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Fašistų byla dėl nu 
žudymo Matteotti

Liudyniai apie Matteotti su
ėmimą

Automobilio, kuriuo Matte
otti buvo išdangintas, pasostės 
buvo kiuvinos ir suskraidžiotos 
didelėmis žirklėmis, paimtomis 
'iš laikraščio redakcijos. Tos

e e žirklės buvo vėliau rastos Du-Tasai žmogžudų teismas į1",“
buvo tiktai komedija įbraklintas ' į automobilį, besi- 

______________ jgrumdamas su savo užpuoli- 
. kais, išspyrė automobilio lan
gą. Jo kruvinas švarkas, kurį 
žmogžudos buvo paslėpę netoli 
nuo užkasto kūno, buvo taipjau 
surastas.

Dagi paprasti Italijos užkam
pio kaimiečiai pamatė, kad !

teisme lošiama farsas

'« J, '• t*

JB

Lloyd George atakuoja 
Lenkijos karo ministerį

'Žmogus, kurs užgrobęs Vilnių 
Lenkijai, dabar esąs įtakin
giausia figūra kabinete

83 žmonės žuvo garlaivio 
ekspliozijoje

Septyniasdešimt aštuoni paša- 
žieriai išgelbėti; katastrofa 
įvyko Brazilijoje

LONDONAS, kovo 24. —Du 
buvusieji Anglijos premjerai, 
ibeialų 1 loyd. George ir dar- 

biečių Ramsay MacDonald, va
kar parlamente stipriai ataka
vo užsienių reikalų ministerį 
Chamberlainą dėl jo žygių ir 
nepasisekimų pastarajame Tau
tų Sąjungos susirinkime 
voj.

Ne Brazilija suardžius 
vos konferenciją, sakė 
George, bet tos valsybė: 
rios intrygavo, kad Lenkiją ir pasažieriai 
Ispaniją pasodinus Tautų Są- žmonių buvo išgelbėti, 
jungos taiyboj, užuot davusi 
vietą vienai tik Vokietijai, kaip 
kad jai buvo prižadėta Ix>kar- 
no konferencijoj.

“Nors Lenkijos premjeras 
nusipelno pagyrimo dei savo 
lojalumo”, tęsė Lloyd George, 
“bet reikia neužmiršti, kad jo 
karo ministeris, kuris dabar 
yra vienas įtakingiausių jo ka
bineto narių, yra tasai pats 
žmogus, kuris užgrobė Vilnių 
Lenkijai ir visai neboio Tautų 
Sąjungos įsakymo pasitraukti 
iš to miesto.“

Rąmsay MacDonakl <lel nepa- 
sisekimų Genevoj pasakė:

“Tai buvo vienas apgailoti- 
niausių Anglijos diplomatijos 
nepasisekimų. Lokarnas buvo i 
fatalinga klaida savo metodu, Pranašauja MuSSOliniui 
,pet. .i1 ^a,ima atitaisyti.; smurto mirti 
lai reiškia, kad pustuzinis vai-j 
stybių, padariusios mitingą už‘ 
.Tautų. Sąjungos ribų, gali nu
tarti, ką ir kaip Sąjunga turi 
daryti. Ar gi Tautų Sąjunga 
yra kelių valstybių laikomoji

RJO JANE1RO, Brazilija, ko
vo 24. Gauta šiandie telegra
ma praneša, kad Solimoes upėj, 
kuri yra Amazonės upės šaka, 
netoli Manaos paskendo Brazi
lijos garlaivis Paes de Car
valho, ir kad aštuoniasdešimt 
pasažierių, garlaivio kapitonas

Gene-!ir du inžinieriai žuvo.
-Nelaimė atsitiko dėl įvyku- 

Gene- sios garlaivy ekspliozijos, kuri 
Lloyd jį sudraskė.
s, ku-1 Kiti septyniasdešimt aštuoni 

ir keletas Jgulos

į Farinacci rėkavimas teisme ne
galėjo nustelbti lindynių
Visos tos aplinkybės išslinkobutent \ _______

negalėjo priekin, kaip kokios tylios kal- 
paskutinių tintojų dvasios. Visi kalti namų-

del nužudymo Italijos teismo procedūros žy- jų gynėjo Farinacci rėkavimai

“\Vorld” kores- 
buvo tyčia nu-

biausio kaltinamųjų,
Dūminio, advokatas, 
visiškai išnaikinti

NEW YORK 
pondentas, kurs 
vykęs į Italijos 
dalyvauti byloj
Matteotti ir pranešti Amerikos miii. 
laikraščiams žinių apie tos by
los eigą, bet galėjęs pranešti 
tik tokių žinių, kurios pi ima 
turėjo pereiti per aštrios fašis
tų cenzūros koštuvą, dabar iš 
Italijos atvyko į Franci jos mie
stą Nicą, ir jau iš ten, jokios 
cenzūros nevaržomas, apie tą 
bylą praneša visą tiesą. Ir štai 
ką jis rašo:

Iššaukus liudininkus, Fa
rinacci neturėjo jėgos neleisti 
teismo pirmininkui garsiai skai
tyti jų ir kaltinamųjų liudiji
mus ir prisipažinimus, padary
tus tardytojui tuojau po to, 
kai ta biauri piktadarybė buvo 
papildyta.

: Tardytojo Tancredi surinkti 
dokumentai—liudymai

ir šukavimai negalėjo paskan
dinti teismo pirmininko balso, 
kai jis 
dymus.
Ii oj ima i 
kad jis 
riai ir

skaitė liudininkų paro- 
Visi fašistų vado ko- 

tardytojo Tancredi, 
išdavikas, niekšas, biau- 
neteisingai stoj,s prieš

kaltinamuosius,—visi tie 
tai negalėjo išsklaidyti 
lių kaltinimo šmėklų iš 
kuriame galvą pakėlęs

š meiž- 
tų ty- 
tėismo, 

fašiz-

šiandie tie
Dagi tie 

pribau-, Trys 
neva

Matteotti bylos komedija 
jau pabaigta.

Garlaivis Paes de Carvalho 
plaukė iš Manaos į Torijurua, 
ir be žmonių gabeno dar prekių, 
tarp jų ir sprogstamųjų me
džiagų.

Vienuolika žmonių žuvo 
laivui sprogus

! I no tardytoju tada buvo vie- mas suruošė vieną neteisingiau-
NICA. Prancija. kovo 22. nas teisėjas, vardu i aneredi,1 sjų žmonijos istorijoj bylų,

(’.enzura tai klaikiai komedijai, kurs, matyt, buvo nepaprastai Norint rasti jai lygią, reikėtų 

kmi dabar vaidinama gražiame teisingas ir sąžiningas žmogus, grįžti šimtmečius atgal, į bai- 
Italijos miestely Chieti, yra 
taip žiauri, kad is ten nebuvo 
galima pranešti jokių teisingų 
žinių apie Matteotti paskerdi
mo bylą.

Kad visai 
tik farsas, aišku 
kurs matė Amerigo Dūminį ir 
jo sėbrus: 
seppe Violą, Augusto Malhorį 
ir Ameleto Poveromo, uždary
tus narve ir kaltinamus dėl nu
žudymo socialistų atstovo, Gia
como Matteotti, biržely 1924 
metu

Tokios aštriausios cenzūros 
priežastis yra ta, kad fašistų 
valdžia stengiasi neišleisti tie
sos į pasaulį. Fašistai taip su-! 
taisė dalykus, kad galėtų kalti
nimus sumažinti iki minimumo.

tas procesas yra 
kiekvienam,

Albino Volpi, Giu-

Prisaikintieji posėdininkai bijo 
smurto mirties

Tribunolo pirmininkas ir val
stybės gynėjas buvo stropiai 
parinkti toki, kurie buvo žino
mi kaipo fašistų 
Prisaikintieji gi 
(jurymenai) žino, 
išneš nepalankų 
nuosprendį, jiems
to mirtis, ar kitokia aštri baus
mė.

pi įtarčiai.

kad jeigu jie 
kaltinamiems
gresia smiir-

Betgi nežiūrint to, dagi ge- 
neralis fašistų partijos sekreto
rius Robertas Farinacci, svar-

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKT! AR PAIEŠKOTI

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

kaltinamųjų žmogžudų 
pasmerkti, o du liku- 
visai išteisinti

GRIMSBY, Anglija, kovo 21.
- Jūrėse ties Spurnhead spro

go žvejų laivo Salmonby gari
nis katilas. Laivas buvo spro
gimo SI 
skendo, 
žmonių 
kusieji

CHIETI, Italija, kovo 24. — 
Penkių fašistų, kaltinamų dėl 
nužudymo pailamento socialis
tų atstovo Giacomo Matteotti, 

:byla pasibaigė, ir prisaikintųjų 
padarė teismas šiandie išnešė savo

našlė, atsisakydama nuosprendį.
Du kaltinamųjų, Augustas

Iš trylikos jgulos 
tik du teišsigėlbėjo, li- 
vienuolika žuvo.

troškęs surasti visą teisybę, siuosius Inkvizicijos laikus.
Ne žmogžudos teisiami, teisia

ma jų auka — Matteotti

Nuo pat pirmos valandos, 
kai byla pi-asidėjo, kaltinamų
jų advokatai bandė įrodyti ne 
tik tai, kad Matteotti neva mi
ręs savo mirtim automobily, 
bet kad jis pilnai savo likimo 
nusipelnęs. Farinacci atsigabe
no policijos agentų provokato
rių liudyti teisme, kad Matte
otti sėbravęs su blogiausios rų- 
šies sutvėrimais ir kad dėl to 
jis buvęs policijos aštriai da-( 
įjojamas.

’ “ . 1
Bet čia vėl yla išlenda iš mai

šo. Farinacci nemokėjo išaiš
kinti, kodėl policija, 
sak .jo, taip aštriai 
Matteottį, nedabojo 
kai jis buvo užpultas 
naftias iš Romos? Kodėl ta po
licija nieko nedarė, kai užpul
tasis šaukėsi jos pagalbos?

Dar daugiai.
Dūmini bandė parodyti, kad už
mušimas Paryžiuje vieno italų 
fašisto,’vardu Buonservizi, įvy
kęs kiek anksčiau prieš nužu
dymą Matteotti, buvęs Matte
otti suplanuotas ir įvykintas, 
žodžiu sakant, fašistai bandė 
įtikinti teismą, kad Matteotti 
nebuvęs užmuštas, bet kad jis 
pats buvęs žmogžuda! AMERIKIETIS AKMENIMHSI
Matteotti buvo visai sveikas ; UŽMUŠTAS MEKSIKOJ 

žmogus
Buvo galutinai įrodyta, kad 

Prieš savo norą, dagi prieš Matteotti buvo visai sveikas 
pačios prokuratūros norą, Vio- žmogus, savo gyvenime nieka
lu, Volpi ir Poveromo pripažinta, dos neturėjęs kraujo prasimuši- 
kad Matteotti buvęs žvėriškai 
nudaigotas automobily, kuriuo 
jis buvo danginamas iš Romos.
Liudymai parodo, kad 
Matteotti sugavimą, 
gatvėj dienos metu, matė kele
tas asmenų, tečiau jie bijojo narve uždarytų 
šaukti policiją ir patys bijojo 
bėgti atstovą gelbėti, kai jis, 
grumdamasis su puolikais, des- 
peratingai šaukės pagalbos.

vietos . pirmiau, ne kaip teis
mas prasidėjo, tečiau jo darbo' 
vaisiai negalėjo būt nugniauž-j 
ti. Taigi jo surinkti dokumen
tai pasiliko, ir tie dokumentai 
meta stipriausios šviesos į vi
są fašistų “čekos” darbuotę, į 
žvėiiškus jos žygdarbius. Nors 
fašistų vardai neminima, te
čiau padaryti po priesaika liu
dymai ir prisipažinimai aiškiai 
rodo, kad visas gynimas kalti
ninkų yra bjauriausias melas, 
nuo pradžios iki pabaigos.
Matteotti miręs nuo kraujo 

pro burną prasimuŠimo
Farinacci tvirtino, kad atsto

vas Matteotti miręs sava mir
tim nuo prasimušimo pro bur
ną kraujo, ir kad Dūmini norė
jęs jį tik pašalinti iš Romos 
dėl tot kad tasai socialistų at
stovas parlamente kalbėjęs 
prieš fašizmą ir norėjęs tęsti 
toliau savo kovą prieš fašistus.

Bet ta pasaka buvo taip 
kvaila, kad ji negalėjo apdum
ti akių dagi negudriems Chieti 
kaimiečiams: jie iš pradžių bu
vo, dėl įdomumo, užplūdę teis
mą, — mat tai buvo nepapras
tas jų užukampy. įvykis, — bet 
paskui jį visai apleido, patylom 
tarp savęs šnabždėdami, kad 
tai esanti tik biauri komedija.

Liudymai parodo, kad Matteotti 
buvo nužudytas

atstovo 
įvykusi

kuri, pa
dabojusi 
jo tada, 

ir dangi-

(.rucitic and Atlantic Photo]
C. K, B. Billingso namai New Yorke, kurie prieš 25 metus 

buvo pastatyti ir kainavo $2,000,000, kovo 6 d. sudegė. 
- ' - .T~‘r„TXT„ ~ ...... ..... .

Bet dar nebuvo atsitikimo, 
kur žmogžudos butų taip pilnai 
save pasmerkę savo žodžiais ir 
darbais, kaip kad 
galvažudžiai Chieti.
valstiečiai jurymenai, 
ginti dalyvauti šioje teismo pa-Į 
rūdijoje, aiškiausiai suprato,’ 
kad jei žmogžudybė nebūtų bu-Į 
vus politinė, tai Fm-inacci ne-1 
butų 'taip ja savęs varginęs.
Tik istorija nuteis Matteotti 

nugalabintojus
laibai išmintingai 

Matteotti
dalyvauti teisme. Nes, kaip ji 
savo laiške teisėjui kad sako, Malama ir Giuseppe Viola, iš
vien tik istorija gali teisti Du- teisinti visai.
minį ir aukščiau už jį stovin-j 
čiuosius, kurių į ’ 
paskerstas geriausias visoj ita- Poveromo, pasmerkti 
lų opozicijoj vyras. 'riems metams, vienuolikai mė- v_

I nėšių ir dviem dešimtim dienų ,nel uze • 
i kalėjimo. Be to, pasmerktie-1 
siems užginta amžinai užimti 
bet kuri valdininko vieta. Jie 
turės taipjau padengti dalį tei
smo lėšų. Bet į paskirtą jiems 

j.’kalėjimo bausmę įskaitoma lai
kas, kurį jie jau sėdėjo kalėji
me, o kitiems ketveriems me
tams jie naudojas karaliaus pa
skelbtąja amnestija. Tuo budu 
sėdėti jiems lieka nebe daug: 
ateinantį birželio mėnesį jie jau 
bus laisvi.

nepasi- Matteotti nužudytoj us gynė 
pavojus fnšiatų partijos sękretorius 2 
išnykti Farinacci. 
arenos, 
komu-

j Trys likusieji, Amerigo Du- 
įsakymu buvo mini, Albino Volpi ir Ameleto 

penke-

Zinovjevas apie Amerikos: 
komunistų vaidus

Jei tie kivirčai greit 
baigsią, komunistų 
mas Amerikoj visai

nepasi- 
judėji- 

gaišiąs

KoMASKVA, kovo 24.
minterno pirmininkas Zinovie
vas, mano, kad jeigu nesutiki
mai ir rietenos Amerikos ko
munistų partijoj urnai 

baiinacci ir baigsią, tai gresiąs 
komunistų judėjimui 
ten visai nuo politinės 

Kalbėdamas plenarėj
nistų internacionalo vykdomojo 
komiteto sesijoj, Zinovjevas 
atvirai pripažino, kad komuniz
mo prospektai Jungtinėse Vals
tijose toli gražu ne šviesus.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
23. Jungt. Valstijų ambasa
da gavo iš vicekonsulo Mazat- 
lane pranešimą, kad ten buvęs 
“brutališkai akmenimis užmuš
tas"’ vienas amerikietis, Joe 
Hali, Mexican National geležin
kelių tarnautojas.

Kiny generolas Feng išvy- i
ko j Mongoliją

MASKVA, Rusija, kovo 
— Sovietų žinių agentūra 
goj praneša, kad Kinų 
čionių” generolas 
sianas atvykęs j 
respublikos sostinę, 
juo atvykus ir visa 
na.

24.

Rumanijos ex-karaliu- 
nas Karolis dabar pa
prastas M r. Carai man

BUCU AREŠTAS, Rumani ja, 
kovo 24. Oficialia valdžios 
laikraštis skelbia, kad buvęs 
Rumanijos karaliunas Karolis 
dabar, karaliui leidžiant, priė
męs kitą pavardę ir vadinsis 
Karoliu Karaimanu.

BĖK LINAS, Vokietija, kovo 
23. Vienas astrologas rašo 
viename Berlino laikrašty: 
“žvaigždėse parašyta, kad Mus- 
solinio saulė kils dar aukščiau. 
Jam lemta dar daugiau pagar
sėti, tečiau nelaiminga Marso 
ir Saturne kombinaei.u U’O<i« , 
kad jis mirs smurto mirtim.”

KAITROS TEXASE

HOUSTON, Texas, kovo 23.
Texasą atlankė kaitros. Hou- 

stone vakar nuo karščio devyni 
žmonės nualpo.

GARY, Ind., kovo 23. Ki
lusiose čia girtų kautynėse du 
asmens, Geo. Thurman ir Ho- 
ward \Vallington, mirtinai viens 

Trečias

BERL1NAS, Vokietija, kovo
Reichstagas šiandie pa- 

tvirtino Vokietijos delegacijos 
elgesį 'Cautų Sąjungos mitinge antrą peiliais subadė. 
Genevoj. neteko ausies.

k riks-1 
Feng Juh- 
Mongolijos 
Kartu su 
jo še i m y- '

Du užmušti, Meksikos 
banditu užpuolime

VELYKOS JAU ARTINASI
TELEGRAFUOKI! PINIGUS ĮSIMINEMS

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 il
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 į mus 
ar musų skyrius:

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

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

I . I

I NOGALES, Ariz., kovo 23.— 
♦Gauta čia telegrama praneša, 
kad Meksikos banditai padarę 
puolimą Placentas kasyklų, ne
toli nuo llermosillo, Meksikoj, j 
ir pabėgę su keliais tūkstan
čiais dolerių, skirtų darbininkų 
algoms išmokėti. Užpuolime du 
meksikiečiai buvę užmušti.

mų. Bet jurymenai veikiausiai 
priims aiškinimą, kad jis neva 
miręs nuo kraujo prasimuši
mo. Praleidę keletą dienų po- 
sėdininkų suoluose, nublatos 
matydami prieš save žiaurius 

kaltinamųjų
snukius, prisaikintieji posėdi- 
ninkai turi, galų gale, pamąs
tyti, kad jie gali susilaukti to
kio jau, kaip Matteotti, likimo, 
jei jie nepadarys taip, kaip fa- Į 
šistų įsakyti.
Fašistai stengėsi dumti pasau

liui akis
fa- Byloj ypatingai buvo stengia- stiPlokas 
Fi-
pa- lis, kad ta parlamento atstovo nimum 4T\ maksimum 71° F. kompanijos įstaigą, padaryda- 
pa-

kai-
kai-

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

skelbimų 
Mažiausia

■nas colis (apie 30, » v
i dienai, $1.12, dau-1 Toliaus dokumentai parodo,

kad tą patį vakarą, kai Matte- 
otti buvo nužudytas, Dūmini, 
sugrįžęs į Romą tuojau nužudy- \ 
tojo dokumentus atgabeno 
šistų laikraščio redaktoriui 
(ipelliui ir, duodamas jam, 
sake: “štai jie. Aš su juo 
baigiau.’’

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana- į 
Sauja:

Dalinai

SUDEGS FABRIKAS

apsiniaukę ir šalčiau; 
mainąsis vėjas. FA1RMOUNT, Ind., kovo 23. 

Praeitą naktį gaisras sunai- 
mos melagingai įtikinti pašau-1 Vakar temperatūra siekė mi- kino čia Fairmont Pie Plate

nužudymo piktadarybė neture-’ šiandie saulė teka 5:46, lei- mas apie 35,000 
jus jokio politinio pagrindo. džiasi 6:06 valand1. Istolių.

dolerių nuo-
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NEPAMIRŠKITE KAD

'M c.

Kapitalas $5,000,000.00

pirkti

Wh

3514-16 Roosevdt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, 1LL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

i, kovo 16 
linania iš

Aš su sesutėmis rinkome gry- 
Lus,\ juos džiovinome, slėgėme 
ir iš to sudarėme gardumynus 
žiemai.

040 West 33nk Street 
Chicągo, Illinois 

Yards 2790

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

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

Dressniaking & Millinery 
7017 So, Western Avenue 

Tel. Prospect 8289
Darome moteriškas drcses pa

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

Labdariai-“Didvyriai
- kur jys?I

Senelis 
nuo akių 
ašaras.

Man

INFLUENZA
PLATINASI

Visados moka 8% Akcijų 
Skyriuose.

nutilo ir nusišluostė 
ir veidu išsiveržusias

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Under State Government 
Supervision.

' Reikalaudami

RAKANDU

Šiandie sukanka 25 metai nuo 
ikorporavimo ir 29 metai nuo už
dėjimo KEISTUČIO SKOLINI
MO IR BUDAVOJIMO DR-JOS 
No. 1. Ši įstaiga yrą PIRMUTI
NE Lietuvių FINANSŲ Bendro
ve, kuri tūkstančius Lietuvių ap
rūpino įsigyti namus, tūkstan
čiams sutaupino pinigus, ir šian
die tūkstančiai yra aprūpinami.

Ne vienas centas nepražudytas 
nuo 1897 metų.

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

SENELIO PASAKOJIMAI
Musų jauniems, '
Musų mažiems
Ir jaunoms sieloms
Žilų senelių -

Baso Juozas Pupa

Geriausis apsisaugojimas nuo In- 
flucnzos, tai reikia skalauti gerklę 
su SEVERA’S ANTISEPTOL. Varto- 
kit ją taipgi dėl burnos skalavimo 
ir nosies skylučių plovimui. Svarbu 
yra, kad orą perlcidžianti kanalai 
butų atdari ir švarus. O jeigu In- 
fluenzos simptomai apsireiškia’, gulė- 
kit lovoj ir vartokit SEVERA’S COLD 
IR GRIP TABLETUS reguliariai. 
Kuomet gauni kosulį, SEVERA’S 
COUGII BALSAM suteiks greitą pa- 
gelbą. šias tris gyduoles turėdami 
ant rankų jus turėsit didelį apsau
gojimą nuo influenzos atakų. Nusi- 
pirkit jas nuo savo aptiekoriaus.

(Apgarsinimas)

Tūli musų 
tuvon” vadai 
saldo labdarybei 
“fondus” ir galėtų 
lietuviui lengvai išrūpinti Lie
tuvos sugrįžti lėšas. Bet musų 
“didvyriai” nori prieš Lietuvos 
valdininkus-ponus dideliais pa
sirodyti tik ne prieš Kazį Ka
tilių, rankas ištiesusį, pagalbos 
maldaujantį.

Pinigų Kaziui 
nepatartina, nes 
kee’ai” daktarai

Išbėrimai
Jei jus turite išbėrimus arba kitą 

kokią odos ligą, nusipirkite bakselj 
Cadum Ointment. Jis prašalina niežė
jimą tuojaus, |is labai gerai gydo tas 
odos vietas kurios yra užkrėstos liga 
ir yra paraudonavusios Cadum Oint
ment taipgi geras nuo spuogų, šlakų, 
puėkų, išbėrimų, suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogų išbėrimų, deder
vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
išsibrėžimų. persipiovimų, nusidrėski- 
mų, skaudėjimų, šašų, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptickoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

utverdavome. Bet tai bu 
aš buvau užganė

Teter’s Shoe Store
Yra Seniausias Ant Bridgeporto

VELYKOMS OEVERYKAI

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Ilakandų, 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
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Dideles Krautuves

OPTOMETRISTAS
Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos. z

1053 MilvvauKee Avė.
Ant Xelo\vskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

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

čio apsirgo, ir tėvelis mirė, o 
niatušė gulėjo be sąmonės.

Aš likau vyriausiu gąspado- 
riuni. Palaidojus tėvelį su kai
mynų pagelba netolimose kai
mo kapinėse, suskatom rūpintis 
gelbėti matušės gyvastį. Aš 
žinojau, jog jai reikia maisto, 
labiausia gero maisto ir matu* 
šė bus sveika.

Vienų dienų atėjo man j gal
vų mintis, jog reikia gauti ma- 
tušei pienelio ir mėselės. Ėjau 
pas kaimynus: pas vieną, pas 
kitą nieko negavau; ėjau į dva
rą— nieko, — tai kas daryti?

Eik į mišką, nušauk žvėrį ir 
bus mėsos -rodos, koks tai bal
sas suskambėjo mano ausyse.

Tai buvo gera mintis, šautu
vo mes neturėjome ir aš nieko 
nelaukęs pasidariau stiprų sai
dokų, daug vylyčių, pasiėmiau 
virvę, peilį, kirvį; atsisveikinau 
su namiškiais ir išėjau i miš-

Ekskursijų Lie- 
galima sakyti, 

skiriamus 
paligėliui

Yra šimtais dolerių aukavu
sių “garbės” labdarių; yra naš
laičių ir senelių fondai prie 
musų susivienijimų; yra šim
tai draugijų ir “tautos vadų” 
tarptautinėse pramogose lietu
vių vardo pakėlime susirūpi
nusių ir 1.1...

I’iim stengiantis lietuvių var
dą pakelti, nuosekliau svetim
taučių akyse atrodytų, kad 
musu “didvyriai” labdariai sa
vu apsileidimu lietuvių vardo 
neę'ramzdintų !

štai “Draugo’ 
dienos leidinyje 
Philadelphia, Pi 
licspital Kazio Katiliaus laiško 
dalis kuriuo maldaujama pa
galbos.

Musų “garbės” labdariai ke
lių šimtų tūkstančių dolerių 
vertės triobėsius statys ir in
ternacionalui užrašys, sau fun
datorių vardų laimėdami. Bet 
tie musų “garbužiai” neghtli 
Kazio Katiliaus pagelbos šauks
mo.

mas 
per 
pinti ir iš labdarybės fondo ke 
lionės lėšas 

Kitose — 
se šitokios 
gramzdinimo 
“didvyriai”!
savos tautos vardą “keliate”?!

Kad aš galėčiau. tai kiekvie
nų Lietuvos “didvyrį” griausti
nio garsu supurtyčiau, kad jie 
pabustu ir imtųsi ne tiek iLie- 
luvos vardo “kėliniui” rūpintis, 
kiek lietuvių tautos vardo 
gramzdinimo vengti. “Didvy
riai”, kur jūsų darbai?!
Antanas K. Rutkauskas, M. I).

—Gerą rytą, sūneli! Aš at
ėjau pasikalbėti.

—Gerai, dėduk, gerai! Sės
kis ir papasakok apie save, sa
vo praeitį ir visą, ką įdomaus 
žinai.

Jaunystė ir blogi metai
—Augau aš (Lietuvoje 

tėvelių ukyj prie miško, 
kas tai buvo ūkis 
vieta. Netoli 
ras, iš kurio 
vingiavosi pro 
laukus. Visa 
buvo nelygi: 
nes ir slėniai;

Didžiausias čeverykų pasirinkimas yra musų krautuvėj: 
vyrams, moterims Ir valkams. Visokių stylių' ir Spalvų nau
jausios mados.

Mes užlaikome aukštos rųšies čeverykus; musų kostume- 
riai yra pilnai užganėdinti.

Ateikite ir pamatykite pavasarinio styliaus naujanybes.
Musų kainos yra specialiai dėl Velykų žemo.'.: ©A

Vyrams ir Moterims, nuo
Ir Augščiau

TETER'S SHOE STORE
■ 3415 So. Halsted Street _

Atdara vakarais iki. 10 vai. vakare 
Nedėlioj iki 1-mai po pietų

VLC- 
šiek-tiek 

labai

Katiliui siųsti 
iš jojo “Yan- 
viską išvilios, 

ir jisai niekad gana neturės ke
lionės lėšas padengti. Bet mu
sų labdaringosios įstaigos ga
lėtų ,jeigu jųjų amžinos gar^ 

apsvaigime “didvyrišku- 
sužmonėtų, visas popievas 
Lietuvos Konsulatą išru-

Sunki LLa buvo žiema, bai
siai sunki! Pagalios apie pava
sarį prasidėjo tikras badas, 
maisto išteklius veik visai išsi
baigi. Tėveliai būdami nuvar
ginti sunkaus darbo ir rupes-

apmokėti.
kultūrinėse lau to

tai! t i nes gadiės 
nerandame. Oi 

pagalvokite, kaip

savo 
Men- 

bet graži 
mus buvo eže- 

tekejo upė ir 
mano1 tėvelių 

žemė aplinkui 
kalneliai, pakat- 
o toliau didelis, 

platus miškas, kurio kito kraš
to aš nežinojau.

Miškas ir ežeras buvo pono. 
Tiesą pasakius, tada visa Lie
tuvos žemė buvo ponų. Ponams 
priklausė beveik visi Lietuvos 
žmonės ir turėjo eiti baudžia
vą. Nuo baudžiavos buvo Ii uosi 
tik čigonai, žydai, amatninkai, 
valdininkai, kunigai ir kaikurie 
miesčienys. -

Mano tėvelis ir matušė taip
gi turėjo baudžiavą eiti. Dides
nę dalį laiko praleisdavo dva
re, o likusiu turėjo savo ūkio 
darbus apdirbti. Sunkus tai 
buvo gyvenimas ir vargingas, 
bet žmonės buvo pripratę prie 
to, manė, jog taip reikia ir ne
siskundė.

Aš su dviem sesutėm buvo
me namie: bėgiojome po lau
kus, po mišką, žuvavome upėje 
ir padėdavome matušei šio- 
kius-tokius darbelius atlikti. 
Neturėjome jokių išstaigų apart 
to, ką gamta davė ir ką patys 
sau 
vo gerai 
dintas.

Gamta 
duosni.

Šlapios Kojos!
/ Slapios kojos pavojingai
/ Daug pavojingų peršalimų, vedan-

‘ čių i influcnzą ir plaučių uždegimą,
Y f galima primesti šlapioms kojoms.

Patrinkite kojų padus vikriai ir
ja) .ištisai su4F PAIN-EXPELLERIU

V4i«baicnklii jreg. J. V. Pat. Biure.
•••

Trihkit iki oda įkais ir kojų padai 
paraudonuos.

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

už bonką. . , •
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbaženklin.

F. AD. RICHTER & CO.
BERRY & 80. Sth 8T8. . BROOKLYN, N. Y.

fĮ^sfį’į^

DU. J. F. KONOPA CHIRIWAS IR
V A V Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosj 
N"lvA 1 ir gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St.

Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedalioj 10-12
TEL. ARMITAGE 6145

Lietuvoje buvo labai 
Vasarą daugybė uo

gų, riešutų, upėje žuvų; žiemą 
sniegu apdengti kalneliai, kie
tai užšalęs plynas ežero ledas, 
labai tiko jaunystės dienoms 
pasaldinti.

Namuose pertekliaus nebuvo. 
Duonelės, nors ir juodos, retai 
tetrukdavo, pienelio tankiau, o 
mėselės—labai retai gaudavo
me. l’žeina kartais noras ko 
nors gardesnio: panori, panori 
—matai, jog negausi duone
lės pakremti, vandenėlio užsi
geri ir gerai.

Bet vieną metą gamta didžiai 
supyko ant žmonių ir skau
džiai, skaudžiai juos nubaudė.

Aš tada ėjau, rodos, vienuo
liktus metus. Pavasaris, kiek 
atsimenu buvo neblogas, bet i 
vasarą kai uždžiuvo, kai užėjo 
karščiai—viską sunaikino. Nėr 
lytaus! O kaitra baisiausi — 
saulė taip kepino, taip kaitino, 
jog rodės tuoj viskas užsidegs.

Ir nudegė visi javai ir žolė. 
Galvijai krito vienas po kito. 
Žmonės didelės baimės apimti 
vaitojo, verkė, meldės ir neži
nodami kas daryt, daugelis iš 
proto išėjo. Kurie turėjo anks- 
tybesnių žieminių rugių, tai dar 
nors nelabai pribrendusius nu
plovė ir šiek-tiek duonelės tu
rėjo, o kitų viskas žuvo.

Mano teveliu ūkis būvi 
nas iš laimingųjų 
maisto gavome- Mums 
daug gero padarė upė, i 
rios kas naktį nešdavome van
denį ir liejome daržus ir bul
ves. Bet galvijai, kiaulės ir 
arkliai padvėsė—dingo pienelis 
ir mėselė.
- Budenop pradėjus lyti aug
menys ir žolė atsigavo, bet 
galvijų jau nebebuvo ir nebu
vo iš kur jų gauti ir už ką

laikas eiti—va» 
landėlę patylėjęs jis tarė Aš 
kitų karti) pu pasakosiu savo 
prietikius miške ir savo namiš
kių likimą.

Aš labai . norėčiau, kad 
baigtum šiandie reikalavau aš. 

—Negaliu, — trumpai atsakė 
jis ir pridūrė:—iki pasimaty
mo !

Pranešimas Jogei
JOHN J. ZOLP

Važiuoja Gegužis mėnesyje su 
skursi ja Lietuvon didžiausiu lai
vu pasaulyje ir ypatiškai patar
naus kelionėje. Kurie manote 
važiuoti, prisidėkite iš anksto, kad 
galima butų sutvarkyti pasus ir 
kitus keliones dokumentus.

Sąžiniškas patarnavimas 
visuose reikaluose 

Padaromi ir užtvirtinami 
t įvairus dokumentai. 
Parduodami namai, lotai 

ir farmos
Perkami ir parduodami morgičiai, 

bonai ir šorai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., 

Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, ILL.

PRAŠALINK SKAUDĖJI
MĄ GERKLĖS

SU TERPETINU
Kuomet jūsų gerklė taip skauda, 

kad jus vos tik galite praryti — kuo
met skauda, karia jus geriate vandeni 
arba kalbate — atsiminkite, kad šis 
naujas išradimas suteiks jums pagei
daujamas pasekmes.

Terpentino jėga iš Turpo, Tarpen- 
tino Ointmentas, tuojau prašalins ger
klės skaudėjimą! Jų magiška jėga 
siekia tiesiai j skaudamą vietą ir pra
šalina susimetusias bereikalingas iš
matas — atidaro sutinusius perėji
mus.

Mokslas sako, kad niekas taip 
greit negydo, kaip terpentinas. Nau
jas išradimas, Turpo, sujungia visas 
Terpentino misteriškai gydančias jė
gas su kitomis gerai gydančiomis gy
duolėmis. Su tokiu stebėtinai greitu
mu veikia Turpo, kad jeigu patri- 
nate geiklę arba krutinę, beveik 
urnai galite pastebėti lengvesnį kvė
pavimą. Jos nepadaro pūslių, nenu
degina ir nenudegina ir nenudažo.

Nevaikščiokft su skaudama gerkle. 
Nebūkite be Šio Terpentino Oint- 
mento kuris turi savyje kitas gydan
čias jėgas, Menthol ir Kumparą.

Nusipirkite Turpo šiandien nuo 
savo aptiekoriaus — 35c ir ,70c slo- 
vikelis. Arba rašykite dėl DYKAI 
sampelio, be jokios atsakomybės. 
Adresuokite, The Glessner Company, 
Findlay, Ohio. .

M
Naujas, Kraujo, Nervų ir 

Stiprumo Budavotojas
Daktarai S'urado, kad Jos Suteikia 

Gerą Palengvinimą Kaip Jauniems 
Taip ir Seniems

Daug tūkstančių žmonių vartoja taa gy
duoles, Nuga-Tone, ir gauna puikų paleng
vinimą tik J keletą dienų. Nuga-Tone grei
tai sugrąžina pep, punch ir vigor dėl nuM 
vargusiu, nusidėvėjusių nervų ir muskulų. 
Jos budavoia raudoną kraują, stiprius, nuo
latiniu* nbrvds ir suteikia didelę spėką gy
venime. Nuo blogo nevir&kinimo, užkietie- 
jusių vidurių, nemalonaus kvapo, galvoa 
skąudėjimo, prasto miegojimo, nėra nieko 
geratnio kaip Nuga-Tone Jis padaro dar
bą gerai ir greitai. Nuga-Tone suteikia 
puikų apetitą, ramų, atšviežinanti miegą, 
stimulioja kepenis ir regulioja inkstus, 
skilvį ir žarnas labai gerai. Musų skai
tytojai privalo suteikti toms gyduolėms ban
dymą, nes jie nieko nepralaimės. Išdirbė
jai gerai žino ką jos padaro tokiose atsi
tikimuose, jie privertė visus aptiekorius su
teikti garantiją ir sugrąžinti pinigus, jei 
jus nebusite užganėdintas. Rekomenduoja
mos ir pardavinėjamos pas visus gerus ap
tiekorius.

Kenčiantiems nuo Pilė
Labai žingeidi ir pamokinanti kny

gutė išleista Dr. R. A. Elliott, kuris 
turėjo virš 20 metų patyrimo Rectal 
ligose. Jis išgydo Pilės (išeinamąją 
žarną labai greitai be vartojimo pei
lio, žirklių, deginimo.

Dr. Elliott’o knygutėj labai aiškiai 
aprašoma ir naudinga sergantiems 
Rectal ligomis, kurie nenori sutruk
dyti laiko namie arba ligonbučiuose 
su operacijomis. Ta naudinga kny
gutė jūsų jei pareikalausit.

DR. R. A. ELLIOTT,
1600 Capitol Bidg., Chicago.

ŠALIN PLIKUMAS! 1
Vyrai ir moterys: jums nereikia I 

būti nuplikusiomis galvomis. ' Aš | 
turiu stebėtiną bu<lą dėl užaugini- I 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Mihvaukec Avc., 2 fl.

Atėjo Kultūros No. 2. La
bai įdomus turinys. Kaina 
40c. Galima gauti 

naujienose 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
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LIE
PADANK1AUSIAS

KELIAS

$107
Tiesiog j Klaipėdą 

3-Čia k lesa
BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
6 Balandžio, 18 Gegužio, 

17 Liepos
IR SPECIJALĖ EKSKl’R. 
SIJA J KLAIPĖDĄ 27 BA 

LANDŽIO LAIVU 
“LITUANIA”

Užsisukvkite vietas šii| išplaukimy
$181 Abi Pusi

Trečia turistinė klesa (bu 
vusi antra klesa), tiktai $1C 
virš kainos paprastos 3-čioj 
klesos vienpus, $15 abipus 

Jeigu norit važiuot 
J LIETUVĄ

Pasiteiraukit ir važiuokit
Baltijos Amerikos Linija

Sekantis išplaukimas laivų —
“Estonia" 6-tą dieną Balandžio 
"Lituania” 27-tą dieną Balandžiu 
Žiniom kreipkitės j vietos agentus, ar 
stačiai j kompaniją: —
120 North La Šalie Street, Chicago

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, j Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžt; 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kalį 
MAJESTIC, didžiausias pasauly 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND 
PirrSBURGH, ARABIC siūlo grei 
tą kelionę į Cherbourg, Southarnpton 
Antnerp. Daug laivų išplaukia ka.1 
savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleivia1 
gauna atskirus kambarius dviems 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa 
togumai, puikus maistas ir manda 
gumas.

Kreipkite j prie mu*< vietinių agen 
tų a t La

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State ‘M- t hieago. UI.

TAJERU IR BATTERIJP 
BARGENAS

KORESPONDENCIJOS
—

Iš Bostono apielinkės
Specialiai pranešimai 

“Naujienoms”
JONO BUTĖNO KONCERTAS

So. Boston; Masa, kovo 1(> 
d., Lietuvi j Svetainėje, įvykti 
Jono Butėno koncertas, kurį 
surengė “Gabija". Žmonių pri
sirinko gana daug, atsižvel
giant j tai, kad šis koncertas 
buvo utarninko vakare, o ne 
subato.s, ar nedėlios. Publikos 
buvo beveik pilna svetainė. 
Heiškia, pelno atliks.

Programe šalę paties Butėno

vyzdžiui bolševikėliai jį skaito 
“buržuazijos tarnu”, katalikai 

bedieviu. Kiti gi lyg pyksta, 
kam sandariečiai rengė šį kon
certą, lodei jie lą vakarą sėdė
jo namie ir nelemtai praleido 
litDiii retą prol>ą mvizi-
kos perlus, kaip "Figaro Arija", 
arba “Aukso Stabas".

Iš asmeniško pasikalbėjimo

K. Sadgevičia $6.
J. M i nei tas $3.
Po $1: T. Gudaitis, K. Saka

lauskas, M. Einorius, M. Sebes- 
kis, L. Butikis, A. Kontautas, 

j P. Kontautas, A. Galinauskis, 
i'P. Slanevičia, L. Valaitis, Wm. 

Moyer, J. Miglinas, V. Cerncc- 
kis, J. Margis, A. Irkomonąs, 
J. Miliauskis, A. šimulis, P. 
Judenis, K. Mauričas K. K.ud-

vinckaitė ir Km. Tataroniute.

su p. Butėnu patyriau, kad jis 
nėra 
jokios
o tik griežtai menui pasiauka
vęs dailininkas, trokštantis pa
siekti augšėiausiąji tobulybės 
laipsnį muzikoj, Operoje. Jis 
žiuri j visus lietuvius, kaipo j 
žmones, 
ros 
vės.

jokios srovės pasekėjas,
partijos reprezentantas,

kuriem trokšta 
laimės, brolybės ir 
Bostono Padauža.

bend-
gero-

Kiti programo dalyviai.
M. Kašėtaitę išgirdau pirmą

manyje malonaus įspūdžio

Westville, III.
Lie-Sausio 24 d. YVestvillės 

Tautišką kapinių drau- 
susirinkimą.

nutarta, kad 
stiprumo!j|£,s Liet. I'autiškos ka

pinės turi būti pagerintos ir 
. Kadangi kapiniu

jos žavėjantis balselis. Tiesiog tuviu 
stebėtis reikia, iš kur pas tolgija laikė metinį 
kią grakščią mergaitę gali bu-'Tarp kitko liko 
ii toks milžiniško r*”... — ■_ ‘
dramatiškas soprano! Tačiau*.- - - 
jai patartina dar specializuotis pagražintos.
savo balso kontroliavime. Bet- jį(je nėra pakankamai tam tiks- 
karciflis iis suskamba kokiu i..: nir.icrn liLn nuturi JI reno-ti

nipuola 
uuendo

jis suskamba kokiu' 
dideliu stiprumu, arba* 
perdaug žemam dimi- 
laipsnyje.

••ų, gana gražų balsą,(soprano), 
bet jai reikėtų biskj daugiau 
•urėti artistiškumo ant estra-

uioti, reikia kartu ir lošti, — 
oergyvent dainuojamu žo
džius. Kuomet p. Neviackie- 
nei pavyks pasiekti šis tobulu
mo laipsnis, neabejotina,
valės lengvai" lenktynRiotis 
kitomis lietuvių geresnėmis 
istėmis.

jinai 
su 
so-

pa- 
ant

K. Morkus, Rimkus, W. Mažri

mas.
Po 5Oc.: J. Edintas, J. Hudu-

lis, J. Ragaišis, II. Daujotas,
A. Juozaitis, W. Maižiešius, J.
B. Cornett Candyland, K. Bi
liūnas, A. Youkas, I). Tarvidas.

Po 25c.: S. Lučkas, S. Malt- 
kus, A. Jesaitis.

Viso iki šiol surinkta $177.28
—.1. Norkus.

Sustabdo 
Šalčius

Geriausiu! žinomas bfldas Salt j su- 
stabdyti yra Hill’s Cascnm-Broinido- 
Quinine. Milionai tą įrodo kas žiemą. 
JIh šalt j sustabdo į 24 valandas.

Daug tūkstančių žmonių kasmet mir
šta nuo šalčio pasekmių. Viena pnenmo 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly- 
kn.M rimtas. Gydyk JJ jęor i a tįsiu žinomu 
būdu. x

V/trfok TTill ’h kaip tik Kaltis prnsido- 
da. šnlfi.H pnvnjingnM • Btnbdyk jj tuoj, 
ir kaip tik šiuo būdu gorinusiu mokslui 
žinomu. Visos aptickos parduodu llill’s.

Tikrai Gauk

CASCARA
Raudona DėžQ

Kaina 3Cc

UININE
bu paveikslu

jiiųsKit Naujienas
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE’ 

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos Hgon- 
buČiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike Ki mtly mo ir po 
gimdymo.

UŽ dyką pa
tarimas, dar ir 
kitosiuosc 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.

Lietuviai Advokatai

Tel. Blvd. 3138
IM. Woitkievici- 

BANIS

*o

AKUŠEREA 
Pasekmingai pa
tam n u ja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

KREIVOS
A. K V R 

IATAISOMO8

hii pinigų, liko nutarta rengti 
balių Velykų antroj dienoj, t., 
y. balandžio 5 d., J. Kromelio 
svetainėje. Be to liko nutarta 
atsikreipti į vietines draugijas, 
kliubus, vertelgas ir abelnai į 
visus Westvillės ir apielinkės 
lietuvius reikale aukų. Delei 
rengiamo baliaus tapo išrinkta 
komisija ir įgaliota rinkti au
kas viršminėtam tikslui: Juoz. 
Naikus, Juoz. Stingaila, Motie
jus eKauza. Prisidėjo su auko
mis sekančios draugijos:

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Central 4111.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo V lėta 
3323 South Halsted St.

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

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
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

DR. HERZMAN^
iki

11 
Tel.

O
.7241

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

Vakarais
S. Halsted St. Tel, Yards 0062

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

k-
-X.

f
Gydytojų Kabinetas 

DR. S. LINECKI,

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 prietaugus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.

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

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

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. W.
YUSZKIEWICZ Telefonai:

K. JURGELIONIS
A I) V O'K A T A S 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:80 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

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

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

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

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

šv. Petro ir Povilo ir SLA. 
29 kuopa $10.00

šv. Kazimiero Karalaičio ir 
SLA. 223 kuopa $10.00.

Nekalto Prasidėjimo Panos 
šv. draugija $5.00.“

Lietuvių Moterų Apšvietos
draugija $20.00

SLA. 18 kuopa $10.00.
Lietuvių pasilinksminimo

Kliubas $25.00
Lietuviu l’kėsų Kliubas $25.
Lietuvių Tautos šv. Kryžiaus 

parapija $12.00.
Viso draugystės $117.00
Pavieniai aukojo:
M. Geribas $10.
P. Vaitkus ir B. Geriba po $5

LIETUVIAI DAKTARAI
E. Tataroniute. tai musų 

sididžiuojantis talentas 
yiano. Jos lankstus, švelnučiai 
oirštukai gabiai išpildo veika- 
’us muzikos nemirštamųjų 
kompizitorių kaip iLiszt, Betho- 
ven, Verdi. Jau nekartą gėrė
jausi p. Tataroniutės skambin
tomis rapsodėmis ir kompli
kuotais koncertų veikalais, Šį 
sykį jinai, kaip ir visuomet ža- 
vejančiai palinksmino klausy
tojus.

Pats koncerto žvaigždė

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Narnų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Tel. Boulevard 0537

dr: marya
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo
nuo

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.

Ofiso Tel. Boblevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, „
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

aukšč.
aukšč.
aukse.

30x3 Vj O. S. ( ord $10.95 
32x4 O. S. ( ord 
6—II Battery

Nelaukit pakol 
sproginės, bukit prisirengę.

Pirkdami pas mus sutaupysite 
daug pinigų.

Taigom ir Chardžijam Batteries, 
Vulkanizuojain Tajerus.

Prekes ir darbų garantuojam.

116.30
$ 9.95

ir 
ir 
ir

jūsų Tajerai su-

New City Tire &> 
Auto Supply

Ypač pažymėtini Figaro 
iš operos "Sevilijos Kir- 

ir iš Fausto “Aukso 
Žinant, kas yra “Si-

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

1702 VV. 47 St.
Tel. Boulevard 2282

PIRKIMO, PARDAVIMO 
ARBA MAINYMO 

NAMŲ, LOTŲ, BIZNIŲ 
PO VISAS DALIS MIESTO 

TURIME DAUGYBĘ NAMŲ 
DEL 

GYVENIMO arba BIZNIO 
nuo mažiausio iki didžiausio 

NORINTIEMS PIRKTI 
PARDUOTI ARBA MAINYTI 
Del greito ir teisingo užsiganė- 

dinimo pirkite, per 
ROZENSKI LEMONT CO.

Teisingas patarimas platina 
kiekvieną biznį. Daugiausiai 
reikalinga teisingo patarimo 

REAL ESTATE
Užganėdinome kiekvieną kuris 
pirko, pardavė ar mainė per 
mus, tikriname, kad ir tamista 
busi užganėdintas.
Vienas geras investmentas pa
daro žmogų turtingą ant visa
dos.
ROZENSKI LEMONT & CO.

G312 So. Western Avė. 
BROS. 2102

Pats programo žvaigždė, tik 
i ką sugrįžęs iš Italijos p. Jonas 
Butėnas, dainavo veik tik. ope- 
”Ų ištraukas, sunkius dalykė
lius, kurių tankiai negalime iš
girsti iš lietuvių dainininkų lu
pų..
arija 
nė jas
Stabas", 
vilijos Kirpėjas", daug nerei- 
kai aiškinimo, kaip sunki ir pa
šėlusiu tempo greitumu pažy
mėtina jo muzika. Butonas ją 
išpildė pagirtinai. Ne tuoj 
south bostoniečiai išgirs Figaro 
ariją iš lietuvio dainininko lu
pų. Jau tik šis vienas dalykas 
suteikia pasitenkinimą už atsi
lankymą į koncertą.

Butėnas pats, kaipo antru 
sykiu parvykęs iš Italijos ope
ros mokinys, jau rodo ryškius 
operos artisto pažymius. Balsas 
lyg ne toks malonus, kaip kad 
buvo, kuomet jis pirmu sykiu 
parvyko iš Italijos, bet užtad 
jo, taip sakant, stabilizacija 
sutvirtėjimas ir savim pasitikė
jimas'dainoje, jau tobulas. Ope
rų lankytojai nematė didelio 
skirtumo artistiškume, lošime 
ir mimikoj—veido išraiškoj 
tarp New Yorko Metropoliti- 
nės Operos artistų ir musų ne
senai buvusio angliakasio, rank
pelnio, o dabar Operos auklėti
nio Jono Butėno.

Kaip žmonės žiuri j 
Butėną

Butėnas, žinoma, ne visiems 
taip patinka, kaip man pačiam. 
Aš j jį žiuriu kaipo dailinin
kas į dailininką. Per politikos 
prizmą žiūrinti asmenys Butė
ną gal mato visai kitokiu. Pa!-

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Arenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

Namų Tek: Hyde Park 3395

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
* 77 W. Washington St. 
Cor. Washington & Clark

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

rz t J j nuo 9 ikt II vai. ryte; 
r alanaOS | nuo £ jį; g vai. vakare

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

BOHEMIAN 
APYNIŲ* 
SKONIS

uriTan 
Malt

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Tik pabandykit

Reikalaukit nuo 
bilė kokių 

oardavinėtojų

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 So. Wood St.
Telephone Lafayette 7617 

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

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 

' NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

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

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

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

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

Kampas ’47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Dr. Lawrence P. Slakis 
Uentistas 

4454 So. Westem Avė, 
VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare

/in...
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto
ti, arba savo išnešiotojui sykj j mėnesi ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis 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—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

Atkirp čia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Data: Kovas 25, 1926

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezejis

LIETUVIS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St..
Chicago, UI.

Naujienų Spaustuve 
yra Unijinė Spaustuvė

Phone Canal 1713-0941 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

710
Viskas, kaę reikalinga prie pa- 

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

Prašalinkit Užkietiejimą 
Nujol prašalins ir apsau
gos užkietiejimą. Jis yra 
žarnų pravalnintojas — 
bet ne laxative — neskau
dina vidurių. Veikia ge
rai. Nėra kitų tokių kaip 
Nujol. Bandykit šiandien.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily News Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Hahted Street 

Chicago, III.
Telephone Rooseveit 8500

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outsida of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Second Class Mat te r 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago. III., under the act of 
March 8rd 1879.__________________

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmudeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Chicagoje — paštu:
Metams .................................... $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams .........:........  $2.00
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mėnesiui ................  75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
Savaitei ...........   18c
Mėnesiui .......... ‘. ~........................ 75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................. .. $7.00
Pusei metų ................................  3.50
Trims mėnesiams ..................... 1.75
Dviem mėnesiam ....................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ....................................  $8.00
Pusei metų ................................  4.00
Trims mėnesiams .......... ..........  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

orderiu kartu su užsakymu.

kratas ir socialistinės valdžios narys. Tur-but jau yra to
kia taisyklė visame pasaulyje, kad buržuazija visuomet 
turi šmeižti savo tautos socialistus, nors kitų tautų socia
listus ji kartais ir pagiria.

L S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais
March 25, 1926 Eilinis No. 154

LJS.S. Pildomasis Komitetas

NUVAINIKUOTAS “LOCARNO DIDVYRIS

UŽPAKALINIŲ DURŲ DIPLOMATIJA

ŽELIGOVSKIO BANDITIZMAS NEUŽMIRŠTAS

/. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke, Avė 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebclis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

st.

LJ8JS. VIII Rajono Centro
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

Sekretorius — A. Jusas, 3959 Archer 
Avė., Chicago, III.

Finansų Sekretorius — G. Maukus, 
Chicago, III.

Kasierius —* A. Lekavičia, 2404 W. 
Division St.

Knygius —* A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

ŠVEDIJOS ATŽAGAREIVIŲ ŠMEIŽTAI 
PRIEŠ UNDENĄ

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Anglijos parlamente Sir Austen Chamberlain, užsie
nių reikalų ministeris, laimėjo 325 balsų dauguma prieš 
136 opozicijos balsus. Bet moralė pergalė teko jo kriti
kams. Chicagos “Tribūne” korespondentas sako, kad p. 
Chamberlain “šiandie yra labiausia diskredituotas užsie
nių reikalų ministeris Europoje ne tiktai tarpe užsienių 
diplomatų, bet ir savo krašto žmonių akyse”.

“Locarno didvyris”, vadinasi, tapo nuvainikuotas. 
Spėjama, kad ir valdžioje jisai nebus ilgai. Nors konser
vatorių partija, turėdama didelę daugumą atstovų parla
mente, tuo tarpu apgynė jį nuo opozicijos atakų, bet se-į 
kančiame Tautų Sąjungos kongrese veikiausia jau ne ji-i 
sai bus Anglijos delegatas.

Darbininky Uždarbiai 
Soviety Rusijoje

sa-

Pats Chamberlain'as yra kaltas dėl savo pažemini
mo. Jisai įvedė Anglijos užsienių politiką į šuntakius, ku
riais einant ir geriausius norus turintis diplomatas ne
gali rasti garbės.

Tik patekęs į valdžią, Austcn Chamberlain sunaiki
no MacDonaldo ir Herriot pastangomis įvykintą Tautų 
Sąjungos kongrese tarptautinės arbitracijos sutartį. Tai 
buvo pirmas jo diplomatijos žygis. Vietoje arbitracijos 
sutarties tarpe visų valstybių, priklausančių į Tautų Są
jungą, jisai sumanė pravesti taikos sutartį tarpe valsty
bių grupės, šito sumanymo išdava buvo Locarno konfe
rencija. Tačiau kitos valstybės, nedalyvavusios toje kon
ferencijoje, atsisakė jos nutarimus priimti, ir visas Cham- 
berlain’o planas sugriuvo, kaip popierinis namelis.

Kadangi Rusijos valdovai 
vo krašto ekonominę tvarkų dar 
vis tebevadina “socialistiška”, 
lai kiekvienam socialistui yra 
įdomu patirti, kokia yra dar
bininkų padėtis sovietų respub
likoje.

Mes čia paduosime skaitlines 
apie Rusijos pramones darbi
ninkų uždarbius. Tos skaitlinės 
buvo paskelbtos sovietų val
džios leidinyje “Ekonomičeskoje 
Obozrenije”, 1925 m. gruodžio 
mėn. numeryje. Valdžios1 su
rinktosios žinios apie darbinin
kų algas už 1925 m. liepos, 
rugpiučio ir rugsėjo mėnesius, 
iodo,\ kad vidutiniškas darbi
ninko uždarbis (įskaitant virš
laikį ir kitokius pridėčkus) per 
tą laiką buvo:

1. Metalo pramonėje 56 
liai 92 kapeikos;

1. Kasyklose (ir naftos 
monėje) 44 rub. 80 kap.

3. Medžio pramonėje

atsimenant, jogei “karinio ko
munizmo” metu (1918 iki 
1921 m.) darbininkai Rusijoje 
stačiai mirė badu!

Bet, kaip sakėme, šiuo tar
pu Rusijos darbininkų uždar
biai jau nebekyla ir veikiausia 
nekils per ilgokų laiką. Aukš
čiuos paduotosios oficialus 
skaitlines rodo, kiek uždirba 
Rusijos pramonės darbininkai 
dabar.

Vidutiniškas 
uždarbis yra 
peikos, arba 
Jeigu skaityt 
tai bus apie

Pagalvokite, kaip gali darbi
ninko šeimyna išgyventi tokiu 
uždarbiu! Gyvenimas Rusijoje 
juk irgi šiandie yra daug bran
gesnis, negu buvo prieš karą. 
Aišku, kad, uždirbdamas viso 
tik apie 50 rublių per mėnesį, 
Rusijos darbininkas turi atsiža
dėti visų kultūrinių patogumų,

rub- Tokiu uždarbiu jisai gali tik 
šiaip-taip pramisti ir apsirengti, 

p/a- Apie švarų but^ jisai negali nė 
svajot. Nusipirkti knygą, nuei- 

r. Ii į teatrą arba šiaip turėt ko- 
; kią pramogą—jam visai nepri- 

r.Įeinama prabanga. O jeigu ji- 
• sai tiems dalykams leidžia pi
nigus, tai jo šeimyna turi kęs
ti hadą.

Tai ve kokį “socializmą” da
vė Rusijos darbininkams bol
ševikai.

mėnesinis jų 
49 rūbini 65 ka- 
apie 25 doleriai, 
vokiečių pinigais, 
107 markės.

4. Popieros pramonėje 47

Anglijos užsienių reikalų ministeris, matyt, jau Lo- 
carno konferencijos metu buvo pastebėjęs, kad jo suma
nymui grasina pavojus. Jau tuomet franeuzai ėmė pirš
ti į Tautų Sąjungos tarybos narius Lenkiją. Bijodamas 
užgauti franeuzus, jisai prižadėjo nesipriešinti Lenkijos 
kandidatūrai. Bet kai tiktai Ispanija užuodė, kad lenkams 
ketinama suteikti visai neužpelnytą vietą vyriausioje 
Tautų Sąjungos įstaigoje, tai ir ji pareikalavo sau to
kios pat privilegijos. Po ispanų atėjo Brazilija, o paskui 
ir Kinai.

Ir ką Anglijos delegatas galėjo pasakyti prieš šitų 
valstybių pretenzijas? Nieko. Pradėjęs intriguoti už Tau
tų Sąjungos nugaros, jisai neteko pamato priešintis kitų 
diplomatų intrigoms, ir pagaliau kokia nors Brazilija pa
ėmė ant jo viršų.

6. Audimo pramonėje 
95 k.

7. Rūbų
52 k.

8. Odos
98 k.

9. Maisto
35 k p.

10.
r. 56

pramonėje

pramonėje

prarftonėje

47

r.

r.

61 i1-

r.

37 k.

r. 96

Chemijos pramonėje 49

Cukraus pramonėje 36 r.

Statyboje 51 r. 97 k.
Komunalėse įmonėse 68 
k.

Darbininky Susipratimas 
Lietuvoje Auga

Anglijos parlamento debatuose dėl Chamberlain’o 
darbų Genevoje gavo per nosį ir Varšuva, o ypatingai 
jos naujasis karo ministeris, Želigovskis.

Liberalų vadas David Lloyd George, smerkdamas 
Chamberlain’ą už Lenkijos rėmimą, priminė parlamen
tui, kad Želigovskis “yra tasai žmogus, kuris užėmė Vil
nių Lenkijos naudai ir nepaisė Tautų Sąjungos įsakymo 
pasitraukti iš to miesto. Nors jo valdžia oficialiai atsiža
dėjo jo, bet paskui respublikos prezidentas apdovanojo jį 
garbingiausia vieta, kokią tiktai gali gauti karininkas, ir 
jisai šiandie yra vienas vadovaujančiųjų asmenų savo 
krašte”.

Taigi matome, kad banditiškas lenkų Želigovskio žy
gis prieš Lietuvą nėra Europoje užmirštas. Del to žygio 
Varšuvai dar teks ne vieną kartą čiaudėti!

Jeigu paimti visas aukščiaus 
paminėtąsias pramonės šakas, 
tai rasime, kad vidutiniškas Ru
sijos pramonės darbininko už- 

I darbis per mėnesį pereitą vasa
rą buvo 49 rubliai 65 kapeikos.

Reikia čia pastebėti, kad nuo 
to laiko Rusijos darbininkų 
uždarbiai nekilo, arba, jeigu ir 
buvo pastaruoju laiku kiek pa
keltos nominalės darbinihky 
algos, tai tiktai kad padengus 
gyvenimo brangėjimą, įvykusį 
dėl červonco 
(Rusijos pinigų 
vėl ėmė smukti, 
ja infliacija), 
pereitos vasaros 
ninku uždarbiai 
tos, ir sovietų
tos politikos, kad dauginus jų 
nereikią kelti, nes pramonei tu
rį būt duota proga sustiprėti.

Darbininkų algos Rusijoje 
kilo nito 1921 m. iki vidurio 
1925 m. ir laipsniškai pasiekė 
gal kokių 70 nuošimčių savo 
prieškarinio stovio. Nors prieš 
karą Rusijos darbininkai gau
davo kone ubagišką atlyginimų 
už darbų, palyginant su .gerai 
susiorganizavusiais Vakarų Eu
ropos darbi įlinkais, ir trys ket
virtadaliai to ubagiško atlygini
mo 
tik

vertes puolimo 
kursas, mat, 

prasidėjo nau- 
Fak tinai nuo 

Busi jos darbi- 
stovi ant vie- 
valdžia laikosi

Viso pasaulio spauda šiandie pripažįsta, kad tvir
čiausiai gynė Tautų Sąjungos reikalus Genevos kongrese 
Švedų užsienių rėikalų ministeris, Osten Uden. Jisai pir
mutinis pareiškė balsuosiąs Tautų Sąjungos taryboje 
prieš Lenkijos išrinkimą į tarybą. Ir paskui, nors didžių
jų valstybių diplomatai stengėsi jį perkalbėti, o tų val
stybių spauda jį visaip niekino, jisai nepasidavė.

Keistu budu tečiaus pačios Švedijos buržuazinės par
tijos už 11 vyrišką U rideno elgimąsi Tautų Sąjungos kon
grese atkreipė prieš jį didžiausias savo kanuoles. Prie
žastis, matyt yra tarne, kad Osten Unden yra socialdemo-

yra be galo maža, bei vis 
tenka pripažinti, kad tai 
milžiniškas pagerinimas,

Atsipeikėję nuo tos demora
lizacijos, kurią komunistai bu
vo pasėję miniose, Lietuvos 
(darbininkai ima smarkiai judėti 
ir organizuotis. Jie stoja po 
socialdemokratų vėliava ir ko
voja prieš išnaudotojus ir jų 
klapčiukus, klerikalinius l'ede- 
rantus.

Ryškų šito darbininkų atgi
mimo pavyzdį duoda nesenai 
įvykęs Raseinių apskriįies dar
bininkų suvažiavimas, apie ku
lį “Socialdemokratas” praneša 
sekančiai:

Šių melų vasario mėn. 21 d. 
įvyko masinis darbininkų su
važiavimas. Suvažiavimą orga
nizavo apskrities socialdemok
ratų komitetas, iš vakaro bu
vo išklijuoti atsišaukimai, ku
riuose faktais nušviesti vietos 
darbo federacijos ir Seime sė
dinčių federantų juodieji dar
bai. Atsišaukimų platinime dan- 
giausia pasidarbavo Raseinių 
“žiežirbininkai”, prieš kuriuos 
federantai ir pavasarininkai su
tirpo, kaip karštame vandenyje 
ledas. Patentuotieji federantai 
pasileido tą dieną plėšyti aps
krities sociald. komiteto išleis
tus alsi.šajtkimus, o eiliniai na
riai (nežiūrint to, kad buvo 
kviečiamas ir federacijos susi
rinkimas), pagauti plūstančių 
iš provincijos darbininkų ūpo, 
sueina į stebuklingą jiems sa
vo skaitlingumu darbininkų su
važiavimą.. I 
nę. Kur nenusimins, kad dar 
metai atgal buvo silpna sočiai-

demokratų organizacija, o dą- 
Imr tarus jai darbininkų ma
sėms žodį, suplūsta iš penkio
likos valsčių apie pusantro— 
poros tūkstančių darbininkų, 
kad prisikemša ne maža kino 
salė, abu gretimieji kambariai, 
pilni prieangiai, laiptai, gatvė
je nebepareinančių būrys. Net 
pati policija nei tolyn įeiti, nei 
algai grįžti negali ir darbinin
kų minios apsupti blykšta ka
ringi nuovados viršininko pa
dėjėjų, policininkų ir policijos 
vado veidai. Kalbantieji drožia 
apie la'darbę, skurdą, apie tai, 
kaip darbininkų halsais patekę 
Seiman darbo federacijos atsto
vai riša darbininkams rankas, 
suvaržydami viešus susirinki
mus ir tikėdamiesi, kad taip 
darant balsavusieji už darbo 
federaciją darbininkai nesuži
nos, jog federantui yra tie pa
tys krikščionys demokratai, 
kurie badu dvėsina darbininkų 
mases, o patys begerdami šam
paną pilvus užsiauginę laksto 
automobiliais ir vis rėkauja, 
kad ten, kur didesnė bedarbė, 
padidinti policijos ir žvalgybos 
kadrą, o prašantiems darbo ir 
duonos pasiunčia raitą policiją, 
kuri ir bažnyčion jsivijusi blaš
ko alkanas darbininkų minias.
Darbininkų veidai pilni pasiry
žimo ginti savo teises, o kalbė
tojų posakiai lydimi rankų
plojimu. Prasidėjus bendroms 
diskusijoms prabilsta vienas
federacijos agentėlis, norėda
mas įrodyti, jog federacija daug 
dirbanti, už tai ir turinti. Bet 
čia pasigirsta trukšmingi bal
sai: “šalin federacija! išmesti 
jį lauk!” Pradeda ūžti, rėkti 
tūkstantinė žemaičių proletarų 
minia, kad per langą grūsti to
kį federantų iš antro aukšto už 
tai, kad ir dabar nesigčdina 
drumstis darbininkų tarpi*. Ir 
kažin ko hutų susilaukęs fede
racijos agentas iš įnirtusius ant 
jo žemaičių minios, jei dar i)ors 
žodį kas butų ant jo ar fede
racijos iš kalbėtojų pasakęs, 
bet ,pirmininkaujantis taręs ke-|LSS. centro sekretorė M. Jurge- 
letų karštų minčių, sulaiko mi- iionienė, i>r; Davidonis, adv.

Iš LSS. Rajono dar 
buotos

r. u veikti klerikalus ir paliuo- 
suoti Lietuvą nuo kunigijos
jungo. —B.

S. Michejsono prakalbos.—Va
karienė, — Rengia vakarą

To sujudimo
Re-

LSS. VIII Rajonas pastaruo
ju laiku buvo sukrutęs smar
kiau darbuotis, 
priežastis buvo “Keleivio’
daktoriaus d. S. Michelsono ap
silankymas Chicagoje. Naudo
damasis tuo, Rajonas buvo su
rengęs visą eilę prakalbų, kiek 
tik galima buvo surengti į ke
turias dienas d. Michelsono bu
vimo Chicagoje.

Pirmos d. Michelsono prakal
bos įvyko North Side, Liuosy- 
bės svetainėje, kovo 18 d. Žmo
nių buvo vidutiniškai. Aukų 
Lietuvos Socialdemokratams 
surinkta $22.15.

Antros prakalbos buvo kovo 
19 d., Bridgepoirtc. žmonių 
prisirinko pilna Mildos svetai
nė. Aukų surinkta $41.50.

Trečios prakalbos buvo kovo 
21 d., Roselande, C. Strumilo 
svetainėje, žmonių buvo, kai 
dėl Roselando, gana daug. Au
kų surinkta $30.

Ketvirtos prakalbos buvo ko
vo 21 d. vakare, Indiana Har- 
bor, Ind. čia prakalbas rengė 
SLA. 185 kp., tik chicagieėiai

Mi-

dar
Lie-

rute Indiana Harbom nebuvo 
numatyta. Aukų čia surinkta 
$35.06, kuriuos įteikta d. 
chelsonui.

Visos surinktos aukos 
šią savaitę buvo pasiųstos
tuvos Socialdemokratų partijai.

Be to pereitą šeštadienį, ko
vo 20 d., Liet. Auditorijoje, 
buvo surengta vakarienė arti- 
mesniam susipažinimui su sve
čiu ir tinkamam d. ( Michelsono 
išlydėjimui iš Chicagos. Susi
rinko nemažas būrelis draugų 
ir draugių, gražiai pasilinksmi
no, pavakarieniavo, pasikalbė
jo. Laike vakarienės kalbėjo

Tarptautiniam Fronte
SOCIALISTŲ PASISEKIMAI 

FRANCIJOJE.

Papildomuosiuose rinkimuose 
į parlamentų Marne departa
mente kairysis blokas vėl sumu
šė nacionalistus. Išrinkta ra
dikalų kandidatas Marchandeau 
ir socialistas Beal,♦kurių pirma
sis gavo 40,260 balsų, o antrasis 
— 38,638 b., kuomet nacionali
stų kandidatai surinko vienas 
26,663, o kitas 26,427 balsus.

Palyginant su 1924 m. gegu
žės mėn. 11 d. ripkimų rezulta
tais, kairiojo bloko balsai žymiai 
paaugo, o nacionalistų sumažė
jo. Stipriaušia'S kairiųjų kandi
datas tuomet buvo gavęs 37,180 
b., gi nacionalistų kandidatas 
29,927 b.

Iš to aiškiai matyt, kad Fran- 
cijos dešinieji ’ neina stipryn, 
kaip daugelis buvo pradėję ma
nyti, kuomet į parlamentą nese
nai tapo išrinktas atžagareivis 

’Tardeau.
Kairysis blokas Francijoje, 

kaip žinia, susideda iš radikalų 
socialistų (kurie yra ne socialis 
tai ,tik radikalai), republikinių 
socialistų (liberalų) ir Jungti
nės Socialistų Partijos (tikrųjų 
socialistų). Jisai dabartiniame 
parlamente turi didelę daugu
mą. Jo nelaimė tečiaus yra ta
me, kad buržuazinė bloko dalis 
ruolatoš svyruoja? ir neturi 
energijos griežtai eiti prieš at
žagareivius. Ačiū tam, valdžios 
priešakyje gali stovėt toks be 
principų žmogus, kaip Briand.

Socialistai jau senai butų nu
traukę visus ryšius su buržua 
ziniais radikalais ir liberalais, 
jei nebūtų pavojaus, kad nacio
nalistai vėl atsistos prie valsty
bės vairo ir pradės vykinti save 
plėšimo ir smurto politiką Euro
poje.nios ūpą ir susirinkimas bai

giamas tvarkingai, didžiausiu 
socialdemokratams pritarimu. 
Virš tūkstančio atsišaukimų iš- 
gaudoma kaip cukrus. Skirstosi 
darbininkai geriausiame upe. 
Po suvažiavimo užmegsla daug 
naujų 
greitu 
naujų 
zacijų.

Raseinių federantai vaikšto 
kaip/ žemę pardavę, nes pama
te visiškų savęs pasmerkimų 
ir dar kinkos dreba, kad teks 
atsilankyti teisman už plėšimą 
socialdemokratų atsišaukimų. 
Taip federantai. Jus žūsite ir 
žūsite amžinai, o darbininkai 
stos įvirtau klasių kovos pa
matau ir patys gins savo teises.

ryšių, kur numatoma 
laiku įkurti visa eilė 

socialdemokratų organi-

Tolimesnis Drg. St, Mi 
chelsono Prakalby 
? Maršrutas

25 Clevelande, Ohio, 
Svetainėje; pradžia 
vakare.
— Binghamton, N.

Pa

d. kovo
Lietuvių 
7:30 vai.

26 d. kovo
Y., (Lietuvių Svetainėje, 269 
Clinton St., 8 vai. vakare.

27 d. kovo • Edwarsville, Pa. 
Pradžia 8 vai. vakare.

28 d. kovo — Wilkes Barre, 
Pa., 2 vai. po pietų.

28 d. kovo Scranton,
Lincoln Hali, 1501 N. M ai n 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vaka
re.

29 d.x kovo Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

30 d. kovo turėtų būti Water- 
bury Conn., bet dar nėra galu* 
tino atsakymo'.

Ir turimi draugo St. Miehel- 
sono prakalbų maršrutas baig
sis. Įvykusioje prakalbose pub
lika gausiai lankėsi, tad yra 
manoma, kad sekančiose vieto
se žmonės taipgi pasirodyk sa
vo pritarimu.

Tad čia pažimėtų vietų-mies- 
Ir klausosi nusimi-ltų lietuviai yra kviečiami gau

siai į prakalbas lankylis.
P. B. Balčikonis.

Davidonis, adv. 
K. Gugis, Dr. A. Montvidas, P. 
Grigaitis ir svečias S. Michel- 
sonas. Aukų Lietuvos Social
demokratams laike 
surinkta $50.

šis d. Michelsono 
mas Chicagoje buvo 
mingas. Visur jo prakalbos bu
vo skaitlingai lankomos ir jos 
publikai labai patiko, nes d. 
Michelsonas yra geras kalbėto
jas, dalyką dėsto ramiai ir rim
tai. Visur jis kalbėjo dviem 
atvejais — apie Lietuvos padė
tį ir besiartinančius rinkimus 
į Lietuvos Seimą ir taipjau 
apie dąrbininkų klasinius rei
kalus ir socializmą.

Dabar LSS. VIII Rajonas 
rengiasi prie savo didelio va
karo, kuris įvyks ateinantį sek
madienį, kovo' 28 d., Lietuvių 
Auditorijoje. Bus vaidinama 
nauja J. J. Zolpo 4 veiksmų 
drama “Kūmučių Rojus”, daly
vaujant pačiam autoriui ir ki
tiems žymiems Teatrališko 
Kliubo “Lietuva” artistams- 
artistėms. Vaidinimas prasidės 
6:30 vai. vakare. Po vaidinimo 
bus šokiai. Visas pelnas yra ski
riamas Lietuvos Socialdemokra
tams.

Rajonas noriai sutiktų suren
gti gražių vakarų ir Chicagos 
apielinkėse, jei tų aplinkinių 
miestelių lietuviai to norėtų ir 
sutiktų prisiimti ant savęs 
rengimo darbą. Rajonas turi 
užtektinai artistų (vaidintojų), 
dainininkų ir muzikų), taip kad 
galėtų duoti net keletą gražių 
vakarų. Gary, Ind.t jau pareiš
kė pageidavimą tokio vakaro. 
Kuri kita kolonija norėtų gra
žaus vakaro ? Vjsjus šių vakarų 
pelnas butų skiriamas Lietu
vos Socialdemokratams.

Praėjus Lietuvos rinkimams, 
Rajonas mano atkreipti didesnę 
domę į vietinius lietuvių reika
lus ir toliau rūpintis vien Chi
cagos lietuvių reikalais, ap- 
švietos kėlimu ir t. t.

Visi kviečiami yra remti 
111 Rajono darbuotę, 
artinasi Lietuvos rinki- 

padėti Lietuvos 
ir valstiečiams

1 )abar 
mai ir reikia 
dąrbin inkams

vakarienes

apsilanky- 
labai sek-

Iš . Socialisty Partijos
Ohio valstijos konvencija

13-14 dd. įvyko Cle- 
Ohio valstijos socialis-

Kovo 
velande 
tų partijos konvencija. Iš de
legatų pranešimų paaiškėjo, 
kad organizacija eina stipryn. 
Partijos organizatoriui pavyko 
visoje eilėje vietų atgaivinti 
kuopas ir gauti naujų narių 
sanomsioms kuopoms. Narių 
tarpe ūpas yra geras.

Tarpe svarbesniųjų konven
cijos nutarimų yra rezoliucija,

grąžinimo Eugene V. Debs’ui; 
be to, rezoliucija, raginanti 
darbininkus kovoti prieš vadi
namąjį “Anti-syndicalist Act”, 
kuris buvo išleistas karo metu; 
ir protesto rezoliucija prieš at
eivių registracijos sumanymą.

Cook Gounty narių 
susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, kovo 
28 d., bus Labo r Lyceiim sve
tainėje (Kedzie ir Ogden Avė.) 
visų Cook kauntės socialistų 
partijos narių susirinkimas. Su
sirinkimo dienotvarkė yra se
kama:

Delegato rinkimas į metinę 
Partijos konvenciją, kuri įvyks 
gegužės 1 d. Pittsburgh’e;

Mokamo Cook kauntės sek
retoriaus užlaikymo klausimas;

Nacionalio sekretoriaus, drg. 
(i. Kiękpatriek’o, pranešimas 
apie dalykų stovį partijoje. Taip 
l«it pranešimai draugų Mnrray 
E. King, “American Appeal” 
redaktoriaus, ir Leo. M. Krzy- 
ckio iš Mihvaukee, Wis.

( ASM OR CREDIT

C. MicheI
(Lietuvis)

Deimantai, laikrodė
liai ir visokie ankso- 
sidabro dalykai ant 
išmokėjimo metams lai
ko.

3320 So. Halsted Street



Ketvirtadienis, Kovo 25, '2'5 NAUJIENOS, Chicago, III.
* ........— ------- —

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tėvams pasivažinėji
mas kaina $100

James Fletcher ir jo pati, iš 
Waukegano, pririšo savo du 
sergančius vaikus, 2 m. ir 11 
mėn. amžiaus prie lovos ir iš
važiavo pasivažinėti automobi
liu į Chicago. Sugryžę namo 
vaikų neberado, nes juos buvo 
paėmusi policija. Fletcher tapo 
areštuotas ir nubaustas $100 už 
pastatymu vaikų gyvasties pa
vojum Taipjau svarstoma apie 
tų vaikų atėmimą nuo tėvų.

Užvakar First Regiment Ar- 
mory per plaukų betruko Po
žėlai ristynes pralaimėti, Gco« 
Vąšeli pasirodė esąs nepapras
tai geras rišt i kas. Tiesa, jis 
daug sunkesnis už Požėlų, nes 
sveria 208 svarus.

Pirmų susikirtimą laimėjo 
Požėla, bet antro susikirtimo 
pergalėtoju išėjo Vąšeli. Tad 
nuo trečio priklausė ristynių 
laimėjimas, čia Požėlai reikėjo- 
dėti visas pastangas, kad ne
pralošti ristynių. Ant galo, jis 
savo vikrumu Vasell'ų ištempė 
ant matraso ir tuo budu ris
tynes laimėjo.

Keikia pasakyti, kad Požė
la pirma kartą Chicagoj buvo 
taip arti nuo pralaimėjimo.

Bet tokių ristynių chicagie- 
čiai senai bebubo matę: tikrai 
buvo ko pažiūrėti. Vąšeli tiek 
įtūžo, kad net “referee* puolė 
mušti.

Dzūkas Bancevičius irgi pa
rodė ką galįs — jis apsidirbo 
su savo priešu.

Bancevičius sutinka ristis 
su Komaru

“J. Komaras vis iššaukia lie
tuvius ristikus,” sako Bance
vičius, “bet niekuomet su jais 
nesi rita. Tegul jis ateina su
katos vakare (kovo 27 d.) j 
Universal Atletų Kliūtų (814 
VV. 33 st.), ir aš busiu pasiren
gęs su juo ristis. Apie 8 vai. 
vak. aš lauksiu jo.”

Rytoj risis Pesek, Sarpalius, 
Sherry ir Gardini

Star and Garter teatre, Joe 
Coffey rengia labai įdomias 
ristynes. Svarbiausioj poroj ri
sis John Pesek. Be to, risis dar 
K. Sarpalius su ('. Johnsonu ir 
Benato Gardini su Jack She
rry. —N.

Lietuviu Rateliuose.
Kas vaidins Knimičiy 

Bojy
Kaip žinia, ateinantį sek

madienį, kovo 28 d., Lietuvių 
Auditorijoj, LSS. VIII. Rajo
nas stato 4 veiksmų dramą 
“Kūmučių Bojus” parašytą, J. 
J. Zolp.

Tą naują dramą iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo — vai
dins tame vakare Teatrališkas 
Kliubas “Lietuva”. Tas Kliubas 
gyvuoja ant Tovvn of I^ake ir 
jau yra pastatęs daug didelių 
veikalų, neskaitant daugybės 
mažesnių, kuriuos jis suvaidino 
kitoms draugijoms. Jo režisie
rium yra J. J. Zolp, autorius 
“Kūmučių Rojaus”, kuris taip
jau vaidins šiame veikale svar
bią rolę’, o kiekvienas žino, kad 
J. J. Zolp yra gal geriausias 
musų artistas-mėgėjas. Kliubas 
turi daugelį ir kitų gerų artis
tų ir artisčių ir visi jie da
lyvaus šiame veikale. Taigi at

silankę pamatysime kokių gerų 
artistų turi musų kaiminai - 
town of lakiečiai.

Veikalas “Kūmučių Rojus” 
yra didelis, tad vaidinimas pra
sidės anksti, 6:30 vai. vak., 
kad ir mėgstanttems šokius pa
siliktų užtektinai laiko pasišo
kti, o ir visai publikai — pasi
dalinti vienas su kitu įspū
džiais ir pasikalbėti su pažys
tamais ir draugais, kurių, be 
abejo, bus nemažai, nes kiek
vienas juk norės pamatyti šį 
naują ir gražų veikalą. įžanga 
gij atsižvelgiant į veikalo didu
mą, yra labai maža — tik 75c 
(balkonas) ir $1.

Visi tad rengkimės pamaty
ti Šį didelį naują veikalą — 
kovo 28 d., Liet. Auditorijoj. 
Daugelis, kurie matė tą veikalą 
pirmą sykį vaidinant, rengiasi 
būti ir šiame vakare, taip jiems 
šis veikalas patiko. —B.

Sportas
POŽĖLAI BUVO RIESTAI

Iš trijų susikirtimų pralaimėjo 
vieną

Babravičius ir mes

Ir vėl Babravičius su mumis 
chieagiečiais. šį penktadienį 
mes vėl klausysimės ir geresi- 
mės jo neapsakomai gražiai 
skambančiu halsu.

Vanagaitis pasakė, kad “pas 
mus nėra kito dainiaus, kuris 
taip interpretuotų dainos ma
lonumų, nėra kito tokio daini
ninko, kuris išreikštų dainoje 
kompozitoriaus sielą”.

Kuomet Babravičius pasirodo 
ant estrados, jo graži ir maloni 
išvaizda ir artistiškas užsilai
kymas tuojaus kaip magnetas 
pritraukia klausytojus prie sa
vęs, o kuomet jis pradeda dai
nuoti, jo balsas užkariauja 
klausytojo širdį. Kuomet girdi 
Babravičių dainuojant, tai pra
dedi suprasti kokia galinga yra 
daina.

Tiesa, mes ne visi Babravi
čių suprantame ir ne visi jo 
talentų įvertiname. Mes nebū
dami augštos kultuves, gyven
dami šioj materializmo šalyje 
prarandame ir tuos kilnius jaus
mus, kuriuos buvome atsive
žę iš Lietuvos. Atbuko musų 
švelnieji jausmai vienų per po
litiką, kitų nuo sunkaus ir 
manotoniško kasdieninio dar
ko, o kiti pasilikom pilni do
lerio vergai ir lodei nebepajė
giame sau pilnai įsivaizduoti to 
malonumo, kurį mums artistas 
Babravičius teikia. Nenuostabu 
tad, kad kuomet reikia pirkti 
bilietų į koncertų, tai lietuvis 
jaučias lyg jam kas dantį trauk
tų.

Reikia vienok pasakyti, kad 
pas mus yra jau išsidirbęs ne
mažas būrelis dailės mylėtojų. 
Nemaža^ skaičius Chjcagoje 
randasi ir aukštai pakilusių 
kultūroje ir intelektualiai išsi
lavinusių tikrų mylėtojų to, 
kas dailu, malonu ir švelnu. 
Bet kad pripildyti Orchestra 
svetainę, to skaičiaus neužten
ka ir todėl prisieina pasirūpin
ti, kad musų visi broliai lietu
viu ateitų ir pripildytų tų sve
tainę su kaupu, o už tai jie il
gai ilgai gėrėsis ir neužmirš, 
kovo 26tos, kuomet Babravi
čius dainuos.

Pereitų nedėldienj buvau “Bi
rutės” “Surprise Purly”. Kom
pozitoriaus A. Vanagaičio nau
jas tvarinys iš Amerikos lietu
vių gyvenimo yra pirmos pu
šies komiška muzikalė komedi
ja. Tipų surinkimas, jų išla
vinimas, viskas “lirst class’. 
Kiek tai nabagas Vanagaitis 
savo smagenų išdžiovino ir 
kiek energijos išeikvojo su
tverti tokį gražų veikalą. Kiek 
pastangų padėta visų “Biru
tės” narių, kad sulošti veika
lą kaip tikriems artistams.

Pažiurėjus j sėdynes mačiau 
musų tą nabagę biednų inleli-' 
gentiją, kurios musų turtingie
ji biznieriai neremia, papras
tus darbininkus ir vidurinę i n-’ 
teligentiškųją biznierių rųšį. 
Turtingųjų biznierių, kurie sa-j

autorius naujos ir pirmosios 
dramos iš dabartinio Amerikos 
lietuvių gyvenimo “Kūmu
čių Rojus”, kuri bus vaidina
ma kovo 28 d., Liet. Auditori
joj, vadovaujant ir vaidinime 
dalyvaujant pačiam autoriui.

vo turtus tik iš lietuvių su
krovė ir šaltoje-žiaurioje poli
tikoje pasinėrusių lietuvių ne
buvo matyti.

Gaila to darbo ir gaila tų pa
stangų, kurious Vanagaitis ir 
“birutiečiai” padėjo, nes jų 
darbo abelnoji lietuvių liaudis 
neapkainuoja. Tokie žmonės, 
kaip Petrauskas, Šimkus, Va
nagaitis, Babravičius yra mums 
neapsakomai brangų, bet mes 
jų neapkainuojani prideramai. 
Jie mus palaiko dar lietuviais, 
kitaip mes seniai jau Imtume 
mirę kaipo lietuviai ir mirę be 
garbės. Jeigu toks Babravi
čius butų belgas, šveicarietis, 
švedas,x olandas ir kad ir len
kas, tai jis butų žinomas vi
sam pasauliui kaipo pasaulinė 
žvaigždė. Kultūringos tautos 
moka saviemsiems atiduoti 
priderančią garbę.

Mes lietuviai esame neskait
lingi ir neaukštos kultūros ir, 
kaipo tokie, neretai, vietoje sa
vuosius paremti, pagerbti, su
teikti jiems daugiau energijos, 
tai neremiame, o tankiai net
ir apkalbame, be reikalo stu
miami' nuo savęs savo gerada
rius. Gaila, bet taip yra.

Kaip girdėt, musų Babravi
čius dainuos kitą sezoną, jeigu 
sveikas bus, šaliapino operoje. 
Tad į jo rengiamąjį koncertą 
ateinantį penktadienį (Orchest
ra svetainėje, 8:15 vai. vakare) 
eikime visi. Pasigerėkime jo 
dainomis, atsikvėpkime nors 
ant poros valandų nuo savo be 
galo slinkaus dvasinio gyveni
mo, pasididžiuokime savuoju 
dainiumi. Suteikime jam nau
jos energijos, gero ūpo, idant 
jis galėtų ilgai, ilgai gyventi 
ir linksminti ne tik musų, bet 
ir visų amerikonų širdis, o 
tuo pačiu keltų ir musų vardą 
tarpe kultūringų amerikonų. 
Visi eikime į Babravičiaus kon
certą penktadienio vakare!

Tavo draugas ir tavo 
dainos mylėtojas.

“Surprise Party”
Tai buvo tikras siurprizas. 

Žmonės prieš kovo 21 d. dide
lio entuziazmo nerodė. “Manai, 
kad ten kas nors gero bus”, sa
kė kai kurie: “Pasimonkins, pa- 
monkins, o tu žmogus, užsimo
kėjęs porą dolerių, žiovauk kur 
nors atsisėdęs kampe.”

Toks buvo ūpas. Bet dabar 
jis visiškai kitoks. Kurie matė 
“Surprise Party”, tie šiandien 
turi daug ką pasakyti nema
čiusiems tos “feningos” kome
dijos.

Nekalbėsiu apie “Surprise 
Party” turinį. Nežiūrėsiu taipgi 
į patį veikalą “rimto meninin
ko” akimis, nes “rimtiemsiems” 
kantais tenka negarbingas kloti-

W. J. STANKŪNAS’
F( ITOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali:

' šk urnas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

•nų roles vaidinti... Taip pasitai
ko, jus patys tai žinote.

“Surprise Party° buvo tikras 
siurprizas. Didelis siurprizas 

i buvo matyt Dr. K. C. Kliaugą 
(Kleinio rolėj. Vargu bau kas 
■ tikėjosi, kad Dr. Kliauga taip, 
gerai vaidintų. Jo komiška iš
vaizda ir komiškas dainavimas 
'prijuokino publiką iki ašarų, 
i Net dainininkas Babravičius 
'pareiškė, jog Kleinio rolę Dr.
Kliauga artistiškai išpildė.

Daug “fonių” prikrėtė V. 
Volteraitė Poškienės rolėj. Ne
blogi buvo ir kiti (J. Puišis, J. 
Jankus, Z. Kirasauckienė, Ad. 
Micevičia, M. Dundulienė, Mile
rienė, Vanagaitis, etc.). Bet 
leisti kiekvieną per šerengą ne
turiu noro. Buvo trukumų ir 
nelygumų vaidinime. Vienok 
nebe priežasties. Dauguma 
“Surprise Party” dalyvių nej- 
gudę scenoj švaistyties; prieg- 
tam jiems teko be sufleriaus 
vaidinti. Tai irgi naujenybė. 
Iki šiol lietuvių parengimuose 
publikai pirma paprastai tek
davo girdėt sufleriaus žodžiai, 
o vėliau jau vaidintojas tuos 
žodžius kartodavo.

Pats veikalas irgi turi truku
mų. Bet ateity "tie trukumai 
nesunku bus pašalinti.

Man tačiau labiausia čia ru
pi štai kas pabrėžti: komp. A. 
Vanagaitis tikrai atliko didelį 

' darbą. Reikia neužmiršti, kad 
jis parašė “Surpirse Party” 
tekstą, sukomponavo bei su
rinko dainas, sumokino chorą, 
režisavo vaidinimą, etc. Ir jeigu 
prie tokių aplinkybių jis visgi 
sugebėjo sukurti visai neblogą 
muzikalę komediją, tai reikia 
pripažinti, kad didelis darbas 
jo padaryta. Kitas vėl dalykas. 
Medžiaga, kurią reikėjo apdirb
ti, buvo gan žaloka. . Kiek tad 
reikėjo darbo padėti, kad vai
dinimas išeitų suderintas! Ir 
tas vaidinimas palyginti išėjo 
gan vykusiai.

Tai visa. Belieka tik vieną 
norą pareikšti: kad ateityj 
komp. A. Vanagaitis patiektų 

Antanas Mockus
IMirė Kovo 21 dieną, 5 valandą iš ryto, 1926 m., ne

tikėta mirti; gatvekaris užmušė, sulaukęs 40 ihetų am
žiaus; gimęs Lietuvoje, Kauno Rėdybos, Tauragės Ap
skričio, Kaltenėnų Parapijos, Nominikų Kaimas. Išgyve
no Amerikoje apie 20 metų, palikdamas dideliame nubu
dime savo mylimuosius ir mylinčius brolį Kazimierą 
Mockų, taip-pat paliko dvi švogerkas Jugasiją Adomai
tienę ir Aleną Jonušką. Dabar randasi prirengtas j pas
kutinę kelionę, namuose 837 W. 34th Place.

laidotuvės jvyks Kovo 29 dieną, 8 valandą iš ryto 
iš nąmų j švento Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Mockaus giminės, draugai ir pa
žįstant esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
mą.

ir atsisveikini-

Nuliūdę liekame, 
Brolis Kazimierus Mockus ir visi Giminės

Laidotuvėse patarnauja graborius 
Telefonas Boulevard 4139.

A. Masalskis,

Nauji Žmonės
Nauja tvarka priėmimui svečių, valgių ga

minime, patarnavime ir palinksminime lietu
vius.

Visada muzika, šeštadienio ir sekmadienio 
vakarais orkestrą dėl šokių. Svetaine šokiam 
ir atskiri, privatiniai kambariai pietauti ir va
karieniauti. Amerikoniški, Chinese Chop Suey 
ir visokį lietuviški skaniausi valgiai..

Specialės kainos vestuvėms, kliubams ir 
dėl party.

Kviečiame lietuvius atsilankyti, skaniai pa
valgyti, pasiklausyti muzikos ir pasišokti.

AUDITORIUM CAFE 
IR

CHOP SUEY
Saviniunkai: Mr. ir Mrs. Joseph Kaulas

3202 South Halsted Street 
Antros lubos 

Phone: Boulevard 5788

mums kitą siurprizą pavidale 
kokio nors muzikalio kurinio.

— K. S.

Nauja drama

Nors pas mus, amerikiečius, 
labai daug įvairių veikalų sta
toma, bet ikišiol mes neturėjo
me jokios didesnes dramos iš 
pačių Amerikos lietuvių gyve
nimo. Pagalios ir ją susilaukė
me, Tai J. J. Zolpo 4 veiksmų 
drama “Kūmučių Rojus”. Ji 
bus statoma kovo 28 d., 6:30 
vai. vak., Liet. Auditorijoj. Bus 
kiekvienam įdomu pamatyti 
dramą^ iš musų pačių kasdie
ninio gyvenimo ir kaip p. Zol- 
pui pasisekė ją parašyti. —K.

VALERIJA CEPULAITt
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

musų brangiausia dukrytė po 
sunkios operacijos ligonbutj, 
Kovo 23 dieną, 3:46 valandą po 
pietų, 1926 m., sulaukusi 216 
metų amžiaus; gimusi Chica- 
goj. Paliko dideliame nubudime 
širdelės skausmuose brangiau
sius tėvelius, dėdes ir tetas. 
Netekome savo brangiausios 
dukrytės, kuri kaip žvaigždytė 
švietė ir .linksmino mus. Dabar 
randasi prirengta j paskutinę 
kelionę, namuose 5017 West 
Cullom Avenue. •

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Kovo 27 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš namų j švento Mikolo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Valerijos Cepulai- 
tės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Dėdė ir Teta.

Laidotuvėse patarnauja gra- • 
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Kectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. BeaudettO; M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viršui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

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

Du Draugai
STASYS. — Jau visa savaitė 

prabėgo kaip tave mačiau. Jo
nai, kur tu buvai pražuvęs?

JONAS. — Matai tu manęs 
negali sugaudyti, Stasy, aš vi
sur hunu. O kas pas tave nau
jo?

STASYS. — Pas mane nieko 
tokio palijo. Tiktai norėjau, 
kad tu man išaiškintum vieną 
dalyką. Aną dieną mačiau dien
raščiuose Graboriaus Radžiaus 
apgarsinimą: “5 centai sutau
pius šimtus dolerių”. Ką tas 
reiškia?

JONAS. — Matai Stasy, ne
pyk jei pasakysiu tau tiesą. 
Mažai mąstai ir daugelis dar 
yra panašių į tave. Graborius 
Rudžius savo apgarsinime prie 
tų 5 centų dar prideda telefo
ną. Vadinasi, už 5 centus gali 
greitai pasišaukti Graborių Ra
džiu per telefoną ir jis atvažia
vęs gali tau tuojaus sutaupyti 
šimtus' dolerių.

STASYS. — Na, o kaip jis 
man gali sutaupyti tuos šimtus 
dolerių?

JONAS. — Dalykas labai pa
prastas. Graborius Radžius par
duoda visokius grabus pigiau 
net už pusę kainos, negu kiti. 
Ot kur galima tuojau pas jį 
sutaupyti šimtus dolerių.

STASYS. — O kokiu budu 
Graborius Radžius gali tai pa
daryti ir pigiau parduoti gra
bus negu kiti? \

JONAS. Užtat, kad Gra
borius Radžius priklauso prie 
grabų išdirbystės. Ir be to dar 
Graborius Radžius nenori gauti 
dvigubo uždarbio. Tame ir glu
di visa paslaptis.

STASYS. — Labai ačiū už 
gerą išaiškinimą, o dabar sku
binu bėgli prie savo reikalų. 
Kaip turėsiu laiko, kitą sykį ir 
vėl pasikalbėsim. Iki pasima
tymo.

OFISAS
668 W.- 18th St.

Telephone Canal 6174 
SKYRIUS 

3238 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 4063 

Advertisement

Plione Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago

/——-----------------------------------------
NAUJIENŲ 

Pinigų Siuntinio Sky-
I rius atdaras kasdic nuo 

8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

DR. VAITUSH, O. D

LIETU S AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
, svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. 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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

t'il

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

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Sociulės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie jvdCsi vi
sokiomis gyduolėmis ir be jo
kių pasekmių, žmogaus gyvybę 
galima iSgclbCti 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 8u 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 iis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Pevk 
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, seredomk 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va 
kare.

h.............................................................. ■■ ■
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Pranešimai

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk ir 
$6.t*A j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostg cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tani tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kirk 
tie l _ . .
tumė t juos į banką ar smilką?

Naujienų. Spulka.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jp 
čia per 20 metų? i

Ateik ir pasitark su sekretorių 
npie taupymo budus, o nuo įo su
žinosi kaip greil dauginsis Jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halnted St.

I l <■ UIIIIMU-l. Allillllllin llv, •• • i 1 • t -a. • 1

pinigai uždirbtų jums jei padė-i se'» ^t. 11 ‘Biujęelu* kitų,
ičt juos i banką ar smilką? šiandie, Mildos svetainėje, .>110 So.

Ar nori būti nariu Chicagct 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašeipos yra -viena iš <ti-. 
džiausiu pašei pos draugijų Chlca- 
goje. | šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000- Draugijoje 
yra 3 pašeipos skyriai ligoje: $6, | 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems biie dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos, Nariais gali patapti 
vyrai ir motervs nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmainos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čnr- 
teriuoti kaipo pa.šelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpimams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris* norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prašimą prie bite 
vieno Draugijos nario arba dcl pa
rankamo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kilus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tu maus;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 2210 S. Halsted 
Street.

Kumučiy Rojus

Lietuvių Auditorijoj,

da
gy 
At

Naują J. J. ,Zolp 4 veiksmų 
dramą, dalyvaujant pačiam au
toriui, stato LSS VIII Rajonas 
nedėlioj. kovo 28 d. (Verbų ne
dėtoj),
3133 S. Halsted St. Vaidinimo 
pradžia 
dinimo šokiai.

Apie šią naują dramų iš 
kartinio Amerikos lietuviu 
venimo kalki visa Chieaga.

6:30 vai. vak. Po vai-

ir $1.

L. S. S. VIII Rajono valdybos su
sirinkimas jvyks Ketverge, Kovo 25 
d., Naujienų name. Yra svarbių rei
kalų. Visi nariai prašomi atvykti. 
Kviečiami ir kuopų darbuotojai.

— Organizatorius.

Paskaita iš kultūros istorijos bus 
sekmadieny, kovo 28 d., 10:30 valan
dą ryte, Lietuvių Auditorijoj. Skai
tys Naujienų Redaktorius P. Grigai
tis. Visi kviečiami atsilankyti.

— Visuomenės Darbo Sąjunga

BIRUTĖ pastačiusi nauji veikalų. 
Dabar rengiasi prie kito naujo vei- 1 
kalo ir kviečia Chicagos jaunimą už
imti vietas lošime. Kurie mylite dai
lę ir muzikų, tai Kovo 25, 8:00 vai. 
vak. malonėkite atsilankyti į Mark 
VVhite S<|uare Park, 30-tos gatvės 
ir Halsted St. ir prisidėti prie Biru
tės. Kom|j. A. Vanagaitis sako, kad 
tai bus vienatinė proga įstojimui nau
jiem nariam. Nepraleiskite progos.

— Valdyba.

L. S. S. 22 kp. susirinkimas jvyks 
Ketverge, Kovo 25 d., Naujienų na
me. Visi nariai ir norintys prisira
šyti kviečiami atsilankyti.

— Sekretorius.

Jaunosios Birutės koncertas ir va
karienė bus ateinančioj nedėlioj. Lie
tuvių Auditorijoj. Pradžia 7 valandą 
vakare.

Tėvai, rėmėjai ir šiaip asmenys, į 
kurie simpatizuoja vaikų draugijoms 
nuolankiai prašomi atsilankyt. Mes , 
užtikrinam visiems linksmą ir sma
gų laiko praleidimą. ,

— Rengėjai.

Jaunosios Birutės visi nariai pra
šomi susirinkti šiandie, ketverge, 7 
vai. vak. j dainų pamoką Mark VVhite 
Sųuare svet.

Vakarienė ir koncertas įvyks atei- 
nančioj nedėlioj, Lietuvių Auditori
joj. Todėl ši repeticija bus paskuti
ne prieš tų svarbią Jaunosios Biru
tės dieną.

— Organizatorius.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ii 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. I 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
| savaitę arba sykj j mėnesj. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
i lipinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros' 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevsrd 9668).

PRANEŠIMAI
Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 A. 

(’. W. <>f A. specialia susirinkimus 
jvyks Pėtnyčioj, Kovo (March) 26 <1., 
1926, 8 vai. vak., 1564 No. Robey St. 
šiame .susirinkime bus renkami dele
gatai į Konvenciją A. C. W. of A., 
kuris atsibus Gegužio (May), mėne
sį. Taipgi yra svarbu visiems nariams 
Šio skyriaus atsilankyti j susirinkimą 
ir išsirinkti tinkamus narius ir pa
siųst konvencijon.

A. M. Kadsel, Rašt.

Prakalbos Cook County Lithuanian 
Kliubo, kuriose kalbės T. A. Sten-

uždirba po Halsted St. Pradžik 8 tai. vakare, 
kiekvieno Visi kliubo nariai ir pSicčiai kviečia- 
kirk jūsų mi dalyvauti. — Komitetas.

JIESKO PARTNERIU
IEŠKAU partnerio i grosernės 

biznj *r visokių kitokių daiktų lai
koma, arba kas nori, gali pirkti 
visą. Viena moteris negali apsidirb
ti. Parduosiu pigiai. Kampinis biz
nis.

3856 Sacramento

įvairus skelbimai
Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTIJAI

3801 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards 6062

Tel. Yards 6728 .
Ar žadi Muvinties —

Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPREf4SING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS- 
Long distance handling .

Turime daug metų patyrimą. 
3238 So. Halsted St.i Tel. res. Yda 3408—Blvd. 7607 office

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ii- | ><» >> i <•«• *> m. 1

laikom malevą, popierą,
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANC1ONIS, Prez.

STOGDENGYSTfi
.lu.sų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicago j ir 
apielinkėj. Įstaiga 31 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunne Rooflng Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndale 0111.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes narduodame visiems olselio 
kainomis

l.evinthal Plumhing Supply 
1637 West Divialon St„ 

netoli Marshfield
'■!■■■» ■ I f ——I

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

specialuinas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheiins, 1912 So State St.

MANsfield 7800
A. H. RKGAN

Taisome namus, krautuvių‘fron
tus, cementinis darbas ir sustip- 
rinain pamatus. .

4753 W. Madison Street

ISRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA krautuvė 

ir 4 kambariai. Gera vieth bu- 
černčj ir grosernėj, arba Dry 
Goods krautuvėj, 4503 South 
Wood St. Klausk Vaistinyčioj.

4159 So. Wood St.

JIESKO DARBO
IEŠKAI darbo už hučorj: ____ __________________________

moku savo darbą gerai. Kalbu' SAVININKAS turi parduoti 
rusiškai, lietuviškai ir angliš- Peerless coach, taip kajp liau
kai.

J. Blaževičius
1938 S. iLincoln St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris prie namų 
prižiūrėti vieną mažų vaiką sergan
čios motinos, (motina j hospital). Už 
atlyginimą bus duodama valgis, kam- 
baris ir pinigais pagal sutarimo. At
sišaukite pas 1

W. POŠKA
4403 So. Mozart St., ant antrų lubų

REIKIA patyrusių moterų dėl sor- 
tavimo storų skudurų. I t00 (’enter 
Stieet.

REIKIA patyrusių moterų par
davinėtojų pi i<* mastinių lavorų, 
siūlų ir (Iresių. 1303 S. Halsted Si.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

Prieinamos sąlygos.
Geras agentas gali uždirb

ti nuo 8 iki 10 tūkstančių 
dolerių į metus. Atsišaukit 
tuojau į real estate ofisą.

JACOB J.
LEWANDOWSKI

11750 So. Michigan Avė.

REIKIA švaraus lietuvio par
davinėtojo, čia jus surasite pui
kią progą uždirbimui pinigų su 
manim kaipo mano asistentas. 
Aš išmokinsiu jumis šitame dar
be ir jus uždirbsite daug pinigų 
kuomet jus mokinsites. Jei jus 
norite tikrai būti pasekmingu, 
tai pasimatykit su Mr. Berry. 
Room 821. 77 W. Washington 
St., Hile kokį rytą šią savaitę.

REIKALINGAS kViaučius prie kos- 
.umeriŠko darbo. F Degimas, 804 
•V. 31st Street.

$10 PINIGAIS
7 dienas j savaitę jei jus seksite 

instrukcijas ir dirbsite 8 valandas 
j dieną. Turi būt gerai išrodantis, 
virš 25 metų amžiaus. Pardavinėji
mo patyrimas pageidaujamas, liet ne
būtinas. Room 362, Iii W. Washing- 
ton Street.

SALESMEN’Ų
Mums reikia keletą gerų ambi- 

tin«-ii Lietuvių Vyrų.
Mes dabar organizuojame I^ie- 

tuvių Skyrių ir turime keletą 
gerų vietą dėl gabių vyrų. Mes 
atidarėm geriausių subdivizijų 
Chicagoj, didžiausiame indust
rijos distrikte. Yra viskas Įreng
ta ir parsiduoda labai lengvai 
ir yra labai tinkama žemė dėl 
lietuvių.

MUSŲ VYRAI UŽDIRBA 
DAUG PINIGŲ 

Atsilankykit dėl pasikalbėjimo. 
Jei ne, jus salite pražudyti pro
gą gyvenime.
Pasimatykit su Mr. Hoague, 

310 S. Michigan Avė., ♦ 
Room 2048

REIKALINGAS patyręs farmeris 
su šeimyna. Darbas ant visados. An
gelo Scibona, 1900 So. 50th Court, 
Cicero, III.

REIKA^INGAS pirmarankis pie- 
korius. Atsišaukite tuojaus. 4513 So. 
Wood St., Tel. Yards 4095.

JAUNA pora parduodu pigiai 5 
kambarių rakandus, vartoti 4 mėne
sius. šilkinis mohair parloro setas, 
išmarginti frėmai, 2 riešutiniai mieg- • 
ruimio setai, valgomo kambario se
tas. bufetas, liampos, kaurai, console 
fonografas, paveikslai, veidrodžiai. 
Atskirai, 3438 Broadvvay, netoli Bel- 
mont, 2 apt. Buckingham 5585. I

PARSIDUODA furničiai, pianas 
ir “safe”. 4347 So. Roek^ell St., 
1 augštas.

PARDAVIMUI

REIKALINGI pardavėjai prie 
Real Estate. 'Turiu geriausias pra- 
pertes pardavimui, arčiausiai prie 
miesto. Ateikit parodysiu, kad ga
lit uždirbti po $65 į savaitę.

131 W. VVashington St.
Romu 353, M. Petrovvskas

Nuo 9 iki 1 po pietų

REIKALINGAS kriaučius prie 
naujų ir senų drabužių. Geistinu, 
kad mokėtų su mašina prosyti. 
Frauk Mickus, 4138 Archer Avc.

REIKIA vyrų darbui i geležies 
atkarpų šapų — patyrusių prie sor- 
tavimo geležies. Smith & Plotkin, 
2633 W. Roosevelt Rd.

AUTOMOBILIAI

jas, $200 pigiau negu nustaty
ta kaina, 428 S. Sacramento 
BlvcL, Van Buren 0688.

PARDAVIMUI grosernė; cigarų, 
kendžių ir kitokių smulkmenų. 4643 
So. Wentworth Avenue.

NAUJIENOS, ęhieago, III,

AUTOMOBILIAI
Atyda Garadžninkams, Ku

rie Perka Automobilius 
Ir Parduoda

manoTaipogi privatiŠkiemR, kurie 
dabar pirkti automobilių ir turės 2 
kartu daugiau mokėti iŠ kompanijos 1 
pirkdami, kadangi galite nupirkti 2 
kartu pigiau. Parsiduoda Stųdebaker 
uždaromas 5 pasažierių Spėcial six, 
žinoma tuoj išdirbyste; tokiam padė
jime karas kaip naujas, visi reika
lingi e^tra dalykai prie karo randa
si, nė vieno cento nereikia pridėti. 
Duosime pamėginti kaip tik norėsite 
ir dar galime duoti geriausiam me- t 
•hanikui peržiurti. Iš didelės prie- ' 
žasties parsiduoda tik už $675.00. Ne- | 
mokant} važiuoti, išmokinsiu. Kas j 
pirmas pamatys htvažiavęs su pini
gais, užtikrinu tam bus parduotas. 1
Toks automobilių bargenas dar pirmą 40 AUTOMOBILIŲ 
kartą garsinasi.

Matykite tuoj.

J. Namon
2418 W. Marųuėtte Rd. 

Arti Western Avė.

18
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TIKRI VARTOJU KARŲ 
PIRKINIAI

$10 iki y.i {mokėti, kitus per 
mėnesių. Naujų karų garantija.

Crynler Cvown Imper^al uodnn 
Cryn er conch, Isivclk naujas 
Kollin eedan, knib naujas .... 
Studebaker brougham, naujas 

Oakland eofteh. bisk| vartotas . 
Kssex coach, tikrai u^ras ........
Durant sedan, Vkras barbentu* .... 
Jordan h oda n, prirengtas ..............
Overland sodan, kaip naujas .... 
Oakland coupe, innžai važinėtas ,. 
Nash aport sedan, prirengtas .... 
Iluick touring, biskj vartotas .... 
Jordan tourtng, tiknu pirkinys .. 
Rickenbaker, touring, geras ..........
Cryaler phaeton, kaip naujai .... 
Maxwell aport touring, prirengtas 
VVillys-Knight, touring geras ....

2037 Milwaukc*e Avenue 
Netoli Armitage x

Atdara vakarais ir Nedėlioj

G75
350 
62 f. 
775
675
575
575 
850 
675
475

AUBURN 1926, Brougham,1-------------------------------------------
k: u: eiorn v.v.; ' PARSIDUODA bučernė ir groser-blskį VUl^OtllS, $12.)0, pilnai pu- ng gėloj vietoj. 4235 South Kedzie 
rengtas. Tai yra tikras barge- Avenue.
nas. J. Bates, 428 S. Sacramen-
to Blvd. Van Buren (M>8«. I PARDAVIMUI restaurantąs geroj 

, vietoj. Biznis geras ir seniai gyviio- 
_ _  t__________ ____ ja. Pigi renda. Ilgas lysas. Parduo

siu, nes pirkau didelį biznj.
A tvicjnil/iin*

BRIGHTON PARK RESTAURANT 
3955 Archer Avenue
Phbne Lafayette 4741

ESSEX, Sedan, 1923, naujai 
malevotas, gerame stovyje, 
$395, išmokėjimais arba mai-' 
nais. James Bates, 428 South 
Sacramento Blvd. Van Buren 
0688.

RAKANDAI
BARGENAI

Pardavimui išmuštas parloro se- 
tas., riešuto medžio valdomo kamba
rio setas, 9x12 karpetas, liampos, ra- 
šymui stalas, 6 tūbų radio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drexel Avenue 
Tel. Hyde Park 7186

DEL labai svarbios priežasties tu- ■ 
riu parduoti savo $800 vertės grojik- . . ... A
lį pianą su benČiumi ir roleliais už lotas, netoli Michigan Avė. 
5125.00. J25.00 ęaah ir $10.00 j m$- jr i20th PI., kaina $1,200. 
nesi. Pasimatykit šiandien su Mich- .a . . ; . . •
ael Borachuba, 2332 W. Madison St.. Reikia turėti pinigais $300. 
ist fioor front. i Atsišaukite į rea| estate ofi-

GROJIKLIS pianas, Edison fo-'- -----
nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta
las, da-bed lova, skalbinyčin, 9><12 
karpetal, $22 liumpa už $10.

4843 S. Michigan Avė. 
Kenvvood 2514

PARDAVIMUI kampinė prie 
High Schopl krautuvė, geras biz
nis, iš priežasties ligos, 4801 South 
Union Avė.

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 į mėnesį.

6512 So. Halsted St. 
1-mos lubos

K
ESU našlė, turiu dvi krautuves, 

sunku apsidirbti, noriu vieną parduo
ti. 1936 Canalport Avenue.

PARSIDUODA restauracija ir 
lunch ruimis. 2507 So. Halsted St.

PARDUODU batų taisymo dirbtu
vę labai pigiai, nes turiu apleisti mie
stą. Biznis labai geras ir pelningas._ _____ _____ _ __ __ _  „__
Atsišaukite kuogreičiausiai, 106 —> E. dėt veikt, kitus išmokėjimais. Nau- 
107th St., Chicago. jįcnos, 1739 S. Halsted St. Box 714

PARDAVIMUI
Bargenas

PARDAVIMUI bučernė, netoli 
nuo 68 St. ir Western Avė., šalę 
National Ten krautuvės, turiu par
duoti pigiai, nes savininkas aplei
džia miestą. Del kainų ir išmokė
jimų pasimatykit su

A. N. MASULIS & CO.
6641’ S. Western Avė.

Tel. Republic 5550

PARDAVIMUI bučernė iš 
priežasties mirties, fikčeriai ir 
rakandai flate. 3 metų lysas 
dėl krautuvės, 4 kambarių 
tas* 8 karų garažas, rendos 
nesui tik $60.

5211 So. Halsted St.
Tel. Yards 6657 

arba Normai 4400

fla- 
mė-

TILDAN
TIS GAKADŽIUS’

parsiduoda už pirmą teisingą 
pasiūlymą. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus, renda pigi. Kas 
norite gero biznio, taipgi mai
nysiu ant namo, loto, arba ki
tokio biznio.

i C. P. SUROMSKIS and CO., 
3352 South Halsted Street 

Boulevard 9641

PARDAVIMUI siuvėjo šapa, ren- 
dos $45 j mėnesj, yra pnosinimo ma
šina, 5 metams lysas, geras biznis. 
410 W. Vist Street.

irPARDAVIMUI pigiai bučernė 
grosernė arba mainysiu i lotų ar 
mažą namų, 4011 Archer Avė.

Prospect 2559.

PARDAVIMUI bučernė, ge
roj vietoj, prie bizniavos gat
vės, verta $4000, parduosiu už 
$3000, jei pirksit šią savaitę.

Phone Vincennes 7473 
908 West 79th St.

PARSIDUODA “Singer” siuvama 
mašina, mažai vartota. 3019 So. 
Union Avė., 2 lubos užpakalyj.

| PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, biznis gerai išdirbtas, 
renda pigi, 3 kambariai dėl gy
venimo užpakaly. Parduosiu 
pifiriui.

60 KAMBARIŲ! rooming namas, 
garu šildomus, elektra, 9 metam# 
lysas, geros įplaukos, gera išren- 
(įavojimui vieta, turiu parduoti, 
nes sergu. John Kalena, 55 \V. 
Erie St.

PARDAVIMUI lunehruimis ir ne
svaiginamų gėrimų parloras, 1220 
W. 69 St.

PARDAVIMUI grosernė, geroj 
vietoj, prie didelio kelio, tirštai 
apgyventa, biznis gerai išdirbtas. 
Kreipkitės tuojaus. 4430 W. 60 St.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI 27 pėdų

JACOB J. 
LEWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė

PARSIDUODA 2 augščių mūrinis 
namas prie pat Marųuette Bulvaro. 
Labai geroj vietoj. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant bučernės. 3932 So. 
Rockvvell Street.

| PARDAVIMUI 3 flatų medinis 
namas, 6618 So. Sangamon St. Mū
rinis skiepas, elektra, gasas, namas 
gerame stovyje, rendos $110 j mėne
sj. Atiduosiu už $8,000, cash tiktai 
$2,000. JOHN T. HALL & CO., 
1548 West 69th Street. Telephone 
Republic 1022.

2337 CARVER ST., 3 apartmen- 
tų namas pardavimui arba mainymui, 
kaina $24,000, cash $4,060 arba $5,- 
000, kitus mainais, 8-5 kambarių, ir 
1-2 kambarių apt. dėl janitoriaus, 
namas 1 metų senas,' 2 karų gara- 
Žhs.

Tel. Dorchester 9122

PARDAVIMUI rinktinė vieta sta
tymui namų, didelis lotas, netoli 
nuo elevatorių stoties, aprubežio- 
to.j sekcijoj, su $250 cash galit pra- 
jįcnos, 1739 S. Halsted St. Box 714 

i
PARSIDUODA namas su beizmen- 

Atsišaukite: Tel. Willow Springstu.
45.

NAMAI-2EME
Pavasariniai Barganai

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 6 ir 6 kambarius, aržuolo rit
mingai, karštu vandeniu apšildo
mas, Įmokėti $4000, kitus kaip ren- 
dą. Namas randasi 6734 S, Mnple- 
wood Avė.

NAUJAS namas, x mūrinis, 5 ir 5 
kambarių, karštu vandeniu apšil
domas, 2 atskiri boileriai, aržuolo 
trinias, maudynės ir visi paranka
mai. Namas randasi 6641 South 
Eairfield Avc.

NAUJAS kampinis, 4 pagyvenimų 
muro namas, ruimai rxtra dideli, 
įtaisyti pagal vėliausios mados, 4 
karų garažas. Namas randasi ge
roj virtoj, lik blokas nuo Marquctte 
Parko, (mokėti $10,000, kilus kaip 
remia. Namas randasi 6551-56 So. 
Whipple Si.

NAUJAS 4 pagyvenimų mūrinis 
namas, visi po 5 kambarius rui
mai, visi įtaisyti pagal vėliausios 
mados, 4 karų garažas. įmokėti 
$8000, kilus kaip lendą. Namas 
randasi 6616-18 S. Whipple St.

2 FLATU mūriniu namas, 7 ir 7 
kambarių, įkarštu vandeniu apšil
domas, maudynės ir visi parafcku- 
mai. įmokėti $2500, kilus kaip ren- 
dą. Namas randasi 5422 S. Carpen- 
ter St.

MEDINIS namas, 5 kambarių, 
graži vieta, įmokėti tik $1500. Na
mas randasi 4632 S. Sacramento 
Avc.

2 MEDINIAI namai, muro pu- 
damento, aukšti beizmentai, gražus 
fronto ir užpakaliniai porčiai, mau
dynės. elektra, 2 karų garažas, lo
tai 37 y 12j ft. Graži vieta, tik pu
sė bloko nuo didelio McKinley 
Park, tik pusė, bloko nuo 2 karų 
linijų. Jmokėti tik $1800, kitus kaip 
randą. Namai randasi 2441—2443 
W. Pershing Road.

Gražus mūrinis bungalovv, elekt
ra, maudynės, visi parankumai, 1 
karo garažas, lotas 37 y 125, labai 
graži vieta, tik pusė bloko nuo ka
rų linijos, {mokėti tik $1500, kitus 
kaip rendą. Namas randasi 5607 S. 
Nntchez Avė.

MEDINIS cottage, 5 kambarių, 
didelė barnė, aukštys beizmentas, 2 
Po 30 pėdų lotai, graži vieta; įmo
kėti tik $1500, kitus kaip rendą 
Namas randasi 5538 So. Košt nėr 
Avc.

NAUJAS 7 kambarių bungalow, 
karštų vandeniu apšildomas, aržuo
lo Irimas. Namas randasi 2441 W. 
43rd *St.

PARDAVIMUI nutrinis namas, 5 
ir 5 kambarių, karštu vandeniu ap
šildomas. aržuolo trinias, (mokėti 
tik $4000, kitus kaip rendą. Namas 
randasi 2132 N. Le Vergn Avė. 
North Sidc.

PARDAVIMUI medinis namas, 6 
ir 6 kambarių, maudynės, elektra 
ir visi parankumai. Kaina tik $6,800 
Nninan randusi Bridgcporte. ne- 
toli 32 ir Anburn Avė.

bizniavT^namai
NAUJAS namas, štoras 4 kamba

rių užpakaly storo ir 6 kambariij 
fialas, atikšlas beizmentas, karšiu 
vandeniu apšildomas; įmokėti tik 
$4000. Namas randasi 4324 So. Ca- 
lifornia Avc.

MES tuos visus namus parduo
sim pigiai ar inainysim ant tamstų 
namų, lotų ar biznių.

TAIPGI jeigu tamstas neišsiTink- 
tumėt iš musų namų, tai mes pa- 
budavotuinėm kokius tik tamstas 
mylėtumėt. Kurie manot pirkti ar 
hudavoti namus, atvažiuokit pas 
mus pasitarti, o mes stengsimės 
tamstas užganėdinti.

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ. CHICAGO 

Tel. Lafayette 7674

PARDAVIMUI 2 mūriniai namai, 
6 flatų kiekvienas po 4 kambarius, 
medinis namas 2 flatų, po 4 kamba
rius kiekvienas, visi naujos mados ir 
gerame stovyje, randasi netoli 45th 
St. ir Wood, netoli Parko, mokyklos 
ir bažnyčios, kaina $36,500. Namas 
stovi ant 3 lotų.

APTIEKA
4459 So. Wood St.

ANT PARDAVIMO geras lotas, 1 
blokas nuo vienuolyno į pietus, 
30yl25 pėdų; parduosiu labai pi
giai — už $1,200.

A. MICHALO 
2545 W. 69 St.

PARDAVIMUI nauja muro, 6 kamo 
bungalovv, garu Šildoma, kieto med
žio išbaigta. 80 pėdų lotas. $3,000 
įnešti, o likusius $50.00 j mėnesį. 
Vienas blokas nuo Kedzie Avė. arti 
mokyklos, bažnyčios ir štorų.

Savininkas \
5223 So. Sa\vyer Avė.

PARDAVIMUI didelis dėl 3 apt. 
namo Intas, aiirubežiotoj vietoj, ne
toli elevatorio, su keliais šimtais 
dolerių galit pradėt veikt, turiu 
parduot greit,

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Box 715

EKSTRA PRANEŠIMAS. Jau pa
vasaris, malonus oras traukia jumis 
į laukus ir kaip sakyti sako: pirk 
ūkę lietuvių kolonijoj, sučėdysi svei
katą ir pusę pinigų. Jei manai pirk 
Ii ūkę ar mainyti, reikalauk ūkių su
rašo, tenai rasi ko jieškai.

P. D. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

Ketvirtadienis, Kovo 25, ’26 ■ *4*—■ ■■■ ■ ■■ .....

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI puikus 

(atliptais latls prieš parką, 
18x125, parinkta vieta dėl 
rezidencijos. Kaina tik $3,- 
>00, pinigais reikia $1,000. 
Atsišaukite j real estate ofi
są.

JACOB J. 
LEWANDOWSKI

11750 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI
7 KAMBARIŲ MEDINIS NA

MAS. puikiais dideliais medžiais 
apielinkė apsodinta, aukštas 
beizmentas, garu apšildomas; 
garažas, vištininkas, namas ant 
trijų lotų, 75 pėdų pločio. 125 
pėdų ilgio. Savininkas privers
tas parduoti iš priežasties — 
gyvena kitame mieste. Namas 
.vertai* $8,900, nužemino kainų 
dėl greito pardavimo, parsi
duoda tik už $7,900 ant leng
vo išmokėjimo. Vieni lotai ver
ti $5,000 toje vietoje. Randasi 
Chicago Lawn, ant 64-tos i 
VVestus už Kedzie Avenue. Ne
praleiskite šitos progos. Pirmu
tiniam pirma proga. Kreipki
tės prie
ROZENSKI LEMONT & ( O. 

6312 So. Western Avė.
Prospect 2102

PAILSI I )U()i )z\ arba mainau 10 
Platų naujų bildingą. Mainyčiau ant 
mažesnio namo, 62 St. ir Albany 
Avė. Namas turi būti greitai par
duotas arba išmainytas, skubinki
tės, gausit bargenų. Savininkas, 
3036 W. 62nd St., 1 lubos iš už- 
apkalio.

PARDUOSIU, mainysiu ar paren- 
davosiu fai mą, 80 akrų žemės, 15 kar
vių, 2 arkliai, 40 vistų ir kiti gyvu
liai, visos mašinos reikalingos, gera
me stovyje. Fordas važiavimui. Par
duosiu labai pigiai. Savininkas

1 W. 112th Place 
Tel. Pullman 5606

PARpĄVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, 8 kambarių, galima pada
ryti į 2 flatus, furnas šildomas, 
landrė, 50 y 125 lotas, geležinkelio 
transportacija, netoli nuo mokyk
los ir bažnyčios, $7750. C. Gaheitz. 
8742 S. Bucine Avė. Belmont 6336.

TURIU parduoti gražų Nori h 
Sidėj rezidencijos Totą, greitai au
gančioj apielinkėj, netoli transpor- 
-tncijos. <-as>» arini išmokėjimais. 
Hašvkit J. M. Vandcr I’oal, 200 XV. 
66 Št.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, 1 karo garažas, 30 pėdų lo- 
tasx Savininkas, 5551 So. T’roy St.

SAVININKAS turi pigiai parduo
ti naują 6 kambarių murini bunga- 
low. Viskas modemiška, karštu van
deniu šildomas, ekstra gerai pasta
tytas. Tikras bargenas. Ateikite ir 
pamatykite patys.

2320 N. Melvina Avė.
Tel. Columbus 8980

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiug 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
Specialės Kainos

Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
£akol šis pasiūlymas nebus at

buktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Managerk........—........    ------ - —... ......... —■—-....- — 

Vyrai Barberyste Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų iŠmokinimas prirengi 
ums darbą arba patys galėsite eiti 

j biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago, III.

KODĖL būti be darbo, kuomet 
y ra daug gerų darbų. Buk prak
tiškas mūrininkas ir pleisterioto- 
jas, uždirbk $75 iki $160 j savai
tę. Jus uždirbsi! $18 iki $35 kol 
mokinsites. Neneik patyrimo. įran
kiai dykai. Bluc Print ir planų 
skaitymas. Specialis 10 dienų pa 
siūlymas. Kursas $50.
American Building Tradc Bchool 

4341-43 W. Harrison St.
5 S. \Vabash Avc., Room 1819.


