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Kaune dėl tvano daug MaM! m*™ b*'la... , & prasidės šiandiežm. liko be pastogės
248 pasažieriai žuvo trau

kinio katastrofoj
Šiandie Italijoj prasideda byla 

dėl nužudymo Matteotti
Del potvynio Kaune šimtai 

šeimų be pastogės
248 žmonės žuvo trau 

kinio katastrofoj
Nemuno ir Nerio sričių gyven

tojų padėtis katastrofinga; 
milžiniškos žalos padaryta

93 kiti pasažieriai buvo sužeis
ti didelėj traukinio nelaimė. 
Kosta-Rikoje

SAN JOSE, Kosta-Rika, ko
vo 15. Kiek iki šiol žinoma, 
du šimtai ir keturiasdešimt

kiti sužeisti 
baisioj traukinio katastrofoj, 

Kosta-Ri- 
my-

KAUNAS, kovo 14. (ŽTA).
— Del negirdėto dar potvynio, 
kurs kas valanda darosi vis rūs
tesnis, padėtis gyventojų Ne- žmonių buvo užmušta, o devy- 
muno ir Nerio srityse pasidarė 'niasdešimt trys 
katastrofinga.

Abidvi upės išėjo iš savoj kuri atsitiko vakar 
krantų, užliedamos plačiai že- kos geležinkely, apie šešias 
mesnes vietas, ir pačiam Kau- lias nuo San Jose miesto, 
nui gresia didelis pavojus. Jau 
dabar žemesnės miesto dalys 
užlietos ir šimtai šeimynų liko 
be pastogės. Vandens padaryti 
nuostoliai siekia milionus litų.

Gyventojai labai išsigandę 
juo labiau, kad vanduo nepa
liauja kilęs, ir niekas nėra*tik
ras, kad potvinys’' ir jo nepa
lies. Turtingesnieji iš anksto 
kraustosi* su savo manta į sau
gesnes vietas, kur vanduo ne
galėtų pasiekti.

50 žmonių žuvo per potvy 
iii Ekvadore ,

Trys vagonai buvo visai 
daužyti, vienas nukrito 
tilto į Varilla upę, o du pasili
ko bekabą nuo 190 pėdų aukš
tumo kriaušio.

Traukinys gabeno ekskursi 
ninku partiją, suorganizuotą 
tikslu sukelti fondą įsteigti se
neliams prieglaudos namus.

Visi pasažieriai 
vien farmeriai ir 
savo šeimynomis, 
su rengėjas, profesorius 
Cisco Alizago, buvo taipjau už
muštas.

nuo

buvo beveik 
ūkininkai su 

Ekskursijos 
Fra n

GUAYAQ1TL. Ekvadoras, 
kovo 15. — Apie penkiasdešimt 
žmonių žuvo per potvynį Oi o 
provincijoje, kur dėl neapsako
mai smarkaus lietaus, srautu 
pylusio be paliovos per aštuo
niolika valandų, Jubones upė 
smarkiai patvino, užliedama 
apielinkes. Potvynio padaryti 
medžiaginiai nuostoliai sielęįą 
apie 2 milior.u dolerių.

Dar 50 socialistų išvaryta 
j Sibirą

Baku mieste įvyko masiniai 
darbininkų, socialdemokrati 
ir “eseru” areštai

Konfiskavo $100,000 
vertės morfino

ST. LOUIS, Mo., 
Federaliai 
Itagažą, su 
fino. Du 
ai eštuoti.

kovo 15.
agentai suėmė 

$100,000 vertės mor- 
asmens taipjau buvo

čia

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

BERI.1NAS, kovo 15. Ii 
Maskvos praneša, kad šiomi1 
dienomis bolševikų valdžia iš 
varė į 'Tui uchansko kraštą, žie
mių rytų Sibirą, dar penkia: 
dešimt socialistų.

Visi tie 50 socialistų buvo iš 
danginti iš Baku, kur per pas
taruosius du mėnesiu įvyko di 
dėlių masinių areštų darbiniu 
kų, socialdemokratų ir socialis
tų revoliucionierių. Tarp areš
tuotųjų buvo daug tokių, kui 
jau daugiau kaip per penkerius 
metus nedalyvavo visai jokioj 
politinėj darbuotėj. Visiems 
jiems gresia trėmimas į 
tuosius Sibiro kraštus.

*Ne ramumai Charkove

šal-

Naujienos pagelbės jums 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bar genų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Iš Charkovo praneša apie į- 
vykusį ten kruviną susirėmimą 
tarp valstiečių ii- kareivių. A- 
biejose pusėse buvę daug už
muštų ir sužeistų. Kova įvy
kus po to, kai minia valstiečių 
puolė kalėjimą, bandydama pa
leisti iš ten šešis savo drau
gus.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (anie -30 

2, dau-

1 užmuštas, 4 sužeisti 
traukinio katastrofojKlasifikuotųjų 

nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas 
žodžių) vienai dienai, $1.1
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

HIGHLAND, III., kovo 15.
Vakar rytą netoli nuo Pierron, 
Ilk, ištrukęs iš bėgių susikūlė 
greitasis Pennsyl vania trauki
nys No. 13, bėgęs iš New Yor- 
ko į St. l/iuis. Katastrofoj lo
komotyvo inžinierius, Hackett, 
buvo užmuštas, o keturi trauki
nio tarnautojai sužeisti, du jų 
labai pavojingai.

CIIIE I I, Italija, kovo 15.
Rytoj [šiandie] čia prasidės 
sensacinga byla dėl nužudymo 
parlamento atstovo, socialisto 
Giacomo Matteotti, kurs buvo 
fašistu žudeikų išgabentas iš 
Romos ir laukuose nudaigotas 
1924 metų birželio 10 d.

1 Kaltinarrių yra penki as
mens: Amerigo Dūmini, Albino 
Volpi, Giuseppe Viola, Ameleto 
Poveromo ir Augusto Malacria.

Ryšy su Matteotti nužudymu 
buvo areštuoti iš viso dvide-1 
šimt penkf asmens, aukšti fa- j 
šistų valdininkai ir vadai, bet 
išskiriant 
byla bus 
kiti buvo 
paleisti.

Vienas 
buvęs dagi aukštas valdininkas, 
bet dabar pabėgęs į Franci ją, 
Cesare Rossi, sako, kad Matte
otti nužudymas buvęs padary
tas su žinia ir pritarimu dik
tatoriaus Mussolinio.

UUUJ\(<I 11 KyVzV

minėtų penkių, kurių į 
dabar 
senai

tardoma, visi
išteisinti ir

Parapijoms gina kunigą, 
pasmerktą už hereziją

Kun.* Geelkerken netiki, kad 
žaltys rojuje gundęs Ievą 
ragauti vaisiaus

pasakos, 
ir 

užginto

būtent, 
gundės 
medžio

to pa-

AMSTERDAIMAS, Olandija, 
kovo 15. ---- Reformatų bažny
čios kunigas J. Geelkerken piieš 
kiek laiko buvo viešai pasakęs, 
kad jis labai abejojąs teisingu
mu biblijos
kad žaltys kalbėjęs 
levą ragauti 
vaisiaus.

Bažnyčios sinodas dėl
darė teismą, kaltindamas ku
nigą Geelkerkeną dėl herezijos, 
ir pareikalavo, J<ad jis raštu 
duotų prižadėjimą tikėti ir skel
bti taip, kaip biblija kad sako.

Kunigas Geelkerken atsisakė
buvęs fašistų vadas,

1,000 nusikaltėliu amnes 
luotą Ispanijoj

Ispanija, 
Alfonsas 
kuria daugiau 
politinių nusi-

MADRIDAS, 
15. — Karalius 
rašė amnestiją, 
kaip tūkstantis
kalteliu paliuosuojama iš kalė
jimų. Daugeliui kitų kalinių 
bausmė' tampa sutiumpinta.

Anglas, “įžeidęs” Mu
solinį, pasmerktas 

kalėti

[Pacific and Atlantic Photo]
John E. Audrus, žinomas New tatai padaryti, ir dėl to sinodas 

Yorko multimilionierius paskel- suspendavo jį trims mėnesiams,
be, kad jis patiksiąs $50,000,000 
įsteigimui biedniems vaikams 
prieglaudos.

ligi pasitaisysiąs.
Už savo kunigą betgi užsis

tojo jo parapija. Susirinkę pa-

34 angliakasių užberta 
kasyklose Silezijoj

BERL1NAS, kovo 15. - | 
kovo jBeuthene, Aukštutinėj .
pasi-'i°j, įdubo Kaisteino kasyklos’ 

ir užbėrė urve trisdešimt ketu- į 
ris darbininkus. Barškinami l 
iš kasyklų signalai rodo, kad i 
užbertųjų trys yra negyvi, o 
visi kiti pavojingai sužeisti. 
Daroma pastangų užbertuosius 
atkasti, bet dėl naujų įdubimų 
pavojaus darbas eina labai pa- • 
lengva.

FLORENCIJA, Italija, kovo 
15. Vietos teismas pasmerkė 
vieną anglą, NVilliamą Ellissoną, 
astuoniems mėnesiams kalėji
mo ir 1,500 lirų ($60) pabaudos 
pinigais už tai, kad jis “užgau
lingai” atsiliepęs apie diktato
rių Mussolinį.

Teismas pareiškė, kad nauja
sis įstatymas taikomas ne tik 
Italijos piliečiams, kurie žo
džiais užgauna valdžios galvą, 
bet lygiai ir visiems svetim
šaliams.

Karo padėties Lietuvoje 
panaikinimas palaidotas
ŠILIMO VASARIO 23 DIENOS POSĖDIS

Seimas apgultas žingeidaujančios publikos. Krik- 
ščioniŲ blokas rodo komedijas. Kunigo Dagilio 
esančio Amerikoj parašas Kaune nubalsuotas 
tikru! Karo padėties panaikinimo sumanymas 
grąžintas komisijai. KrikščioniŲ sabotažas su 
išimtimis!

24. [LŽ]. — 
publika ver- 

Pilnos

KAUNAS, vas. 
Seimas apgultas, 
žiasi dideliais būriais, 
publikai paskirtos vietos sve
čių , žiuri į posėdžių salę per du
ris net iš koridoriaus. Seimo 
prieškambary sargai nepajėgia 
sulaikyti į Seimą besiveržian

čios publikos ir kai kas su dra
bužiais prasiveržia viduriu.

Krikščionių” bloko prezidiu-
D-rasrapijiečiai didele balsų daugu- mo nariai sabotuoja: 

ma nutarė nepaisyti sinodo nu- Staugaitis vienas pirmininkauja 
tarimo ir palaikyti kunigą vie- jr kitas prezidiumo narių parei
to]. Vakar kunigas Geelker-‘gns atlieka. Paskelbęs įėjusius 
kenas per du kartu laikė pamo- ministerių kabineto įstatymų 
kalus, ir kiekvieną kaitą baž 1 ..............
nyčia buvo pilna žmonių. ;

Siiezi-Į Radikalas Max East
man vos išliko gyvas

ANTIKES, Francija, kovo 15.
Žinomas Amerikos radikalas 

įMax Eastman, buvęs nesvyor- 
kiškių žurnalų The Masses ir 
Liberator redaktorius, vakar 
bemaž nežuvo aeroplano katas
trofoj. Skrendant iš Rivieros

Į aeroplanas, kuriuo jis keliavo, 
užsidegė ore, 5,000 pėdų aukš
tumoj. Pilotui betgi pavyko 
nusileisti į jūres, kur vėliaus 
juos išgelbėjo Franci jos laivy
no laivas.

Naujas didžiausias 
francuzy garlaivis

ST. NAZA1RE, Francija 
kovo 15. Vakar čia buvo nu
leistas vandenin naujas, di
džiausias, franeuzų linijos ką 
tik pasistatydintas, garlaivis 
Ile-de-France, kuris plaukios 
per Atlantiką, darydamas kon
kurenciją kitų transatlantinių 
linijų didžiausiems garlaiviams. 
Ile-de-France yra 816 pėdų il
gumo, su tonažu 40,500 tonų.

“VIENYBĖ—GALYBĖ”

Tatai suprato Sovietijos jauni 
vagiliai, ir jie vienijasi,..

~ .. A1 t i tt'tk • i a • kad susiorganizavę?ensijos Aleksandro II Motina ir keturi vaikai fii
užmušimo dalyviams , žuvo ugny

KANE, Pa., kovo 15. — Sim- 
11 nužudymo 45 psono kaiųie, netoli nuo čia, ug- 

paminėti, nis sunaikino Samuelio Tow- 
neio namus, kurios liepsnose 
žuvo''Townero žmona ir ketver
tas mažų vaikų. Patsai šeimi
ninkas ir trys kiti vaikai buvo 
iš ugnies išgelbėti, bet taip 
degę, kad jiė vargiai begu 
sveiks.

ap- 
pa-

MASKVA, kovo 15. • Caro 
Aleksandro 
metų sukaktuvėms 
liaudies komisarų taryba nuta
rė paskirti caro nužudymo da
lyviams pensijas, po 250 rub
lius mėnesiui, ligi jų gyvos gal
vos. Tokias pensijas gaus as
tuonios moterys ir vienas vy
ras , tebesą dar gyvi, ('.aras 
Aleksandras II buvo Rusijos
teroristų užmuštas Peterburge KOMA, Italija, kovo 14. 
1881 metų kovo 13 dieną. Senatas vakar priėmė įstatymą, 

kuriuo įsteigiama nauja nacio- 
nąlė šventė Italijoj Kolum- 

202 svetimšalių kunigai bo Švente. Amerikos atradėjas 
ištremta iš Meksikos ,buvo kilęs is Genujos.-

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
15. — Vidaus reikalų departa
mento pranešimu, iki šiol iš 
Meksikos buvo ištremta 202 
kunigai svetimšaliai. Daugu
ma jų buvo katalikų kunigai.

Einant Meksikos konstituci
ja kunigais ir aplamai 
kiais Meksikoj gali būt 
gimiai, bet ne atėjūnai 
timų kraštų.

dvasiš- 
tik *čia- 
iš s v e--

CROYDON, Anglija, kovo 14.
- Vakar parskrido čia iš Kap- 

tauno, Pietų Afrikos, britų 
aviatorius Aliau Cobham, pada
vęs į ten ir atgal 16,000 mylių 

i kelionę.

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

Aplamai gražu; nedidelė tem- 
Įieiaturos atmaina; 
mainąsis vėjas.

Vakar
kai siekė

temperatūra 
29n F.
saulė tekašiandie 

džiasi 5:56 valandą.

vidutinis

viduįiniš-

6:02, lei-

projektus D-ras Staugaitis siū
lo perduoti juos komisijoms, 
bet dešinysis blokas pasiūlymą 
atmeta.

tekstas parašytas mašinėle. To
dėl abudu opozicijos atstovu 
siūlo klausimą grąžinti manda
tų komisijai, kuri galėtų atsi
klausti kun. Dagilio, ar jis su
tinka iš Seimo išeiti. Kademų 
bloko balsais pasiūlymas at
mestas ir atsisakymas pripa
žintas teisėtu, 'lodei po 15 
minučių pertraukos atstovas 
Telksnys jau daro priesaiką.

Toliau seka jau treti metai 
svarstomas karo stovio panaiki
nimo įstatymo su/nanymas. 
Kalba D-ras Grinius. Jis atsako 
j visus pozicijos 
karo 
ypač

argumentus” 
stovį palikti, pašiepdamas 
D-ro Draugelio “argumen-

to D-ras Grinius įrodo,

MASKVA, kovo 15.. Maži, 
neturį namų ir palaidai besi- 

.basXą po visą Rusiją vaikai, gy- 
Iveną paprastai vagišiavimu, da- atsisakymo rašto: 
bar ėmė organizuotis, kurti 
savo sąjungas. Jie pamatė, 

gali dau- 
kad “dirb-

Be 
kad mirties bausmė, kurią dau
giausia palaiko karo stovis, ne 
tik nusižengimus nesumažina, 
bet atbulai, juos daugina. Taip 
Kauno kalėjime laukia mirties 
11 žmonių.

Karo stovis turi reikšmės tik 
tiumpam laikui, pas mus gi jis 
tęsiasi jau 8 metai. Toliau vi
sos frakcijos daro triukšmingus 
pranešimus dėl motyvų balsa
vimo. Dešinieji tvirtina, kad 
karo stovis yra reikalingas ir 
todėl siūlo įst. grąžinti komisi
jom nois iš vietų girdisi kai 
kurių jų narių siūlymas visai 
įstatymą atmesti.

Valst. liaudininkai ir soc. 
dem. siūlo įstatymą tuojau pri
imti ir karo stovį panaikinti, 

įneš jis yra kenksmingas visam 
’; kraštui ir reikalingas tiktai ka

demų blokui, kinis be jo nesiti
ki teisėtu keliu lajinėti sekan
čius Seimo rinkimus.

giau “nuveikti”, ne 
darni” atskirai.

Ekaterinburge tie 
bastos susibūrė į taip vadinamą 
“jaunų vagių sąjungą”. Brian- 
sko mieste toki jau jauni vagi
šiai pasiskaidė į “kvartalus” 
arba apielinkes. Kiekvienas 
kvartalas ,turi savo “valdybą” 
iš penkių narių. Priklausąs 
vienam kvartalui vagišėlis ne
turi teisės eit vogti į kitą kvar
talą, jis gali yogti tik sava
jame.

Maskvoj yra susiorganizavus 
mažų pabastų “unija”, kurios 
nariai paprastai vagia tik viš
tas ir karvelius.

maži pa

• PASMERKTAS MIRTI

BU'ITE, Mont., kovo 15. — 
Tony Vettere, kurs praeitą lap
kritį užmušė Medorvillėj, Mon
tana, kitą italą, Antonio Favo- 
re, tapo pasmerktas mirties 
bausmei. Jis bus pakartas ge
gužės 2 dieną.

Pabėgo su $90,000 graznų

NEW YORKAS, kovo 15. — 
Trys gražiai apsitaisę jauni 
banditai, atėję į Sam Randelio 
graznų krautuvę, privertė savi
ninką atidaryti saugiąją šėpą 
ir paspruko su apie 90,000 do
lerių vertes brangmenų.

Pirmuoju dienotvarkės punk
tu, kademų bloko balsais priė
mus kun. Šmulkščio pasiūlymą, 
svarstomas kun. Dagilio atsisa
kymo nuo mandato klausimas. 
Mat, posėdžių salėj jau sėdi jo 
vieton atvykęs stud. Telksnys. 
Trijulės blokas nervuojasi, to
dėl dažnai suklumpa ir sukelia 
didelio juoko. Taip, ir šiuo 
klausimu atsisako jie referuoti. 
Nesant referento pirmininkas 
eina pri.e sekančių dienotvarkės 
punktų. Valdančiajame bloke 
kyla panika, bet vienas jų susi
griebia ir bėga referuoti. Žino
ma, jis randa visa tvarkoj.

Opozicijos atstovai įrodinėja 
priešingai. Atstovas Sugintas 
aiškiai įrodo, kad kun. Dagilis, 
kuris dar prieš Kalėdas išvažia
vo Amerikon, negalėjo š. m. va
sario 9 dieną Kaune pasirašyti 

visi daviniai 
sako už tai, kad tas raštas ne- 
atatinka tikrenybei. l’ž pana
šius nusižengimus valdininkai 
yra traukiami teismo atsako
mybėn. Ats. Purėnienė įrodo, 
kad Dagilis palikęs parašą be‘namas 
teksto ir tik vėliau čia Kaune reiškia, kad jis palaidotas

Balsuojant, Krikščioniu dem., 
Ūkininkų s-gos ir Darbo fede
racijos balsais Įstatymas grąži- 

Teisių komisijom kas

VELYKOS JAU ARTINASI
TELEGRAFUOKIT PINIGUS GIMINĖMS

Naujienos pasiekė didžiausio ir neuž
ginamo greitumo siuntime pinigų Lietu
von. 4-5 dienos Jūsų pinigai yra paskirtoj 
vietoj. Ir tasai greitumas Jums kainuoja 
tiktai 50 centų brangiau negu siunčiant pa
prastu budu, nežiūrint sumos ir adreso ii-- 
gumo.

Pinigai pasiųsti iki Kovo 27 bus išmo
kėti prieš Velykas, ' išskiriant pačius blo
giausius Lietuvos užkampius, kur greitas 
susisiekimas yra negalimas.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės, i mus 
ar musų skyrius:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Jei jums yra nusibodę 
paprasti.. .

YRA labai didelis reiškinys, kuomet tuzi
nais įvairių cigaretų rusių pasirodė ir 

vėl išnyko per paskutines dvi gentkartes, o 
Helmarai vis dauginasi ir dauginasi ir nie
kuomet neapvylė gerų cigaretų rūkytojų.
Bėgantis laikas ir papročiai negali sunaikyti 
nepalyginamos vertes ir nepaprastai gerų 
cigaretų.
Todėl jei jums nusibodo paprasti ir norė
tumėt gauti tikrus

Susipažinkit Su

11 elmAr
Karalienė Žymiausių Cigaretų

Kelionė Tiesiai I Klaipėdą

CHICAGOS LIETUVIU EKSKURSIJA
Po V. M. Stulpino Co. ypatiška priežiūra 

ši metą Baltijos Amcr. Linija nutarė paleisti 
savo didžiulius laivus tiesiai į Klaipėdos uostą

Pirmutinė Ekskursija laivu Estonia
May 18, 1926 m.

Antra ir paskutinė Ekskursija 
Jbiepos-J tily 17,1926 m.

Kurie jau seniai Lietuvą matėte, tai dabar turite puikiau
sią progą aplankyti savo tėvus ir gimines ir pamatyti dideles 
iškilmes Kaune.

Kelionė tiesiai Klaipėdon, ypač su mažais vaikais suma
žins vargą ir kaštus, negu važiuojant traukiniais per kitas val
stybes. Kurie važiuosite ant bile kurios viršui minėtos ekskur
suos tuojau atsišaukime delei informacijų, nes delei nepiliečių 
reikalinga mėnesis laiko išrūpinti pagryžimo dokumentus.

Užsisakykite vietas ir laivakortes tuojau.
Laivakorčių kainos į Klaipėdą:

3-čįa klesa į abi pusi tiktai $181.00, užčėdysit $44.50
Turistinė 3-čia klesa j abi pusi $196.00, užčėdysit $44.50
Antra klesa j abi pusi $270.00, užčėdysit $30.Ou

Visais reikalais kreipiatės pas

V. M. STULPINAS CO.
3311 So. Halsted St. Chicago, III.

Telefonas Yards 6062
=............ ■■ --------- ii

DR. J. F. KONOPA CHIRURGAS IR ]

XnA V Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 
"Iv/v 1 jr gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.

Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Mihvaukee Avė. ir Dickson St.
Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12

TEL. ARMITAGE 6145
.............. —------------------------ .. ......— V

I DR. A. WARCHALOWSKI 
OPTOMETRISTAS

I Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti
I stiklai ant vietos. *

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Armilage 3988

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

Chicagos Lietuvoj
Bužo A. Vanagaitis

. (Tęsinys)

Aš manau, kad dabar viskas 
pasikeis geron pusėn. Musų 
publika, girdėjus p. Babravi- 

, čiaus koncertus, atskirs pelus 
nuo grudų ir pradės reikalauti 
iš mėgėjų geresnio dainavimo. 
Tiesa, yra mėgėjų tarpe daug 
gerų ir talentuotų dainininkų, 
bet neturėjo progos girdėti sa
vųjų tarpe koncertuojant me
nininkus. šiandien, kada išgirs
ta Babravičių, tai girdi ir ma
to kokia * bedugnė tarpe tų 
žvaigždžių. .Jau mes lietuviai 
drąsiai galime didžiuoTis savo 
daina prieš kitas tautas. Turi
me artistų, kurie moka tinka
mai musų dainas išpildyti. Da
bar net musų kompozitoriai ge
resnes kompozicijas rašo iš po 
Babravičiaus artistiško išpildy
mo.

Dulko? Dėlto, kad kompozi
cijos išpildomos, o ne darko
mos. Taip yra. Kaip sau norit, 
bet mes turim tinkamai įver
tint p. Babravičiaus nuopelnus 
kaipo pirmo dainiaus pilnoj to 
žodžio prasmėj, kuris priau
gančiam lietuvių jaunimui yra 
idealas tobulintis dainos mene. 
Nepraleiskite progos neišgirdę 
jo dainų. Aš linkėčiau jam ap
lankyti visas kolonijas ir dai
nuoti musų broliams amerikie
čiams, supažindinant su tikru 
dainavimu. Lai musų lietuviai 
žino ir girdi kokios gražios mu
sų liaudies dainos. Toks kultū
ros darbas nėra apmokamas. 
Todėl .p. Babravičiaus reikia j 
prašyti, kad jis paaukotų savo 
tautai keliolika gastrolių.
Mielas Drauge!

Aš pirmiausiai prašau Tavęs 
apsilankyti ten, kur tik sulauk
si pakvietimą. Dainuok musų 
broliams amerikiečiams dainas 
taip, kaip jie dar nėra niekad 
girdėję. Gėrėsis klausytojai, iš
moks dainininkai. Mes Tavo nuo
pelnus tinkamai įvertinsiu! is
torijoj.

Buvai, esi ir busi mums pa
moku šaltinis, 'tavo dainos lai 
skambu po visas Amerikos lic- 
uvių kolonijas! Buk mums kel- 

’edįs į Meno Pasaulį!
Tavo Antanas.

Reiškia, vadinąsi, atvažiavo 
pas mtts į Chicagą, atvažiuos 
pas jus j Detroitą, į Clevelandą, 
Pittsburghą ir visur kitur, kur 
tik jus pakviesite. Mes, chica- 
giečiai; turėsim progą išgirsti 
p. Babravičiaus naujų dainų 
repertuarą Orchestra Hali, 26 
kovo. Tikriau sakant, po “Sur- 
prise Party” tą pėtnyčią.

Berašydamas apie atvažiuo
jančius ir atvažiavusius, užmir
šau savo “Birutę”. Aš tiek 
“procios” įdėjęs į tą “Surprise 
Party”, norėčiau, kad chicagie
čiai ateitų pasižiūrėti naujo vei
kalo. Tas nors ir menkos ver
tės veikaliukas, man atėmė 
daug energijos. Dirbau kartu 
su birutiečiajs po 4‘ kartus sa
vaitėj. Musų repeticijos neap
mokamos. Ne tik dalyviai ne
bus apmokami, bet ir aš. Tiek 
lo. Mes norim pasirodyt ką ga
lim padaryti, jei mums butų 
patogios darbo sąlygos. Apie 
“Surprise Party” susibarėm vi
sos talentuotos muzikos ir dra
mos pajėgos. Dirbam visi, kiek 
laikas leidžia. Lankome repeti
cijas ir rūpinamės lo veikalo

pastatymu. Vic kiek asabų: By- 
anskas, Jozavitas, Olis, Stogis, 
Sarpalius, tai vis muzikai, 
dainininkai. Dramos: Dundulie
nė, Milerienė, Jankus, Uktv’e- 
ris, aš ir keliosdešimtys biru- 
tiečių. Stengiamės padaryti 
“surprise” chicagicčiams, nes 
senai “Birutė” statė didesnį 
veikalą. Butume labai nepaten
kinti, jei musų darbus nepa
gerbtų chicagiečiai savo apsi
lankymu. Iširtų musų gražus 
būrelis, kokis dabar “Birutę” 
remia. Geriausios muzikos ir 
dainos pajėgos iš jaunųjų tar
po, o be to musų dramos moti
na p. Dundulienė ir visa eilė 
kitų talentuotų aktorių k. t. 
p. Milerienė, Jankus, Uktveris 
ir kiti. Chicagiečiai gali tik pa
sidžiaugti “Birutė”, kuri subū
rė apie save tiek rimtų pajėgų.

Padėkit mums, o mes iš kai
lio nersimės teikdami jums vai
dinimus platesnėj skalėj. Juk 
atvažiuoja dar daugiau artistų! 
Todėl neužmirškite, gerbiamie
ji, patys ir kiti.ms pasakykite, 
kad 21 kovo |vyksta Good
man Teatre “Birutes” statoma 
premjera “Surprise Party” pa
rašyta to paties žmogaus, ku
ris šiuos žodžius rašo. Neuž
mirškit tik Monroe “strytą”, o 
jau j| rudę nueisit tiesiai skros
dami Michigan avė. ir gelžke
lio “trekes” į pat Goodman 
Memorial Thcatro, kuris neto
li ežero randasi. Už tilto, tuoj 
po dešinei rasit “beismentą”, j 
kurį lįskite. Basi te gražiausi 
teatrą žemėj, lygiai kaip Lič
iu vos miške baravyką.

Pradžia 8:15. Nesi vėluokite, 
nes jokių “laukimų” nebus. 
Kas kam patiks ar nepatiks,' 
nėra svarbu, nes komedijoj tur 
būt pašiepiama gyvenimo kvai
lybės, bet dainės, neabejoju, 
kad patiks, kurių dainuojam la
bui daug. Teatre visos vietos 
puikiausios. Kaina tikieto nuo 
$2.50 iki $1.50. < Daug pigiau, 
negu panašus vaidinimai Ame
rikonų teatruos.!... Del tikietų 
kreipkitės Į birutiečius, kurie 
mielu noru jums patarnaus iš
narsto geresne vieta.

Bodus, tuo tarpu tiek buvau 
užsimojęs parašyti. Iki pasima
tymo Goodman teatre 21 kovo!

(Bus daugiau)

Ar Jura - Oda imti 
Arba Dega
Daug kentėjimų nuo visokių odos 

ligų galimu prašalinti laiku varto
jant Cadum Ointment. Jis prašalina 
niežėjimą ii degimą iš nykio 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, užgavirnų, skaudulių, nu
degimų, vabalų įkandimų ii t. t 
Jei jus negalit? gauti Cadum Oint 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

I METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas.
I Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

Smagiausia Ekskursija 
LIETUVON 

lai Bus Naujienų Ekskursija
Gegužio-May 15 dieną, 1926

WHITE STAR Linijos Laivu MAJESTIC

J. J. STRAZDAS, Generali. 
Naujienų Agentas, Detroit 
Mich. bus šios Ekskursijo 
vedėjas ir palydovas. Jis 
taipgi aprūpina detroitie
čius prisirengimo reikalais 
padaro reikalingas popie 
ras, parduoda laivakortes ii 
gelžkelio tikietus ir suteiki; 
patarimus visuose keli 
reikaluose.

Jo adresas:
1711 — 24th Street, 
Detroit, Michigan.

Naudokitės Patogumais!
\Tėra geresnės, smagesnės 
r taip gerai aprūpintos ki
tokios kelionės Lietuvon, 
kaip Naujienų Ekskursija, 
ju šia ekskursija keliauda
mas žmogus paveda visus 
avo rūpesčius ir reikalus 

palydovui ir keliauja liuo
bas, aprūpintas, patenkintas 
r ramus. Čia galirga jaus
is kaip namuose, kaip šve
duose,. kaip dideliame — 
Igame piknike.

Debutuoja Dainos Dr-ja Koncertą
Seredoj, Kovo-March 17 d., 1926

Pradžia 8:00 vai. vak.

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3131 So. Halsted St.

įžanga $1.00 ir $1.50

SOLISTĖS: Ona Pocienė, Marija Janušauskienė, 
Elena Rakauskienė, Elena Jovaišaitė, An- 
toinette švarliutė, Ida Lukošaitė ir Vikto
rija Volterai te.

SOLISTAI: Jonas Ramanauskas, Adolfas Zamba- 
cevičius, Justas Balsis, Antanas Chapas, 
Antanas Mačiulis, Vladas Gedvilas ir Sta
nislovas Jablonskis.

M.

i

WABASH GELŽKELIS
EKSKURSIJA prasidės iš Chicagos Dearborn stoties trečiadieny gegužio 12, 11:30 
vai. vakare. Chicago bus pirmas susijungimo punktas. Čia suvažiuos Naujienų 
ekskursantai iš visų aplinkinių miestelių ir susijungę su chicagiečiais keliaus 
Detroitan. Detroitas bus antras susijungimo punktas. Į čia suvažiuos ekskur
santai iš sekamų miestų: Omaha, Neb.; Dės Moines, Iowa; Kansas City, Kaupas; 
St. Louis; Springfield, III.; Westville ir iš visų kitų miestų ir miestelių, per kuriuos 
eina Wabash gelžkelis ir kuriems nepatogu atvykti Chicagon. Detroite susijungę 
visi ekskursantai keliaus į NIAGARA FALLS.

NIAGARA FALLS
Visi ekskursantai nuvažiavę i Niagara Falls, specialiais vežimais važiuos apžiū
rėti tų garsiųjų vandenpuolių ir papietavę keliaus New Yorkan. Į Niagara Falls | 
gali važiuoti ir palydovai iš Chicagos, Detroito ir kitų miestų ir, palydėję ke
liauninkus grįžti namon.

ERIE GELŽKELIS
IŠ Buffalo visi ekskursantai tais pačiais vagonais keliaus tolyn Erie gelžkeliu. 
Visi daiktai, išvažiavus keliauninkams į Niagara Falls bus galima palikti savo 
vietose, vagonuose. Vagonai užrakinami ir apsaugojami. Visa kelionė gelžke- 
liais bus puiki ir įdomi pilnoj to žodžio prasmėje. Kas norės lovą Pullmair vago
ne, tam buš parūpinta.

KELIONĖ NUO NEW YORK O 1 O ZL 
KLAIPĖDON IR ATGAL (Į) 1OU

BUKIT PRISIRENGĘ
NORINT keliauti su šia garsia ekskursija reikia būt prisirengus iš anksto. Ne
turintiems Amerikoniškų popierų reikia turėti gimimo metrikus, gauti Lietuvos 
užsienio pasas, viza, taksų sumokėjimo liudijimą ir leidimą sugrįžti; Amerikos 
piliečiams reikia — užsienio pasą ir vizą. Visiems reikia užsimokėti už laivakor
tę ir gelžkelio tikietą bent per 10 dienų pirm išvažiavimo.
Detroitiečiai kreipkitės pas musų generalį agentą ir palydovą, J. J. Strazdą, o 
chicagiečiai ir iš kitų miestų — į Naujienas.



NAUJIENOS, Chicago, TU

SPUOGAI PRAŠALINAMI
SU ŠITUO SU1PHUR

Lietuviai Advokatai

Telefonai

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Dearborn 9057

Serganti Žmonės
Jieškokit

pagelbos
ten

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

mus

Data: Kovas 16, 1926

CASH OR CREDIT

Vai. 10 ryte iki 8:30 vak. 
Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augftčiau

kūdiki 
praeis, 
gvdy-

BOHEMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

Jei nori turėt 
nuolatinę draugą • 
Skaityk Naujienas

W. J. Stankūnas 
FOTOGRAFAS

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

Namų Tek: Hyde Park 8395

PIRMA PAGELIU 
KŪDIKIAMS

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Pas*
2 morgičiams

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
• 3164 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Blvd. 3138 
Woitkievicz- 
BANIS

nekenk 
i reiku 
s slovi

3320 So. Halsted Street

ir pažįstamiems
— Lietu- 

Amerikos

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street

Office Boulevard 7042
Dr. CJ Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street' 
CHICAGO

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

Valandos

Lankykite Didžiausia 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

nepaprastu pasisekimu 
nervų, užkietėjimo vi- 

nusilpnėjimu, 
i, pečių, 

taipgi 
pūslės, 
o ligas

Reikalaudami

RAKANDU

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasatiskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 Sb. VVood St.
Telephone Lafayette 7617

Bes.: 12046 So. La Šalie St 
Telephone Pullman 8868

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi 
nėms 
NAUJIENAS, 
vos žmones 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1990. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų.

100 N. LaS'alle St., Chicago, III 
arba prie vietinių agentų

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

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

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

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

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

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

....................   Atkirp čia ..................................................

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

Optametrist
Sb^Tel. Boulevard 6487

1649 S'. Ashland A v.
Kampas 47-tos 

ant 2 lub

Vestuvių, Grupių ir Šeimynų 
Musų Speciališkumas

3315 So. Halsted Street
Opposite 33rd Place 
Telephone: Yards 1546

Res.: 11061 So. Irving Avė* 
Telephone: Beverly 2800 

Chicago, III.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

pedale*
pačių labo-

kaip bu-

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir Šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošnių. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng- 
\ i mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės

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.

Butkus Undėrtaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grrabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas, Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

Phone Canal 1713-0941 
Res. Midvvay 5512 

DR. R. C. CUPLER 
GYDYTOJAS jll CHIRURGAS 

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

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. 'Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

reuma- 
šonų, taipgi 
silpnų kepe- 

G ydom e

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Geriausios 
rųšies 

Reikalaukite nuo bi- 
le kokių pardavėjų

A. A. SLAKIS
Advokatas

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEI£ 

Lietuvis Advokatas

Advokatas
S. La Šalie St,, Room 2001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

9 v. v. apart Panedėlio ir 
PėtnyČios.

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 ir 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.
t Dienomis: Canal

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.
: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Af- 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
nio plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

Dr. W. Yuszkiewicz, 
1107 Milwaukec Avė., 2 fl.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS 
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms 
TEN IR ATGAL TIKIETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas 
NORTH GERMAN

C. Michel
(Lietuvis)

Deimantui, laikrodė
liai Ir visokie aukso- 
sldabro dalykai ant 
iAmokejiino metama lai-

ši luiną išbandyt 
alkūne. I ’žd 
ant kūdikio 
Jeigu žiliai, 
užėjo valgant 
tai greitai 
nors vidinius 
versti vėmimų 
lovoj, kol konvulsijos 
Vėl neužmiršk pašaukti

Naujos nupigintos kainos ten it at- 
Kd 3 klesoj iki Kauno ir atgal $20fc 

i $215, j Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

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

Musų dideli laivai milžinai, kai} 
M A J ESTI C, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMER1C, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 8-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkįtės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Ckleago. III.

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.

ti mitiną liuosuojančius vais
tus Jai galima vartoti “milk 
of magnesio”, arba prašykite 
patarimu nuo gydytojo.

Ar žinai ką daryti, kuomet 
kūdikis konvulsijoms suimtas? 
nuo jo nuvilk drapanas, įdek 
ji j cėberj ant mažiausia de
šimts miliutu. Vanduo turi bti-

Telephone Yards 0994

DR.' MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

šiai neverkia. Kuomet kūdikis 
serga, jis dejuoja ir kartais 
varto galvą nuo vienos puses 
i kitą. Verkiantis kūdikis pa
prastai vailgyli nori. Pikiai 
verkiantis kūdikis gal miego 
nori arba m gerai paguldytas. 
Neramus kūdikis garsiai verkia. 
Kuomet verkia su ašaromis 
akutėse ir užgniauštomis ran
kutėmis, tai ką nors ar kur 
nors skauda. Kiekveina moti
na turi pažinti savo kūdikio 
verkimą. [FLIS]

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hendock 1385

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

visokias legališkas popieras.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Ar žinai ką daryti kosuliui 
užėjus? Neduok kosulio siru
pų. Yra pavojinga. Vartok 
paprasto medaus arba šutintų 

Nakčiai vidurį 
nosies aptepk vazelinu ir uždek 
šaltą kompresą arba nestip
rią muštardos priekaitą ant 

ir krutinės. Klausk gydy- 
apie kosulio priežastį ir 
o patarimus.
darai, kuomet kūdikis 

verkia? Sergantis kūdikis gar-

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Central 1411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Kieta 
3323 South Halsted St. 

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

gerklės, 
įsigeria 
į raumenis. Jis 
tingus išmatas i 
hiojaus prašaliu 
lik sušylu nuo ktm 
įi< atsiunčia šviežių 
ją j gerklę. I 
lias terpentinas 
malonų kvapą.

| AKUŠERE A
Į Pasek m ingai pa
tarnauja mote* 
'rims prie ginrt- 
'dymo, patarimai 
i<lykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

A. MONTV1D, M. D.
1579 Milwaukee 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 St.
Valandos: nud 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

E PAI D TO

0 NG CORPORATION
0144

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;
Roseiande po pietų ir vakare.

SPECIALI ST A S egzaminą vo j ime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

M(S. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 111*9 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitosiuo.se rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

<los ryto iki ! vai. po piet.
Tel. Midvvay 2880

V. W. RUTKAUSKAS 
■ Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 53^, 
Tel. Central 6390

3223 S. Halsted St., Chicag 
Tel. Yard£ 4681

pRESentfor REpmnT
UNITED PR0FIT-S^lW?R£Mlį

Gydytoju Kabinetas
DR. S. LINECKI,

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

YUSZKIEWICZ, 
D.-C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na- 
turalis (be gyduolių it- be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka- 
tarąj nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerkles, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.

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

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

SKAUDAMA GERKLĖ?
VARTOKIT TERPEN

TINĄ
Terpenlinas yra žinomas kaipc 

pagvlba nuo skaudamo 
Kuomet trimite gerklę ji: 
rr odos skylotes tiesia 

prašalina neveiku 
- užsikrėtimą. .Ii: 

skausmą kaif 
o šilumos. I 
ir gryną krau 
(įprantama, ža 

degina ir turi ne 
Deginimas ir stip 

rus kvapas yra prašalintas, Ih 
sumažinimo gydančios jėgos. N.iu 
jas, perdirbtas produktas yra va 
dinamas ‘Turpo—Terpentino Oinl 
mentus.’ Del greitos pagelbos, nu 
sipirkilc slovikėlį Turpo. Arba de 
l>orsitiki*inimo reikalaukite DYKA 
sempelio. Laikykit jį pas sav< 
namie dėl išgydymo skaudumo? 
gerklės arba slogą iš pirmo pasi 
rodymo. Adres’.iokite Glassne* 
Company, Findlay, Ohio, 35c ii 
<(k\ slovikel iii i |>«ir<ln vimui pa 
visus aptiekorius.

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS

4454 So. Wcstern Ave< 
VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare

Džiaugiami1..
Hydyme 
durių, abelno 
tizmo, krutinės 
ir vualiu1 kūne 
nų, skilvio, inkstų, i 
taipgi v'ook'aH krauj< 
džiiu-iiu padūkimu.

Suteiksime jum i visok iu 
gyduoles prircmrta-i musų 
rstorijuj. Nedaro skirtumo 

apvilti kitų, atailankykit pas 
dadžinoti ap e tikrų jūsų liuos 

dasižinosit apie tai jūsų pa
čių kalboje. Nere'kčs mokėti už pa- 
turnavimų kol tik nesijausite ireriau.

Dr. Rowe.< turį diplomą dėl prak- 
t kav'mo medicinos Illinois valstijoj 
ir yra žinomai kaipo atsakantis gy
dytojas ir chirurgas. Jis Kaus ir Jū
sų pasitikėjimą, kuomet patys patir
site, ti>!p ir kiti tūkstančiai pacijen- 
tų patvirtins gabumą Dr. Bowes, ku
ris turi daua metų patyrimą didžiau- 
Zose klinikose ir ligonbučiose. Kiek
vienas pacijentas asmeniniai yra jo 
priturimas. Patarimai DYKAI.

DR. BOWES
Gydytojau — Spėriai iatas

8 So. Clark St.
Ant Trianule restauranto, 

žale Astor teatro

iso valandos: Kasdien nuo 9 ryto 
6:30 vakare. U ta minkė, Seredoj 

Subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė- 
j nuo 10 ryto iki 12 d'eną.

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

nuo 9 iki II 
nuo 6 iki 8 v

Ar Jus žinote, kad —
Kaunas, Lietuva, per visus 1925 

metus Lietuvoje parduota 5,211,119 
litrų degtinės arba daugiau negu 2 
litrai ant kiekvieno Lietuvos gyven
tojo už ką gauta 40,(163,476 litų. Ar 
jus žinote, kad grynas Turkiškas ta
bakas kuris turi labai gardų skonį 
ir kuris yra parvežtas vilš 3,000 my
lių kuris padaro Holmarus Amerikos 
augščiausios rųšies cigaretus.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., 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 
atraktai. — Ingaliojimai 
kola pinigų

Tikras apsaugojimas nuo socia
lių ligų, užtvirtinta per Europi
nius gydytojus. Prisiųskite 82 už 
pilną prirenginią, Del informacijų 
rašykite pas

l’HARMA LABORATORIES
36 So. State St., Chicago

Kuomet knlo 
s, kuo- tojo 

nuo kūno sek 
suterštą 

'l’aip da
rant kūdikį galima kokia liga 
ižkrėsti. Ant išdegintos /.aiž
ios tuoj uždėk šmotus minkšto 
\vslo skuduro, skuduras turi 
juti pamerktas į vandeni, ku
kame įdėta “bicarbonate of 

’>oda”. Neprih i^k oro prie žaiz - 
los. Kuomet skaudėjimas tru- 
)iili apsistoja, reikia uždėti 
‘zink cxide” ir aprišti.

Ar žinai ka dai’vti. kuomet 
kūdikis sloga apserga? Pagul- 
tyk lovoj ir ten jį laikyk, ko! 
karštis pranyks- Duok valdyti, 
bet daug vandens gerti. Vai tok 
kokį' gerą aliejų vidurius pa- 
liuosuoti. Dūk kelios lašelius 
vazalino į nosį kas kelias va
landas. Jeigu gerkly skauda, 
patartina į pusę puoduko įpilti 
kelius lašelius “listerine” ii 
šaukštuką “bicarbonate of so
da’’ ir gerklę plauti. Jeigu 
sloga neapleidžia kūdikį arba 
vaiką, kreipkis prie gydytojo. 
Jis gal ras kad adenoidai arba 
tonsilai blogame padėjime.

Ar žinai ka daryti viduriams 
užkietėjus? Beveik visuose at
vejuose tiesioginė priežastis 
yra būdu, kuriuo kūdikio mais
tas yra paruošiamas. Tinkamas 
nustatymas maisto,* kad jis 
sutiktų su kūdikio noiTiis ir 
reikalavimais, dažniausiai už
kietėjimą prašalina. Gal val
gyje nėr užtektinai riebumo? 
Gal perdaug arba neužtektinai 
cukraus? Gal negana kūdikis 
valgo vaisių ir žalių daržovių? 
(ial vaikui reikia gerti daugiau 
vandens. Gyduolių labai ne
gudru yili naudoti, jei gydyto
jas to nepataria. Kad atitaisius 
šiuoš dalykus iki šeštam mėne
siui galima vartoti oatme^i 
vandenį prirengiant maistą. Po 
šešto mėnesio galima kūdikiui 
duoti oatmeal kočidės su pie
nu, ir vaisių sunkos, ypatingai 
apelsino sunkos. Vėliaus ga
lima jam duoti keptą obuolį 
arba slyvų sunkos. Svarbu yra 
pramokinti kūdikį prie regulia- 
riško judėjimo vidurių. Jeigu 
būtinai reikalinga kūdikiui duo-

patarimai ti 98 laipsnių Fahrenheit. Van- 
paaiškinta dens šilumą išbandyk ,'nuoga 

k šaltą skudurą 
galvos ir kaklo* 
kad konvulsijos 

netinkamą valgį, 
duok 'kūdikiui ką 

švalyti 
baikvk

Jau pirma buvo Suv. Vals 
tyl ių Sveikatos Biuro išdėsly 
La, kaip kūdikius 
laikyti, sveikatos 
duoti ir motinoms 
apie įvairias kūdikių liga 
tam straipsny Sveikatos 
ras nori motinoms 
ką daryli kūdikiui 
duoda patarimus 
rius ir pirmos

Biu- 
pranešti, 
susirgus, 
ie nami- 

pagelbos vais
tus, kurie gali Imti naudingi 
kūdikio priežiūrai*. Visų pir
miausia, ligoms arba nelaimėms 
pasirodžius, Sveikatos Biuras loja
>ataria, kad visuomet reikia A
oašaukti gydytoją ir laukiant 
jo atvykimo galima kūdikio pa
dėjimą palengvinti. ;

Ar žinai ką daryti kūdikiui figų sunkos
apsideginus? Kūdikiui apside
ginus apšauk gydytoją, nes 
abai apsideginęs, gali labai net 
mirtingai, apsirgti.
tik lengvai apsideginę 
greičiausia nukirpk 
Irapanas. Nevartok 
Aliejų arba tepalu

Kiekvienas supleišė- 
/ jinias odos imt veido,

M kaklo, rankų arba kitų
i *• didelių kuno greitai

. prašalinama uždedant
\ Mvntho-Sulphur. Souo-

ii j tuojau pradeda V džiūti ii* nebyra, tai( 
pareiškė žinomas odo** 

Yspecialistas.
r.Nieko nėra geresnit 
• l^vkaip šis sulphur de. 

prušalinimę spuogų. Jis yra 1 
smingas ir nebrangus. Tikta 
laukite bite kokio aptiekoriau 
kūlio Ro\vles Mentho-Sulphur.

Pabandykit Mentho-Sulphur 
pamatysit ką reiškia dėl ju: ų. At
siųskite dėl jo kuponą. Iškirpkite 
tuojau.

Whit«hkP Uharmąeul C<>. I Iv L'u i
58M Madiiton Avenue l/jlvctl

u*- ino e Išbandymui 
' Atsiųskite man dykai sampelj Mentho- 

Sulphur.

PuriTan 
Malt

kitosiuo.se
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Stebuklingas “Robinsono Kruze's” 
autoriaus gyvenimas

11 ■ I ■■ III . JI * .

SEIMO RINKIMAI GEGUŽIO 8-9 DD.

KLERIKALINĖ DARBO FEDERACIJA SMUNKA.

Visi skaitė “Gyvenimas ir 
pergyvenimai Robinzono Kiu
žės” bet maža kas žino dar 
daugiau nuostabų gyvenimą ir 
pergyvenimus paties autoriaus 
žymiojo romano. Londono 
pirklys, karaliaus patarėjas, 
politinis prasikaltėlis, vos iš
vengęs bausmės, žibus pamfle
listas ir žurnalistas, turįs visas 
teises dabartinio žrnalizmo te

tarnavęs 
tori jums, 
ir staty- 

“Namų 
nulinkęs

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Skaitytoji) Balsai
[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

CHICAGIETIS KANDIDATAS 
I SLA. IŽDININKUS

Antradienis, Kovo 16, 1926

VISAS KRIKŠČIONIŲ “TRIKOJIS” IŠKLERUS.

dievobaimingos
gale metais 
romanų autorius, kurių 
jam sukūrė nemarumą—

LIETUVOS DARBO ŽMONĖS TURI LAIMĖT KOVĄ

Kaip “Naujienose” vakar buvo pranešta, naujo Lietu
vos Seimo rinkimai įvyks gegužės mėn. 8 ir 9 dienomis. 
Iki rinkimų, vadinasi, bepalieka tiktai apie septynios sa
vaitės.

šie rinkimai bus be galo svarbus. Jie turės nuspręsti, 
ar Lietuvą ir toliaus valdys žmonių mulkintojai ir išnau
dotojai klerikalai — ar valdžia bus rankose darbo liaudies 
atstovų, kurie sugebės vesti kraštą kultūros, progreso ir 
laisvės keliu. Visi, kuriems rupi, kad juodojo klerikaliz- » •
mo jungas butų nuverstas, tepadeda Lietuvos darbinin
kams, aukodami, kiek kas išgali, Lietuvos Socialdemokra-

vadintis, šnipas 
;art vigams ir

I gyvenimo įdegintojas 
tojas 
eilės”, 
žymių

I vienas
Danielius de-Fo savo audringo 
gyvenimo srovę suliejo su ban
guojančia jura pačios liūdniau
sios anglų istorijoj epochos— 
tpoclios politinių imriįęų, veli- 

gines kovos, kakalių ir vaidyto
jų permainos. Prancūzų moks
lininkas Polius Dotėnas Danie
liui de-Fo ir jo romanams pa
šventė tris tomus išsemiamų 
tyrinėjimų, bet plačiai publikai 
tedavė tik ką gyvą ir vilojan- 
čią savo didelio darbo santrau
ką.

Danielius de-Fo gimė 1G€>() 
m t. Londone pasiturinčio vai
sių džiovintojo šeimoj. Gyvo, 
smajsaus ir praktiško vaiko jau
nystė praėjo griežtose ir 
nuobodžiose puritonų sąlygose.

Mes tvirtai tikime, kad gegužio rinkimuose klerika
lai bus sumušti. Žmonių masės Lietuvoje, kaip iš visa ko 
matyt, jau nebepasitiki kunigais politikieriais ir kunigų 
klapčiukais. Ypatingai yra aišku, kad prieš klerikalinius 
krašto valdovus vis griežčiaus nusistato Lietuvos darbi
ninkai.

. Tilmanso dirbtuvėse, Kaune, klerikalinė “darbo fede
racija” iki šiol turėjo didoką būrį savo pasekėjų; tai buvo 
stipriausias federantų skyrius laikinojoje Lietuvos sosti
nėje. Bet šiomis dienomis, kaip praneša “Socialdemokra
tas”, tas skyrius užsidarė ir jo nariai vienbalsiai nutarė 
prisidėti prie Metalistų Profesinės Sąjungos. Reiškia, 
kunigų agentų apmonytieji darbininkai jau praregėjo!

Kitas įdomus atsitikimas: vasario 21 d. socialdemo
kratai sušaukė Raseiniuose darbininkų suvažiavimą. J jį 
susirinko 2,000 darbininkų iš visos apskrities. Šis milži
niškas darbininkų susirinkimas nustatė kandidatų sąrašą 
į Seimą ir nutarė dėti visas pastangas, kad kandidatai bu
tų išrinkti. Klerikaliniai gi federantai, kurie mėgino 
lįsti j tą susirinkimą, tapo išjuokti ir turėjo nešdintis lauk.

Siti centre 
išdirbinių 

daugiau 
iš meiles,

• Kuomet federantai šitaip Lietuvoje smunka, tai krik
ščionių demokratų blokui negali būt jokios vilties turėt 

. daugumą ateinančiam Seime. Nes federacija sudaro 
trečdalį to bloko. Vienai kojai nulužus, parvirs ir visas 
trikojis, — jeigu kitos dvi “kojos” ir paliktų sveikos.

Bet yra didelės abejonės ir apie tai, ar krikščionių 
bloko ir kitos dvi “kojos” neapšlubs. Ūkininkų Sąjungoje 
A*eiškiasi daug nepasitenkinimo krikščionių demokratų 
partijos vadais. Juk tai tos organizacijos kai kurie atsto
vai balsavo Seime kartu su opozicija, kuomet buvo renka
mas Seimo pirmininkas. Daugelis buvusiųjų Ūkininkų 
Sąjungos šalininkų ateinanti gegužės mėnesį gal paduos 
savo balsus už naująją “ūkininkų partiją”, kuri stegiasi 
užimti vietą viduryje tarpe klerikalų ir liaudininkų.

Tuomet viso krikščioniškojo “trikojo” sunkumą teks 
pakelti vienai krikščionių demokratų partijai. Bet ir joje 
dedasi ne geriausi dalykai. Net tokie stambus Lietuvos 
klerikalizmo stulpai, kaip kun. Bučys ir kun. Kemėšis, 
buvo priversti nesenai įvykusiam “katalikų centro” kon
grese viešai išreikšti savo pasipiktinimą krikščionių demo
kratų partijos ištižimu. a

savo sūnų svajojo šventikų su
silaukti. Danielius mokinosi 

Į seminarijoj, bet taiki pastoriaus 
karjera jam nepakeliu. Meta 
mokyklą, pastoja * pirkly bos 
kontoron, du metu keliauja po 
Europą, kaipo komivojažeris, 
kur ji vilioja daugiau uostų gy
venimas ir 1683 m. 
atidaro mezgimo 
krautuvę. Greitai, 
išskaitliavimu, negu
veda Meri Tjcflėją, komersanto 
dukterį, kuri jam idealia žmo
na pasirodė. Reikalai gerai 
klojasi, Danielius visų įdomau
jasi, kas- tuomet politinės bai
mės jaudinama ir greit jo iš
minties ir žaibus oratoriaus gar
bė prigyja tarpe Siti pirklių. 
Kai sostan žengė karalius Jo
kūbas II, Danielius 1685 m. da
lyvauja gercogo Monmuto or
ganizuotam sukilime. Bet “ka
raliaus Monmuto” armija buvo 
sumušta ir Danielius laimingai 
išsigelbėjo. Kurį laiką slapsto
si, paskui išnaujo grįžta į disi
dentų klubus ir su pasigerėjimu 
sveikina bekraujų revoliuciją 
1688 m. praginusią karalių ir 
pavedusią sostą Viliui Oranie- 
čiui.

Fo užimtas politika apleido 
savo komercijos reikalus jr 
bankrutuoja- Kad išvengti baus
mių, kurios I uola i k gręsė 'bank- 
ruotuojančiam, pasislėpė išbė
gęs iš Londono. Žmona var
gais negalais apmokėjo kredi
tinių pretenzijas, Danielius grį
žo Londonan ir išleido savo 
pirmąją didelę knygą “Keletap 
projektų”—finansinių ir admi
nistracinių reformų planą. Kny-

Taigi mes ir sakome, kad klerikalai ateinančius Sei
mo rinkimus laimėti negali. Bet reikia neužmiršti, kad 
be kovos jie nepasiduos. Tų šiltų vietų, kuriomis jie yra 
apsirūpinę save ir savo draugus; to begėdiško plėšimo, 
kurį jie praktikuoja Lietuvos respublikoje, — jie savo 
valia neatsižadės. Jie darys ką tiktai galėdami, idant dar 
kartą apmonijus akis piliečiams ir su jų pagalba išsilai
kius valdžioje: pils pinigus į visas puses, skleis vagonais 
savo “literatūrą”, siuntinės į miestelius ir kaimus burius 
agitatorių, ir kartu — persekios opozicijos žmones, slėgs 
opozicijos spaudą, ardys opozicijos susirinkimus.

Šitos klerikalų pastangos turės būt atremtos, sumo
bilizavus visas kovojančios už laisvę Lietuvos demokra
tijos jėgas. Eikime toms jėgoms į talką, padėkime joms 
kulneli kovą!

liaus rūmų rateliuose, perskai
tė ja kralius ir vakarykštis 
subankrutijęs buvo paskirtas 
komisijos nariu dėl naujų mo
kesnių. Priimtas rūmuose ir 
bitinius karaliaus patarėjas, Fo 
apipiltas malonėmis prideda 
prie savo plebėjiškos pavardės 
žodelį “de” parodyti lyg paeinąs 
iš senovės normanų.

Likimas visur šypsosi Danie
liui ir toj epochoj jis pradėjo 
žurnalisto karjerą, paskui aiškiai 
atkritusią. Dalyvauja “Atėnų 
laikrašty”, kuriame atsako į.- 
vairiausiems skaitytojų klausi
mams: ar randasi vienaragis? 
Ar paskutinėj teismo dienoj 
negrai prisikels? ir kl. Danie
lių ištisai pagriebia politika, 
bet taip nelauktai, kaip jis vir
šun pasikėlė, monarcho favo
ritas, populiariausias satyrikas 
ir pamflelistas, žibus komer
santas krinta bedugnėn. Vie-

nų de Fo pamfletų pripažino 
įžeidžiančiu auštesniąją dvasiš
ki ją ir 3 sausio 1703 m. pasi
rodė įsakymas apie autoriaus 
areštą, kaipo “prasižengusio iš
imtino svarbumo nusikaltime”. 
Ir iš kainiinystės su sostu de- 
Fo išnauja persikelia į vieną 
tų prieglaudų, kurias Londono 
užkampiai atvaizdavo žmonėms 
slepiantis dėl įstatymų. Laik
raščiuos’ paskelbia jo žymes ir 
siulo tam dovaną, kas išduos 
kaltininką. Pamfletas budelio 
lanka sudęgintas aikštėj. Iš sa
vo prieglaudos de-F'o rašo nu
sižeminęs valstybės sekretoriui 
lordui Notingėnui laišką, bet šis 
nepermalduojamas lieka. Kovo 
mėn. de-Fo buvo areštuotas. 
Njugeito kalėjime, kur jį at
vežė, de-Fo susipažino su tuo 
nutfilcEilstamii dilinti, kurį jis 
20 metų praleidęs taip aiškiai 

nupiešė romane “Molas iTend- 
ersas”. Teisme de-Fo laikėsi 
patvariai. Priteisė uždaryti jį 
kalėjime iki pasigailės karalie
nė ir prie “piliečių bausmės— 
gėdos stulpo laikyti trijose Lon
dono aikštėse. Tais laikais ši 
scena buvo baisi ir išanksto 
drebuliai jaudino de-Fo. Minia 
paprastai metė* kaltinamąjam kuri<ts 
pašvinkusiais kiaušiniais, pū
vančia mėsa, purvu, mūšiu. 
Kai kada šeimininkes ant jo 
galvos išpildavo naminius puo
dus. ‘ Bet de-Fo draugai nutarė kiekvieno vaiko

[Pacific and Atlantic Photo]
Prof. Renstierna, švedų moks

lininkas, kuriam pasisekė už
krėsti beždžiones raupais.

jį apginti ir geda 
‘triumfu. Keliomis

Fo panešė daug nemalonumų, 
kurių mes čia negalime sekti; 
išnaujo kalėjimai! pakliuvo, 
grūmėsi dėl savo laikraščio, 
keitė jo vardą, hpginti kritusį 
Gedėją išleidinėjo didelia rizi
ka anoniminius pamfletus iki 
ant galo gyvenimo audromis 
n u varpai litas jęrjžo į šeimyninę 
skraistę, apie kurią iki to laiko 

tankiai pamiršdavo.
Tuo laiku vėl suiro piniginiai 

reikalai, tekėjo duktė ir kad jai 
kraitį surinkti, de-Fo pradėjo 
rašyti “Robinzoną”. Turėjo 59 
metus, bet iki senatvės miego
jęs dailininko genijus 
iššoko aiškia šviesa 

i išsiplatinimu 
dailės lieratura nėra 
štai jau du amžiai visų šalių 
vaikai skaito “Robinzoną” ir jo 
pergyvenimai gyva dalim įeina 

kudikysten, 
pasikeitė pramokusio abėcėlės. Savo ro

manui siužetu dc-Fo paėmė tu- 
paslaptingą nuo- 

puspenktų

dienomis

iškarto 
knygoj, 

ir įtaka 
lygios.

kalėjime Danielius parašė iro- k) Salkiiko 
nišką dainą “himnas gėdos stul- tikį, pragyvenusio 

» jį melų negyvenamoj saloj ir šia 
Londono konva per keletą mėnesiu ati- 

Kaip liaudies karžygį dengė nemarią 
atvežė prie gėdos stulpo Robinzoną ir Penklulį.

pui” ir “bausmės” dienose 
pardavinėjo visose 
gatvėse 
de-Fo, 
tarpe minios, mėtančios jam 
gėles ir balsais šauksmais’ jį 
sveikinančios.

Jori įsitikino kaip stipri 
Fo įtaka ir bendruomenių 
latos pirmininkas Gcrlėjus 
tarė jį savo pusėn patraukti. 
Danielius iš kalėjimo lapo pa- 
liuosuotas ir čia prasideda jo 
gyvenimo naujas baras. Meta 
pirklybą ir tampa* žurnalistas. 
Nors “Robinzono” autoriaus 
atminčiai ši epoclui uždėjo ne
maža tamsių dėmių, bet dauge
ly privalo jam atleisti už nesu
lyginamą žurnalisto talentą, 
tikrumos nuojautą ir skaudu
mą, kas daro de-Fo tikru tėvu 
dabartinio žurnalizmo. Po ke- 
letos savaičių išėjus iš kalėji
mo 21 lapkričio 1703 m. Angli
joj kilo nepaprastos jėgos aud
ra. De-Fo ją aprašo savo pa- 
c.ubejimais ir liudininkų paro
dymais, ir ši knyga parodo pir
mąją ankielą ir pirmąjį “didįjį 
reportažą”, kurių gyvumo, 
tikslumo ir žibumo gali net tuo- 
jaus pavydėti Skaitlingi de-Fo 
pasekėjai, ištisa dabartine re
porterių gentkaytč. Vėliau de- 
Fo nekartą ankietas kartojo ir 
jų vieną turėjo ypatingą sklotį. 
Tai “dvasių” ištyrimas Kenten- 
bery. Knyga , įvardinta “Pasiro
dymas missis Vii”, kurią Valter 
Skotas laikė šedevru.

de
pą- 
nu-

Vasary 1701 m .de-Fo Ger- 
lėjaus* pinigais įsteigė laikraš- 

Jis išėjo du 
kartus savaitėj ir visas didelių 
politinių straipsnių tekstas iki 
jumoristinių pastabų priklausė 
pačiam de-Fo. Laikraštis išsilai
kė devynius metus ir jame daug 
įdėta net lyrai išorių trukšnių, 
kurie paskui didelėj politinėj 
prusoj išsivystė.

Danieliui grįžo laimingos die
nos. Jo užtarėjas Gedėjus 
užima Bottingėno vietą ir sa
vo ‘informatorium” daro de-Fo.

t j “Apžvalga”.

visuomenės nusistatymų. Geni
jus žurnalistikoj, genijus* ro
manuose de-Fo buvo tikiu ge
nijum špionaže. Didžiu suge
bėjimu dvigubų žaislą žaidė, 
Vigų šalininku išsiduodanias jis 
tyrė jų presą Gedėjui. Kada 
Gedėjus krito, taippat jis gabiai 
sekė torijų spaudą. Tais, melais 
paaštrėjimu politinės kovos de-

«*• •

apysaką apie 
Savo 

karžygį įvardino seno semina
rijos 
Kruze, 
landžiu 
prastą 
koj pasirodė antras tomas, da
bar mažiau, žinomas, bet taip
pat su entuziazmu priimtas. 
Pasirodė daug romano sekimų 
(pamėgdžiojimų) įvairiomis kal
bomis ir nė viena knyga netu
rėjo “Robinzonui” panašių at
spindžių. “Robinzono” šešė
liuose nublanko ir užmiršo ki
ti de-Fo romanai, o jis pasku
tinėj savo gyvdnimo melu de
šimty apsčiai parašė.

draugo 
Išėjusi 

1719 m. 
klotį. 20

vardu Tomas 
knyga 25 ba
tu rė jo nepa- 
rugpiučio rin-

I)e-Fo gyveno mediniam na
me, kur knygynas, sodas ir 
jaunoji duktė Sofija buvo svar
biausiu jo taikios senatvės 
džiaugsmu. Kai Sofija ištekė
jo už poeto ir pamflctisto Be
kepo, nebyliams kalbos išradė
jo, dc-Fo paskyrė geroką krai
tį. Vasarą 1730 m. de-Fo pa
bėgo iš namų. Užtenkamai už
burtais išsireiškimais žentui 
laiške sako, kad ‘‘gavo smūgį 
iš niekšiškb, tiesiaužio ir kiek- 
kuno priešo”. Išnaujo de-Fo 
slepiasi žinomose vietose arti 
Njugeito kalėjimo, p tuo sergąs 
ir įtariąs, apsigyvena greta 
Grinvičo. Dotėnas mano, jog 
de-Fo buvo auka senatvės ga- 
iiucinacijų ir, galbūt, stačiai ne
norėjo žentui duoti nedamokc- 
to kraičio. Kitas kritikas Ed- 
monas žalu’s daro mažiau pro
zaikus spėliojimus ir suartina 
senio de-Fo su Tolstojaus “iš
ėjimu”. Negyvenamoj “Robin
zono” saloj jis mato lyg nujau
timą paskutinių de-Fo prieglau
dų.

Truputį nudimęs visvien de- 
Fo negrįžo namo ir mirė 26 
balandžio, 1731 m.
svetimam namo, tam pačiam 
raizgytų ir siaurų 
kvartale, kur ir gimė. “Danie
lius de-Fo džentelmenas” — 
taip buvo užrašyta ant jo kapo 
akmens palaidotas Reiehilėje 
dėsidentų kapinėse. 1858 m. 
perkūnas kapo akmenį sudau
žė. Dabartinis paminklas* 
granito obelikas įkurtas pini
gais, surinktais Anglijos mo
kyklų vaikais mėgiamiausiu jų 
rašytojo atminčiai.

Veriu Tindi Hindi.

Linksma girdėti, kad S|LA. 
nariai .rengiasi rinkti sau iždi
ninku advokatą K. Gugį. Se
nai reikėjo taip padaryti, kad 
turėti nors vieną iš vakarinių
valstijų profesionalą SLA. 
centro valdyboj. Adv. Gugis 

I yra tinkamiausias žmogus, ku
riam aš pilnai pritariu ir bal
suosiu už jį. Juk Susivieniji
mas nėrakokia monarchija, kad 
vieni karaliautų visą amžių. 
Reikia duoti progos kitiems, o 
ypač žmonėms, kurie yra tik
rai tinkami tam urėdui. Mes 
piivalome rinkti kas terminas 
sau naują iždininką, ar kas du- 
Pabuvę ilgiau viršininkais, 
kiekvienas pasijunta drąsesnis 
ir- mažiau Rrje-ipia atidos j savo 
narius. Nors dabartinis iždi- 

ninkas geras žmogus, bet dcl jo 
šeimininkavimo buvo kilę ir 
nesusipratimų. Mes privalome 
būti demokratiškais, suteįkda- 

1 mi progos ir kitam daugiau pa
tyrusiam nariui. SLA. nėra ke
lių miestelių rytinių valstijų 
organizacija. Jei yra didelis 
skaitlius narių vakarinėse vals
tijose, tai reik turėti atstovas 
centro valdyboje ir iš jų tarpo. 
SLA. 36 kp, yra didele kuopa, 
kurioje priguli ir p. K. Gugis, 
tai šiam terminui kitos mažes
nės kuopų nariai privalo iš- 
balsuoti adv. Gugį, taip kaip 
pereitais balsavimais chicagic- 
čiai ir kiti gelbėjo išrinkti ry
tinių- valstijų ‘draugus. Nesu 
nusistatęs, kad adv. Gugį išrin
kus iždininku laikytume jį per 
visą jo amžių SLA. kasininku, 
bet kad davus progos ir ener
gijos jaunam veikėjui ir jojo 
draugams tą malonę, ■—■ pasitar
nauti Susivienijimui. Kuomet 
mes padarysime gerą kitiems, 
tai kitą kartą jie padarys gero 
mums. Mes privalome broliš
kai gyventi, atjausti kiekvieną 
musų draugijos narį atminda
mi, kad SLA. priklauso ne vie
nam, dviem, bet visiems pritu
tintiems musų broliams ir se
serims lietuviams. Meskim ša
lin vjsokį pasididžiavimą, pui
kybę ir neapykantą; gražiai 
kalbėkime, valdykimes, o pri
trauksime prie LSA. tas tūk
stantines mases, kurios nuo 
mus šalinasi.

K. Gugis yra inteligentiškas 
žmogus, pažįstas. SLA. reikalus 
ir galįs pasidarbuoti. Jo išrin
kimas iždininku prašalins dau£ 
nesmagumų, kurie bus mums 
patiems ant sveikatos. Visi bal
suokime už adv. K. Gugj.

—K. S.

Lietuvos Pasiuntinybe J. A. V. 
\Vashington, D. C.
1926 m. kovo mėn. 12 d.

Dalyje Amerikos lietuvių 
spaudos buvo nesenai pranešta, 
J:ad nuo šių metų balandžio mė
nesio pradžios visi šio krašto 
piliečiai, kurie tur žemės ar ki
tokio nekilnojamo turto Lietu
voje, neteksią savo teisių prie tų 
nuosavybių. Kai kurie gerada
riai jau buvo spaudoje pasisiū
lę “patarnauti” tokiems savi
ninkams apsiginti nuo to grasi
nančio jiems pavojaus. Bet iš 
r.Ukščiaus paduoto Lietuvos Pa- 
.‘iuntinybes paaiškinimo matyt, 
kad amerikiečiams, turintiems 
nekilnojamas nuosavybes Lietu
voje, tuo tarpu rūpintis visai nė
ra ko. Įstatymas, panaikinan
tis svetimšalių teisę Valdyti že
mę Lietuvoje, paliečia tiktai 
tuos svetimų šalių piliečius, ku- 
i ie yra tenai įsigyję žemes spe
cialiu rusų valdžias (senosibs^ 
leidimu. Tarp Amerikos lietu
vių tokių, rodos, nėra.

Jei jys Jaučiatės Sergantis 
Nuvargęs ir Silpnas, Ne

būk Nusiminęs
Nors Vieną Sykj Jau yra Naujas Re

ceptas Kuris Suteikia Tūkstan
čiams Palengvinimą j Ke

letą Dienų
Musų skaitytojai nusistebės dasiiinoję, 

kad daug tūkstančių silpnų ir ligotų imo. 
nių vartoja tas gyduoles ir gauna gerą pa
lengvinimą j keletą dienų. Jus esate sko
lingas sau ir savo draugams, kad suteikus 
toms gyduolėms bandymą jei jus jaučiatės 
nuvargai, silpnas, ir nieko negalite veik
ti. iųs tiesiog nusistebėsite; kaip greitai 
jut pradėsite jaustis geriau. Jei jūsų dak- 
taras. <lar nėra užsakęs jų dėl jūsų, tik nu- 
eikite pas savo aptiekorių ir gaukite bu
teli. Jos vadinasi Nuga-Tone. Jos yra ma- / 
lonios vartoti ir jus gausite jų visam mė
nesiui apie už $1.00. Nuga-Tone sugrąžina 
atgal pep, punch ir vigor dėl silpnų, nu
vargusių nervų ir muskulų. Atbudavoja rau- 
duoną kraują, stiprius nuolatinius nervus 
ir suteikia jiems labai dideli stiprumą. Nu- 
ga-Tone suteikia malonų, ativiežiianti mie
gą, gerą apetitą, nuolatini ėjimą lauk, sti
muliuoja kepenis ir inkstus } gerą veiki
mą ir jus jausitės kaip naujas žmogus i 
kėliau dienas. Išdirbėjai Nuga.Tone žino 
labai gerai ką jos padaro tokiose atsitiki
muose, jie privertė visus aptiekorius su
teikti garantiją ir sugrąžinti pinigus, jei 
jus nebusite užganėdintas. Rekomenduoja
mo* ir pardavinėjamos pas visus gerus ap
tiekorius.

Sajigokitės
Šalčio

ŠnltiH reiškia pavojų. Vien nuo pneu
monijos kasmet miršta 150,000. Nesu
skaitomos kitos bėdos kjla iš šalčių.

Sustabdyk šaltį pačioj pradžioj, grei
čiausiu ir veikliausiu būdu. Imkit 
Hill’s Cascara-Bromide-Quinine. Jis šal
tį sustabdo į 24 vai., o gripų j 3 die
nas. Jj dabar milionai vartoja, nes per 
25 metus nieks nerado geresnio būdo 
Išnaikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka- 
$a galit gaut šitą. Visos aptiekos par
duoda Hill’s.
Tikrai Gauk Kaina 30c

t!y
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DEL SVETIMU VALSTYBIŲ 
PILIEČIŲ ŽEMĖS NUOSA

VYBĖS LIETUVOJE.

ne

sve- 
keliu 
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li uosa-’
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žemės Reformos Įstatymas. 
Į paskelbtas balandžio m. 3 d. 
I 1922 m. (Vyr. žin. N. 83, eil. 
721) § 5-me numato, kad sveti
mų šalių piliečiams, kuriems ru
sų įstatymai, kaipo 
timšaliams išimties 
leisdavo Lietuvoje 
stų srityje turėti
vybėje žemės, paliekama tei
ses esamas jų nuosavybėje 
žemės nuo šio įstatymo, paskel
bimo dienos 3 metų laikotarpiu 
perleisti Lietuvos piliečiams 
žemdirbiams... Trejiems me
tams išėjus, visos aukščiau mi
nėtos svetimšalių žemės, liku
sios neperleistos, yra valstybės 
nusavinamos bendrąja šio įsta
tymo tvarka.

šio įstatymo pakeitime, • pa
skelbtame rūpinčio m. 5 d. 1925 
m. (Vyr. žin. 200, eil. 1351), 
pratęsia terminą iki 4 metų. Tuo 
budu terminas pasibaigia balan
džio m. 3 d. 1926 m.

Iš to įstatymo matyti, kad jis 
tebus taikomas Amerikos pilie
čiam, jeigu jie įsigijo žemės, 
kaipo svetimšaliai, specialiu ru
sų valdžios leidiniu.
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CHICAGOS 
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Bandė nužudyti pačią

savo pa
kelis sy- 
Kada ji 
užsidarė

Stanley Augustinsky, 2647 
S. Sawyer Avė., po kelių dienų 
girtavimo, susibarė su 
čia Mare ir perkirto 
kius jai galvą kirviu, 
išbėgo per duris, jis
virtuvėj ir bandė nusitroškin- 
ti gasu. Ugniagesiai jį atgaivi
no ir jis veikiausia pasveiks, 
bet jo pati, kuri dabar yra šv. 
Antano ligoninėj, veikiausia 
mirs. Jei ji mirtų jis bus ap
kaltintas už žmogžudystę. Poli
cija ant stalo dar rado pusbute
lį munšaino. Jų du vaikai buvo 
mokykloje, kada namuose išti
ko muštynės.

Užsimušė t’ederali- 
niame name

P-lė Alice Morelli, 20 
1324 S. Bucine Avė., kuri 
bo valstybės pajamų departa
mente, delei dabartinio kolek- 
tavimo mokesnių, turėjo pasi
likti dirbti vakare ir norėjo 
apie tai pranešti savo tėvams. 
Ji iš penkto augšto federalinia- 
me name, kur yra biuro rašti
nė, laiptais lipo j ketvirtą augs 
tą, kur yra viešas telefonas. 
Belipant tamsiais laiptais ji 
paslydo ar nualpo, tik ji pervir
to per žemas laipto užtvaras ir 
nukrito žemėn — ant įirmo au
gšto grindų. Kada atvyko dak
taras, ji buvo jau negyva. .

Nesenai tokioj pat nelaimėj 
žuvo žmogus ir miesto salėj. 
Dabar kila reikalavimas, kad 
tokie per visus augštus utdari 
laiptai butu apsaugoti tinklais.
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Areštuoja

ChicagvS policija pradėjo 
medžioklę ant tų authijjpbilistų. 
kurie dar nėra isigyję naujų 
laisnių ir važinėja su pernykš
čiais laisniais. Tokie automobi
listai dabar yra areštuojami.
Apskaitoma, kad apie 400,000 

automobilistų važinėja su per
nykščiais laisniais Illinois vals
tijoje.

ANT POŽĖLOS GALVOS 
KVIEČIAM A SMARKUS 

RISTIKAS

Kadangi “rusų levas” Lino- 
vas netikėtai išvažiavo į New 
Yorką, tai kapitonas nutarė 
Požėlai surasti kitą priešą. Kiek 
teko girdėti, Požėlos priešu 
bus vienas geriausiųjų Califor- 
nijos pusiau sunkiojo svorio ris- 
tikas, kuris turi pretenzijų prie 
čempiono titulo.

Iš to galima spręsti, kad Po
žėlos ristvnės kovo 23 d. bus

labai įdomios- Ristynės, kaip 
žinia, įvyks First Regiment 
Armorv, 1.6 ir Michigan avė.

Sarpalius neparito 
Bancevičių

Praeitų subatą Universal Kliu- 
be Sarpalius turėjo paguldyti 
dzūką du kartu j pusantros va
landos. Bet Sarpalius visą va
landų ritosi su Bancevičium ir 
nieko jam negalėjo padaryti. 
Taip dalykams esant dzūkas

LieiiiJi) Rateliuose.
North Side

Li uosy bes svetainėj kalbės žy 
mus visuomenes darbuotojas

St. Michelsonas 
žymiausių 
iuomenės 
raštininkų, 
lenuoalsiai

jų apšvietai. 
jis atvyksta 
jo prakalbos 
ketvirtadienį, 
7:30 vai. Va

yra vienas 
rytinių valstijų vi- 
darbuotojų ir laik- 
Per metų metus jis 

ir ištikimai dirbo
žmonių naudai ir 
šiomis dienomis 
Chicago n. Pirmos 
Įvyks ateinantį 
kovo 18 d., kaip
karo. Liuosybės svetainėj, 1822 
\\abansia avė. Išklausyti tokio 
žymaus visuomenės darbuotojo 
prakalbų yra verta.

« Reporteris.

S. Valančausko byla eina 
į aukštesnį teismą

šeštadieny, kovo 13 d., teisė-

ča tiško advokato M. Divine pra
šymą naujo S. Valančausko by
los nagrinėjimo. Jo advokatas 
oridave teismui keletą affida- 
vitų, kad buk neteisingai buvę

širmame jo bylos nagrinėjime. 
Tečiaus teisėjas jų prasimą 
naujo bylos nagrinėjimo atme
tė.

Dabar byla eis j augštesnį 
teismą, nes Valanėauskas pa
juosiąs apeliaciją. —R.

Jamontas vėl ieško prie 
kabiy prie “Naujieną”

DR. VAITUSH, O. Dturi, ar ne? Prižiūrėti tokius 
dalykus yra valdžia, o ne Ja
montas su jo bolševikiškais gi
zeliais I

Skunde dar yra kaltinama, 
kad “Naujienos” pirkusios už 
$8,000 Aušros Bendrovės šėrų, 
o šios Bendrovės turtas, girdi, 
esąs vertas tiktai $3,000 ir ji 
esanti inkorporuota tiktai ant 
$150. Tai yra melas ir šmeiž
tas, nes Aušros Bendroves tur
tas yra verta^ ne mažiau $60,- 
000, ji inkorporuota yra ant 
$150,000 (skundikas, sumažino 
šitą sumą net tūkstantį kar
tų!).

Skunde yra dar biaurus me
las, kad “Naujienos” neprisi
laikančios įstatymo apie tai, kad 
pinigai turį būt išsiunčiami ne 
vėliaus, kaip per tris dienas. Iš 
tiesų gi “Naujienos
išsiunčia pinigus per 24 
das.

Skunde sakoma, kad 
dieną buvę “Naujienų”
išrašyta penkiais tūkstančiais 
dolerių (langiaus, negu padėta 
pinigų banke. Ar tai ne juokin
gas “kaltinimas”? Kiekvienas 
apie biznį šiek-tiek nusimanan
tis žmogus žino, kad svarbu yra 
ne tai, kiek čekių yra išrašyta, 
bet kiek jų išleista apyvarton. 
Kiekvienam didesniam biznyje 
pasitaiko, kad tarti tikroje va
landoje suma pinigų išrašytuose 
Čekiuose yra didesnė, negu ban
ko depozitas, bet tai nieko ne
reiškia — bi tiktai tie čekiai yra 
padengti pirma, negu’jie nueiną 
į banką. “Naujienoms” niekuo
met neatsitiko taip, kad jų če
kiai butų buvę grąžinami dėl pi
nigų stokos banke. Tai ko gi 
skundikas nori?

tuomet buvo atmestas, nes nie
kę to, kas buvo “Naujienoms” 
prikaišiojama, jisai teisme nega
lėjo įrodyti ir neįrodė.

Ta byla dėl “receiver’io” 1921 
buvo užvesta po to, kai p. Ja
montas neįstengė nieko laimėt 
kitomis, pirmiaus užvestomis sa- 
vo bylomis. Pirmiausia jisai 
norėjo gauti “indžionkšeną” 
prieš Bendrovės viršininkus ir 
jos reikalų vedėjus ir tuo tikslu 
buvo prirašęs apie juos savo 
skunde daugybę visokių nebūtų 
dalykų ir nesąmonių. Vienok 
iš to nieko neišėjo. Kai atėjo 
tardymas teisme, tai visi “bai
sus” kaltinimai pavirto muilo 
burbulu. Po to p. Jamontas 
kreipėsi į teismą, reikalaudamas

* panaikinti “Naujienų” kapitalo 
padidinimą (“naują staką”). Tas 
žygis taip pat nedavė jokių vai
sių, ir kuomet skundikas pama
tė, kad jisai vargiai ką galės 
pešti, tai jisai ryžosi kaip nors 
“atsigriebti” ir užvedė aną, 
aukščiaus minėtąją bylą dėl 
“receiver’io”.

Reikia manyt, kad ir dabarti
nis p. Jamonto reikalavimas 
“receiver’io” yra gimęs iš pana
šios priežasties: jisai vėl nori 
kaip nors “atsigriebti, neįsteng
damas kitaip pakenkti “Naujie
noms”.

Kuomet susmuko pirmoji by
la dėl “receiver’io”, tai tas prie
kabių ieškotojas mėgino užata- 
kuoti “Naujienas” tokiu budu. 

/Su savo bolševikiškų sėbrų pa- 
i galba supirkęs pluoštą “Naujie
nų” šėrų iš atskirų dalininkų, 
jisai pareikalavo, kad tie Šerai 
butų pervesti tam tikriems jo 
patikimiems asmeninis. Ben
drovė atsisakė tai daryti, kadan
gi einant Bendrovės įstatais jos 
serai turi būt pirmiausia pasiū
lyti pačiai Bendrovei; tiktai 
kuomet B-vė atsisako serus 
pirkti arba surasti jiems pirkė
ją, tai jie gali būt parduoti pa
šaliniams asmenims. Jamontas 
dėl šito dalyko bėgo į teismą, 
mėgindamas įrodyti, kad tokios 
tvarkos šėrų pardavinėjimo 
klausime Bendrovė neturinti 
teisės laikytis, nes tai esą “prie
šinga įstatymams”, šitoje by
loje, kaipo svarbiausias skun
dėjas prieš “Naujienas”, buvo 
pastatytas vienas vietinio ko
munistų šlamšto šulas. Bet 
skundikai pralošė bylą.

Kiti bandymai įkąsti dienraš
čiui irgi nuėjo niekąis. Na, tai 
reikia sugalvoti kokį nors nau
ją triukšmelį, kad svietas neuž
mirštų, jogei Jamontas dar “fai- 
tuojasi”! štai ir atsirado ant
ras reikalavimas “receiver’io”.

Nėra jokios abejonės, kad ir 
šitas muilo burbulas susprogs 
taip pat, kaip painesnieji. Kal
tinimai, kuriais remiama nau
jas Jamonto skundas, yra arba 
visai tušti, arba net juokingi. 
Vienas kaltinimas, pav. yra 
toks, kad “Naujienos” neturin
čios kokio tai “speciaJio laisnio” 
siuntimui pinigų į svetimas šalis. 
Tuo gi tarpu Aukščiausias Teis
mas yra padaręs sprendimą, kad 
jokių specialių “laisnių” tokiam 
bizniui nereikia; pakanka tik
tai “brokerio laisnio” (kurį 
“Nauj.” turi). Bet, pagaliau, 
jeigu ir reikėtų to, ko skundikas 
pasigenda, tai kas galvoj p. Ja
montui, ar “Naujienos” tatai

visuomet 
valan-

vieną 
čekių

Atsakymą į tuos tuščius ir 
melagingus skundiko priekaiš
tus “Naujienų” Bendrovė įteiks 
raštu teismui ne vėliaus ryto
jaus. Tuomet veikiausia 
paskirtas laikas tardymui, 
siškai ramiai žiūrėdamos į

bus

VINCENTAS ŠVEIKAUSKAS
Mirė Penktadieny!, Kovo 12 

dieną. 8:15 valandą vakare, 
1926 m., sulaukęs 56 metus am
žiaus; gimęs Barnių kaimas, 
Kražių parapijoj, Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 26 metų, 
palikdamas dideliame nubudi
me savo mylimuosius ir mylin
čius moterį Aleksandrą, dukte
ris Stanislavą ir Adolfiną ir žen
tą Jurgį Marcinkevičių, ir ke- 
lurius pusbrolius. Lietuvoje dvi 
seseris, pusbrolius Kun. Bene
diktas šveikauskis, ir Aleksan
drą ir Stanislovą Šveikauskus. 
Dabar randasi namuose 4504 
So. Wood Street.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
ny j, Kovo 17 dieną, 9 vai. ryto 
iš namų j šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Šveikau
sko giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys ir žentas
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius J. J. Zolp, Tel. Blvd. 5203

fRANGUZlSKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chronilkas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

Viršui ban|co
'Valandos: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:80 
Phone Canal 0464

LIETU V i.S AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregvstę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė 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

JUOZAPAS MAS1LIONIS
Mirė Kovo 14 <1., 1926 m., 6 

vai. ryte, sulaukęs 58 metusz 
amžiaus. Kilo iš Kauno red., , 
Panevėžio apskr., Naujamiesčio 
parap. Išgyveno Amerikoj 38 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
brolį Mateušą Masilionj Ameri
koje ir seserę Barborą Masilio- 
naitę, Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas 3307 Au- 
burn Avė. Laidotuvės įvyks 
Kovo 17 d., 1926, iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas j šv. Jurgio baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų.

Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose.

Nuliūdęs Brolis Mateusas
Laidotuvėm patarnaus grabo

rius A. Masalskis, Tel. Blvd. 
4139.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
. Netoh Ashland Avė.

J. F. RADŽIUS
Pigiausis Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patarnauju geriau 

ir pigiau negu kiti, todėl, kad pri
klausau prie grabų išdirbystės.

OFISAS: SKYRIŲ
668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St. 
Tel. Canal 6174 Tel. Blvd. 4063

» .....................

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

šitą 
naują “keisą”, “Naujienos” gali 
išreikšti tiktai savo nusistebėji
mą, kad randasi žmonių, ku
riems negaila nei laiko, nei pini
go vesti tokią bergždžią ir ne- 
sąmonišką “kovą” prieš dien
raštį !

t

(Tąsa ant O-to naši.)

MRS. V. AGLYS
Dressmaking & Millinery

7017 So, yVcstern Avenue 
Tel. I’rospect 8289

Darome moteriškas dreses 
gal orderio; užlaikome gatavų
darytų naujausios mados. Darome 
Hemstitching, Guzikus, Skrybėles 
ir įsodiname Rhine Stones po 30 
ir 50 centų už tuziną.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams diena ar naktį

1646 W. 46|h StM Chicago

pa- 
pa- LABAI UŽGANĖDINTA

AKIŲ LIGAS

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

sta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

taškus ?
Ar atmintis po truputį 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:°h ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždaryL'.g Nedėliomis.Mis. R. Schaffner, 518 W. 136th 

St., New York City, rašo: — “Ma
lonėkit atsiųsti kaip galima greičiau, 
dar du pakelius Bulgariškos Žolių 
Arbatos, nes aš suradau, kad ta krau
jo arbata yra gerai, veikianti ir aš 
esu labai užganėdinta”..

Bulgariška Arbata pagelbsti nuo 
reumatizmo, užkietiejimą ir pataiso 
kraują.

Bulgariška Žolių Arbata greit pra
šalina sloga . Tik vartokit karštą ei
nant gulti. Parduodamos visose vais
tinėse — 35c, 75c ir $1.25.

Pastaba — Jei jus norite gauti ma
no didelio šeimynai pakelio, atsiųs
kite $1.25. Adresuokit man, H. U. 
Von Schlick, Pres., 25 Marcei Build- 
ing, Pittsburgh, Pa.

Šlapios Kojos!
Šlapios kojos pavojinga!
Daug pavojingų peršalimų, vedan

čių į influenzą ir plaučių uždegimą, 
galima primesti šlapioms kojoms.

Patrinkite kojų padus vikriai ir 
ištisai su „

PAIN-EXPELLERIU
Vaizbaženklis jreg. J. V. Pat. Biure.

Trinkit iki oda įkais ir kojų padai 
paraudonuos.

Žiemos ar vasaros metu saugokitės šlapių kojų!
Pain-Expellcrį parduoda vaistininkai visur, 35c. ir 70c. 

už bonką.
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbaženkliu.

F^AD. RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

Kaz. Jamontui dar, matyt, nė
jusibodo kabinėtis prie “Nau
jienų” ir leisti tuo tikslu pini
gus. šiomis dienomis jisai už
vedė prieš Naujienų Bendrovę 
dar vieną byla, reikalaudamas, 
kad teismas paskirtų jai “recei- 
ver’į”.,

“Receiver’io” p. Jamontas rei
kalavo “Naujienoms” jau pen- 
keri metai atgal, kuomet jisai 
pareiškė savo skunde teismui, 
kad dienraščio biznyje daugybe 
visokių “nereguliariškumų”, ku
rie grasiną pavojum to biznio 
gyvavimui. Skundikas sakėsi, 
kad jisai esąs labai susirūpinęs 
jų “gerove” ir dėl to norįs, kad 
jas paimtų savo globon teismas. 
Po savo skundu jisai buvo tuo
met surinkęs dar keletą dešim
čių parašų kitų asmenų, taip 
pat be galo . “susirupinusių” 
“Naujienų” gerove.

Bet skundiko reikalavimas

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

1 Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialūs 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 pasitarimai 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 jums.
Darodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearbom 
St., kampas Monroe S t., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. M- 
terų priėmimo kambarys 508. Pe^k 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomiu 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 via 
kare.

INFORMACIJOS KELEIVIAMS 
I KANADĄ

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

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra l>aivakorčių 
Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 

6603 St. Clair Avė., Cleveland, Ohto

j

Garsinkite Naujienose

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 381b Chkafo, UI.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

BILLY’S UNCLE
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Lietuvių Rateliuose
(Tipu nnr 5 pust.)

S. Michelsono be 
laukiant

ko-Ateinantį ketvirtadieni, 
vo 18 d., į (’hieago atvyksta 
“Keleivio” Redaktorius S. 
chelsonas, iš So. Boston, 
Jis rengiasi čia pasakyti 
tą prakalbų.

S. Michelsonas nėra
C.hicagoj jau arti dešimties me
tų. lodei daugelis visai nėra jį 
girdėję. Kurie jį jau girdėjo, tie 
jo pasiilgo ir norėtų dar kar-

Mi- 
Mass.

huvęs

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI
KIEK KAINUOJA SMOGUI l’RA 

LEISTI JI00.007

Atsakymas: $100.00 ant syk jr 
f metus per visą 

likus) gyvenimą.

JEIGU NORITE TURĖTI

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME

kalbų rengimu rūpinasi LSS( 
VIII Rajono valdyba. Tad prie 
valdybos kreipiasi chicagiečiai 
iš įvairių miesto dalių, prašy
dami jų kolonijose surengti 
prakalbas. Visi nori d. Michel-' 
šono prakalbų. Bet kad d. Mi-. 
chelsonas bus C.hicagoj tik ke-( 
turias dienas, tad jokiu hudu, 
visų reikalavimų patenkinti 
negalima. I 
kalbas tik labiausia parankiau-( musų vietinė “Birutė 
siose ir 
nijose.

S. Michelsono prakalbos bus teatrą ir mums patieks iš De
lsų malonų “surprizą”. O ka
dangi teatre randasi tiktai 

i ir prisiminus, 
Birutė” visuomet sulrau-

S. Krasauckienė, dainininkė, 
kuri “Surprise Party” vaidins

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudalo nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite lai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos į banką ar snulką.?

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

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Gero Aliejaus
Del Vartojimo

geJeigu norite, kad jums butų 
ra i patarnauta, tai jus visuomet 
kreipkitės prie firmos American 
Fuel Oil & Gas Corporation.

Šita korporacija labai gerai pa
tarnauja savo kostumeriams Chl- 
cagoje ir jos apielinkėse.

Pašaukite telefonu LAFAYETTE 
9780 — 8700.

American Fuel Oil & 
Gas Corporation 

3711 So. California Avė.

ren-

Iš Birutės

j patenkinti, Chicagiečiai, jau tik keletą 
Priseina rengti pra- dienų beliko iki 21 kovo, kada

su Va- 
prieinamiausiose kolo- j nageliu priešakyje skris i Good

man puošnų naujausiu stiliaus

c šiose vietose:
Ketvirtadieny, kovo 18 ,d. __ ________

Liuosybės svetai- apie 800 vietų
\Vuhansia

kampus kia tūkstantinę publiką nieka-

a. nu 
didžiojoj lietus,

ją ncapvildama, tai pata- 
visiems skubiai įsigyti bi- 

nts jų pritruks. Bilie-

nėj, 1822 XV 
(netoli North avė.), 
(iirard St.

Penktadieny, kovo 
Bridgeporte, Mildos 
svetainėj, 3142 S. Ik

Sekmadieny, kovo 21 d., 1:30 ^or^° 
vai. po piet ’— Roselande C-, 
Strumilo svetainėj, 158 E. 107, 
St., kampas Indiana Avė.

Sekmadieny, kovo 21 d., 7:30 
vai. vak. — Indiana Harbor, I 
Ind., Ivanovo svetainėj, kampas 
Broadvvay ir Deador gatvių. |

Kitų kolonijų lietuvius pra
šome vykti į artimiausią ir pa
rankiausią koloniją. Bet visi 
st<‘ngkites atvykti į šias prakal
bas, nes kitą kartų gal nebe-^ 
teks d. Michelsoną išgirsti, ka
dangi d. Michelsonas yra la
bui užimtas ir negali nuolatos; 
važinėti su prakalbomis.

“Naujienų” stotyje, pa- 
Naujienose” ir “Birutėj”.

“Surprise 
sau stato

i.įgalima i 
priminsiu,

ausi-

išpasa-

Kas tai ,mt
— kiekvienas 
mą.

Visko čia 
koti, tik tiek
jus ten pamatysit ko niekuo
met nesitikėjot. Ten bus dai
nų — Unksmių, liūdnų ir juo
kingų; ten išgirsit ir pamaty
sit visų chorą dainuojant; ten 
bus balerina ir baletas, o juo-

Kas vaidina?

Vakarienė
kovo 20 d., d. 

prakalbų nebus, 
yra paskirta vį-

šeštadieny, 
Michel&ono 
nes ta diena 
siems chicagiečiams — artimes- 
niam susipažinimui su svečiu, 
o taipjau svečio susipažinimui 
su ebieagiečiais.

Tai geriausia padaryti gali
ma vakarienėj, kuri d. Michel-( 
šonui tą dienų ir yra rengiama 
Lietuvių Auditorijoj.

IJSS VIII Rajono valdyba ti
kisi, kad labai daug chicagie- 
čių norės arčiau susipažinti su 
svečiu ir dalyvaus šioj vakario-j 
nėj, todėl tapo paimtos abi sve- 

kur galės tilpti daug 
O kad belaukiant va- 
ir besišnekučiuojant 
nebūtų nuobodu, tai Į 
vra šauni muzika

Pakaks paminėjus lokius ar
tistus, kaip Petronėlė Milerie
nė, artistas Vanagaitis, Stogis, 
Dundulienė ir kiti. Tikrai bus 
malonu pamatyti ir išgirsti, ką 
ir kokius tipus jie sutvers. -

Kodėl mes turėtume ten 
važiuoti?

Bridgeport. — ‘‘Bunco Party” 
gia Moterų ir Mergaičių Sąjunga, Ko
vo 16 d., 1926 m., 7 valandą vakare,, 
pono Juciaus Cafe, 3241 So. Halsted

Tai viena iš gražiausių vietų, 
visus ir visas atsilankyti.

— Viena.

Tek Lafayette 5153-6438

St.
Kviečiame

RUBIN BROS.

4-tos kuopos mėnesinis su- 
įvyks Antradienyj, Kovoflirinkimas

16 d., 8 vai. vak., 816 W. 81 st Str., 
Raymnnd Uhupel svetainėje. Draugės 
ir draugai, malonėsite pribūti laiku, 
nes turime svarbių reikalų.

— Vnldyha.

. Birutės “Surprise Party”, muzika
lios komedijos tikietus galima gauti 
“Naujienose”, Aušros Knygyne, 3210 
So. Halsted St., Elta Conuneice, 3251 
So. Halsted St. ir pas ‘‘Birutės” na
rius. Geriausia tikietus įsigyti iš kal
no, paskui nereikės stovėti ilgai prie 
langelio.

Komitetas.

North Side. — “Keleivio” redakto
riaus S. Michelsono prakalbos įvyks 
ateinantį Ketvirtadienį, Kovo 18 d., 
nuo 7:30 vai. vakaro, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Visi prašomi at
vykti.

Komitetas.

ASMENŲ JIEGKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pažįstamų An

tano Valančiaus, Marijonos Muraus
kienės ir Vincento Jurgelevičiaus, vi
si paeina iš Lietuvos, Tauragės ap
skričio, Naumiesčio miestelio. Malo
nėkite atsiliepti arba kas anuos žino, 
malonėkit pranešti, už ką busiu dė
kingas. Aš norėčiau žinoti ar jie yra 
gyvi ir aš norėčiau su jais susiraši
nėti. Mike Franevsky, Bos 58, Mil- 
bum, W. Va.

Aš Joanna Januška,itė iš Narušai- 
čių kaimo, Radviliškio parapijos, pa- 
jieškau Pranciškaus Kušle, paeinan
čio iš Liepojaus.

Mano adresas toks:
JOANNA JANUŠKAITĖ 

123 Stevens Street
Geneva, 111., Kane County >

JIESKO PARTNERIU

NAMŲ STATYTIJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

V. M. STULPINAS COMPANY 
Parduoda namus, lotus ir faunas. 
Siunčia pinigus ir parduoda laivakortes. Daro aprokavnnus ant na
mų statymo.

3311 So.« Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards 6062

Tel. Lafayette 8324
JOHN VILIMAS

GENERAL CONTRACTOR
Statau namus sulyg užsakymo 
parduodu naujus, jau padarytus. J

Taipgi parduodu senus namus. !
4201 So. Campbell Avė., 

CHICAGO, ILL.

Mes privalomi ten nu važi uo
li dėlto, kad tai musų vietinė 
“Birutė” mus kviečia ten va
žiuoti ir sako, kad parengė 
mums “surprizų” iš musų vie
tinio gyvenimo. “Birutė” per 
ilgus metus budino tarpe musų 
jaunutę dailę ir jai visuomet 
vyko savo tikslą pasiekti.

Tad pilnai reikia tikėtis, kad 
“Birutei” pavyks ir šj kartų. 
Todėl chicagiečiai rezervuokite 
vietas. —D. M.

REIKALINGAS partneris į bu- 
čt'i’nę ir groserny, biznis išdirbtas 
ir geroj vietoj. Geistina, kad butų 
nevedęs, bile tik teisingas ir ap
sukrus, kad ir nemokantį išmokin
siu. Kreipkitės į Naujienas, 1739 S. 
Halsted St. Bos 769.

ĮVAIRUS SKELBIMAI '
DASTATOM anglis Southern Illi

nois, mine run $5.75, Lump $6.75. 
Douglas 0011.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Snpply Co„ 
1637 West Dirlsion SU 

netoli Marshfield

REIKIA dviejų salcsma- 
nų. Turi būti energingi ir 
norinti dirbti.

Prieinamos sąlygos.
Geras agentas gali uždirb

ti nuo 8 iki 10 tūkstančių 
dolerių į metu£. Atsišaukit 
tuojau j real estate ofisą.

JACOB J.
LEWANDOWSKI

11750 So. Michigan Avė.

4 RUIMŲ mūrinė, karšiu vande
niu šildoma bungalow. Kas norit 
nusimufuoli, atiduodu už $1,5(10

PARSIDUODA (> ruimų blingalow 
kaina $9000, raminsi 6535 S. Cnmp- 
heli nve.

2 AUKŠTŲ po 6 kambarius me
dinis namas. Randasi labai gerų 
negrų apgvvcntoj vieloj. Kaina 
$5700; 2 Storai ir 8 flatnl. 67 
ir Western Avė. Kaina $57,000.

Kreipkitės:
.1. \velk;iika

6631 So. Maplewond Avė.
Tel. Republic 3769

Boom - Boom - Boom
$12.50 — $12.50 — $1*2.50

st.

Tiktai pagalvokit, $12.50 už pui
kų vasarinių resortų lotų 25x125 
pėdų, netoli Delis, Wisconsin, su 
gražiu community namu. Taipgi 
įskaitomos visos išlaidos už ab
straktus ir kitus dokumentus, dėl 
uprubežioto skaičiaus žmonių, ku
rie atsiųs teisingą išrišimą iš se
kamų raidžių S1CSINOWN, kuomet 
jas gerai sudėsite, jos sudalys žo
dį didžiausių vasarinių resortų val
stiją visoje šalyje.

Naujienos, .Ų39 So. Iląlsted St. 
Box 693

Pranešimas
REIKIA 50 salesmanų, pilnam 

arba dalinam laikui. Gali uždirb
ti nuo $200 iki $500 i savaitę. 
Kiekvienam žmogui ateitis."At
sisaukt 4348 Broadvvay

Si lite 5

RAKANDAI
JAUNA pora parduoda puikius 5 

kambarių rakandus pigiai, vartoti 4 
mėnesius, šilkinis mohair parloro se
tas, 2 riešutiniai ‘ miegruimio setai, 
valgomo kambario setas, bufetas, 
liampos, kaurai, console fonografas, 
paveikslai, veidrodžiai, dalimis. 3438 
Broadway N. 2 apt. Buckingham 5585

Lietuvos Koperacnjog Bankas, 
Šiauliuose, norėdamas patarnauti sa
vo patyrimu visuomenei, atidarė savo 
banke REAL ESTATE skyrių, pra
neša gerbiamiems amerkiečiąms, kad 
esant reikalui prašome kreiptis f 
mus.

Duodame patarimus ir paaiškini
mus apie esančias įmones Lietuvoje.

LIETUVOS KOPERAC1JOS 
BANKAS’ 

Šiauliai, Lietuva.

PARDAVIMUI puikus 
kampinis lotas prieš parką, 
48x125, parinkta vieta dėl 
rezidencijos. Kaina tik $3,- 
500, pinigais reikia $1,000. 
Atsišaukite j real estate ofi
są.

JACOB J.
LEWANIM)WSKI

11750 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI

KAM MOKĖTI RENDĄ
Jus galite turėti savo locną namą, 

$200 įmokėti, kitus išmokėjimais. Mo
derniškas 5-6 kambarių mūrinis bun
galovv, furnace šildomas, skiepas, 
karšto vandens sistema, elektra, su
ros, cementinė gatvė, 22 minutes iki 
vidurmiesČio.

BLOCH RE A LT Y CO.
No. 2 S. l'Hh Phone Mr.ywoo<l 2704

DEL labai svarbios priežasties tu
riu parduoti savo $800 vertės grojik- 
Ij pianą su benčiumi ii* voleliais už 
$125.00. $25.00 cash ir $10.00 j mė
nesį. Pasimatykit šiandien su Mich- 
ael Borschuba, 2332 W. Madison St.,nei liorscnuua, 
Ist floor front.

iri-
PARDUOSIU 15 ruimų hotelj ar

ba mainysiu j kendž’ų štorą. 206 
E. 23 St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA didelis šviesus 

šiltas kambarys, vienam ar dviem vai
kinams, 4517 So. Rockwell St. antras 
augštas, Tel. Lafayette 0541, Tel. 
Lafayette 5632.

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto, savo $800 
vertės grojiklį pianą už $150, yra 
75 roleliai ir benčius, $50 cash ir 
po $10 i mėnesį.

VIALAITIS
6512 So. Halsted St. < 

i-mos lubos

PARENDAVO.HMUI kamban’s su 
valgiu ar be valgio. Kambaris di
delis, taip kad gali gyventi ir 2 vai
kinai. Garu šildomas, visokie pa
rankamai naujos mados. 1341 Mar- 

Englewood 1490.
Garu

__ kuuuii naujos 
iiuette Rd. iel. 
Klausti galima po 6 vai. vakare.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

LIETUVIAI 
VYRAI!

Jus galite uždirbti daug pini
gų dėl savęs ir savo draugų bū
damas paskirtu vietiniu parda
vinėtoju ant musų didžiausių

Vėl kita bučernė už 
pusdykę

PARDAVIMUI arba mainymui 
bučernė su grošrriu ant bizniavus 
gatvės .Turi būt parduota greitai. 
Geriausi rakandai, daug šviežio 
stako, pigi remta su 4 kambariais 
pagyvenimui, geras lysas! Geriau
sias bargenas Chicagoj, kas pirks 
tuoj arba mainysiu ant automo
bilio, loto, mažo namo ar' morgi- 
čiaus. Kreipkitės tuojaus, nes 
mus bargenai ilgai nebūna.

J< Namon Co.
241S W. Marųuette Rd. 

f ,
arti \Vestern Avė.

pas

PARDAVIMUI saldainių, cigarų 
ir cigaretų krautuvė. Bargenas. 

3752 S. Ashland Avė.

WESTCHESTER 
SĄVASčIŲ

Tūkstančius dolerių uždirba 
lietuviai vyrai prie šio darbo 
dabar.

Ateikit ir pasimatykit su ma
nim tuojau! Daleiskit pasakyti 
jums kaip tai yra padaroma. 
Jums nieko nekainos dasižinoti.

Klauskite

Mr. HARMON

PARDAVIMUI nauja muro, 6 kamb 
bungalovv, garu šildoma, kieto med
žio išbaigta. 00 pėdų lotas. $3,000 
įnešti, o likusius $50.60 į mėnesį. 
Vienas blokas nuo Kedzie Avė. 
mokyklos, bažnyčios ir Storų.

Savininkas
5223 So. Savvyer Avė.

• BARGENAS
HAIIVEY, ILLINOIS

Dviejų pagyvenimų medinis na
mas po 4 kambarius, 50 pėdų lotas, 
galima kitą statyti šaly.

Randasi ant Carse Avė.
prie 158 St.

Greitam pardavimui atiduodu už 
$4200, įmokėti $2000.

Atsišaukite
209 E. 107 St., Roseland

Tel. Pullman 7994

arti

16(1 AKRŲ fauna, 50 mylių nuo 
Chicagos, turi vėliausius įrengi
mus, budink: i kainavo $18(1(1 trys 
metai atgal, visi nauji. Geriausis 
juodžemis. Viskas auga labai gerai. 
Mainysiu į miesto nuosavybę. Sa
vininkas, 4027 Elston Avė.

Keystone 7931

PARDAVIMUI arba aminymui 280 
akru \Visconsin valstijoj farma, 
budinkais, nėra 
Parduosiu pigiai 
arba mainysiu į bungalow i 
flatų namą.

KOUPAL & POLKA 
3756 Ogden Ave: 
Tel. Lavvndalc 0527

su 
stako ir mašinų, 
po $35 už akrą, 

arba 2

r PARDAVIMUI arba mainymui 100 
arba 160 akrų farmos Illinois val
stijoj, farmos su staku ir masino-;..................... * ’ J - - - jimis
9__ .

netoli Chicagos, mainysiu 
arba 6 fintų namus.

KOUPAL & POLKA 
3756 Ogden Avė. 
Tel. Lawndale 0527

TIKRAS PIRKINYS
5 KAMBARIŲ bungalovv, prie ye- 

mentinės gatvės, didelis lotas 371/2 
y 125, labai gera virta gyvenimui, 
tiktai $5,500, cflsh $1,500, kitus kaip 
rendą.

Charles Reuss
6844 W. Grand Avė.

PARDUOSIU savo 30 pėdų lotą, 
geroje lietuvių kolonijoje, netoli tran- 

PARSIDUODA grosernė ir bu- vejtas^ $500, atiduosiu* iiž
černė. Geras biznis, vieta apgyven- Į 
ta visokių tautų. Parduosiu pigiai. 
Biznis randasi 1700 Hasting St. Sa- i 
vininkas gyvena llth PI. ir Union 
Avė. i v

1 $225. nes išvažiuoju 'š miesto. NAU
JIENOS, Box 701.

Bučernė

TURIU parduoti iš priežasties li
gos savo lotą geroje lietuvių kolo
nijoje, atiduosiu už $210, išmokėji
mais. NAUJIENOS, Box 699.

PARRIDUODA 2 biznini: 1) gr<>- PAItDAVIMl I mba mainymui XI) 
sci n( ii *-) kcndŽiu, Libako, ininks . nia «>krn Pirmos Wiscon-tu garimų ir nmkvllos irąnkiy. Tu-, ’s; k^k ;''iX^no n",
nu apleisti miestų; parduosiu pi- n.. 
giai. Prie abiejų biznių!yra pagy
venimui kambariai. Grosernė 1844 
I'analport avė., kendžių, tabako ir 
1.1. 1715 S. .lefl’erson St.

nuiinvsiu į 2 iki (i flatų namus.
KOUPAL & POLKA 

3756 Ogden Avė. 
Tel. Lavvndale 0527

PARDAVIMUI kampinis lotos au
gančioj kolonijoj, gera transportaci- 
ja. Didelė proga kainų kilimui. NAU-

PARDAVIMUI 27 pėdų 
lotas, netoli Michigan Avė. 
ir 120th PI., kaina $1,200. 
Reikia turėti pinigais $300. 
Atsišaukite j real estate ofi
są.

JACOB J.
LEWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė.

DETRO1T, MICH. 5 kamba
rių cottage, yra vana, skiepas, 
kaina $5,000. įmokėti $500 ir po 
$40 į mėnesį.

GABEL CREAMERY CO. 
Detroit, Mich.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, medinė cottage iš užpaka
lio, lotas 25’X'P25, 3725 S. U/ilon 
Avė., $5,000 cash reikia. Del toli
mesnių 
mus.

W.
informacijų atsišaukit pas
II. Stenstrom and Co.

1035 W. 79 St 
Triangle 5800

ANT išmainymo mūrinis biznia
vus namas, 10 pagyvenimu ir 2 Sto
rai, lotas 50 per 125. Mainysime 
ant nebizniavo namo arba ant far
mos. Rendos $4500 į metus. Kaina 
$35.000; namas yra naujos mados, 
apšildomas pečiais. Kreipkitės prie 
M. Ambramoviče, 2015 S. Robey St.

EXTRA BARGENAS
IŠMAINYMUI garažas. Išmainysi

me ant namo arba ant farmos. Ga
ražas yra naujos mados, ant kam- 

| pinio loto. Turi būt parduotas ar- 
1 l>a išmainytas dėl savininko ligos.
Vertas $30,000. Kreipkitės pas B.
Jasudes, 2015 S. Robey St.

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas. Viskas įrengta ir apmo
kėta, 30Y125 lotas, geras beizmen- 
tas. Medžiais apžėlęs kiemas. 4508 
S. Kominski Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOStainės, 
publikos, 
karionės 
su svečiu 
pakviesta
J. L. Grttšo orkestras, taip kad 
kas norės galės kartu ir sma
giai pasišokti. Paskui gi bus 
gera vakarienė. Ir visą tai tik 
už $1.

Vienas rengėjų nuoširdus 
prašymas publikai. Visi norin
tys dalyvauti d. Michelsono va
karienėj prašomi yra iškalno 
įsigyti biketus. Tuo bus labai 
palengvinta rengėjams, nes bus 
galima žinoti dėl kiek žmonių j 
gaminti vakarienė. Tada busi 
galima patiekti ir geresnę va
karienę, nes niekas nenusimes 
bereikalingai ir nebus jokių 
trukumą. x

Bile tus iškalno galima gauti 
“Naujienose”, “Aušros” Kny
gyne ir pas niekurius iLSS na
rius. Visi stengkitės apsirūpin
ti biletais iškalno, tuo labai pa
lengvinsite rengėjams darbą, o 
ir pagelbėsite paruošti geresnę 
vakarienę. —B.

Pranešimai \VM. ZELOSKY COMPANY

Ar nori būti nariu Chicago* 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goje. I šitą Draugiją priklauso 
viri 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000^ Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na-

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS’ 
Long distance handling .

Turime daug metų patyrimą. 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yris 3408—Blvd. 7667 office

III W. Washington St.
Room 319

REIKIA 10 darbininkų į geležies 
atkarpų jardą. Jacob Ijansky, 3647 
So. Homan Av:

. riams pašelpa išmokama gyvenan- 
I tiems bile dalyie Suvienytų Valsti- 
1 jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me-
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuol;i kaipo pašclpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga priRiclAti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojani ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

REIKALINGAS pirmarankis geras 
virėjas. Atsišauki! tuojaus. 3206 So. 
Halated St., Tel. Boulevard 3985.

PAJIEŠKAU bučerio, kuris supran
ta savo darbą atsakančiai. Atsigau
kit greitu laiku sekančiu antrašu: 
1301 So. 50th Ct., Cicero, III.

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

prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Juliui Mickevičių*, 
3210 S. Halsted St,. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prašimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dei pa- 
rankumo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus:

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arbn

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
Ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicogoj ir 
apielinkėj. {staiga 34 metų .senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstąigii Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndale 0114.

REIKALINGI 2 virėjai, geri — 
pirmos klesos, naktinis ir dieninis. 
3103 So. Halsted St.

PARDAVIMUI barber shop, gera 
proga kas nedirba, tai gali misi- ------- --- -- —
pirkti sau darbą; gera vieta, tik JIENOS, Box 700. 
viena lietuviška barbernė šitame 
mieste. Turiu, apleisti miestą; kas 
pirmesnis, tas geresnis.

320 E. 14 Street,
CHICAGO HEIGHTS, ILL. •

PARDAVIMUI* grosernė, cigarų, 
kendžių ir kitokių smulkmenų.

4643 So. Wentworth Avė.

KAMPINĖ prie High School krau
tuvė, saldainių, ice creamo, lunčius 
ir mokyklos reikmenų, su gyvenimui 
kambariais.

4801 So. Union Avė.

PARDAVIMUI baltas virtuvės ka- 
binet’aH, skurinS supama kėdė ir krė
slas. 6015 So. Artesian Avė., Repub- 
lic 8183.

NAMAI-ZEME

Aš turiu gražų didelį lotą, netoli • 
nuo transportacijoš, priverstas tuo
jau parduoti dėl ligos. Keletą ‘dole
rių įmokėti, o kitus išmokėjimais. 
NAUJIENOS, Box 704.

PARDAVIMUI arba mainymui 40- 
—60—80 akrų farmos Illinois valsti
joj, su staku ir mašinomis, 60 
liu nuo Chicagos, mainysiu į 
tages arba 2 fialų namus. 

KOUPAL & POLKA 
3756 Ogden Avė. 
Tel. Lawndale 0527

my- 
cot-

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzae Ar*., 

Lafayette 6788

PARDAVIMUI du po $3000 mor- 
giČiai. Pirmas morgičius ant 2 nau
jų namų. Garantuotas saugus in- 
vestmentas. 4% komišino ir 6 nuo
šimčių.

s ’ Chfirlcs Reuss 
6844 W, Grand Avė.

PARDAVIMUI miestely Woodruff, 
\Vis., maža krautuvė, 6 kambarių j ~ 
namas ir 10 biznio lotų. Daug lic- | 
tuvių aplinkui apgyvena. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu į Chicagos 
namą. Pasimatykit su savininku.

2249 So. Loomis St., Chicago

MOKYKLOS

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 

/ čcrn*M> Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

^pečiai urnas Geras patar
navimus, žeitlOH kainos.

Sostheims, 1912 So State St.

REIKIA Real Estate salesmano 
nardavinėjimui miesto prapertės. 
Mes turime prapertes ant North ir 
South Sidės. šitos prapertės labai 
geroj vietoj, lengvai parsiduoda. | 
Gera užmokestis. Visą laiką arba 
vakarais. Atsišaukite Room 874, 
38 So. Dearborn St. Klausti p. V. 
Lėkis kasdien nuo 9—12 ryto ir 
antradieny 6—-8’ vakare.

PARDUOSIU savo du po 30 pėdų 
lotus pačiame vidury Harvey, III. už 
$380. Dalį įmokėti. NAUJIENOS, 
Box 697.

PARDAVIMUI per savinin
kų didelis lotas, geroje apie- 
linkeje, gera transpirtacija, ne
toli mokykit), bažnyčių, krau
tuvių. Parduosiu už $275.

NAUJIENOS, Box 698

PARDUODU pigiai dėl mir
ties 4 kambarių cottage, su skie
pu, šapa iš užpakalio, galima ją 
vartoti bile kokiam reikalui.

FRANK HOFFMAN 
2633 W. 35th Street 
Tel. Lafayette 2788 

.......—...—..... ..................... .

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1648
M. E. HUTFILZ, Manager

REIKALINGAS geras barberys 
dirbti vakarais. 1604 W. North Avė. I

I*   t  r*-r- • a-A-u ’
i

be- tas, prir Tripp Avė., netoli 55th St.untrarąnkisREIKALINGAS 
koris, žinantis savo darbų. 

906 W. 31 St.

PARDAVIMUI 50x126% pėdų lo-

John Kindlan, 4661 %N. Kedzie Avė., 
Tel. Keystone 6417.

FARMOS FARMGfc.
Didžiojoj lietuvių ūkininkei koloni

joj. Parsiduoda 47 ukes ant lengvų 
išmokėjimų; javai brangus, o žemės 
dar pigios. Naudokitės proga. Reika
laukit ūkių surašo. .

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1, Bok 17 Fountain, Midi.

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis Jr vaka

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


