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Lenkijoj šaudomi
•F <F liti VdloIjUuOu

bedarbiai Prancūzas iškelia aikštėn 
nybes, praktikuojamas 
manijoj ir Bulgarijoj

baise*
R u

Francijos biudžetas paga 
liau priimtas

Lai k-

Baisus politinių kankinimas 
Bulgarijoj ir Rumanijoj

Alkany bedarbiu neramu 
mai Lenkijoje

Francijos biudžetas paga 
liau subalansuotas

Neramumams gesinti pašaukti 
kariuomenė; septyni bedar
biai nušauti

Atstovų butas priėmė finansų 
ministerio pateiktus įstaty
mų sumanymus

VARŠUVA, bal. L — Stryj 
mieste kilo rimtų bedarbių ne
ramumų. Minios alkanų bedar
bių, vyrų ir moterų, puolė 
miesto rotušę, reikalaudamos 
pašalpos. Pašaukta kariuome
nė šovė j minias. Septyni as
mens buvo užmušti, daug kitų

PABYŽUJS, bal. L 
rastis Ųuotidien išspausdinc 
Henri Barbusse straipsnį, ku
riame autorius aprašo kankini
mus politinių imtinių Balka
nų valstybėse, ypač Bulgarijoj 
ir Rumanijoj.

Ųuotidien, kairiųjų bloko 
laikraštis, kuo savęs pastebi, 
kad nors jis nepritariąs komu
nistiniams p. Barbusse palinki- 
mams, tečiau mielai duodąs vie
tos paskelbti jo tyrinėjimo vai
siams, juo labiau, kad p. Bnr- 
busse esąs žmogus, kurio tei
singumu ir nuoširdumu niekas 
negalįs abejoti. |
Kankinimo metodai baisesni ir 

už Ispanijos inkviziciją
Savo straipsny Henri Barbu

sse paduoda daug atsitikimų,1 
kur atatinkamos vyriausybės 
Bulgarijoj ir Bumanijoj politi
niams kaliniams' torturuoti var-' 
toja tokių priemonių 
savo žiaurumu viršiji 
panijos inkviziciją.

“Belgrade”, sako Barbusse, 
“policijos stoties centre 
įtaisytas žaizdras, kurio 
noj deginami kaliniai, iš 
vyriausybė nori išgauti 
macijų ir prisipažinimų.

‘ ‘ Į tariam iem s sm ai gstoma
adatos po liežuviu, badoma 
karštos adatos po nagais. Yra 

kuriomis 
įtariamiems spaudžiama galvos, 

sutriuška. šumene 
budeliai kaliniams 

i torturuoti vartoja tam tikrą 
. elektrinę mašiną, norėdami pii- 

Keletas 
buvo

ll'acific and Atlantic Photo]
Anielia N. Myers laimėjo $100. Ji tapo pripažinta New 

Yorko sveikiausia motina.

Amerikos darbininkai at
lankysią Sovietu

Grįžę atgal į Jungtines Valsti
jas, papasakosią tiesą, ką 
bolševikai esą nuveikę

MASKVA, bal. L Ameri
kos komunistų vadas, William 
Z. Fosfcr, kurs yra komunistų 
internacionalo vykdomojo ko
miteto narys, sako, kad į Bosi
ją atvyksianti Amerikos darbi
ninkų delegacija susipažinti su 
dalykų padėtim sovietijoj. To
kią delegaciją pasiųsti Rusijon 
nutaręs nesenai laikytas Chica- 
goj komunistų mitingas. Dele
gacija neužilgio jau busianti 
Maskvoj. • O kai ji sugrįšinti 
atgal į Jungtines 
papasakosianti 
tiesą, ką sovietų 
yra nuveikus.

Kelia nuomas

Valstijas, ji 
darbininkams 

valdžia jau

Lietuvos žinios
*

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ KAUNO

1,000 statybos darbi
ninku streikuoja

1.1NDIANAPOIW Ind.r bal.
Pasibaigus algos kontraktu’ 

su vietos kontraktoriais, ir ne
galėjus susitarti dėl naujo kon
trakto, sustreikavo apie 1,01)0 
statybos darbininkų.

Susisiekimo oru Italijo
je vystymas

ROMA, bal. L šiandie 
tapo įsteigtas reguleris susisie
kimas oru taip Turino ir Tries
to. Pasažieriams ir paštui ga
benti vartojami hidroplanai. 
Viso 325 mylios kelionės suke
liaujama per pusšeštos 
dos. Biletas kelionei iš 
į Triestą tik 15 doleiių.

šiemet planuojama 
daugiau oro linijų, tarp jų li
nija taip Genujos ir Barcelonos 
ir tarp Brindisi ir Atėnų.

valan-
Turino

ORO PAŠTAS FLORIDOJ

Šian-

PABYlžH’S, bal. L — Po 
dviejų metų pastangų, — per 
ta laika krito keturi ministe
rių kabinetai ir šeši finansų mi- 
nisterini, — Francijos biudže
tas tapo pagaliau subalansuo
tas.

Atstovų butas, kiaurą naktį 
posėdžiavęs, šį rytą 236 balsais 
prieš 159, 190 atstovų sušilai-1 
kius nuo balsavimo, priėmė fi
nansų ministeįio Pereto pateik
tus finansų įstatymų projek
tus, kuriais numatoma val
džios pajamų apie 3 bilior.us 
frankų, tuo tarpu kai biudžeto 
deficitas siekia apie 2f/o bilio-rarn tikros mašinos,. s 
nų frankų.

Naujų mokesnių trys ketvir- kol jos 
tadaliai yra netiesioginiai. Di- specialistai 
džiausią suma, 1.200 milionų 
frankų, turės būt surinkta pa
didintais mokesniais iš didme- versti juos kalbėti, 
nos verslininkų. Spiritas turės ^a’P kankinamų kalinių 
duoti 225 milionus frankų, pa- 
galavių gi mokesniais tikimos 
surinkti 570 milionų frankų.

28 žmonės išgelbėti nuo 
skystančio laivo

Mukdeno kariuomenė žy- Didelis gaisras Filipiny 
saly miestelygiuoja j Pekiną

kurios ---------- r*
dagi Is- Nacionalcs liaudies armijos da- 

| lys skubotai apleidžia krašto 
sostinę

Sudege apie 4U0 namų; daugiau 
kaip 3,000 žmonių liko be pa
stogės

Kadangi Maskvoj pasireiškia 
butų stoka, sovietų vyriausybė, 
kuri kontroliuoja visus viešbu
čius, žiūrėdama į dalyką prak
tiškom akim, nuo balandžio mė
nesio pabrangino nuomą 33 
nuošimčiais.

Sekmadienį, kovo 7 d., į- 
vyko skaitlingi socialdemokratų 
mitingai Stakliškėse, Merkinėj, 
Simne, Vilkavišky ir k. Vilka
višky atėjo tiek daug žmonių, 
kad į salę nesutilpo. Kiti stovė
jo kieme ir klausės per langą. 
Policijos vadui nepatiko ir jis 
grasino uždaryti susirinkimą, 

'jei jie stovės kieme. Prisiėjo 
policijos vado neteisėtus reika
lavimus išpildyti, žmonės la
bai pasipiktino.

—Priimtas rinkimų įstaty
mo pakeitimas. Sekančiame 
Seime bus 85 atstovai.

—Nemuno potvyniai Kaune 
ir kitur padarė daug nuosto
lių. Kaune nuardyti du tiltai 
per Nemuną. Senai beatmena
mas toks Nemuno vandens pa
kilimas.

—Priimtas 3 skaitymu įsta
tymo pakeitimas apie valstybi
nį mokesnį nuo nejudinamų 
turtų miestuose ir miesteliuo
se. [Sd.].

yra 
lieps- 
kui ių 
infor-

mirtinai nukankinti.
22 vaikai parkerta

“Bulgarijoj vienas puikiniu-^' 
kas, Kuzmacov, paskerdęs 
grupes jaunikaičių jų tėvų aky
se, privertė pastaruosius bu
čiuoti negyviems rankas. Po to 

.per kelias dienas miesteliuose 
'šunis valkiojo gatvėmis žmo
nių lavonų dalis, 
žmonės viržiais 
pakaly vežymo ir 
arklys gali bėgti.

“Ferdinando

Kitur 
pri rišami 
velkami.

miestelį,

vėl
už-

kiek

kur

TIENTSINAS, Kinai, bal. 1. 
Keleiviai, atvy katantieji iš!

Pekino automobiliais, sako, kad 
keliai ėsą pilni Mukdeno ka
riuomenės, žygiuojančius Peki
no linkui.

Penkiolika traukinių kasdien 
eina iš Pekino į 
ir Ka įganą (vyriausios ---
minčunų arba nacionalės liau
dies armijos stovyklos), kaben- 
dami, kuominčunų kareivius ir 
sandėlius.

Menama, kad Mukdeno jėgos 
traukia skersai kraštą į Nanko-1 
wą, idant atkirtus kuominčunų1 
kariuomenės dalis, kurios dar 
tebėra krašto sostinėj.

■” [Londone gautas vakar prane
šimas iš Pekino 
tarp priešingų
smarkus mušis dėl užvaldymo 
Pekino ir kad armotų gaudi
mas aiškiai girdėt sostinėj. 
Kuominčunų kariuomenei vado
vauja maršalas Feng Juhsia- 
nas. Sumušti Tientsino apylin
kėj, kuominčunai nesenai buvo 
pasitraukę į Pekiną.]

MANILA, Filipinai, bal. L 
Cebu provincijos Kamagayano 
miestely siautė katastrofingas 

į gaisras, sunaikinęs apie keturis 
šimtus namų, 
trys tūkstančiai 
be prieglaudos

Kelia Obregoną vėl Meksi 
kęs prezidento vieton

Kanadoj susisiekimas
vielomis nutrauktas

Daugiau kaip 
žmonių liko 

ir be mantos.

Pradėta agituot už panaikini
mą suvaržymų buv. preziden
tą rinkti antrą kartą

OTTAWA, Kanada, kovo SI. 
— Del siautųsios praeitą naktį 
smarkios audros, susisiekimas 
telegrafo ir telefono vielomis 
tarp Ottavvos ir Toronto tapo 
visai nutrauktas.

j Bankoką Nukentėjughis šelpia Baudona-
IS1OS kuo- i.. i.:x„ . ....... •.....sis Kryžius ir kitos orgąnizaci- 

jos.
$100.000 gaisro nuostolių
CARTER, S. Dakota, bal.

— Anksti šį rytą siautęs čia 
gaisras sunaikino keletą verslo 
namų. Ugnies padaryti nuo
stoliai siekia 100,000 dolerių.

1.

skelbė, kad 
armijų einąs

Del pasakos apie Meksi
kos koncesijas 

japonams

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
1. Buvusio Meksikos prezi
dento, generole Obregonu alų 
jos krašto sostinėj pakilo šim
tą nuošimčių, ir tie, kurie ma
nė, kad jo kandidatūra prezi
dento vieton ateinančiais lin
kimais nėra galimas daiktas, 
dabar jau ima stipriai abejoti.

Kai vakar gen. 
atvyko į Meksikos 
ty jį su didelėmis 
pasitiko komitetas,
veik visos politinės partijos bu
vo atstovaujamos.

Jau dabar politinės partijos 
ėmė agituoti, kad butų pašaliu-

Trys maži farmerio vai
kai žuvo ugny

TOPEKA, Kas., kovo 31.
Netoli nuo čia sudegė farmerio 
Ralpho Bruce namai. Trys ma
ži jo vaikai taipjau žuvo lieps
nose.

TOKIO, Japonija, bal. 1 
Japonijos užsienių reikalų mi-

Obregonas 
Miestą, sto- 

iškilmėmis 
kuriame be-

Viešbutis sudegė
G AB Y, Ind., kovo 31. Va

saros rezorte Gedar Lake gais
ras sunaikino Hesler viešbutį, 
padarydamas daugiau kaip 30,- 
000 nuostolių. Tai buvo žy
miausias ir didžiausias rezoito 
viešbutis.

MIAMI, Fla., bal. L
<lie pradėjo funkcionuoti oro 
paštas, įsteigtas tarp ketui ių 
Floridos miestų, Miami, Fort siekti skęstąs laivas ir, nežiu 
Meyers, Tampa ir Jacksonville. rint vis dar

_ 'audros, išgelbėti visa jo įgula, 
dvidešimt aštuoni žmonės.

Laivas Laleham buvo išplau
kęs iš Nevvport Nevvs, Va., ko
vo 25 diena.AR NORI Kį PARDUOTI, 

PIRKTI AR PAIEŠKOTI

NEW YORKAS, bal. 1. - 
Atlantiko vandenyne, 400 my
lių nuo Halifaxo, praeitą naktį 
paskendo britų prekybos laivas 
Laleham.

Smarkios audros ištiktas lai- buvo įvykęs politinis maištas 
vas, skaudžiai sužeistas, bevie- 
liniu telegiafu šaukėsi pagal
bos, ir nelaimės vieton tuojau 
pasiskubino kitas britų laivas 
Shirvan, plaukęs į Angliją, [siais, 
Shirvan pavyko dar laiku pa-

Paukščiai badu miršta 
gelbėkit

tebesiaučiančios

visi sužeistieji buvo paskersti, 
tarp jų dvi slaugytojos, penkio
likos metų mergaitės, du dak- 
tarai, kurie rūpinos sužeistai- žn,onės prašomi pasigailėti 

ir dvidešimt du vaikai.’’' teikti jiems maisto 
“Kankintojuose pasireiškia. -----------

biauriausias sadizmas,” sako 
Barbusse, paduodamas ne vieną 
atsitikimą, kur i 
torturuojamos jų vyrų akyse, o i žmones, prašydamas, kad 
vyrai — jų moterų akyse.

ir

Havilando porceleno 
fabrikai sudegė

Naujienos pagelbės jums . 
Desėtkai tukstančių Naujienų! 
skaitytojų ieško bar genų Nau*!^- (»aisųs Havilando poice-

LIMOGES, Francija» kovo

j ienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra 
šit greičiausia.

leno fabrikai sudegė. Nuostoliai 
siekia dešimtis milionų frankų. 
Apie 800 darbininkų dėl to ne
tenka darbo.

skelbimų 
Mažiausia 
colis (apie 30

kai* 
kai-

Šaudymos su netikru 
pinigu dirbėjais

. . r , V1 I 1 V7 1 V11L ly iXClV* M Ii U14

nisteris šidehara paieiškė, kad įa suvaržymai, neleidžią buvii- 
pasaka, buk Meksikos valdžia sjam prezidentui iš naujo kan- 
suteikus japonų sindikatui di- diduoti j prezidentus 
dėlės koncesijas Žemutinėj Ka- įšrjnktam 
lifornijoj, Jungtinių Valstijų 
kaimynijoj, esanti iš piršto iš-

Lasseir Vulkanas veikia 
SACBAMENTO, Gal., kovo iri būti r .......i 31. Lassen viršūnę, vieninte

lis veikiąs vulkanas Jungtinių
Gen. Obregonas pasiliks sos- Valstijų kontinente, vakar pra- 

i tirštų 
durnų ir garų debesis.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

laužta, veikiausiai propagandosj ai>’e ^r*s savaites ai dau- dėjo verkti, mesdamas
ii • ■ • • : vrmii ziiiVYMi i >• <f«iiiiitikslais, kadangi Japonijos vy

riausybė jokių žinių apie tai 
neturinti.

Illinois valstijos rezervacijų' 
direktorius Wm. Stratton, 

moterys buvo Springfiekle, išleido atsišauki-

Jauna motina su kūdi
kiu pasiskandino

giau.

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SIUSTI PINIGAI

SHARON, Pa., kovo 30. — 
Laikydama ant rankų kūdikį, 
Helena Geressy’ienė, 19 metų, 
šokus nuo tilto į Shenango upę, 
pasiskandino. Priežastis nežino
ma.

jie, kiek galėdami, padėtų lau- 
Kryžiuoją motinas jų vaikų ;ko Paukščiams, kurie per pasta- 

rasias dienas,, dalelėms sniego 
pūgoms užgriuvus, liko be savo 
lizdų ir be maisto. Stratton sa
ko, kad jeigu žmonės urnai ne
pasirūpins 'jais, neteiks jiems 
maisto, daug paukščių badu iš- AitierikiečiŲ sindikata 
mirs.

: akyse
“Nėra nė vienos kankinimo 

priemonės, žiauriausios ir pik
čiausios, kurios policijos komi
sarai, žvalgybininkai, valdinin
kai, dažnai dągi patys teisėjai
nebūtų pavartoję, kad padarius i 
kankinamajam didžiausio fizi
nio skausmo, bet neužmušant 
jį visai, idant tuo budu išgavus 
iš jų reikiamą prisipažinimą. 
Kaliniai mušami, kol jie nualp
sta; tada juos šaltu vandeniu 
atgaivina, ir vėl muša. Į au
sis pilama karštas vanduo. Lu
pinėj ama nagai. Po pažasčių 
dedama įkaitinti kiaušinai, kas / padaro neišgydomas žaizdas.’’

Ir taip toliau. Autorius pa
duoda daugybę atsitikimų, kur 
kankinimai buvo taip baisus,

('Jiicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę; gali būt sniego; 
nešilta; stiprokas mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūra siekė mi-
netikėtini, .himum 22°, maksimam 35$ F.

šiandie saulė teka 5:32, lei-įną.

VINGENNES, Ind., bal. L— 
Policijai užklupus ir bandant 
suimti netikrų pinigų dirbėjų 
kuopą, kilo šaudymos. Vienas 
policininkas ir vienas pašalietis 
buvo mirtinai pašauti. Vienas
įtariamų pinigų dirbėjų, sėdęs kad atrodo tiesiai 
į svetimą automobilį, pabėgo, dagi tokių atsitikimų, kur mo- 
nors manoma, kad jis buvo su- tinos buvo nukryžiuotos jų vai- džiasi 6:13 valandą, 
žeistas. kų akyse. ' --------------

7
ii

augins gumą Sumatroj
HAAGA, Olandija, kovo 31.

Vienas amerikiečių sindika
tas įsigijo Palembango distrik- 
te, Sumatros rytinėj daly, V 
00.0 žemės plotą gurno medžio 
plantacijai įsteigti.

Nauji rinkimai Ru
munijoj

BLCHARESTAS, Bumanija, 
bal. 1. — Ministerių taryba pa
skelbė, kad naujo parlamento 
rinkimai įvyks gegužės 25 die- 

Pastarasis parlamentas
buvo paleistas tuojau, kai atsi

statydino Bratiano kabinetas.

I

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemų, kukius pagelba galima iš
mokėti į 4-6 dienas už 50 centų;

2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Banką, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sią ir geriausią patarnavimą;

3. Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu savo turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00;

4. Naujienos išsiunčia pinigus kas an
trą dieną iki vienam centui;

5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka
rais, ir geriausia patarnauja.

Iš kitų mieštų 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.



NAUJIENOS, Chicago, UI

KORESPONDENCIJOS

Newarko Kronika
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Vardas

CONDENSED M1LK.

KELNIŲ
XkUDIKIv^
GEROVĖS skYRIU'

SIUTUS IR
VIRŠUTINIUS
KAUTUS PO

SIEKINES VANOS

Jei nori turėt

^■i r

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bullding, New York

Adresas.......

t,ithuanian 6

Motinom ir molinom* jau

ty kūdikių.

Kūdikiu aprflpinlmM Ir 

■rijimu yra dalykas gyvos 

svarbos Mmynai ir tautai 

ir m«a Jaučiamo, kad tai 

yra dalykai kurf mas ta

rime reguliariikais laiko- 

tarpiais atvirai ir laisvai 
porgvUdcntK.

Skaityk šiuos staipsnius kas sava 
tę ir pasidėk ateičiai,

Naujam Katalioge rasite pilną su
rašą visų Lietuviškų Volelių pada
rytų Amerikoje. Katalioge telpa 
daug naujų dainų, giesmių ir šokių 
muzikos.

Tikslas šio apskelbimo taipgi ir tų kurie seks po šio 
skelbimo laika nuo laiko, tai kad suteikus motinoms 
informacijų dėl penėjimo jų kūdikių kuomet pačios 
negali penkti savo krūtimis. Jus surasit, kad šitie 
skelbimai yra žingeidus, nes jie išaiškins suprantamoje 
kalboje daugelį dalykų kur jus turėtumėt žinoti apie 
kūdikių penėjimą ir apie Borden’s Eagle Pieną, 
pasauly geriausio kūdikių maisto.

Dideli, gražus, sveiki kūdikiai

padarytas iš riebaus karvių 
cukro—ypatingai kū

jis gydytojų r^komenduoja-

Por keletą gentkarčių tukstan- 
kudikius

17 kovo 
gis Juzės

Wilson’s Fashion 
, , Shoe Store 
3235 S. Halsted St.

PIANŲ SAVININKAMS
Reikalaukite Naujo 

Kataliogo 
Lietuviškų Volelių dėl 

Grojiklių Pianų.

Bran yra gamtinė gyduolė nuo užkie
tėjimo. Yra grybai skanėstų produk
tas, kuris išvalo vidurius ir lauk ėji
mas pasidaro reguliaris ir natūralūs

S GORDON
1401 South Halsted Street

Atdara kasdien iki 9 vakare, Subatoj iki 
10 vakare. Nedėlioj iki 5 po pietų

Eagle Pienu maitinamų kūdikių vi 
sur.
kurie negalėtų turėti tokios sveika
tos jei nesimaitintų su sveiku ir geru 
maistu. Gydytojai ir motinos yra 
patvirtinę po daugelį sykių, kad kū
dikių maistas iš Borden’s Eagle 
Pieno* užlaiko juos stipresniais ir 
geresneje sveikatoje, negu yra pe
nimi kitu kokiu panašių jnaistu į 
motinos pieną.

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia, 
jei nemiega naktimis ir nerimauja, 
jei jaučiate, kad dabaę duodamas 
maistas jam ne tas, kuris reikia, 
išpildykite kuponą šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
penėti kūdikį su Eagle Pienu. Bor
den’s Eagle Pienas išriš jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki
tų motinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo 
pavaduojančio maisto, iki nepradėjo 
vartoti Eagle Pieną. Nevilkinkite, 
bet siuskite kuponą šiandien.

Rengia
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ POLITIKOS 

IR PAŠALPOS KLIUDĄS

Nedėlioj, Balandžio-April 4,1926
' LIETUVIŲ AUDITORIUM 

3133 So. Halsted Street
Pradžia 7 vai.* vak. Įžanga 50c ypatai

Kviečiame visus atsilankyti ant šio Baliaus ir 
linksniai laikų praleisti prie geros muzikos.

Kviečia KOMITETAS

ot The BordbN C<?hP< 
Rt* V S. Ptl 09~

kuolais patrempia- 
Prieš šitokių policijos sau- 
turėtų piktintis ir protes 
kiekvienas padorus pilie-

Pasikalbėjimas Su Amerikos 
Motinoms

bolševikiško Bimbalo prakalbos 
neįvyko.

Nepraustaburnis, besarmatis 
Bimba jau perdaug gerai yra 
pažįstamas musų visuomenei 
savo tuščiais pliauškalais. Ir 
sielvartaut delei to, kad jam 
nebuvo progos išsiplust prieš 
vietos bolševikus, daug neten-

Nedarykit Eksperimentų Su Savo 
Kūdikių Maistu

Begalo juokingai šitą pasi
gailėjimo vertų Bimbos su po
licija prietikį apraše. Brookly- 
no “'Laisvė”. Ji rašo, kad po 
septynių vai. vakare jau “pul
kai žmonių pradėjo rinktis j 
svetainę”, o apie aštuntą va
landą jau “š nitai Žmonių vaik
ai irėjo gatvėje ir šadgatvhis.” 
Ak, ir kvaila gi ta Brooklyno 
“Laisvė”! Vien delei to, kad 
tūkstančiai žmonių vaikšto gat
vėmis, ji pasidaro argumentų, 
kad visi tie žmonės (žinoma, 
svetimtaučiai) norėję Bimbos 
prakalbų klausyti! Jeigu mizer 
nes atminties d-ras KaŠkiaucius 
nesėdėtų džėloj 
už tokį didelį 
kautų laisvininka 
dolerių riebiems

Apie septynesdešimtis penki metai 
tam atgal,. Gail Borden, tyrinėtojas 
ir ekspertas virškinimo, pradėjo 
studijuoti problemą pieno. Jis sup
rato, kad nėra svarbesnio maisto 
kaip pienas ir kad viskas priguli nuo 
gerumo pieno. Po keleto metų stu
dijavimo ir bandymo jis surado tokį 
pieną ir pavadino jį Borden’s Eagle 
Pienu. Nuo tos dienos iki šiandien, 
Borden’s Eagle Pienas yra vienas 
didžiausių maistų kuris yra išauginęs 
mllionus kūdikių į stiprius ir sveikus 
vaikus.
Borden’s Eagle Pienas yra gryniau
sias ir šviežiausias farmų pienas su
maišytas su grynu cukrumi ir tvirtai 
uždarytas į sanitariškus kenukus po 
to kaip daugumas vandens yra iš jo 
prašalinta. Jis yra žinomas visame 
pasaulyje dėl savo gerumo ir mais
tingumo. Jis yra lengvai virškina
mas visų kūdikių* ir neapsunkina 
skilvio kad ir dellkatniausių kūdikių. 
Klauskite savo kaimynų kur gyve
nate apie Eagle Pieną. Jųtf surasit

Iškilmingas Velykų

pasitaiko, kad motirai nusilpus, ar
ba ųuslrupinus, arba p'ergreitai grįžus 
prie namų ruošos, jos pieno neužten
ka kiekyje ir kokybėje. Tada prigel- 
biantis penėjimas yra dažnai pagei
dautinas, ir jei priimtas, tai geriau 
yra maityti jį tarpais su žindymu. 
Tuo budu krūtys yra reguliariai žin
domos, o tas svarbu, kadangi nevarto
jamos, pieno liaukos nesunkia pieno, 
ir kūdikis gauna užtektinai maisto. 
Tąippat svarbu motinai valgyti kuo- 
dauglausiu maitinančių valgių, kaip 
pieno, snietonos, kiaušinių, mėsos, 
šviežių daržovių, vaisių ir geros duo
nos, imant ir didelį kiekį skystų val
gių. Švieži kiaušiniui. suplakti į 
džiovintų pieną, yra labai maistingi, 
gardus ir skanus.

Jei kūdikis buvo krūtimis penimas 
kuri laikų, paskui pastatytas prie 
bonkutės, tai išmintinga, iki jis kiek

Tačiau tenka pareikšt dide- 
liausio pasipiktinimo delei vie
tos policijos žygio. Juk tiesiog 
galima tvirtinti, kad Nevvarke 
nebegali įvykti nei vienas pa
dorus mitingas, kuriu neįsivel
tų policija. Biauru žiūrėt, kuo
met laisvės žodžio ir, susirinki
mų principai yra taip šlykščiai 
policij 
mas

Slogų pūslėje 
lengvai pagydo

SANTAL 
MIDY

Nepriimk pa
mėgdžiojimų.
Pastebėk žodi 
“Midy”. Pa* si 
duoda visose 
vaistinyčiose.

, tai jau tikrai 
inandriima au- 

ins tuksiantį 
“sendvičiams”

Kovo 24 d. 79 Jackson str. 
John Kulno salėje turėjo įvyk
ti plačiai bolševikų reklamotos 
A. Bimbos prakalbos. Bet atė
jus paskirtai valandai, keletas 
tuzinų susirinkusios publikos 
rado prie svetainės durų iškal- 
no belaukiančią policijų 
nepaveli j o 
svetainėn, 
dar bando 
bet niekas negelbėjo.

Visada kas nors naujo pai Whoną 

Musų Velykoms Čeverykai jau 
gaUti iš Rytinių Valstijų. Jie 
naujanybe kaip stylium, taip ir 
spalvose, labai žemomis kaino
mis kainomis. Mes turime pilkų, 
šviesių geltonų, lekeruotu ir 
šilkinių. Taip žemos 
kainos tik

tų. 2- 'Gerkit daug vandens 
sjsaugokit nuo daug .svorio, 
mažiau saldumynų ir 
Geikit piemi ir vartoki! 
Kellogg’:. All-Bran

A. E. Czesna, savininkas
1657 W. 45 St.

Sutaupyk$10iki$20
Tiktai vienas žingsnis toliau nuo didelių rendų 

daleidžia mums pasiūlyti jums
VILNONIUS

įvyko
(tai didžiausia Nevv 

Jcrsey lietuvių draugija) drau
gijos susirinkimas. Susirinki
mas kaip ir susirinkimas, nie
ko ypatingo, neskaitant vieno 
mažiuko įvykio, kuris gali būt 
precedentu didelio skandalo. 
Dalykas toks: “Laisvei” visą 
laiką šaukiant, kad bolševikiš- 
ką protesto prieš įjetuvos val
džią mitingų 21 vasario išardę 
klerikalai su tautininkais, vie
nas sufanatizuotas Pruseikos 
pastumdėlis, J. Bečis, sumanė 
iš to pasidaryt sau kapitalo. Jis 
viešai visam susirinkimui įvar
dijo vienų žymų vietos biznierj- 
sandarietį, kad tai jis padavęs 
policijai skundų ant bolševikų. 
Išgirdęs tai įvardytas biznieris 
griežtai užprotestavo. Jis sako, 
kad J. Bečis turi įrodyt arba at
šauki tą kriminalį šmeižtų,

kuri 
žmonėms rinktis 

Vietos bolševik&liai 
su policija derėts, 

Policija

KUPONAS
Už šį kuponą galite gauti lietuviš
kai' pamokinimus, kaip penėti ir 
užlaikyti save ir savo kūdikį. 
Iškerpki t jį ir atsiuskit mums 
šiandien su savo vardu ir adresu.

PRISIUSIME VELTUI
Tunijam ir Taisom pianus 

Turime geriausius pianų mekani- 
ku.s, kurie atlieka užtikrintų dar
bų, už teisingą kainų. Jai Jūsų 
pianas reikalauja pataisymo ar tu- 
nijimo Saukite Čanul 6982 arba 
Lafayette 3171.

JHE PEOPLES 
FURNITURE GO.

PIANŲ SKYRIUS 
1922-32 So. Halsted St. 
4177-83 Archer Avė.

( IIICAGO, 1LL.

Elektros prietaisai m auk
štinimui kūno 

(Electrical treatnicnt)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai fl* 4 "7E 
nakvinei ..................... gJ I ■ ■ w

Vietos laikraščiai rašo, kad 
policija nedavusi Bimbai kalbėt 
dėl to, kad Bimba Brockton, 
Mass., bliužnijęs prieš Dievų 
(Lyg tai butų policijos reika
las buožėmis ginti Visagalintį 
Dievų) ir kurstęs nuversti šios 
šalies valdžių. Gi lietuviškieji 
bolševikai stačiai tvirtina, kad 
jųjų Bimba buvo policijai įskųs
tas lietuviško judošiaus. Jie 
net ir vardų to judošiaus pasa
ko, tai esąs tūlas sutvėrimė
lis, nešiojus atbulų kalnierių... 
Kiek tame yra tiesos, sunku 
pasakyti. Aišku liek, kad kas 
nors turėjo policijai pakišt lie-

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymb “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

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

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

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

5’vl.in užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro PeL. uiko “Dūdelė” (10 colių, 75c) ir “Stasys’' (10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekst.ra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N.- Y.

Penėjimų Tarpai
Išpradžių per keletą savaičių mes 

rekomenduojame penėti kas dvi va
landas; bet galima keisti šitą prisi
taikant prie kūdikio savybių. Kadangi 
vienas kūdikis suvalgo daugiau, o ki
tas mažiau, tai negalima nustatyti 
griežtai kiek reikia duoti. Motina turi 
geriau žiūrėti, kaip kūdikiui einasi, 
negu kaip rašoma knygoj. Nekuria 
žinovai sako, buk reikia penėti kas 
trys valandos, nes esą i tą laika vi
duriai išsiljuosuoja. Jei tas reikalinga 
padaryti, tai rekomenduojame pakei
sti dvi-viilandinį penėjimą pridedant 
kas sykį po dešimtį minutų iki bus 
penima kas trys valandos.

Turi savo kūdikį išlaikyti sveikų ir 
stipių. O kūdikio sveikata pilnai pri
klauso maistui ir rūpesčiui, kurį jam 
suteiki. Kūdikį reikia kasdien mau
dyti ir reguliariškai maitinti. Jei ne
gali žindyti jo, tai pabandyk Borden’s 
Eagle Pienų. Tai pirmaeilis kūdikių 
maistas- 
pieno ir rupau 
dikiams 
mas visur dėl jo kokybės ir vienodu 
mo 
čiai motinų išauklėjo savo 
Borden’s Eagle Pienu. Dėlto, kad jį 
rekomendavo draugai ir kad jos rado 
jį patenkinančiu.

Cadum Ointment prašalins jūsų vai
ko odos niežėjimą tuojau. Labai džio
vinančios ir gydančios gyduolės kur 
tik oda yra užsikrėtusi arba skauda
ma. Daug kentėjimų nuo odos ligų 
galima išvengti vartojant šias pui
kias gyduoles. Cadum Ointment yra 
FrancuziŠkas prirengimas padarytas 
Amerikoje ir nekenkia kad ir švel
niausiai vaikų odai.

Yra keletas nurodymų, kuriuos gy
dytojai suteikia prieš gimdymų kudi- 

j. 1 -Valgykit lengvai virškinant) 
maistų, daržoves ir Čielų grudų mals* 

, 8- Ap- 
valgyki: 

riebalų. 4..
pienų su 

Kellogg’s Ali

apsipranta su naujuoju maistu, išpra- 
dzių vartoti silpnesnį ųtmiešimą negu 
kad yra nurodmoa jo amžiui. Mišinį 
galima stiprinti kas pora dienų, iki 
atainka jo amžiui. Jei kūdikis rodo 

ženklų negero virškinimo, tai tuoj rei
kia vėl grįžti prie silpnesnio miešimo. 
O jei jis rodo pasitenkinimo, užauga 
4-6 uncijas kas savaitę, nevemia, ir 
tvarkiai liuosuoja viduriukus, tai gali 
būti tikras, kad maistas yra tinkamo 
stiprumo ir kiekio.

A. Bimbos prakalbos. — Peik 
tinas policijos žygis. — J u 
došiai. — “laisvės” pagyros 
— Mažas incidentas.

Sezono naujausių spalvų, patternų ir sty- 
lių dėl vyrų ir vaikinų, viena ir dviem eilėm gu- 
ziku. Kiti puikiausios vertės po

$25 - S30 - 335 - $40 - $45
Vaikų siutai su ilgomis ir trumpomis kel

naitėmis, su ilgomis arba trumpomis knick- 
ers $9.75 Ir daugiau

PASTABA! Mes turime ant rankų keletą 
šimtų overkautų biskį suteptų, mes juos par-

STRAlPSNkS 170

Penėjimas iš Bonlųites Prigelbsti 
žindymųi

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIU SVEIKATOS.

juodinantį .jo geri 
kitaip jis busiąs priverstas pi 
gelbėti Bočiui užsitraukt naujokių 
morgičią ant savo namo.

Ar bus delei to viso progos 
bolševikams tverti naują l’on 
dą, tai dar pamatysim.

> $ 3i W t' į* M ►
1 r
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Jei jums yra nusibodę 
paprasti . • •

KORESPONDENCIJOS
Ar Jus Žinote Kad - Užkietiejimas 

Gali Pakenkti Jūsų Sveikatai?
Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE

Baltimore, Md.
Komp. Miko Petrausko vyriau

sios duktės “Birutės” 20 me
tu sukaktuvių apvaikščioji- 
mas.
Beabejo, daugelis iš musų 

nors ir gana šaunių kavalierių, 
suvis nežinojo, kad musų gerb. 
komp. M. Petrauskas turi tokių 
didelę ir puikią dukterį, kurios 
vardas yra “Birutė”, ir kuriai 
šiemet sukanka 20 metų nuo 
jos gimimo. Bitutė, kaipo vy
riausia musų kompozitoriaus 
duktė, yra labai graži ir malo
ni. Jos tautinis istoriškas vei

Kuome iurno.* užilblokuoja 
nuo utk velijimo, tuomet nt«i- 
ritiula nuodui jimų kūne, kū
ne rali iir'veiti prie pavojin
gų Yra daug Ketinu ap- 
RiHnniroti nuo to. l'i*<»* lšk«l- 
no, neitu laukti ko) gali būti 
pųrvėhi. A|»V»aujt<’kft nuo 

PAvoj'ngų ženklų.
Kellogjr’s ALL-BRAN išvalo Ir atfivie- 
žina žarna* ir lauk f'Jimin pato'daro na
tūralūs ,lr reguliaru. Jos veikia tnii* 
pat kaip pati gamta. Ja valgykit regu
liariai. garantuojama. kn<l jo» prnAn- 
I P*1 v.aadoa, kn<l Ir chroniškus už- 
ketėjimu* arba jinų groMcrninkas su- 
gražini JuniM pinigus. -Niekas kitas tik
tai Aki.-BitAN guli f>ut 1007, veikian
čio*. Štai kode Keliogg’s ALL-HRAN 
yra rekomenduojamo* ir užrašomos gy
dytojų visur, ne* ji.* žino, kad jo* ga
rai veikia.

Kel’ogg's ALL-HRAN turčtų 
boti valgomo* reguliariai ma- 
tinuaiul po *lu stahivuH Aau- 
IcAtUH kasdien chronitkuoso 
atsitikimuose prie kiekvieno 
valgio. Kcllogg’it ALL-BRAN 
turi akonj, kur| jųit pamėg
ai te. Nevnrtokit pilių ar ki
tų kenksmingų gyduolių. Jos 
neko nepagelbstl. ALL-BRAN 
yra gamtinė gyduolė nuo už
kietėjimo.

Yra daug būdų dėl vartojimo Kellogg's 
ALL-BRAN. Valgykit jas su penu ar
ba *met*»na sumaišyki! **u kitais virtais 
arba nevirtais lengvais valg ais. Pa
turėkite atspausdintus receptus ant kiek
vienų pakelio. Kellogg’s ALL-BRAN 
sutelkia Vkras pasekme* arba jūsų gro- 
nern nk-v> sugrąžins jums pinigus. Pra- 
dekit šiandien atgauti' snvo svekatą nu 
pageliai Kellogg'n ALL-BRAN. Viauose 
groseriuo e raudonuose ir žaiJuose pake- 
liuoie. Bet ikrai turėkite, kad butų 
Kellogg’s. I’aduodarnn vi tuose lieteliuose 
ir rcs-tauVantuose.

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijoa ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Blvd. 3138
Woitkievick.- 
BANIS

Iškirpkite ir utsiųtikite šj kuponą mum h šiandien su jūsų vardu ir adresu

H ELMARAI visuomet vis didinasi savo 
pasilaikymu ir suteikia didelį efektą 
vartotojams.

Jei jums yra nusibodę paprasti, rūkykit 
Helmar. Nepaprastai pu tųs cigaretai.

Kuomet jie pirmu sykiu ėasilytės jūsų lupų, 
jus laimėsit. . .Ir laikas v s labiau sustiprins 
tą draugingumą.

das ir liemuo pažymi musų se
novės tradicijas, ir kartu vaiz
duoja musų tautos istoriją. Pa
žymi teutonų kryžiokų puoli
mus ir naikinimą musų prabo
čių šalies, terorizuojant ir žu
dant jos gyventojus. Birutė 
taipgi vaizdžiai perstato musų 
bočių tikybines tradicijas, kuo
met buvo skiriamos puikiausios 
tautos mergelės vaidylutėmis, 
kurstyti ant aukuro amžiną 
ugnį. Šitie visi taip labai žy
mus musų tautos senovės gady
nės įvykiai kuovaiz<lingiausia 
yra perstatomi “Birutėje”. Gal

Malonėkite atsiųsti man dykai 
sampelinl pakeli jūsų Kellog- 
g'o ALL-BRAN sykiu su in
formacijomis mano kalboje ir 
kn reiškia ALL-BRAN dėl ne
geros sveikatos ir kaip aš ga
liu išvengti užkiotdjimo.

ąu-bran
Kellogg Company

Buttle Creek, Michigan
VApiIhs ................................
Adresas .... .................

Lithunnian

Lietuviai Advokatai

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitosiuose rei
kaluose mote
li ins ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gclbą.

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

AKUŠERKA 
Pasekmingai pa- 
tamuuja mote
rims prie gim- 
-ivnio, patarimai 

i tykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted S't.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So( Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.

L Nedelioj 9 iki 12 ryto
k Akiniai $5 ir augiČiau

DR. CHARLES SEGAL*
• Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So, Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Susipažinkit Su

Hel.mar
Karalienė Žymiau: ių Cigaretu

būt, kad pati Birutė nebūtų 
tokia žingeidi ir maloni, jei mu
sų Mikas nebūtų ją apvedęs to
kiais puikiais rūbais, nupintais 
iš puikiausių dainų ir muzikos, 
šitie musų kompozitoriaus ap
vilkti rūbai tą istorišką mergai
tę Birutę, papuošia taip pui
kiai, kad kiekvienas girdintis

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo Kieta 
3323 South Halsted St. 

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

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. Nedčliomis nuo 10 valan

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

iki

Tel.

3241

Advokatas
S. La Salio SI., Room 2001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

tas puikias meliodijas, turi 
džiaugtis ir pamylėt Birutę 
tiek daug, kad nuo jos net ir 
skirtis nenorės, čia šaukiasi

(i arsi nki ties “ Naujienose

dievų pagelbos, Čia vėl tvirtos 
griausmingos dainos šąukia į 
kovą su priešais; čia liudėsio 
aidai skamba, o čia netrukus 
s ėl pasigirsta linksmos ir ža- 
vėjančios dainos chorų, duetų ir 
solo, šitokiais tai puikiais rū
bais musų Mikas aprėdė savo 
pirmą dukterį Birutę, kuri 11 
d. balandžio bus pas mus pasta
tyta scenoje su visais puikiai
siais rūbais.

šitokis įvykis bus pirmas 
Baltimorės lietuvių istorijoje, 
nes čia muzikališki veikalai da 
taip kaip ir nebuvo statomi sce
noje, ir tik pasidėkuojant musų 
g. M. Petrausko energijai, kad 
jis čia apsistojęs “pasilsėt” 
g'riebėsi šito didelio darbo, ku
ris, be abejd, veda jį prie nuo
vargio bemokinant apie 60 as
menų. Mok pamatysime tą 
jrražų veikalą. Reikia pasakyt, 
kad musų Miko energija yra 
galingesnė už viską, jis pareiš
kė, kad padarys tai kaip ir turi 
būt. Ir ve, tik apie po ponis 
savaičių mokinimosi jau pas 
mus padarytas didelis progre
sas. Visos Birutėje esančios 
dainos skamba kuopuikiausia ir 
visas lošimas vyksta gana ge
tai, taip kad da kelios prakti
kos ir viskas bus prirengta pa
statymui.

Matot, gerbiamieji, aš jau 
sakiau, kad musų Mikas savo 
pirma dukterį aprėdė labai 
puikiais drabužiais nuo jos gim
tos dienos. Bet po 20 metų, 
suprantama, kad tos puikios 
“dresės” reikia “pafiksinti”, 
kad galėtų eiti ant scenos. Ir 
ve, šitą didelį uždavinį apsiė
mė atlikti Lietuvių Amerikos 
Atletų Kliubas. čia musų Kliu- 
bas ir visi kliubiečiai yra pasi
kinkę prie darbo, dirba visi 
kiek išgali, gaudami ir pašali
nių asmenų pritarimą. Taip, 
kad tas didelis darbas, ir išlai
dos su Birutės pastatymu sce
noje eina pilnai gerai, ir užtad 
Kliu'bas, pelno didžiausios pa
garbos žodį už veikimą tokio 
didelio dailės ir kultūros darbo.

—Liutkų Kazys.

Ar jus žinote, kad
Sausio 1, 1926, Lietuvoje įsteig

tas naujas mėnesinis laikraštis “Sa
vivaldybių Balsas’’, jj leidžia dar
bininkų organizacija. Ar jus žinote, 
kad rūkytojai, kurie pageidauja 
gero Turkiško tabako už prieina
mą kainą, perka Kelmavus, nes jie 
yra padaryti iš gryno Turkiško ta
bako, n Turkiškas tabakas yra ge
riausia tabakas pasaulyje dėl eiga- 
retų.

K. JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

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

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Tel. Yards 0111
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai lojimai. - - Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziuhas 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. 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. HERZMAN^
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

3110. Naktį
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Tclofonai:

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

DR. W.
YUSZKIEWICZ

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Lcavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

J. P. VVAITCHES
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; 
Roseltmde po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

..................
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatai

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
.......... ■ ' -..............

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 »Sb. Wood St.
Telephone Lafąyette 7617 

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

V..

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenuc 
Tel. Hemlock

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

visokias legališkas popieras.

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

>. ........... . ’   ——    —

I
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar i sto
ti, arba savo išnešiotojui syki į menesį ir bus apmainyta i 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—85.
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.

........................  i.. ........... Atkirp čia ............................ .....................
Data: Balandis 2, 1926

Sft
(CUUtlJ*-

vAV*' c°«porat'°n 
.PRESENT FOR AĘjžtti’V1 

$ UNITED PROFIT-S 
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POMPAI0 TO

RING CORPORATION

stambu. o.. Uiti va.tr, šįjj

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

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

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nddėlioj 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

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 So. Halsted St.

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

Telefonas • Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 ik: 12. 1 iki 3 dieną 
ir 6:80 iki 0:80 vakare 

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

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

nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakareValandos

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

xxxfxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
H 
M 
H Dr. Lawrence P. Slakis

DENTISTAS
4454 So. Western Ave<

VALANDOS:3 nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr
DR. M. T. STRIKOL 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Veželis

LIETUVIS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6G59
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, Iii.

J

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOVVIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tol. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. I)rexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted Stn Chicago 
arti 31st Street

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

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

Optametrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S*. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

Phone Canal 1718-0941 
Res. Midvvay 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.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

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

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXII

wilsons
Fashion

3235S.HaIstfdSt

Visada kas nors naujo pa; Wil oną
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Žemės Ūkio Akademija LietuvojeKą tie Brooklyno raudonieji 
l iznieriai nori apgauti? Nuo 
1919 metų iki 1921-22 metų jie 
šaukė ir šaukė, kad Rusija jau 
esanti “komunistiška”. Paskui 
per trejetą metų jie kalė j gal
vas savo “susipratusioms” pase
kėjams, kad sovietų valdžia pa
dariusi laikinai “strategišką pa
sitraukimą”, po kurio betgi ne- 
užilgio vėl bus atsteigta “tikras 
komunizmas” visoje savo skai
stybėje! Po to mes iš jų išgir
dome, kad tas komunizmas, ku
rį jie pirma taip garbino, buvęs 
ne tikras, bet tiktai — “karinis 
komunizmas”. O dabar jau jie 
sako, kad jokio komunizmo Ru
sijoje nebuvę!

Ar “Laisvė” nepaskelbs galų- 
gale, kad komunizmą Rusijoje 
buvo prasimanę tiktai ''kontr
revoliucionieriai”, kuriems rupi 
“apšmeižti” darbininkišką bol
ševikų valdžią? Mes nesistebė
sime, jeiguJr tokio “siupryzo” 
sulauksime, nes pas komunistus 
viskas yra galima.

ko ji laukia iš žemės Ūkio Aka
demijos. Jie gal išmokins mi
tinguoti, bet ne darbą . dirbti. 
Tiesa, darbas “krikščionis” ma
žai teinteresuoja. Jeigu juos 
interesuotų mokslas, tai žaliu
kus neskirtų profesoriais.

šiomis dienomis entomologi- 
jos, kuri dėstoma V semestre, 
profesorių i paskirtas buvęs ket
virto semetro studentas. Švie
timo Ministerija net iš gimnazi
jos mokytojų reikalauja augšto- 
jo mokslo, o kun. Krupavičius ir 
Akademijon skiria nedamokė- 
dus. Nuliūdęs Berželis.”

Dar aštresnis straipsnis pasi
rodė 288 No. “Lietuvos žinių” 
1924 metų gruodžio mėn. 20 die
ną; paduodu jį ištisai:

“DOTNAVA. žemės Ūkio 
Akademija. Paskiriant profeso
rius vadovautasi tur būt tik ne 
žemės ūkio mokslo reikalais. 
Ką bendro turi su Žemės ukiu ir 
mokslu kun. F. Kemėšis arba fe- 
derantas Raulinaitis. Arba Aka- 
lenhjon rektoriauti ir docentau- 
vi pakviesta žymi dalis Dotnu
vos technikumo mokytojų. Be 
to ar atsižiūrėta juos kviečiant 
i jų mokslą, į darbus. Toli gra
žu ne. Kuo pasižymėjo nors vie
nas iš pakviestųjų akademijon 
‘profesoriauti” technikos mo
kytojų? Vienas p. A. Rukuiža 
tuo, kad įsakė pakabinti studen
tų bendrabuty kryžių, kad bu- 
lamas technikumo administraci- 
33 viršūnėje nedaleido tautos 

veteranui d-rui šliupui moki
niams jį pakvietus, paskaitą 
skaityti; antras tuo, kad tankiai 
?ieda Dotnuvos mišparus, vien
marškinis po sodą bėgioja, bei 
tekinas Kėdainius pasiekia ir 
t. t. Tuo tarpu Dotnavos tech
nikumo mokytojas pasižymėjęs 
savo darbais agron. J. K. profe
soriauti Akademijon nepakvies- 
tas. nepritiko kun. Kemešio ir 
Raulinaičio kompanijai, ne jų 

plauko žmogus.
Universiteto docentas agron. 

d-raš Kvašinas — Samatinas, 
agr. d-ras Zubovas, agr. d-ras J. 
Krikščiūnas profesoriauti aka- 
įlemijon nepakviesti; nepakvies
tas ir senas dar rusų laikų pro
fesorius — selekcionierius Rud
eniškas, mokytojaująs Dotnavos 
technikume. Tuo pačiu laiku 
dar šiomis dienomis pakviestas 
baigęs tik 4 semetrus rusų uni
versiteto, niekuo nepasižymėjęs 
M. Ar tai nepasitičiojimas iš 
Akademijos ir mokslo?

Aišku, kad vieton mokslo ti- 
rimo tokie “profes’oriai” ar tai 
Leono XIII encikliką aiškina, ar 
tai pasakoja, kokius ir kur kai
linius ponia S. pirkusi, ar tai kur 
koks nors seimo narys K. civi
linėmis jungtuvėmis vedęs ir t.t.

Matydami, kad kaip kurie 
“proferosiai” ne tik negali, bet 
ir nenori prie paskaitų rengtis, 
kad vietoje to, jie eina bažny
čion vargonininko pareigas at
likti (mišparų giedoti). III ir 
V semetro studentai “docentui” 
R. net boikotą paskelbė (pir
mam semetre jis nieko nedėsto). 
Boikotavo visi suinteresuoti stu
dentai, neatsižiurint į politines 
pažiūras. — Studentas.”

(Bus daugiau)

Chicngoje — paštu: 
Metams . ............................... $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ................................  4.00
Trims mėnesiams ................... $2.00
Dviem mėnesiams ................... 1.5l
Vienam mėnesiui .......................... 7b

ChicagoJo per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 8c
Savaitei ..............................   18c
Mėnesiui .........................  75c

Suveinytose Valstijose, no Chicagoje, 
paštu: 

Metams ...........
Pusei metų .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams .................................... $8.00|lOniiu __Pusei metų ................................ 4.00 <7 .
Trims mėnesiams ....................  2.00 I porcijoje:
Pinigus reikia siųsti pašto Money I telpa

orderiu kartu su užsakymu. 1

TUŠČIOS RIETENOS.
(Tęsinys)

Tarp sandariečių ir socialistų 
vėl eina visu frontu karšta “ba- 

’Italija”. Smarkiausia jie dabar 
- $3 gjj I kertasi Lawrence’e, Mass., ir So. 
.... 1.75 Į Bostone. “Sandara” ir “Kelei- 
.............vis” beveik kiekvienam savo 

numeryje deda polemiškas “ko
respondencijas” iš tų dviejų ko- 

paprastai tokioje pro- 
jeigu “Keleivyje” 

viena korespondencija, 
kritikuojanti sanderiečius arba 

. sandariečių kontroliuojamas 
MUSSOLINI'O “REVOLIUCINĖ REFORMA” ’ | draugijas, tai “Sandara” atsako 

trims, keturioms korespondipci- 
joms; jei “Kel.” reporteris 
rašo dviejų colių žinutę, 
“Sandaros” bendradarbiai 
pleškina mažiausia špaltą.

Kitus “mušiu frontas” 
Chicago j e. 
skiriasi tuo, 
dariečiai yra netekę savo aidob- 
listiškai - anarchistiškai - tau- 

Fašistai Italijoje vykina savo “revoliucines refor-pi^ko organo, ir todėl kovoja 
mas”. Jų partijos generalė taryba tik-kų paskelbė planą j)lics sotli,ll»u,s daugiausia me- 
senato reorganizavimui, Sulig tuo planu senatas susidės likoje/ Karts nuo karto jie 
ne iš atstovų politinių grupių (partijų), bet iš atstovų pro- tuos paskalus paskelbia ir “tau- 
fesijų, susiorganizavusių j “korporacijas”. I tiškojo” rytinių valstijų spau-

Dalis senato narių bus fašistines bankų sąjungos at- paleidę per Brooklyno ..Vieny_ 
stovai, kita dalis — bendrosios pramoninkų sąjungos at-1 got Bostono “Sandarą” ir 
stovai, — trečia dalis — fašistinių darbininkų “unijų” at- Į cievelando “Dirvą” biaurų par- 
stovai, ketvirta dalis — centralinės inteligentų unijos at- simanymą, kad “Naujienos” jau 
stovai ketinančios “parduoti savo ma-

* I šinas” ir šiaip einančios “prie
Pranešime apie Mussolini’o planą sakoma, kad sena- liepto galo.”

torių skaičius bus neapribotas, bet kapitalo ir pramonės I šitą melą paskui jie turėjo at? 
atstovų turės niekuomet nebūt daugiaus, kaip darbinin-palikti. Pirmiausia jį atšaukė 
kų atstovų. • ' “Vien.”, o dabar, po ilgoko ty-

  I Įėjimo ir Sandara . Pastaroji 
m , ... ..vl . Tv , , , . 1 v įdėjo kokio tai slapyvarde pasi-
Tai skamba ne\ a i adikahskai. Išrodo, kad juo( marš-1 ra§įusj0 asrpens straipsnelį, kur 

kinių viršyla. nori sulyginti darbininku teises valstybėje Lak((nlll) minčtasai prasima- 
SU kapitalistų teisėmis. Bet arčiaus įsižiūrėjus į tą “re-|nymas apie “Naujienas” tai 
voliucinės reformos” projektą, darosi aišku, kad jisai yra “tušti gandai iš vėjo supustų 
visiškai atžagareiviškas. ... šiukšlių”, straipsnelio autorius

I bara korespondentus, kurie to- 
Kas ir kaip skirs tuos bankų atstovus, darbininkui kįus melus rašinėja, ir laikraš- 

atstovus ir t. t. į senatą? Gal manote, kad juos skirs ata-Įčius, kurie juos deda, nepatikri- 
tinkamos organizacijos, kurių interesus jie eis “atsto-1dalyko. Baigdamas sako: 
vauti’ senate / Ne, juos skirs karalius. Bankai tiktai no-1 “Musų biedniems korespon- 
minuos savo kandidatus; pramoninkai, darbininkai ir in- dentams panašus susiduri- 
teligentai taip pat tiktai nominuos kandidatus į senatą. Į niai turėtų būt didele pamo
ti iš tų kandidatu karalius pasirinks tuos, kurie jam pa-1 ka’ nerasius tuščiu nu- 

I girstų gandų ir neklaidmus tinka, ir paskirs senatoriais. . . , . v .’ 1 1 visuomenes, nes tai žemina
laikraščio garbę ir už tai gali 
ir pats korespondentas ir lai
kraštis papulti atsakomybėn 
ir gali labai nukentėti.”
Tik “Dirva” dar iki šiol nėra 

atšaulyis savo negražų išsišoki
mą prieš “Naujienas”. Ji tur
būt nori stovėt ant vienos pa
pėdės su komunistų šlamštais ir 
su klerikalų “Draugu”.

Mes 
tykiai 
alistų 
musų 
Šmeižimai, kits kito niekinimai, 
asmeniškų ir kitokių menkos 
vertes priekabių ieškojimai — 
musų skaitančiąja publiką tiktai 
erzina ir piktina, bet ne šviečia

Entered as Second Class Mattor 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March Brd 1879.

Naujienos eina kasdien, idskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

ATSTOVAI PROFESIJŲ, O NE POLITINIŲ 
GRUPIŲ

KARALIUS — VIENINTĖLIS RINKIKAS

KAS TOKIA NESĄMON1ŠKA SISTEMA BUS 
PATENKINTAS?

To ne gana. Karalius ne tiktai skirs “atstovus” pra
monei, darbininkams ir kitoms profesinėms grupėms iš 
kandidatų sąrašų, kurie bus tų grupių patiekti. Jisai dar 
skirs niekeno nenominuotus ir jokios profesijos neatsto
vaujančius senatorius.

• * S • '<• .^II" *4?' *' w

Šitie, grynai karaliaus nuožiūra paskirtieji, senato
riai bus senato nariai ligi gyvos galvos; o profesijų “at
stovai” — per devynis metus. Vadinasi, “karališkieji” se
natoriai bus privilegijuoti, palyginant su profesijų “at
stovais”, — nežiūrint to, kad ir pastaruosius skirs tas 
pats karaliaus.

Nenuosakesnę, nesąmoniškesnę ir atžagareiviškesnę 
sistemą sunku sau ir įsivaizduoti!

Senatas Italijoje, beje, turi nedaug reikšmės. Tikro
ji įstatymų leidimo įstaiga tenai, kaip ir beveik visose 
Europos valstybėse, yra atstovų butas (daugelyje šalių 
senato visiškai nėra). Bet juodmarškinių vadas nori se
natą — perorganizuotą sulig tuo absurdišku planu -^pa
statyt aukščiaus atstovų buto, paverčiant pastarąjį visai 
“nepolitiniu kunu”. Senatas jo “revoliucinėje reformoje” 
turėsiąs užimti vyriausios krašto atstovybės vietą.

Kuris visuomenės sluoksnis galės būt patenkintas ši
tokia tvarka? .Juk tikrų savo atstovų senate neturės nie
kas — nei fabrikantai, nei darbininkai, nei bankininkai, 
nei inteligentai (apie Ūkininkus Mussolini visai užmir
šo!). Jame bus tiktai karaliaus patvirtintieji fašistų at
stovai, surankioti iš įvairių visuomenės dalių, ir kara
liaus tarnai. Argi Italijos žmonės norės būt tokių “atsto
vų” pastumdėliai?

Taigi matome, kad, atmesdamas parlamentarizmą, 
Mussolini sugalvojo jo pakeitimui gryniausią absurdą.

Jisai yra kone kvailesnis ir už bolševikišką “sovietų 
sistemą”. Bolševikai bent susiprato, kad jų “sovietų kon
stitucija ” yra netikusi ir išmetė ją į gurbą. O Italijos fa
šistų “duec” (vadas) žada savo žioplą “reformą” dar tik 
dabar pradėt gyvenime vykinti — kuomet jau visas pa
saulis ima atsipeikėti ir atgauti sveiką protą!

pa
tai 
iš

yra
Tiktai čia padėtis 

kad vietiniai san-

Ji tur

manome, kad šitoki san- 
tarp sandariečių ir soci- 
dnaiptol negali patikti 
platesniajai visuomenei.

Ar ne geriaus butų tokios rų- 
šies “kovą” palikti bolševikams 
ir klerikalams?

TAI TAU, JURGUTI, IR 
DEVINTINES!

Brooklyno komunistų laikraš
tis pareiškiu

“ ‘Naujienų’ plunksnalau- 
žiai (?), visų pirma, nežino, 
jog Sovietuose dar niekad ne
buvo komunizmo.”

Ar jus girdėjote tokią naujie
ną? Komunizmo bolševikiš
kam rojuje, girdi, “dar niekuo
met nebuvo”! Jeigu nebuvo, 
tai kodėl gi visi lietuviškų ko
munistų chorai per keletą metų 
dainavo “Komunizmas jau gy
vuoja”?

Ir kodėl pati “Laisvė” 
kelios dienos atgal rašė, 
bolševikiško perversmo 
je, civilinio karo metu, 
įsteigtas “karinis

tik vos 
kad po 
Rusijo- 

buvęs
komuniz-

intis”?

VISUR KIŠA SAVO KROMELJ.

Net ir į rubsiuvių unijos or
ganą, “Darbą” Pruseika kiša 
savo bolševikišką partyvišku- 
mą. Paskutiniame to laikraš
čio numeryje, pav. įdėta visiš
kai melagingas straipsnis apie 
Vokietijos socialdemokratus. 
Tatai rašoma, kad socialdemo
kratų vadai nebuvę priešai mo
narchijos, ir tai remiama tuo, 
kad Scheidemann ir Mueller, gir
di, kada ten pareiškę, jogei 
socialdemokratai 1918 metais 
nedarę plano nuversti kaizerį ir 
įsteigti respubliką. Tikrenybė
je tie žodžiai gali reikšti tiktai 
tą, kad socaldemokratai iš ank
sto neplanavo revoliucijos. Į iš 
kalno “suplanuotas” revoliuci
jas socialistai ir netiki, nes, jų 

supratimu, revoliucija yra tam 
tikrų sąlygų (o ne planavimo) 
vaisius.

Bet sakyt, kad socialdemokra
tai nebuvę monorchizmo prie
šai, tai yra gryna nesąmonė.

Antras melas Jame Pruseikos 
\ » 

straipsny yra prasimanymas, 
kad Vokietijos socialdemokratai 
dabar buvę priešingi kunigaikš
čių turtų nusavinimui. Mes re
guliariai gauname Vokietijos so
cialdemokratų vyriausiąjį or
ganą ir žinome gerai, kad jie 
pirmutiniai ėmė svarstyt klau
simą apie referendumą dėl kuni
gaikščių turtų nusavinimo. Ko
munistai, tiktai išgirdę apie tuos 
socaldemokratų svarstymus, šo
ko agituot už referendumą. 
Ir netiesa, kad socialdemokratai 
sudarė tame reikale “bendrą 
frontą” su komunistais: Unijų 
centras privertė komunistus 
atsiimti savo atskirą sumanymą 
dėl referendumo ir pasirašyt po 
bendrų visų darbininkų organi
zacijų sumanymu. Komunistai 
tuomet siūlė, kad butų sudary
tas bendras komitetas agitavi- 
mui už referendumą, šitą siū
lymą socialdemokratai atmetė.

Kad Pruseika negali žingsnio 
žengt, neapmelavęs socialistų, 
.tai yra visiems priprastas da
lykas. ' Bet kuriam galui jisai 
kiša partinę propagandų j uni
jos organą — tokios išiijos da
gi, kuri visuomet buvo draugin
guose santykiuose su socialis
tais ?

V r tūla kas nor.; nauju pas VYJlKuna
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Veik visi Dotnuvos žemės ūkio 
viduriniosios mokyklos mokyto
jai buvo paskirti docentais ar lėk 
toriais žemės ūkio akademijos. 
Tik patys rimčiausieji jų liko 
už Akademijos durų: mokytoja
vęs minėtoje mokykloje Lietu
vos Universiteto profesorius p. 
Kolupaila; virš 29 metų profe
soriavęs ir pagarsėjęs mokslo 
darbais vienoje iš geriausių ru
sų augštųjų mokyklų Mask
vos žemės ūkio institute — ag
ronomas - profesorius p. Ru- 
dzinskas. Mat bloguose santy
kiuose gyveno jie su naujai iš
keptu krikščionių - demokratu 
p. Rukuiža.

Sužinoję žemės ūkio akademi
jos profesorių sąstatą, dauguma 
(27 iš 52) Agronomijos skyriaus 
studentų atsisakė važiuoti že
mes ūkio akademijon: nežymi 
labiau pasiturinčių studentų da
lis išvyko j užsienio žemės ūkio 
mokyklas; dauguma gi persive- 
dė į kitus Universiteto skyrius 
ir. fakultetus, — kaip tai: che
mijos, biologijos, technikos, 
ekonomijos. Tik 25 agronomi
jos skyriaus studentai atvyko 
žemės ūkio akadamijon.

1924 metų spalių mėnesio 15 
dieną Dotnuvos dvare įvyko iš
kilmingas žėmės ūkio akadami- 
jos atidarymas. Atidarymo iš
kilmėse, apart akademijos “.pro
fesorių” iš studentų dalyvavo: 
seimo pirmininkas kunigas 
Staugaitis, žemės ūkio ministe- 
ris kunigas Krupavičius, krikš
čionių - demokratų frakcijos 
Seime pirmininkas kunigas 
Šmulkštys, kelios vienuoles, kok
sai tai pralotas ir kaiper kontra
stas visiems šiems dvasiškiams 

— du civiliu: žinomas savo.tur
tais dvarininkas p. Komaras ir 
žemes ūkio departamento direk
torius p. Vienožinskas.

Laike iškilmingo posėdžio pa
sakyta visa eilė prakalbų, kurių 
įdomiausi kunigo Krupavičiaus 
kalba. Jis pareiškė, kad žemės 
ūkio akademija yra grynai 
“krikščioniškojo” ministerių ko
miteto kūdikis, ir vyriausybės 
vardu pažadėjo daryti visą ką, 
kad mokslas eitų kuogeriausiai. 
Bet nepraėjo ir dviejų savaičių, 
kaip veik dvigubai sumažino že
mės ūkio akademijos studentų 
stipendijas: vieton 120 litų, ku
rie buvo skiriami agronomijos 
skyriaus studentams, pradėjo iš
davinėti tik po 75 litus į me
nesį.

“Krikščioniškasis” “Rytas” 
bent porą mėnesių po akademi
jos atidarymo kėlė į padanges 
kunigą Krupavičių, gyrė suma
nytą jo žemės ūkio akademiją; 
j ieškojo paskirtų akademijos 
“profesorių” "mokslo darbų”, 
tik nabagui nepasisekė surasti.

Nekrikščioniškoji spauda nuo 
pradžios tylėjo, tarytum lauk
dama, — kas bus akademijoje 
prasidėjus mokslui:

Taip prasidėjo akademijoje 
darbai... “Profesoriai” priprastu 
budir: vieni—bažnyčioje davat
kėlės mulkinti, kiti — žemės 
ūkio mokykloje, nepasirengę, 
atėję j pamokas, niekus plepėti, 
panašiai manė ir akademijoje 
elgtis, bet studentai pareikala
vo, kad “profesoriai” prie pas
kaitų rengtųsi... Vieni tą .reika
lavimą išpildė, kiti — ėjo senu 
priprastu keliu. Vieni ir nepa- 
jiegė pasirengti prie paskaitų; 
tiems studentai dovanojo. Bet 
buvo ir tokių, kurie net ir reng
tis nemano. Pastarųjų tarpe 
ypač pasižymėjo V. Ruokis. 
Studenai pripažino, kad jis gali, 
bet nenori paskaitų pasirengti, 
o, atėjęs paskaitosna, vieton 
mėšlo analize apie mėnulio 
sąstatą arba garso a k kordus 
pasakoja... Penkto ir trečio se
mestro studentai, keletą kartų 
perspėję p. Ruokj, kad ir toliau 
nesi rengiant jam prie paskaitų, 
gali kilti nesusipratimas, pas
kelbė p. V. Ruokio paskaitoms I

boikotą. Boikotavo visi studen
tai, net ateitininkai su tautinin
kais. Neatsilankius 3 paskai
toms vienam studentui, p. V. 
Ruokis nustojo paskaitas skai
tęs ir pasiskundė prorektoriui 
Rukuižai, kurs pradžioje mėgi
no studentus nugąsdinti, bet 
studentai nepabūgo. Tuomet p. 
Bukuiža ėmė studentų prašyti 
neleisti žinių apie boikotą viešu
mon, pradėti lankyti paskaitas, 
o jis iš savo pusės pažadėjo pa
veikti į p. Ruokj, kad jis rengtųs 
prie paskaitų.

Tas sujudino ir opozicijos 
spaudą. Visi opozicijos laikraš
čiai pradėjo rašyti apie akade
miją, vienodai ją įvertindami. 
Visi jie rašė, kad valdžiai ne 
mokslas ir valstybės reikalai rū
pėjo, o krikščionių demokratų 
partijos kiemelis.

Kaipo charaktiilgiausius, pu
vėsiu tilpusį šiuo klausimu 287 
No. “Lietuvos Žinių” 1924 meti 
gruodžio men. 19 dieną straips
nį; kurs skamba šiaip:

“Dotnava. Žemės Ūkio Aka
demija. Kun. Krupavičius, skir
damas kun. Kemešį ir p. Rauli- 
naitį žemės Ūkio Akademijos 
docentais, turėjo, galima many
ti, dvejopą tikslą: pirmą — ne 
reta, kad profesorių tarpe butų, 
kaip bolševikai sako “politiko- 
mas”, kuris sektų profesorių ii 
studentų darbus ir mintis, antrą 
-— pavedus jiems dėstyti visuo
menės mokslus (politinę ekono
miją, teisę), tikėtasi, kad jie 
nušvies jaunuoliams Lietuvos 
ūkio ir visuomenės reiškinius 
per klerikalinę prizmą žiūrint.

Pirmoj’o tikslo abu docentu, 
nėra abejonių, -pasieks. Jeigu 

skirdamas antram tikslui kun. 
F. Kemešį kun. Krupavičius gal 
ir ne visai pataikė, tai jau fede- 
ranto Raulinaičio žemės ūkio 
Akademijos docentu paskirimas 
jo neapvils. Tą liudija p. Rauli- 
naičio “įžengiamoji paskaita”, 
laikyta Akademijoj š. m. spalių 
mėn. 31 dieną.

Ką galima man> ti apie toli
mesnes p. Raulinaičio “paskai
tas”, jeigu jau savo “įžengiamą
ją” jis pavertė veik mitingine 
prakalba.

Kiekvienas mokslininkas, ty
rinėdamas kokį nors reiškinį, 
nurodo jo kaip teigiamas taip ir 
neigiamas puses. To visai ne
buvo pas p. Raulinaiį. Ar pri
dera profesoriui, laikančiam stu
dentams paskaitą kalbėti apie 
tai, ar artima jam grupė gerai 
ar blogai pasielgė Seime, svars
tant kokį nors klausimą? Aišku, 
ne...Bet p.Raulinaitis mano prie
šingai. Taip, kalbėdamas apie 
svarstymą p. p. Voldemaro ir 
Purickio ‘bylų seime, p. Rauli- 
naitis pasakė: Konstitucija aiš
kiai sakanti, kajl be Seimo su
tikimo negalinja patraukti teis
man ministerių. Taip Seimas 
ją ir išaiškino, tik nenurodė, 
kad, tas “išaiškinimas” garbes 
Seimui nepadarė, nes Seimas 
nesugebėjo net savo nusistaty
mo tinkamai formuluoti. Sei
mas priėmė tuščią, nieko nereiš
kiančia, rezoliuciją, ponui Rau- 
linaičiui, kaip Seimo atstovui, 
beto priminsiu, kad taip “išaiš
kino” Seimo konstituciją krikš
čioniškoji dauguma, kuriai ir p. 
Raulinaitis priklauso, kaipo ju
ristas, p. Raulinaitis turėtų ži
noti, kad joks įstatymas nevei
kia atgal, jeigu jame apie tai ne 
pažyinėtaį 2 Konstitucijoj nėra 
pažymėta, kad veikia ir laikams, 
prieš ją išelidžiant; tą kiekvie
nas teisių fakulteto studentas 
žino ir supranta; labai gaila, kad 
to negali' suprasti “docentas” 
Raulinaitis.

Arba, kalbėdamas apie refe
rendumų, p. Raulinaitis nurodė! 
tik jo neigiamas puses Lietuvai, 
nė vieno žodžio nepaminėjo apie, 
teigiamas puses.

Ne, vyrai, tokie “docentai’' ne-| 
duos Lietuvos .jaunuomenei to,'

Garsinkitės Naujienose

VienaliniK Pianas, kuris tfroja 
roles su jusli pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsu ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant . $3.00 j savaitę.

l’aamtykite pas

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St
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Sveikatos Dalykai

BANKINIS PATARNAVIMASi

PASAULIO DIDIEJI 
GYDYTOJAI

naujienos, OhiagB, iii.

TAUPYMO SĄSKAITOS gali būti atidarytos bile 
biznio dienoje nuo 9 ryto Iki 2 po pietų. Subatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. 3% nuošimčiai išmokami 
du syk j metus.
INVESTMENTAI pasiūlomi per musų Bonų ir Kcal 
Estate Paskolų departmentą jeina augštos rųšies in
dustriniai, public utility, geležinkelių ir municipa
lini bonai taipgi pirmi teisėti inorgičiai ant įreng
tų Chicagos sąvasčių.
UŽSIENINIŲ KELIONIŲ BIURAS patarnauja čio
nai ir užsieny ir suteikia patarimus apie visas svar
besnes keliones, pagelbsti įsigyti paaportus, vizas, 
ir t. t. be užmokesčio. Parduodame laivakortes j vi
sas dalis pasaulio.

Frank O. VVetinore, čermanaa Melvin A. Traylor, Prezidentas
Savastis šėrininkų iš The First National Hank 
of Chicago Suvienytų resursų $450,000,000

Dearborn, Monroe ir Clark Street, Chicago

i<ai

110 So. Dcarborn St., Chicago, III.

„Plauk po Amerikon Vėliava“ 

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

T\ŽIAUGKITCS saugumu ir 
Lx patogumais laivų, kurius val
do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankuniais bilc laivo 
United States Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

kuri išplauks iš Ncvv Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono W. Luth. V edėjo 
Lietuvių Skyriaus prie United 
States Linijos

Del pilnų informacijų apie iš
plaukimus United States Lidijos 
laivų—Leviathan, George VVash- 
ington, America, Rcpttbllc. I’ics- 
ident Roosevelt, Prcsidcnt Hard- 
ing—klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas ,

45 Broadway, New York City

nAntra Valanda Ryte
Gilliai miegant ramiu mie

gu... sapnuojant malonius 
sapnus. Ir štai! — kūdikis 
pradeda verkti...

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bambino.
Tie maži diegianti mėšlun

giai tuojaus pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

vidurių suirimus—palengvina 
vidurių užkietėjimą.

Kūdikiai mėgsta jį! Net 
prašo daugiau!

35c. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie

siai iš laboratorijos. Pasiunčiame pavyzdi ant pareikalavimo.

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

Hygeia”. Amerikos Medi
ką liškos Draugi jos populiariš- 
kas sveikatos žurnalas, išvar
dijo penkioliką didžiausių pa
saulio gydytojų. Vardai surink
ta iš sąrašo, pagaminto medi
kališkų istorikų, kurie bandė 
išvardinti penkius, kurie dau
giausia prisidėjo prie medicinos 
patobulinimo.

Matyt, kad kaikurie vyrai 
nėr gydytojai, bet yra šiolaiki- 
nės medicinos kelio pravedėjai.

1. Hippocrates, tėvas šiolai- 
kinės medicinos, kurio mokykla 
ir raštai formuliavo musų me
dicinos žinojimų.

2. Galen, kuris aprašė veiki
mų širdies dangtelių, pakėlė 
medicinos profesijos stovį, ir 
kurio medicinos sistemą sekė 
gydytojai ])er amžius.

3. Leonardo da Vinci, artis
tus ir išradėjas, kuris prisidėjo 
prie kūno sudėjimo mokslo.

4. Vesalius, tėvus šiolaikinio
kūno sudėjimo mokslo.

5. VVilliam Uarvey, atstovas 
medicinos atgijimo, pirmas mo
ksliškai aprašė kraujo cirkulia
ciją.

6. Sydenham, septyniolikto 
amžiaus garsiausia medicinos fi
gūra, parašė puikius aprašymus 
apie kelių ligų padėjimus.

7. John Hunter, chirurgijos 
tėvas.

8. Auenbrugger pirmas apra
šė būdų kaip lengvai mušant 
krutinę iš lauko, galima suras
ti vidujinių organų stovį.

9. Laennnec, pirmas aprašė 
vartojimų stetoskopo prie nuo
gos krutinės, kad girdėti plau
čių judėjimo balsų.
10. Pasteur, jo išradimai pra

dėjo dabaitinį bakteriologijos 
mokslą ir dabartinius išradimus 
apie užkrečiamų ligų priežastis.

11. Bobert Koch surado džio
vos bakterijas ir pastatė bak
teriologijų ant tvirtų pamatų.

12. Lister, kuris parode, kaip 
nukreipti bakterijų užkrėtimus.

13-14-15. James Young Simp- 
son, William Morton ir Cro\v- 
ford Long, pirmi pradėjo var
toti anestetikus, kas prašalino 
skausmus operamijas darant.

VIEŠOS HYGIENOS IR SVEI
KATOS UŽLAIKYMO

GRESAS
PRO-

“Primityviškas žmogus 
žai teKpsipažinęs buvo su ;

Miller & Babitz
3901 Archer Avė., Kampas Rockwell St.

Velykos jau čiapat, jums galbūt reikia naujos skrybėlės, čeverykų 
arba kitokių papuošalų dėl vyrų. Arba gal jums reikia naujo siuto 
Velykoms. Nepamirškite, kad jus galite tuos dalykus nusipirkti arti 
savo namų. Kainos yra teisingos, styliai teisingi ir jus sutaupysite 
daug pinigų.

Mes darome siutus su ekstra kel
nėmis, vilnonio materiolo, bile’ 
kokio .tyliau.,, $48,50

Vyrų gražus šilkiniai QRa
kaklaraikščiki www

Vyrų gražus rudi ()xfordai, 
naujausių $5.85
spalvųVyrų naujos skrybėles, pilkos, 

rudos, su gražiais C A fiC 
raiščiais Kitokių styliij čeve- 

rykai po
Vyrų gražus marškiniai su prise
gamais kalnieriais, ff 1 AG 
visokių mietų po M* ■ Vaikams rudi ir patentuotos 

skutos oksfonlai, (TA
2!4iiki5li

Vyrų gražus marškiniai, iš fibre 
Šilko, su atlenkamais kalnieriais, 
mieros 14Mt $3 4 G

Vaikų geri mokykloms čcverykai, 
tiktai su uskhide JJ
padais

» ma- 
asme- 

niška higiena ir dar mažiaus 
su generaliu sveikatos užlaiky
mu. Gal jam nereikėjo su tuo 
apsipažinti. Jis gyvendavo 
ant lauko, gavo užtektinai švie
žio oro ir saulėkaitos, gana 
sunkiai kūnas buvo išmiklintas 
beieškant valgio ir kovojant 
priešus. Apart staigios mirties, 
dručiausi labai ilgai gyveno’’, sa
ko Dr. Herman N. Bundesen, 
Chicagos sveikatos komisionie- 
rius.

“Kuomet pradėjo draugijoj 
gyventi, atsirado visoki patogu
mai ir aplinkybes tapo labiau 
nuduotos, ir pasirodė lipų pra
džia. Ligų gemalai, kurie iki 
šiam laikui buvo nepavojingi, 
rado derlingas vietas plėtotis 
ten kur nėr užtektinai šviežio

VVilson’s Fashion 
Shoe Store 

3235 S. Halsted St.
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M
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Vliutdn kas n<;i naujo imt VVilsoiiij. 

Muai Velykoms čeverykai jau 
gauti iŠ Rytinių Valstijų. Jie 
naujanybe kaip stylium, taip ir 
spalva. <•, labai žemomis kaino
mis kainomis. Mes turime pilkų, 
šviesių geltonų, lekeiuotu ir 
šilkinių. Taip žemos O£ 
kainos tik

M
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M
M

M

Tiems kuriems rupi 
skanumas-kito tokio
cigarete kaip Camel

Camel savo gerumu padaro kiekvieną gerą 
dieną geresne ir padaugina pilnumą gyveni
mo. Kol nebuvo Camel—nė vienas cigaretas 
nebuvo pagamintas toks geras—ir nėra iki 

' šiol. Jis neatbukina jūsų noro, nepalieka 
cigaretinio atsidavimo, nežiūrint kaip dažnai 
juos rūkysite. Padarymui šio vieno cigareto 
sudėta išsilavinimas didžiausios tabako orga
nizacijos pasaulyje.

Tiktai geriausias yra pakankamai geras dėl 
Camels. Parinktiniausias Turkiškas ir A- 
merikoniškas tabakas; kopuikiausias jo su-

nėra

maišymas; puikiausi cigaretine p opi era 
padaryta jiems Francijoje. Nei abejoti ne
reikia, kad užsidegdami Camel, jus pažįstate 
maloniausį lengvumą, pilniausį ir kvapniau- 
sį skonį, kokis kada nors buvo įvyniotas 
į cigaretus.

Jei jums rupi skanumas, atidarykite Camels 
pakelį ir raskite priimną gerumą, kuris kas
dien suteikia užsiganėdinimo daugeliui mi- 
lioną. Patirk kaip tikrai puikus ir draugin
gas gali būti cigaretas! Imk Camel!

Camel

2616.

2634

t

Gali jų pa- 
o dėvėsi jų

r*
Z

oro, sulėkaitos, kur visokį pur
vai sukrauti į krūvas, 
žmonės

kur
parsivalgę, arba neda-

m. Louis Pasteur nu- 
pasaulį savo išradimu,

“1876 
stebino 
kad ligos paeina nuo bakterijų. 
Čia išrišimas ligų nr s mis
terijos, ir tuo pačiu laiku pra
sidėjo bakteriologijos mokslas, 
kuris žmonijai daug gero at
nešė, suteikdamas ilgesnį gy
venimų ir geresnę sveikatą. Su 
šiuo svarbiu išradimu prasidėjo 
šioįaikinč vieša higiena, kuri 
parodė kelią į sveikatą. Žinoji
mas pargalėjo prietarus.

“Sveikatos užlaikymo progre
sas po išradimo bakterijų vis 
geryn ėjo. Neturime užmiršti 
medikališkų didvyrių darbus, 
daugelis iš kurių gyvastį dėjo 
surasti priežastis ligų nukreipi
mo.

2Č92

Kaip Paversti Muilą į 
Sidabrą

Skamba kaip magija, ar ne? Bet 
tikrenybėje gali būt padaryta. Tai 
yra jeigu jus vartojai American 
Family Muilų arba American Fami
ly Flakes,

Už vynioklius ir panels nuo to 
muilo jus galit gauti tikrus Onei- 
da Connnunity sidabrinius daik
tus arba gerus turkiškus rankšluos
čius. Kad gavus tas naudingas ir 
geras dovanas, taupykit nuo Ame
rican Family Muilo vynioklius ir 
American Family Flakes pakelių 
panels, priekinės ir užpakalinės 
dalies. Paskiau nuneškit juos į ar
čiausių premijų krautuvę, James 
S. Kirk & Co., kur juos galit iš
mainyti į sidabrinius daiktus, rank
šluosčius arba kitas naudingas do
vanas.

Skelbimas tų pasiūlomų dovanų
telpa šioje laidoje Naujienų. Pa
siūlymas aprubežiotas. Mes ragi
name nesi vėluot i, bet pasinaudoti 
proga tuojau.

(Skelbimas)
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“Į labai trumpų laikų Pas
teur, Koch, Lister ir kiti, rado 
ir studijavo plaučių uždegimo, 
karštliugė, džiovos, choleros, 
rožes, difterijos ir žandų užvi
rimo bakterijas. 25 metai atgal 
VValter Reed rado, kad uodai 
yra nešiotojai geltonojo dru
gio.”

Nors Dr. Bundeson pripažįs
ta, kad yra kelios ligos, kurias 
mokslas dar nepergalėjo, vis- 
tiek gyvenimo ilgis vis auga.

1860 metais Suv. Valstybėse 
gyvenimo ilgis buvo 33 metai, 
šiandien yra 58 metai. Kodėl? 
'lik dėl geresnio sveikatos už
laikymo supratimo. Bokuojama, 
kad kiekvienas melas, pridėtas 
prie žmogaus gyvenimo, yra 
tautai vertas $500. Jeigu 10,- 
000,000 žmonių gyvenimas pra
tęstas vienais metais, tai tautai 
y ra nauda iš penkių bilijonų 
dolerių, užtektinai vesti fede- 
ralę valdžią per metus ir už
mokėti apie bilijoną dolerių 
nacionales skolos.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

2190

2337

2361

2616 — Puiki suknelė, 
siūdinti į valandų laiko, 
metus ar dauginus. Ji visados ir vi
sur pritiks.

Sukirptos mielos 16 metų 36, 38, 
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blunkutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
riškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos Ženkleliais kartu su už 
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, IU.
Ola jdedu 15 centų ir prašau at

riesti man pavyzdi No.
Mierot per krutinę

(Vardai ir pavardl)

(Miestai Ir valo t.)

Pranešimas Jogei
JOHN J. ZOLP

Važiuoja Gegužės mėnesyje su 
exkursija Lietuvon didžiausiu lai
vu pasaulyje ir ypatiškai patar
naus kelionėje. Kurie manote 
važiuoti, prisidėkite iš anksto, kad 
galima butų sutvarkyti pasus ir 
kitus kelionės dokumėntus.

Sąžiniškas patarnavimas 
visuose reikaluose 

Padaromi ir užtvirtinami 
{vairus dokumentai.

Parduodami namai, lotai 
ir farmos

Perkami ir parduodami niorgičiai, 
bonai ir Šerai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., 

Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, 1LL.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
FikČeriai ir elektros reikmenys 

2215 W, 22nd St., Chicago 
Phone Ganai 21391

G E R 1’.. Naujienų skai
tytoje ir skaitytojai 

prašomi i iri.imi,i reikalais 
('iii Į las sankrovas, kurios . 
skelbiasi Naujienose, j
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Kaip Barahošius Ūerkela po Šnipštynę su boba 

provojos ir kas iš to išėjo
Barabošių i čerkelai nuo vi klauso ir savo išmintingą žodį 

dunakcio smutkai širdį žnaibė. įtaria. Pagaliau, po trijų valnii- 
Apsiverčia ant vieno šono du atėjo eilė ir Barabošiaus 
kaž kur pagal širdį dzida du- Čerkelos su Opozicija Bedievai- 
ria. apsiverčia ant kito šono —i tione bylai. . Erodas lxjpšė pra- 
katinai po pakaušį grajina. Ne- kalbėjo:
beiškentė Barabošius Čerkela,! —Opozicija Bedievaitiene, 
ėmė penkta valanda ryto ir at-1 Barabošius Čerkela kaltina tą
si kėlė. Atsikėlęs garsiais žo- mistą, kad tamista ardei visuo- 
džiais sulygino su devyniais menės tvaiką, griovei valdžios 
perkūnais savo gražią tarnaitę, autoritetą, vedei žmones į „pa
či kaltais ir gyvenimo prietel- (gundą, valstybei kenkei ir vi- 
ką, Antosėlę Uodegaitę, kad ki- saip kitaip revoliuciją kėlei, 
tą kartą atmintu: jo viršenybės Kaip matyti iš Barabošiaus 
kelnės reikia iš vakaro lopyti, Čerkelos pranešimo, tamista 
jos šiandie kaip tiktai turėjo I kalta esi, ir kuo tamista gali Sa
buti sulopytos; jo viršenybė vo nekaltybę įrodyti ir savo 
šiandie turėjo didelę provą su kaltybę suminkštinti?
gazetos “Mėšlas” redaktoriui Opozicija Bedievaitiene šniu- 
pas taikos teisėją, todėl ir nak-rkštelėjo į prijuostę ir šitaip 
tį užmigt negalėjo. byloti ėmė:

Barabošius čerkela, palygi-l Neteisybė! Neteisybė! Po- 
nant, buvo dar jaunas beinio- nas teisėjau, neteisybė! Juk

[Pacific and Atlantic Ph^to]

Meiną Kennedy, naujoji 
Charlie Chaplino premjerė kin
tamuose paveiksluose.

kas; jeigu žmona nelaikyti An 
tošelės Uodegaitės, tiktai kart
kartėmis ėjusios žmonos parei
gas, tai jis buvo ir neženotas. 
Lygiai prieš tre»us metus jisai 
dar buvo Bimbalynės zakristi
jonas, žvakes degiojo ir klebo
no pročkos vaikus prie akzami- 
no rengė: mokė gadzinkas 
giedoti ir žydams langus dau
žyti per baisiąją naktį. Bimba- 
lynės klebonui Pilvuzevičiui iš
sikėlus ant lockavos duonos į 
žekių altariją, Barabošius Čer
kela išėjo pėsčias į sostinę ir 
Pikčiurnos karčiamoj didelis 
liokajus buvo. Iš Pikčiurnos 
persikėlė int Moišę Komparvo- 
są, iš Moišės Komparvcso int 
Bestiją Mordabitskį, o iš ten 
stačiai pas daktarą Prietelėlį, 
bankininkų sąjungos pastumdė
lį, Šopenu pasidarė. Tuo tarpu 
iš Jezavitavijos krašto ėmė 
pusti šiltas vėjas, ir Barabo
šius Čerkela pastojo ynipšty- 
nės apskritumo veršininkas. 
Norėdamas atsidėkuoti savo ge
radariams, jisai tuojau susia- 
burdijo su “Mėšlo” redaktore 
ponia Opazicija Bedievaitiene, 
uždarė jos gazetą ir patraukė 
ją į teismą už kenksmingą val
stybei ir visuomenės tvarkai 
nusistatymą.

—Kad tu nusprogtum, šunų 
išjoda! šaukia' Barabošius 
čerkela, lojodamas gražią An- 
tosėlę Uodegaitę, kam ji iš vaka
ro kelnių nesulopė.

O kai kelnės buvo gatavos.
Barabošius čerkela

Tamista pats matai, aš esu sil
pna motei iškė, o ponas Bara
bošius čerkela toks jaunas ber
niokas, kur man prieš jį re
voliuciją kelti! Kur man 
skleisti prieš jį nepasitikėjimą, 
jei ir be to juo niekas netiki!

Erodas Lepšė čia išmintingą 
žodį tarė:

—Barabošius čerkela, Opozi
cija Bedievaitiene tikina, kad 
jos nekaltybė nesulaužyta. Jei
gu manai, kad ji kaltybėj ran
das, tai įrodyk, kaip kaltė sto
josi kunu.

Barabošius čerkela atsikosė
jo, nes jo gamury kažkas put- 
put-put-pnt kalbėjo, nejučiomis 
timptelėjo aukštyn kelnes, pri
dėjo prie krutinės pirštą, ku
rio juoda panagė iš tolo, kaip 
deimantas, blizgėjo, ir šitaip 
ėmė teisybės žodį skelbti:

Aš, Barabošius čerkela, iš 
Pono Dievo ir panelės Zitos 
lockos pastatytas šnipštynės 
aplinkumo veršininkas, turiu 
tvirtai ir iškilmingai pareikšti, 
kad Opozicija Bedievaitiene 
yra k iii tirai kalta. Ji redaguoja 
laikraštį “Mėšlas”, ir tame laik
rašty ji įdėjo straipsnį, pava
dintą: “Apie grybų kenksmin
gumą”. Mano ponai ką tai
reiškia? Ką reiškia grybai?
Ką reiškia grybų kenksmingu
mas? Visų pirma, jeigu gry
bai yra kenksmingi, tai jų ne
galima valgyt, h kas tą strai
psnį paskaitė, tas grybų dau
giau nebevalgys. O grybai gi

uis darbas! Pečėtija visokias 
ličbas, o iš vienos ir iš kitos 
ličbų pusės visos eilės taške
lių. Reiškia, pats susiprask, 
ir vietoj taškelių Ii ta ras pasta
tyk. O kai pastatai litavus — 
išeina bjauriausias valdžios lo- 
jojimas. Gazeta “Mėšlas’ net 
apie turgų neparašo be eilės 
taškelių, reiškia, be valdžios la
joj imu ot kur visa priešvals
tybinė smarvė!

Bet dar sunkesnis trečias 
nusikaltimo punktas. Musų so
stinėj tamsinimo ministernės 
viršenybė yra vadinamas “gry
bų pulkininkas”, kurį pavadi
nimą jis yra gavęs už savo di
džius nuopelnus mulkinimo 
srity. Jeigu grybai yra kenks- 

Imingi žmogaus sveikatai, tai jų 
pulkininkas valstybės sveikatai 
yra šimtą karUf tiek kenksmin
gas. Jeigu “Mėšlas” reikalau
ja, kad žmonės nevalgytų gry- 

Ibų, tąi tuo pačiu jis jau reika
lauja, kad žmonės ir jų pul
kauninko neklausytų. Tai jau 
yra atviras maištas, tai jau yra 
šaukimas revoliuciją kelti. To
dėl, pone Teisėjau, aš Barabo
šius čerkela, atsišaukdamas j 

ĮTamistos Tėvynės meilę, reika
lauju, kad sulig visų trijų pun
ktų Opozicija Bedievaitiene bu
tų tinkamai nubausta: sulig 

; pirmo punkto — ištremta į 
(Varnius ir pasodinta Kretingos 
klioštoriun, sulig antro punkto

dešimt tūkstančių Stropo su-

I 
mokėtų, ir sulig trečio — nog
iu smertim numirtų.

'Toks yra mano paskutinės 
teisybės žodis, baigė, uždusęs, 
Barabošius čerkela, pabučiavo 
šventą kryžių ir alkūne nuo 
kaktos prakaitą nusišluostė.

žodį iš eilės gavo Opozicijos 
Bedicvaitienės advikatas Jclitis 
čirkš:

Pone 'Teisėjau, aš nieko 
nenoriu nei girti, nei peikti, bet 
mano pareiga yra padėti išaiš
kinti ir susekti teisybę. Siek
damas šio aukšto tikslo aš 
prieinu šioje byloje šitokių iš
vadų: ponia Opozicija Bedie- 
vaitiene sako, kad grybus val
gyti nesveika, jeigu jų prival
gys!, tai viduriuose pasikels 
revoliucija, o ponas Barabošius 
čerkela tikrina priešingai • jei
gu grybų nevalgys, tai revoliu
cija busianti. Nuomonės griež
tai priešingos, o svietkų nėra, 
reiškia, teisybės susekti negali
ma ir byla reikia numarinti.

Erodas Lepšė pasikasė pa
kaušį, bakstelėjo sekretoriui į 
pašonę ir pasakė: “atsistot”!

Aš, Erodas Lepše, išklau
sęs Barabošių čerkelą, Opozici
ją Bedievaitienę ir Jclių čirkš 
šių metų biržei, mėn. 27 d. dėl 
grybų bylos nusprendžiau: Ka
dangi teisme neišaiškinta nuo 
ko kyla revoliucija ar nuo 
grybų valgymo ar nuo nevalgy
mo, bylos svarstymą šešiems 
mėnesiams atidėti. Per ta lai
ką Opozicija Bedievaitiene tu
ri išvirti visų rųšių grybų po 
du kilo, kokie tiktai Lietuvoje 
auga, o Barabošius čerkela tu
ri juos suvalgyti. Opozicija 
Bedievaitiene ir Barabošius 
Čerkela turi pristatyti nuova
dos viršininko patvirtintus revo 
Uncijos kilimo ar nekilimo re
zultatus.

Po tokio Teisėjaus nuospren
džio Barabošius čerkela atrodė, 
tartum jį kas butų rnakabiliu 
pervažiavęs.

Cizoriku jus perdurti, kaip 
Jurgis smaką, ir tai dar jums 
maža butų! — murmėjo Bara

bošius čerkela, užtrenkdamas 
teismo įstaigėlės duris.

Ir paskui tris naktis, tris 
dienas Barabošius Čerkela švie
sių akių nesudėjo, saldžiu mie
gu nemiegojo, alkūnes prary
mo j o ir kelnes prasėdėjo, kol 
parašė į sostinę didį raštą. Ir 
nurimo jis tik tuomet, kai su
laukė iš sostinės raštą, iš pažiū
ros mažutį, bet dideliai mandrą, 
kuriame buvo išdėstyta, kad

Erodas Lepšė išpašolvonijamas 
nuo vietos, o visi kiti šnipšty
nės viršenybės ir viršininkai 
priklausys nuo jo vieno, Bnra- 
bošiaus čerkelos, jo klausys ir 
jam kloniosis.

Ir nuo tos tai dienos laimin
gai ir garsiai be jokių smutkų 
ir revoliucijų viešpatauja po 
visą slauną šnipštynės apskri
tumą Barabošius čerkela.

[“U. B”.]

Naujas Tube Dykai |
Prie Dviejų Tajerų
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Ateikite Dabar—Nelaukit

Pirkit Setą—Sutaupyki! Pinigų
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Visi Corel Tajerai “Garantuoti

DYKAI /
AMERICAN Į

FAMILY f 
FLAKES į

Komplimentiniai pavasario laike specialiai, 
Balandžio 8 iki 17 kiekviena šeimininkė, ku
ri atneš vyhioklius nuo American Family 
Muilo ir panels nuo American Family 
Flakes dėl išmainymo j musų dovanų krau- ■ 
tuves, gaus visai dykai 10c vertės pakelį 
American Family Flakes.
Tai yra pavaišinimas jūsų iš anksto. Tiktai 
puikiausi, gryniausi sudėtiniai yra surinkti 
dėl jų švarumo per gerus chemistus ir su
dėti i šios flakes. f

v

Jie pamokins jumis kaip lengvai, greitai ir , 
saugiai visi skalbiniai, kad ir labai sutepti, 
gali būt išskalbti, ir dabar labiau ekonomiš
kai.

Atsineškit Vynioklius Čia!
Vidurmiesčio Krautuvė North Side

27 W. Lake St. 1232 W. North Avė.
'(Netoli State) (Prie tilte)

JAMES S. KIRK & COMPANY
CHICAGO

31x1
32x4
33x4
34x4

.. $7.50

.... 7.75

.... 7.85

.... 8.25

32x4 Vi 
33x4 Vi 
34x4 Vi 
33x5
35x5

$ 9.85
3 9.85

10.75 
.. .10.85 
... 10.95 

co.BEE TIRE
1350 S. Wabash

Atdara vakarais ir Nedalioj
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atsidūrė prie laikos Teisėjo 
Erodo Lepšės įstaigėlės duių. 
Nors paviestkoj ir parašyta ir 
prie durų pakabinta, kad teis
mas prasideda lygiai aštuntą 
rytą, bet Barabošius čerkela 
keturias valandas trepsėjo iš 
kampo į kampą, kol pusei vie
nuoliktos pamatė atkoklinant 
bežiovaujantį Teisėją Erodą 
Lepšę.

Kai Erodas Lepšė, užsimovęs 
juodą komžą, atsisėdo už ilgo 
stalo, nelyginant kunigėlis 
spavedot, Barabošius čerkela 
prieina prie jo ir sako:

Aš esu šnipštynės apskri
tumo veršininkas, ir man dide
lei labai valstybės reikalai lu
pi, todėl aš laiko neturiu ir 
prašau mano bylą pirmoj eilėj 
žiūrėti.

Erodas Lepšė buvo sepas vil
kas. Pažiurėjo jisai, pažiurėjo 
į Barabošių čerkelą, ir sušuko 
tokiu balsu, kad net Antosėlė 
l odegaitė toptelėjo.

Čia yra teismas, ir Čia visi 
piliečiai yra lygus! Sėsk ir 
lauk, kai ate ii eilė — pašauk
siu.

Nors ir labai liūdna pasidarė 
Barabošiui čerkelai, bet prieš 
vėją nepapūsi atsisėdo ii 
laukia. 0 čia eina visokios-vi- 
sokiausios bylos. Tai Magdė 
Diržingoji deputatui Paliaukai 
nosies galą nukando, tai Vaitie
kus Laidokas, būdamas įsikau- 
šęs Kuputienei viščiukus sdva- 
žinėjo, tai Jukna Duokisnutyis 
kyšį paėmė ir reikalo neatliko, 
tai davatka Kunigunda zoko- 
ninkei Matildai kiaulę pamazgo
mis apipylė ir veislą pagadino. 
Ir visą tai Erodas Iz*pšė iš-

bematant yra pasninko valgis? Nebebusi
grybų — nebebus ir pasninko; 
nebebus pasninko, nebebus 
ir atpuskų. O jeigu nebebus 
atpuskų, tai ir šventąja bažny
čia niekas nebetikės, nei jos 
tarnais — klebonais ir zakris
tijonais. Nebebus pasninkų, 
nebebus atpuskų, tai ir bažny
čios tarnai duonos nustos, pra
sidės nedarbas, bažnyčios tar
nų išlaikymas apsunkins biu
džetą, padidins išlaidas. 'Toms 
išlaidoms padengti bus uždėti 
nauji mokesčiai. Nauji mokes
čiai sukels nepasitenkinimą, ne, 
pasitenkinimas sukels bruzdi 
j imą, bruzdėjimas sukels re* 
voliuciją, ir tuomet bus valsty
bei galas. Tai yra pirmas kal
tybės punktas. Antras punktas 
— dar didesnis. Opozicija Bc- 
dievaitienė šiuo straipsniu f no
rėdama sunaikinti pasninkus ir 
atpuskus nori sugriauti bažny
čią, skelbia bedievybę; ji nori, 
kad eretikai, cicilikai ir parma- 
zonai valdytų valstybę. Bet aš 
Tamstai, ppnas Teisėjau, griež
tai pareiškiu: nebus bažnyčios

nebus ir valstybės, nes kas 
griauna bažnyčią, tas griauna 
ir valstybę. Ir kas blogiausia ir 
biauriausia, tai kad vilkas, į 
avies kailį įvilktas, susideda 
nekaltai rankas, o dūšioj — 
visi velniai susirikę. Rašo iš 
pažiūros tokiuo nekaltu klausi
mu — apie grybų kenksmingu-, 
mą — o ištikrųjų gi — valsty
bės pamatus griauna! Ir tai 
dar ne viskas! Rašo apie ban
kus, apie jų apyvartą, atrodo 
viskas, kaip pas Zitą ant pe
čiaus, o jei razumnesnė galva 
paskaito, tai tuojau supranta, 
koks čia baisus priešvalstybi-
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Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

šis musų prietelis dirba ii 
širdies ir neša naujus skaityta 
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit r* 

kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų   75 kuponus 
Už tris mėnesius.... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTX

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dpvana.

Wilson’s Fashion 
Shoe Store 

3235 S. Halsted St

Visada kas norą naujo pas Wilnoną 

Musų Velykoms čeverykai jau 
gauti iš Rytinių Valstijų. Jie 
naujenybė kaip stylium, taip ir 
spalvose, labai žemomis kaino
mis kainomis. Mes turime pilkų, 
šviesių geltonų, lekeruotų ir 
šilkinių. Taip žemos <F O 
kainos tik
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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.



Penktadienis, Baland. Ž, ‘2^ NAUJIENOS, Chicago, III.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį eav<~ 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
5996
5931
5456

12068

Marijonai Fabijonienei 
Norbui Raugai
Domicėlei Gelumbickienei 
Paulinai Aukštikalnaitei- 
Julijonaitei .
Jonui Leščiauskui 
Jurgiui Kudžmai 
Juozapatai Savickienei 
Antanui Eidintui 
Leokadijai žebelaitei 
Jonui Ripskiui 
Onai Jotaikienei

22638
22641

5487
12085
55432

907
22658
22660 Marcijonai Vinckienei
22666
12095
21194

6006 
21291 
21192 
12101 
12111 
55455
6045
6046
6047 Jonui Anilioniui
6041

24333
6067
6076

Antoninai Doveikienei
Uršulei Macaitienei 
Mortai šiušaitei 
Jonui Lukošiui
Franciškui Kazlauskiui
Jonui Povilioniui
Juozui Urbonui
Antanui Cibulkiui
Juozapui Balčiūnui 
Pleeidai Kaučienei 
Petrui Kaustekliui
Aleksandrui Šalkauskui

22657 A. Laurinavičienei 
12092 V. Mačiuliu i
6 018 1. Starkučiui t
6012 Juozui Cicėnui 
6021—O. LabakojyU'i ’ 
6028 -O. Pelraitienei 

22683 A. Adomaičiui 
22692 J. Pajuodžiui 
55154—M. Parcigieeni
6050 A. Kuodžiui 

21507 L. čerapienei 
22411—St. Šakienei 
12116 
6058-
6061 S.
6066 J.

21509—J. 
12117-J.
6062 
6070
(5074—0

J. Seligai
M. Marozicnei 

Antanavičiui 
Jagučaiuskineei 
Rimkui
Armonui

D. šaukštienei

6078—J
6083 Z

Uršulei Križanauskienei 
Marijonai Šimkienei 
Emilijai Šukienei 
Aleksandrui Andrėjau- 
skui

6073 Juzefai Samuilienei
6071 Baltramiejui šimaliui
6075 Vladui šakiui

12125 Anelei Radvilienei 
12127 Antanui Juduičiui
6082 Domicėlei Augustaus- 

kienei
Alenai Šidlauskienei
Anloninai Rupkaitei
Marijonai šalkauskaitei

21512 
24338 

6113 
6094 Juozapui Bitinui

24709 Monikai Tupikaitei 
22698 Onai Gabrienei
22703 Mortai Dambrauskaitei 

Marijonai šiugėdienei 
Antanui Jakučiunui 
Vincui Pušinskiui 
Jonui Ruzgai 
Onai Jakubauskaitei 
Marijonai Šalkauskaitei 
Vaclovui Juškai 
Kastantui Norkui 
-A. Sendrikienei

5772—J. Vaištarui
22571—P. Vitkui 
22573 P. Balniui
12004—M.Pikolavičiukei
5710—P. Kasiuliu!

12053- K. Vaitekūnui
21184 -A. Galinskui
5475_V. Rakauskui 
5472—-A. Augiui

55461
55465
6119

24311
6125
6131
6152

Stuparytei 
Biuvidaitei 
Ožalui 
Rapalavičaitci 
Budreckiui 
Jurkonienei 
Zakaraitei 
Dirmantienei 
Lauraitienei

21511—F
21513—A 
12120- P
6086—E
6088—Petrui šakiui 
60‘5 O. Martinkienei 
60‘6 —J. šileikiui

E. Rimkienei 
šlaboševičiai

6101
6108 iM

Engelaičiui 
Antanavičiūtei 
Košiui 
Rekašiui 
Muraskauskienei 

21340—B. Vaišvilaitei 
6112 A. Barauckicciri

12133 J

6111
6111

Petarienei 
Antanaičiui 

6106—M. Slaboševičienei 
6109 —F. Gizauskui 
6115 D. Skinderienei 

22697—V. Stanceliui 
22699—S. Gendvillo 
22700 A.Šileikienei 
22701—M. Bonkutei 
22702—B. Kazlauskui 

Ddašiunui 
Mažeikai 
Saudargui 
Brozauskui 
Lelienei

6116 J. Karveliui 
6122—M. Poviliūnąitei 

121 11 -Mykolui Kairiui 
21521 P. Antanavičienei 
6120 —0. Poviliunaitei

55 160
55 164

B

12143-J. Stočkui
6132—V. Repšienei

STATEMENT OF THE 0WNER- 
SHIP, MANAGEMENT. CIRCULA- 
TION, ETC., REUUIRED B Y THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 

24, 1912,
Of Naujienos, The Lithuanian Daily 

Ncws published duily at Chicago, 
Illinois for April 1, 1926.
State of Illinois /
County of Cook f 8 ’

Before me, a Notary Public in and 
for the Stato and county aforesaid, 
personally appeared Joseph Šmote
lis, who, having been dūly sworn ac- 
cording to law, deposes and says that 
he is tne Genei ai Business Mgr. of the 
Naujienos, The Lithuanian Daily Newa 
and that the follovving is, to the best 
of his knovvledge and belief, a true 
statement of the ovvnership, manage- 
ment circulation etp., of the afore
said publication for the date shovving 
In the above caption, reųuired by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 411, Postui La\vs and Regula- 
tions, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and addresscs of 
the publisher, editor, managing edit- 
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian Nevvs Publi- 
shing Co., 1789 S. Halsted St., Chi
cago, III. .

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals
ted St., Chicago, III.

Managing Editor None.
Business* Manager Joseph Šmote

lis, 1739 S. Halsted St., Chicago, III.
2. That the owners are! Lithuanian 

Nevvs Publishing Co., Pius Grigai
tis, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. K. Gugis, 3323 S. Halsted St., 
P. Milter, 3210 S. Halsted St., J. 
Mickevičius, 3210 S. Halsted St., J. 
Šmotelis and Veronika Šmotelis, 
10601 Edbrooke Avė., A. Zymont, 
1739 S. Halsted St., K. Jmnontaš, 
3116 S. Halsted St., A. Ulis, 3323 
S. Halsted St., and T. Rypkevičius, 
1739 S. Halsted St.

3. That the known 
mortgagees, and othei* 
ers owning or holding 
more of totai amount of bonds, mort- 
gages, or other securities are Lith
uanian News I.oati and Bldg. Ass’n, 
Chicatro, 111.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the narnės of the 
list of stockholders and security 
holders, if any, contain not only the 
list of stockhokiers and security

į aolders as they appear upon the 
books of the company būt also, in 
cases where the stockholder or secu
rity appears upon the books of the 
company as trustee or in any other 
fiduciary relation , the name of the 
person or Corporation for whom such 
trustee is acting, is given; also that 
the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s full 
knovvledge and belief as to the čir- 
cumstances and condltions under 
which stockhokiers and security hol
ders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owncr; 
and this affiant has no reason to

1 believe that any other person, asso- 
ciation, or Corporation has any in-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Sniego audrai praėjus

bondholders, 
security hold- 
1 per cent or

Sniego audra Chicagoje jau 
užsibaigė ir vakar visa Cliica- 
ga triusėsi, kad kaip nors išsi
kasti iš po sniego kalnų. Bent 
didžiosios gatvės jau atidary
tos ir gatvekariai pradeda kiek 
normaliau vaigščioti. Laike šios: 
audros Chicagoje ir apielinke-* 
so žuvo dešimt žmonių. Dar 
niekurie miesteliai ir keliai te
bėra užpustyti ir nepravažiuo
jami, bet jeigu 
gražus oras, tai 
keliai atsidarys 
daug purvyno.

Tečiaus oro biuras sako, 
šiai sniego audrai nusidanginus 
toliau į šiaurę -- j Kanadą, iš 
vakarų skubinasi nauja snie
go ar lietaus audra. Ji prasi-' 
dėjo Bocky kalnuose ir dabar 
yra apėmusi veik visas vakari
nes valstijas. Ji turi pasiekti 
Chicago šiandie vakare. Bet 
vėliausiuose pranešimuose oro 
biuras sako, kad gal ta nauja

ir šiandie 
veikiausia 
ir tik gal

bus .1 VISI 
bus1

kad

sustabdė ir biznį.
sankrovos pcT

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina j vyriausįjį pašte (Clarl 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised .Win 
dow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo 
skelbimo.

FRANCUZIŠKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligaH kraujo, Odoa, Ročiai, 
Venerinės ir Chroniškus

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

i DR. VAITUSH, O. D

pa-

906 Bravis E.
910 Butkus Juozapas 2
911 Bukeni Adolfina
927 Gagi s Joseph
930 Grigalaicutei Franciškui
942 Jenchus Jos
946 Karpuku M. A.
958 Morkavici Petras
963 Pakalnis Piatras
967 Pipiras Paul
969 Razgatiene Valerija s
970 Ramenauskui Pemaneui
980 Šimkus Anton
986 Stasikaitis Peter

. 991 Viliunas Jozef
1002 Zaturskis Kazimer 2

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

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

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

LIETUVIS AKI y SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
į 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. Speciale 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

us so stated by him.
5. That the average number of co- 

pies of each issue of this publication 
i sold or distributed, through the mails 
' or otherwise, to paid subscribcrs 
during the six month preceding the į 
date shown above is 32,000.

Joseph Šmotelis,
General Business

■ Svvorn to and subscribed 
this day of April i, 1926.

Wm. Makavetzki Notary Public. 
.Mv cominission • expires August 

! 12, 1928. s
•__ __________■__ _______ ... ___ _____________ a___ _ _________
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Manager. 
before me

Wilson’s Fashion 
Shoe Store 

3235 S. Halsted St.
M
N 
K
M
M
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Per šias dvi dienas Chicago
je prisnigo virš 12 colių, ko 
dar niekad nebuvo kovo mėne
sy. Sniego audra netik su
trukdė komunikaciją ir padare 
gatves neišvažiuojamas, taip
jau užkrovė ant miesto sunkią 
naštą gatves apvalyti, kas kai
nuos miestui šimtus tūkstančių 
dolerių, bet 
Vidurmiesčio
tas dvi dienas buvo tuščios. 
Vieni kabaretai netekę biznio 
ant $500,000.

Buvo skelbiama, kad miestui 
gręsia pieno trukumas. Bet 
sveikatos departainentas ir di
džiosios pieno kompanijos sa
ko, kad jokio trukumo nepasi
reiškė, vien tik^^ųveluota pri
statymą. Visi farmeriai turi ro
ges ir visi galėjo pristatyti pie
ną į stotis, o iš ten traukiniais 
pieną atgabenta į Chicago.

valandoms 
pristatymas 
buvo labai

KAZIMIERA PAVILIONIENĖ 
Po tėvais Batavičiutė

Mirė Kovo 31 dieną, 11:20 
valandą ryto, 1926 m., sulauku
si 32 metų amžiaus; gimusi 
Rietavo valsčiaus, Telšių ap
skričio, Užupių kaimo, palikda
ma dideliame nuliudime savo 
mylimuosius ir mylinčius vyrą 
Juozapą, sūnų Albertą 15 mė
nesių, 3 dėdes, Kazimierą, Jo
ną ir Leoną Norvainius. Lietu
voj tėvą, motiną, brolį Adomą 
ir seserį Jievą. Dabar randasi 
prirengta j paskutinę kelionę, 
namuose 76 E. lOlst Place, 
Roseland.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Ba
landžio 3 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėta j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimieros gimi
nes, draugui ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunus ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO
ADOMAS E. BAGDONAS

/
Mirė Kovo 30 dieną, 1:30 va- 

landą po pietų, 1926 m., sulau
kęs 18 metų ir 6 mėnesių am
žiaus; gimęs Chicago, III., Lap
kričio mėn., 1907, palikdamas 
dideliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius motiną, 
broli Franciškų, seserį Bronis- 
lavą ir brolienę Stanidavą. Da
bar randasi prhengtas j pasku
tinę kelionę, namuose 4514 So. 
Paulina St.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Balandžio 5 dieną, 8:30 valan
dą ryto iš namų į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes, ,

Visi A. A. Adomo giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame, 
Motina, Brolis, Sesuo 
ir Broliene

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Tel, Boulevard 
5203.

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas^ ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.,1

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

AKIŲ LIGAS

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

sta ?
Ar kvaišta *galva ?
Ar matote kaip ir plakančius 

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

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetaiia
OPTOMETR1STAS

1801 Sou(h Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

J. F. BADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

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

OFISAS:
668 W. 18th St.
'Kol. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tol. Blvd. 4063

pavėlavo, taipjau 
pačioje Chicagoje 
sunkus, bet visgi pieno truku
mo nebuvo. Trukumo nebus net 
ir dabar, kada pradėjo veikti 
naujas patvarkymas, kad tik 
tokis pienas gali būti pristaty
tas Chicagon, kuris paeina iš 
pilnai sveikų karvių, kurios ta
po atatinkamų valdininkų iš
egzaminuotos ir pripažintos 
liuosomis nuo tuberkulioze). 
Veik visi farmeriai pasidavė 
tam patvarkymui ir leido savo 
karves išegzaminuoti. Daugelį 
karvių rasta sergančių ir dau
gelį jų .nužudyta, bet pieno vfs- 
tiek užteks.

ibj

9 ‘
EMILIJA SABUTIENĖ

Mirė Kovo 31 dieną, 3:30 va
landą ryto, 1926 m., gimusi 
Kauno rėdybos, Biržų apskri
čio, Vabalninku miestelio. Pra
gyveno Amerikoj .14 metų, pa
likdama dideliame nuliudime sa
vo mylimuosius ir mylinčius 
vyrą Feliksą Sabutj, sūnų Ed
vardą 11 metų, dukrelę 7 me
tų, dėdę Petrą Rasimavičių, 3 
pusbrolius ir 1 pusseserę Emi
liją Mikutaitienę Amerikoj. Lie
tuvoj motinėlę ir 3 brolius. Da
bar randasi prirengta j pasku
tinę kelionę, namuose 5715 So. 
May Street.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Ba
landžio 3 dieną, 10 valandą ry
to iš namų bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Emilijos giminės, . 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai- 
dbtuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs ir Dukrelė Sabutis

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A., Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Pnone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

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

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

' privatinėse ligose . 1 
Sociafės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ro?s 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 kurio reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo. 
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie .pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje. 
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearhorn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. 
terų priėmimo kambarys 508. Pe»'k 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedalioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomu 
ir suliatomis nuo 10 ryto iki 8 vs 
kare.

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

1646 W. 46th St., Chicago
■—■ ■■■!■■! W—■————

Visada kas nors nuujo pas VVilsonų 
Musų Velykoms čeverykai jau 
gauti iš Rytinių Valstijų. Jie 
naujanybė kaip stylium, taip ir 
spalvose, labai žemomis kaino
mis kainomis. Mes turime pilkų, 
šyiesių geltonų, lekeruotų ir 
šilkinių. Taip žemos 
kainos tik h

AutoStrop 
Razor

Pasiga- 
landa 
pats

Mi c rnunPA gydytojas irI J. Ii RUNUrA CHIRURGAS
v T) A v Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 1 ir gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampus Milwaukee Avė. ir Dickson St. 

Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12
TEL. ARM1TAGE 6145

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

1OJ3 Mi!wauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Arinitage 3988 

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

'BILLY*Si.UNCLE
Į40.. ir 5 * »
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SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonęsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

VALET

lOVAArę W 
tAY bJATvCA

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
mo plaukų.

Ateikite »r 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 Milwaukee Avė., 2 fl.

✓

Tel. (.afajottc 4228

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams jiąa-ios 

patarnau;‘u kuogeriaunial.
M. Yuška,

3228 W. 3«th Chicnro, III.

Garsinkitės Naujienose

Į



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Raland. 2, ’2G

Lmiil fiaieliuosa.
Beje .pamiršau pasakyti, kad 

šis dalykas turi būti 
mas slaptybėj.

dar laiko-

Melrose Park
Kovo 28 d. laikė savo mėnesi

nį susirinkimą Lietuvių Ameri
kos Bkėsų Kliubas. Šiame su
sirinkime prisirašė 12 naujų na
rių.

Kliubas rengia vakarą balan
džio 11 d.. P. Vaičiūno svetai- Babravičius duos koncertą Lie- 
nėj. Bus vaidinama komedija
“Siuvėjas iš prievartos”.

Ketvergų vakarais 
laiko savo repeticijas 
parko svet., o “Juun. Birutė” 
mažojoj, taip vidinamoj Library 
Room. Nauji nariai kaip vie
non taip ir kiton draugijon pa
geidaujami.

“Birutė” 
didžiulėj

Kaip girdėti, tai jau ir p,

tuvių Auditorijoje. Tuomet ir 
plačioji minia galės jį išgirsti.

visose lietuvių didesnėse įstai
gose ir pas komiteto narius. ,lų' 
kaina tik 50 centų.

Prašome visus j talką, kas 
pinigais, o kas darbu! —M. J.

PRANEŠIMAI ĮVAiRįlS SKELBIMAI

North Side
Humboldt Parko Lietuvių 

litinis Kliubas rengia 
lienę.

Po- 
vaka-

10 d

Id‘ SLA 185 kuopos mėnesinis susi
rinkimas neįvyks nedėlioj, balan
džio 4 d. iš priežasties Velykų 
šventės. Sekamas susirinkimas bus 
šaukiamas atvirutėmis. Susirinkimo 
laikas bus praneštus vėliau, Prašom 
lėmyti sekamą pranešimą.

Kuopos Valdyba,

KRAUTUVIŲ FIKČER1AI
Grosernių, Bu
veinių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas Geras patar- 
navimas, Žemos kainos.

Sosthelms, 1912 S'o State St.

Bridgeportas

šeštadieny, balandžio 
Northvvest Masonic svetainėje 
(3319 \V. North Avė.) įvyks 
lluniboldt Parko Lietuvių Po
litinio Kfiubo vakarienė. šis 
kliubas pasižymi savo puikiais 
ir linksmais parengimais, 
reikia todėl abejoti, kad 
busimoji

Ne- 
> ’’ j ų 

vakarienė bus labai 
šauni ir linksma. Bilietus reikia 

Pirkite juos 
pas poną Radžiūną (3398 Ever- 
green Avė.) —Reporteris.

Roseland. — L. D. K. Vytauto 
dr-jos Nr. 2 susirinkimas jvyks 
sekmadieny, balandžio 4 d., 2 vai. 
po pietų, K. 'Strumilos svet., 158 
E. 107 SI. Nariai atsilankykite, nes 

’ turime svarbių reikalų apkalbėti.
R. Mikšys, rast.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesini susirinkimą sekmadieny, 
bulundžio I <1., I vai. dienu. Lietu
viu Audi t oriuin svet., 3133 South 
Halsted St. Visi nariai susirinkit 
laiku, nes ranilaš svarbių reikalų 
aplarli. —P. K.

MANsfield 7800
A. H. REGAN

Taisome namus, krautuvių fron
tus, cementinis darbas ii sustip- 
rinam pamatus.

4753 W. Mtulfaon R'treet

RAKANDAI
BARGENAI

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

5614 Drexel Avenue
Tel. Hyde Park 7186

PARSIDUODA furničiai, pianas 
ir “safe”. 4347 So. Rockwell St., 
1 nugštas.
1».?L . . ____l ........

PARDAVIMUI

sidomėjo šiuo kliubu ir pradėjo { 
į jį rašytis būriais, tai tapo nu-. 
tarta surengti draugišką vaka
rienę pagerbimui tų naujų na- . 
rių. Bet kadangi kliubas ren- • 
gia vieną vakarą balandžio 11 
<1., tad kitos pramogos jau ne
begalima surengti šį sezoną, to
dėl taj>o nutarta vakarienę ati
dėti iki rudenio.

Buvo pakeltas
apie Draugijų Sąjungos Knygy
ną (Sąjunga yra likviduota), 
kuris dabar randasi J. Vaičiulio 
svetainėj, prie 23 ir Lake gt. 
(o mes susirinkimus laikome P. 
Vaičiūno svet., prie 15 ir Lake 
gt.) Po trumpo svarstymo pa
sirodė, kad kaip kitos draugijos, 
taip ir šis kliubas yra atsimetę 
nuo Sąjungos ir su knygynu jo
kio reikalo neturi. Dar Liko nu
tarta, kad ir ateity kliubas jo
kių reikalų su knygynu neturė
tų. Iš visų draugiją, kurios 
Sąjungai priklausė, Sąjungoje 
pasiliko tik viena draugija, kuri 
dabar ir rūpinasi tuo knygynu. 
Tai Sūnų ir Dukterų Lietuvos 
draugija. Ji ir susirinkimus lai
ko pas J. Vaičiulį, kur tas kny
gynas randasi. — B. A.

Bridgeport
Ką Reporteris Pamiršę.

Kovo 21 d. buvo surengta 
“Surprise -party” p-niai Bronei 
Bitautienei, jos /namuose 911 |Pį:l^ti iš anksto. 
\V. 33 St. P-ia B. Bitautienė 
yra pasižymėjusi darbuotoja. 
Jau per keturius metus pirmi- 

klausimas ir ninkauja šv*. Petronėlės draugy
stėje ir prie jos gero tvarkymo 
dr-jos reikalų, draugija auga 
kaip turtu, taip ir nariais. Ji 
taipjau per kelis metus yra iž
dininke Moterų Sąjungos 1 kp. 
šiemet gi be to užėmė R. Ma- 
ziliauskienės vietą, kaipo vice
pirmininkė Susivienijimo drau
gijų, kliubų ir kuopų Bridge- 
porte. Be to ji yra daug pasi
darbavusi ir Vilniaus Vadavi
mo Komitete ir ketina ir to
liau darbuotis visuomenės la
bui.

Matydamos reikalą ją pager
bti, jos draugės p. p. Agota 
Dulevičienė ir P. Rutienė ir 
surengė šią jos pagerbimo 
“Sui^prise party”. P-ia R. Mazi- 
liauskienė gudriai išviliojo p-ią 
Bitautienę neva į ligoninę, kur 
buk gulinti šv. Petronėlės dr-os 
narė ir šaukiasi pirmininkės, 
nes buk esanti labai silpna. 
Joms išvažiavus rengėjos sku
biai paruošė labai skanią vaka
rienę ir susirinko svečiai ir 
viešnios. Kada p-ia Bitautienė 
sugryžo neradusi nurodytoj vie
toj ligoninės, ir vos spėjo pra
daryti duris, pasigirdo linksmas 
maršas ir svečiai pasirodė — 
viso j šimtą žmonių. Muziką 
parūpino sesutės Paurozaitės 
(smuikininkė ir pianistė). Jos! 
yra dar jaunos mergaitės, bet 
groja puikiai, taip kad yra ko 
pasiklausyti.

Po to rengėjos pakvietė visus 
be to p-ia 

Maziliauskienė pasakė pra- 
apibudindama p-ios

Paskaitos nebus
Ateinantį sekmadienį Visuo

menės Darbo Sąjungos paskai
tos (kurios laikomos yra kas 
sekmadienio ryte, Liet. Audito
rijoj) nebus. Tuo norima duo
ti progą visiems pasilsėti per 
Velykas. ,

Sekanti P. Grigaičio paskaita 
iš* kultūros* istorijos bus balan 
džio 11 d., 10:30 v. ryte, Lietu
vių Auditorijoj. — B.

North Side. •— LSS 81 kuopos 
mėnesinis susirinkimas jvyks šeš
tadieny, balandžiu 3 d., kaip 8 vai. 
vakaro, l.iuosynės svetainėj, 
Wabansia Avė. Svarbių reikalų 
lei visi nariai prašomi laiku 
sirinkti. — J. Lapaitis, rašt.

——————
Draugijų Sąryšis rengia šokius 

Velykų dienoj, nedėlioj, balandžio 
I d., K. Strumilų svetainėj, 107 St. 
ir Indiana avė. Pradžia 7 vai. va
kare. Kviečiame visus atsilankyti 
j šokius ir linksmai laiką praleisti 
prie geros Kaz. Pociaus muzikos.

Kviečia Rengėjai.

REIKIA DARBININKŲ

$120 už grojiklj pianą, benčių, 
kabinot ir gerus rolelius, gerai už
laikomas, nes nėra vaikų šeimynoj. 
I šm < >k Oi i i tud s nuo atsakunčiu žmo
nių. Malykil šiandien. 2332 Wesl 
Madison St., 1 fl.

MOTERŲ
1K22 
(le
su- REIKALINGA mergina veiterka 

dirbti restiuirane, 1811 S. Halsted 
Street.

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
namus ir dvi mergaites. Geistina 
butų, kad turėtų paliudijimų kur 
pirmiaus dirbo. K. šimkailis, 3631 
So. llermitage Avė. • 

Roseland
Rengiamas linksmas vakaras

• labdaringam tikslui

Roselando Draugijų Sąryšis, 
kuris palaiko žinomą Aušros 
Knygyną, sumanė parengti šo
kių vakarą. Ir tas linksmas šo
kių vakaras įvyks nedėlioj, Ve
lykų vakare, balandžio 4 dieną, 
Strumilos svetainėj. Rengėjai 
sako, kad šis vakaras bus links
mas ir maloniai kviečia visus 
atsilankyti. Pelnąs inip šio va
karo yra skiriamas palaikymui 
Aušros knygyno. —G.

Pranešimai

Cicero. — Lietuviu Raudonos Ro- 
Kliubo susirinkimas įvyks 
balandžio 3 d., VValter 

svetainėj, 1500 S. 19 Avė., 
7 vai. vakaro, šis susirinkimas la
bui svarbus, nes bus apkalbama 
apie Kliubo namo statymą ir apie 
Velykų šokius'. Atsilankyki! visi 
nariai. —Valdyba.

subatoj, 
I tikslo

REIKIA patyrusių .moterų 
pardavinėtojų prie kautų, siu
tų ir dresių.

Kreipkitės:
1303 So. Halsted St.

GROJIKUS pianas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro .setas, 
riešutini#; valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta
las, da-bed lova, skalbi nyčia, D y 12 
karpetai, $22 liampa už $10.

4843 S. Michigan Avė.
Kenvvood 2514

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI 27 pėdų 

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

JACOB J.
LEWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė.
BUNGaT()W PIGIAI

Karštu . vandeniu šildomas, 
visi įrengimai^ savininkas turi 
parduoti už $4000, rcąkia cash 
$1,500.
HOWAK1) E. WALTER & CO. 

3124 W. G3rd Street
Prospect 8820

’IT’RIt’ parduoti tuojaus iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklį pianą už $110, yra 
75 roleliai ir benčius, $50 cash ir 
po šio j mčnesj.

MIKOLAITIS.
6512 So. Halsted SI.

1-mos lubos

Roseland. — Auksinės žvaigždės 
P. P. Kliubo susirinkimas jvyks Pėt- 
nycioj, Balandžio 2 d., 7:30 valy va
kare, K. Strumila svetainėje, 
nariai atsilankykite ir katrie turite 
netikrus antrašus, malonėkite permai
nyti ant sekančio susirinkimo. Tuo 
nepadaręs pagal tarimą bausmė 
vienas doleris ($1.00).

■ — J. Kirkus, Sek r.

Visi

S. L. A. 109 kp. susirinkimas jvyks 
Penktadienyj, Balandžio 2 d., Meldą- 
žio svetainėje, 2242 W. 23rd Place, 
7:31) vai. vakare.

Visi nariai kviečiami būtinai atsi
lankyti, nes bus balsavimas Pildomo
sios Tarybos. Taipgi kviečiami no
rinčius prisirašyti prie S. L. A. 109 
kuopos.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA patyrusių šeimynų 
ir pavienių vyrų, darbas ant 
farmų prie cukrinių burokų, 
THE MICHIGAN SUGAR CO., 
$23 už akrą. Dykai į vieną pu
sę transportacija, suteikiama 
gyvenimo vieta. Del smulkmenų 
atsišaukite pas B. A. Hartz, Ve
dėjo Darbininkų Departmento. 
Michigan Sugar Company, Sa- 
ginavv, Mich.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
jstaiga. Biznis sena išdirbtas. 201 
Chicago Road, Vienas blokas nuo 
Ridge Road, Thornton, 111.

UŽ pusę kainos parduosiu ar
ba mainysiu grosernę ant loto 
arba automobilio. Su reikalu 
kreipkitės pas

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4899

PARDAVIMUI įvairių daiktų 
krautuve, labai geroje vietoje, 
gera priežastis pardavimui, kai
na $5,000 cash, namą galite ren- 
duoti arba pirkti.

3451 W. 63rd St.

SUTAUPYKIT $2,000

Savininkas išvažiuoja Europon, par
duoda su nuostuoliais greitai 2 fla- 
tų murinj namą, 6-6 kambarių, ga
ru šildomas, aržuolo trimingai ir 
grindys, labai moderniškas, labai di
deli kambariai, stikliniai užpakali
niai porčiai, lotas 30x125 pėdų, yra 
visi įtaisymai ir apmokėti, šis na
mas randasi gražiame Marųuette Ma- 
nor, \'2 bloko nuo gatvekarių linijos, 
kaina tiktai $14.500, turi turėti $5,0110 
įmokėti, kitus mėnesiniais išmokėji
mais. Pamatykit patys tuojau.

JORDAN and COMPANY
3203 W. 63rd St.

Hemlock 1701

KAMPINIS lotas, augančioj kolo
nijoj. gera transportacija, gera vie
ta kainų kilimui. NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St. Box 728.

PARDAVIMUI lotas geroje lietu
vių apielinkėje, netoli nuo transpor- 
tacijos, $260 įmokėti, kitus išmokė
jimais, NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted St. Box 727.

REIKIA DARBININKŲ
RESTAURANTAS greitam parda

vimui, geras biznis, prie mokyklos 
ir Bell telefonų įstaigos. 1510 West 
Harrison Street.

Rašė daug įr apie daug daly
kų, bet dar dauguma pamiršo, 
lai bus man leistina paminėti.

Pereitą sekmadienį buvo 
“Jaunosios Birutes” Vakarienė. 
Publikos buvo apsčiai. ‘‘Jaun. 
Birutė” davė gana šaunų pro-' 
gramą. Deklemacijos, solo, šo
kis, choras, orkestras. Po pro
gramų i suteikta dovanos dviem 
“Jaun. Birutės” nariams, baigų-*
siems mokyklas, — p-lei Gap- prie vakarienės, 
šaitei ir D. Blažiui.

Vėliaus svečiai tapo pakviesti kalbėlę, 
į atskirą svetainę, kur tapo pa- Bitautienės darbuotę. Rengėjos 
tiekta skani vakarienė.

Prie vakarienės buvo ir kal
inis. Kalbėjo: St. Valančius, Ad. 
Micevičius, A. žymontas, J. Uk- 
tveris, J. Bložis — tvėrėjas 
“Jaun. Birutės”, V. Rušinskas 
ir kiti. Visi linkėjo kuogeriau- 
rios kloties “Jaun. Birutei”.

Linkiu ir aš “Jaun. Birutei” 
kuogeriausios kloties ir p. p M. 
Vaidylai, P. Sarpaliui ir K. Ba- 
ionui. Toliau pamokas teikti , 
vaikams.

Valdybai p. p. Baranauskie-1 
nei. Gūrai, J. Bložiui, Januliui,' 
Matekoniui, pakelt “Jaun. Bi
rutę” į didelę, plačią organizaci-; 
ją-

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

ir

Klausykit, “Surprise Party” 
ir vėl bus parodyta. “Birutė” 
atkartoja “Surprise Party” ba
landžio 25 dieną. Lietuvių Au
ditorijoj. Tie žmones, kurie ne
galėjo atvykti i Goodman teat
rą, tą patį dabar galės rųayti 
Liet. Auditorijoj.

kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

taipjau įteikė p-iai Bitautienei 
gražių dovanų — 100 šmotų 
indų setą, 52 šmotų sidabrinių 
peilių ir k. setą, taipjau 24 
kasdieninių peilių setą, staltiesę 
su 12 “napkinų” ir puikią tacą. 
P-ia Bitautienė tik apsiverkė iš 
nuostebos pamačiusi tiek daug 
jai prijaučiančių draugų ir 
draugių ir jų puikias dovanas, 
ir visiems išreiškė savo nuošir
džią padėką.

Po to svečiai šnekučiavosi ir 
linksminosi iki 2 vai.

Negaliu pamiršti, 
M. Aleksiunienė daug 
laike vakarienės. Tos 
užsipelno tik pagirimo.

Ten Buvęs.

nakties.
kad p-ia 

gelbėjo 
rengėjos

Žinome ir laukiame

3235 S. Halsted St.

Wilson’s Fashion 
Shoe Store

Visada kas ners naujo pas W')soną 
Musų Velykoms Čeverykai jau 
gauti iš Rytinių Valstijų. Jie 
naujenybė kain'stylium, taip ir 
spalvose, labai žemomis kaino
mis kainomis. Mes turime pilkų, 
šviesių geltonų, lekeruotų ir 
šilkinių. Taip žemos CO QC 
kainos tik >

M 
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Kas nėra girdėjęs kaip lietu
vės moterys rengiasi prie savo 
skyriaus rengiamoje Chicagoje 

nuo 17 iki 24 
Moterų Paro

tas nėra

Ar nori būti nariu Cb''Hgofc 
Lietuviu Diaugijor

Chicagos Lietuvių Draugųa Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų 
goje. į šitą Draugijų priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
lurtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
D0, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelna išmokama gyvenan
tiems bile dalyįe Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
lų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priimamos ir dietos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yru proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuviu 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 j šitą Draugiją 
galite paduoti prašimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl * na- 
rankumo galite kreiptis j žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kilus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugijų— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus:

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas. 3210 S. Halsted 
Street.

. Valdyba

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 j real estą te ofisų.

JACOB J.
LEWANDOWSKI

11750 So. Michigan Avė.

REIKIA nevedusio vyro dirbti por
terio darba pirtyje. Nuolat darbas.

2089 W. North Avė.

REIKALINGAS patyręs budelis. 
Atsišaukit tuojau. 3657 So. Halsted 
Street.

AUTOMOBILIAI

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą,tomobilių agentūrą, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka- 

ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu
si m

rus. Standart Sis

skai-

nuo- 
gru-

balandžio mėn. 
d., Visasvietinėj 
doj Chicagoje, 
tęs laikraščių.

Ši paroda nėra darbas ir 
pelnas vienos arba mažos
pės moterų, tai yra darbas ir 
pareiga visų Chicagoje gyve
nančių lietuvių moterų.

Paroda jau atsidarys ui ke- 
letos savaičių. Suprantama, kad( 
apart darbo reikia ir pinigų pa
dengimui lėšų. Smagu butų, 
kad lietuviai prijaučiantys to
kiam darbui ir negalintys pa
tys- prisidėti prie jo pasekmin
go vykiniino, paaukautų tam 
darbui keletą dąlerių arba bent 
nusipirktų iškalno biletus ir 
paragintų-savo draugus tą pa- riui 
tj padaryti. Biletai parsiduoda

PARSIDUODA restauracija prie
šais teatro ir šokių salės, pigiai.

4252 Archer Avė. II augštas

PARDAVIMUI įvairių daiklų 
krautuvė (dry goods). Parduosiu 
pigiai. 2646 W. 63 St.

PARSIDUODA kriaučių šapa la
bai pigiai. Turiu parduoti iš prie
žasties ligos ir greit. 2705 W. 35th 
Street.

TURIU dvi bučernes, viena turi būt 
parduota šią savaitę. Jos randasi: 
317 W. 79th St., ir 3657 So. Halsted 
Street.

NAMtl-ZEMF
PARDAVIMUI puikus 

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

JACOB J.
LĘWANDOWSKI

11750 So. Michigan Avė.

Didelis Bergenas

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mės, netoli South Haven, Mich., 7 
kambarių namas, geras vanduo, 
Holand furnas. $4500 barnė, kaina 
tik $4000, cash $1500, kitus išmo
kėjimais. Standard Moulding Co., 
812 Dix St. Hcy:.iarkct 4665

GERIAUSIA PROGA~
Elatinis mūrinis namas, fialai po 

5 kambarius, cementuota gatvė, ne
toli \Vestern Avė. ir 35 St. Mėnesi
nių įplaukų $210, lengvai galima 
gauti $225, kaina $17,225, cash 
$5000.

\V. A. ROBLNSON 
4022 Madison St. Kedzie 1551

Aš turiu labai gražų lotą netoli 
nuo transportacijos, kuri turiu par
duoti labai greitai. Keletą dolerių 
jmokėti. kitus išmokėjimais. NAU
JIENOS, 1739 So. Halsted St. Box 726

4 FLATV, 4 kambarių, 2 kam. 
mūrinis namas. Stirnų šildomas. 
Mainysiu ant bile ko.

Lafayettc 6584, arba 2853

TURIU už garbę pranešti savo tau
tiečiams, kad aš pragyvenau 20 me
tų Wisconsino valstijoj ir randasi 3 
ar 4 geros ūkės katros gali būt nu
pirktos už pigią kalną, be agentų ir 
komišinų. Del platesnių žinių kreip
kitės adresu FRANK BAGDANSKY, 
P. O. Box 23, Necedah, Wis.

\VISCONSIN FARMOS. Parsiduo
da 40 akerių Ūkė su gerais budin
tais, pusė ariamos, pusė ganyklos, 
7 mylios nuo miesto, 1 mylia iki 
mokyklos. Patartinu lietuviams 
pirkti, nes labai gražioj vietoj ir 
turime sodną iš 30 medžių. Lietu
vių randasi apie 30 šeimynų. Del 
platesnių žinių rašykit savininkui. 
Paul Chekaltis, Medfbrd, Wis., R. 3

MDRTGECl Al-PASKOLO S
—.......................—■■■■ %

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

___ ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzae Avan

Lafayette 67887 FLATŲ muro namas, 3 
flatai po 5 kambarius ir 4 po 
4 kambarius, randasi ant 70 
St. kampas, lotas 43X125; me
tinės rendos $5,412, kaina 
$28,000. šis namas išsimoka 
rendomfc per 5 metus.

KITAS bizniavus namas ant 
Halsted St. Muro namas, štoras 
ir 2 po 5 ir 1—4 kambarių, 2 
karų garažas; ice creamo ir 
saldainių biznis. Parsiduada sy
kiu už $15,500. Įnešti reikia 
$5,000. Rendos neša $210 į mė
nesį. Kreipkitės kuogreičiau- 
siai, nes tokių bargenų daugiau 
negausit.

A. P. Kairis
3313 S. Halsted St. 

Boulevard 4383

AR JUMS trumpai su pinigais? 
Skoliname nuo $50 iki $300, sa
vaitiniais atiuokėjiniais. S. Osgood, 
2231 Division St. Tel. Armitage 
ir<)9.

MOKYKLOS
MILDA AUTO ŠALĘS

3121 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1685

I). Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai| STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicatfoj ir 
apielinkčj. įstaiga 34 metų sdumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo ištaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J.

Draugystės šv. Petroneiės susi
rinkimas yra atidėtas ant Atvely; 
kio, nedėlios, 
vai. po pietų, šv. Jurgio parapijos 
svetainėj, 32 Place ir Auburn Avė. 
Visos narės malonėkite atsilanky- —. 
ti j susirinkimą. t Dunne Boofing Co.. 3411-13 Ogden

A. Kliučinskaitė, rašt. Avė. Phone Lasvndale 0114.

balandžio 11 d., 1

l’linois Lietuvių Pašalpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny. balandžio 3 d., 8 vai. va
kare, Lietuvių Auditorium svetai
nėj. 3133 So. Halsted St. Visi kliu- 
biečiai malonėkite susirinkti, nes 
randasi daug svarbių reikalų ap
arti apie kliubo rengiamąją vaka
rienę. —A. J. Laz«uskas.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesini susi
rinkimų nedėlioj, balandžio 4 d., 
1 vai. po pietų, Lietuvių Audito
rium, 3133 S. Halsted St. Visi na- 

i malonėkite laiku susirinkti, 
es randasi daug' svarbių dalykų 

, —S. Kunevicze, rast.

SEDAN
metų, perma- 
Cord tajerai, 
baksas ir

MOON SPORT
$295 CASH, 1924 

liavotas mėlynai, 6 
disc ratai, bumperiai,
Kitus pagal pirkėjo norą.

MANNING MOTOR SALES 
7616 So. Halsted St.

t.t.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mos pardundame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Con 
1637 West Division SU 

netoli Marshfield

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS’ 
Long dlstarice handling .

Turime daug metų patyrimą. 
3238 So. Halsted St.

. res. Yūs 3408- Blvd. 7667 officeTel

WILLYS-KNIGHT Club Sedan, 
$300 cash, 1924 metų, gerame sto
vyje, $150 vertės ekstra dalykų. Ki
tus 12 mėnesių išmokėjimais.

MANNING MOTOR SALES 
Nash Dealers

7616 So. Halsted

NASH SEDAN 1924
$330 Cash

šis didelis sedan yra labai gera
me padėjime. Turi labai daug ekstra 
prlrengimų.’ 'lai yru tikras burge- 
nas. Taip ir jus pasakysit. Kitus taip 
kaip jums patiks.

MANNING MOTOR SALES 
7616 So. Halsted St.

PARDAVIMUI nauja muro, 6 kamb 
bungalo^v, garu šildoma, kieto med
žio išbaigta. 30 pėdų lotas. $3,000 
įnešti, o likusius $50.00 į mėnesi. 
Vienas blokas nuo Kedzie Avė. ari i 
mokyklos, bažnyčios ir Storų,

Savininkas
5223 So. Sawyer Avė.

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

Collegc
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seelev 1643
M. E. HUTFILZ, Manager__ /

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prirengs 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
į bizni. Atsišaukite arba rašykite. 
International Bar be r Collego, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago, III.


