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Kalbėdama apie nusigink 
lavimą Europa labiau 

ginkluojasi
50 žmonių žuvo per aud 

rą Bengalijoje
Anglijai vėl gresia visuotinas 

angliakasių streikas

Pasaulis apsiginklavęs la 
biau ne prieš karą

■ milionų ir 600 milionų dolerių. 
Be to mes dar turime laivyno 
programą, kuriam numatyta, iš
leisti apie 290 milionų dolerių, 

I ir laivyno bazei Singapūre de-

50 žmoniŲ žuvo per baisią 
audrą Bengalijoj -

šimtas žmonių sužeista; torna
das sunaikino septynis mies
telius

LONDONAS, bal. 2. Ex- 
change Telegrapho gautas iš 
Kalkutos pranešimas sako, kad 
Madaripuro apskritį, Bengali
joj, siautusi baisi audra, torna
das. sunaikinus septynis mies
telius. Penkiasdešimt žmonių 
buvę užmušta ir daugiau kaip 
šimtas sužeista.

Anglijai gresia visuotinas 
kasyklą streikas

Kasyklų savininkai ir angliaka
siai nesusitaiko kasyklų ko
misijos planu

LONDONAS, bal. 2. Vil
tis ramiu budu išrišti Anglijos 

, anglies pramonėm keblumus,
Kvitų parlamento atstovas, ka- šimciai metų numatyta hįleisti 'dabartinėms paliauboms bai-

rininkas, apeliuoja i žmones apie 60,milionų dolerių. f Igianties, beveik žlugus, 
karams galą daryti į “šiandie Europa labiau apsi-1 Kasyklų savininkams ir ang-

ginklavus, jos karo jėgos <l^l’g liakasiams nepriėjus prie susi- 
planu, kurį val- 

A.r nuostabu tat, kad į ’^žios sudaryta kasvklu komiai- 
ja pasiūlė savo raporte, Angli
jai vėl gresia visuotinas ang
liakasių streikas.

LONDONAS, bal. 2. Per didesnės, ne kad buvo 1913 [tarimo tuo 
debatus dėl ateinančios Tautų metais. 
Sąjungos nusiginklavimo konfe- valdžios 
rencijos, liberalų atstovas Įeit, žiuri kaip į 
komandorius J. M. Kemvorthy, veidmainybę.
laivyno ofieieras, palakė: “Sovietų valdžios dalyvavi-

“Pal-’.'.i nusiginklavimo klau-'mas Genevoj yra būtinai reika- 
simą spręsti generolams, admi- dingas, ir aš tikiu, kad Didžio- 
rolams ir karo aviacijos marša-Britanijos valdžia paši
lams tai tiek pat, kaip kad mes stengs, kad Rusija dalyvautų, 
sušauktume žokėjų ir reisiniu- 
kų konferenciją arklių irisams 
panaikinti.”

Debatai kilo 
vui Ponsonby,

pareiškimus žmonės
grynų-gryniausią

130,000 žmonią paslysta 
kalėjimai! Rusijoj

darbiečių atsto- 
buvusiam už- 
viceministeriui 

MacDonaldo valdžioj, padarius ' 
valdžiai keletą paklausimų dėl 
busimos nusiginklavimo konfe
rencijos, ir ką premjero Bald- 
wino valdžia daranti dėl ivyk-' 
siančios Genevoj pretiminarės I 
nusiginklavimo konferencijos. 
Darbiečių atstovas pasakė:

Ginkluotės pavojus
I “Izikarno sutartim mes susi

duriame su labai svarbiais už- 
| daviniais. Jeigu ateinanti kon

ferencija Genevoj išeis tuščia, 
mums teks priedermė ginti ne 
tik Francijos siente nuo nu
ginkluotos Vokietijos, bet taip
jau priedermė ginti miginkbu 
tą Vokietiją nuo pilnai apsi
ginklavusios Francijos.

“Atėjo laikas veikti. Vokieti
jai įstojus Tautų Sąjungon, tu
rės pasidaryt lygybė tarp buvu
sių aliantų ir buvusių priešų. 
Tokiai lygybei įsteigti yra tik 
du galimi keliai. Arba Vokieti
jai turi būt leista apsiginkluo- PUi diplomatų 
ti iki tokio laipsnio, kaip kad'kalvas, 
apsiginklavusios kitos yalsty- ----
bės, arba Tautų Sąjungos vai- -

Karo pabūklų gaminimas
“Darbo žmonės, kurie mane 

išrinko savo atstovu parlamen
te, šiandie gamina granatas, 
tankus ir šarvuotus automobi
lius. Mes išgalvojome naują, 
begalo puikų, tanką, su trimis 

anuotomis, kurs gali eiti bet 
kur. Jo šarvas beveik nepra
mušamas. Kitame tos P^’08'mirties 
firmos departamente mes vėli (i,ooo) 
išgalvojome ir gaminame gra-į'pajs pačiais 1925 metais aukš- 
natas, kurios per tą šarvą eina^jausjas teismas nubaudė kalė- 
kiaurai.

“Mano rinkikai remia mane 
bet, ekonominio vargo spau
džiami, jie priversti tuose fab-Į 
rikliose dirbti ir gaminti žudy
mo ir naikinimo pabūklus. Vi
sa, ką valdžia jiems sako, yra: 
‘Stipk badu, arba kalk pabūk
lus savo paties pragaiščiai.’ ”

Liaudis turi paimt reikalą į 
savo rankas

Visiems NAUJIENŲ Draugams, Skaityto
jams, Bendradarbiams, Korespondentams, 
Biznieriams, Profesionalams — Linksmų

MASKVA, bal. 2. — Aukš-1 ] 
čiausio teismo teisėjas Michail j 
Celyšev paskelbė, kad per pra- į 
eitus 1925 metus p lovinei jų J
teismai Rusijoj pasmerkę 130',-! * 
000 žmonių įvairiems termi-: 
narna kalėjimo. i /

Per tuos pačius metus aukš-1 
čiausias teismas patvirtino i 

bausmę tūkstančiui j 
pasmerktų banditų., pu bUVę armijos oficierai ir du

Ksiuri buvę caro tarnai
pasmerkti sušaudyti

NAUJIENOS

Vyriausybė konfiskavo
laive daug amunicijos

Ijimu 15)000 asmenų, kaltina- 
• mų dėl pasisavinimo ir išaik- 

vojimo 1 miliono rublių valsty
bės pinigų.

Atstovas įeit. komandorius

policininkai kaltinami
žiaurių žygių

dėl

bal.

Buvo siunčiama ‘ Meksikos 
kontr-revoliucininkams; trys 
asmens areštuoti

Nėra kaliniu, Anglija už 
daro kalėjimus

LONDONAS, bal. 2. Su
mažėjus piktadarybėms, o dėl 
to sumažėjus kalinių .skaičiui,

Kemvorthy pasakė, kad vieniu-(per pastai uosius dvyliką metų 
isspręsti I Angiijoj buvo beveik pusė visų 

kalėjimų skaičiaus uždaryta.
Nuo didžiojo karo pabaigos 

iki 25 kalėjimai buvo apversti 
kitokiems tikslams. Del gyve

namų butų stokos, l.„. ____
kalėjimai laikinai 
kaip gyvenamieji namai.

tėlis būdas dalykui 
esąs: prieš tą, ką užsirakinu-1 
sios vyriausybės dalo slaptai, 
reikia atsišaukti į liaudį per vi
sų generolų, admirolų, marša

le finansininkų

CHARKOVAS, Rusija, 
>2. — šiandie čia buvo teismo 
'pasmerkti mirties bausmei ke
ltini asmens: du buvę caro ar
mijos karininkai ir du buvusie
ji caro policijos valdininkai. 

Į Karininkai, Skriženovsky ir 
šolinsky, buvo kaltinami, kad 
jie tarnaudami Denikino armi
joj per pastarojo kampaniją 
pietų Rusijoj 1919-20 metais, 
šautuvų šompolais mirtinai už
kapoję penkiasdešimt kaimie
čių. Buv. gi policijos valdinin
kai buvo kaltinami dėl kankini
mų ir korimų raudonarmiečių ii 
valstiečių.

Ward

NEW YORKAS, bal. 2. — 
Muitinės valdininkai, gavę slap
tų informacijų, padarė 
linijos prekių laive ('auto kratą
ir' konfiskavo didelį siuntinį 
amunicijos, kuri, kaip pasirodė, 
buvo gabenama Meksikos 
kontr-revoliucininkams.

Amunicija buvo žinioj vieno 
meksikiečio, Antonio Estebano, 
kurs, kartu su kitais dviem sa
vo padėjėjais, tapo areštuotas.

Angliakasiy 8-ių valan
dų darbo švente

kai kurie ’ 
vartojami I

MVO, aiva ictuvą VCT1- - ,, .. . y.

stybjs turi nusiginkluoti iki to tulžies SlPlltis RilVerClcl- 
laipsnio, kaip kad yra nugink- RIJI plienu
luotą Vokietija. I ------------
_v, . .1 TOKIO, Japonija, bal. 2.Išlaidos karo jėgoms dv.guha. ^^.^ k d al.tamento 

didesnes ne 1914 m. Ineta|ul.gas Jošįmit8U Muraka- 
“1914 metais mes išleidome ma skelbia, kad tapęs išrastas 

apie 360 milionų dolerių karo pigus būdas gelžies smiltį pa
jėgoms. 1926 metais musų išlai- verstt plienu. Daryti ekspe- 
dos armijai, laivynui ir oro jė- rimentai davę geriausių rezul- 
goms siekia sumos tarp 585 tatų.

Sovietai tyrinėja Nemunu 
plukdymo galimumus

Anglijos kasyklų savi
ninkai ir angliakasiai 

nesusitaiko

IIAZLETON, Pa., bal. 1.
Visos kietosios anglies kasyk
los Lehigh srity šiandie buvo 
uždarytos. Angliakasiai šventė 
metines 8-ių valandų darbo 
dienos laimė iimo sukaktuves.

h 1 —•---------

VELYKI! DIENOJE
RYTOJ, Balandžio 4, Naujienų Ofisas bus 
uždarytas visą dieną. Šiaip Naujienų Ofi
sas kasdien yra atdaras nuo 8 ryto iki 8 va
karo. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 2 vai. 
po pietų.

KAI NAS, kovo 11. [Elta].
Šiomis dienomis pakeliui iš 

SSSR į Vokietiją sustos Klai
pėdoj tam tikra SSSB komisija, 
kuri tyrinės SSSR miško eks-: 
poito į Vokietiją tranzitu per 
Lietuvą galimumus. į komisi
ją įeina d-ras Boginskis, inž.' 
Šulskis ir “Lesbel” valdybos 
narys Karnauchas.-

LONDONAS, bal. 1. — Ang
lies kasyklų savininkų atstovai 
ir kasyklų darbininkai negalėjo 
susitarti priimti karališkos an
glies komisijos raportą.

Japonijos ministeris at
sistatydino

TOKIO, Japonija, kovo 31.— 
Atsistatydino susisiekimo- mi- 
nisteris Sengoku. Manoma, kad 
premjeras Vakatsuki neužilgio 
reorganizuos visą kabinetą.

ORRS;
Chicagai ir apielinkei oficia

lia oro biuras* šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę; iš ryto 
gali būt sniego; nešilta; stipro
kas, didžiumoj žiemių vėjas.

Vakar temperatūra vidutinis*

Gaisras Hoopestone
HOOPĘSTON, III., bal. L 

Kilęs dėl nežinomos priežasties 
gaisras sunaikino praeitą naktį •
didelį Dyerd triobesį, kuriame1 
tilpo trys sanki^ovos. . Ugnies kai siekė 27° F. 
padaryti nuostoliai siekia dau
giau kaip 100,000 dolerių.

Šiandie saulė teka 5:81, lei- 
JdŽiasi 6:16 valandą.

Francuzai pradėjo naują 
ofensivą Sirijoj

Pietų Libane druzai buvę su
mušti ir bėgą, palikę daug 
nukautų

BEIRUTAS, Sirija, bal. 2.
Pietiniame Libane francuzai 
šiandie pradėjo naują ofensivą 
prieš karinguosius druzus.

Francuzų štabas Beirute 
skelbia, kad kovos pradžia 
esanti labai sėkminga ir kad 
druzai bėgą netvarkoj, palikda
mi daug nukautų.

Keturi prohibicijos agen
tai areštuoti

ROCHESTER, N. Y., bal. 2. 
— Vakar čia tapo suimti ketu
ri- prohibicijos agentai, kaltina
mi? dėl užpuolimo vienos mote
riškės, Julijos Amdurskienės.

Prohibicijos agentai, padarę 
“reidą” ant vienos krautuvės, 
kur jie manė rasią svaigalų, 
ėmė daryti kratą ne tik krau
tuvėje, bet ir pas pašalinius 
žmones, atėjusius į krautuvę 
nusipirkti daiktų. Jie elgėsi 
žiauriai, ir kai Amdurskienč 
užprotestavo prieš krėtimą jos, 
agentai ėmė visai brutališkai 
su ja elgtis. Ties krautuve su
sirinko daugybė žmonių. Paga
liau buvo pašaukta policija, ku
li įsismarkavusius prohibicijos 
agentus areštavo.

'i ___ __

Šimtas žmonių sužeista 
į riaušėse Indijoj

IX)NDONAS, bal. 2. Ex- 
change Telegrapho gautu pra- 
neHinpu. Kalkutoj, Indijoj, žifin- 

'die įvykę didelių riaušių tarp 
indusų ir musulmonų. Kautynė
se daug .buvę užmušta ir sužei
sta. Krautuvės ir namai svar
biausiose gatvėse buvę uždary
ta.

Reutero korespondentas pra
neša. k.* ! riaušėse buv. - 

'ta apie šiudas žmov'ų, bet už
muštų nebuvę. •

APIPLĖŠĖ BANKĄ

TURLOCK, Cal., bal. 2. — 
Du plėšikai vakar puolė Secu- 

1 rity State banką ir pabėgo su 
$25,000 gyvais pinigais ir ver
tybės popieriais.

Lietuvos žinios.
Jauty Sąjunga pareikala

vo iš Lenkijos atstatyti 
ties Kyšbala status quo

Lenkai jau siūlo atsiimti paim
tus musų policininkus

KAUNAS, kovo 12. [Elta .
Kovo 10 d. lenkų sargyba prie 
demarkacijos linijos pranešė 
lietuvių sargybai, kad lenkų vy
riausybė sutinka grąžinti pa
imtuosius lietuvių policininkus 
su sąlyga, jei Ukmergės apskr. 
viršininkas išduos pasižadėji
mą raštu, kad lietuviai neuži- 
minės visų ginčijamų vietų, 
kol bus sudaryta mišri komisi
ja ginčui išspręsti.

Lietuvos sargyba atsakė, kad 
lenkų reikalavimus perduos 
centro valdžiai, bet mano, kad 
Lietuvos vyriausybė savo tei- 
kalavimų nėra pakeitusi. Lie
tuva reikalauja, kad lenkai tuoj 
pasitrauktų ligi demarkacijos 
linijos ir grąžintų paimtuosius 
policininkus.

šis lenkų nusileidimas darosi 
aiškus dabar, gavus iš Ženevos 
žinią, kad Tautų Sąjungos tary
bos pirmininkas Scialoja kovo 
9 d. raštu pareikalavo iš lenkų 
tuoj atstatyti status quo ir 
paleisti paimtus nelaisvėn Lie
tuvos policininkus.

Prieš rinkimus i naują
, Lietuvos Seimą

KAUNAS, kovo 13. [Lž . 
lenką patirti, kad vyriausybė 
galutinai nusistatė grąžinti 
Klaipėdos kiaštui tą dalį paja
mų, kuri jam tenka iš muito, 
akcyzės ir monopolio įplaukų 
apibendrinimo. Tačiau arti
miausiu laiku derybos nebus 
atnaujintos. Vyriausybės nu
sistatymas Klaipėdos kraštui 
bus pranešta raštu. (Elta).

Septyniems pasmerk
tiems dovanota mir

ties bausmė
MADRIDAS, Isvanija, bal. 2. 

— Didįjį Penktadienį minėda
mas, karalius Alfonsas septy
niems pasmerktiems nusikaltė
liams mirties bausmę pakeitė 
kalėjimu. Tarp susimiltų yra 
dvi moterys. 0

šešios karvės sudegė
NORTHFIELD, Minn., bal. 1. 

šešios grynos Ilolsteino vei
slės karvės žuvo ugny, kuri 
praeitą naktį sunaikino Carleto- 
no kolegijos pieninės tvartus. 
Nuostoliai siekia per 40 tūks
tančių dolerių.

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
’. — Prezidentas Calles pasirašė 
naujojo naftos šaltinių valdymo 
įstatymo reguliacijas.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAD SIŲSTI PINIGAI

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

2. Naujienos siunčia per ^operacijos 
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 miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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LIETUVIŲ TAUTOS KATALIKŲ BAŽNYČIOJE
Prie 35th St. ir Union Avenue

VELYKINIU ŠVENČIŲ APEIGOS
KORESPONDENCIJOS

Wesl»ille, III.
šeštadienyj, 7:30 vai. vak., iškilmingi Mišparai ir 
pamokslas prie grabo. Vieša ir privatiška išpažin

tis, tiems, kurie norės prieiti.
Prisikėlimą- (Resurekcija) 5 vai. ryte. Priėmimas šv. Komuni

jos ir pamokslas. Suma — 11 valandą. Choras giedos gražias giesmes.
Brangus Broliai ir Seserys Chicagos ir apielinkės Lietuviai! 

Kristus kėlės iš numirusiųjų — kelkimės ir mes iš nelaisvės ir at- 
gimkime dvasioje geresnio ir tobulesnio* gyvenimo. Bažnyčia šj metą 
labai gražiai išpuošta ir daug naujų ir brangių reikmenų yra Įtai
syta, kas parodo’ žmonių meilę prie Tautiškos Bažnyčios, todėl rein- 
kite ją ir turėkite savo prakilnią bažnyčią mieste Chicagos.

— KLEBONAS ir KOMITETAS

vakarienėj, 
naudai šv. 

Pas mus, 
daug viso-

Iškilmingas Velykų

BALIUS
Rengia

BRIDGEPORTO LIETUVIU POLITIKOS 
IR PAŠALPOS KLIUBAS

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 
linksmai laika praleisti prie geros muzikos.

Kviečia KOMITETAS

Teko man būti 
kuri buvo surengta 
Kryžiaus bažnyčios, 
tiesą sakant, būna 
kių vakarienių ir šiaip visokių
parengimų, bet tokios vakarie
nės kaip kad buvo surengta 14 
dieną kovo, tai mes dar neturė
jome.

Nors oras pasitaikė labai blo
gas, snigo taip kaip kad sninga 
Lietuvoje per Kalėdas, liet 
žmonių buvo pilna svetainė ir 
aš manau, kad visi buvo sotus 
ir užganėdinti. Turiu aš pri
minti, kad musų moterys taip 
turėjo sutvarkiusios stalus, 
kad jau geriau nė prabaščiaus 
gaspadinė negalėtų padaryti. 
Buvo užtektinai visokių val
gių, ypač namie darytų dešrų 
ir raugintų kopūstų, o jau apie 
vištas, tai negaliu pasakyti, ar 
liko nors viena gyva VVestvillėj, 
ar ne, ba stalai lūžo nuo jų. 
Aš manau, kad parapijai ilks 
pusėtinai pelno nuo tos vaka- 

1 rienės.

Linksmas Velykų
w ’ ___

SOKIS
RENGIA LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽĖS 

PAŠELPOS KLIUBAS

Nedėlioj, balandžio 4,1926
LIETUVIŲ LIGOSYBES SVETAINĖJ

14 St. ir 49 Ct., Cicero, III.

Pradžia 7:30 v. v. Tikietas 50c su drab. pasidėjimu

Muzika J. POCIAUS
Kviečia KOMITETAS.

tai nelabai 
tai nebuvo iš 

sutvarkyti gerai, 
draugija tautiškų 

jas padaryti

Pas mus randasi dvejos lietu
viškos kapinės, vienon katali
kiškos, o kitos tautiškos. Kata
likiškos jau senai gyvuoja, tai 
jos jau geriau yra ir aptaisy
tos, o tautiškos, 
senai įsikūrė, 
kur jų ne 
Bet dabar
kapinių sumanė 
gražesnes už katalikiškas kapi
nes. Sumanė surengti storą 
balių antroje dienoje Velykų, 
gal pasiseks padaryti kiek pel
no, tai bus dėl sutvarkymo ka
pinių. Taipgi komisija eina ko- 
lektuodama per draugijas ir 

. biznierius ir kaip aš girdėjau, 
tai t<is užmanymas labai gerai 
sekasi. L. P. Kliubas paau
kavo 25 dolerius, $v, Petro ir 
Povilo draugija 10 dol., Kazi- 
mierinė draugija, rodos, paau
kavo irgi 10 dol. O jau šiaip 
nėra nė vieno, kuris atsisakytų 
duoti nors 25 centus. Taigi vi
si westviriiečiai nepamix*škite ir 
ateikite antroje dienoje Velykų 
į Kromelio svetainę, kur galė
site linksmai laiką praleisti ir 
ir

•Ar-

Virš viso ko, skonis yra dalykas tabako 
gerumo. Ir virš viso ko, Chesterfield 
turi populiarumą vienatinio tokio skonio.

Chesterfiel
sau naudą padaryti.
" — Žemaitis

Su. Omaha, Nebr Chesterfield yra padaryti per Liggett & Myers Tobacco CompanyDR, A. WARCHALOWSKI 
OPTOMETRISTAS

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.-

1053 MilvvauKee 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

>•_ 1 - -------- ----------

Skaitykit ir Temykit
DIOŽIAUSIS BARGENAS ANT SEKLYČIOS SETŲ 

IR BEDRUIMIŲ SETŲ

Nuo $75.00 ir aukščiau
Ateikite pas mus, nes mes patys esame išdirbė- 

jais aukštos rųšies, setu ir darbą gvarantuojame. 
Turime savo krautuvėj dideli pasirinkimą naujau
sios mados ir parduodame už žemesnes kainas negu 
kitur. Taipgi mes užlaikome visokios rųšies nami
nių rakandų didžiausiame pasirinkime. Ateikite pas 
mus, o mes Tamstoms sutaupinsime pinigų.

8L0SE FURN1TURE & UPHOLSTERING 00.
6637 S. Halsted St.

Tel. Wentworth 6890
AUJ’a- ..Xl£JXXi *XXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Papeikimas Lietuviu Draugijų 
Veikiančiojo Komiteto val
dybai.

Mes, LDLD. 27 kp., laikėm 
savo susirinkimą kovo 3 d., P. 
Balkienės namuose.

Apart visko buvo paprašyta 
nuo Lietuvių Draugijų Vei
kiančiojo Komiteto delegatų Ja
perto. Delegatai pranešė susi
rinkimui, kad LDVK-to valdy
ba buvo jau raginta sušaukti 
susirinkimą kas link vasario 16 
d. šventės — astuonių metų 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktuvių, bet valdyba susirin
kimo nesušaukė net ir tuo 
svarbiu klausimu. 'lai mes 
LDLD. 27 kp. nariai vienbal
siai sakom, kad musų I.. D. V. 
K-to vAldyba ant tiek saldžiai 
užmigo, kad nebijo ne sarmatos 
ir nemato, kad progresyvių 
draugijų veikimas padėtas ant 
lentynos. Delko taip pas mus 
dabar dedas, ar ne dėlto, kad 
pas mus So. Omahos lietuvius, 
pradėjo vartoti daug...

Brangučiai, štai jum pavyzr 
dis, mes pad uodam faktų kad 
dėl jūsų apsileidimo tik musų 
priešus pasinaudoja.

Mes per visus pereitus 7 me
tus vasario 16 d., Lietuvos Ne
priklausomybes, šventėm. O da
bar kunigas Mikulskis surengė 
ir padarė įžangos po 25c ir ga
na skaitlingas būrys lietuvių 
susirinko. Kalbėtojai buvo ku
nigas Mikulskis su savo žargo 
niška kalba ir paskiau persta
tė kalbėti tūlų žmogelį, kuris 
buvo baustas už svetimas žą
sis. Kas buvo ant to vakaro, 
tai kiekvienus pasakė, kad to-

kie kalbėtojai nė Lietuvos is
torijos, ne politikos aiškinti ne
gali, bet gal tik žąsis ganyti po 
gatvę. Kunigas Mikulskis tri
na rankas, kad kvoterių pasi
rinko.

Dairai’ kiekvienas progresyvia 
lietuvis pasakys, kad L. D. V.

reikia duoti papeikimą.
-Valdyba:

P. J. Juzeliūnas/
Ona Žalpienė..

“DZIMDI-DRIMDZI
MARŠRUTAS

Paaiškėjo, kad Dzimdziai 
Bostono be balandžio mčn. 
d. negali išvažiuoti, todėl ankš
čiau paskelbtasis maršrutas ga
lutinai štai kaip sutvarkomas:

BALANDIS MeN.
20—Baltiniore, Md.
20-23 - PittsburMh, Pa.
28-30 -Chicago, 111.

GEGUŽES MfiN.
2 Cicero, III.
4 Indiana llarbor, Ind.
—Chicago, 111.
7-8 Detroit, Mieli.
9-10 Cleveland, Ohio.
12 Hochester, N. V.
13 Amsterdam, N. Y.
I I Scranton, Fa.
15 VVilkes Barre, Pa.

19

IK Bridgeport, Conn.
20 Ne\v Ilaven, (Lomi.
21 Ansonia, (.omu
23 Waterbury> Conn.
26 AVorcester, Mass.
27—Boston, Mass.
28 Lawrence, Mass.
30 Montello, Mass.

Nuo Odos 
Skaudamu Viety
Jis prašalina niežėjimų iš sykio 

yra labai minkštinantis ir gydantis 
kur tik yra oda sužeista arba parau
donavusi Uaug kentejimų nuo viso
kių odos ligų galima išvengti varto
jant laiku šias puikias gyduoles. Ca 
(iurn Ointment yra geras nuo gydy
mo išbėrimo, spuogų, šlakų, skaudu
lių, išbėrimų, suski.dusios odos, karš
čio, pilės, puėkų, slogų išbėrimų, ša
šų, dedervinių, tsidreskimų žaizdų, 
užgaviniu skaudulių, nudegimų ir tt 
•Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

TAJERŲ IR BATTERI JŲ 
BARGENAS

30x3 '/z O.S. Cord 10.95
Ir augščiau

32x4 O. S. Cord 16.50 
Ir augščiau

6—11 Battery 9.95
Ir augščiau

Nelaukit pakol jūsų Tajerai su
sproginės, bukit prisirengę.

Pirkdami pas mus sutaupysite 
daug pinigų.

Taisom ir Chardžijam fiatterica, 
Vulkanizuojam Ta j erų s.

Prekes ir darbų garantuojam.

NEW CITY TIRE & 
AUTO SUPPLY

A. A. VASILIAUSKAS, Vedėjas 
1702 W. 47 St. 
Tcl. Boulevard 2282

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčoriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phone Canal 2691

Miller Babitz
3901 Archer Avė., Kampas Rockwell St.

Velykos jau čiapat, jums galbūt reikia naujos skrybėles, čeverykų 
arba kitokių papuošalu 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 duronie siutus su ekstra kel
nėmis, vilnonio materiolo, Lile 
kokio styliaus $48.50

Vyrų gražus šilkiniai 
kaklaraikščiai

Vyrų gražus rudi ()xfordai, 

"pažsių $5.85
Kitokių stylių čeve- (^*4 
rykai po

Vaikams rudi ir patentuotos 
skutos oksfordai, IŽU
2% iki fi*/3

Vyrų naujos skrybėlės, pilkos, 
rudos, su gražiais OE
raiščiais

Vyrų gražus marškiniai su prise
gamais kalnieriais, I Qi^
visokių inierų po *4* ■ ■WW

Vyrų gražus marškiniai, iš fibre 
šilko, su atlenkamais kalnieriais,

14% $3.45
Vaikų geri mokykloms čeverykai. 
tiktai su uskhide **r £
padais U/O.mJU

TRYS DIENOS LAIKAI
VAKARAS

| SALUTARO RYTAS
• Salutaro rytus tešviečia gražus;

Sveikata atgvjn, kaip aušta dangui*
N KODĖL?
Hį 1) — RYTAS

2) — PIETUS
8)8) - VAK A RA

$ TODĖL. KAD:
į Pieną h»- rado. iDiena hr- ryto, irnogua be Salutar*.

negali bot!
I i — Salutnrsv priduoda apetitu, J
2) — Salutaras vidurius išvalo; SVEIKATA
JI) — Salų taras pa taiso sveikatą. I

Tik vienas doleris ir kvoterifi bonkui.
Klauskite aptiekoso arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.,
639 W. ISih St., Chicago, Illinois.
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Žiūrint per marjonišką 
ausį

“Strielėius” kun. Dieglys, 
Amerikoj negali šaudyt. Jis ne
turi “laisnio”. Kartą, kitą, gali 
šaut, bet strielbos negali nešio-

Vienas puspadaužis klausia: 
“Kodėl kun. Dieglį vadina 
‘strielčium’. Argi jis jau toks 
geras gaudytojas?”

VMdiTittsi, t>nv<> Sitai,,. I^i,-tvi- 

Y<>j būdamas, kun. Dieglys kai
tą kermošiuj sakė pamokslą. 
Jis buvo pasistojęs ant pilnos 
bavasrske- šules, ant kurios 
stovėdamas, tur būti apsvaigo 
(trezvas būdamas jis nebūtų 
tokių šunybių grieLysis). šulė 
apvirto, o kun. Dieglys, purve 
gulėdamas manė, kad koks be
dievis jį stūmė. Ilgai nelaukęs! 
išsitraukė iš kepenės strielbą 
ir pradėjo piškint į dangų. Ant 
žemės 
Dievui 
taikė.

3. Ne visi kunigai su revolve
riais mitinguose šaudo'.

4. Ne visi kunigai barzdas už
siaugino.

5. Mažai mergaičių buvo areš
tuota ir pas daktarus egzami
nuota dėl jų doros. •

6 Mažai triukšmo seime kėlė 
ir šaudymų nebuvo.

7. Mažai 
bėms rūmų

valstybės atstovy-
užsieniuosė pripir-

ravimu ii- šampolų mirC.

Palaukite, kai klerikalai u- 
ginu pašeimininkaus Lietuvoj, 
tai jie pridarys tokiu “š)m>sų”, 
kari visas pasaulis stebėsis.

O ką kademai nuveikė?

Padaužos radiogramas eina nct virš 8 (lit IHI 
SU filosofija sukčiai “sukčiaus” įkirsti nepa-

Vyrai, hikaut! “Naujienų”. 
Padauža jau Bostone! Daužosi 
jis dabar visur ir mato viską. 
() ką jis sužino, lai visas svie
tas sužinos, nes radiogramos 
tik birzga dabar iš binsų mies
to į Chicagą.

Padauža, apsilankęs “Kelei
vio' raudondvaryj, sužinojo, 
kad “Keleivio” redaktorius 
Michelsonas išvažiavęs su mar
šrutu turi geras pasekmes. En- 
tuzistiški sveikinimai ateina 
iš visur. Neviackas neturi ka
da nei parūkyti, taip smar-

Patriko dienoje

Reiškia,p’tjo išlysti per “Keleivio” pub- 
lišeriu rankas. I

Vaizbos Buto koncerte, įvy
kusiame pradžioje kovo, Muni- 
cipal svetainėje, pažymėtinai 
pasirodė dainininkas .lenkinąs sų. 
su prologui iš Pagliacci, smui- mas palei City 
ko virtuozas Židanavičius, dai- kailį išpėrė 

' nininke Mitrikaitė, bet apie.’ 
juos nei vietinė spauda, nei! 
kili liet, laikraščiai plačiai ne
paminėjo. Anot “Keleivio”, pa
minėjo lik “nudėvėta plunksna”.

Well, tai vis pasekmės tokių 
koncertų rengėjų apsileidimo. 
Davimas tikietų recenzentams( 
čionai— dalykas priešistoriškas.

“Darbininkas” pradėjo tal
pinti garsinimus bedieviškų 
pramogų gavėnioj, kad tik ga
vus ponui Gudui nors ant bin- 

Už lai kunigų suvažiuvi- 
Point Gudai 

1 ir uždavė pakulai 
kalbėti gyvą rąžančių iki pabai
gai gyvenimo.

nieko jis nepašove, 
i puspadžius gal ir 
Mes nežinome, štai 

vadina “strielcium”. 
♦ ♦ «

Kun. Dieglys Amerikoj renka 
pinigus prie.šseiminei agitacijai. 
Marjoniškai žiūrint, išeina ši
taip
vo pinigus, o 
pinigus, jums 
dinės.

liet 
pa
ko-

mužikai, kraukite sa- 
kunigai. už jūsų! 
ant sprando- jo-

1. Kunigų gaspadinč vikarus 
• dvėseliena pavaišino.

2. Nereikalingai sumas vals
tybės pinigų išeikvojo.

3. Uždraudė Rubakino mokslo 
knygą “Iš Tamsios praeities j
viesią Ateitį” Lietuvon įsilai- 

sti.
4. Sidabrą užsienin vežė, bet 

sugavo bevežant ir grąžino.
5. Daugelį opozicijos redakto

rių suareštavo ir Įkalino.
6. Federantus pasiuntė į kai-

paroda 
_ paminėji

mui t.»o metų sukaktuvių rm<> 

to laiko, kaip Džiordžius Va- 
šingtonas iškraustė Anglijos 
kaiiuomenė, buvo gana šleiva. 
Joje keletas kareivių, maršavo 
keli pulkeliai jurininkų su pa
mėlynavusiomis nosimis, tai ir 
viskas. Iš lietuvių maršavo 
lik atsiuvai vietinio .Lietuvių 
Ihliečių Kliubo.

Mat, daugelis lietuvių perma
tė airišių triksą gauti sau kre
ditus, panaudojant Vašingtono 
naminėįimą ir tuomi sutrau
kiant dideles minias, tyčia nė
jo maršuoti.

irios, 
liesesnis,

:bos Buto organas “Ži-
No. 2, šį sykį išėjo daug

1, bet užtad
Mat jos fti-

Bolševikų demogagijos apaš
talas Bimba atvažiavęs South 
Bostone surinko visus pinigus 
iš komunistėlių ir nuvažiavęs 
atgal Brooklynan gyvena kaip 
buržujus. Komunistėliai gi 
Broadsvay Markete išpirko vi
sas senas silkes ir dabar susi
traukę, kaip kriukiai, praeivius 
gatvėse baido.

—Bostono Padauža.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Y a rds 1119
Baigusi akuše- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- ĮMkS?; <

vanijos ligon- 
l""1 1 n i n gp. i pa ta r- .4’ j
nauja, visokio- z 
se i""
gimdymą, laike TY-J
gimdymo ir po "T®
gimdymo. r T

UŽ <l\k:i |>:i c " 1
tarimas, dar 
kitosiuose rei-W yM
kalvose mote- 

.rims ir mergi-Ky
noms, kreipki j|W . 
tės, O l.i lir p.. Ęff

I '
Valandos nuo®

8 ryto iki I po 
pietų, nuo 6 iki ""
9 vai. vakare.

Tel. Blvd. 3138
Woitkiev icz-
BANIS

AKl'šERKA
Pasekmingai pa- 
arnauja mote
rims prie gim- 
tymo, patarimai 
• vkai moterims 
r merginoms.

3113 South ’ 
Halsted St.

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

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

i Nedalioj 9 iki 12 ryto
L Akiniai $5 ir augiČiau i

Lietuviai Advokatai

“Nėra vyno, nėra mišių”, taip 
sako nauji klerikai. Dabar yra 
gera proga tapti kunigu. Daug 
lieluvių jau tapo klerikais. bet 
sužinoję, kad liktai šimtą ga
lionų vyno tegalės Kauti j mė
nesi, atsisako kunigystes sto
no.

I mus agituot davatkas, kad bal- 
i uotų už juoduosius.

7. Seime parodė piemeniškus 
uabumus. •

8. Prof. Pakštui “iškaišė kai
ri po jo paskaitos Kaune.

— Padauža.

Lietuvių eks-kareivių Bosto
no apielinkėj raudasi nemažai, 
taipgi yra leitenantas, advoka- 
’as Bagočius. Butų ne pro šalį 
juos suorganizuoti ir kaipo spė
ką palaikyti deliai demonstra
cijų. Būna juk tokių apvaik'- 
sčiojimų, kur organizuoti 
tuviai eks-kareiviai gali 
labai reikalingi.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo Vieta
3323 South Halsted St. 

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

Advokatas
11 S. La Šalie S't., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3211 S. Halsted St. Tel. Yards 0062
7- 9 v. v. apart Panedėlio ir 

Petnyčios.

būti

Vadinasi, apie viską

Šidlauskas 
vasarą ledo ne- 
creain’as

So.

K. JURGELIONIS

•X

Padaužų sekretorius štai ką 
pareiškia: Reikalaujame gero 
barber io—klerikams pakaušius 
skusti. Daug Jietuviškų poli
tikierių jau baigia eiti į kuni
gystės stoną. Nevisiems reikės 
skusti, nes yra jau pusėtinai nu
plikę, bet “apšalmavot” visgi
reikės.

Kas dar Lietuvoje klerikalų 
>ki šio! nebuvo prašmi įgėlimo ta, 
tai iki seimo rinkimų jie nori 
prašmugeliuoti dar ir seimo rin
kimų įstatymo pakeitimą.

Vadinasi, jie nori nugniaužti 
savo slaptomis pagamintą seimo 
inkimų įstatymo pakeitimą, 

kad tas jiems pagelbėtų laimėti 
seimo rinkimus.

bus 
taip jau šaltas 

Vieloj ledo
Ot

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

Tc|. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Biidgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN B. BORDEN
(John Bngdziunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538
7<*.lephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

£k* Aneha Kaushillas 
CHIKOFRACTOR ir MimviFE

Pasekmingai gy- 
<lau įvairias ligas, 
O labiausiai užsi- 

■ senejustas vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pa g a I 

ilrąntą 
H < hiio

■ |ii;J,Gi;i. Ll'kli,
■ i cr;i)iii:i, M:t ', 

mime.-
H nės, M ii. t iii ■ 
M ( ' i: < • 111 i i.:. l'rit::i 

kau valgi pagal 
ligą. Taipgi pa

tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

Valandos: Utarninke, Ketverge
Subatoj nuo 9 ryto iki 8 vai. va
kare. Nedėlioms ir šventėms pagal 
sutarti.

w DR. HERZMAN^

ir

Padaužos 
rtv”. Bus

“surprise
muzika: dvi

re n g 
saldi

armonikos gros b 
nas iš operos.

Dar nežinome, kada ir kokias 
pirksime dovanas, tas priklau
sys nuo to, kiek biznieriai pini
gų sudės. Bet tikimės, kad ga
lėsime nupirkai nors mažą do
vanėlę—stubą. Musų kūmutes 
jau vaikščioja i biznierius ir 
joms'xąrai sekasi.

I 
yra 
bus 
tikti 
riti nuo kiekvieno 
ta. Muzikantams 
kas kiek norės.

* < *
Amerikoniškos

1926 metai atgal atėjo j lie- 
uuvišką valgyklą vienas išsikau- 

Atsisėdo prie sta- 
steiko su cibuliais. 

K., tada

“suįgrisę party” kviečiami 
visi, išskyrus vagis. Visi 
maloniai, su muzika, pasi- 
ir bus tiktai po du dole- 

svečio atlup- 
galės duoti

ęs pilietis.
o, užklausė
Catla steikas buvo O.
is pasišaukė patarnautojų ir
iepė jai sėstis šalę jo. Patar- 
lautoja visgi sarmatijosi.

— Sėskis, dušyte, aš noriu tau 
ai ką pasakyt.
— Jeigu nori sakyt, tai sakyk, 

» aš pastovėsiu — atsakė ji.
Kada jo “dušyte” atsistojo 

rrie stalo kampo, jis jau turėjo 
užsidėjęs cibulį ant “naktaizos” 
ir užvedė kalbą

— Ar tamsta pažįsti Dr. N?

Vaistininkas 
Bostone šiemet 
nirks, bet “ice 
pardavinėjamas
kaip ir visuomet, 
jis vartos karštį, elektrą, 
čia davatkoms bus tikri rudai: 
nuo ugnies bus “ice eream’as” 
šaltas! lai vis, mat, progresas! 
M aš i nėr i j ų I obu 1 u mas.

Laikrodininkas Vahikonis 
’aimėjo savo “trubelį” su žy
deliais, kurie norėjo jį apsukti 
auksinių daiktų krautuvės rei
kale. Mat, pats Vahikonis yra 
ekspertas ant sukimo laikro
džių; kaip užsuka, tai nekurie

Reikalaudami

RAKANDU

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

S PEČIAI 11 ST AS egzaminavo j ime 
abstraktų ir'nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai

, Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 luhos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

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.
į Dienomis: Canal

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE 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

2221 W. 22 St.
arti Leavitt SI.

Telefonas ( anai 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Scredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.
’>11

V. W. RUTKAUSKAS
• Advokatas

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

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washlngton St. 

Cor. Washington & Clark

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

53-19 So. Hormitagc Avenue 
Tel. Heiulock 1385

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

visokias legališkas popieras.

LIETUVIAI DAKTARAI
NairiŲ telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT— S A SS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. HRENZA

Ofiso Valandos: 
1 iki 3 dieną 

9:30 vakare
riiland Avė.,

Chicago, III.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

9
ir 6

4608
Netoli

iki 12, 1 
6:30 iki

A. L. DavidoniSj M. D
4643 So. Michigan Avė.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

♦
aptiekus par

duoda visokius daiktus (dalykų 
ten neparduoda). Kada tik nori 
ir kur tik nori, gali visko jose 
gauti. ()t, sakysime: ratlankių, 
cigarų, tabako, indų, britvų, 
popierių, ceverykų. pečių, pe
čiukų, pirštinių, Fordui “člun- 
kų”. Gali gauti pietus, pusry
čius, 
mo -
raudono,

vakarienę, o jau skysti- 
kokio tik nori: kvepiančio, 

žalio ir kitokio...
♦ ♦ ♦

gazetoj, “Vytyj”, kun. 
sakė . ilgą pamokslą.

Vyčių
Navickas
Jis vis dar tebesako, bet tiktai 
jau dvylika bobelių tesiklauso. 
Jis sakys, kol paskutinė bobelė 
išbėgs... Padauža.

okio?
— Aš ir gi esu daktaras.

Na, tai gerai! — piktai at
sakė ji.

— Aš dirbu Dr. N. ofise.
— Ar tamsta esi Dr. N.?
— O, ne. Aš esu geras dak

taras. Jeigu jums reikės dak
taro, tai pašaukite mane Dr. N. 
telefonu.

— Koks tamstos vardas?
Vardo nesakysiu; mane 

visi lietuviai pažįsta.
Patarnautoja nubėgo, o pilie

tis vis krovė cibulius ant “nak- 
taizos”.

Namų’Tel.: Hyde Park 3395

ANTHONY L. THOMAS * 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 S’o. Wood St.
Telephone Lafayette 7617

Ros.: 12046 So. La Šalie St. ■
Telephone Pullman 8868

JONH T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Randolph 424'2 

Res. 6029 Champlain Avė. 
Tel. Midvvay 3639 

Nuo 7 iki 9 vakare

Didžiausias 
Krautuves 

Chicagoje, .
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Lankykite
Lietuvių

Tel: Kenwood 5107 
rr , J I nuo 9 ikt II vai. ryte; 
r alandos į nuo £ jįj q Val. vakare

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 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

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

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM ----- K.Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė. 
VALANDOS: 

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Motery 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 191Ž 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Ko kademai Lietuvoj 
dar nenuveikė?

1. Nė vieno opozicijos seimo 
atstovo Nemune po ledu dar ne- 
pakišo.

2. Vilniaus lenkams dar ne
pripažino teisėtu užgrobimą, ir 
kad Vilniaus kraštas legaliai len
kams priklauso.

Padaužos laukė revoliucijos, 
kada “Keleivio” redaktorius, S. 
Michelsonas, atvyko Chicagon 
su prakalbomis, tai bolševikų 
apaštalai sėdėjo “llnyj” užsida
rę — nė nosies nerodė. Vadi
nasi, “Rimbo” godžiai pildosi: 
“Bolševikai tiktai tada kelia 
revoliucijas, kai niekas nema
to”. — Padauža Tarakonas.

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

Dvi Didelės Krautuvės

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

tj, arba savo išnešiotojui sykj j menes; ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

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

................................... ............. Atkirp čia ..................................................
Data: Balandis 3, 1926
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DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Phone Canal 1713-0941 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdieną, 
l’anedčly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

fei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewyfterj

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richinond Gt.

M mm 'u ta
IEPAIDTO ZGJ

mNG CORPORATION
rh.n.y. A j, t

crHlrfM. o>vtf .K.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

DR. F. A. DULAK 
Specialistą. Gydyme 

Akių, Aunu, Nosie* ir Gerkit* 
Ofi*an: 1053 Mil*aukee Avenae 

karnp. Noble St. Tel. Armitnge 0664
Vai.: 2 iki 4 po pietų Ir 7 iki 9 yak.

Nedėlioj 10 iki 12 dienų.
Rezidencija: 29ė0 Uoga n Bitu.

Tel. Belmont Č217.

Butkus Undertaking

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

DR. P. Z. ZALĄTORIS
GYDYTOJAS IR ' CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

P. B. Hadley, Licensed
West ISth St., Chicago, III.

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

710

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Nčra kito šaltinio, 
iš kurio plauktu 
liek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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NAUJIENOS
Ihe Liihuaniau Daily New« 

Publ; >hcd Daily Except Sunday 
by the Lilhuuniun Daily News Pub. 
Co. Ine.

E<Utor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telepbone Rooaevelt 8500

Subscription R a te s:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

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

chieagoje — pastų: I Taigi bus ne pro šalį ir per šias Velykų šventes ne-
Užsimokėjimo kaina: užmiršti, kad Lietuvos zmonėj laukia iš mus pagalbos ne

Trims 'mėnesi'^ “sielos išganymui”, bet iškovojimui didesnės laisvės
Dviem mėnesiams ..........   1.50 L-
Vienam mėnesiui .......................... 7b |ir geroves.

Chieagoje per neftiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui .......................•............... 75c

Suveinytose Valstijose, ne Chieagoje,
paltu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų ................................ 8.50
Trims mėnesiams ..................... 1.75
Dviem mėnesiam ....................... 1.25
Vienam mėnesiui*..........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: \
(Atpiginta)

Apžvalga
EIDUKEVIčIUS-BARA- 

NAUSKAS

Komunistų spaudoje prane- 
Metams ..... ............................ .. $8.0€ I įama, kad Maskvoje mirė F.
Trims mėnesiams .................... 2.00 I'Eidukevičius, kuris po vaidu
Pinigus reikia siųsti paėto Money Į “Baranauskas” anąmet buvo 

orderiu kartu bu ufaukymu, atvykęs Amerikon, kaipo Liet
1 „ - 15(>cįajderilokra(ų Partijos atsto-

I vas, ir čia kurį laiką veikė tar- 
I pe sąjungiečių.

Pabaigė savo amžių Eiduke- 
I vicius, būdamas komunistu ir 
I dagi “komisaru”. Per keletą 
I paskutinių metų jisai buvo Ru- 
Į sijoje vieno suvalstybinto fab- 
I riko direktorius ir, kaip sako 
j bolševikų spauda, atlikdavo sa- 
I vo pareigas pavyzdingai. Ka- 
I daugi tečiaus Rusijoje nėra 

Vienam katalikiškam laikraštyje (šj kartą nesako- ^0(i*
me: kleriktiliškum ) vukur buvo puki itikuota vieno lais-Į jaį sunku yra spręsti, ąr 
vamanio straipsnis apie krikščionybę. Šiek-tiek nustebo-1 jisai iš tiesų buvo tinkamas lai 
me. Nors tas laisvamanis buvo pasakęs, kad krikščiony-1 vietai.
bes įvedimas Lietuvoje reiškęs pragaištį lietuvių tautai l,(’1 socialistai tokia Bara- 
ir nepriklausomybei, teciaus kritikas neispuldo jo, neis-1 gUs Pavirsdamas 1)l)lšcvikM 
niekino, bet tik stengėsi sumušti jį aigumentais. Į valdžios tarnu, jisai atsižadėjo 

Tai yra taip retas atsitikimas musų spaudoje, kad I savo socialistinių principų ir 
verta jį “užrekorduoti”. patapo dalim tos despotizmo ir

Kodėl kataliku laikraščiai (ypač dagi kunigų veda- priespaudos mašinerijos, kuri 
. ... ... 4. v.. . . z .. ni-1/v.vA/A I šiandie engia Rusijos darbiniu-;mieji) negali visuomet šitaip kovoti su priešingų nuomo-L us 

nių žmonėmis? I Eidukevičius-Baranaus-
I kas lankėsi Amerikoje, dauge- 

“Naujienos* nežiūri į krikščionybę taip, kaip aukš- Į |juj lietuviu darbininkų teko ji 
čiaus paminėtojo straipsnio autorius. Tą nuomonę, kad pažinti gana arti. Jisai buvo; 
krikščioniškas tikėjimas atnešęs nelaimę Lietuvai, pir- typingas “profesionalis revo- 
mutinis eme skelbti Dr. J. Šliupas. Ji yra vienpusiška, —I . .
kaip ir daugelis kitų laisvamany bes tėvo nuomonių. Lyp0 savybėmis. Kaip ir dauge- 
Yra juk faktas, kad “pagoniškas” tikėjimas, kurį lietu- h8 kitų * žmonių, dalyvavusių 
viai turėjo prieš priimsiant krikščionybę, buvo nei kiek darbininkų judėjime carizmo 
♦m rrnro nio < I laikais, Baranauskas buvo pri-ne geiesms. ..................................... ei(. . (.požemjh _ s|aps.

Ir, antra, krikščionybė tais laikais jau ouvo civilizuo-l lytis nuo policijos* gyventi rai
tosios Europos tikėjimas. Jeigu Lietuva norėjo gyvuot ir I šyvu pasportu ir dėti kitokių 
progresuot, ji turėjo eiti su civilizacija — kitaip ji butų Pastangų tam, kad nepakliuvus! 
buvusi sutrempta. ' ’ vak1^8 nagus; . Sitokio8 uc'į .

Ta! yra paprastos istoriškos tiesos, nežiūrint, kaip allkjčialls ar v6Uaus , (,vle(la | 0("’- 
mes įvertiname pačią krikščionybę. I žmogui savo antspaudą. Jisai

-------------- I ima žiūrėti į viską kitaip, negu
Gal būt bus Įdomu tečiaus pažvelgti, kaip anas kata-1 paprasti žmonės; jo nervai la- 

likiškas (kol nesikolioja) laikraštis magina atremti tolaus ištempti, jo vaidentuvė 
laisvamanio nuomonę apie krikscionybes pragaištingu- L |)U0 sistcmučio darbo ir 
rną Lietuvai. Savo oponentą jisai kritikuoja taip: I mėgsta, lyn čigonas, bastytis iš j

“Jam tikėjimas lyga kažkokiam sielos jausmui.... vie,',os ' vi.e^
Kadangi jausmai nėra pastovus, taigi.... jisai sian-1 įSpU(į2ių, rizikuot, statyt save 
die tiki, kad tikėjimas sielos jausmas, o rytoj gali (kartais ir kitus) į pavojų, 
priešingai tvirtinti, kad tai yra biologinis reiš- Tokiam žmogui, pagaliau, 
Į<įny3 I nebepalieka nieko kito, kaip

utz i • <.•] z. ,• ___ įtiktai padaryti iš savo rcvoliu-Kadangi tikėjimas (pas 11) jausmu remiamas, — . . 1 • ... v ._® . i . , . ii, i . . / i o cinio veikimo nuclat.’nį uzsie-jis yra grynai subjektyvis dalykas, kitaip (sakant? mimių profesiją.
“N.“ Red.) — jo tikėjimas neturi objektyvės vertės. Profesiniu revoliucionierium 
To neturint, aišku, negali būt kalbos apie tikėjimo Eidukevičius buvo pavirtęs, ro- 
tiesas, nei apie Dievo duotą apreiškimą, nei apie I d()S: ji rmiaus, negu susi-
Kristaus įsteigtą Bažnyčią”. Į pazim, b u Lietuvos

Mes abejojame, ar bent vienas nuošimtis to laikraš-|vo Lenkų Socialistų 
čio skaitytoji! suprato, kas tais žodžiais norėta pasaky-1 ; Ir

. ti.

KRITIKA BE KOLIONIŲ

VIENPUSIŠKA NUOMONE APIE 
KRIKŠČIONYBĘ

SILPNAS KRITIKO ATSAKYMAS

BET KOVA ŠIANDIE EINA NE DEL 
RELIGIJOS

tais Amerika, atsikračiusi nuo 
Anglijos jungo, pareiškė vi
sam pasauliui, kad ji nori gy
venti, kaipo nepriklausoma ša
lis. Todėl kasmet Amerikos gy
ventojai iškilmingai 'švenčia sa
vo 137-as sukaktuves su muzi
ka, dainomis ir prakalbomis. 
Bet ką Amerikos proletariatui 
davė šios šalies nepriklauso
mybė?. .

Kadangi straipsnyje buvo 
bent dvejetų kartų paminėta, 
jogei Amerikos žmonės “kas
met ap vaikščioja 137-as nepri
klausomybės sukaktuves“, tai 
laikraščio redaktorius parašė 
jam laiškų, įspėdamas, kad au
torius privalo savo rankraštį 
perskaityti, pirma negu siunčia 
laikraščiui.

Tai parodo, kaip “rimtai” 
Baranauskas tuomet žiurėjo j 
savo darbą.

Iš Amerikos jisai iškeliavo 
Europon ir gyveno kur j laiką 
Galicijoje (Austrijos). Tenai jį 
ištiko nelaimė: policija jį su
ėmė ir iškėlė jam sunkų kalti
nimų (tik, deja, ne dėl politi
kos). Kaip jisai iš tos būdos iš
sisuko, nežinia*.

Nenuostabu, kad užėjus bol
ševizmo audrai, jisai neturėjo 
motelio stiprumo atsilaikyti 
prieš ją ir nudardėjo į “komu
nizmą”. Gaila žmogaus!

Traukia teisman
Houdini

Žemes Ūkio Akademija Lieluvojt
(Tęsinys)

dentai, giedodami “Gaudea 
mus”, laiptais pasikėlė į III aka 
dėmi jos rūmų aukštą išsisklai
dė miegamuosiuose kambariuo
se. /.

Rugsėjo 21 dieną (IX. 20. bu
vo sekmadienis) p. Rektoriui 
davė seniūnams parėdymą išaiš 
kinti įvykusios 19. IX. obstruk
cijos priežastis. Tą dieną bu ve 
sušauktas visuotinas studentų 
susirinkimas, kurs pavedė stu 
dentų seniūnams įteikti p. Rėk 
toriui tokį raštą:

“Einant pono Rektoriaus pa 
rėdymu, ž. U. Akademijos stu
dentai, susirinkę aptarti 19 šie

(žemes men. dienos įvykius turi garbėj

dudentų seniūnų, bet kokių — 
tai iniciatorių, kurių vardu kal
bėjo “ateitininkai” pp. Endziu- 
laitis, Gražulis, Kateiva ir “tau
tininkas” p. Skaisgirys, mat 
rteitininkų ir tautininkų va
jai, prikalbėti kunigo Kemėšio 
ir Jucaičio stengiasi įtikinti stu
dentus atsiprašyti p. Rukuižos 
už “įžeidimą”. Bet nieko jie 
nepešė, nes studentai buvo grie
žtai* prieš Rukuižą nusistatę. 
Veltui stengiasi tautininkų ir 
ateitininkų vadai. darodyti, kad 
p. Rukuižo atsistatidins ne tik iš 
prorektorių, bet ir iš docentų; 
niekas jiems netikėjo, nes visi 
gerai žinojo, kad p. Rukuižos 
‘geros akys durnų nebijo.” Ga- 
op, profesorių taryba pamatė, 
tad jokie jėzuitų įtikinimai į 
dudentus nepaveiks i pradėjo 
darbą:

“Rugsėjo 24 dieną Akademi
jos vitrinoje pasirodė p. Rekto- 
’iaus skelbimas, kad nutrauktas 
mokslas bus vėl tęsiamas nuo 
rugsėjo mėn. 25 dienos. Tą pat 
lieną vakare buvo iškabintas 
ikelbimas apie perkėlimą šiu
lentų į sekančius semestrus. Į 
•ekančius semestrus pasirodė 
perkelti ir neišlaikę minimumo. 
Nurimo ir gandai apie p. Rukui- 
žo atsistatydinimą.

Licipera.”
Tokiu įtemptu upu prasidėjo 

Akademijoje nauji mokslo me
tai.

1925 metų spalio mėn. 15 die- 
lą akademija šventė savo meti
nes sukaktuves. Valdžios skir- 
;aiš pinigais buvo surengta ben- 
Ira studentų ir profesorių vaka- 
ienė. Apart akademijos gyven

tojų, daugiau nieko vakarienėje 
tebuvo; sveikinimų jokių niekas 
neprisiunte.

(Bus daugiau)

Redakcijos Atsakymai
Ten Buvęs, Roseland. -- Ra

šant žinutes ar korespondenci
jas,. visuomet rę.ikūi paduoti 
savo tikrą pavardę ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kadangi jus 
to nepadarėt, tai jūsų prisiųstu 
dviejų žinučių sunaudoti nega- • 
lime.

pranešti.
Suvažiavus pereitais metah 

žemes Ūkio Akadem. buvo ras
tos gan nepatogios mokslui są 
lygos, kurios ir laikui bėgant ne 
pagerėjo. Pradžioje jokio mok 
slo plano nebuvo paskelbta. Tih 
liepos mėn. pradžioje, kada dau 
guma studentų jau buvo iš važi 
nėjusi atostogų, paskelbtas mi 
nimumas. Kadangi per žiemą 
mokinimosi sąlygos buvo nepa
lankios, būtent: auditorijų sto 
ka, gyvenimas ankštai susikim
šus bendrabučio kambariuose 
vėlyva lekcijų pradžia, dėl to 
priežasties galan metų darbo su 
sitraukimas (kai kuriomis die 
nomis net po 11 paskaitų be 

f' 

praktikos darbų valandų) ii 
praktikos motu egzaminai ne
davė galimybe tinkamai ruoš 
tis prie ekzaminų.

Nors studentai dėjo dideles 
darbui pastangas, tačiau kartait 
tekdavo nugirsti prikaišiojimų 
nedarbštumo. Nežiūrint į ne- 
normales gyvenimo sąlygas ii 
gerus studentų norus, vis buvo 
grasinama minimumais. Stu
dentų sįekiai pasiaiškinti, pasi
tarti tuo reikalu, nebuvo pri
imami dėmesin. Visa ši įtemp
ta atmosfera be abejo visus ner
vino ir ypač susinervavimas ir 
susijaudinimas pasiekė aukšto 
laipsnio paskutinėmis dienomis.

Kartais ponas prorektorius 
asmeniniuose pasikalbėjimuose 
minimumo klausiniu suraminda
vęs. Todėl nežinia, kad ponas 
prorektorius sprendžiant šį (mi
nimumo) klausimą nusistatęs 
prieš studentams mimimume 
reikalų palengvinimą, labai vi
sus sunervino ir gaivališkai už
degė išlieti nepasitenkinimą ne- 
ėmimo dėmesin esamos studen
tų padėties, kas iškilęs momen
tu momento budu ir pasireiškė.

Prie šito turime pastebėti, kad 
šis įvykis neatkreiptas prieš po
ną prorektorių, kaipo profeso
rių, bet tik tuo opiu klausimu”.

Tas raštas profesorių tarybai, 
matyt, pasirodė nepakankamu, 
nes ji išskyrė iš savo tarpo kun. 
F. Kemešį ir Ruokį, pavedus 
jiems tartis su studentų seniū
nais, bet ir tas pasitarimas tei
giamų vaisių nedavė, nes stu
dentai nepriėmė minėtų profe
sorių pasiplymo nueiti “pasikal
bėti” (atsiprašyti? L.) su p. 
Rukuiža. Paaiškėjo, kad ‘ob
strukcija “mačija”.

Rugsėjo mėn. 22 dieną Aka
demijos Rektorius .prof. p. Ma
tulionis vėl sušaukė studentus ir 
pranešė apie profesorių Tarybos 
veikimo mokslo sutvarkymą, nu
rodė minimumo reikšmę, pasa
kė, kad pati obstrukcija padarė 
didelį įspūdį' (jis, išgirdęs šauk
smą, švilpimą ctc.), ir gale savo 
pranešimo prašė padėti jam lik
viduoti obstrukcijos pasekmes. 
Išėjus rektoriui įvyko studentų 
visuotinas susirinkimas, kur bu
vo gana karštų kalbų, iš kurių 
paaiškėjo, kad dauguma studen
tų atsiprašyti p. Rukuižos ne
mano. Susirinkimas nutarė tik 
prašyti profesorių Tarybos skai
tyti dalyką likviduotu ir pradė
ti darbą.

Rugsėjo mėn. 23 dieną vėl 
įvyko visuotiitis studentų susi
rinkimas, sušauktas jau nebe

Pasirodžius “Lietuvos žinio
se” šiems straipsniams, žemės 
ūkio akademijos “profesorių” 
taryba pradėjo j ieškoti kaltinin
ko (straipsnio autoriaus); buvo 
įtarti studentai: D. Aleksandra
vičius, J. Petraitis, V. Bortke- 
vičius. Du pirmieji kelius kar
tus buvo šaukiami pas akade
mijos rektorių ir prorektorių. 
Buvo siūloma atšaukti minėtų 
straipsnių faktus. Abu minėti 
studentai tą padaryti atsisakė. 
Tuomet Akademijos adminis
tracija ėmė minėtus studentus 
persekioti.

Bet tie straipsniai paveikė ir 
į kunigą Krupavičių
ūkio ministerį); perskaitęs juos, 
jis, norėdamas bešaliu pasirody
ti, agronomą Joną Kriščiūną 
paskyrė lektorių dėstyti specialę 
žemdirbystę; pirmą gi į tą vietą 
buvo koks tai klerikas ar kuni
gas numatytas, kurs specialėje 
žemdirbystėje nusimanė ne dau
giau, negu apskritaburnė.

Neklydo “Lietuvos žinios”, 
įvertindamos akademijos įkūri
mą, priežastis ir paskirtus “pro
fesorius”. Metai nepraslinko, 
kaip paaiškėjo, kas jie per žmo
nės...

1925 metų pavasarį, kad apsi
saugoti nuo nepageidaujamų 
studentų, “profesorių” taryba 
nusprendė priimti j akademijos 
1 semestrą tik 50 studentų; jei
gu norinčių studijuoti kiekis 
butų didesnis, tuomet priimti 
pagal atestatų konkursą. Tuo
jau ateitininkų centro valdybos 
buvo įsakyta visiems ateitinin
kų skyriams dėti pastangas, kad 
daugiau ateitininkų akedemijon 
įstotų, “kad užkirtus kelią socia
listams”. Buvo net specialus 
agitatoriai (Vasarevicius, P. 
Pečkaitis, Lipčius ir kiti) siunti
nėjami į ateitininkų kuopas, 
kad suagitavus daugiau savųjų 
akademijon stoti.

Atėjo priėmimo akademijon 
laikas. Prašymų priimti aka
demijon buvo paduota apie 80; 
tapo priimta 50; likusieji — li
ko kandidatais. Kas gi buvo'pri- 
imti? ar ištiesų tie, kurie ge
resnius atestatus turėjo? Pasa
kyti sunku, nes skelbiant priim
tuosius vidutinis atestato laips
nis nebuvo skelbiamas. Yra pa
grindo manyti, kad priimant 
svarbesnę rolę lošė ne atestatai, 
o “tinkamų žmonių rekomenda- 

icija” (kas dabar Lietuvoje skai
tosi tinkamu žmogumi, skaity
tojas, tikiuos, žino, — tai kuni
gas). Viršminėtą tvirtina tas 
faktas, kad tapo nepriimti aka
demijon . 2 Mariampolės Realės 
Gimnazijos abudu rimtu, turė
jusiu brandos atsetatuose veik 
visas penkeriukes. Tuo budū 
absoliutinė dauguma buvo pri
imta ateitininkų.

Kasdien akademijos atmosfe
ra darėsi šlykštesnė. Kaip ku
rių profesorių demagogija ir 
veidmainyste perėjo rybas. 
Ūpas pasidarė gana įtemptas... 
kas valandą galima buvo laukti 
ko — tai nepaprasto... net išti
kimi kunigo Krupavičiaus tar
nai — ateitininkai su. tautinin
kais irgi ėmė nerimauti... ir štai, 
rudens semestrui prasidėjus, ki
lo akademijoje audra, kurią 
1925 metų spalio mėn. 1 dienos 
“Lietuvos žinios” 219 No. apra
šo šiaip:

“Rugsėjo mėn. 19 dieną, va
kare, posėdžiaujant ž. U. Akade
mijos profesorių Tarybai, kuri 
svarstė studentų egzaminų mi
nimumo klausimą, pasklido gan
das, kad Akademijos prorekto
rius doc. A. Rukuiža stovįs už 
egzaminų minimumo reikalavi
mą. Šis gAndas labai visus su
erzino. Valandą 22-23 antro 
aukšto koridoriuje pasipylė stu
dentai, ir tuo laiku, kada pp. 
profesoriai išėjo iš posėdžių sa
lės koiidoriun, pasigirdo balsai 
“Rukuiža, Rukuiža!”... o po jų 
-r- švilpimas, riksmas ect. Stu

Užtai, kad garsusis magikas 
Houdini, kuris dabar rodo savo 
štukas ir demoaskuoja spiritu- 
alistus Princess teatre, - iškelia 
aikštėn visus spiritualistus ir 
parodo visuomenei, kad jie yra 
niekas daugiau, kaip paprasti 
šarlatanai, spiritualistai tiek 
įtūžo ant Houdini, kad jie už
vedė prieš jį kelioliką bylų, 
reikalaujančių aplyginti nuo- 

j stolius už sugadintą jų šarlata
nišką biznį. Viso prieš Houdi
ni yra užvesta bylų ant $1,000,- 

, kurių veik pusę sudaro 
chicagiečiai, kurie reikalauja 
$350,000. Spiritualistai tikisi 
bylų užvedimais nutildyti Hou
dini, bet jis tų bylų nepaiso ir 
toliau demaskuoja tuos šarla
tanus. Bet nors niekurios by
los jau senai užvestos, bet dar 

į nė kartą spiritualistai nestojo 
®“| teisman, nes teismo jie patys 

Bijosi ir 
paties Houdini ir niekad prieš 
jį nestoja, nors jis siūlo $10,000 
tam spiritualistai, kuris paro
dys tikras dvasias, o ne įvai
rius šarlataniškus triksus, ku
riuos jie vartoja savo seansuo
se. Houdini yra •demaskavęs 
šimtus pačių žymiausių spiri- 
tualistų mediumų ir parodęs 
kaip jie apgaudinėja žmones vi
sai negudriais triksais, kurie 
išrodo nepaprastais tik tamso
je', bet dienos šviesoje jie pa
tampa visiškai negudriais, taip 
kad pats žiūrėtojas paskui ste
bisi kaip jis galėjo tikėti į “dva
sias”.

Linksmu Velyky!

stipr!U| bi josi kuolabiąusia.

soči ai d e- 
jisai bu- 
Partijos 
vėliaus, 

nors ir tarp lietuvių veikdamas, 
nesugebėjo išmokti

Bet juk tie visi “subjektyviai” ir “objektyviai” daly-Lietuviškai rašyt ne: kalbėt, 
kai čia yra nereikalingi! Jeigu krikščionybės priešas pa- Išsilavinimo' jisai buvo ma- 
reiškė, kad tas tikėjimas atnešęs “pragaištį lietuvių tau- Z) visas žinojimas, matyt, 
tai”, tai kritikas turėjo parodyti, kad tai netiesa — kad Pasemtas is brošiūrėlių ir 
krikščionybe sustiprino ir pakele Lietuvą. O jisai, neto- L ;r()tavimas !?uvo be Kalo 11(V1I.. 
je to, kalba apie sielą, jausmus, “objektyvę vertę”, “ap: putiniškas ir nekritiškas. Kuo 
reiškimą” ir kitus viduramžių scholastikos dalykus! met jisai čia Amerikos lietu- 

. . —:—:---- * ... i.| viams imdavo sakvt “prakal
bėk to su tuo jų ginču. Mes norime betgi pastebėti, ba„ tai budavo vargas sekti j() 

kad anaiptol ne religijos Mausimai šiandie daugiausia mintį, o dar didesnis vargas 
skiria lietuvius į priešingas sroves ir partijas. Buvo lai-1 sulaukti jo kalbos galo. Jo
kai, kada Amerikos lietuviai dėl religijos “ant peilių ėjo” ptraipsmai buvo tokie pat 
prieš kits kita — kada tikintys žmonės ardydavo laisva- !lg’’_.sk;vl1 ? Iiesutva,l?,j' 0 
manių prakalbas, užpuldavo laisvamanių agitatorius gat- protingesnieji sujungia 
vėse ir svetainėse ir nepriimdavo “bedievių” “ant burdo”. Į čiai praminė jį “Plepute”. 
Bet tie laikai jau senai yra praėję ir, tikimės, nebe
grįš. •

Šiandie kova tarp lietuvių eina dėl politikos ir eko
nomijos reikalų. Mes, Amerikos lietuviai, “faituojamės” 
tarp savęs daugiausia dėl to, kad simpatizuojame žmo
nėms Lietuvoje, kurie vieni su kitais kovoja. O jie tęnai 
apie religijos gerumą arba blogumą kąlba palyginti nc- 

r D". J. Šliupas todėl tenai vaidina nepersvar-

Jo “literatinėje darbuotoje 
kartą įvyko juokingas inciden
tas. Būdamas Amciikoje, jisai 
paraše vienam socialistiniam 
laikraščiui straipsnį Jungtinių 
Valstijų Nepriklausomybės Die
nai paminėti. Slraipsnys buvo 
labai “revoliucioniškas” ir 
skambėjo daug-maž. taip: šian
die Amerika apvaikščioja 137-as

[Pacific and Atlantic Photo]
Princas Madhavsinhji iš Indi

jos atvyko studijuoti žemdirby
stės padėtį Californijoj.

daug,
biausią rolę, fenai eina kova dėl valdžios, dėl pilietinių'^ktuv^nuo cavo’"nep^aiZ 
teisių, dėl žemės pasidalinimo, dėl duonos kąsnio. somybes paskelbimo. 1776 me-

Dar linksmiaus yra namuose 
turėti gerą Pianą. Budriko krau
tuvėje parduoda Pianus teisingai; 
taipgi ir ant lengvų išmokėjimų. 
Kainos nuo

$195 ki $1200
JOS. F. BUDRIK,

Krautuvė Lietuviškų Rolių, Re
kordų, Phonographų ir visokių 

Radio aparatų
3343 So. Halsted St.

Chicago, III.

DAIMONDS
Pirkit Deimantus Pas 

Junievicz

Naujausios Mados 
šliubiniai Žiedai

ALEX R. JUNIEVICZ
n 3317 So. Halsted St., 

Chicago.

Garsinkite Naujianosa
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SVEIKINAME SU
VELYKŲ ŠVENTĖMIS 
Visus musų depozito
rius, draugus, direkto
rius, šėrininkus, darbi
ninkus ir rėmėjus!

METROPOLITAN 
STATE BANK

2201 W. 22nd St.

JŪSŲ PINIGAI 
TURI BŪTI 
SAUGIAME 

BANKE

Daugumas bažnyčių ir para
pijom! šios apielinkės laiko 
savo pinigus šiame $11,000,- 
000.00 stipriame Valstijinia-

saugoti visais žinomais bu
dais patyrusių bankininkų.
Taupymui pinigai padėti prieš 
balandžio 10, gaus nuošim
čius nuo balandžio 1.

Central Mannfacturing District
1112 West 3.»tn Street

ATDARA ŠI VAKARĄ IKI 8 VAL.

SKOLINAM PINIGUS
DEL NAMU

Jei jus manote statyti arba pirk
ti sau nam$ ir jums reikia pini
gų, atsilankykit į šį bankų, kuri 
jau yra pageibėjusi tūkstan
čiams žmonių dėl įsigijimo namų 
ir pasikalbėkite su mumis. Mes 
gal būt galėsime jums pagelbėti.

Peoples “i?"'1 Bank

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

DIDEL1S BANKAS 
ant kampo 

47 Št. ir Ashland Av 
Chicago

■■
NAUJIENOS, Chicago, BL 5

Užburtas ratas
(Iš Cingu-Lingo dienyno)

Koks tai gražus pasaulis ir 
koks stebuklingas- mąstau sau 
vaikščiodamas laisvės Alėja. 
Tyli, tyli vasaros naktis nė 
aprašoma, ne apdainuojama. 
Tas mažutis šiltas dvelkimas 
toks malonus, lyg pasakoj iš
skaitytas taip ir norėtum, kad 
amžinai skruostus bučiuotų; taip 
lengva kvėpuoti. Vakaruose pa
kilęs jaunas mėnulis pjautuvė
lis, kad ir siaurutis, bet visgi 
šviesus. Susibūręs su didžio
sioms žvaigždelėmis aiškiai nu
šviečia žemelę, tarytum viešpa
tauja padangėje, džiaugias, kad 
tų mažųjų žvaigždelių nematy
ti, kaip žiemos ųaktimis, kad 
prisisėja jį pilnas dangus.

Mėnesėli, mėnesėli - mąs
tau—tu esi amžinas vargdienė
lis neturi poilsselio1 nė dienų, 
nė naktį, bėgi ir bėgi apie sa
vo jaunų žemelę. Čia vaikas 
besąs, čia vyras, čia senas... Ir 
vėl iš pradžios. O gal tu ir 
laimingas nei tau reik moks
lais galvos sukti, nei duonos 
ieškoti, nė smagenų tu neieš
kai, nei lieji ašarėlių, nei myli 
mėlynų akelių... Bėgi sau am
žinai nustatytu keleliu ir ne- 
užvydi, tur būt, kad žemė di
desne už tave, kad žemėj gy
vena milionai tokių mažiuku 
dvikojų vabalų. Och kokie 
tau jie juokingi atrodo!.. Pa
matai šit, kaip jie vos išsika
lę, išspierėję naržos, rėplinėja, 
šliaučioja drugaleliu. Pradeda 
staipytis ir per langą šit bežiū
ri. Na, dabar tai jau vyrai! 
Sučiumpa lazdutę, spraudžias 
tarpkojin ir, lyg aitvarai, laks
to iš kampo į kampa. O pas
kui kiaulės tos kiaulės, kiek 
jos prisikenčia, jei ne kiaulės, 
tai kiti sutvėrimėliai.

Praleidžia tą laiką ir eina 
proto ieškoti. Argi tu nema
tai, mėnesėli, tą didžiulę mi
nią vorų vormelių kūprinan
čias į mokyklas. O gal lu 
diena m primatai, gal tu nakties 
paukštelis? Kur tau, kodėl jie 
tave mato; vistiek jus susitin
kat, 
mi, 
Kiti 
dis
patys juokias iš tų savo pir
mųjų laikų. Pirma jie džiau
gės tuščia degtukų dėžute, iš
vyniotų siūlų špulele, ar žirgu, 
nudrožtu is kumpos lazdutes. 
O ne tik džiaugės, bet ir my
lėjo, už juos galvas guldė. O 
dabar bes vajoj a apie šviesius 
kardelius, pentinėlius ir žirgus 
pabalnotus, kurie padilginti
lėktų kaip vėsulai tik taip

nesėti, ir aš kartu su tavim no
riu juoktis iš tų vorų ponelių. 
Argi jie tam apgo, mokinos, 
kad dabar susiglaudus viens 
antram žandus čiulptų? Ne, ne, 
mėnesėli, aš tai nuo šios gra
žiosios naktelės nebesvajosiu 
apie tas ‘mėlynakes ir niekad 
nečiulpsiu jų gražiųjų žande- 
lių... Busiu vienas, visad vie
nas čia ant žemes, kaip tu dan
guje... ii* toks 
tu mane visad 
šaulio voryno.

didis, didis, kad 
išskirtam iš pa- 
Nei aš mokslais 
nei aš duonos,

beieškosiu, nei tuščių ašarų be- 
liesiu, nei mylėsiu mėlynų ake
lių! Taip kaip ir tu, mėnesėli, 
keliausiu amžinu ir tiesiu ke
liu... tik apie ką? 
tau ore

f: bepigu, 
sukinėtis ir skrist apie 

šivesiąjų saulutę. Bet mano sun
kus keliai. Labai išvingiuoti, 
akmenimis kloti, ’ taip lengva 
kojos pasižeisti, ir saulutės že
mėj nėra, o gal... Et tegu sau 
visgi busiu toks didis, didis ir

vis kilsiu j padanges.
Ir jaučiu šit, kad aš jau au

gu didėju ir plečiuos į visas 
šalis. Jau rodos toks aukštas, 
aukštas bėsųs, kad vienu žin
gsniu visų Kaimų perdengčiau, 
šit praaugau medžius, namus, 
net bokštus bažnyčių. Miestas 
kas kart mažėja, ant galo ir 
visai pranyksta. Aš tiesiu ran
kų mėnuliui ir tariu: “Sveikas 
draugeli, matai, aš su tavim 
lygus, keliausim abu drauge, 
niekam nevergausim, kilsim lig 
pat saulės...

—A, tu nori mano saulutę, 
pavilioti— tarė mėnulis.

—Ne, mėnuli, kam man tavo 
saulės? Aš turiu savo saulelę 
tokių gražių, skaisčių auksavei- 
dę, ot ten žemėj Kaune Lais
vės Alėjoj No (i... bet kur aš ir 
nukeliavęs? Juk pas jų ėjau, o 
ni* kur kitur ji tokia graži, 
meili, nekalta, lyg pavasario 
žiedas, niekis tavo saulė prieš 
jų! Et, nepyks, kad beeida
mas į tave buvau pasukęs, ži
noma, mintimis nesunku visas 
pasaulis aplėkti. Lik sveikas!.. 
O tu mano lelijėle, Onyte mie
loji, lauki manęs ir nekantrau
ji; parimk valandėlę aš tuoj pa- 
sibelsiu, nebesiduosiu mintims

nenuoramoms padangėmis ne
šioti. Bet apie kų aš čia kal
bėjaus mėnesėliu? Apie vo
rus, prūsokus... Še tau kad no
ri... pats voru palikau tik prū
soko betrūksta. O ne viso iš
sižadėsiu, bet visgi pakilsiu iš 
to skruzdėlyno ir kartu su mė
nesėliu juoksiuos iš tų mažu
tėlių. Kų gi čia juoktis, tai 
tetinka tik mažiesiems, vėlei 
aš juos perspėsiu, uždainuosiu 
teisybės dainelę.

Vėl pradėjau augti ir visa 
praaugau. Bet kokių dainelę 
aš jiems padainuosiui—mąstau. 
Visos dainelės poetų-vorų iš
galvotos, vien apie akeles su
kinėjas, bet teisybės 
dar niekas 
ėmiau tyliai 
mas gaidos 
himnui. O
didis ir galingas skrenda per 
laukus ir miškus, miestus ir 
sodžius, Lietuvą ir visą pasau
lį. Jis užtrenkė pasaulio vory- 
nų ir privertė klausytis. Nuti
lo jaunieji ūžę, klausos lupas 
prikandę; nustojo voreliai prū
sokais jodinėję ir žvanginę 
ginklus tuščia. Nustojo ir sc-

himno 
nepadainavo. Ir 
niuniuoti, ieškoda- 
ir žodžių teisybės 
balsas, rodos, toks

(Tąsė ant tt-to pusi.)

The Peoples Krautuvėse
Rasite Apsčiausiai Ištobulintus 

Muzikališkus Instrumentus

Kimball Pianus

Matai, kaip besimokinda- 
besidaužydami tęsta, auga, 
norai, kiti tikslai jų šir- 

užvaldo. Matai kaip jie

tę, patys išsitiesę ir uodegas 
papūtę, kad kojas mestų aukš
tai, aukštai, o iš burnos putos 
dribtų tik dribtų... Oi, menu
li, kiek tu juoko turi iš tų nar
suolių! Tikrai tau rodos, kad 
voras prūsoku jodinėja. Ne, 
tur būt tu juoktis nemoki, nes 
išrodai, lyg kad liūsti kažko. 
O gal tau keista ir nesupranta
ma kur tie voreliai taip laksto? 
Klausyk mėnesėli aš tau pasa
kysiu. Ne visi jie vienais tiks
lais laksto, ne visi ir prūsokų 
teturi. Dauguma jų tai musų 
didvyriai rengias didvyriams 
skaldyti kupras. Kiti šiaip at- 
sitūmę kitados lazdule Jodinė
ju, iš apmaudo, sugriebę prū
sokų švytruoja pagrioviais. O 
jei ne dėl savęs taip laksto, 
greičiau dėl mėlynų akelių. Mė
nesėli, tai tie voreliai irgi tu
ri savo saublių. Apie tai tau 
jr aiškint nereikia, tu ir pats 
žinai, nemažai prisistebi iš pa
dangių tylias vakarėliais, tau 
ir ausys jau atbuko nuo jų 
dialogų... šit daržely ant suo
lelio, šit sodely prie medelio, 
tai ant kranto prie upelio, ar 
miškely pavojingu takeliu lu 
vis juos lydi. Šit prie lango 
nosytes suglaudę žiuri j tave ir 
dūsauja. Kas per grožybė! Ty
li naktis mėnasiena! Bet tu to 
aido nei negirdi ,perdaug tan
kiai baladoja jis tavo ausis. Mė-

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be
Operacijos

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

Daugelį išgydyme vienu sykiu

Neišgydom — Nemokat
IšegzaminavimaH ir patairymai 

dykai

Parker Health Institute
738 W. Madison St.

Cor. Halsted St.
2-ras augštas

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare | 
Nedėldieniais—nuo 9 iki 12 ryte. .

SAUGI VIETA
DEL

PIRKIMO, PARDAVIMO 
ARBA MAINYMO 

NAMŲ, LOTŲ, BIZNIŲ 
PO VISAS DALIS MIESTO 

TURIME DAUGYBĘ NAMŲ 
DEL 

GYVENIMO arba BIZNIO 
nuo mažiausio iki didžiausio 

NORINTIEMS PIRKTI 
PARDUOTI ARBA MAINYTI 
Del greito ir teisingo užsiganė- 

dinimo pirkite, per 
ROZENSKI LEMONT CO. 

Teisingas patarimas platina 
kiekvienų biznį. Daugiausiai 
reikalinga teisingo patarimo 

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

6312 So. Western Avė. 
PROS. 2102Radiolas T

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

Kreipkitės j

t)
ii

Yra geriausia. Rekomenduota ir 
vartota geriausių concertinos muzi
kantų ir mokytojų.

Mes taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

Mes spausdiname Lietuviškos mu
zikos dėl Concertinų, Orkestrų ir Pia
no.

Kuomet sumanysite pirkti muzikališką instrumen
tą, pirkit gerą arba nė jokio! Geras pianas ar radiola, 
teiks Jum žavėjančią muziką, kurią su pasigerėjimu Jus 
mylėsite klausyti, o prasto instrumento muzika erzins 
Jūsų nervus, verčiant ją prašalinti iš Jūsų namų su nuo
stoliu.
Kimball Pianus arba R. C. A. Radiolas mes Jum 
rekomenduojam, nes žinom, kad patenkins Jus.

PEARL QUEEN
CONCERTINOS

Reikalaukite musų 
katalogą dykai

Vitak - Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė

Chicago, III.

KIMBALL GROJIKLIAI PIANAI 
neleidžia nei vienam abejoti apie 
jų gerumą. Nes kiekvienas, kuris 
tik gali ištarti KIMBAL, tikrai ži
no ir yra girdėjęs pasigerėjimus 
nuo tų, kurie turi Kimball Grojiklj 
savo namuose. KIMBALL PIANŲ -x 
meliodiškas ir žavėjantis skambė
jimas, jų dailus ir tvirtas subuda- 
vojimas pilnai patenkina apie pusę 
miliono Amerikos šeimynų, kurios 
(uri savo namuose KIMBALL. 
Kimball Pianų išdirbėjai per 70 
metų išdirbinėdami šiuos instru- 

' mentus gerino ir tobulino juos už
sitarnaudami aukščiausius kompli
mentus nuo didžiausių pasaulyje 
muzikos žinovų. Todėl, kuomet 
Jus .perkate Kimball, Jums nerei
kia abejoti—Kimball Grojiklių Pia
nų kainos yra žemos. Musų krau
tuvėse turime pasirinkimų skir- 
;ingų madų ir baigimų po:

$400, $495, $575,
$650, $750, $850

R. C. A. RADIOLA yra augšeiau- 
sis ištobulintas Rhdio. Jų nauji mo
deliai turi patentuotus pagerini
mus, kad be baterių, be išlaukinių 
dratų (erials), be žemes sujungi
mo, it koks stebuklas pargabena 
balsą iš už tūkstančio mylių, gam
tiškai tyrą, malonų ir aiškų; taip, 
kad dar joks kitas radio neįstengė 
padaryt.
R. C. A. RADIOLAS yra labai dai
liai padarytas ir nubaigtas, kuris 
tinka puikiausiuose namuose. Taip
gi yra labai parankus, kad galima 
perkelti į bile kambarį be jokio 
dratų sujungimo. Žingeidaujanti 
pirkti Radiolą ateikite į musų 
krautuves pamatyti ir išgirsti R. 
C. A. Radiolų.
R. C. A. Radiolas yra apkainuotas 
šiaip: *

$15, $35, $102, $165, 
$260, $340, ir $575

lIŠŠENy AUTOMOBILIU)
PADAROME NAUJUS 1

WALLAGE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

Parduodam ant lengvų išmokėjimų. Priimam senus mu
zikališkus instrumentus j mainus kaipo pirmą įmokėjimą.

Krautuvės atviros vakarais—išskiriant seredą

ITAUJONISKOS ARMONIKOS

.unNirUREfo”

i sportuojame 
armonikas, visos 

rųšies. Ita- 
yra geriau- 

garantuotos. 
intix.es nonų 
I. :i r rojinio 

pilkėjams.

Išdirbinėjame ir 
visokios rųšies 
armonikos yra pi rii. 
lijoniškos armonikos 
sios visame pasaulyje.

Dešimčiai motų
Musų kainos yi t p1--: 
kitų fabrikantu. i»v! 
instrukcijos armonikų 
Katalogas dykui.

RUA1TA SERENEI
817 Blue Island Avė., C-360 

Chicago, UI.

PIANŲ KRAUTUVĖS
4177-83 Archer Avė. 1922-28 So. Ilalsted St.

M. Kezes, Vedėjus J. Nakrošis, Vedėjas

intix.es
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nūs 
ninkus. draugus ii 
mejus sveikiname 
Velykų šventėmis!

HOME BANK and 
TRUST CO.

Milwaukee and Ashland 
Avenues

UŽBURTAS RATAS
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Prisivaidinęs Laivas
Vyrai ir moterys kurie tikisi ateičiai 
finansinės nepriklausomybės, bet ku
rie praleidžia būtinų dalykų — nuola
tinį taupymų — laukia prisivaidinusio 
laivo, kuris niekuomet neatplauks. 
Atidaryki! taupymų sąskaitą šiame 
banke. Šekit nuolatinį jos augimų, 
kaip ir iki šiol reguliariai. Nelauki
te kol jų; turėsite didelę sumų pinigų 
depozitai inuii.

The STOCK VARŪS 
TRUST & SAVINOS

BANK
4150 South Halsted St.

Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

„Gražus veidas, bet o, kokia galva !“
Ar kuomet nugirdote ką nors taip sa

kant apie jus?
Nagams palitura, pudra, lupoms ir 

veidams d .lai... visa tai randa vietą aut 
jūsų pasidabininio stalelio. O kaip su

Rtiffles
Pleiskanų mirtinas prieita

Lygiai tiek pat reiškia turfti neivarų veidą, kaip ir nešvarią galvos 
odą, todėl kad pleiskanom nesislepia.

Ruffle* pagelbės jum atsikratyti pleiskanų į savaite ar dešimt] dienu 
laiko. Pamėginkite jį.

65c. vaistinėse, arba prisiųskite 75c. tiesiai j laboratoriją.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY 4 SO. 5th STS. BROOKLYN. N. Y.

aini ntilukėliai auksą skaičiuo
ti tik klausos maišus auk
so apsirictę. Nutilo ir fa
brikai visam pasauly, nu
stojo durnais vėmę, tik 
klausos iš kur sklysta teisybės 
himnas. Tai aš lik vienas, lig 
šiol nežinomas šapelis, nustebi
nau platųjį pasaulį. Aš jį už
kariavau ir diktuosiu savo va 
lių, iki dabartiniai valdonai ne
priaugs mane. Dabar aš vieš
pats pasaulio likau, aš valdy
siu ne tik tuos žemėj mažutė
lius, bei ir tave, mėnesėli, ii 
tavo saulę ir žvaigždes. Nes 
jus visi daug menkesni už ma
ne šimtais tukstaničų metų 
gyvendami, nepaverget tų ma
žutėlių, n privertėt juos nu
rimti, tuos narsuolius menk
niekių karžygius. Visų akys 
bus atkreiptos į mane. 'lai 
džiaugsis Onytė išvydus savo 
draugų pergalėtoju pasaulio... 
Bet ir užsižiopsojau, antra kar
tų' į padanges iškilau, net visą 
pasaulį aplėkiau. Et geriau vo
ru būti, bet su miela Onyte.

Mėnesėli, nesijuok iš manęs, 
argi aš menka dulkelė galiu 
aukščiau pasik lti už tuos pa
saulio galiūnus, kaip gi aš ga
liu naujus kelius pravesti, ar 
tiesos himnų užgiedoti, jei 
tie, kurie pasaulį valdo apie 
tai nė prisiminti nenori. Tur 
būt jie neturi mielosios Ony
tės, nėra kas širdį suminkšti- 
ui, nėra kas saldžių ašarėlių 
išspaudžia, nei svajoti išmoki
na, nei silpnųjų neatjaučia, nes 
neklebina jų širdžių himnas tei
sybės. Tai dabar suprantu kas 
man tiek kilnios dvasios duoda, 
kas burtininkėmis mintimis ap
leidžia, kas mane padangėmis 
nešioja, džiaugsmo jurose mau
do, kas yra man angelu vado
vu. kas daro mane vaiku pa
klusniu ir tuščiu svajonių pus- 
’ele. Dabar tik suprantu ko
lei mano mintys nuveikusios 
nasaulj prieš tave ištirpsta, nes 
įer tave jos atsiranda, dėl ta
vęs padangėmis skraido, tu esi 
valdovė tų mano burtininkių 
nenuoramų, mieloji mano Ony
te! Tu esi mano viltis ir mei- 
ė, tu esi man gyvenimo tiks

las ir laimė amžinoji... Be ta
vęs aš menkas, lyg dulkė ir už 
dulkę menkesnis, lai tu mano 
nelos gyvybė, tveri man him- 
uis teisybės, kurie nepajiegia 
šsiveržti iš krutinės, bet mirš

ta saldžiai prakaitinę širdį. My
liu, myliu tave, tu mano mie
loji, geriau žusiu, bei tavęs 
neapleisiu, liktai mirtis mudu 
teišskirs. Kas per gyvenimas 
1h* meilės? šit, kad ir tie pli
kieji tek.grafu stulpai, kurie 
stovi šaligntvėse drūtais apka
binėti, ai- taip atrodė, kada 

skleidė žalius lapelius, kada 
krovė žiedelius, vien meilę te- 
sapnavo? Žiedeli uos viešėjo 
vabzdeliai, lapeliuos drugeliai, 
šaknelės paukšteliai^ o šešėly

laiminga porele... O dabar kas 
iš jų? Šit liūdni, sustyrę, lyg 
numirėliai be dvasios, be ženk
lo gyvybės. Nei svečiai jų ne
belanko, tik liūdnai dūzgia vie
los, skelbdamos žuvusią jų lai
mę...

Jau vėlu, bet šalygatviais vis 
dar ponai vaikštinėja, aiškiai 
žiba jų baltos apykaklės; dau
guma, matyt, gerai maitinami 
— pilni veideliai, apvali pilve

liai. į juos įsikibusios palydo
vės katytės, šit karininkas pri
joja, jį vejasi tarnas. Koks aš 
nelaimingas, pamaniau pa
žvelgęs į savo nudilusias ran
koves, — o tas mano kaklas iki 
šiol dar nematė krakmoluotos 
apykaklės, nors nemaža jau 
praleidau dienelių. Niekam aš 
nereikalingas, kaip ir man kiti. 
Onytė... tai kas iš to, kad ji

čia norėjau dangų atrasti, o 
tų mainytės mokslų palikti ki
liems. Senai jau ieškau, senai 
mintis tenai skraido ieškoda
mos aukso kasyklų, tik deja, 
vien tyrų smėlį teranda. Kiek 
kartų pastatė rūmų gražiausių 
auksu išdabintu, kiek rojaus 
sodų sutvėrė deimantų ta
keliais! Kiek kartų sugriovė pa
saulį ir vėlei atstatė gražiai... 
Žvaigždėmis mane nešiojo ir 
darė mane milžinu-galiunu erd
vėj plačioj. Kiek angelų Dily
čių dėl manęs sutvėrė, tokias 
skaisčias, nekaltas, lyg meilės 
lakštutes! Ir taip linksma bu
tų gyventi, taip linksma skrai
dyti virš apsnūdusios laime 
žmonijos, jei alkanas pilvas 
rūsčiai gurguliuodamas neparo
dytų tikrąją padėtį. Tas beso
tis aiškiai parodo kas sūnus 
pasaulio, kas atmatos žmoni
jos... Platus ir gilus Nemunė
lis tai mano Onytė priglaus 
mane prie savo šaltos kruti
nės... Aš visgi laimingesnis už 
tuos ponus krakmoluotus, už 
tuos visus pentinuočius; j it* 
tokio bučkio nesulauks! Bet 
kas juos priglaus, nejaugi tuos 
meilės laputės visad jiems lu
pas laižys? O ne, dabar tik 
tikroji mintis man galvoje su
švito, dabar tik šventųjų tiesų 
ji man po akimis pakišo. Aš 
pamačiau, kad ir ant mano kak
lo kabo kilpų tuštybės, iš me
lagingų nuomonių ir tuštybių 
per amžius nuvysta. Aš pama
čiau, kad manęs, lygiai ir tų 
ponų, gale liepto vien kirmė
lės telaukia, nuo kurių neap
saugos nė aukso maišeliai. Da
bar tik aš nuveikiau pasaulį, 
nuveikdamas savy supuvusias 
amžių liekanas, tiek metų ma
no sieloj viešpatavusias. Auk
so mintis manyjei sužibėjo, ji 
pavadavo visas mano angelo 
Onytės dvarus ir laimes. Letai 
ji sušnibždėjo: netrošk sau 
rūmo pastatyti iš prakaito žmo
nių, netrošk žvaigždelių bliz
gančių, krauju pašlakstytų. 
Taip linksma ir gera pasidarė, 
nes tikroji mintis man galvoj 
sušvito, nušvietė man kelia, 
kuriuo klaidžiojau tiek metų ir 
pasakė kam aš gyvenu. Bet 
kam? Del žmonių gerovės! 
Kam tos gerovės? Kad kirmė
lėms darbo daugiau laitų ?, 
šviesti žmones? Žadinti juos? 
Reiškia sau pilvų išauginti ir 
jiems padėti tai atsiekti. Ar 
tai gražus gyveninio tikslas! 
O vėliau vėl Onyte, vėl mėly
nakė širdy apsigyvens. Ne, čia 
jau su tokiais tikslais man ne
pakeliui.. .

Mėnesėlis vienodai šliaužia 
padange ir nesisieloja ,kad žmo
nės žemėje be tikslo gyvena ir, 
nesistebi tas dangaus klajūnas,1 
kad tie žmonės tokię nelaimin
gi. Tai kas jam, kad ten že
mėje, žmonių pripažinti geni
jais matematikos, išskaičiavo Jo 
kelių, jį pasvėrė ir kitokias gu
drybes išrado; jis žino, kad 
tūkstančius tokių dar pergy- 
vens.

Ne, kaip sau nori mėnesėli,
pažvelgus į tų dangaus platybę, 
i tavo seses žvaigždutes ir vėl 
noris melstis ir tikėti j kaž-ką? 
Kam jie meldžias? Kad aptu
rėtų dangaus karalystę? O ten 
taip linksma bus, taip smagu, 
giesmės, triubos, aniolų chorai. 
“Ko nei ausys girdėjo, nei akys 
regėjo,”. Tiesa, butų smagu! 
Dar smagiau negu musų ope
ros kampely įsmukus, bet čia 
kvepia egoizmas. Į dangaus 
linksmybės patekimų traukia 
savymeilė, noras tinginiauti. 
Bet ir danguje nėra lygybės ir 
ten valdininkai suskirstyti į ka
tegorijas. Serafimai šešia- 
sparniai angelai tyra apsupę 
Dievo sostų. Cherafimai jau že
mesnis luomas angelų ir t. t. 
Ak, tur būt ir ten nėra teisy-( 
bės... Ką tik begalvosi, ką ne
svajosi, bet iš to užburto rato

nereali, išsvajuota, skurdų pri
menanti, visos iliuzijos greitai 
žūsta. Tai kam aš gyvenu, kam 
aš lošiu rolę to margiuko, ku
ris slankioja po prekybos vie
tas ieškodamas plutos. Mamytė 
mane mokino ištikimai Dievui 
tarnauti, kad po mirties dan
guje su Dievu gyventi, bet tą 
mokslų aš senai palaidojau, aš

neišeisi. Kas galvoja, neatsakys 
“kam aš gyvenu”, Gyvenk sau 
ir veiskis, kad vėliau ainiai piau- 
tųsi už būvį...

Sudiev, mėnesėli, lyereikalo 
tavo skaistus vardas tiek min
čių pakėlė; geriau negalvoti,
geriau nesvajoti. Eisiu lek
cijos nesutvarkytos. (

Kaunas.

NAUJA ORTHOPHONIC VICTROLA
Savo tonu, jėga ir suderinimu yra absoliutiškai nepalyginama. 
Tai yra todėl, kad ji paremta nauju principu, kuris yra viena
tinis VICTOR.
Stasys JONAS BUTĖNAS
širdies Meilės Liga JONAS BUTĖNAS

Victor Rekordo No. 78503, 10 colių, 75c.
Paulina—Mazurka TarptautiAkas Nepaprastas Duetas
Kalne Grožybė—Vatcas TarptautiAkas Nepaprastas Kvartetas

Victor Rekordo No. 78493, 10 colių, 75c.
Velykų Rekordai

Gul šiandieną RAKAUSKAI ! E
Linksmų Dieną RAKAUSKAITĖ

Victor Rekordo No. 73103, 10 colių, 75c. » • •
Jėzau Kristau Maloniausis BUTĖNAS
Alyvų Daržely "• BUTĖNAS

Victor Rekordo No. 77285, 10 colių, 75c.
Sveika Marija 
Leiskit j Tėvynę

KUDIRKA
KUDIRKA

Victor Rekordo No. 78215, 10 colių, 75c.'
Mes suteiksime jums tikrą smagumą. Jus pamatysit kokį tu
rėsit džiaugsmu ir puikumą su NAUJA ARTHOPHONIC 
VKTROLA jūsų namuose. Yra modeliai ir kainos, kurios 
tinka justi ištekliui.

The Neu) V / * . 1
o/wol(e \/ictrola y Reg. u. S. Pat. Off.

VICTOR TALKING MACH1NE COMPANY, Camden, N. J., U. S. A.
Lietuvių katalogas pareikalavus dykai

Nauji Žmonės
Nauja tvarka priėmimui svečių, valgių ga

minime, patarnavime ir palinksminime lietu
vius.

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

Specialės kainos vestuvėms, kliubams ir 
dėl party.

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

AUDITORIUM CAFE
IR

CHOP SUEY
Saviniunkai: Mr. ir Mrs. Joseph Kaulas

3202 South Halsted Street

Antros lubos
Phone: Boulevard 5788

Jūsų buvęs senas
•Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandos nuo 2 ikž 8 valandai 
vakare, kasdien.

Nedėliomis uždaryta.
3302 So. Union Avė.

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padčka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c. ar dvi už $1.05.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS’

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

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

V . , h ....-y

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

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

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

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



šeštadienis. Baland. 3, * NAUJIENOS, Chicago, UI.

VADOVAUJAMA KALBA 
PASAULYJE

Yra viso apie 5000 skir-i 
tingų kalbų kalbama pasau
lyje. Chinų kalba yra vado
vaujama kalba, ją vartoja 
apie 400 milionų žmonių. 
Anglų yra antra, ją varto
ja 160 milionų žmonių, Vo
kiška trečia, ją vartoja 110 
milionų žmonių, Hidustau- 
jiška, ketvirta, Rusiška, I 
penkta, ją vartoja 100 milio-1 
nu žmonių, Francuziška še
šta, ją vartoja 70 milionų 
žmonių, Japoniška, septinta
— 53 milionai, Spaniška ir 
Itališka aštunta ir devinta
— 50,000,000 žmonių. Len
kiška vartojama 20 milionų

Motery Rankdarbių 
Paroda

Universal Kini be treniruosis 
daug ristikų

Rytoj po pietų Universal 
Atletikos kliubc treniruosis 
daug ristikų. Treniravimosi 
pradžia 4 vai.

Sarpalius žada ristis su Zby- 
szko

Kiek teko girdėti, K. Sarpa*- 
liūs šį mėnesį žada ristis su 
St. Zbyszko.

Lieluviii RaiHiiuose.
Rosaland

Visų tautų moterų rankdar
bių paroda įvyks nuo( balandžio 
17 iki 24 d. d., American Expo- 
sition Palace, 666 Luke Shore 
District. x

Bus parodoj išstatyta ir lie
tuvių moterų rankdarbiai, kuo- 
gražiausi, kaip vietinių moterų, 
taip ir iš Lietuvos atvesti dar
bai. Yra daug dalykų, įvairiau
sių, nuo senų senovinių audinių, 
nėrinių iki šių laikų visokių dar
bų, net ir iš medžio ir molio.

Tai bus ne vien tautų paroda, 
bet ir pavienių moterų darbai 
bus išstatyti parodon, kurie bus 
verti pamatymo. Kaina tikietų 
tiktai 50 centų ir visą tą parodą 
pamatysit, ne vien savo lietuvių 
skyrių, bet ir visų kitų tautų ir 
abelnai viso pasaulio moterų. 
Tikietus nusipirkite iš kalno šio
se vietose: ant Bridgeporto ti- 
kietai randasi Universal State 
Banke, Aušros knygyne, Keis
tučio Building Loan Assn., Pet
rulis Rest.aurant, Stulpinas Real 
Estate.

ašaromis prašo nebalsuot už da
bartinius SLA. viršininkus, bet 
balsuoti už jų peršamus kandi
datus iš jų pačių partijos, nes 
buk tik jie palaikysią tvarką 
SLA.

Kas seka spaudą, lengvai gali 
suprasti kas tie “darbininkai” 
yra ir ko yra verti jų verkšleni
mai ir prižadai; nes jų vienati
nis tikslas yra tik sukelti suįru- 
tę musų organizacijoje, iš ko 
butų nauda tik jie'ms, o visiems 
nariams butų didelė pragaištis. 
Todėl SLA. nariai lankykite sa
vo kuopų susirinkimus ir sekite 
kas dedasi SLA. organizacijoje 
— kas ją ugdina ir kas griauna.

— 194 kp. pirm.
K. P. Deveikis.

W1 eatras-
Muzika
' » —»■ ..........................    ■..,4

VAIČKAUS DRAMOS TEAT
RAS

Velykų dieną, bal. 
kaus Dramos Teatras 
Chicago Heights, kur 
vieną spektaklį.

4, Vaič- 
aplankys 
jis duos

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Kectal, 
Venerinis ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Kay 
ir Elektrą

Dr. J. W. Beaudettef M.D
1800 So. Ashland Avė.

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

iki 9:80. Nedėlioj nuo 2 iki 4:80 
Phone CanaI 0464

■ >
CASH OR CRED1T

C. Michel 
(Lietuvis)

Deimantai, laikrodė
liai ir visokie auk»o- 
sidabro dalykai ant 
Umokėjimo metams lai
ko.

3320 So. Halsted atreel

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausfai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, Ui.

žmonių, Čekiška — 8 milio-<r '

nai, Jugoslavų — 8 milio
nai, Slovakiška — 3 milionai 
ir t. t. Daugelyje tų kalbų 
“Trynerio Kartusis Vynas” 
jiems yra labai gerai pažį
stamas vardas. Jungtinėse 
Valstijose ir Canadoj šios 
geros svilvio gyduolės yra 
žinomos dienraščių, savait
raščių ir mėnesinių žurnalų 
spaudinamų 23 kalbose. Jei 
jus kenčiate nuo pratso ape
tito, užkietėjimo, gasų vidu
riuose, galvos skaudėjimo 
neramaus miego ir panašių 
skilvio trubelių, eikit pas- 
savo aptiekorių arba jiarda- 
vinėtoją gyduolių ir nuli
pi rkit Trinerio Karčiojo Vy
no. Jis visuomet pagelbsti. 
Jei negalite gauti savo apie- 
linkėj, tai rašykit pas 
Joseph Triner Company, 
Chicago, III.

Radio $50 Vertės Dykai
Pilnai prirengtas radio, su “loud 

speaker” tam kostumeriui, kuiis dau
giausiai pirks musų krautuvėse, nuo 
kovo 27 iki balandžio 30. Taupykil 
musų resytes.

Padidintas išpardavimas subatoj 
balandžio 3 ir visą sekamą savaitę. 
Keletas musų bargenų;

Moterų šilkinės pančiakos, 10 
vėliausių spalvų, parduodamos visus 
po 59c. ftiarrfe išpardavime 26c

Vaikų ir mergaičių pullover sve
teliai, vilnoniai, graziij pavasarinių 
spalvų ......................................... $1.79

Vyrų geros rūšies vatinės pan
čiakos, vertos 19c., šiame išpar
davime ............................................. 8c

Moterų garters, padarytos iš gra
žaus šilko, gražių spalvų, kaina 35c., 
dabar parduodamos po .......... 18c

Vyrų išeiginiai marškiniai, geros 
rųšies, broatdeloth ir dryžuotų per- 
cale, verti $1.50, dabar po ......... 83c

Šią Subatą yra paskutinė diena iš
pardavimo.

EXCELIA SVVEATER SHOP,
' 3401 So. Halsted St.

AMERICAN ' 
FUEL OIL & 
GAS COflP.

Retail ir Olselio dastatvtojai 
Tikra rųšis kūrenamo Alyvo ir 

Gaso dėl Kiekvieno
Alyvb degintojo

Tank trekas dastato į visas dalis 
Chicagos ir apielinkės

Mes Specializuojame į Augštos-1 
Rųšies Straw Gas, Alyvų 

ir Distulvojarzie
3711 So. California A ve.

Tel. Lafayette 8700 
< —>

Mylėdamas sportininką Ka
roli Požėlą, užėjau jį aplankyti 
ir pasiklausti kaip jam patinka 
Rožių žemė (Roselandas). Pa
klausus kur p. Požėla, atsakė, 
kad esąs svetainėje. Įėjęs sve
tainėn matau tik, kad žmogus 
•tsigulęs ant grindų valo dul
kes iš po radiatorių, bet Požė
los nesimato. Priėjęs arčiau ir 
paklausiau kur yra p. Požėla, 
žųiogus pašoka nuo grindų ir 
■ako:

Aš esu Požėla. Ar jau ma
nės nebepažysti? — klausia jis 
nustebintai. ,

Bet kur jį galima pažinti, kad 
lis visas suodinas kaip kamin- 
kretis, o kada atsistojo, tai pra
kaitas nuo jo veido taip varvėjo, 
kaip nuo stogo po lietaus.

Aš nesuprasdamas n no ko jis 
aip sušilti galėjo, paklausiau su 

kuo jis ritasi. Bet Karolis, 
braukdamas nuo veido prakaitą 
ir rodydamas į krūvą dulkių, at
sake :

— Su dulkėmis kariauju. Ma
tai kiek to brudo prišlaviau. 
Kaip šis namas apleistas! Kad 
pamatytum kas ten yra po stei- 
čium, kur musų artistai rengia
mi, tai tiesiai i tvartą panašu. 
O juk taip palikti negalima ir 
pas mus viskas turės būti šva
riai.

O kaip Roselando žmonės, 
ar jau kiek susipažinai su jais? 
— paklausiau.

Karolis su didžiausiu džiaugs 
m u atsakė:

Broleli mano, man rodos, 
kad geresnių žmonių niekur ne
galima rasti. Jie visi mane pa
žysta, mane myli, daugelis atei
na pasveikinti. Tiktai man var
gas, kad aš negaliu taip greitai 
visus pažinti ir kartais savo ge
riausio draugo galiu neprašne
kinti. Bet ką darysi? — su lai
ku susipažinsime.

— O kaip greitai pradėsite 
treniruotis? — paklausiau.

— Matrasą jau turim, ana 
kampe suviniotas guli. Dar rei
kia įtaisyti pirtį, kur ristikai ir 
kumštininkai galėtų nusimaz- 
gati. Ir kada nebus draugijų 
parengimų ir mitingų, tai mes 
lavinsimas visokio sporto.

— Rep.

Town of Lake — J. J. Zolp, 
4559 So. Paulina St. ir Kazlaus
kas, 4559 S. Hermitage.

Lietuvos konsulate, 60Š So. 
Diearborn St., Naujienų Redak
cijoje, Dr. Makaro ofise Rose- 
lande, 10748 S. Michigan Avė.

North Side — pas V. Daugir
dienę, 1645 Wabansia Avė., 
Bėauty Parlor, 1^57 ‘/y Milwau- 
kee Avė., Radio Shop, 1559 Mil- 
vvaukee Avė.

Moterų draugijose ir pas pa
rodos rengimo komitetus ir val
dyba.

Visi neparduoti tikietai turi 
būti sugrąžinti ne vėliaus kaip 
balandžio 12 d., • paskutiniame 
viešame parodos susirinkime, 
Mark VVhite Squai;e mažojoje 
svetainėje, 8 valandą vakare.

Malonėkite visos tos moterys, 
kurios apsiėmėtisjalinti tikie- 
tus, pribūti į tą susirinkimą ir 
priduoti pinigus, ir likusius ti- 
kietus. Valdyba turi visus pi
nigus ir tikietus pristatyti 
VVoman’s World’s Fafr valdybai 
mieste, balandžio 13 dieną.

Visi kiti svarbus reikalai, 
kaip darbininkių paskirtimas ir 
kiti parodos dalykai bus galuti
nai apsvarstyti.

Moterys ir merginos nepa
mirškite 
kietus.

Peeritą trečiadienio vakare p. 
Lukšto svetainėj įvyko susirin
kimas, kuriame tapo atgaivintas 
republikonų kliubas* kuris, per 
du metus nelaikė savo susirin
kimų. Tapo išrinkta nauja val
dyba ir nutarta sušaukti mass- 
mitingą, į kurį pakviesti 
rius kandidatus.

Seniau šis kliubas buvo 
skaitlingas 
po 
kimų, 
tynių,
veikimas 
bar vėl pradedama daugiau veik
ti politikoje. — Koresp.

ir veiklus, 
miestelio

tų didėlių

įvai-

gana 
bet 
rin-

muš-
pereitų 

po 
lietuvių k politiškas 

apmirė. Bet da-

Matysim save filmoj

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, UI., Lap
kričio mėn., 1907, palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius motiną, 
broli Franciškų, seserį Bronis- 
lavą ir brolienę Stanislavą. Da
bar randasi prirengtas į pasku
tinę kelionę, namuose 4514 So. 
Paulina S t.

laidotuvės įvyks Panedėly, 
Balandžio 5 dieną, 8:30 valan
dą ryto iš namų j Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, a iš ten bus nu
lydėtas j 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 Brolienė

Laidotuvėse patarnauja gra
borius 1. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

DR. VAITUSH, O. D.
S**"*'*" 3

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą, kuri? 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu* 
mo, skaudamą akių karšt], 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. Speciali1 atyda at
kreipiama { 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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
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 Milwaukec Avė., 2 fl.

balandžio 12 d. ir ti- 
— Valdyba.

Cicero
194 kp. susirinkimas

Bus balsavimas centro 
sei- 
rei-

Atvykęs iš Los Angeles p. 
Valuckas jau “nupikčino” daug 
įžymių vietų ir asmenų. Pir
miausiai pateko į filmas 18-ta 
kolonija su “iM'dieviais” ti
kinčiais. “Naujienų” visas šta
bas pateko ant filmos. Patys 
nežino, kaip atrodys. Tai ma
tysim 6 balandžio Lietuvių Au
ditorijoj, kur tie visi paveiks
lai bus rodomi. Matysime kun. 
Aibavičių ir šiaip žymesnes, 
biznio įstaigas. Pakliuvo ant' 
filmos ir Vanagaitis, pasimai
šęs aštuonioliktoj kolonijoj.

Neišliko nepatekę i filmas 
West Side ir Bridgeportas.' 
Bridgeporte sučiupo art. J. Ba
bravičių ties Stankūno photo.- 
Feliksas Zaleckis pasirodys 
visur. Jis buvė lp. Valuckui kel
rodis.

Butų patekę j “pikčius” per
eitą nedėlią visi parapijonai. 
Blogas oras pakliudė.

Gražus Velykų oras sutrauks 
į filmas visus ebieagiečius. 
Geib. Valuckas ruošiasi nufil
muoti Cliicagos Velykas, kada 
žmonės eina iš bažnyčios.

“Nupikčins” ir t kitus, kurie 
pasipainios po aparato kojomis.

Dėlto bukite visi pasipuošę 
Velykų dienoj. Visai netikėtai 
pamatysite patys save filmoje. 
Neužmirškit 6 balandžio (utai- 
ninke po Velykų) ateiti vakare 
į Lietuvių Auditoriją, kaip 8 
vai.— Rep.
....... ■—III II ......... ..................................

VINCENTAS -MARKEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

ir paliko dideliame nubudime 
moterį Nettie Markevičienę, 
taip pat paliko dukrelę Pa
rėtą ir žentą Kazimierą Ka- 
bclą ir sūnų Vincentą 12 me
tų — Amerikoje. Atsiskyrė iš 
musų palikdamas mus nuliu- 
dusins ir pilnus širdgėlos ba
landžio 2 d., 1926 m., 11:30 
iš ryto, l’šįįvveno ant šio svie
to 52 in'čtu, o šioj šalyje 30 
melų. A. a. Vincentas Marke
vičius gimė Lietuvoje, Kauno 
mieste. Dabar randasi pri
rengtas į paskutinę kelionę, 
namuose 2725 W. Fulton St.

Laidotuvės įvyks balandžio 
(> d., <8 vai. iš ryto iš namų į 
šv. Mikolo Arkainiolo bažny
čią, kur atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti mirusiemjam pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą. /

Liekame nuliūdę#
Moteris, duktė ir sūnūs 

Markuvičiai.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius A. Masalskis., Telefo
nas Boulevard 4139.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegrainų

kol 
lai-

SLA.
įvyks antradieny, bal. 6 d., Liuo- 
sybės svetainėj. Pasistengkime 
visi būti šiame susirinkime, nes 
tai bus labai svarbus susirinki
mas,
valdybos, rinkimas delegatų 
man ir kiti svarbus kuopos 
kalai bus svarstomi. •

Visi SLA. nariai bukite, 
dar nėra volu. Pastaruoju
ku atsirado nemažai “gerašir
džių” žmonių, kurie pasivadinę 
save “darbininkais”, skleidžia 
lapelius, šaukia susirinkimus ne
va gelbėjimui SLA. ir net su

Pranešimas
siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Lietuvių Dcntistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
. Netoli Ashland Avė.

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

W. J. STANKŪNAS '

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

FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali 

škuriras.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yartis 1546
Res. Tel.

b Beverly 2300

Simpatiškas —
Mandagus —-
Geresnis Ir Pi-

------- ---

tų Patarnavi
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS 
4901 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

[Pagydo 
l'SAIDES, 
ptones” 

I hs tulžyje).

PENE-
“Gal-

(akme-

l)-Be operacijos, 
• lyginai be pa
vojaus ligonio

2)-Be
;3)-Be
4)-Be

skausmo.
išgąsčio.
jokio pa

vojaus ligonio 
sveikatai.

GYDO pasekmingai širdies, vidu
rių, nervų ligas, reumatizmą, strė
nų gėlimą ąir kitas ligas. Nesilp
nindamas jus vaisiais nei opera
cijomis nevargindamas. Gydymui 
vartoja NAPRAPATIJOS mokslo 
būdą. /
Profesijonalj patarnavimą teikia 
savo ofise

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

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

kai nuo dusulio ir nuo 
augs tos temperatūros

• kenčiantiems

MRS. V. AGLYS
Dressmaking & Millinery

7017 So, VVestern Avenue
Tel. Proapect 8289

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

BATTERIES PIGIAI’!
VVestern Auto Supply & Bat» 

tery Service
4614 So. \Vestern Avenue.

Tel. Lafayette 7422
Mes priimamv jūsų senas 

batteries. kuomet pirkaite nau
ja*.
Auto Accesories Ford dalys

su

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.» h BU ■ ■■■■ ■■-!■■ ■ ■■■Z

* $

Pranešimas Joge!
JOHN J. ZOLP

Važiuoja Gegužes menesyje
exkursiju I/.otuvon aidžiausia lai
vu |»asaulyje ir ypatiškai patar- 
naus kelionėje. Kufie manote 
važiuoti, prisidėkite iš anksto, kad 
galima Imtų sutvarkyti pasus ir 
kitus kelionės dokumentus.

Sąžiniškas patarnavimas 
visuose reikaluose 

Padaromi ir užtvirtinami 
įvairus dokumentai.

Parduodami namai, lotai
” ir farnios

Perkami ir parduodami morgičiai, 
bonai ir Šerai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St„ 

Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, 1LL.

•< i

Šiuomi turiu garbę pranešti 
visiems lietuviams, kurie rei- _____ __________
kalavo mano patarnavimą 
praeityje. Dabar tariu ačiū 

suteikimą teik-
ti patarnavimą.

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

J. F RADŽIUS
LIETUVIS GRABORIUS

668 Wost 18th Street
Telephone CanaI 6174

Skyrius: 3238 So. Halsted Street
Telephone Boulevard 4063

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

’ 3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansaf

I. J. ZOLP
GrahoriUh ir Pagrahų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 U 46th St., Chicago

iTmšsi ’
Lietuvis Graborius 

ir Balza m uol o jas 
2314 W. 23rd Place

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. ('anai 1271 
ir 2199

Dykai išbandymas metodo kurj gali 
vartoti kiekvienas be jokio nešina- 

gumo arba sugaišinio laiko.
Mes turime metodą kaip sukoncroiiuoti 

luaulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
um4t ją mūšy išlaidomis. Nedaro skirtu- 
no ar jus neriai sergate ar dabar pradėjo- 
e sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Airth- 
na Urba augAta temperatūra, jus priva- 
ote reikalauti dykai iibandymui musų me- 
;odo. Nedaro, skirtumo kokiame 
iųs gyvenate, jūsų amiius arba 
n&s, jei jus kenčiame nuo dusulio 
cfitos temperatūros, musų metodas 
>ėa jums greitai.

M« specialiai norime pasiųsti 
eurie turi >te vilties Ilgas,, kur 
ormos įkvėpuojančių gyduolių, 
irirengimų, “patentuotų durnų* 
icpagelbėjo. Mes norime parodyti 
Henam musų MkaMials, kad musų mėto
tas yra paskirtas praAaiinti visus negali
nus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
>Mroxyzmua.
Tm dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 

kad nepraleidus bent vieną diena. Rašyki
te tuojaus ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsių»kite kuponą. 
Darykite tai iiandlen — jum* nereikia 
mokėti nei už pakto ženkleli.

utaiėmi. 
arba au-

pagel-

tiems 
visokio* 
opiumo 
Ir tt .

kiek-

Dykai Kandy oi n kuponas 
Fruntier Asthma Co., Rm. 5LD.

Niagara and Itudvon SU., BufLulo, N. Y
Ateitiakite dykai bandymui me

todo pas:

6<'^kelloggs
TASTELESS CASTOR OIL

Labai geras castor oi) pa
darytas dėl medikallo var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kvlloęg's 
butelukuose b su lakeliais. 
Pas visus aptickorins



8 NAUJIENOS, Chicago, III. ' šeštadienis, Baland. 3, 1926

Pranešimai SIŪLYMAI KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
KAMBARIS vendai vyrui, 833 \V.

PI. 3 lubas užpakalis. VYRŲ

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

RUIMAS rendai vaikinui, fronti-; 
uis, su visais parankurnais, 2 lubas. 

3251 Si. Lowe Avė.

PARSIDUODA restauracija pilė 
šais teatro ir šokių salės, pigiai.

•1252 Archer Avė. II augštas

RENDAI kambarin . dėl vieno ar 
dviejų vaikinų. Kambarin šviesus 
ir karštu vandeniu apšildomas. 2 iš 
fronto. J. Batui’.s, 3313 S. Union

kare, Lietuvių Auditorium svetni- 
nėj. 3133 So. Halsted St. Visi kliu-) 
biečiai malonėkite susirinkti, nes 
raminsi daug svarbių reikalų ap
eiti apie kliubo rengiamąją vaka
rienę. —A. J. Lazauskas.

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

Prieinamos sąlygos.
Geras agentas gali uždirb

ti nuo 8 iki 10 'tūkstančių Street

PARDAVIMUI įvairių daiktų 
krautuvė (dry goods). Parduosiu 
pigiai. 2616 W. 63 SI.

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

RUIMAS rendon naujam name, 
gražioj apylinkėj, vandeniu apšil
domas. Ruimas ant vendus dėl dvie
jų ypatų. 1618 So. 50th Court,

Cicero, III.
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš

kas Kliubas laikys mėnesinį susi-, 
rinkimą nedėlioj. balandžio I d., 
I vai. po pietų, Lietuvių Audito-į 
ritini, 3133 S. Ilal’.lcd St. Visi na
riai malonėkite laiku susirinkti, 
nes randasi daug svarbių dalykų 
įplurti. —S. Kunevicze, rašt.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

dolerių j metus. Atsišaukit 
tuojau j real ėst a te ofisą.

JACOB J.
LEWANDOWSKI

11750 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI grosernė, mokyklos 
daiktų ir visokių mažmožių, l’arduo- 
1 siu pigiai tik šią nedalią. Svarbi 
! priežastis. 3518 So. Wallace Street, 
, Chicago, III.

SLA 185 kuopos mėnesinis susi
rinkimas neįvyks nedėlioj, balan
di’ > I <1. iš priežasties Velykų 
-ventės. Sekamas susirinkimas bus 

šaukiamas atvirutėmis. Susirinkimo 
laikas bus praneštas vėliau. Prašom 
temyli sekamą pranešimą.

Kuopos Valdyba.

ir

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties — 
—Gal Reikia Anglių?

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

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avcnue

-w-——  . 
SALESMANŲ. Didelė įstaiga rei

kalauja lietuvių ir angliškai kalban
čių vyrų, kurie galėtų tikti tiesiog 
veikti su pirkėjais, tinkanti būti ir 
viršininkais. Tai yra labai retai pa
sitaikanti proga dėl energingų dar- 
binhikų. Atsišaukite:

1105 W. 35th St.

PARSIDUODA šuniukas “taksiu
kas", geros veislės. 691 I S. Robey 
Street.

PARDAVIMUI bučernės fikčeriai, 
naujos mados, Brovvman Bros, iš
dirbinio, jūsų pačių kaina. Gali 
Imi perkraustyti ir sustatyti bile 
kokioje apielinkėje. Veiki! greit 

3329 W. North Avė.
REIKALINGAS šiančius, mokantis 

savo darbu. 718 W. 33 St.
... . i ..j j ,1. _■„■■g?

Roseland. — L. D. K. Vytauto 
dr-jos .Nr. 2 susirinkimas įvyks 
sekmadieny, balandžio' 4 d., 2 vai. 
po pietų, K. Strumilos svet., 158 
!\. 107 St. Nariai atsilankykite, nes 
turime svarbių reikalų apkalbėti.

R. Mikšys, rasi.

AUTOMOBILIAI

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimų sekmadieny, 
balandžio I d., I vai. dieną, Lietu
vių Auditorium svet., 3133 South 
Halsted SI. Visi nariai susirinkit 
laiku, nes randas svarbių reikalų 
< ptarti. —P. K.

'I’el. Yards 7282
BR'DGEPORT PAINTING 

& HDVV. CO.
Malcvojani ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

ŠIUOMI 
visuomenei, 
tomobilių

81 kuopos
šc.š-mėnesinis susirinkimas 

tadirny, balandži > 3 d., 
vakaro, Liuosybės . sve 
Vv’abansia Avė Svarbių reikalų 
Iri v si nariai prašomi laiku 

■ irinkl*. — J. Lapaitis, lašt. .

kaip <3
1822
(Il
su-

Tel. Yards 6062
V. M. STULPINAS
Parsiduoda 2 flatų, 6 kambarių 

mūrinis namas, Parkholme-Cicero, 
vandeniu šildomus, arti elevator, 
rendos geros, už $14,800. Inmokė- 
ti i ei kia $6,000. Likusius kai ven
dą. Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

3311 So. Halsted Street

PRANEŠAM Chicagos 
kad turim naujų au- 

agenturą, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebaker 

j yra 27 arklių jėgos II. 1’., ir pil- 
l nai aprengtas '4 durių sėdau kai- 
i nuoja $1174. Taipgi turini daug se- . _ a •

PARDAVIMUI. Už $125 nu- 
pirks’ite mano $500 vertės gro- 
jiklį pianą, 50 roleiiy muzikos 
ir kaili net benčius pridedamas. 
Turi būt parduota tuojau. Di
delis bargenas. 
dėlioj iki 5 po 
dienomis iki 9 
Storage Ilouse, 
son St.

Atsišaukite ne- 
piety, kitomis 
vakare. ABI’ 

1646 W. Madi-

KAMAI-ZEMF
nų karų,, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes priim
sim

I)

MILDA* AUTO SALES 
3121 So. Halsted Si.
I'el. Boulevard 11)85 

Kuraitis ii’ A. Kasulis, <vedėjai

Draugijų Sąryšis rengia šokius 
Velvku dienoj, nedėlioj, balandžio 
l d.. K. Strmnilo svetainėj, 107 St. 
ir Indiana avė.' Pradžia 7 vai. va
kare. Kviečiame visus atsilankyti 
į šokius ir linksmai laiką praleisti 
prie geros .K;>z. Pociaus muzikos.

Kviečia Rengėjai.

BARGENAS naujų ir senų 
mobilių.

auto-

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

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
9927 S. Michigan Avė.

Pullman 1091

JACOB J.
LEWANDOWSKI

Cicero. — Lietuvių Ramiomis Ro- 
žė.s Paš. Kliubn susirinkimas įvyks 
’.ubatoj, balandžio 3 d., \Valter 
I nk.što svetainėj. 1500 S. 19 Avė., 
7 vai. vakaro, sis susirinkimas la
bai -svarbus, nes bus apkalbama 
apie Kliubo namo statymą ir apie 
Ve’ykų šokius. Atsilankyk it visi 
nariai. —Valdyba.

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

RAKANDAI 11750 So. Michigan Avė

Rofieland. Ealandž'o 5 d., 7:30 v. 
vakare K. Strumilos svetanėjeje, 158 
E. 107 St.. kampus Indiana Avė, įvyk i 
Lietuvių Darbininkų Namo Bendrovės 
čerininkų mėnesinis susirinkimas. 
Visi šėiininkai <r šėrininkės atsilan
kyk'te paskirtu laiku, nes bus svar
stoma '•r-ni ii\ nauji bendrovės reika
lai. — I. Tamašauskas, sekr.

STOGDENGYSTft
Jusli stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $1. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicngoj Ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lavvndale 011-4.

BARGENAI
Pardavimui išmuštas parloro se

tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpetas, liampos, ra
šymui stalas, 6 tubii radio setas, vis
ką^ kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drexel Avenue
Tel. Hyde Park 7186

Velyky Margumai

Jaunosios Birutės lietuvių 
bos ir gramatikos pamokos 
šiandie. 10 vai. ryto, Mark 
Sonaic (Engine Room). Visi 
bukit laiku. —Valdyba.

kal- 
įvvks 

\Vhite 
nariai

PIRKIT PLUMB1NGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI? 35% 

Mes oardun lame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply CoM 
1637 Mest Diviaion St., 

netoli Marshfield

PARDAVIMIH 4 kambarių ra
kandai. 2 lovos, 3 stalai, gramofo
nas, 2 pečiai, 2 komodės, veidrodis, 
paveikslai, fronto setas ir daug 
krėslų. Parduosiu visus sykiu, 
giai, nes važiuoju į Lietuvą. 

731 \V. 18 SI. 
Po 6 vai. vakare 
2 fl. iš užpakalio

PARDAVIMUI

P»-

Draugystė Atgimtiem Liet, lautos 
\\ i ų ir Moterų laikęs mėnesinį 
: ulirin'kim.ą balandžio I d., 1 vai. 
po’ pietų, Lietuvių Tautos parapi
jos svetainėj, 3501 *S. Union Avė. 
Mnhrėkite draugai visi atsilankyti, 
nes vra svarbiu dalykų dėl aptari-’ ....  .........i...................................... 1ir malonėkit pasiimti draugys- 

:eiiklėlius, nes jau yra gatavi.
B. Bubinskienė, sekr.

BAGDONAS BROS.
MOVIKG, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EKPERTS 
Long distance handlin^ .

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yda 3408—Blvd. 7667 Office

$120 už grojiklį pianą, benčių, 
kabinot ir gerus volelius, gerai už
laikomas, nes nėra vaikų šeimynoj. 
Išmokėjimais nuo atsakančių /Juo
nių. Statykit šiandien. 2332 \Vest 
Madison St.,'1 fl.

Liet. Mot. Draugijos Apšvietus su- 
> linkimas ateinančioj nedėlioj nebus, 
iš priežasties, kad tą dieną pripuola 
Velykos. Sekantis susirinkimas bus 
gegužio 2 d., 1926. Sekretorė.

BRIDGEPOKTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap- 
rupinami “Naujienoms” gana anksti.) 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį) 
į savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve- ( 
r anti pažymėtame zone, o <la neap- 
l upinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Ąušros 
knygynas. 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevnr.l 9663)

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
. Grosernių, Bu-

Černių, Delikate- 
ssen, Ręstauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

E^-^^specialumas Geras patar- 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 Sb Štate St.

GROJIKLIS pianas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta
las, da-bed lova, skalbinyčia, 9yl2 
karpetai, $22 Įtampa už $10.

4843 S. Michigan Avė.
Kenvvood 2514

TURIU parduoti tuojaus iš prie
žasties apleidimo miesto .savo $800 
vertės grojiklį pianą už $110, yra 
75 roleliai ir benčius, $50 cash ir 

$10 į mėnesį.
MIKOEAITIS, 

6512 So. Halsted St.
1-inos lubos

PO

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
4

MANsfield 7800
A. H. REGAN -

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

4753 W. Madison Street 
..i  ........................ ....—*

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

Aš Ona Pabalienė ieškau Vladis
lovo Palonio. Paeina iš Lietuvos iš 
Mi.škių. Pirmiau gyveno Philadei- 
phia, Pa. Atvykau Chicagon. turiu 
svarbų reikalą. Prašau jo paties ar
ba kas apie jį žino pranešti; iiusiu 
dėkinga. Ona Pabalienė,

691 » S. Robey St., Chicago 
lot. Heinlock 0515 

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

3328 So. Halsted Street, 
Tel. Boulevard 0179

Už pusę kainos parduosiu ar
ba mainysiu grosernę 
arba automobilio. Su 
kreipkitės pas

A. GRIGAS
3114 So. Halsted
Tel. Boulevard 4899

aut loto 
reikalu

St.

ISREKUSVOJIMUI ir
ANT RENDOS 3 kambarių fla

tas; via elektra, gasas ir maudy
nės. tik blokas* nuo Archer karų 
linijos. Kaina *18 j mėnesį. Savi
ninkas a.t antrų lubų iš užpaka-

Tel. I>afayette 8324
JOŲN VILIMAS 

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

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

CHICAGO, ILL.

RESTAURANTAS greita; i parda
vimui, geras biznis, prie mokyklos 
ir Bell telefonų įstaigos. 1510 West 
Harrison Street.

>211 So. Kildavę Avė, 
iri. Lafayette 6687

SIŪLYMAI KAMBARIU
REIKIA DARBININKy

MOTERŲ

•LIETUVIŠKAS MOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų .apsi
gyventi, vyrams 
valgiu arba be

-REIKALINGA mergina veiterka 
dirbti restaurane, 1811 S. Halsted 
Street.

nrbu moterims;
valgio, $3 ir

$8 į savaite su vulgiu 
PETER GADEtKO

Halsted St.16015 So.

su
$4. namus ir dvi mergaites.

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
Geistina 

butų, kad turėtų paliudijimą kur 
pirmiaus dirbo. K. Sirnkaitis, 3634 
So. Hcrmitage Avė.

NAMAI-ŽEME

LINKIU SAVO KOSTUMERIAMS 
LINKSMŲ VELYKŲ

NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME
EKTRA! EKTRA!

Didžiausias 
Bargain

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

IŠSIMAINO 3 l'ialiĮ puikus namas, 
su trijų karų garažu; namas ran
dasi Brighton Parke, netoli lietu
viškos bažnyčios, namo paranka
mai vėliausios nųidos; parduosiu už 
$8.75(1 arba priimsiu mainais biz
niu vą namą, lotą' mičernę, restau- 
rantą, Dry Goods.šlorą arba Room- 
ing Ilouse.

PARSIDUODA j flatų naujas niu
ro namas, 2 flatąi po 4 ir 2 po 5 
kambarius; kam mokėti už 2 flatų 
817,009 ai’ $18,000, kad galite nu
pirkti 4 flatų už.$17,500. Reikia piA 
nigais apie $400ąbiSiamas pals mo-, 
kas ir pinigų l&Ra nuo rendų.

IŠSIMAINO 3 flatų muro namas; 
mainysiu ant nedide’čs fanuos, ne
maišant valstijos; farnia turi būt iš
mokėta. Namo kaina $9,500.

IŠSIMAINO bizniavas namas, sto
ras su tflmis Hutais, namą paran- 
kinnai vėliausios mados; mainysiu 
ant mažesnio namo nepaisant apy
linkės, arba ant fanuos netoli nuo 
Chicagos.

ŠTAI GERA 
didelį 
$150,000 
transfer 
mainyti ant tokio namo. Su viršmi- 
nėtaiš reikalais kreipkitės pas

namų, 
vertės 
konerį

PROGA; kas turite 
nuo $50,000 ligi 

namų; žmogus turi 
North Sidėj ir nori

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ. 
Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI nauja muro, 6 kamb 
bungalovv, garu šildoma, kieto med
žio išbaigta. 80 pėdų lotas. $3,000 
įnešti, o likusius $50.00 į mėnesį. 
Vienus blokas nuo Kedzic Avė. arti 
mokyklos, bažnyčios ir Storų.

Savininkas
5223 So. Savvyer Avė.

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mės. netoli South Haven, Mieh., 7 
kambarių namas, geras vanduo, 
Holand tarnas, $4500 barnė, kaina 
tik $4000, cash $1500, kitus išmo
kėjimais. Standard Moulding Co., 
812 Dix St. Huyninrket 1665

GERIAUSIA PROGA
h'bitinis mūrinis namas, fialai po 

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

W. A. ROBINSON
4022 Madison St. Kedzie 1551

VVISGONS1N FARMOS. Parsiduo
da 40 akerių ūkė su gerais budin- 
kais, pusė ariamos, pusė ganyklos, 
7 mylios nuo miesto, 1 mylia iki 
mokyklos. Patartina lietuviams 
pirkti, nes labai gražioj vietoj ir 

* lurime sodną iš 30 medžių. Lietu-
— vlų randasi apie 30 šeimynų. Del 

platesnių žinių rašykit savininkui,PARSIDUODA tulšiai dėl laikrod- i . . . . , M
žiu taisymo labai pigiai. Iš priežas-’ Paul Chekaitis, Medlord, Wis., R. 3 
ties, aš apleidžiu šj biznį, ir aš ga
liu pamokint pirkėją jeigu .reikalau- | 
tų, uždyką. Pirmiausia meldžiu tele- T . .
fonuokit Boulevard 4996, klauskit .J« manote pirkti arba staty- 
CHARLES LUBCZIK, 1747 W. 47th ti namą, pamatykit šitą 3 aug- 
S2‘H’L6:0° £hlCagO’ _ štų namą, 7721 Hermita^e Av.

PARDAVIMU t restaurantas geroj' Octagon užbaigimo, francuitt, 
vietoj. Biznis: geras ir seniai gyvuo- , ki langai, poi’Čiai miegojimui, 
ja. Pigi remia, ilgas lysas. i'arduo- Cementuota ėlė, kaina nupigin

1 - ta, $22,500, cash $5000 Ahern

BARGENAI 3 FLATŲ

Atsišaukite:
BRIGHTON PARK RESTAURANT an,| ManRan, 1542 W. 79 St 

3955 Archer Avcnue 
Phone Lafayette 4741 otcvvai t U<>br»

2 flatų po 6 kambarius namas, 2 
-mašinų garažas, lotas 50x125, kaina 
$12500, randasi 53 ir Artesian Avė.

2 flatų po 5 kambarius naujas na
mas, kaina $15700, randasi prie 6tst 
St. ir Marshfield Avė.

3 flatų 2 po 4, 1-3 kambarių na
mas, lotas 50x125, kaina, $7000, ran
dasi 41) St. ir Maplevvood Avė., arba 
mainysiu j 6 kambarių cottage.

4 flatų po 4 kambarius muro na
mas, kaina $10500, randasi prie 33 
St. prie bažnyčios.

2 flatų po 4 kambarius medinis na
mas, kaina $5700, cash $2000, randa
si prie 45 St. Tai man Avė.

3 flatų, 6 ir 2 po 4 kambarius na
mas. kaina $7000, randasi 
ir Union Avė.

5 flatų po 4 kambarius 
kaina $30,600, randasi 
Halsted St.

2 flatų 6 ir 4 kambarių namas, kai
na $3000, cash $600, arba mainysiu 
j lotą.

2 flatij po 4 kambarius namas, kai
na $4300, cash $1500, randasi 29 St. 
ir Upion Avė.

6 kambarių cottagė, 4 karii gara
žas, kaina $4500, cash $1000.

4 kambariu cottage, kaina $2900, 
cash $1000.

Čia viską aš negaliu sudėti, aš tu
riu milionus namų ir aš noriu dar 
daugiau namų turėti. Kas turit par
duot arba mainyt namus, biznius, far- 
mas, lotus, visados kreipkitės pas 
mane, gausite tikrus ir teisingus bar- 
genus.

C. K. VALAITIS CO.
3404 So. Morgan St.

'I'el Yards 1571

PARSIDUODA lotai ant Western 
Avė., tuojaus už Bltie Island, III., 
tai yra 2 kampai, arba aiškinus pa
sakius visas nedidelis blokas, tarp 
Spaulding Avė. ir Maple Avė. 
Western Avė. yra 128 pėdos, 
Spaulding Avė. 129 pėdos ir 
Maple Avė. 75 pėdos. Western

prie 33 St.

su štoru,
32 St. ir

N. E. KAMPAS 65 St. ir South 
Winchester, moderniškas 4 flatų 
mūrinis namas, 2-5 ir 2-4, 2 karų
mūrinis garažas, kaina greitam par
davimui $5000 įmokėti, kitus po 
$100 ir nuošimčius, įplaukų $2400 
metus, savininkas

Atsišaukite
I fl. frontas.

i

FRANK M.
1922 W

O. 1'00 LE, 
65 St.

PARDAV1MUI
13 APARTMENTŲ CICEROJ

Namas tiktai 9 mėnesių senas, 3 
ir 4 kambarių, netoli Chicagos eleva
torių, garu šildomas, visi kambariai 
šviesus, rendų virš $9000 i metus, 
reikia tiktai $18000.

Del tolimesnių informacijų atsi
šauk it vakarais.

A. O. ZAHRADNIK 
2120 South 51st Avė., Cicero, III. 

'Peleplione Cicero 2360 W X

6 KAMBARIŲ rezidencija, paran
ki transportacija, netoli mokyklos, 
kaina $6500. cash $500.

KRAUTUVĖ ir 6. kambarių fia
las, 50 pėdų lotas, 
Kedzic, 
$1000. 
3124 /W. 63rd St.,

38 St. netoli 
$9500, įplaukų $90, cash 

llbvvard E. Waller <>>., 
Chicago, iii.

MŪRINIS namas, 2 f lutų, 5 ir 6 
kambarių, moderniškas, garu šil
domas, cash $3900 arba $4000. Sa
vininkė, 6810 Evans Avė. Fairfax 
0673.

PINIGAI
Lotas — kampinis, Hahiilton ir 95 

St., 112x109 pėdų, apkainuoti grei
tam pardavimui pigiai.

PLUMMER REALTORS, 
7801 S. Halsted St. Slevvart 7101

PARSIDUODA lotas ant Oakley 
Avė., tarp 71 ir 72, gera vieta, lietu
viška kolionija. Parduosiu pigiai; 
visi įrengimai jau įvesti, kaina tik' 
$600.

Atsišaukite
ST. KLANSOS, 

1322 So. 49th Ct., Cicero, III.

TUR1U 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 kainą, be agentų ir 
komišinų. Dei platesnių žinių kreip
kitės adresu FRANK BAGDANSKY, 
P. O. Box 28, Necedah, Wis.

KAS- turit lotus ant pardavi
mo tarp 63rd St. ir 56th St. ant 
Crawford Avė. Atsišaukite

J. BRUKNIS 
<3201 So. Halsted St.

Phone Boulevard 9053

ANT pardavimo namas, mūrinis, 
sun parlor, po 5 kambarius, 
tai ir garažas <lel 2 mašinų 
tuščias lotas, 3011 W. 41st 
Brighton Park.

Atsišaukite pas
S. RUMCHAKS 
788 W. 31st St.

JACOB J. 
LEWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė
PARSIDUODA 2 pagyvenimų na

mas ir lotas arba mainysiu į fariną. 
Jonas Tandzigolskis, 5245 S. Fair- 
field Avė.

Ant 
ant 
ant 

Avė. 
išcementuotą ir užmokėta, ant šo
ninių gatvių jau sudėti “sidwalkai”.‘ 
ši vieta yra labai tinkanti bile ko-| 
kimu bizniui, o ypatingai štai kam: 
“Gasoline Filling Station”, aptiekai, j 
restauranni, “ice creain parlor , A 
“Road Ilouse", “Soft Drinks Parlor” 
ir tain panašiems bizniams, nes (ai 
yra, aiškinus pasakius, raktas į prie
miestį Posen, Specialville ir Har- 
w»y, III. Čia yra po pat akių apie 

'40,000 gyventojų ir visi turi va
žiuoti arba eiti VVestern Avė. Ant 
šio kampo yra pastatytas “street- 
karių station" ir visi apielinkės 
gyventojai turi ateiti ant šio kam-' 
po, kurie nori važiuoti karais arba! 
traukiniu į Chicagą arba į kitus 
priemiesčius. Štai kas yra svarbu^ 
žinoti pirkėjui šio ploto žemės: pa
gal Spaulding Avė. eina “Grand 
Trunk” gelžkelis, o šiuo gelžkeliu 
labai daug žmonių važiuoja į Chi- 
cagą ir atg«l. Taigi trumpu laiku 
čia bus apart “streetkarių” stoties 
ir gelžkelio stotis. Dabar galite su
prasti koki yra ateitis šiai vietai,, 
nes j«u dabar yra labai “busy cor- 
ner”, o kas bus ateityj! Kadangi šis 
plotas žemės turi apie 
turkampių pėdų, tai yra 
vietos pastatymui hile 
dinku ir dar užtektinai 
ka dėl “parking space” 
mobilių; įvažiavimas labai paran
kus, nes kaip jau pirma sakiaus, 
randasi tarp dviejų gatvių, o pry- 
šakis ant Western Avė., prie “street
karių” ir gelžkelio stočių.

Šis plotas žemės tuom tarpu par
siduoda labai pigiai, nes yra tam 
tikros priežastys, kuriu čia negali
ma aiškinti, bet užtikrinu, tam, ku
ris nupirks šią žemę, kad jo pini
gai susidubeltavo.s į vienų metą lai
ko.

Daug yra pasiūlymų nuranduoti 
šią vietą ant. 15 arba 20 metų per 
Chicagos graikų syndikatą su ga
na didele renda, bet ši vieta nėra 
ant rendavimo. bet turi būti par
duota,— ir bus parduota į trum
pą laiką už visai prieinamą kainą 
su lengvais išmokėjimais, bet pir
kėjas turi turėti nemažiau $5000 
cash. .I

Čia yra milžiniška proga žmogui 
kuris turi $5000 cash ir sveiką gal- ■ 
vą ant savo pečių. Kadangi tokių į 
atsitikimų labai, labai retai atsitin-1 
ka ir tie, kuriems teks skaityti ši 
pranešimą, meldžiu pranešti ir ki
tiems apie šią nepaprastą progą. į 

Patar ė sako: “Vienas geras žing
snis padaro žmogų laimingą ant 
viso jo amžiaus.” Čia kaip tik ir 
yra tas žingsnis, taigi nepatingėki-' 
te nužingsniuoti į “Naujienų” ofisą 
ir kuris bus pirmesnis — tas ir lai
mingesnis.

Del platesnių paaiškinimų kreip
kitės j “Naujienas”, 1739 S. Halsted 
St. Box 730.

MORTGECIAI-PASKULOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL 1NVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Are., 

Lafayette 6788

AR JUMS trumpai su pinigais? 
Skoliname nuo $50 iki $300, sa
vaitiniais išmokėjimais. S. Osgood, 
2231 Division St. Tel. Armitage 
1199.

25.000 ke- 
užtektinai 

kokių bu- 
vietos lie- 
del auto-

Didelis Bergenas
7 FLATŲ muro namas, 3 

flatai po 5 kambarius ir 4 po 
4 kambarius, randasi ant 70, 
St. kampus, lotas 43X^25; me-| 
tinęs rendos $5,412, kaina 
$28,000. Šis namas išsimoka 
rendomis per 5 metus.

KITAS bizniavas namas ant 
Halsted St. Muro namas, storas 
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. Kailis
3313 S. Halsted St. 

Boulevard 4383

PARSIDUODA LUNCH
RUIMIS

su mūriniu namu, vienas 6 kambariij1 
flatas, su beisementu arba be namo», 
Namas randasi 1238 W. 59 St. Taip- 1 
gi parduočiau antrą mūrinį, du flatu 
po 6 kambarius ir 2 Storu ant Grand 
Avė. prie Ashland. Priežastis par- ( 
davimo turiu du bizniu, negaliu 
apsidirbti. 1

Atsišaukite r 
1526 W. Grand Avė.

2 FLATŲ mūrinis namas, prie 
Halsted St., netoli 33 St. krautuve, 
ir 3 kambariai užpakaly, 2 po I 
kambarius flatai ant augšto, rlekt- 

........ t ra, mėnesinių įplauki) $150, 2 karų 
2 fla- garažas, 25X135 pėdų lotas, L.

I na $19,700, išmokėjimais, $10,000 
cash, už kitus morgičius. Brokeriai 

neatsišaukit. «
Box 729

1739 So. Halsted St.

ir šalę
Place,

AN’I’ pardavimo ūkė arba aš 
mainysiu ant miesto nuosavybės; 
160 nkerių geros žemės, su gerais 
trobesiais ir visais ūkės įrankiais 
ir gyvuliais. Platesnių informaci
jų suteiksiu per laišką.

P. \Vaichulaitis,
Baileys Harbor, Wlsconsin

NAUJAS mūrinis* bflngalow, 
su flatu skiepe, tik $7900, cash 
$1000, kitus po $50 j įpėnesj,' 
3332 »S. Hamilton, netoli Mid- 
west teatro. 
Halsted Str.

Hough, 4213 So.

Ar Jums Reikia Antrų 
Morgičių?

Mes turime pigiausiomis kaino
mis Chicagoj. Pasimatykit su mu
mis dėl paskolų.
CHICAGO MORTGAGE CORP. 

735 Roosevelt Kd.

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

College
2407 W. Madison, Chicago, II).

Phone Seelev 1643
M. E. HUTFIL4 Manager

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jtjs galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prirengs 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
į biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber College, 672 and 
651 W. Madison St.. Chicago, III.
<XX1±X±XXXXXZXXXXXXXXXXXT>

ANGLŲ KALBA
mokėti kiekvie- 

šioje šalyje, 
angliškai visur

yra labai svarbu 
nam gyvenančiam 
Kurie kalba gerai 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang- 
hj kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stčs, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo I^e- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS* SCHOOL 
Pnparatory and C-oinmercial 

3301 So. Halsted 81., Chicago, UI. 
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos) 

txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
Praktiškos Automobilių 

Instrukcijos
Yra svarbu dėl automobilių 

chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų 
sistema

me- 
pasi-

HMHHĮĮHI naują 
_____ r ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitčs, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.

KODĖL būti be darbo, kuo
met yra daug gerų darbų. Buk 

kaL* praktiškas mūrininkas ir pleis- 
’eriotojas, uždirbk $75 iki $100 
i savaitę. Jus uždirbsit $18 iki 
$35 kol mokinsitės. Nereik pa
tyrimo. Įrankiai dykai. Blue 
Print ir planų skaitymas. Spe
cialią 10 dienų pasiūlymas. Kur
sas $50.

American Building 
Trade School

4341-43 W. Harrison St.
S. Wabash Avė. Room 1819r.


