-

MASKVA, vas. 26. - 
nešimai iš Varšuvos sako, 
Lenkų tautinių demokratų 
dėkų) partija priėmus rezoliu
ciją, kuria ji paskelbia griež
čiausią kovą su komunistų pio- 
paganda Lenkijoj. Rezoliucijoj 
sakoma, kad dabar jau atėjęs 
laikas veikti ir kad lūkuriavi
mas ilgiau but^ bergždžias.

Komunistų rateliai j tokį en-

LOS ANGELES, Cal., vas. 
26. Suimta Philadelphijos 
metodistų episkopatų kunigas 
Thomas Huber Jonės, pabėgęs 
su viena savo choriste, 19 metų 
mergaite, Mildred Lever’iūte. 
Kaltinamas taipjau dėl pasi- 
glenižlmo $1,500 parapijos pi
nigų.

GEORGETOWN, Del., vas. 
26. — Vietos kalėjime šiandie 
buvo pakaitas Henry Butler, 
negras, mirties bausmei pa
smerktas dėl užpuolimo vienos 
baltos, 10 metų amžiaus, mer
gaitės.

w *
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Rvtni-- pasMeldažįJ' 3 7 vai. vakare

Koncertas, Šoirici Gražus Vakaras 
naudai Lietuvos Socialdemokratu

Visi bukite šiame gražiame margame vakare

Bimbos byla Brocktone
'prokuroro padėjėjas gavo tre

čią grumojamą laišką — špo
sininko ar provokatoriaus

BROCKTON, Mass., vas. 26. 
— Tardant lietuvių komunisto 
Bimbos bylą dėl “bliuznijimo”, 
prokuroro padėjėjas, miesto 
advokatas Veracka, šiandie ga
vo trečią grumojamą
atsiųstą “special delivery 
Port lando, Maine, 
skamba:

laišką,
♦ iš

Laiškas

[Pacific and Atlantu Photo]

Prof. John A. Elc’ridge iš Iowa universiteto demonstruoja 
tudentams, kaip žemė sukasi aplink savo ašį.

Mussolini flirtuoja su 
Mažaja antanta

Francuzai bijo, kad Italija ne- 
paveržtų iš Franci jo?, domi
navimo MftŽ. antantos vals
tybėms

Kuria 
jūsų na-

Graikija dei Turku apeliuo
ja į Tauiy Sąjungą I laiškai

bos liudininkas, liudijo, kad 
per savo prakalbą Bimba skai
tęs laiškų, kuriuose buvę ap
rašyta kankinimai politinių ka
linių Lietuvoj. Aprašymai taip 
sugraudinę klausytdjus, kad 
daugelis apsiašaroję, apsiaša
rojęs ir jis pats. O Bimba pa
sakęs: “Jei kunigai tikėtų į 
Dievą, tai jie taip nedarytų, 
kaip jie kad daro Kaune.’’ Bim
ba ilgokai kalbėjęs apie darbi
ninkų švietimo reikalą ir dėl 
to raginęs dėtis prie Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos.

Kriaučiūnas sakė, kad jis nė 
karto negirdėjęs Bimbą minint 
savo kalboj žodį “revoliucija”, 
nė sakant, kad raudonoji vė
liava plevėsuosianti \Vashing- 
tone ir Brocktone.

Klausiamas, ar minėta litera
tūros draugija nėra komunis
tų partijos šaka, Kriaučiūnas 
atsakė, kad ne. Paklaustas, ar

Prašo įšspręsti Graikų su Tu n 
kais ginčą dėl sienos Trakijoj

(lENEVA, Šveicarija, vas. 
26. Graikija apeliavo į Tau
tų Sąjungą, prašydama išspręs
ti jos ginčą su Turkija dėl sie
nos, kini buvo sienų nustaty
mo komisijos nustatyta, einant

PARYŽIUS, vas. 26.—Fran
cuzai susirūpinę dėl Italijos 
flirto su Mažaja antanta ir dėl 
jos šiurkštaus elgesio su Vo
kietija, Austrija ir Vengrija. (Lausannos sutartim. 
Francuzai mano, kad Italija no- Siena, dėl kurios/'Turkai ne- 
ri laimėti sau Mažąją antanta gal susitaikyti su Graikais, yra

Jugoslaviją, Čechoslovakiją, 
Rumaniją ir Lenkiją — ir pati 
patapti jos vadu, paveržiant tą 
vadovybę iš Frrmciįos.

Jugoslavijos užsiv:.ių reika
lų ministeįis Nincič dabar yra 
Romoj ir konferuoja su dikta
torium Mussoliniu. Patraukti 
savo pusėn čechoslovakiją, 
Mussolini siūlo jai 'Triestą kai
po laisvą uostą išeiti į jūres. 
Varšuvai, sako, Mussolini pri
žadėjęs remti Lenkijos kovą už 
nuolatinę vietą Tautų Sąjungos 
taryboj, kai į pastarąją bus 
ppiimta Vokietija. Rumunija 
gi visados buvo Italijos globė- 
tinis.

Jeigu dabartiniais pasikalbė
jimais tarp Ninčičo ir Mussoli- 
nio pastarajam pavyks laimėti 
Jugoslavija, tai manoma, kad 
Franci.'os dominavimas Maža
jai antantai pateks Italijai.

mažosios Maricos upės srity, 
'Trakijoj. Graikija pareiškia, 
kad ji proponavus pavesti gin
čą išspręsti tarptautiniam tei
singumo teismui, bet Turkija 
atsisakius. Del to ji dabar 
esanti priverkta apeliuoti į 
'Tautų Sąjungą.

Morokkos riffiečiai vėl 
pradėjo puolimą

GIBRALTARAS, vas. 26. — 
Atvykę iš Tetuano, Ispanų Mo- 
rokkos, keleiviai sako, kad ri- 
ffieėiai išnaujo pradėję puoli
mą ir bombardavimą. Geležin
kelio stotis buvus stipriai su-

“Nelieskit Bimbos, 
naktį mes sudeginsim 
mus, neištruksit mums nė jus. 
Nebetoli tas laikas, kai mes,, 
darbininkai, sukilsime. Tada 
mes sudeginsime visas bažny
čias ir visas Jungtinių Valsti
jų vėliavas, ir Trockis pas mus 
ateis. ČEKĄ, G. P

Visi tie grumojami
buvo perduoti pašto vyriausy
bei, kad ji padarytų tyrinėji
mą ir susektų, kas juos iwė.

Antanas Eudaco [?]. kurio, 
įskundimu Bimba buvo areštuo
tas ir atiduotas teisman dėl 
piktžodžiavimo ir kurstymo 
prieš valdžią, kvočiamas šiandie 
prisipažino, kad 1922 metais jis 
buvęs nuėjęs į miesto mayoro 
ofisą protestuoti kartu su ki
tais, kam miesto vyriausybe 
užgynė vaidinti Lietuvių Tau
tiškoj Svetainėj vieną scenos 
veikalą, kuriame kunigas buvo 
vaizduojamas kaipo svetmote- 
rius, girtuoklis ir žmogžuda.

Kai tik valdžios liudininkas ta
tai prisipažino, kaltinamojo ad
vokatui lo pakako ir jis dau
giau jo nebėkvotė.

Dar prieš tai Eudaco, abie
jų pusių advokatų kvočiamas, 
pasisakė, kad tą dieną, kai 
Bimba kalbėjo Brocktone. tris 
valandas prieš mitingo pradėji
mą jis buvęs nuėjęs pas mies
to maršalą prašyti, kad jis ne
leistų Bimbai kalbėti, bet mar
šalas atsisakęs ką nors daryti.

Stanislovas Kriaučiūnas, Bim-

kas atsakė, kad ne, bet paskui 
pridūrė, kad jis tikįs j “dan- 
gZ»UK Di'Vr’.

Sumažino kreditus Mo- 
rdkkos kampanijai

PARYŽIUS, va.s. 26. — At
stovu butas šiandie 261 bal
sais prieš 246 priėmė socialis
tų pasiūlymą valdžios reikalau
jamą kreditų sumą Morokkos 
kampanijai nukirsti visu milio- 
nu frankų.

Socialistai reikalauja, kad 
karas Morokkoj ir Sirijoj bu
tų urnai pabaigtas.

Bomba latviu “Briva 
Žeme” redakcijoj

Rygos laikraščio “Briva Žeme,’ 
redakcijon kas tai įmetė bom
bą, kuri sprogo. Žmonių aukų 
nebuvo. Nors šis laikraštis yra 
tautininkų, bet kaip parodė tar
dymas, dar dešinesni asmens 
padarė šį atentatą.

DU AVIATORIAI UŽSIMUŠĖ

USA B( )N AS, Portugalija, 
vas. 26. — Du portugalų armi
jos aviatoriai, Alvarenga ii 
Reis, užsimušė, jų aeroplanui 
nukritus žemėn ir susikūlus.

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja :

Dalinai apsiniaukę; nedidelė 
temperatūros' atmaina; viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 30° F.

Šiandie saulė teka 6.30, lei
džiasi 5:36 valandą.

žalota; viena moteriškė ir 
turi vaikai buvę sužeisti.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums 
Dpsėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau- 
lienose ir skaito klasifikuotų 
ių skeli.imu puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį. 
nA 50c. Vienas

kai- 
kai-

skelbimų 
Mažiausia 
colis (apie 30 

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

T elegraf uokit 
Pinigus Lietuvon

Per Naujienas Jus galite nusiųsti pini
gus Lietuvos žmonėms telegramų į 4-5 die
nas primokėdami tiktai 50 centų daugiau 
už siuntinį, negu mokate siųsdami paštu. 
Kam laukti mėnesi, kad į keletą dienų gali 
nusiųsti telegrafuojant per Naujienas.

Siųsdami dovanas, ar pagelbą gimi
nėms, skolindami kam pinigus ant vekselių, 
pasidėdami į bile Lietuvos banką ant nuo
šimčių, pirkdami nuosavybę — visados 
kreipkitės į Naujienas.

Naujienų patarnavimu gali naudotis 
kiekvienas, kaip vietos gyventojas, taip ir 
iš tolimesniu miestu, v C ,

NAUJIENOS
Chicago, III1739 So. Halsted St,

y*
$1
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KAUNAS
Geležinkelininkų “Kultūros” būrelio 

būrelis turėjo sunkių dienų, jų veikti būreliui, į kurį įeina vi-

viršininkui nusistačiui prieisi beveik gelžk. valdybos tar- 
veikimų. Pradėjus muitoiai (anie 100 žm.) Ikinautojai (apie 100 žm.) 

šiol laisvai buvo daromi įvai
rus susirinkimai gclžk. valdy
bos rūmuose, bet dabar direkto
rius nebeleidžia. Jo bijodami, 
aukštesni yaldininkai net pra
deda šalintis būrelio, nustoda
mi būti jo aktingais nariais. 
Dauguma betgi nežiūrint, kad

slėgimas iš visų pusių kuodi- 
džiausis, nenustoja energijos, 
šį mėnesį ruošiama didesnė pa
skaita Tautos Teatro salėje.

Amerikiečiams sunku tai su
prasti, kad ir kultūros kelias 
Lietuvoje erškėčiais užaugęs. 
Bei deja, taip yra, kol kraštų 
smaugia tamsos klerikalų slo
gutis.—Dalyvis.

DALYVAUJA NAUJIENŲ KONCERTE

JUOZAS BAnKAVIČIUS'

61002
16084

16023 
16016 
16012 
16010 
16009 
16029 
7025 
4362
4273

Įdainavo Jonas Butėnas
Aš Išėjau j Girelę ir Vai Varge, Varge 
įleiskit j Tėvynę ir Litai (Lietuvos pinigai) 
Vilniaus Kalneliai ir Kur Bakūžė Samanota 
Aš Mergytė ir Nesigraudink Mergužėlė 
Stasys ir Oi Mergele
Atneša Dėdė Kukulių Viedra ir Oi Motule Manų.
Noriu Miego ir Plaukia Žąseliui per Nemunėli t 
Kur Upelis Teka ir Viltis
Našlys ir Padainuosim Gražią Dainą i

Įgrąjino Lietuviška Orkestrą
Pad Es Pagnua ir Polka Ojra, Ojra
La Palomas (Serenadas) ir Santiago (Valcas) 
Trepukas (šokis) ir Visi Lipo
Stasės Polka ir'Meilės ir Jausmų (Vaitas) jį ’ 
Vestuvių Polka ir Klarneto Polka

* ja’ k"' J
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Juozo Babravičiaus 
REKORDAI 

PARSIDUODA PILNU SMARKUMU 
Nes tokiy rekordu lietuviu kalboj 

dar nėra buvę
Karvelei! Mėlynasih ir Plaukia Sau Laivelis 
Kur Bakūžė Samanota ir AugonėlS

MISS RUTH ALPERT
štai jums viena klasiškų šokių šokėja kuri dalyvaus 

NAUJIENŲ KONCERTE, KOVO 7.
Miss Ruth Alpert savo laiku mokinosi pas Adolph 

Bolm, Madame Maximova ir Pavley & Oukrainsky. Ji 
taipgi yra šokusi veikale “Aphrodite”. NAUJIENŲ KON
CERTE ji ketina šokti Spaniškus šokius. Visiems NAU
JIENŲ KONCERTO svečiams bus labai malonu pamaty
ti, kaip šokami klasiški šokiai. Tai bus nepaprasta nau
jiena kiekvienam.

16021
16019
7093

16027
16002

16004
7869
7868
7616
4716
7092

DIDELIS

KONCERTAS
Rengia

“RUSSKYJ VIESTNIK”
Nedelioj, Vasario 28, 1926

WEST SIDE AUDITORIUM
Racine Avė. ir Taylor St.
Pradžia 3:30 vai. po pietų

Tikietai perkant iš kalno, 50c Svetainėje 65c

Koncerte dalyvauja:
A. Kaminskio trio
Baletas iš Mažeikovos ir Liutkus
Choras Federacijos Rusų Mokyklų
Žymus rusų dainininkas Lazarevas
Operos dainininkė N. S. Miešajeva
Tenoras Koltunovv
Žinomas komikas Cezar Arrigoni, su šeimyna 

ir daug kitų įdomių artistų.
Po koncerto ŠOKIAI 

Unijos Orkestrą

»
7478
7394
3905
3906

4915
4914

Komiški Rekordai
Dzimdzl Drimdzi ir Futbolas
Lakūnai ir šokikai
Kelionė ir Iš Virbaliaus j Kauną 
lekcija iš Biblijos ir Sibiro Nelaisvė 
I .aiškas nuo Bai'butSs ir Derybos 
Pas Fotografą ir Jonas Mokiną Karauti 

, « .i
Įdainavo Mišru Kvartetas ir Choras
Vos tik Mėnulis ir Gegužinė Daina 
Du Broliukai Kunigai ir Per Tamsią Naktelę 
Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudink Mergužėle 
Važiavau Dieną ir Bijunėlės Žalės

Velykinės Giesmės
Darželi Alyvų ir Jėzau Kristau Maloniausis 
Linksma Diena Mums Nušvito ir Pulkim and Kelių

Norintieji gauti Juozo Babravičiaus rekorclus, 
duokite užsakymų tuojaus per laiškų arba kreipki
tės tiesiog į musų krautuvę.

Iš kitų miestų užsakymus išpildome greitai.
Perkantiems nemažiau kaip šešius rekordus mes 

apmokame persiuntimo lėšas. Reikalaukite katalogo.

JOS. F. BUDRIK, PIANŲ KRAUTUVE
3343 So; Halsted St. Chicago, Illinois

Pranešimas
Šiuomi pranešame, kad mes atidarome Elek

tros šapų tuoj pačioj vietoj kur pirma buvo Bridge- 
port Electric Shop. Mes užlaikysime visokių reika
lingų patarnavimų, suvedime elektros ir t. t.

i . • •

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA PARAPIJA 
SURENGĖ BESKINį VAKARIENĘ

SAVO SVETAINĖJE
3501 South Union Avenue v

Vasario (FeL) 28 d., 1926
Pradžių 7:00 vai. vakare įžanga 25c

Ši beskinA. vakarienė parengta, kokios dar Chicagoj nebuvo. Pro
gramas susidės iš dainų, deklemacijų, muzikos instrumentų ir pra
kalbų, Chicagos Lietuvių naudai.

Ateikite malonų?, broliai ir seserys, išgirskit prakalbų, progra- 
mo ir praleiskit linksmai laiką. Programą išpildys A. L. Jaunuoliai.

Kviečia KOMITETAS

OLKEN ELECTRIC COMPANY’
1619 W. 47th Street

■ i.

UNITED LITHUANIAN SUILOING & LOAN ASS’N
ATIDARO NAUJĄ SERIJA 

Seredoje, March 3,1926
Del Taupinimo ir Paskolinimo Pinigy

ANT VISOKIŲ SKYRIŲ
Susirinkimai laikomi kas Seredų 7:30 vaj, vakarė 

BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE.
10806 S. Wabtt«h Avė., Uhicago, UI.

8

i

Oi

, ■ f ; • , , •

. J. VAIČKUS, lietuvių teatro kūrėjas
vasario m. 28 d. Eight Street /katro, 741 So. Wabash Avė., 
cor. 8th st., švenčia 20 metų scenos darbuotės sukaktuvių 
jubiliejų. Vaidina svarbiausią Valdovo rolę, veikale “Valdo
vo Sumiš”.

PERSIKĖLIMO PRANEŠIMAS
šiuomi pranešame kad buvusi “The 21st Street Battery Station” 

persikėlė j didesnę ir geriau įrengtą vietą ir vadinsis

Fred’s Battery & Ignition Service,
1831 So. Halsted St., Skersai Palace Teatro,

Tel. .Canal 0520

Atsilankykite ir persitikrinkite gerumu musų darbo. į

' I '’tU-bl oVlb': t-Įj. tl.' >1 , į

Advokatas J.P.Waitches
■

Praneša,, jog jis perkėlė savo Roselando ofisų j 
10756 South Michigan Avenue, ant pirmų lubų; 
telefonas Pullman 5956.
Šį naujųjj ofisų atidarys Subatos vakare, pas
kutinėje dienoje šio mėnesio, šis ofisas yra la
bai ruimingas ir gražiai įtaisytas; jame bus už- 

, laikoma užtektinai pagelbos, taip, kad visoki pa
tarnavimai bus galima suteiktt klientams.
Iki Subatos vakaro lankykite Advokatų senųja- 
me ofise, 10717 Indiana Avenue, o Subatos va
kare visi ateikite ant atidarymo naujojo ofiso.
Miesto ofisas pasilieka tas pats r Ruimas 1420 
— 127 N. Dearborn St., Tel. Dearborn 6069.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

10756 So. Michigan Avenue
Tel. Pullman 5950

Duosime Jums
Ne visai dykai

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95 ■

Ant visy Ford uždarytų karų į
Parduodame dabar juos numažintomis kaino- ■ 

mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais. ■
Pirkite sau karų dabar, kad paskiau nereikėtų ■ 

laukti tris mėnesius iki dastatymo. /

ns

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95

frakkHH
2501 So. Kedzie Avė. Tol. Lawndale 4113

■■ 1 —................................     R

Jusli buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė i naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien.

Nedaliomis uždaryta.
3302 S. Union Avė.

CHICAGO, 1LL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.S-1 ĮĮ U " I n ■ . n.—..

Df. P. P. SIMAITIS
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais
tinės Valgių Chemijos

Pagvdo PENE- 
SAIDES, “Gal- 
Stones” (akme
nis tulžyje).
t)-Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

2) -Be skausmo.
3) -Be išgąščio.
4) -Be jokio pa

vojaus ligonio 
sveikatai.

GYDO pasekmingai širdies, vidu
rių, nervų ligas, reumatizmą, strė
nų gėlimą ir kitas ligas. Nesilp
nindamas jus vaistais nei opera
cijomis nevargindamas. Gydymui 
vartoju NAPRAPATIJOS mokslo 
būdą. —
Profesijonalj patarnavimą teikia 
savo ofise

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

Ofisas atidarytas kasdien nuo 1 
vai. po piet iki 8 vai. vakare

DAIMONDS
Pirkit Deimantus Pas 

Junievicz

Naujausios Mados 
Šliubiniai Žiedai

ALEI R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., 

Chicago.

DR. R. M. ROSS
Virš trisdešimti metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojami

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas.
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pritarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa
gelbės yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys Jums.
Darodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedelioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va* 
karo.

II................ ■■■■■■!!■■
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KAUNAS
Geležinkelininkų “Kultūros”

būrelis turėjo sunkių dienų, jų veikti tureliui, į kurį įeina vi-

viršininkui nusistačiui priešai beveik geltk. valdybos tar- 
burelio veikimų. Pradėjus nautojai (apie 100 žm.) Iki

DALYVAUJA NAUJIENŲ KONCERTE

nautojai (apie 100 žm.) 
šiol laisvai buvo daromi įvai
rus susirinkimai gclžk. valdy
bos rūmuose, bet dabar direkto
rius nebeleidžia. Jo bijodami, 
aukštesni yaldininkai net pra
deda šalintis būrelio, nustoda
mi būti jo aktingais nariais. 
Dauguma betgi nežiūrint, kad

slėgimas iš visų pusių kuodi- 
džiausis, nenustoja energijom. . 
šį menesį ruošiama didesnė pa
skaita Tautos Teatro salėje.

Amerikiečiams sunku tai su
prasti, kad ir kultūros kelias 
Lietuvoje erškėčiais užaugęs. 
Bei deja, taip yra., kol kraštų 
smaugia tamsos klerikalų slo
gutis.—Dalyvis.

MISS RUTH ALPERT
štai jums viena klasiškų šokių šokėja kuri dalyvaus 

NAUJIENŲ KONCERTE, KOVO 7.
Miss Ruth Alpert savo laiku mokinosi pas Adolph 

Bolm, Madame Maximova ir Pavley & Oukrainsky. Ji 
taipgi yra šokusi veikale “Aphrodite”. NAUJIENŲ KON
CERTE ji ketina šokti Spaniškus šokius. Visiems NAU
JIENŲ KONCERTO svečiams bus labai malonu pamaty
ti, kaip šokami klasiški šokiai. Tai bus nepaprasta nau
jiena kiekvienam.

DIDELIS

KONCERTAS

Juozo Babravičiaus
REKORDAI

PARSIDUODA PILNU SMARKUMU
Nes tokiu rekordu lietuviu kalboj 

dar nėra buvę
61002 Karvelei! Mėlynasis ir Plaukia Sau Laivelis
16034 Kur Bakūžė Samanota ir Augonėlė

įdainavo Jonas Butėnas ,
16023 Aš Išėjau j Girelę ir Vai Varge, Varge
16016 leiskit j Tėvynę ir Litai (Lietuvos pinigai)
16012 Vilniaus Kalneliai ir Kur Bakūžė Samanota
16010 Aš Mergytė ir Nesigraudink Mergužėlė
16009 Stasys ir Oi Mergele
16029 Atneša Dėdė Kukulių Viedra ir Oi Motule Manp;
7025 Noriu Miego ir Plaukia Žąseliai per Nemunėlį ,
4362 Kur Upelis Teka ir Viltis
4273 Našlys ir Padainuosim Gražią Dainų j

Įgrąjino Lietuviška Orkestrą
16021 Pad Es Pagnas ir Polka Ojra, Ojra
16019 La Dalomas (Serenadas) ir Santiago (Valcas)
7093 Trepukas (šokis) ir Visi Lipo ,

16027 Stasės Polka ir'Meilės ir JauSmų (Valcas), ’ ' *<
16002 Vestuvių Polka ir Klarneto Polka

Komiški Rekordai
16004 Dzimdzi Drimdzi ir Futbolas
7869 lakūnai ir šokikai
7868 Kelionė ir Iš Virbaliaus j Kauną
7616 lekcija iš Biblijos ir Sibiro Nelaisve
4716 Laiškas nuo Barbutės ir Derybos
7092 Pas Fotografą ir Jonas Mokiną Karauti • »

e , *
įdainavo MišrŲ Kvartetas ir Choras

7478 Vos tik Mėnulis ir Gegužine Daina
7394 Du Broliukai Kunigai ir Per Tamsią Naktelę
3905 Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudink Mergužėle
3906 Važiavau Dieną ir Bijunėlės Žalės

Velykinės Giesmės
4915 Darželį Alyvų ir Jėzau Kristau Maloniausi*
4914 Linksma Diena Mum.'-, Nušvito ir Pulkim and Kelių

s ’-.i

. J. VAIČKUS, lietuviu teatro kūrėjas
vasario m. 28 d. Eiglit Street/teatre, 711 So. \Vabasb Avė., 
cor. 8th st., švenčia 20 metų scenos darbuotės sukaktuvių 
jubiliejų. Vaidina svarbiausią Valdovo rolę, veikale “Valdo
vo Sūnūs”.

PERSIKĖLIMO PRANEŠIMAS
r • • «

šiuomi pranešame kad buvusi “The 21st Street Battery Station” 
persikėlė j didesnę ir geriau įrengtą vietą ir vadinsis

Fred’s Battery & Ignition Service,
1831 So. Halsted St., Skersai Palace Teatro,

Tel. Canal 0520
Atsilankykite ir persitikrinkite gerumu musų darbo.

'.IJKPJ OV||. !-l,‘ 1. pi' ; (L I

Advokatas J.P. Waitches
Praneša,; jog jis perkėlė savo Roselando ofisą į 
10756 South Michigan Avenue, ant pirmų lubų; 
telefonas Pullman 5950.

Justi buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien.

Nedaliomis uždaryta.
3302 S. Union Avė.

CHICAGO, 1LL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužiu*.

Dr, P, P. SIMAITIS
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais
tinės Valgių Chemijos

Pagydo PENE- 
SAIDES, “Gal- 
Stones” (akme
nis tulžyje).
1) -Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

2) -Be skausmo.
3) -Be išgąščio.
4) -Be jokio pa

vojaus ligonio 
sveikatai.

GYDO pasekmingai širdies, vidu
rių, nervų ligas, reumatizmą, strė
nų gėlimą ir kitas ligas. Nesilp- 
nindamas jus vaistais nei opera
cijomis nevargindamas. Gydiymui 
vartoju NAPRAPAT1JOS mokslo būdą.
Profesijonalj patarnavimą teikia 
savo ofise

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

Ofisas atidarytas kasdien nuo 1 
vai. po piet iki 8 vai. vakare

DAIMONDS
Pirkit Deimantus Pas 

Junievicz

(i

Rengia
“RUSSKY J VIESTNIK”

Nedelioj, Vasario 28, 1926
WEST SIOE AUDITORIUM

Racinc Avė. ir Taylor St.
Pradžia 3:30 vai. po pietų

Tikietai perkant iš kalno, 50c Svetainėje 65c

Norintieji gauti Juozo Babravičiaus rekordus, 
duokite užsakymą tuojaus per laišką arba kreipki
tės tiesiog j musų krautuvę.

Iš kitų miestų užsakymus išpildome greitai.
Perkantiems nemažiau kaip šešius rekordus mes 

apmokame persiuntimo lėšas. Reikalaukite katalogo.

JOS. F. SUDRIK, PIANŲ KRAUTUVE
3343 So; Halsted St. Chicago, Illinois

Šį naująjį ofisą atidarys Subatos vakare, pas
kutinėje dienoje šio mėnesio. Šis ofisas yra la
bai ruimingas ir gražiai įtaisytas; jame bus už
laikoma užtektinai pagelbos, taip, kad visokį pa
tarnavimai bus galima suteikti klientams.

p ,
Iki Subatos vakaro lankykite Advokatą senąja- 
me ofise, 10717 Indiana Avenue, o Subatos va
kare visi ateikite ant atidarymo naujojo ofiso.
Miesto ofisas pasilieka tas pats f Ruimas 1420 
— 127 N. Dearborn St., Tel. Dearborn 6069.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

, I

10756 So. Michigan Avenue
Tel. Pullman 5950

Naujausios Mados 
Šliubiniai Žiedai

ALEI R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., 

Chicago.
S—----- - —

Koncerte dalyvauja:
A. Kaminskio trio
Baletas iš Mažeikovos ir Liutkus
Choras Federacijos Rusų Mokyklų
Žymus rusų dainininkas Lazarevas
Operos dainininkė N. S. Miešajeva
Tenoras Koltunovv
Žinomas komikas Cezar Arrigoni, su šeimyna 

ir daug kitų įdomių artistų.
Po koncerto ŠOKIAI

Unijos Orkestrą

Pranešimas
Šiuomi pranešame, kad mes atidarome Elek

tros šapą tuoj pačioj vietoj kur pirma buvo Bridge- 
port Electric Shop. Mes užlaikysime visokių reika
lingų patarnavimų, suvedime elektros ir t. t.

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA PARAPIJA 
SURENGĖ BESKINĘ VAKARIENĘ

OLKEN ELECTRIC COMPANY
1619 W. 47th Street

Duosime Jums
. ■ .i S

Ne visai dykai
. t

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

Ant visų Ford uždarytų karų
Parduodame dabar juos numažintomis kaino

mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

Pirkite sau karą dabar, kad paskiau nereikėtų 
laukti tris mėnesius iki dastatymo.

SAVO SVETAINĖJE
3501 South Union Avenue ,

Vasario (Feb.) 28 d., 1926
Pradžia 7:00 vai. vakare fžanga 25c

ši beskinė^vakarienė parengta, kokios dar Chicagoj nebuvo. Pro- 
uramaK suHidts dainų, deklemacijų, muzikos instrumentų ir pra
kalbų, chicago. Lietuvių naudai.

Ateikite malonus broliai ir seserys, išgirskit proąra- 
mo ir praleiskit linksmai laiką. Programą išpildys A. L. Jaunuoliai.

Kviečia KOMITETAS

UNITED LITHUANIAN 8UIL0ING & LOAN ASS’N 
ATIDARO NAUJĄ SERIJĄ 

Seredoje, March 3,1926 1
Del Taupinimo ir Paskolinimo Pinigy

ANT VISOKIU SKYRIŲ Susirinkimai laikomi kas s^reci^ 7 ;3O vaį. vakare 

BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE, 
10806 S. Wabash Avė., Chicago, III.

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95
V/- \

IFRAHK BRBSS
Kcdzie Avė. Tel. Lawndale 4113

DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimti metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Speciali* gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pritarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jum&.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry- 
€o ilci vakare. nuo 1O
iki 1 dieną. Fanediliuits, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va. 
karo.
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2. Jubiliejus, kokio niekas 
nerengė. 20 metų dirbu nieko 
nepadariau ir nepadarysiu. Pats 
rengiu sau, kviečiu visus sau, 
pinigus paimsiu sau. “Eikite 
prie manęs visi, kurie trokšta- 

■ te būt išganytais”... Sako Evan- 
I gelija. Jei jus neateisite, at
eisiu aš, o bilietą turite įsigy- 
ti. Na, ar ne taip?

Padaužų patarimas vie 
nai merginai labai no

rinčiai apsimesti
šie žmonės yra patys pavojin

giausi ir štai kodėl:

St rielčius
Dagiliuks. kai atvažiavo,— 

kišenėn savo, 
ką padarys - 
juk Seimo narys! 
jis yra patyręs.

niū
rės- ' 
išsi

kas jam

Kai jis kalba jos jam ploja,

Jis dolerius moka gaudyt, 
(1 Lietuvoj j žmones šaudyt. 
Nugi pamėgink čionai, 
(»ul pasiseks, kaip tenai.

Jus kunigai, jus kTastoriai 
Ir Seimo gaspadoriai 
Jus strielėiai kunigai 
Jusi! dievas pinigai.
Seimo rinkimai jau arti, 

Klerikalams pilė karti 
Beik Amerikon keliaut 
Rinkimams dolerių gaut.

—Pustapėdis.

Pažvelgus Į musų dar 
buotės užpakali

Dar tik metai ir viena die
na tam atgal, kai viešpatavo 
ta gadynė, kai Padaužų Res
publikos padange skraidė juo
das, didebs slibinas, šitas bai
sus paukštis su savo plačiais 
sparnais dengė saulę nuo lx^ 
si vyst a nčios-besi kuriančios nau
jo.; rcspub’ikos.

h- buvo žmogus, ir gimė ja
me mintis, ir ta mintis stojosi 
kunti, ir Padaužų Respublika 
tapo nepriklausoma. Respubli
ka n< priklauusoma, bet padau
žos dar nevisai nepriklausomi, 
nes jiems dar daug kas nepri
klauso. Padaužos 
nepriklausomybę, 
kit’.ms .bilicč.’f'mt
iškovoti. Jie ypatingai simpa
tizuoja bolševikams, kurie lygi 
/..merikos bizonai baigia iš
nykti. Tie gyvūnai, kaip ži
nia, yra šio amžiaus produktai 
ii butų gaila, k:ld jie išnyktų, j 
Numatoma reikalo Įtaisyt rezer
vacijas, kur šiuos gyvūnus bu
tų galima palaikyti nuo galu
tino išnykimo, 
ri sp.cimenai 
čių genlkarčių 
rinėti. Jeigu 
ir Gerebellum 
tai kai kurių 
gyvūnų, ypač
ja su kvoteriu smegenų, proto 
tyrimas Lutų netik pageidau
jamas, bet ir Įdomus.

jgiję sau 
stengiasi ir 

padėti ją

O tai butų ge
ni usu a teina li

psi c b iatrams ty- 
Vilos Ceivbrum 

manoma tirti, 
aukščiau minėtų 
tų, kurie protau

ir kovojo. Jie 
nepramintus Šuntakius 

visuomeninio gyvenimo, 
skynimas naujų kelių,

Žodis kitas iš musų nuveik
tų darbų. Aišku, kaip diena, 
kad metai laiko respublikos gy
venime' ne kažinkiek. Bet kaip 
žinote palys, laikas kaipo tok
sai, nieko nesukuria. Tad pi
liečiai, arba geriau sakant, dvi
kojai piliečiai, kurie gyvena 
tam tikram* laiko tarpe gali ką 
nors sukurti. O praeiti metai, 
tai ir buvo Padaužų metai. Ir 
jie veikė, 
skynė 
musų 
() tas
ypač musų besikurimo epokoj 
daug musų energijos išeikvojo. 
Mitingai, milingėliai, konferen
cijos, konferencijėlės, kabineto 
posėdžiai, jo griuvimas ir vėl 
atsikėlimas, tai vis reikalau
ja energij6s. Jeigu pulti ne
reikia energijos, tai astikelti ji 
būtinai reikalinga. Be to, rei
kėjo’ rengti puotas svetimų 
valstybių ambasadoriams, taip 
kaip kad Lietuvos pasiuntinybė 
kad rengia puotas. Musų po- 
kiliai, jei ir nesilygir^ kiekybe 
svečių, tai įvairumu valgių ir 
kokybe svečių labai skirtingi 
nuo Lietuvos pasiuntinybės 
puotų. Jeigu Lietuvos pasiun
tinybės puotoj buvo prie sta
lų pasiuntinio žmona, tai Pa
daužų puotoj tą vietų užėmė 
tuomet buvusio Padaužų Res
publikos Prezidento žmona. 
Tokios puotos reikalauja ne
maža išlaidų, o tas išlaidas, 
kaip žinote, turi padengti pilie
čiai, mokėdami tam tikrus mo-

' Bankieriiu
gos dėžutėj.

Realestetininkas .
ant nejtidomo turto.

Jumoristas—užkutens ją.
Dainininkas nęduos jai 

mumo.

išmainys

ni-

3. Padaužų respublika 28888 
metais bus paskelbta Nepri
klausomu Dangaus Karalyste, su 
visais moderninius Įtaisymais 
be angelų ir šventųjų. Visi že
mės žmonės pute|cs, nes ta ka
ralystė bus kaip danguj, taip ir 
ant žemes... Taip mes poteriuo- 

* se kalbam. Ar ne taip?..
1. “Birutė” rengia “surprise 

y” ebieagiečiams, o Vaini
ūno šio gailis smagenyną džiovina. No- 

Mcs dėl šio rėtų turėti publikos daug, bet 
negalime nei džiaugtis, Į teatras mažas. Veikalas, sako, 

Jei taip, tai vei- 
survival of tbe fit- kalas pasiseks suvaidinti, bet 

žmonių virš 750 galvų su “sė- 
sutrauk- 

ne eudai?

kesčius iždinėn. Kai kurie 
sų piliečia, kaip ir kitų 
publikų piliečiui bando 
sukt nuo mokesčių mokėjimo.
Tie ir panašus reikalai labai 
musų jauną respubliką vargina.

Kaip žinote, Padaužų Respub
likai prisiėjo 
su Skambalija.
Jcyti, kad karą mes laimėjome 
Iriumfuodami.
karas privedė prie bankinio ir party 
,falų gale ji išnyko 
žemės kamuolio, 
ivvkio 
nei nusiminti, nes prisilaikant • labui geras, 
teorijos: “s 
lest” kitaip ir būti negalėjo.

Musų Respubilkai besiku-i dynėmis”, nepavyks 
riant, kaip Rabinsonui ant sa- ti 
los, reikėjo statyti dirbtuvės, 
Publikai, išrasti patentai, sta
tyti ligonbučiai ir tūkstančiai 
kilų reikalų ir tai visa buvo 
atlikta į metus laiko, 'lai labui 
daug nuveikta; ar ne? Tai 
vis apčiuopiami dalykai; o kur 
neapčiuopiami - idėjos ir 
galai.

Kai dėl tolimesnės musu 
publikos žygiuotos bei darbuo- 
ės, galima žiūrėti priešakyn 
abai optimistiškai. Nes perei- 
ais metai daug ko pasimoki- 
lome, o dar daugiau patyrėme.

Taigi čia. taip sakant, ben
drais bruožais 
vaizdą, 
;tebeti 
buotės

net karas vesti
Reikia pasa-

SkambaHją tas

ne

nupiešiau tą 
kurį buvo galima pa- 
pažvelgus musų dar- 

užpakalin. B.

svarbios sukaktuvės
Dar žmogaus istorijoj nėra 

buvę tokių vožnių sukaktuvių, 
kokio; bus sekmadieny, vasa- 

d., tūkstantis devyni 
dvidešimt šeštais pono 

metai. Tą dieną sukan- 
mažiau, nei daugiau,

’amtai 
fėzuso 
k a nei 
kaip tik vieni metai nuo Pa
čiužu nepriklausomybės pasi- 
ike'.bimo. Taigi paminėjimui tos 
storiškes dienos Padaužos ren

gia gigantišką iškilmę, tai yra 
,nuliniu sukaktuvių apvaikščio- 
>imą. Musų ; putikščiojimas 
skirsis pu) visli litų apv’.kb* 
čiojimų. Duokim sau, artistai, 
irtistės dainininkai, daininin
kės, meno kūrėjai, režisieriai ir 
.’isokios kitokios musų tautos 
lež’bančios žvaigždės savęs pa
gerbimui rengia visokių su
kaktuvių apvaikščiosimus svet
ainėse bei auzose. Taip sa
lint, tokiose vietose, kur ne
liktai, kad negalima niekas 
•pvaikščioti, bet nėra vietos 
įei kur tinkamai pasivaikš- 
ieti. (ii Padaužų metinių 

;ukaktuvių apvaikščiojimo die
noj visi padaužos ir musų ta- 
/orsčiai iš Pa-pa, A. Dur-Dur 
ir L. Ma-ma ir visų kitų - po- 
seminių organizacijų galės 
’iuosai 1
Padaužų Respubliką. Aiškiaus 
sakant, galės eiti kur nori, ple
pėti ir daryti ką nori.

Beje, širdis tos tnusų meti
nės iškilmės, kurioje dalyvaus 
Padaužų ir aukščiau minėtų or
ganizacijų aukšti činauninkai 
bus užpakalyje Ilnies drukar- 
nios ant yardo. Tad norintys 
turėti garbės dalyvauti rozu su 
aukotomis asal>omi8 sugužė
kite paskirto!) vieton pirmą 
valandą nakties

—Sukaktdvių Koin.

5. Bridegporte. Atsirado nau
ji genijai—sportsmenai: šacb-' 
matislai ir golfistai. Rungty
nės, pergalės, iki pabaigai svie
to. šachmatistai žada pirkti 
“(iolfo lauką”, o golfsitai, tame 
lauke gclluoti. Visi bus pa
tenkinti. Unija įvyko pirmiau 
negu Ciepliako. Niekas nemirs.1 
Ar ne taip?

(i. Lenkų šventasis. Cliicagos 
VnUuviški \ lenkai apsidžiaugė 
r.rkiv. Ciepliako mirtimi, nes 
praturtės vienu šventuoju. 'IJe-' 
tuviai katalikai labai gailisi' 
nepadarę unijos. Butų pusę 
šventojo gavę. Vienas lenkoma-Į 
nas sako: “jus, panie, buvot 
chamais ir busit... tegu panie,| 
nenorit psiakrew unijos, tai 
negausit panie ir dangaus kro- 
lewstwos...” Ar ne taip?..

7. Vilniaus reikalai. Kalbė
kim iškalbingieji, aukokim ne
turtingieji, melskimės Ijedie- 
viai, burnokime ištautėliai, 
pritarkime turtuoliai, nes Vil
nius musų buvo, musų bus!!!... 
žodžiuose, raštuose, tik ne tik
renybėje Lietuvos sostine!.. 
Na, ar ne taip?..

/ — Neašokitas.

Iš

28 
gus.

valkiotis po plačiąją!:

Well, kaip čia 
pasakius...

I^abai daug naujienų po 
cagą.

1. “Naujienos” ruošia “Nau
jienų koncertą su naujienie- 
čiais ir naujenybės naujieno
mis 
bių 
taip 
kas 
šio,
7 dieną. \ Nepaprasta 
siaus skaitlinė,
“Naujienų” koncertas!!

Cbi-

iš meno pasaulio naujany- 
sulig naujausių naujovių, 
sakant, ar ne taip?., Vis- 
naujienuosis naujo mėne- 
(kurio vardas “mprčius”), 

Maižie- 
nepaprastas

Metereologijos 
stoties

vasario. Apsiniaukęs dan- 
Perkunijos, žaibai, triu

kšmas. Nieks nenusigąstą.
7 kovo. Didelis lietus su le

dais. Kurie padarys apžadus 
į “Naujienų” koncertą, tiems 
jokios žalos nebus. Ateis ir pa
reis sausi. Nekiltiems švies 
saulė viliodama į “dangaus ka
ralystę”...

21 kovo. Perkūnas trenks į 
(iodman teatrą, kur “Birutė“ 
gimdys su Vanagaičio pagelbą 
“Surprise Party”. Pabus iš gi
laus miego visi ten apsilankę. 
Stebuklų neįvyks..

—Metereologijos stotis.
P. S. Visur bus Padaužų ko

respondentai tėmydami tikrą 
įspėjimo aparatą. Trukumai bus 
patiekti pirmą aprils rytmety.

—Metereologijos stotis.

Ar Jūsų 
Oda Niežti 
Arba Dega
Daug kentėjimų nuo ^visokių odos 

ligą galima prašalinti laiku varto
jant Cadum Ointmeiit. Jis prašalina 
niežėjimą k degimą iš sykio- ir yra 
labai minkštinantis ir gydantis kur 
tik yra oda sužeista - paraudonavu
si. Cadum Ointment yra geras nu<> 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų išbė
rimų, karščio, pilės, pučkų, šašų, de- 
dervinių, niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
jsidrėskimų, ožgavimų, skaudulių, nu
degimų, vabalų įkandimų ir t. t 
Jei iųs negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The'Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

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

Advokatas išsisuks nuo le
galių vestuvių.

Daktaras maitins piliulėmis.
Dentistas tik dantis fiksina.
Kareivis—visados su ja ka

riaus.

MuzikanUs - suardys jai ner
vus.

Socialistas—gali ją sociali- 
zuoti.

Tautininkas gali nacionali
zuoti.

Malioriut* pridarys mėlynes.
Mėsininkas -tampys jai žar

nas.
Grabinius—norės ja palaidot.
Kepėjas—tankiai ją spir

gins. '
Vegeterionas vien žolėmis 

maitins.
Aktorius darys jai tragedi

jas.
Spekuliantas ją užstatys.

Revoliucionierius darys na
rni nes revoliucijas.

Komunistas—nepripažins jos 
valdžios.

Žydas—pražudys jos dūšią.
—Aida.

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

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Mi esto Ofi sus

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

Valandos: nuo 9 rylo iki 4 p. p.
Gyvenimo V i et a

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

A. A. OLIS
Advokatas

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State S't., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

V

> 11 .... 11 —......

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 255'2

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

_1L

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
. Room 172d

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namu Tel.: Hyde Park 3395l_____ _ _ _ _ _
A. L. THOMAS

LIETUVIS ADVOKATAS
12037 .Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
abstraktai, morgičiai.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALI ST A S egzaminąvoji_me 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., ( hieago
Tel. Yards 4681 

....................... i .—z

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

,5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utatn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki l-m^i. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

JONH T. ZURIS
Advokatas

105 W. Monroe St.
Room 1414

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

Kės. 6029 Champlain Avė.
Tel. Midvvay 3639

Nuo 7 iki 9 vakare

cOF’PORAT,°N 
>r PRESEW FOR RŲjęhpy 
UNITED PROFIT-S^jUVJ^ 

se n 6 tCt-jcVfc bot & E PAI D TO

CORPORATION
0144

lWA7.TGEvr<i TV. H w~<

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
lškh*pk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sh^ring kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vįenas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

............................................   Atkirp čia   
Data: Vasaris 27, 1926........................................... .......................................

3101
Tel.
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose, Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dykų pa
tarimas, dar ir 
k i tusiuose
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa
galbų.

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

laikys ji, apsau- Mrs MICHNIEVICZ-VIOIKIENEI
AKUŠERKA 

So. Halsted SL, kampan 31 
Yards 1119

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

»■ ii ■ ■■■ i -.............

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgele, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguhio.

CAPS1CO COMl’OUND mo- 
stis lengvai prašalinu viršmi- 
nėtas 3ga<; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c. ar dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.^

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

ir J J t nuo 9 ikt lt vai. ryt 
y alandos nuo ju y Val. vaka

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

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

3421 So. Halsted S’t.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding. 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Dr, Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. VVestern Avė 
VALANDOS:

n nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare r 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 71142
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS’ DENTISTAg' 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

A . .1.  4

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

gat.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkievicz- 

BANIS•
AKUŠERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted S't. •

DR. HERZMAN ’ ^
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray jr ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

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

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

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.^

Telefonai”.

Z \
Telephone YarHs 0994

DR. MIURIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 ]5o pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. teleohonę Hyde P&rk 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
I)0WIAT— S A SS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

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

Optametrist
Tel. Bftulevard 6487 
4649 S". Ashland Av.

Kampas 47-|os 
ant 2 lub 

V-—, ■ ■ ,. ■ , /

DR. M. J. SHERMAN "
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353 

V-
_______č____________________ ____ __

Phone Canal 1718-0941 
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Kampas Oąkley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdieną.
Panedlly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

DR. F. A. DULAK 
Specialistas Gydyme 

Akių, Ausų, Nosie, ir Gerki*.
Ofisas: 1053 Milwauke. Av.nua 

kainp. Noble St. Tel. Armitage 0664. 
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 9 vak.

Ne<ldiioj 10 iki 12 diena
RcT.idencija t 70*0 lx>gan B.’,,..

Tel. Belruont L217.

Butkus Undertaking’ 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Lic^nsed
710 West 18th SL, Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. t «nal 3161
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Užsimokėjimo kaina: [kitą vogė organizacijai priklausančius pinigus ir darė ki-
UNi7tTms ~ PRŠtu.x............. $8.oo tokias suktybes. Vienas jų, mėginęs apgauti krautuvnin-

Triml 2.50 ką pateko net į kalėjimą. Kuomet prieš tuos gaivalus bu-
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Pažtu: buvo apmulkinę komunistai, sannatysis, kai apsižiūrės,

Pusei metų.................................. 8.50 kokion kompanijon jie buvo patekę!
Trims mėnesiams ....................  1.75 1
Dviem mėnesiam .........t............ 1.25
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Į ApžvalgaĮ
AR IŠTESĖS?

GINKLUOTAS LENKŲ-LIETUVIŲ SUSIRĖMIMAS

PAVOJUS VISOS EUROPOS TAIKAI

AR NĖRA BUDO BE GINKLO GINČUS IšSPRŲSTI?

DU KOMUNISTAI RAŠO APIE SAVO IDĖJOS 
DRAUGUS

ir

už 
Tada 

sušvelninsim žmonijos 
Meilė, taika ir ra-

So. Bostono “Darbininkas“ 
įdėjo editorialą apie atsimokėji- 
mą geru už blogą. Jisai smer
kia kraštą ir pataria visiems da
ryti taip, kaip mokino Kristus, 
kuris pasakė: “Kas tau suda
vė per vieną žandą, atgręžk jam 
ir kitą.“ Pasak “D.“, taip 
reikią kiekvienam elgtis:

“Todėl mes privalome
.. . ... r. . v . bloga geru atsimokėti.Žinios is įvairių Europos miestų praneša apie gmk-|

luotus susirėmimus tarpe Lietuvos ir Lenkjos sienos sar-1 jausmus!
gybų. Iš Kauno pranešama, kad kalti esą lenkai, nes jų mybė tebūnie mums gyveni- 
sargybiniai perėję sieną ir ėmę Lietuvos pusėje kirsti! mo žvaigždė!”

Z6mišką; lietuvių policija turėjusi užpuolikus vyti lauk. Len-I yai skamba labai gražiai, tik 
>kams gi palankus šaltiniai kaltina lietuvius. Jie sako, kad Įmes abejojame, ar pats “Darbi- 
Lietuvos šaulių būrys užpuolęs lenkų sargybą, ir lenkai Į ninkas” laikysis šito savo pata- 
turėję gintis. Ginkluoti susirėmimai tarpe abiejų valsty-|rimo- Iki šiol jisai elgdavosi vi 
. . . . i j„. j>_ i įsai priešingai. Jisai ne tiktaibiu pasienio sargybų jau einą per dvi dienas. I . 1 vA .' 1 J v J | neatgręzdavo kito žando, gavęs

’ .... . I per vieną, bet dažnai pats steng-
I ai jau ne pirmas atsitikimas, kad tokie incidentai I (|avosį pirmutinis uždrožt per 

įvyksta Vilniaus fronte. Iki šiol jie praeidavo be rimtės- žandą žmonėms, kurie jo visai 
nių pasekmių, ir reikia tikėtis, kad ir šį kartą nieko bai- neužkabindavo. Pavyzdžiui, ne
šaus iš to naujo konflikto neišsivystys. Bet tas nuolatos senai iisai parašė šlykštų pasi- 
atsikartojantis ginklų žvangėjimas vis tik yra labai pa- net iš nabašninko
vojingas dalykas. Tam tikrose sąlygose jisai gali iššauk-lbašninkas b^() palaidotas be 
ti karą. I bažnytinių ceremonijų!.

Karas, kad ir tiktai tarp dviejų valstybių, yra pasi-l Mes beveik gatavi eiti j laižy- 
baisėtinas daiktas. Bet jeigu Lietuva su I^enkija griebtų bas, kad “Darbininkas” ir to- 
viena antrai už krutu, tai beveik nėra abejonės, kad j ko-Haus “phiduriuos keršto ban- 
vą butų įvelta ir daugiaus šalių. «ose’.’’ kai1’ j.is®i iisireiSkm, o

£ Ine pildys Kristaus prisakymą
Į apie meilę artimo.

Tik žiūrėkite, kaip gyvai dabartinį konfliktą seka 
sovietų Rusija! Iš Maskvos atėjo ilga telegrama, kurio
je sakoma, kad šis pasienio sargybų susikirtimas bene 
reiškiąs pradžia atviros kovos dėl Vilniaus. Lenkai ir lie
tuviai siunčią kariuomenes savųjų sargybų sustiprinimui 
ir abi pusės esančios pasiryžusios ginklų jėga išspręsti įsi
senėjusį ginčą dėl sienos.

Toje pat telegramoje primenama komisaro Cičerino 
atsilankymas Kaune ir Lietuvos valdžios pastangos pri
kalbinti Rusiją, kad ji padėtų Lietuvai atgauti Vilnių iš 
lenkų. Maskva, girdi, atsisakiusi remti lietuvių reikala
vimą.

LIETUVOS KRIKŠČIONYS 
KEIČIA SAVO PLUNK

SNAS.

Nesenai pradėjęs Lietuvoje 
eiti “Ūkininko Balsas“ šitaip ra
šo apie krikščionių demokratų 

'I bloką :

bažnyčios reikalams ir jų pa
vyzdingų ir gerų darbų. O 
ekonomiški krašto reikalai ir 
valstybės tvarkymas neturė
tų būt nuolat painiojami su 
bažnyčios ar tikybos reika
lais. Tuomet iš tikrųjų ne
bus jėgų skaldymo, nebus 
trukdomas valstybės organi
zavimo darbas ir nebus žemi
nama demokratija.“
Bet veltui “U. B.” mokina ši

tų dalykų Lietuvos kunigus. Jie 
ir patys visa tai puikiai supran
ta. Tik jie niekuomet nesielgs 
taip, kaip reikalauja sveikas 
protas ir Lietuvos žmonių gero
vė.

Lietuvos kunigai yra ne tokie 
žmonės, kuriems rūpėtų krikš
čionybė. I kunigus jie ėjo arba 
dėl to, kad tėvai juos privertė, 
arba dėl to, kad jie ieškojo 
lengvos duonos. Vargiai butų 
galima surasti visoje Lietuvoje 
nors dešimtį kunigų, kurie yra 
tikrai pasišventę relikijai. Dau
gelis jų ne tiktai šimtą kartų 
dauginus paiso apie smagų gyve
nimą ,negu apie religiją, bet ir 
visiškai netiki į Dievą ir i tuos 
šventuosius, apie kuriuos jie 
žmonėms pasakoja. Užtenka 
pabūt būryje kunigų keletą va
landų, ypatingai kuomet jie yra 
sumaumoję skanius pietus ir 
prisimaukę vyno, kad pamačius, 

Ijogei jiems ant visų “šventeny- 
’ bių” tik nuspiaut. Jeigu pa- 
I prasti Lietuvos žmoneliai išgirs
tų, kaip įsikaušę kunigėliai kre
čia šposus iš įvairių “sakra
mentų”, kaip jie kvatodami pa
sakoja kits kitam, kokius “grie- 
kus“ jiems t£nka per išpažintį 
patirti iš dievobaimingų parapi
jom), — tai kiekvieną kunigą, 
atvažiuojantį ūkininko stnbon 
kalėdoti, pasitiktų didelė šluo
ta!

Naujienos iš Mažosios Lietuvos
(Iš Klaipėdos krašto padangės)

Rašo A. Kabardinas

visus 
atsilie-

Nuo sausio 9 d. šių metų, 
kuomet jau sniegas buvo vi
sai vandens (lytaus) nuplau
tas, po visų vandens pakilimų, 
kurie vietomis kaip Klaipėdos 
krašte, taip ir Didžiojoj Lietu
voj, pridarė daug žalos, daug 
nuostolių, nunešdami tiltus ir 
apsemdami vietomis sodžiuose 
trioLėsius. Dabar jau nuo sau
sio devyntos vėl antra žiema 
prasidėjo, nes prasidėjo šalčiai; 
sausi kaip ir Sibiro šalčiai. 
Klaipėdos kanalas vėl užšalo. 
Kad ir kasdien laivai ledus lau
žo, bet vistiek vėl drūčiai su
šąlą. Žiemos šaltumas į 
šio krašto gyventojus
pia blogai tuomi, kad Klaipė
dos miesto darbininkija daugu
moje ekonominiai sau geresnį 
pragyvenimų pasidaro lik va
saros laiku, kadangi vasarų ir 
į Klaipėdos uostų daug dau
giau atplaukia iš visur laivų 
su įvairiomis prekėmis. Tada 
darbininkai įkrauna ir iškrau
na laivams krovinius, o taipgi 
visoki namų ir taisymų darbai 
eina. Vasarų žuvų gaudymas 
jūrėse eina gana didelėje kie
kybėje. Gi žiemos metu visi tie 
uždarbiai žmonėms susisiauri
na. Tuo tarpu pragyvenimas 
žiemos metu vpabrangsta, nes 
reikia kuro. Beje, ciliulozos 
dirbtuvėj, kur gaminama iš 
medžio popieros dirbimui me
džiaga, dirba apie 9b() darbi
ninkų, kurie žiemos metu dir-

ną sunki ir tų darbininkų pa
dėtis. Kaip girdėt, tos pramo
nės darbininkai apie vasarų 
rengiasi kapitalistams duoti už
darbių ir būvio pagerinimo rei
kalavimus. O gal ir j streikų 
jiems prisieis išeiti, jei bosai 
nesutiks geruoju darbininkams 
būvį pagerinti, čia visi darbi
ninkai priklauso prie darbinin
kų profesinių ’ sąjungų, vadina
si, organizuoti.

Jeigu Rusija tuo ar kitu budu Įsikištų į kovą tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, tai vargiai pasiliktų neutralė Ru
munija ir Mažoji Antantė. Šioms gi sujudus, kažin ar ga
lėtu stovėti nuošaliai bent viena vidurinės ir vakarinės 
Europos valstybė.

Iš tų kibirkščių Vilniaus fronte gali tuo budu kilti 
karo gaisras visoje Europoje. Europą, dar nesuspėjusią 
atsigriebti po pasaulio karo, šitokia nelaimė visai pražu
dytų! . ' / į

Argi nėra galimybės kaip nors tą pavojų pašalinti? 
Argi Lietuvos ir Lenkijos darbo žmonės (ne ponai ir ku
nigai, bet darbo žmonės!) negali surasti budo išspręsti 
tą ginčą dėl Vilniaus be ginklo pagalbos?....

“Kaip visiems žinoma, jis 
susidaro iš darbo federacijos, 
krikščionių demokratų ir ūki
ninkų sąjungos. Ateinan- 
tiem rinkimams tas blokas 
pagimdė dar dvi partijas: 
‘Katalikų Sąjungą’ ir ‘Maža-, 
žemių ir naujakurių sąjun
gą’...

“Šitų naujų ‘krikščioniškų
jų’ partijų atsiradimą tegali
ma suprasti tik vienaip: esan
čiųjų ‘krikščioniškųjų’ parti
jų vadai patys, nebetiki, kad 
senųjų partijų vardai bepri- 
viliotų pakankamai rinkikų, 
todėl jie keičia vien tik var
dus, palikdami tuos pačius po
litinius tikslus, kelius ir obal- 
sius.”

Per “Naujienas” ir “Keleivį’’ pastaromis dienomis 
prabilo dvejetas lietuviškų komunistų apie savo partijos 
(Amerikos Darbininkų) vadus. Vienas iš Detroito, ant
ras iš Akron, Ohio.

Detroitietis dar nėra nutraukęs ryšių su centristi
niais dolerių gaudytojais, todėl jisai viešai neskelbia sa
vo tikrojo vardo. Bet jisai jau yra taip pasipiktinęs savo 
“draugų” negražiais darbeliais, kad nebeiškenčia nepra
nešęs apie juos tiesą visuomenei. Tarp kitko jisai rašo ve 
ką: Detroito lietuvių komujiistų kuopa, norėdama pa
kenkti “apšvietiečiams” (taip pat komunistams, tiktai 
“kairesnio” nusistatymo), kurie rengė savo vakarą, ap
skundė juos policijai. Ji pasakė policijai, kad “apšvietie- 
čiai” tai pavojingi valdžiai radikalai ir kad jų vakaras 
busiąs* “butlegerių balius su svaiginamaisiais gėrimais”. 
Del šito skundo į svetainę, kur buvo rengiamas tas vaka-

“Ūkininkų Balsas“ mano, kad 
krikščionių demokratų blokas 
sergąs.

“Svarbiausios tos ligos prie
žastys, tai prieštaraujantieji 
tų partijų ekonomiški intere
sai. Kas bendro gali būt tarp 
Darbo Federacijos ir Ūkinin
kų Sąjungos? Sako — krikš
čionybė. Bet čia ar ne per 
toli nužengė musų kunigėliai 

politikanai? Krikščionybė 
mus visus jungia bažnyčioje, 
o ne politiniame gyvenime. 
Politika daugiausia remiasi 
ekonomiškais reikalais.“

Religija kunigams yra tiktai 
skraistė, kuria prisidengdami 
jie lengviaus prieina prie tam
sių žmonių kišeniaus. Kadangi 
tečiaus įplaukos iš “religiškų” 
šaltinių nepatenkiną visų kuni
giško luomo apetitų, tai jie 
skverbiasi į prekybą, į pramo
nę į bankin, biznį ir į- politiką.

Politikos # pagalba kunigai 
stengiasi apginti savo ekonomi
nius reikalus, taip pat kaip ir 
kiti visuomenės sluoksniai. Jei
gu Lietuvos ūkininkai butų su
sipratę, tai jie savo reikalais pa
tys rūpintųsi, o kunigams patar
tų organizuotis į atskirą parti
ją. Taip pat ir Lietuvos darbi
ninkai, jeigu butų susipratę, tai 
jie nesidčtų prie kunigų kontro* 
liuojamos “darbo federacijos”, 
bet jungtųsi į vieną bendrą dar
bininkų partiją, kuri tegali būt 
tiktai socialistinė.

d.,

Trijų metų Klaipėdos Krašto 
revoliucijos sukaktuvių 

paminėjimas
Penktadienį, sausio 15

įvyko vjsame Klaipėdos krašte 
iškilmingas paminoj imas-šventė 
trijų metų sukaktuvių nuo 1923 
metų įvykusio Klaipėdos kraš
te perversmo, t. y. to laiko, 
kai Mažosios Lietuvos lietuviai 
prisijungė prie savo šalies, tai 
yra prie Didžiosios Lietuvos. 
Tų dieną Klaipėdoje daugumoje 
ant namų buvo iškeltos Lietu
vos vėliavos. Lietuvos valsty
binės įstaigos, kaip tai: uostas, 
paštas, gubernatura, kareivy- 
nai ir šiaip daug privačių pi
liečių , tų dienų visai nedirbo. 
Bet krautuvių ir šiaip daug 
visokių biznio įstaigų, 
dirbo kaip ir paprastai,
vokiškai patriotinės pramonių 
įstaigos dar su pasididžiavimu 
tų dieną dirbo. Bet vistiek tų 
dienų daug daugiau, negu pa
prastose darbo dienose, ypač 
vidudieny miesto centro gatvė
se buvo prisirinkę daug net ir 
iš provincijos atvykusios lie
tuviškos kaimietijos, kurie vi
si laukė kokios nors demonstra
cijos. Bet kažin delko šauliai 
to nepadarė. Daugelis gatvėse 
šnekučiavosi, kad, girdi, lietu
viai apsileidę. Jei vokiečiai 
retų tokių istorinę šventę, 
butų didžiausi triukšmą, 
džiausiąs ovacijas sukėlę, 
ryto miesto kapinėse įvyko
vusių už laisvę paminėjimas. 
Jiems Klaipėdos krašto šaulių 
organizacijos pastangomis ta
po pastatytas gražus marmuri
nio akmens paminklas su simbo
liniu šaulių ženklu ir lietuvys
tės ūbaisiais aukso

ypač

tu- 
tai 
d b
Iš 

Žlb

Ar tai ne puikus žygis iš pusės gaivalų, kurie rėkia, 
kaip už liežuvio pakarti, dėl apskundimo jų Bimbos?

Kitas komunistas pasakoja “Keleivyje” įdomią isto
riją apie Akrono “revoliucionierius”? Jisai paduoda savo 
vardą ir įvardija tuos asmenis, apie kuriuos jisai kalba.

Akrono komunistų lyderiukai, pasirodo, vienas per

Krikščionybei palaikyt, esą, 
visai nereikia, kad kunigai 
skverbtus! j politiką ir steigtų 
įvairias politines partijas.

“Kad palaikyt Lietuvoje 
krikščionybę visai nereikia 
politinių suvaržymų ir kėlimo 
neapykantos prieš kitaip ma
nančius, — kaip dabar daro 
valdantis blokas. Krikščio
nybei palaikyt pakanka kimi-1 Europoj 1,000 mylių išvažinėjo 
gų pasišventimo tikybos ir dviračiu.

raidėmis 
išrašytais. Tą dieną tie kapai 

ir vaini-
[Pacific and Atlantic Photo]

Dr. Patty GtU’d Wilson, Wil- 
jjon kolegijos profesorė, kuri

buvo eglių 
kais papuošti. Pagerbimui tų 
jaunų mirusių Didžiosios ir Ma
žosios ILieluvos karžygių, susi
rinko daug lietuvių tautiečių, 
o kaitų ir valdininku. Guber
natorius p. Žilius pasuke trum-

pą, gana įspūdingų prakalbų. 
O taip pat ir senasis Klaipėdoj 
prezidentas 'Borkcrtas pasakė 
trumpų prakalbėlę, o kareiviu 
ir policijos orkestrai sugriežė 
godulių maršus ir tautos him
ną. Bažn. choras sugiedojo ke
lias giesmes, ev. kunigas d-ra.‘ 
Gaigalaitis pasimeldė, perskai- 
tydamas Dovydo 46 psalmę 
Kauno šaulių sąjungos viršinin
kas Kalmantavičius pasakė 
karštų, visus sujudinusių, pra^ 
kalbą. Buvo dar sugriežia! 
himnas ir Klaipėdos krašto sau 
lių vadas p. Bruvelaitis prane
šė, kad ant kapų iškilmės u 
programas baigtas, pridurda
mas, kad bus 2 vai. bendri pie
tus. Nužymėtame pietų laike į 
lietuvių viešbutį “Rytas” prisi
rinko virš šimto rinktinės lie
tuviškos inteligentijos ir šiaip 
atjaučiančių tautiečių — ponų 
ir ponių. Pietus buvo tik trj4 
litai ir gana skanus. Laike pie
tų griežė karinis orkestras 
Paskui prasidėjo kalbos. Pir 
mas kalbėjo Klaipėdos krašte 
gubernatorius žilius, antras 
senasis Klaipėdos krašto pre
zidentas Borvertas, trečias — 
seimo krik. dem. frakcijos na 
rys, federantas Ambrozaitis 
ketvirtas — Švėkšnos klebonas 
Visi jie tx ikė lietuvių šaulit 
nariams daug komplimentų, dė
jo daug vilties ateityje, kac 
lietuviai visur nugalės dabarti
nes ekonomines
kliūtis ir parodys savo prie
šams, kad lietuviai moka kul 
turinti savo tėvynę Lietuvą 
Bepietaujant, tostus besakant, 
iš Kauno nuo Lietuvos krašte 
apsaugos ministerio buvo gau
ta pasveikinimo telegrama, ku
ri susirinkusiuose sukėlė daug 
entuziazmo, šauksmo valio klai
pėdiškiai ir visi piliečiai. At
vyko ir naujasis Klaipėdos kraš
to Direktorijos prezidentas P. 
Simonaitis, čia vėl daug kar
tų vakarieniaujančių delnai su
poškėjo su aplodismentais bei 
gerais naujam prezidentui lin
kėjimais. Po to dar žilagalvis 
senukas Pranas Mašiotas pa
sakė • prakalbą nurodydamas Į 
tai, kad jis nematąs čia Klai
pėdos krašte nė jokio lietuviams 
iš vokiečių pavojaus, kadangi 
visa Klaipėdos krašto 
lietuviška. Jeigu, sako, 
dos krašte per penkis 
metų vokiečių valdymo
ko iš Mažosios Lietuvos lielin 
\ ’ų kalba ir lietuviškų rūbų 
moterų parėdai, šimtakval- 
džiai sijonai, tai tų lietuviškų 
liaudį jau jokie vokiečiai, kad 
ir iš “peklos“ atėję nepavergs. 
O tas visas politinis Klaipėdos 
krašto piliečių susisiubavimas, 
tai tik putos, kurios jurai 
siūbavus laikinai pasirodo, 
greit vėl pranyksta. O aš, 
kė jis, tikiu į senovę, kad 
Liicluva bi 
amžių.

Pusiau no 
vo pabaigti, 
buvo Šaulių 
šaulių būrio
linksminimo vakaras su progra
mų. Atidarant vakarų D-ras 
Gabrys vėl pasakė gana atatin
kamų tai šventei prakalbų. Po 
to buvo gyvieji paveikslai iš 
stabmeldiškos ‘Lietuvos laikų. 
Ant scenos pasirodė dvi eilės 
išsirikiavusių ilguose baltuose 
rūbuose sir palaidais ilgais plau
kais vaidelyčių. Vaidclytės 
buvo pasidalinusios į abi pusi 
scenos. O ties, scenos vidu
rių degė ant aukuro ugnis. O 
už aukuro su vyskupiška lazda 
ir balta žila barzda stovėjo 
vaidyla, senovės lietuvių kuni
gas. Vaidelytės dainavo “ne

ir politines

supančiota, žaizduoia nuo smu
kių. Jų plakė du budeliu, čia 
pat stovėjo rusų žandaras iro
ningai šypsodamasis, pusiau 
išsitraukęs kardą. Trečias 
vaizdelis rodė tų pačią Lietuvą 
rymojaneią ir kenčiančią nuo 
skausmų. Prie jos stovėjo an
gelas, laikydamas virš jos gal
vos garbės pergalės vainikų. 
Toli aukštai matėsi viltis, tikė
jimas ir meilė. Laike to vaiz
delio lyg kur toli iš už kalnų 
girdėjosi aidas vyrų choro, 
“Lietuva brangi”. Ketvirtasis 
paveikslas vaizdavo Nepriklau
somų Lietuvą susijungusią su 
Klaipėdos kraštu. Jauna mer
gaitė apsivilkusi baltais rū
bais ii’ persijuosusi su tautine 
juosta, vienoje rankoje laikė 
lidžiosios—kitoj mažosios Lie
tuvos vėliavas. Prie vėliavų 
stovėjo viename šone apsišar- 
/avęs kareivis, kitame—šaulys. 
5ia pat gulėjo parblokštas abe
jotinos išvaizdos priešas. iLaike 
to paveikslo orkestras grieže 
Lietuvos himnų. Po paveikslų 
šaulių choras, vedamas Kon
servatorijos mokinio pono Ber- 
‘ulio gražiai ir sutartinai su- 
lainavo keletą lietuvių liau- 
lies dainelių. Tuo ir buvo baig
tas programas. Prasidėjo šo
kiai, kurie nusitęsė iki treciai 
valandai. Publikos buvo virš 
tūkstančio asmenų. Vakaras 
buvo gana pasekmingas ir ren
gėjai ir organizacija turėjo 
oelno. Bet Klaipėdos miesto 
’dministracija, remdamosi sa- 
/o “autonominiais” i šrok avi
nais reikalauja .septynesdia- 
iimtų nuošimtį nuo kiekvieno 
parduoto bilieto. Ir jeigu 

. 'engėjai sumokėtų nuo to pa
rengimo su viršum tūkstantį 
’itų miesto valdžiai, tai vaka
ras duotų kokius 500 litų defi
cito. Vokiečiai nenori, kad lie
tuviai rengtų savo vakarus, tai 
stengiasi apiplėšt lietuvius. Ta
čiau rengėjai veda su miesto 
administracija derybas. Gal 
miestas nusileis.

Visam lietuvių kultūriniam 
kilimui Klaipėdos krašte, o 
ypąč Klaipėdoje, lietuviai turė
tų turėti savo kultūros namus 
svetainę teatrams, knygyną, 
sueigoms, mitingams sales.

liaudis 
Klaipo
si m t us 

ncišny-

isi7
sa- 
čia 
ant

bu-šeštos pietus
O nuo astuonių 

name Klaipėdos 
surengtas paši

o vaidyla dainavo “Po tamsiai 
naktelei”. Pirmasis paveiks-į 
las vaizdavo laisvų senovės 
Lietuva. Jauna mergaite ii-: 
gaiš plaukais. Antras paveiks-1 
las vaizdavo Lietuvą vergijoje. 
Jauna mergaitė su ilgais palai- 
adis plaukais, juodais rūbais,

Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas
Daug tūkstančių žmonių kasmet mir

šta. nuo Šalčio pasekmių. Viena pneume 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Tas būdus yra Ilill’s Oaseara-Bro- 
midc-Quinine. Jis kas žiemų sustabdo 
inilionus šalčių — į 24 valandas.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok šal 
f j pribaigti, o sulaikyti gripų. Niekus 
dar nerado geresnio būdo. Visose uptic- 
koso gaunama.
Tikrai Gauk Kaina 30c

«ISCARA>QUININE
Raudona Dėžė su paveikslu

W. J. Stankūnas
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Grupių ir Šeimynų 
Musų Specinliškumas

3315 So. Halsted Street
Opposite 33rd Place 
Telephone: Yards 154 G

Res.: 11061 So. Irving Avė, 
Teiephone:’Bcverly 2300 
, Chicago, III.

Trade Mark

g ru/ji. 
k;fi p 

pirk-

Vienalinis 
roles su justi 
Lengvai grojate, 
gaisų ir aišku bals 
su rankom grojant 
ti mokant $3.00 j savaitę.

Paamtykite pas

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Ilaistei! SI. ------- ---------------- ——

*
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PASIŲSKITE
Pinigų į Lietuvą Velykoms

Atsiminkite savo draugus ir 
gimines Lietuvoj su Velykų 
dovanomis. Jie labai nusi
džiaugs jūsų atsiminimu ir 
tiktai už keletą Amerikon 
dolerių jie ten nusipirks 
daug reikalingų dalykų. 
Pasiinatykit su Mr. č'aikau* 
skiu musų Lietuvių Depart- 
mente dėl greito patarnavi
mo ir Žemų persiuntimo kai
nų.

Lietu vi u Rateliuose.
Vartotu ir PertaisytuMalonus siurprizas So

cialdemokratų vakare
Einant į spaudų gauta malo

ni žinia, kad rytoj, vas. 28 d., 
M. Meldažio svet., UJet. Social
demokratų vakare dalyvaus ir 
geriausia lietuvaitė šokėja p-le 
Stefanija Druktenaitė. Jos kla
siniai šokiai tikrai bus malo
nus siurprizas kiekvienam.

Pianu IšpardavimaS

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be 
Operacijos

Central Manutacturing District
1112 West 35th Street

ATDARA ŠĮ VAKARA IKI 8 VAL.

Naudinga Pamoka
Jūsų Vaikams

Prirašant savo kūdiki į musų 
Kalėdinį Kliubų, jus išmokinsite 
jį naudingų dalykų — sistema- 
tiškų taupinimų, tas pasimokini- 
mas yra labai svarbus jūsų kū
dikio ateičiai.

Atsilankykit į musų bankų da
bar ir išsiimkite nario kortų mu
sų Kalėdinio Kliubo dėl savo kū
dikio ir dėl savęs.

Peoples ^rsBank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av.

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

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

□o »©.■» <ow*ul

Rytoj visi bukime Lietuvos 
Socialdemokratų Vakare
Taigi jau rytoj įvyks tas 

daugelio jau laukiamas Lietu
vos Socialdemokratų vakaras. 
Jis bus M. Meldažio svetainėje 
ir prasidės lygiai 7 valandą va
karo.

Vakaras yra rengiamas tam, 
kad paremti Lietuvos Socialde
mokratus, kuriems parama yra 
labai reikalinga, ypač dabar, 
kada jiems tenka vesti tokią 
sunkią kovą su šėlstančia kle
rikalų reakcija ir kada artina
si svarbus seimo rinkimai, ku
rie nulems kas turi valdyti Lie
tuvą: ar pažangioji liaudis, ku
riai nuoširdžiai rupi Lietuvos 
ir jos žmonių reikalai, ar prasi- 
šmugeliavusių klerikalų gauja, 
kuriai rupi tik savo asmeniniai 
ir savo partijos reikalai. Rin
kimų kova bus labai svarbi ir 
musų amerikiečių, priedermė 
yra visomis savo išgalėmis pa
dėti laimėti pažangiosioms par
tijoms.

Šį kartą nereikalaujama jo
kių aukų. Vien tik kviečiama 
visus atsilankyti rytoj į vaka
rą, kurio programas bus labai 
geras ir daug daugiau vertas, 
negu prašomos mažos įžangos. 
Nebus šiame vakare “žvaigž
džių”, bet bus artistai, kurie 
dirba musų tarpe jau daugelį 
metų ir visuomet mus patenki
no, tad sugebės patenkinti kiek
vieną ir dabar. Programas bus 
margas, nes bus vaidinimas, 
dainuos du chorai ir dar bus ge
rų smuikininkų. O paskui bus 
šokiai.

Tokio programo už tokią že
mą įžangą (tik 75c., šokiams 
50c.) nebūtų galima duoti. Bet 
visi artistai aukoja savo sunkų 
triūsą be atlyginimo, o 
;ainė nėra brangi. O jei 
si lankysite į šį gražų 
skaitlingai, tai dar liks
no, kuris eis parėmimui kovos 
už laisvę Lietuvoje. .

Todėl visi atsilankykite į šį 
gražų ir jaukų vakarą. Kvieski
te taipgi savo draugus ir pažy
stamus. O 
vos liaudis 
dėkinga už 
paramą.

Visi tad rytoj bukime M. 
Meldažio svetainėje.

Sąjungtietis.

ir sve- 
visi at- 
vakarą 
ir pel-

Proga! Stebėtina Proga!
Ateikit, Matykit ir Pasirinkit Šiandien!

Nereikalaujame pinigų dabar, galite pra
dėti mokėti po 30 dienų po 50c, $1.00, 
$2.00, $3.00 arba $5 į savaitę arba kiek 
jys galite.

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

Daugclj išgydėme vienu sykiu

Neišgydom — Nemokat
IšegzaminavimaH ir patairymai 

dykai

Parker Health Institute
738 W. Madison St.

Cor. Halsted St. '
2-ras augštas

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare j 
Nedėldieniai^—nuo 9 iki 12 ryte.

R. Carbonari & Sons
Išdirbėjai Geriausių Armonikų 

Amerikoje

P. KASPAR
REAL ESTATE

Savo Armonikas garantuojame 
ant 5 metų. Katalogą siunčiame 
dovanai. Taisome visokias armo
nikas už prieinamas kainas.
Write in English

760 W. Taylor St. 
Dept. A 

CHICAGO. ILL.

d“fflninr jinr' n

50 pertaisytų var
totų g r o j i k I i ų 
Elektrinių ir Up- 
right pianų, ku

riuos gavome i mainus 
ant Kimball Pianų, turi
me išparduoti tuojaus,

nes vieta yra reikalinga dėl naujų 
pianų. Dabar yra didžiausia proga 
pusdykiai įgyti gera pianą.

Ateikit ir Matykit Šiuos Negirdėtus Bargenus
$650 Hampton grojiklis, pertaisytas ... .............. ....... $175
$650 Kerzheim grojiklis mažai va rtotas, aržuolo medžio .. $195 
$600 Solo-Concerto grojiklis m^žai vartotas, Raudonmedžio $240 
$450 Gulbransen grojiklis vartotas 6 mėn., Raudonmedžio $250 
$900 Cremona Electru grojinamas, juodo aržuolo ... $300
$950 Seeburg eleetra grojinamas, golden aržuolo .. $375
$1000 Carleton elektriką grojinamas, pilko aržuolo..........$395
$700 Kimball grojiklis, pilnai gvarantuotas, Raudonmedžio $400

RANKOMS GROJINA MI (UPRIGHT PIANAI

Jeigu kas nori pirkti arba 
parduoti prapertes, matyki
te mane. Turiu didelį 

pasirinkimų.
3827 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9182
BATTER1ES PIGIAI!!

Auto Accesories Ford dalys
VVestern Auto Supply & Bat- 

tery Service
4614 So. Western Avenue.

Tel. Lafayette 7422
Mes priimame jūsų senas 

batteries kuomet pirkaite nau
jas.

KONTRAKTORIUS
P. KASPARAITIS

3827 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 9182

Budavoju mūrinius ir medinius 
namus, svetaines ir bažnyčias. 
Taipgi taisau ir senus. Jokis dar
bas nėra permažas nei perdidelis 
dėl manęs. Mano biznis remiasi 
ant teisingumo.

$450 Everett Cabinet grand, Ebony medžio 
$500 Rice Macy Mahogany medžio ..........
$475 Stuart Cabinet grand, Raudonmedžio 
$495 Kingsbury Raudonmedžio .................
$500 Cramer Aržuolo medžio..........................
$500 Sterling Raudonmedžio..........................
$550 Davis and Sons Aržuolo medžio........
$600 Starck Aržuolo medžio, kaip naujas . 
$150 Kimball Vargonai, grojina gerai .... 
$450 Grojikliai Vargonai, aržuolo medžio ..
$450 Columbia Grafonola, Raudonmedžio (Desk Type) .... $98

Ir daugybė kitok ių gerų bargenų . z

$45 
$55 
$78 

. . . $95 
$100 
$125 
$150 
$175

$25 
$50

MALT TONIC’O
arba

Eitra Pale Alaus

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

CHICAGO, ILL.

laimėjusioji Lietu- 
bus jums visiems 
suteiktą jai laiku

Del žindamų moti
ni • • 1nų. Nei vienas ne

gali būti be

'Citcaoo ‘ll

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo grosenūnko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

suteikti, tuomet pašaukite

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzic 8902

Pilnas pasirinkimas pagarsėjusi ų Kimball Grojiklių Pianų, Kaina 
$400.00, $495.00, $650.00, $750.00 ir $850.00

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinai 
Jūsų 
Gražumų

Atsargiai priiiurimi nagai, 
sveika veido itžiura ar nau
jausio! nudos aprčdalai ne
bus patčmyti, jeigu plaukai 
buB pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie įkyrus balti 
Jarazitai gadintų jūsų gra- 

umą. Naudokite 

Ryffles 
kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus iinyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo ju. Rutiles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c / bonką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO 
Berry & South 5th S ta. 

Brooklyn, N. Y,

Su minėtais pianais duodame suolelį ir didelį pasirinkimų rolių. Kiekvienų 
instrumentų pilnai gvarantuojame ir imame pilnų atsakomybę dėl užganė- 
dijimo.

Krautuvės atviros Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais. Šventadieniais
pagal sutarimo. Šaukite Canal 6982.

Pianų Krautuvės
4177-83 Archer Avemie
Kampas Richmond Street

1922-32 So. Halsted Street
■ • r Prie 19th Place

IŠ SENŲ AUTOMOBILIU) 
PADAROME NAUJUS 1

I

Viską sutaisome kas tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės J

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0842

Gydytoją Kabinetas
Dr. C. Lensky, D. C. D. O.

ir
Dr. V. Juškevie, D.C.D.O.

Musų gydymo būdas tiktai na- 
turalis (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarų, nerviškumų, galvos, širdies, 
plaučių, žarnų, kepenų, inkstų, 
gerklės, nosies, akių, ausų ir ki
tas ligas.

1407 Mih7T:k?o Avė., 2 fl.
Td. Uumboldt 3878

Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 2 įx> pietų.



Užmušė miesto salėj

NAUJIENOS, Chicago, Ilt šeštadienis, Vas. 27, 1926

Požėlos-Zanavičiaus ristynes

Lucija Šumpienė
Po tėvais Juraitė

Liko palaidota sausio 13, 1926, Tirkšlių miestelio kapinėse. Pa
liko dideliame nubudime vyrą J. Aumpį, 3 dukteris ir t sūnų, vieną 
dukterj Amerikoj Barborą Balienę. 2 (lukteri Lietuvoj, Marijoną Čes
nauskienę ir (’isiliją šumpaitę ir sūnų Juozapą šumpį, motiną Ju
ciene ir seserį Oną Valantinienę jr Marijoną Kalpauskienę ir Uršu
lę Turauakienę ir brolį Juozapą Jucių.

Beširdė mirtis išplėšė iš musų tarpo brangią 
mamyte tuoj šaltoj Lietuvos žemelėj, lauk musų, o 
nebesulauksime.

Liekame didžiausiame nuliūdime,
. Vyras, Dukterys, Sūnus, žentai, Martė ir

motinėlę. Ilsėkis 
mes tamstos jau

visa Giminė

Bobert Figg, visiems žino 
mas kaipo “l.ittle Ųob”, sporti
ninkas ir politikierius, dirbęs 
kolektorium pavieto iždininko; 
ofise, vakar užsimušė miesto

I salėj, nukrisdamas per atvirų 
i laiptų skylę nuo 8 augšto iki 
antram augštui.

Jis buvo liguistas, ir tankiai 
nualpdavo. Užsikėlęs elevato- 

Iriu iki septintam augštui, jis 
l>erėjo koridorių ir pradėjo lip-; 
ti laiptais į aštuntą augštą, bet 
baigdamas lipti pradėjo lig alp

sti. atsirėmė į laiptų užtvarą, 
j bet lygsvaros neatlaikė ir per 
užtvarą nukrito žemyn. Trečia- 
me augšte jis buvo užkliuvęs 
už pertvaros, kini nulaužė jam 
koją ir nukrito ant antro augš
to prie pat elevatoriaus, iš ku* 
rio lipo žmonas. Pasimirė 
kely į ligoninę.

V:

■b
&•>

PRANCŪZIŠKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. Beaudette, M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viršui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone Canal 0464

DR. VAITUSH, O. I)

SPECIALISTAS 
kuris

LIETU 8 AKIŲ
Palengvins akių įtempimą, 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. S pečiai ė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Pranešimas
jis

Budavos naują 

bažnyčią

Phone Boulevard 5203 .
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP

Sgfcllfll

•s

Akinių Pritaikymo Mano

. 25 METŲ PRITYRIMO

naus geriau.
„ Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garant'ioii’.me visa savo darbą, ir
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Prie Halsted gatvės, .netoli 
19 PI. yra sena bažnyčia llals- 
led Street Instilutional Churcli, 
pabudavota dar 1875 m. Da
bai ta didele, bet sena bažny
čia bus nugriauta ir jos vieton 
Lūs pabudavota nauja 
keturių augštų bažnyčia, 
skatinės pamaldos senojoj baž
nyčioj bus ateinanti sekmadie
nį, po to prasidės jos griovimas. > 
Nauja bažnyčia kainuosianti 
apie $300,000

Siuomi turiu garbę pranešti visiems lietuviams, 
kurie reikalavo mano patarnavimą praeityje. Da
bar tariu ačiū už suteikimą man garbės teikti pa- 
tarnavima. v

Dabar pranešu visiems lietuviams, kad aš ati
dariau antrą ofisą ant Bridgeporto po No. 3238 So. 
Halsted St. Ateityje galėsiu teikti greitesnį patar
navimą negu pirmiau. Reikalaudami mano patarna
vimo šaukite visokiu laiku dieną ar naktį, nekrei
piant domės kaip toli būtumėt, o aš suteiksiu gerinu
sį patarnavimą, pagal mano geriausi žinojimą ir su
pratimą.

ZANAVIČIUS
Kovo 2 d., Lietuvių Auditorijoj įvyks PoŽėlos-Zanavi- 

čiaus ristynes. Zanavičius yra pasirengęs visus Chicagos 
lietuvių ristikus suvaryti į ožio ragą. Kadangi Požėla skai
tosi pavojingiausiu, tai nuo jo Zanavičius ir pradės. “Su ki
tais“, sako jis, “aš lengvai apsidirbsiu“.

Risis dar kitos trys poros: Kauno žydelis Ginsburg su 
vokiečiu Reynolds, Juzėnas su Jurko Melnik ir Borisov su 
Saversonu.

Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 VV. 4Gth S’t., Chicago

Kliube didelis sujudimas Tel. Republic 8135

Paul Hanuska 
6653 So. CIareraont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

45 Broadway, New Yofk City110 So. Dearbom S’t., Chicago, III.,

Metropolitan State Bank 
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA

2201 W. 22nd Kam pas Leavitt Street
Bankos Valandos: Kasdien nuo 9:00 valandą ryto iki 4:00 valandą vakare 

UTARNINKAIS ir SUKATOMIS iki 8:30 valandą vakare

J. F. RADZIUS
LIETUVIS GRABORIUS

668 West 18!h Street
Telephone Canal 6174

Skyrius: 3238 So. Halsted Street
Telenhone Boulevard 4063

„Plauk po Amerikos Vėliava 

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

•^LIAUDAMI bilc laivu 
United States Linijos, kuri 
yra nuosavybė Suvienytų 

Valstjų Valdžios ir jos operu
ojama, esate užtikrinti, kada gau
bite neprilygstamų patogumų—- 
erdvios salės pasižmonėjhnui, di
deli kambariai, apsčiai vietos pa
sivaikštinėti, užtektinai gero 
maisto.
Važiuokite su savo tautiečiais 

laivu
LEVIATHAN

per Angliją
Kad pribūti Lietuvon ant Ve

lykų, prisidėkite prie ekskursijos, 
ruošiamos šiuo didžiausiu pasau
ly laivu, Kovo 20-tą. Lietuviams 
skiriamas tam tikras palydovas. 
United States Linija, per savo 
ofisą New Yorką, pridabos ke
leivių ir bagažo kvotimą.

Del pilnų informacijų apie iš
plaukimus United States Linijos 
laivų—Leviathan, George Wash- 
ington, America, Republic, Pres- 
ident Roosevelt, President Hard- 
ing—klausk jūsų Agetą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

STA NI SL( )VAS ČEPONONIS
Mirė po sunkios ligos ligon- 

butyje, Trečiadienyj, Vasario 24 
dieną, 8:30 valandą ryte, 1926 
m., sulaukęs 32 metų amžiaus; 
gimęs Nemajūnų kaime, Švent
ežerio parapijoj, Seinų apskričio, 
Suvalkų rfdybos, 'palikdamas di
deliame nuliudime sąvo myli
muosius ir mylinčius tetą, pus
brolius ir pusseserių Amerikoj, 
o Lietuvoj motiną, tėvą, 5 bro
lius ir 2 seseris.'Dabar randasi 
prirengtas j paskutinę kelionę, 
namuose 2215 W. 22nd St.

laidotuvės įvyks Pirmadie- 
nyj, Kovo 1-iną dieni}, 8 vai. ry
te iš namų j Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Čepono- 
nio giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Teta, Pusseserys 
ir Pusbroliai.

Reikalui esant telefonuokite 
Canal 2591.

Rytoj 4 vai. po pietų, • Universal Atletikos kliube bus 
nepaprastas sujudimas: geriausi ristikai treniruosis. Tre
niruosis tie ristikai, kurio risis utarninke, o taipgi ir paša
liniai.

PadekSavoPinigusantbNuošimčio
Už pinigus padėtus ant musų Augštų Pirmų Morgičių 

nuošimtis bus mokamas nuo dienos padėjimo <1
I Jeigu jus norite perkelti savo pinigus iš kitų bankų į šią banką, atsineškite sa- 

\o bankinę knygutę pas mus, o mes jūsų pinigus perkelsime su nuošimčiais.
Siųskite pinigus į Lietuvą per šią stiprią banką, nes musų kainos yra žemiausios.

KAPITALAS, PERVIRŠIS IR 
NEIŠDALINTAS PELNAS 

$350,000.00
"Saugiausia vieta jūsų pinigams

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg

sta?
Ar kvaišta galva ?
Ar matote kaip ir plakančius 

taškus?
Ar atmintis po truput j mažėja? 
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se ?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

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

Ant trečio augšto virš Platte ap
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:80 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

JUBILIEJINES SUKAKTUVES
Pirmutinės Lietuvių Didžiausios ir Tvirčiausios 

Finansinės įstaigos Suvienytose Valstijose

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO
. DRAUGIJOS No. 1
Kapitalas $5,000,000.00 >

Uždėta Kovo 1897. Jkorporuota Kovo 1901
99-ta Serija Prasidėjo Vasario 4-tą, 1926, dova

nos visiems, kurie prisirašys prie šios įstaigos.
840 W. 33rd St., Yards 2790

DR. A. WARCHALOWSKI
Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1OJ3 Milwaukee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki
9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną

Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4417 So. Fairfleld Avenue, 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS
4904 VVest 14th St„ Cicero.

Tel. Cicero 8094

S. 0. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzainuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, 111.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausiu 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

mano 
užga_

1271

J. F. BADŽIUS
Pigiausis Lietuvis

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patarnauju geriau 

ir pigiau negu kiti, todėl, kad prK 
klausau prie grabų išdirbystes,

OFISAS: * SKYRIUS’: 
668 W. 18th St 3238 S. Halsted St. 
Tel. Canal 6174 Tel. Bhd. 4063

SEVEROS ES’KO. Antiseptiš- 
kas ointmentas. Jis prašalina 
niežiejimą ir kitokius odos ne
malonumus. Kaina 50 centų.

SEVEROS REGULIATORIUS^ 
Generalis tonikas dėl gydymo 
žinomų moterų ligų. Kaina 
$1.25.

ITALIJONIAKOS ARMONIKOS

PASITIKĖJIMAS
Reįkalingas pasirinkime tikrų gyduolių dėl jūsų ligų. Tūkstančiai už
ganėdintų šeimynų rekomenduoja

SEVEROS ŠEIMYNOS GYDUOLĖS
Jos yra atsargiai prirengtos ir rekomenduojamos tų, kurie jas var
tojo dėl jų gero veikimo ir gerumo. Laiku jas vartojant, daugelis ligų 
yra prašalinta ir sunkių ligų sustabdyta, tuomi išvengta didelių išlai
dų ir kentėjimų.

štai yra kai kurios naudingos gyduolės:
SEVEROS ANTISEPTOL. Yra 

antiseptiškas mišinys dėl išvir- 
šaus vartojimo. Antiseptikas 
plovimui gerklės, burnos nuo* 
negero kvapo, skaudamos gerk
lės, sutinimo smegenų. Kaina 
35 ir 50 centų.

SEVEROS KOSULIO BALZA
MAS. Malonus vartoti ir gerai 
gydo kosulj, kuris paeina nuo 
niežiejimo gerklės, krupo arba 
parpimo gerklės. Kaina 25 ir 
50 centų.

SEVEROS GOTHARDOL. Lini- 
nventas tiktai dėl vidurinių var
tojimų. Rekomenduojamas dėl 
vartojimo nuo reumatiškų ir 
neuralgiškų skausmų, sutinimų, 
skaudamų raumenų, raumenų 
traukimų ir niežiejimą susty- 
rusių raumenų. Kaina 30 ir 60 
centų.
SEVEROS PILLS. Nuo užkie
tiejimo, galvos skaudėjimo, 
svaigulio ir išblyškimo. Kaina 
25 centai.

SEVEROS ESORKA. Labai ge
ras skilvio stimuliantas ir to
nikas, taisantis ir sustiprinan
tis. Rekomenduojamas seniems 
ir švelniems žmonėms. Jų me
dikais prirengimas nuo nevirš
kinimo, užkietiejimo ir neveiki
mo virškinimo organų. Kaina 
75 centai ir $1.50.

SEVEROS NERVOTON ir Nėr-' 
voton Tabletai. Skystimas ir 
tabletai rekomenduojami dėl 
sustiprinimo nusilpusių nervų 
ir nemigės iš priežasties silp
nų nervų. Kaina $1.25.

Pirmiausiai klauskite aptiekoje. W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Išdirbinėjame ir importuojame 
visokios rųšies armonikas, visos 
armonikos yra pirmos rųšies. Ita- 
lijoniškos armonikos yra geriau
sios visame pasaulyje.

Dešimčiai metų garantuotos. 
Musų kainos yra pigiausios negu 
kitų fabrikantų, pykai grojimo 
instrukcijos armonikų pirkėjams. 
Katalogas dykai.

R U ATI'A SERENELLI & CO. 
817 Blue Island Avė., C-360 

Chicago, 111.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

DR. V, JUŠKEV1Č, 
1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

Garsinkites Naujienose
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Lietuvių Rateliuose North Side
civilizacija kila? eatras

Kaip atsirado žmogus?
Biblija sako, kad pirmąjį 

žmogų sutvėrė Dievas. Kunigai 
tankiai sako, kad žmogus paei
nąs iš “monkės” (tuo jie neva 
pašiepia laisvamanius). Laisva
maniai sako, kad žmogus išsi
vystė iš žemesnių gyvūnų. Ku
rie jų sako tiesą? Ir jeigu 
žmogus išsivystė iš žemesnių 
gyvūnų, tai kaip ėjo tas vysty
masis? Ką sako mokslas apie 
žmogaus paėjimą?

Šis svarbus ir kiekvienam 
įdomus klausimas apie žmogaus 
kilimą bus aiškinamas rytoj, 
lygiai r 10:30 valandą ryte, Liet. 
Auditorijos mažojoj svetainėje, 
inž. K. Augustinavičiaus pas
kaitoj apie “Žmogaus evoliuci
ją.”

ši paskaita yra labai 
kiekvienam, kuris nori 
žinti su šiuo klausimu, 
dėlto, kad daugelis
nors ir skaito save .tikinčiais į 
evoliuciją, bet 
klausimo apie žmogaus atsira
dimą išaiškinti negali ir tenki
nasi tik paviršutiniu aiškinimu, 
keliomis nedaug tepasakančio
mis frazėmis. Atsilankę į šią 
paskaitą galės nuodugniai su
sipažinti su tuo klausimu 
galės lengvai tada paaiškinti 
kitiems.

Daug mokslininkų šiuo klau
simu diskusuoja: ar civilizaci
ja kila ar puola. Vieni sako, 
kad civilizacija puola kaip per
durta pūslė, o kiti sako, kad ki
la kaip baliunas.

šį klausimą gvildens Liet. 
Moksleivių Susiv. Am. 2 kp. su
rengtame “open forum” du re
ferentai: inž. B. Simokaitis ir 
J. Lapaitis, šiandie vakare, 8 
vai., Liuosybės svetainėje, 1822 
\Vabansia Avė., Northsidėj.

Be to galės ir publika disku- 
suoti ir referentams duoti klau
simų. Todėl visi yra kviečiami 
atsilankyti. — Šiaudas.

Town ot Lake

sv&ibi 
susipa- 
Svarbi 

musų

visgi painaus

ii
ii

K

Dalyvauja gražiame Socialdemokratu 
vakare rytoj

KAIKURIE ŽINGEIDUS 
PADAVIMAI.•

Cininiai paišeliai neturi 
savyje cinos. Turkiškos va
nos visai nežinomos Turki
joj, Irlandijos stew visai nė
ra Irlandijoj, Chinijoj 
chop suey visai nėra 

Chinijoj, Ja-

PRANEŠIMAI APSIVEDIMAI

Tai bus paskutinė inž.
Augustinavičiaus paskaita apie 
evoliuciją ir pati svarbiausioji. 
Paskaita prasidės lygiai 10:30 
valandą ryte, t.odel nesivėluoki- 
te. —K.

Svečias iŠ Lietuvos
Jau nuo kelių dienų Chica- 

• gojo vieši p. A. Vaitkevičius, 
direktorius Lietuvos Koopera
cijų Banko, stipriausio banko 
visoj Lietuvoj, įsteigto skaitlin
gų Lietuvos kooperacijų ir tar
naujančio ne keno-nors speku
liacijai, bet toms kooperaci
joms ir abelnai Lietuvos eko
nominės gerovės kėlimui.

P-as Vaitkevičius yra atvy
kęs Amerikon to banko ir ki
tais prekybos reikalais ir mano 
apsistoti Chicagoje kokiam mė
nesiui laiko.
( Gerb. svečias apsigyveno 
Bridgeporte. v.

Marpuette Park
vakare, 

,‘surprise

P-ios O. Mikaitienė 
kaitienė sekmadienio 
vas. 14 d. surengė 
party” p. p. Barborai ir Ado
mui Alkimavičiams, paminėji
mui dešimties metą jų ženybi- 
nio gyvenimo. “Party” įvyko 
jų namuose 5914 S. VVashte- 
naw Avė. Susirinko didelis bū
rys jų draugų ir suteikė p. p. 
Alkimavičiams atminčiai 
rinį setą ir daug kitokių 
nų. Atnešė ir keiksą 
žvakučių. Susirinkusieji
kėję p. p. Alkimavičiams ilgų 
metų paskui patys linksminosi 
iki ryto. —Vienas iš Svečių.

sidab- 
dova- 

su 10
palin-

Brighton Park

party” p-iai

Čia žfnonės sutikime gyvena 
ir moka'gražiai savytai py pasi
linksminti. Štai aną dieną p-ios 
Rimkienė ir Kazlauskienė su
rengė “surprise
Martinkienei, 3408 Archer Avė. 
Viena rengėjų 
p-ia Martinkiene į teatrą, o tuo 
tarpu susirinko svečiai ir ėmė 
baliavoti. Kada p-ia Martinkie- 
nė sugryžo namo ir rado namą 
pilną svečių tai taip nusigando, 
kad ilgai negalėjo nė žodžio iš
tarti ir nežinojo nė ką daryti.

“Party” užsibaigė 7 vai. ry
te ir buvo labai linksma. Pagir
tina, kad prie tokio didelio bū
rio svečių—apie 100 žmonių— 
taip visi linksmus buvo ir gra
žiai praleido laiką. Butų malo
nu, kad visos “party” butų to
kios gražios ir linksmios.

—Ten Buvęs J. D.

išvažiavo su

Davis Sq. parkd svetainėse 
ateinančią savaitę bus šie susi
rinkimai :

Sekmadieny, vas. 28. Viek- 
šniečių Kliubas

Pirmadieny— nemokama kū
dikių klinika, 1 vai. p.; siuvimo 
pamokos 7:30 valandą.

Trečiadieny dainavimo pa
mokos, 5 valandą; Vyčių 7:30.

- P-lės Petru- 
pasakos 
kūdikių

rankdarbiai

Ketviitadieny 
liūtes, knygyninkės,. 
vaikams; nemokama 
klinika 1 vai. p.; 
vaikams, 4 valandą.

Penktadieny —. lietuvių dai
navimo mokykla.

Manžurijos Kareivio 
Atsiminimai

PAJIEŠKAU vaikino, kuris ukvaty- 
tų padraugaut su inteligentiška naš
le. Esu 27 metų, vidutinio ūgio, 
melsvų akių. Esu tinkama prie biz
nio ir turiu pradžiai pinigų. Jei pa
tiks, vesiu nors ir neturtingas.

Naujienos 
Box 690 

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Teatra ir šokį rengia Liet. Kei
stučio Paš. Kliuba.s. Statoma seb- 
noj dvi labai juokingos komedijojl; 
“UošvC j namus, tylos nebus’7 ir 
“Vienas iš musų turi apsivesti“. 
Atsibus subatoj, vasario 27 d., 
McKinicy Park svel. Pradžia 7:30 
vai. vakaro. Prašome gerb. drau
gų ir pritarėjų atsilankyti j šj va
kari). —Komisija.valgomas 

va kava ateina iš Pietinės 
Afrikos, Bruselio karpetai 
neateina iš Bruselio, visai 
nėra vaško liake, verbliudo 
plaukų šepečiai yra padary
ti iš voverių plaukų. Bet 
Trinerio Kartusis Vynas 
yra visai teisingas savo pa
vadinime. Jis yra biskį kar
tus, nes turi savyje karčių 
žolių, šaknų ir žievių savo 
sudėtyje, bet jis yra malo
nus. Jis yra padarytas iš 
gryno Californijos raudono 
vyno; kuris suteikia tvirtu
mų ir stiprumą dėl kraujo. 
Jis yra puikus skilvio toni
kas dėl visokio amžiaus 
žmonių. Mr. Paul Kovac 
rašo, mums iš Amherstdale, 
W. Va., gruodžio 15: “Tri
nerio Kartusis Vynas labai 
naudinga ir sustiprinanti 
gyduolė. Aš dabar turiu 
gerą apetitą kaip jaunas vy-

I ras, bet jau aš esu 50 metų 
amžiaus nuo senai. Aš re
komenduoju jį visiems mai- 
nieriams apielinkėj”. Tri
nerio Kartusis Vynas išvalo 
skilvį, suteikia sveiką apeti
tą ir sustiprina visą žmo- 

\ gauą sistemą. Jei negalite 
jauna, bet jau visur pasižymė jusi smuikininke, dalyvaus Lic- gauti pas savo aptiekorių 
tuvos Socialdemokratų naudai rengiamame vakare, ryloj, vas. arba pardavinėtoją gyduo- 
2j d., M. Meldažio svetainėj. Ji grieš smuiku solo ir dviese lių, tai rašykite pas Joseph 
su Miku Petruševičium, kitu jaunu, bet labai gabiu smui- Triner Company, Chicago, 
kininku.

Si

P-Lfi ALDONA GRUŠAITĖ

MUKDENO KARŽYGIAMS

šį mėnesį sueina dvidešimts 
vieni metai nuo didžiojo rusų- 
japonų mūšio ties Mukdenu. 
Kaip šiandie dar, atsimenu tą 
mūšį. Man rodos, kad tai buvo 
tik vakar.

Mes mušėmės nuo vasario 
18 iki 28 d. Tą dieną mes bu
vom galutinai 
nų ir turėjome trauktis. Musų 
pulko, kuriame aš buvau, <1 
roti papuolė japonų nelaisvėn. 
Reiškia, apie penki šimtai vy
rų. O užmuštų ir sužeistų bu
vo apie 1,300 kareivių. Kiek 
pamenu, tai apie žuvusius ka
reivius mažai kas rūpinosi.

Neužilgo man gal pasiseks iš- Kauno telegramą, 
leisti trumpą istoriją apie ru
sų-japonų karą, 
ir neminėsiu, 
liktai tiek, kad per tuos dvide
šimts vienus 
nė vienos dienos, kad aš nebū
čiau savo žuvusius ir gyvuo
sius draugus minėjęs. O tai dėl
to, kad to karo baisenybės ir į 
tas vargas, kuris mums visiems M. Meldažio svet. 
bendrai teko nešti, giliai įstri- margumynų vakaras, 
go mano smegenyse, 
šia, kad ir iki 
nepamiršiu tos 
jos.

O, 
karo 
nas 
tas, kuriam kada nors gal teks 
jį pamatyti ir visas jo baise
nybes pereiti. Visa, ko mes 
kiekvienas turėjome norėti, tai 
kad juogreičiaus karo kursty
tojų rankose ginklai subyrėtų; 
kad žmonių akys atsidarytų ir j

Kipras Petrauskas at
važiuoja Amerikon

nugalėti japo-

Taigi čia daug 
Turiu pasakyti

metus nebuvo

Illinois.

Roacland. — LSM. Batelio repe
ticijos veikalo “Apsiriko“ bus šeš- 
tadiehy, vas. 27 d., pas p.p. Liut
kevičius, 138 E. 1101h St. Bus dve
joj; ' repciicijo.;, nes reikės vaidin
ti sekmadieny, tad visi lošėjai bu
kite laiku. —Valdyba.

Aušros Spaudos Bendrovės susi
rinkimas įvyks vasari<> 28 d., M. 
Meldažio svet., 2244 W. 28rd PI., 
Pradžia 11 vai. ryte. Jeigu pats ne
gali ypatiškai dalyvauti šiame su
sirinkime, malonėkite įduoti arba 
prisiųsti proxy su savo parašu sa
vo draugui bei pažįstamai, idant 
jis galėtų dalyvauti šiame susirin
kime su prendžianiuoju balsu.

Alex AmbroziuH, pirm.
Paul Miller, sekr.

Gražus vakaras Lietuvos Social
demokratų naudai bus sekmadie
ny, vas. 28 d., 7 v. v., M. Mclda- 
žio svet., 2242 W. 23 PI. Vaidinimas, 
dainos, šokiai, muzika. Visi lietu- 
viai-ės kviečiami atsilankyti į šį 
margų, bet gražų -vakarų ir pa
remti kovų už Lietuvos laisvę. įžan
ga tik 75c., šokimus 50c.

LSS. VIII Rajonas.

Rosetand. — Vasario 28 d., 2 vai. 
po pietų Aušros kambariuose, 10900 
—04 S. Michigan avė. įvyks Sąry
šio prelekcija temoje “Jurispruden
cija”. Skaitys Feliksas Missius, Val- 
paraiso universiteto teisių studen
tas. Atsilankykite, patirsite daug 
dalykų apie teises, {žangu veltui.

Komisija. ,{

RoscDnd. — Kovo 1 d. neįvyks 
Lietuvių Darbininkų Namo B-vės 
šėrininkų susirinkimas. Direktoriai 
nutarė pertraukti vieną šėrininkų 
susirinkimų. Vieton šėrininkų, jie 
nutarė sekantį mėnesį sušaukti šė
lų pardavėjų ir pasižadėjusių pirkti 
šėrų susirinkimų. Tad būtinai tu
rėsite atsilankyti, kuomet busite 
pašaukti, —J. Tamašauskas, sekr.

ISRENOAVOJIMUI
kampinis storas, 3 
išpakalyjie, ',3961 So. 

tinkamas bile kokiam 
šapai arba aptie-

RENDAI 
kambariai 
Campbell; 
bizniui: kriauči 
kai. Pratuštins
tykit savininką subatoj ir nedėlioj.

. Tel. Canal 0579.

BENDON 3 kambariai, yra toile- 
tas, gasas ir elektra, $17 į mėnesį. 
Pirmas augštas, 913 W. 20 St.

RENDAI t kambariai, ruimai ge
roj tvarkoj, šaukit Tel. Boulevard 
3652.

1 '.LJtf.l • ■

RENDAI 4 ruimu fialas, elektra, 
maudynė ir kiti visi tinkami įtai
sai. Geistina, kad šu maža šeimy
na. Gali inalvti bile kada. Benda 
$29.00.

827 W. 34 Placc
Pirmos lubos užpakalis

JIESKO KAMBARIŲ
PA IEŠKAU kambario prie blai

vos ir mažos šeimynos Bridgepor- 
to apylinkėj. Meldžiu pranešt laiš
ku, 321(1 So. Halsted St. A. K.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
LIETUVIŠKAS HOTEL1S naujai 

įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dcl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaitę su valgiu, 

PETER “ ------
1606 So.

GADEIKO
Halsted *St.

BUMAS rendai vyrams su val
giu ar be. Gerai užlaikomas. Kreip
kitės) Storų. 3423 So. Halsted St.

žymiausias lietuvių daininin
kas Kipras Petrauskas neužil
go atvyks Amerikon. Jis yra 
kviečiamas šaliapino dainuoti 
oįieroj. Mat, Šaliapinas organi
zuoja savo operą, kuri ateinan- 
tį sezoną važinės po Amerikos 
didžiuosius miestus. Kadangi 
Petrauskas yra kartu dainavęs 
su šaliapinu Petrogrado operoj, 
tai šaliapinas atsiminė jį ir pa
kviesti į savo operą.

Komp. A. Vanagaitis *gavo iš 
kurioj K.

Petrauskas sako, jog priimąs 
Šaliapino pakvietimą ir sutin
kąs į Ameiiką atvažiuoti.

Gražus margumyny va
karas Meldažio svet.
Rytoj vakare (lygiai 7 vai.), 

bus gražus 
rengia- 

Veikiau- mas Lietuvos Socialdemokratų 
grabo lentos aš naudai.
baisios tragedi-’ Bus vaidinama graži Žemai

tės komedija “Apsirikę’ (eta 
niekad Chicagoj nevaidinta), 
dalyvaujant gabiausiems Chica- 
gos ir Koselando artistams: P. 
Petraičiutei-Miller, M. Dundu
lienei, B. Liutkevičiui, J. Šim
kui, J. M. Pučkoriui, S. Liutke- 
vičienei ir P. Mengelienei.

Dainuos Pirmyn Mišrus ir 
Bijūnėlio chorai.

į Pasižymėję smuikininkai Al- 
jie netik tikrąją tiesą pama- dona Grušaitė ir Mikas Petru- 
tytų, bet taip pat ir tikrąją ševičius duos gražų smuikų du-

baisi yra įnirtiskokai tai 
lauke! Tegul jos nė vie-

žinogus nesulaukia... Nė

etą, o taipgi gros ir solo.
Paskui bus (linksmus šokiai 

orkestro.
Lai jums, žuvusieji gyveni

mo posūniai, lenai būna leng- prie gero J. Grušo 
va ilsėtis! Tegul jūsų vaikai M. Meldažio svetainė dabar yra 
jumis atsimins ir gražiomis gražiai išdekoruota ir labai jau- 
skaisčioinis mintimis jums at
siminimo vainikus nupins. Te-

Tegul juos minės ir lietuviai. 
Juk ne vienas musų brolis, kai
mynas ar pažystamas tenai sa
vo galvą padėjo. Ir man liki
mo buvo skirta Manžurijos kru
vinuosius laukus minti, tik ne
buvo skirta po*, šaltąja velėna 
likti. Aš laimingai su mirtimi, 
apsilenkiau. —J. Lul/as.

ki.
Nežiūrint programo turtingu

mo, įžanga maža tik 75c., 
visiems lygi.

Visi chicagiečiai kviečiami 
šį jaukų ir smagų vakarą.

— K. B.

Iškilmingas J. Vaičkaus 
jubiliejus

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauslai.

M. Yuška, *
.■<228 W. Chicago, III.

Seniausiam musų teatro pio
nieriui, taip vadinamam “dra
mos tėvui”, J. Vaičkui, rytoj, 
vasario mėti. 28 d. ruošiamas 
20 melų jo scenos darbuotės 
paminėjimui iškilmingas jubi
liejus. Saturnas gražiausia Pu

tino veikalas “Valdovo Sūnūs”. 
Valdovo rolę vaidina pats jubi- 
liantas gerb. J. Vaičkus. Dan
guolės — teatro pnemierė Po
lą Tendžiuiyte. Tai bus jau. pil
nai harmoningas vaidinimas, 
kokio dar nėra buvę Chicagoj, 
nes patsai veikalas “Valdovo 
Sūnūs’’ visų literatų yra skai
tomas geriausiu musų drama
tinės literatūros kuriniu. Eiglif 
Street teatras, kuriame įvyks 
iškilmės, vienas iš patogiau
sių ir gražiausių, ir daugumai 
lietuvių žinomas. Lošėjų sąsta
tas labai gražiai suderintas.

Reiškia programos gražus iš
pildymas garantuotas. Be to 
dar prisiminkime gerb. J. Vaič
kaus nuopelnus Lietuvai ir lie
tuviškam teatrui.
žiauriais rusų caro laikais su

MRS. V. AGLYS
Dressmaking & Millinery 

7017 So. Western Avenue 
Tel. Prospect 8289

Darome moteriškas dreses pa
gal orderio; užlaikome gatavų pa
darytų naujausios mados. Darome 
Hemstitching, Guzikus, Skrybėles 
ir įsodiname Ritine Stones po 80 
ir 50 centų už tuziną.

Pranešimai
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI $100.00?
Atsakymas: $100.00 ant syk ir 

$6.00 į metus pe? visą 
likusį gyvenimą.

Kiekvienas jnusų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen- 

i tų ir kiekvienas centas atlieka 
Jis pirmas tam tikrą darbą. Praleisdami cen

tą paskui centą, dolerį paskui do- 
. . . lerio, mes greitai praleidžiame

darė skrajojamąjį teatrą ir va- šimtą ir išsiunčiame savo centus 
žadino dirbti dcl kitU-. .. ... -v , , ( Atsiminkite tai, kada jus pralei-musų brolius lietuvius is letar- džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 

ttiško miego. Susikūrus Lietu- de pinigai Uždirbtu jums jei padė- . . . . .v . ... I tumet juos j banką ar spulką?
vos valstybei, is Savo studijos Naujienų. Spulka. uždirba po 
mokinių įkūrė Valstybinę ©ra- JJ^pn|Kryno pelno ant kiekvieno 
mą ir Liaudies teatrą. ( 
Chicagoj su didžiausiu pasiry- (čia.^per 20 metų? 
žinių dirba teatro naudai ir ( 
rezultate buvo suvaidinta liuli žinosi kaip greit 
House teatre virš 20 vaidini
mų. Reiškia, sudarė nuolatinį 
teatrą. Galima manyti, kad tas 
žmogus už savo nenuilstamus 
darbus .Lietuvai ir lietuvių 
menui užsitarnavo visokeriopos 
iš visuomenės paramos. Todėl 
kiekvieno susipratusio lietuvio 
pareiga dalyvauti jo jubilieju
je, I£ight Street teatre, 741 S. 
Wabash, cor. 8th St„ (pradžia 
lygiai 8 v. v.) ir tuomi pareikš
ti jam savo užuojautos ir sim\ tų amžiaus._ 
patijos, kad tas priduotų jam'gyst^abe™kiiuba1, kurie" 
dar daugiau ištvermės varyti (teriuoti kaipo pašelpiniai. 
toliau jo prakilnų darlią, kel
ti lietuvių kultuvą ir Lietuvos 
vardą svetimtaučių akyse.

žinedarnas ])o Lietuvą

$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
(jonai §iintas uždirbtų jei laikytumėt j|

— i į-*v/* "v •

- - ’ J Ateik ir pasitark -su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su- 

“t dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Ar

North Side. — Lietuvių studentų 
*‘open forum” įvyks 
7:30 vai. vakaro, I 
1822 Wabansia Avė. 
civilizacija kyla, ar puola?” Po 
dviejų prelegentų kalbų, 5 minulės 
bus duodama šiame klausime kal
bėti kiekvienam iš publikos.

Komisija.

šiandie nuo 
LiuosyUės svet., 
, Tema yra “Av 
ar puola?"

ĮVAIRUS SKELBIMAI
DASTATOM anglis Southern Illi

nois, mine run $5.75, Lump $6.75. 
Douglas 0641.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj mėnesinis susirinki- 
i.nas bus laikomas sekmadieny, va
sario 28 d., Mildos svet., 1:30 vai. 
po piety. Visi nariai privalo būti 
laiku, nes bus daug svarbiu nuta- 
j’imų dėl kliubo labo.

Antanus Zalaginas, sekr.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IK SUTAUPYKI? 35% 

Mes narduodame visiems olselio 
kainomis

Lcvinthal Plumbing Supply Co., 
' \ |637 West Diviaion SU 

netoli Marshfield

v

x 'V* *

BAGDONAS BROS,’
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS* 
Long distance handling .

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office
. .............   i

Tel. Lafaycttc 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMU STATYTIJAI

3804 So. Kedzic Avė. 
CHICAGO

K *

nori būti nariu Chicagcs 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica* 
goję. I šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$.10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 (ne

iki Gruodžio 12 d. š.
'-------- ir čielos drau-

s yra čar- 
Drau- 

gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas

prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai/ir mo
teris norinti Įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prašimą prie bite 
vieno Draugijos nario arba dcl pa- 
rankumo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus jstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai «pa
tarnaus;

• Naujienos, 1739 So, Halsted St., 
arba

Aušroj Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

PASKAITA. — NedėH^te^vas. 28 
dieną, lygiai 10:30 vai .ryte, Liet, 

nov, choras, artistas Pokatilov,1 Auditorijoj, maž<>joj svetainėj, bus 
. A i- (Visuomenės Darbo Sąjungos pre-kęmikas Arngoni, garsus artis-. Iek(.ija. skaitys inž. K. Augustiną- 
tas Lazarev ir k. Paskui šokiai, vičius temoj: “žmogaus Eyoliuci- 
Įžanga (prie durų) 65e. -D.

Rusų dienraščio 
vakaras.

Rytoj, 3:30 v. po piet, West 
Side Auditorium,, Racine ir 
Taylor Sts., bus didelis rusų 
dieni aščio “Bussky Viestnik” 
koncertas, kuriame dalyvaus 
daug žymių artistų: -smuikiniu- 
kas Kaminskis ir jo trio, ba
letas, dainininkė S. Me.šajeva, 
tenoras A. Plifikini, daininin
kė Maksakova, tenoras Kollu-

...----------■■■_,., .................... ......... .

PONE Konstancija Kungienė 
duktere Alena —^8 metų, permainė 
savo gyvenimo vip’a. Turiu reikalą; 
ji pati ar kiti kurie ją pažjsta, meld
žiu pranešti man. Duosiu gerą atly
ginimą.

IGNACAS KUNC.IS
1708 So. Union Avė., Chicago, III.

V. M. STULPINAS COMPANY 
Parduoda namus, lotus ir farmas. 
Siunčia pinigus ir parduodu laiva
kortes. Daro aprokavimus ant na
mų statymo.

,3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yaids G062

gijos įvai- 
4 uncijų 
Vilnonius 
vaikams 
65c. iki

su

PAIEŠKAU brolių Stanislovo ir 
Dominiko Paplauskių, paeina iš 
Parenguvio folverko, Kuršėnų vate., 
Šiaulių apskr. Pirmiau gyveno 553 
Clinton St., Bipghamton, N. Y. 
Meldžiu jų pačių atsiliepti ar kitų, 
kurie juos pažįsta meldžiu praneš
ti, nes aš turiu svarbų reikalų.

Paulina Paplauskaitė 
1715 S. Jefferson SI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Povilo Vilimas. Aš 
išvažiuoju Kanadon. Noriu pasimaty
ti, prašau prisiųsti savo adresą.

VKJ'ORIA VVILLIAMS 
4700 Malden Street

x Chlcago, Hl.

PAJIEŠKAU Petro Ežerskio ir Ka- 
zimeros Ežerskienes, gyvenančių De 
troit, Mich. Paeina iš Krutelio kai
mo, Kaltinėnų parapijos. Turiu svar
bių reikalų. Jie patįs ar kas juos ži 
no malonės ataišaukti.

MRS. M. LINKUS
4621 So. hairlield Avė., Uliicago

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios 

riems nėriniams; kaina: 
matkos 35c., 38c. ir 40c. 
skiautės dėl kelnių vyrams,
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.85.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c. pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj vpo pietų.

FRA N K SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

nuo 35c.

f ........................ -.....
Tel. Yards> 7282

BRIDGEPORT PA1NT1NG 
& 11DW. ((), 

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t. « 
3149 So. Hatetad St.

J. S. l’AMANČIONIS, Prcz.

MANsfield 7800
A. H. REGAN

Taisome namus, krautuvių fron
tus, cementinis darbas ir sustiprinam 
pamatus.

4753 W. Madison Street
-v-------- - ------------------------------ -

Sučėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles i šalį, atnešk pas mus, o 
mes padarysime ja kaip naują.
LITTLE STAR HAT. CLEANERS 

3328 So. Halsted Street, \ 
Tel. Boulevard 0179

ATIDARIAU NA JI RESTORANĄ 
Stengsiuos patarnauti kaip 
geriau už prieinama kaina.. Meldžiu 
atsilankyti ir persitikrinti. M- 
vaiski, 3517 S. Halsted St.
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ĮVAIRUS skelbimai PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME MORiGEGIAI-PASKOLOS

JEIGU NORITE TURĖTI greitu 
teibr- 

biznis, 
$3500.

Gero Aliejaus
Del Vartojimo

Re-Jeigu norite, kad jums butų 
rai patarnauta, tai jus visuomet 
kreipkitės prie firmos American 
Fuel Oil it Gas Corporation.

šita korporacija labai gerai pa
tarnauja savo kostumeriams Chi
cagoje ir jos apielinkėse.

Pašaukite telefonu LAFAYETTE 
9780 — 8700.

BII.LIARDO SALIONAS 
room) turi būt parduotas 
laiku už pusę kainos, 9 poni 
liai, visi įrengimai, geras 
5 melų lysas, kaina tiktai
Parsiduoda su mažu įnešimu ir su 
lengvom išlygom. Kreipkitės pas;

Chns. J. Bagdziunas & Co. 
736 VVest 35th Street,

Tel. Boulevard 0012.

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $K00 
vertės groji k Ij pianą už $150, yra 
75 roleliai ir benčius, $50 cash ir 
po $10 j mėnesj.

VI Al.A ITIS
6512 So. Halsted St.

1-nios lubos

Gas Corporation
3711 So. California Avė.

PARS1DUQDA bučernė ir g ro.se r- 
nė geroj vietoj, nauji fistules, nau
jas sirokas. Parduosiu pigiai už cash 
arba mainysiu ant loto arba karo. 
Turi būt parduota šią savaitę.

Atsišaukite
3932 So. Rockwell St.

giau į Kcal Estate 
pelno, aupsaugotas

$1(100 ar dau-
Simlikatą, 100% 
pirmais morgi-

PARDAVIMUI BEKERNĖ.
5403 So. VVinchester Avė.

Vdresuokite;

O. B:>\ 1788. ('hieago.

JOHN STANCHUS

PARSIDUODA arba išsimaino 
ant namo, bučernė ir grosernė. Per 
10 metų išdirbta, ant didelio stri- 
to — Michigan Avc. Parduosiu pi
giai; aš esu persenas; nebegaliu 
dirbti.

Plrme Pullmarf 1228

PARDAVIMUI restaurantas, geroj 
vietoj, tarpe didelių automobilių 
šapų. Daro didelį biznį ir neša ge
rą pelną. Pardavimo priežastis — 
sayjninkas išvažiuoja į ūkį.

2404 So. Indiana Avė.

BUčERNfi ir grosernė ant par
davimo arba’ mainymo ant priva
tinio namo. Biznj parduosiu su na
mu; štoras ir 6 ruimų pagyveni
mas. Tel. Prospect 25.'>9. vakare.

PUSDYKIAI parsiduoda skalbia
moji varinė mašina “l^asy”. Visai 
mažai tevartota. Skalbia labai pui
kiai. Priežastis pardavimo nėra 
kas skalbtų. 33(H S. Halsted SI. 
Antros lubos. įėjimas nuo Halsted 
gal., pirmos durys ųu > kampo.

NAMAI-ŽEME
ŠTAI PROGA TIEMS. KAS 

APŽIURĘS ŠIUOS BAR-
GENUS:

naujas muro namas,

plumbinga.S' viškos, 
moderniški įrengimai, 
prie vienuolyno ir 
Avė. karų. Kaina tik 

į mokėt $2,500.

Mes garsinant tik 
bargenus

MURO namas, 2 fintų, 6 Ir 6 kam
bariai. Vidus ištaisytas i.“ 
Karštu vandeniu 
Marųuette Park. 
cash $4500.

BUNGAL()W 7 
ištaisytas ąžuolu, 
šildomas. Netoli Marųuctte Manor. 
Kaina $10,500. cash $3500.

REZIDENCIJOS lotas, 30x125,1 
Mari|uette Parko. Kaina $750. j 

NCI.IOS lotas yVashte-!
71 SI., 30X125. Kaina

ąžuolo, 
šildomas, arti 

Kaina $13750.00,
kambarių, vidus 
Karštu vandeniu

arti
REZIDĖ? 

naw, arti 
$750.

BIZNIO 
arti 69 Si.

RINK) lula$, ant
lotas ant

BIZNIO lotas ant 
Campbell Avc., 2.5 
$175(1.

VVestern avė., 
I. Kaina $5200.

VVestern ave.,i 
. Kaina $2500. - 
.1 69 St., arti

A. N. Masulis
>41. S. VVESTERN AVĖ. 
Tel. Republic 5550

Jas (mufuotojas) ir anglių vei 
pranešu savo kostumeriams, kad 
s kėliau į nauj» vietą.

1949 So. Halsted Street
Tol. Canal 2589

per

įieško darbo

PARSHH ODA „ , ,
nių krautuvė. Gera vieta, gausit po 5 kamb. ant 
bargenų; einu į kitą biznį. 3.>30 budavotftS, prie pat 
ParnelI^Ave^________________ r__ 1 Avė. karų, arti

BUČERNfi ir grosernė. parduo- bulvaio. 
siu arba priimsiu i 
žais pinigais. Mainysiu ; 
ar automobilio. Priežastis 
vienas. 3551 S. Halsted St.

KAM MOKĖTI RENDA
Jus galite turėti savo locną namą, 

$200 j mokėti, kitus išmok ėjimais. Mo
derniškas 5-6 kambarių mūrinis bun- 
ga!ow, furnace šildomas, skiepas, 
karšto vandens sistema 
ros, cementinė gatvė 
vidurmlesčio.

B).OCH REALTY CO.
No. 2 .S. J9th Phone Maywood 2704

IIEŠKAU darbo už bučęrj. Turiu 
>iiną patyrimą tame. Reikale atsi
sukite Tel. Boulevard 3780.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

ŠILDOMAS kambarys merginai 
d\kai, kuri galėtų pabūti namie 
3 vakarus į savaitę po I vali 
su 9 metų vaiku. Visi naujos 
dos parankumai.

Atsišauki! tuoj.
1618 S. VVestern Avė.

ina-

REIKIA 6 patyrusių moterų 
snrtavimo skuudrų. H. Dray, 
Blue Island .\ve.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA vyro .tvirta, gera pro
ga išmokti gerai apmokamo ama
lo, Vidutinė alga pradžiai. Suteiki! 
paliudymą ir telefono numerį.

1739 S. Halsted St., 
Bos 684

REIKALINGI pardavėjai, Ga 
Ii uždirbti nuo $100 iki $150 j 
savaitę. Atsišaukite pas 

MILLEB BROS.

Kosehmd

BEI K ALINGAS duonkepys prie 
duonos ir keksų. Tegul atsišaukia 
lik pirmos klesos darbininkas. Box 
691, 1739 S. Halsted St. Chicago, 
I Ii inois.

REIKALINGI 2 energingi vyrai 
drl pardavinėjimo namų. Geras už
darbis ir darbas pastovus. Atsišau
kite tik tie, kurie turit savo inaši-

John Kuchinskas,

RAKANDAI
BARGENAI

Pardavimui išmuštas parloro 
tas, riešuto medžio valgomo Jtamba- 
r io setas, 9x12 karpetas, liampos, ra
šymui stalas, 6 tubir radio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drexel Avenue
Tel. Hyde Park 7186

se-

rakan-PARSIDUODA 4 ruimų 
dai, gali ir ruimus sykiu renda- 
voti; rakandai geri. Yra 
viską gausit bargeno kainu, 
bos iš užpakalio. Apleidžiu

pianas, 
2 lu- 

užpakalio. Apleidžiu mies
tą. 3318 S. Morgan St. Nuo 9 vai. 
iki 12 vai. dienų galima matyti.
______________________ ____________ L—

PARDUOSIU savo puikius rakan
dus *del 5 kambarių, mohair parloro 
setas, 8 
setas, 2 
virtuvės 
veikslai, 
mis. 14 
Kedzio 3211.

šmdtų valgomo kambario 
miegamo kambario setai, 
reikmenys, karpetai, pa- 
lempos, sykiu arba dali- 

S. Crawford Avė. Tel.

1 RUIMU rakandai parsiduoda, no
riu išvažiuoti iš miesto. Matyti ga
lima po 6 vai. .3106 So. Halsted St.,
2 lubos užpakalis.

PARDAVIMUI
MANO beveik naujas grojiklis 

pianas, su kabinetu, benčiumi ir 
110 rolių, viskas už $140, paimsiu 
$20 cash ir $10 | mėnesj dėl geros 
šeimynos. Otto Clause, 2332 W. 
Madison St., front.

PARSIDUODA
Kambariai pagyvi 
priežastį patirsite ant vietos.

564 W. 18 St,

BRIGHTON PARKO BARGENAI!
Del greito pardavimo nužemintos kainos:

4 kamb. aukštas beismantas, medinis namas, 
įtaisymai. Kaina tik $3975.00.

7 kamb. rezidencija cemento beismantas. Kaina 
tik $5600.00. /

2 aukštų medinis namas po 4 ir 4 kamb. aukštas ce
mentuotas beismantas, skalbyklos, vanos, elektriką (up 
to date). Kaina tik $7500.00.

Taipgi statome naujus namus pagal norą, pigiausio
mis kainomis ir perkame senus namus.

Kreipkitės pas,
JUOZį C. ENCHERĮ ,

REAL ESTATE & BUILDER
4401 So. Mozart Street, Phone Lafayette 8662

Visi

ANTRI MORGIČ1AI
S ui ki , i ant 6% palūkanų.
Taipgi ped in.. Trečius Morgičlus 

i** iz/mt Irt 11 fi
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Are^ 

Lafayette 6738

MOKYKLOS

ŽIŪRĖK KAS BUS 1926
Turiu 2000 ūkių pardavimui ir 

| mainymui ant namų, lotų, automo
bilių. 'Tai didžiausiu pasirinkimas 
visokių ūkių, labai gerų ir pigių. 
40 akrų geros žemės, $400 cash. 
80 akru, gera žejnė ir budinkai, 
$2200. 80 akrų su viskuom, 
liai, padargai,

ANT BRIDGEPORTO

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

Collegc \
2407 VV. Madison, ('hieago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager3344 Union Avenue, mūrinis na

mas, 8 kambariai, elektrikas, mau
dynė, namas gerai užlaikytas, turi 
būt parduotas trumpu laiku, šita 
yra viena iš geriausių •vietų Bridge- 
porte. Del platesnių žinių kreip
kitės pas

Cnas. J. Bagdziunas & Co.
736 VVest 35th Street, 

j rytus nuo Halsted St.

Vyrai Barberyste Apsimoka
JVfes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prirengs 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
Į biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber (’ollege, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago, III.

gyvu
liai, padargai, $670(1. 40 akrų su 
vi.sku.om ir visko pilna, $1500. 80 
akrų gera žemė ir btidinkaij $3000. 

molis, budin
go- 
120 
gy-

nčra 
ant mainymo. Bargenas. Ko reika
laujat, raŠvkit tuoj pas;

1^. D. ANDREKUS 
PENTWATEB, MICH.

elektra, su- I 40 akrų, gera žemė,
22 minutes iki kai, seninus, $1800. 160 akrų, 

ra žemė, geri budinkai. $5500. 
akru, gera žemė, geri budinkai, 
vuliai, padargai, $6000.šitos visos ant pardavimo,

Už $1600 CASH
Nupirksile 8 kambarių 

kuiną $7100. savininkas i 
miestą ir numažins kainų, 
gaiš Tnis mokama. Namas gerame 
stovyje, garažas, cementinė ėlė, gat
vė cementinė ir viskas apmokėta, 
netoli Montrose ir Kedzic karų ii 
elevatorio stoties, 2 blokai iki baž
nyčios ir mokyklos. Geras namas 
ir bargenas. Namas 1 blokas nuo 

| musų ofiso.
3t53 Montrose Avė.

Phone .luniper 7807

namą, IŠMOKITE GERO AMATO
Atliekamas savo nuo darbo valandas Kalite pašvęsti besimokinimui labai gero ir gerai apmokamo amato. 

Mes išmokinsime jumis dekoravimo, 
popieravimo, malevojimo, iškabų ma- 
levojimo ir monogramų. Ir kuomet 
užbaigsite musų mokyklą, tuomet ga
lėsite lengvai uždirbti j savaitę $6G. 
Nieko nelaukite. Veikite greit.

SUPERIOR SIGN SCHOOL 
2139 So. Wabash Avė. 

Telephone Calumet 2619

NORIU pirkti žemės nuo 1—5 
akerių Chicagoje, tarpe Crow- 
lord ir VVestern Avė. į pietus.

Atsišaukite
5709 S. Carpenter St.
Tel. Englevvood 8137

4 
ir 4 kamb. aržuolo trimingai, 
geriausia^ 
ir kiti 
Randasi 
VVestern 
$10,800.

4-fl. naujas mūrinis namas, 4 
dviejų lotų pa- 

VVestern 
gražiausio par-
Kaina tik $28,-

mirlnerj su imt- ()0() įmokei $9,000.
.2-11. muro namas, 5 it 6 

kamb. aržuolo trimingai, 2 at- • 
skiri boileriai, randasi gražiau
sioj vietoj prie paiko ir bulva
ro, greitam pardavimui kaina 
$12,900, imokėt $4,500.

2-fl. medinis namas, 
elektra, lotas 50x125. 
Brighton 
mė, kaina 
$2000.

esu

PARSIDUODA Photo Studijos 
įrengimas, vertės $2001); parduosiu 
už $806. Pirkite, nes geresnės lai
mės vargiai turėsite.

1739 S. Halsted Si., ('.hicag> 
Box 688

PARSIDUODA mažas groseris. 
Kambariai pagyvenimui. 1115 So. 
Union Avc.

vanios, 
Randasi 

parke. Stebėtina že- 
tik $5000, įmokėti

PARDAVIMUI naujas 5 kambarių 
1 bungalow, karštu vandeniu šildomas, 
dideli kambariai, moderniškas, gero
je apielinkėje, netoli nuo Central ir 
Belmont, kaina $8,250, $1,000 cash, 
kitus išmokėjimais.

HANSON & OSTROM 
3550 N. Cicero Avė.

NEMOKĖK RENDOS
Teaul tau kitas moka; nupirksi 

2 Datų medinį namą ir 2 karų ga- 
rržą. Namas pastatytas ant cemen
tinio fundamento, rendos neša $64 
i mėnesį 
likusius 
mokėsi.
Parke, 
ketos.

į. reik įmokėti $1.000 caslj, 
po $30 j mėnesj kol iš- 
Nnmas randasi Brighton 

Gatvės ištaisytos ir išmo-

A. MIC. HALO, 
2545 W. 69 St.

BARGENAS Brighton Parke. Par
duosiu arba mainysiu 5 kambarių 
cottage ant loto arba grocer storo, 
kaina $3,500, $500 cash, likusius 
ant išmokėjimo. Su reikalu kreip
kitės pas A. Grigas, 3114 South 
Halsted St. Tel. Boulevard 4899.

PARSIDUODA duonkepykla ge-, atyiia 
roj apirlinkėj. Biznis gerai eina. A11UA 
315 S. \Vestern Avė.

PARSIDUODA kriaučių supa, 
valymo, prosymo ir dažymo, ge-t 
riaūsi įtaisymai ir steam prosini- 
mo mašina; darbo užtektinai, što
ras ant kampo, didelis su trimis į 
ruimais dėl gyveninio. Remia pigi, 
priežastis pardavimo du 
iriai. 3961 Šo. Campbell Avė.

PARSIDUODA grosernė, saldai
nių, cigarų, mokyklos įrankių ir 
minkštų gėrimų įstaiga. Parduosiu 
su forničiais ar be jų. Kam reika
lingi grosernės fixtures, galiu par
duoti.

Jefferson

PARSIDUODA poolruimis. 3 sta
lai ir pagyvenimas 4 kambarių. 
Geras barberio bizniui. 4211 So. 
Maplc\vood St. Tel. Lafayette 5748

DELI K A TESEN, groseris, mėsa, 
bekernės tavorai, saldainiai, ciga
rai ir t. t. Gerai įrengta, gerai ap
simokantis biznis, Northvvest Šitie, • 
visai nėra konkurencijos, visa apie-1 
linkė priguli prie šios krautuvės,1 
augštos rųšies fikčeriai, didelis 
stakas, pigi renda drl moderniš
kos krautuvės, yra gražus 5 kam-j 
barių Hutas, vana ir garažas, ga-1 
ru šildomas, galima uždirbti daug 
pinigų, iš priežasties pirkimo na
mų tūrių parduoti, už $1800 
pirksite viską, verta dvigubai, 
šaukit taipgi nedėlioj, 
, 3819 N. Central Avė.

Imkit Irving Park karą iki 
VVest, ir eikit 2 blokus į pietus.

SPEKULIANTAMS
Lotas 25x125 ant VVestern

Avė. prie 59th St. Kaina $3500
Lotas 25x125 ant 59th St. 

arti VVestern Avė. Kaina $3500
Lotas 25x125 ant 69th St. 

arti Talman Avė. Kaina $1800

Kreipkitės pas

Aš NORIU mainvti savo 40 t -J akrų žemės, pačiame viduryje 
citrų augančioj sekcijoj nuo 
Southsvest Floridos. Prie,dide
lio išsivystymo. Netoli smar
kaus miestelio ir geležinkelio 
centro. Mainysiu į apartamen- 
tinį namų, gero loto arba 
lingę farmą.

PARDAVIMUI arba mainymui 5 
kambarių bungalow, modemiška, fur
nas šildoma. Keeler ir 48 St., mainy
siu j bučemę, grosernę, saldainių 
krautuvę, kaina $7500.

5126 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2853

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas, 5—6 kambarių, yra el< 
gasas, vana, 2 karų garažas, 
na $16,000, cash $5,000.

646 W. 61 st Plane 
Klauskit I augŠčiujė

kai-

Piano Lekcijos
Pranešu Chi- 
c a g iečiams, 
kad aš duodu 
piano lekci
jas. Kas nori
te gražiai iš- 
mokti pa
skambinti, tai 
ateikite pas 
mane. Kaina 
labai prieina
ma. Del pla

tesnių informacijų kreipkitės:
Bronislava Poškaitė 
4446 So. Sawyer Avė.

Tel. Lafayette 4787

K .1. MACKE and ( OMPANY 
(Machiukas)

2436 VVest 59th St. 
Tel. Prospect 3140

Boom 315, 160 La Šalie 
Burnham Bldg.

. -____ , HlVi—  —

der- Brighton Park
elek-Medinė cottage, yra skiepas, 

tra, vana, L karo garažas, netoli lie
tuvių bažnyčios ir mokyklos, tikrus 
bargenas, kaina $4000.

4055. Archer Avė.

BRIGHTON PARK
2 AUGš'l'U naujas 

mas, 2—4 kambarių 
vieloje, cash 
Bargenas ...

$3500

2 AltiSlU naujas 
mas, 2—4 kambarių 
lotas, geroje vietoje, 
Ekstra diedlis 
nas ........... ................

mūrinis dh- 
fiatai, geroje
$8200

mūrinis na- 
flatai, platus 
moderniškas.

is $9800
namas, 2—6 

geroje

PARDAVIMUI] medinis namas, su 
bizniu. Savininkas nori apleist Ame
rika, užtat parduos pigiai. Naujienos,; 
1739 So. Halsted St., Box 685.

REAL ESTATE MAINYMUI .
10 Flatų Kampinis Mūrinis Namas 

2-5 ir 8-4 kambarių, garu šildomas 
--------------------------------------------- Į moderniškas, beržo trimingai visur 
PARDAVIMUI'2 flatų puikus na- didelės įplaukos, visi ffatai išrenduotij 

mas; parduosiu arba mainysiu ant i 
luto arba bučernės.

IŠSIMAINO 3 flatų namas su 
karų 
Kas 
k i t.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
augštų medinis namas, krautuvė ir 
fiatai, garažas, prie 18 St., netoli 
String St. Yra saldainių, notion ir 
ice iręam biznis, daromas geras 
biznis. Turiu pigiai parduoti. Mai
nysiu į lotą ir biskį pinigais.

Kreipkitės:
S. G. TUPONICH 

1829 Blue Island Avė.

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTX)

ANGLŲ KALBA
mokėti kiekvie-

šioje šalyje.
angliškai visur
pirmybę. Ang-

- ...... .. _l 2’
garažu; mainysiu ant loto.' 

norit gerą progą, pasiskubin-!

randasi . gražiame Marųuette Manor, 
mainysiu į išmokėtą cottage ir cash 
arba j 2 arba 4 flatų namą. Ką jus 
turite? Hemlock 1701.

NAUJAS 2 flatų mirinis namas, 
yra skiepas, 4—4, 5—5 ir 
kambarių, geroje vietoje, bus 
duotas pigiai. Atsišaukite. 

8992 Archer Avc.
Tel. Lafayette 9305 
arba Republir 8915

(i—6 
pur

F. G. LUCAS & CO.
1108 Archer Avc.

Phone Lafavette 5107

yra labai svarbu 
nam gyvenančiam 
Kurie kąlba gerai 
turi pasisekimą ir 
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stes, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo i^- 
veskio Mokykloje kleso.se ir per 
laiškus (correspondąpce). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted SL, Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
PARSIDUODA PIGIAI
Išvažiuoju i kitą miestą.

Bizniavus medinis namas, Storas, 2 
fiatai ir garadžius, lotds 180 pėdų il
gio, rendos neša $90 j mėnesi. Kai
na $7000. inešti $1000. Kreipkitės.

10194 Winston Avė., 
kampas Vincennes

PARSIDUODA 2 lotai ant Cali- 
fornia ir 67-tos, itnproved. Parduo
siu pigiai. 6010 S. Sacramento Avė.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu <lel automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiurėjiiną 
jųsų išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus, Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

BARGENAI
Visai naujas bungalo\v, mo

derniškas, $3(MM) cash, kitus 
pigiau negu renda. Atiduosiu 
pigiai, 3725 North Cicero avė. 
Tel. Pal. 8059.

2 AUGŠI'U mūrinis 
kambarių fiatai, skiepas, geroje J 
vietoje, cash reikia $2500, kitus’ 

nu-Į kaip remią. Spe- C 1
cialis ■ bargenas ......... ▼ ■ VvvU

MŪRINIS namas, 3 krautuvės su 
skiepu, atneša rendų į mėnesį $180. 
Cash reikia $5000; mainysime į| 
mažą namą. Bar- $17000

Mes darome visokius mainus. At- _____ .
pasikalbėkit su mu- nysiu į bungalow, cottage arba į

Atsi-

5600

duoti
nj, tinka dėl
5 fiatai ir
kos.

Kreipkitės:
5258

I lauk iš biznio, turiu pnr- 
į beveik naują namą ir biz- 

ir bučernės, 
geros įplau-

grosernės 
krautuvė,

S. Union Avė.

GRAŽUS AŽERAS

prie

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, gera, pelninga vieta. Kas nori 
greitu laiku pinigų padaryti? Biz-1 silankvkit ir
nis eina gerai. Pardavimo priežas
tis patirsit ant vietos.

Kreipkitės:
1967 Canalport Avė,

BUČERNĖ ir grosernė parsiduo- 
da; didelis trokas prie biznio. Se
nas biznis, išdirbta vieta. Del rei
kalo greito pardavimo, nes išvažiuo
ju j uk) gyventi. Parduosiu už pir
mą

mis.

B. R. PIETKIEWICZ & 60
2612 W. 47th Str. '

IŠMAINYMUI
2 I’LATU moderniškas mūrinis 

namas, netoli McKinley Parko, mai- 
11^ .MII f MIIIIAUIV", X I
seną 2 flatų biznio namą arba ką 
jus turite į mainus,

2031 \V. 35 St.
Tol. Lafayette 0909

Parsiduoda 40 akrų ūkis
Cedar Lake, Ind. Gera žemė. Gra- 
žiausis sununer resorto apskritis. 
Proga dvigubuoti pinigus; sumanin
gus žmones laimė laukia. Pigiai. 
Užintcresuotieji adresuokite:

C. Z. URN1CK, 
10—118 N. La Šalie St. 

Chicago, III.

FRANK ST ASU LIS
teisi ngų pasiūlymą,

1 Eatf 103rd St.
Tel. Pullman 0227

Bargenai
muro

PARSIDUODA Restoranas — Ice 
creani Parlor visas arba pusę. La
bai pigiai.

' 4102 Archer Avė.

PARDAVIMUI krautuve, su narnu 
arba be namo, labai' geras biznis, ge
roje vietoje, tikras bargenas.

Tel. Roosevelt 4009

PARDAVIMUI pusė groserio ir 
meat murkė t biznio. Priverstas esu 
gr|žti j New York, tad tuoj ir pigiai 
parduosiu. Nupirkę turėsite gerą 
biznj ir padarysite gerus pinigus.

Atsišaukite
AUGUST KRIKŠČIŪNAS, 

821 W. 34th St.

GROSERNfi ir bučernė su namu 
ar be namo. Parduosiu ar mainy
siu ant nedidelio narnoj 4238 So. 
California Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui mū
rinis namas, krautuvė ir 4 fiatai, 
rendos $1,800 j metus, geroje vieto
je prie I8th St. Tikras bargenas, Iš
mokėjimais. Naujienos, 1739 So. Hal
sted St., Box 686.

PARDAVIMUI per savininką 2 
flatų, 4—4 kambarių, Englewoode, 
lotas 25 y 125, furnas šildomas, 
elektra, landrės loviai, 1 šmoto 
porceiinės sinkos, 3 karų garažas, 
už $6000 greitam pardavimui.

6114 So. Carpenter'St.
Tel. M'entyvorih 6131

PARDAVIMUI 6 kambarių 
medinis namas, 2 metų senumo, 
cementinių blokšti pamatu, nau
jai dekoruotas, furnas šildomas, 
yra visi įrengimai, 1 blokas nuo 
West Elmhurst Electric stoties. 
Atdara nedėlioj, kaina $6950, 
cash $1000, 316 Eggleston Av., 
Elmhurst ar RC.Allen, Lombard

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

4— 1 KAMBARIU naujas 
namas su sun parlor, ant lith ir 
Talman Avė.

5— 5 KAMBARIU naujas muro 
namas su 3 bedruiiniais. Randasi 
15th So. Fairfield Avė.

'Tie abudu namai yra pirmos kle- 
sos užbaigimui, geros vanos ir ap- 
ron sinko.s; beiznicntai 
stogai. Gražiausioj vietoj 
Parke. 
, Ateikit , ir pamatykit, 
garsinant tik bargenus.

4405 So. Fairfield

$500 CASH

vanos 
ir b'ungalovv

Brighton
nes mes

PARDAVIMUI n.minis 5 ir (i 
ruimų namas. Mūrinis garažas. Ga
ru šildoma; viskas modemiška1 
įrengta. 10 flatų bildingas parsi
duoda arba išsimaino. Viskas mo
derniškai įrengta. Del reikalingu
mo pinigų greitai parsiduoda. 3036 
VV. 62nd St., i lubos užpakaly.

6 RUIMU cot.tagę; yra maudynės, 
elektra, beizmentas. Kaina tik 
$3600. ant labai lengvų išmokėji
mų, $700 cash; 2 pagyvenimų na
mas. 6 ir 4 ruimai, garadžius 2 
mašinoms. Kaina $3000.

BBK'rllTON Parke, Maplevvood 
Avc. 3 flatų, 2 po 4 ruimus ir vie
nas 3 ruimų. Savininkas mainys 
ant 6 ruimų cottage ar bungalo-w. 
Kaina $7000.

Kreipkitės.
K. VALAITIS

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

40 AKRU žemės ant kampo dvie
jų gerų kelių. Gera- bile kokiam 
bizniui. Visokių vaisinių medžių. 
Didelis 5 kambarių namas,. višti- 
nlnkas, daržinė ir canarian house. 
Parduosiu arba mainysiu.

Mrs. R. Harris
5942 S.z Artesian Avė.

ANT pardavimo naujas mūrinis 
namas; 2 fialai po 6 kambarius, ar- 
žuolo baigtas, vėliausios mados, 
karštu vandeniu šildomas, 2 karų 
mūrinis garažas; parudosiii pigiai 
arba mainysiu ant biznio praperlės 
arba ant lotų. 6635 S. Rocksvell St.

irPARSIDUODA 3 lotai ir muro 
namai. Vieta tinkama snliunui ir 
restoranui. 2-116 Blue Island Avė. 
Jei. Cicero 2801-J.

PAKSI»UO»A maža, namelis ir 
garažas dėl 3 karų, galinta nupirkti 
su mažai pinigų, savininkas pats 
duos paskolą. Lai agentai neatsi
šaukia. Atsifiaukit nedėlioj visą 
dieną.

4626 S. Rockwell St. 
M. Alex

MORTGECIAI-PASKŪLOS

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

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

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus. .

Uždirbkit $65 iki $125 
į savaitę

Murininkystė — Pleisteravimas.
Jstokit dabar. Bukit prisirengę dėl 

pavasario statybos. Speciali kursai.
7 DIDELĖS MOKYKLOS 

Jstokit j arčiausią jums mokyklą.
Chicago Bricklayįng 

Schools, Ine.
2029 Indiana Avenue
1444 W. Lake Street
6704 So. Halsted St.

10455 Avenue M., cor. 105th 
Lawndale Hali cor Ogden & Trumbull 

■ '00 W. Duval St., Jacksonville, Ela.

11334 WASHTENAW Avė. 4 kam
barių muro cottage, lotas 50x134, 
kaina $3400. Kitas didelis 6 kam
barių hungalov, tile vana, kny
gynas, bufetas, kaina $7000, savi
ninkas, 8620 S. Union Avė.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda mūrinis namas 2 flatų 

5 ir 6 kambarių, karštu vandeniu šil
domas, viskas naujausios triados, ne
toli Marųuette Road. Sykiu su na
mu galima pirkti ir rakandus. Savi- GERIAUSIA VIETA.

Bri<igejporte 2 fiatai po 6—6 
kambarius, karštu vandeniu apšil
doma, aržuolo medis, etc. Namas 
tik porą metų senumo. Savininkas 
parduos su mažu įnešimu.

3332 Union Avė.

DIDELIS BARGENAS
Kliubas l

trečias nuo kampo, nat Town of. . ... . «. Tinkan-ir
Pi-1 Lake, 46 ir S. Paulina St. 

lis dėl biznio arba kitokio namo.
— I Parduoda labai pigiai. Atsišaukite

ATFIS pirmutinis į mano 
namus su $125, tas nupirkt mano 

. *450 v'ertės pianą; kaip gaujas, 
kendzių štoras. leidžiu miestą iš priežasties 

enimui. Pardavimo sveikatos.
Kreipkitės:

2957 Loomis St. 2 fl.

PARDAVIMUI lunch ruimis 
nesvaiginamų gėrimų parloras. 
giai. 1220 W. 69th Street.,

Ap 
ne-

parduoda nuosavų *°^»'ninka8 važiuoja į IJetuvų, parduosiu
pigiai. j

6729 So. Artesian
.. 1 —— i i . .... -

GRAŽUS, šviesus, 2 augštų mūri
nis namas, 6-6 kambarių, kaistu van
deniu šildomas, su grindimis vjškai, 
gatvė cimentinl ir apmokėta, netoli 

PARDUOSIU ar minaysiu muro 56 St. ir Kėdzie Avė., parduosiu kiek 
2 pagyvenimų namą ant mažo biz- kainavo. Nereikia brokerių nei mai- 
niavo namo. Vieta gera; namas nau- nų. Nedėlioj nuo 10 iki 1. 
jas. 2450 VV. 15th PI. Ist floor. Phone Midvvay 7901

JUOZAS VILIMAS 
1105 S. Fairfield Avė.

PARSIDUODA namelis $2000 ver
tės, mainyčiau ant grosernės arba 
mažos farmelfts netoli Chicagos.
5104 Archer Avė. Tel. Lafavette 

2014.

$20 iki $30 kuomet 
mokinsitės

Automobilių biznis. Ataišaukit ai 
ha rašykit, suteikit telefono numerį.

MR. DĄVIES
8 S. Dearborn St., Rooin 615

kleso.se

