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Rusų carininkų kon
gresas Paryžiuj

Diktatorius Pangalos iš
sirinko Graikų prezidetu

Madžurijos Čango aeroplanai 
vėl bombarduoja Pekiną

ll’acilii: aini Atlantic Photo J

Kansas universiteto studentės levo 23 d. planavo sudaryti “huia-hula” chorą ir vaidinti mu 
zikalej komedijoj. Universiteto va d. pa<ip.i< šino tam chorui.

Rusų monarchisty suva
žiavimas Paryžiuje

Planuoja karą su bolševikais ir 
atsteigimą carizmo Rusi joj

PARYŽIUS, bal. 5. — Puikia
jame Paryžiaus Majestic vieš
buty vakar prasidėjo pirmas 
rusų monarchistų suvažiavi
mas. Apie 4(K) vyriškos ir mo
teriškos gimties atstovų, susi
kimšusių salėj, klausėsi , kalbų, 
kur įvairus kalbėtojai pasako
jo, ką jie darysią, kai bolševi
kai busią išspirti iš Rusijos ir 
kai ti-krasai “narodas” — jie 
patys sugrįšiąs valdžion.

Kiekvieną kaitą, kai kalbė
tojai minėjo didkunigaikščio 
Mikalojaus vardą, delegatai 
triukšmingai plojo. Mikalojus, 
mat, yra mėginusias kandida
tas j Rusijos sostą.

('alininkų svajonės

Suvažiavimą atidarius, svar
biausias kalbėtojas buvo pu f. 
Petras Struve. Savo kalboj jis 
vengė minėti politinį programą, 
kadangi tasai programas bus 
suvažiavimo metu svarstomas 
slaptose sesijose.

Delegatai daro fantastingų 
pranašavimų, kad bolševikai 
greitai busią nuversti, kad 1,- 
<M>0,000 (vienas milionas) rusų 
pabėgėlių jie dabar yra res
toranų tarnautojai, šoferiai, 
šokėjai, knyg-vedžiai, batų ta
pytojai, gatvių šlavėjai <— at
stovaujančių tikrajai senosios 
Rusijos aristrokratijai, sudary
sią armiją bolševikams iššluo
ti ir carų imperijai išvaduoti.

Delegatai delegatės
Vyriškos gimties reprezen

tantai visi barzdočiai ūsočiai, 
kurių ne vienas savo ilga plačia 
barzda stengėsi uždengti savo 
suodiną apykaklę ir suodinų 
marškinių krutinę. Visas tas 
barzdas daiktan surinkus pasi
darytų geras vežimas.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai- 
pa 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Puošnios damos žvilga, 
gantiškai pasirėdžiusios, 
nors daugelis jų tiesiai badu 
stimpa, jos vis tik apsikarstę 
žibučiais — deimantais sodin
tais antkakliais, perlų karoliais, 
išsitepusios dažais ir raudony- 
mais.

Daug kunigaikščių, didkuni- 
gaikščių, grafų ir baronų —• 
truko tik karalių ir kalpų — 
švaistėsi toj govėdoj, arba ga- 
lopavo viršun gerti arbatos ir 
vodkos, kaviaru užsikandant. liu* Pan*ral(>s sial>dle paskelbė, 
Buvo nemaža rt>z«rvos ir caro?1“1 pykusiais vakar rinkimais 
armijos oficieru, dėvinčių vi-P* tap?s 'š>™ktaa kl'ašt<> pre
sas savo dekoracijas. Kai kurie z,dentu. ,š kiekv>eno bal’ 

sų gavęs sau devyniasdešimt 
balsų.d e vėjo savo senųjų uniformų 

likučius — kepi, tunikas, pan- 
talonus, batus su ilgais^ aulais. 
Nauji ir kandžių suėsti sabalai 
maišėsi kartu su “sveteliais” ir 
triušių kailinaičiais.
Mikalojus sutinka būt “visos 

Rusijos vadu”
Kerenskio, taipjau ir Miliuko- 

vas atsisakė suvažiavime daly
vauti. Didkunigaikštis Mikalo
jus, kurio automobilis su trimis 
jaunomis gražuolėmis vakar 
trenkė į telegrafo stulpą, irgi 
nepasirodė, jis tik atsiuntė lai
šką pranešdamas, kad jeigu jis 
busiąs nominuotas “visos Rusi
jos vadu”, jis neatsisakysiąs no
minaciją priimti.

Struvė savo kalboj pareiškė, 
kad jų tikslas esąs kovoti su 
trečiuoju internacionalu, išva
duoti opozicijos komunistams 
partijas ir atgaivinti Rusiją. 
Ji/ užtikrino suvažiavusius mo- 
narchistus, kad jie laimėsią ko
vą su triumfu ir kad tas lai
mėjimas esąs nebe toli.

Suvažiavimas tęsis iki atei
nančio penktadienio.

Gailės Įspėja karininkus 
nuo politikos

>
MEKSIKOS MIESTAS, bal. 5. 

— Prezidentas Calles atkarto
jo savo įspėjimą armijos oficie- 
rams, kad jie neturi maišytis į 
politikos dalykus. Jų pareiga 
esanti žiūrėti tik armijos daly
kų, priešingame Ri atvejy jie tu
rį rezignnot.

Nieks jo nemylėjęs, dėl 
to pasikorė

SAVANNAH, Ga., bal. 4. - 
Nusižudė, pasikardamas, Jung
tinių Valstijų komisionierius 
Richard Lester. Paliktame raš
tely nusižudėlis sako: “Pakako 
man. Niekas manęs nemyli, 
visi manęs nekenčia.”

Nušovė merginų ir pat
sai nusižudė

BINGHAMTON, N. Y., bal. 
5. John Degnar iš Beaver 
Falls, Pa., nušovė Anną Vach- 
ovskiutę jos tėvų namuose, ir 
čia j>at pats nusišovė. Degnar 
buvo įsimylėjęs Vachovskiutę 
ir kalbino tekėti už jo, bet ji 
atsisakė.

MOTERIŠKĖ NUSIŽUDĖ

LAKE CHARLES, La., bal. 
4. šokus į šulinį pasiskandi
no farmerio Jenseno žmona, 39 
metų, dešimties vaikų motina. 
Nusižudymo priežastis pai
rus sveikata.

Naujo prezidento rinki
mai Graikijoje

Diktatorius Pangalos pasiskelbė 
esąs išrinktas, nora rinkimai 
buvo tik farsas

ATĖNAI, Graikija, bal. 5. — 
Nebodamas to fakto, kad opozi
cijos partijos visai atsisakė da
lyvauti rinkimuose, diktato-

Rinkimai buvo gryniausias 
farsas. Rinkimuose . dalyvavo 
mažas balsuotojų skaičius, ka
dangi opozicija dar praeitą 
penktadienį atšaukė savo kan
didatą Demerlį, protestuodama 
prieš Pangaloso žygį. Diktato
rius Pangalos, ųiat, apskrityse, 
kur jis nusimanė, kad bus su
muštas, rinkimus atidėjo toles
niam laikui. Iš trisdešimt pen
kių viso rinkimų apskričių, dvi
dešimt trijose apskiity.se rin
kimai buvo atidėti.

Prašo $5,000,000 pasau
lio parodai Chicago]
WASHINGTONAS, bal. 5.

Chicagiškis kongresmanas Sa- 
bath pareiškė, kad jis tuojau 
jnešiąs kilių, idant kongresas 
paskirtų 5 milionus dolerių bu
simai ('hieagoje pasaulinei pa
rodai.

Pangaloso priešai neda
lyvaus rinkimuose

ATĖNAI, Graikija, bal. 4. — 
Del atidėjimo prezidento rinki
mų balandžio 11 dienai dvide
šimt trijose Graikijos provinci
jose iš trisdešimt penkių, Jun
gtinės Partijos, priešingos dik
tatoriui Pangalosui, nutarė vi
sai rinkimuose nedalyvauti.

BITIS ĮGYLĖ VAIKĄ; SUDE
GINO VISUS KAIMYNŲ 

AVILIUS

PARYŽIUS, bal. 5. Bekam
pe, Normandijoj, kaimyno bi- 
tis įgylė pramonininko d’Aban- 
courto vaiką, Įtūžęs dėl to pra
monininkas apsisupo plonu vie
lų tinklu, pasiėmė smalinį ži
bintą ir visus kaimynų bičių 
avilius sudegina.

Areštuotas pramoninkas tei
sinos, kad jam labai širdis su- 

; skaudus, matant savo įgilto 
I vaiko kentėjimą, ir jis nutaręs 
išnaikinti visas bitis, kad jos 
daugiau jo vaikų nebegiltų.

Cjgo aeroplanai vėl 
bomborduoja Pekiną

Numesta dvylika bombų, kurios 
betgi žalos sostinei nepadarė

____ J__ •
PEKINAS, Kinai, bal. 5. — 

Du Mandžurijos , aeuoplanai 
šiandie vėl bombardavo Pekiną, 
numesdami dvyliką bombų. 
Bombos tečiau nieko neužgavo 
ir šiaip žalos nepadarė.

Vakarykštis ir šiandykštis 
bombardavimas iš oro rodo, kad 
Mandžurijos vado, Čang Tsoli- 
no, ir jo galingo talkininko, 
maršalo Vu Peifu, armijos pra
deda tikrą sostinės apsiaustį.

Kiniečių spauda ir pramoni
ninkai graudena svetimas vals
tybes daryti intervencijos ir 
neleisti bombarduoti krašto 
sostinę.

Prašo sumažinti laikra
ščių siuntinio paštu 

kainas
WASHINGTONAS, bal. 5.

Laikraščių ir žurnalų leidėjų 
asociacijos per savo atstovus 
kreipėsi į kongreso komisiją 
pašto reikalams, prašydamos, 
kad kainos antrosios klasės 
pašto siuntiniams (laikraščiams 
ir kitiems periodiniams leidi
niams) butų sumažintos iki tai 
normai, kuli buvo prieš 1920 
metus.

Norite lengvai išsiskirt, 
važiuokit į Meksiką

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
4. — Tabasco valstija priėmė 
naują įstatymą, kuriuo labai 
palengvina šeimynoms išsiskir
ti. Prašymą išsiskirti g'ali pa
duoti bet katras, vyras, arba 
žmona. Iš kitur atvykstantieji 
gali gaut “divorsą” per dvide
šimt keturias valandas.

Du armijos aviatoriai 
užsimušė

ST. LOUIS, Mo., bal. 5.
Bridgetone, St. Louis priemies
ty, aeroplanui nukritus iš 1,50(1 
aukštumos, užsimušė du ar
mijos aviatoriai, Įeit. Charles 
Smith iš Fulton, Ky., ir eilinis 
Swengosch iš St. Louis. Ne
laimė atsitiko kai aviatoriai 
bandė nerti ore “kilpą”. A

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

Aplamai gražu, bet vakarop 
gali būt sniego; nešilta; stipro
kas mainąsis vejas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai sieke 31° F.

Šiandie saulė teka 5:26, lei
džiasi 6:20 valanda.

Jugoslavijos kabinetas 
atsistatydino

Kroatų lyderis, švietimo minis* 
teris Radič, nepritarė prem
jero Pašičo žygiui

BELGRADAS, Jugoslavija, 
bal. 5. Jugoslavijos ministe- 
rių kabinetas su premjeru 
Nikola Pašiču prieky vakar at
sistatydino.

Karalius Aleksandras pradė
jo pasitarimus su svarbiausiais 
politiniais vadais dėl sudarymo 
naujo kabineto.

Vyriausia Pašičo valdžios at
sistatydinimo priežastis buvo 
ta, kad premjeras privertė par
lamentą paliauti savo posėdžius 
iki gegužės 5 dienai, tuo tarpu 
kai švietimo ministeris Stefa- 
nas Radič, kroatų lyderis, ir 
kai kurie kiti ministeriai norė
jo, kad parlamento posėdžiai 
butų atidėti tik iki balandžio 
8 dienos kur parlamento atsto
vai turėjo duot premjerui pa
klausimu, a-

GAISRAS KAIRE i
32 asmens žuvo ugny; 612 na

mų sudegė; 4,000 žmonių li
ko be pastogės 1

KAIRAS, Egipths, bal. 5. — 
Kairo miesto daly, vadinamoj 
Tantah, nuo šeštadienio ryto 
iki sekmadienio ryto siautė 
didelis gaisras, sunaikinęs 612 
namų ir apie 4,000 žmonių pa
likęs be pastogęs. Kiek žinia, 
ugny žuvo trisdešimt du žmo
nės.

Rado Hekanas 25,000 
mėty senumo

FRElBURGĄS, Badenas, bal.
5. Freibungio universiteto 

'profesorius Zeitz keliose Juod-!
girio (š va re valdo) olose rado 
ledų gadynės liekanų, apie 25- 
30 tūkstančių metų senumo. 
Tos liekanos tau suakmenėju
sios ledų periodo gyvūnijos 
griaučių dalys, kaip antai urvi
nio liūto, lapės; laukinio arklio, 
briedžio. Rado taipjau daug 
įrankių iš akmens ir titnago.

23 žmonės užmušta reli
giniuose neramumuo

se Indijoj
KALKUTA, Indija, bal. 5. — 

Per pastaruosius religinius ne
ramumus tarp indusų ir musul
monų Kalkutoj buvo užmušti 
dvidešimt trys žmonės. Daug 
žmpnių buvo sužeista.

Neramumai buvo užgesinti 
tik pašaukus policijai į pagalbą 
kariuomenę. Apie trys šimtai 
riaušių dalyvių buvo areštuota.

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 4. Argentinoje užėjo di
deli karščiai. Buenos Airese 
vakar pavėsy termometras rodė 
97 laipsnius Fahrenheito. [Ar
gentinoje dabar ruduo.]

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

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

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

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

5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka
rais, ir geriausia patarnauja.
♦ Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j 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. j

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.

Traukinys užmušė tris as
menis, gal lietuvius

DETROIT, Mich., bal. 5. — 
Grand Trunk pasažieriniam 
traukiniui užgavus geležinkelio 
kryžkelėj automobilį, trys as
mens buvo užmušti, o kiti du 
skaudžiai sužeisti.

Užmuštieji yra: Juozas Pau
ža, jo žmona Rožė ir ketvertų 
metų duktė Stella.

Sužeisti: Juozas Dublis ir 
jo žmona.

Operos dainininkės kū
ną rado lede įšalusį
GENE VA, Šveicarija, bal. 5. 

— Reusso upėj, netoli nuo An- 
dermatto, po Velnio tiltu ra
do įšalusį žinomos Berlino ope
ros dainininkės, Zinaidos Jur- 
jevskos, kūną. Kūnas, visai ge
rai išsilaikęs, buvo kirviais iš 
ledų iškirstas ir pargabentas į 
Andermattą.

Jurjevskaja prapuolė praeito 
gruodžio mėnesi. Buvo žinių, 
kad ji atvykus į Šveicariją pa
siskandino, bet jos kūnas iki 
šiol nebuvo surastas.

Turkai išvijo Londono 
laikraščio korespon

dentą
LONDONAS, bal. I. — Tur

kijos vyriausybės įsakymu, 
Londono Times korespondentas 
Konstantinopoly buvo policijos 
suimtas ir, be jokių paaiškini
mų, nugabentas uostau ir iš
siųstas pirmu iš Konstantinopo
lio išplaukiančiu garlaiviu.

ŽMOGŽUDOS PASMERKTI 
20—30 METŲ KALĖTI

SPRINGF1ELD, 111., bal. 5.
Du vaikinai, John Parks, 19 
metų, ir John Buskevich, 23 
metų buvo teismo rasti kalti 
dėl nužudymo Edmundo Han
seno, Chicagos rakandų fabri- 
kininko, ir pasmerkti, pirmasis 
20 metų, antrasis 30 metų ka
lėti.

Hansen buvo jų nužudytas 
laike užpuolimo vienos šalikė
lio užeigos praeitų metų spa
lio mėnesį.

Nusižudė
MICHIGAN CITY, bal. 2.

Priėmęs nuodų nusižudė John 
K.rantz, 52 metų. Nesenai jis 
buvo išsiskyręs su savo žmona.

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

Lenkai prisipažįsta patar
navę Lietuvos klerikalams

e , •

“Karo stovis paliktas. Tani 
padėjo provokacija”

KAUNAS [LŽ]. Vilniaus, 
lenkų laikraštis “Slowo” vasa
rio 27 dienos numery rašo:

“Karo stovis Lietuvoje palik
tas. Tam padėjo provokacija.”

Žinioje nupasakota, kaip Sei
me opozicijos atstovui d-rui 
Griniui pasiūlius nuimti karo 
stovį, išėjęs d-ras Draugelis ir, 
argumentuodamas karo stovio 
reikalingumą užklausęs, ar ži
noma yra atstovams, kad 300 
lenkų įsiveržę Lietuvos teritori- 
jon lies Pagoję. Dešinysis blo
kas 41 balsu prieš 36 grąžinęs 
įstatymą komisijai.

Toliau laikraštis rašo:
“Iš to seka, kad lietuvių ties 

Pagoję iššauktas susidūrimas 
(kivirčas) turėjo tikslu įrodyti 
opozicijai, kad karo stovis bū
tinai yra reikalingas. Reikia pa
žymėti, kad sąryšy su prisi
artinančiais rinkimais karo sto
vis, kuris panaikina konstitu
cines garantijas, krikščionims 
demokratams duoda galimybės 
nesivaržomai prispausti opozici
ją ir tautines mažumas.”

Iš šio lenkų pranešimo aišku, 
kad jie labai Kerai nusimano, 
jog paėmus Lietuvoje valstybės 
vadovavimą opozicijai, santy
kiai su Lenkija pasikeis pasta
rosios nenaudai: Lenkija neteks 
vienminčiu kataliku, kurie jau 
vos su ja nesusitarė ir okupuo
tos sritys įgaus didesnį prie 
Lietuvos patraukimą, simpati
jas. Tuo būdu lenkai, palaiky
dami sau palankius musų kle
rikalus, tą konfliktą iššaukė pa
tys. Taip ar kitaip aiškintum, 
faktas lieka tas pat: lenkai pa
tys prisipažįsta, kad konfliktas 
ties Pagoję (Kyšbala) Lietuvos 
klerikalams aiškiai patarnavo.

Mokyklų vaikai sniegu 
uždirbo $35,000

AURORA, III., bal. 4. Ve
lykų vakacijos vietos mokyklų 
vaikams buvo pelningos. Tai 
padarė sniegas. Prigriuvus jo 
daugybei, mokyklų vaikai k« 
rių čia yra apie 4,000, turėjo . 
darbo per visą savaitę sniegą 
kasdami ir, kaip apskaičiuota, 
iiems už darbą sumokėta ben
drai apie 35 tūkstančiai dole
rių.

apskiity.se


—

Ar Jūsų Oda Niežti 
Ar Jusų Oda Užkrės

ta
Ar Jus Norit Turėt 
Gražių Odų

—Tai Bukit Tikri ir Vartokit—
SEVERA S ESKO

Ji Užlaikys Jusų Odą Nuo Suskirdimų 
Ir Niežėjimų

Jei jus kenčiate nuo odos niežėjimų, arba kitų nema
lonumų, tai yra tikras būdas pasigelbėjimo su Seve- 
ra’s Esko. Grynas ir veikiantis antiseptikas, kuris 
tuojau sulaikys bile kokį odos niežėjimą ir kitus 
mIos užsikrėtimus. Pirmas uždėjimas suteiks greitą 
pagelbą. Tūkstančiai patvirtino ir vartoja jas. Kodėl 
ae jus........................................................................  50c.

Severa’s Odos Muilas Yra Pagdba Pagražinimui 25c
Pm Jutų Vaistininką W. F. Severą Co. Cedar Rapida, la.

►>
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NAUJIENOS, Chicagč, III.
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Antradienis, Bal. 6 d., 1926

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] 1O DIENV TIKTAI

Už ką balsuoti?

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

čiu į influenzą ir plaučių uždegimu, 
galima primesti šlapioms kojoms.

Patrinkite kojų padus vikriai ir 
ištisai su

PAIN-EXPELLERIU
Vaiibažcnklia įreg. J. V. Pat. Biure.

Trinkit iki oda jkais ir kojų padai 
paraudonuos.

Žiemos ar vasaros metu saugokitčs Slapių kojų!
Pain-Expellerį parduoda vaistininkai visur, 35c. ir 70c. 

už bonką.
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbaženkliu.

F. AD. RICHTER & CO.
BERRY * SO. 5th ST8. BROOKLYN, N. Y.

Pranešimas
Šiuomi turime garbės pranešti gerbia

miems musų depozitoriams, kurie gavo bi
lietus (tikietus) atidarydami musų banke 
Taupymo Sąskaitas, jog LAIMĖJIMAI bus 
surengti ANTRADIENY, Balandžio 6, 
1926, musų banke.

Rezultatas laimėjimų bus praneštas 
vėliau.

SAL STATEk UNIVERSAL

Dabar didžiausioj lietuvių or
ganizacijoj — Susivieny'me Lie
tuvių Amerikoje, eina rinkimas 
con tralines Pildomosios Tary
bos. Tai yra svarbus rinkimai, 
nes nuo valdybos priklauso tvar
ka organizacijoje. Pastarai
siais keliais metais tvarka or
ganizacijoje buvo gana gera, 
nes organizacijų vedė patyrę, at
sidavę organizacijai žmones. 
Prie jų SLA. išaugo į didžiausių 
lietuvių organizacijų Amerikoje. 
Tečiaus jau kelinti metai sten
giasi įsisprausti į valdybų ir 
mūsiškiai bolševikai, kurie mėg
sta gyventi svetimu triusu: pa
imti į savo rankas seniau susi
kūrusias organizacijas, * išeik
voti jų per daugelį metų krautų 
turtų ir paskui tas organizacijas 
sunaikinti ir eiti j ieškoti tada 
naujų organizacijų, kur jie gale- 
tų pasipelnyti. Taip jie pada
re. su LSS., Augs. Prieglaudos 
Am. Dr-ja ir daugeliu kitų orga
nizacijų, o dabar seilija ir prie 
SLA., nes tai yra turtinga orga
nizacija ir bolševikai ja užkaria
vę galėtų jos turtu gyventi dar 
keletą metų.

Prie šitokių aplinkybių ge
riausia yra rinkti senųjų valdy
bą, kuri yra patyrusi tame dar
be ir savo pareigas ėjo gerai, 
auklėdama organizacijų nariais 
ir turtu. Tik gal reikėtų pakei
sti iždininką. Ne todėl, kad jis 

-• netinkamai eifl) savo pareigas 
!— jis j aš ėjo gerai, bet kad da- 
rbartinis iždininkas yra jau ga
na senas žmogus, jau pernai tu- 
ėjęs dėl ligos laikinai paliauti 

ėjęs iždininko pareigas. Čia gal 
reikalinga “jauno kraujo”, kuris 
su didesniu entuziazmu dirbtų 
SLA. labui. Tokį kandidatą į 
iždininkus numatau adv. K. 
Gugi iš Chicagos, energiškų, 
pilnų iniciatyvos ir darbštų 
žmogų. '

Taipjau į iždo globėjus reikė
tų pravesti nors vieną naują 
žmogų, 
ville, Pa.
jai butų kiek darbštesni ir duo
tų aiškesnes atskaitas ir geriau 
prižiūrėtų SLA. turtą. Nors ru- 
goti ir ant senųjų iždo globėjų 
negalima, bet kartais jų atskai
tos sukeldavo ginčų ir duodavo 
bolševikams progos bereikalin
gai pastraksėti. S. Bakanas gi 
jau nuo senų laikų yra pasižy
mėjęs SLA. darbuotojas.

Mano “listas” tinkamiausių 
kandidatų į SLA. Pildomąją Ta
rybą yra sekamas:

Ant prezidento — S. Gegužis, 
Mahanoy City, Pa.

Ant vice prezidento — V.\Ka- 
marauskas, Edvvardsville, Pa.

Ant sekretoriaus — P. Jurge
liui, New York.

Ant iždininko — K. Gugis, 
Chicago, III. «

Ant iždo globėjų — J. Danie
lius, Brooklyn, N. Y. ir S. Ba
kanas, Bridgeville, Pa.

Ant daktaro-kvotėjo
trys kandidatai lygiai geri ir čia 
rekomendacijos nedarau.

Išrinkus toKią Pildomąją Ta
rybą žinosime, kad SLA. ir to- 
liaus augs kaip augęs, jo turtas 
didūs, organizacijoje tvarka bus 
gera, taip kad mes savo organi
zacija tik džiaugtis galėsime.

— Senas Tautietis.

S. Bakaną iš'Bridge-
Gal tada iždo globė-

Balandžio 8 iki 17 įskaitant

YKAI!
Gražios Staltiesės, Sidabriniai Indai

Naudingi Indams Rankšluosčiai
uz

AMERICAN FAMILY
MUILO

STATE BANK
3252 So. Halsted St., 

Chicago, Illinois

Pranešimas
DR. C. Z. VEZELIS

persikėlė j naują vietą po No.
4645 So. Ashland Avė.

Ant viršaus Zaleskio Aptiekos.

Tvirtas Įsitikinimas i

PE-RU-NA visi

Mn. Albsrt Huet, 109 Prospect St., So. 
Manchester, Conn„ įsitikinusi, kad iiftlba-

“Aš turėjau skilvio katarą, larnu ir ke
penų. Ai vis turėjau gulėti lovoj. Varto
jau Pe-ru-na ir Man-a-lin ir šiandien jau 
ačitt Dievui, turiu gerą skilvi ir gerą ape
titą. Mano yra tvirtas įsitikinimas I 
Pe-ru-na, kaipo gyvasties išgelbėtojas. AŠ - 
kasdien patariu savo draugams vartoti 
Pe-ru-na ir daugeliui jos pagelbėjo"*

Pe-ru-na yra paremta liudymais dvieju gentkarčiu, 
virš penkiasdešimtis metu gero pasisekimo.

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be 
Operacijos

Gvhrantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, pjo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį išgydėme vienu sykiu

Neišgydom — Nemokat
IšcgzaminavimaH 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.

Nuo prasto miegojimo ir 
jautimo nuvargusiu iš ryto

Štai vra gyduolė kurią vartoja tūk
stančiai žmonių su dideliu pasiseki
mu. Nedaro skirtumo kiek skirtingų 
gyduolių jus esate vartoję be jokio 
pasisekimo, šios vienos gyduolės nu
stebins jumis. Jos turi veikti ir jums 
tai nieko nekainuos. Pabandykite 
jas keletą dienų ir jus nusistebėsite, 
kaip greitai jus pradėsite jaustis ge
resnis ir sveikesnis. Jos budavoja 
raudoną kraują, stiprius nuolatinius 
nervus ir suteikia jums ambiciją, pep, 
punch ir energiją. Jos prašalina 
skaudėjimą iŠ raumenų, galvos skau
dėjimą, apsivėlus} liežuvį, negerą 
burnos kvapsnį ir užkietėjimą vidu
rių. Jos yra puikios nuo nevirškini
mo ir raugėjimo po valgio ir sutei
kia gerą pagelbą atsitikimuose pūs
lės nesveikumų ir nuolatinio šlapini
mosi.

Jei jus nesijaučiate gerai jus esate 
sau skolingas, kad pabandžius šias 
gyduoles. Jos vadinasi Nuga-Tone. 
Eikite pas savo aptiekorių ir parsi
neškite vieną butelį. Vartokite kele
tą dienų ir jeigu jus nebusite užga
nėdintas ir neturėsite pasekmių, nu
neškite likusias pakely kur jus pir
kote ir gaukite savo pinigus atgal. 
Išdirbėjai Nuga-Tone nori visus var
totojus užganėdinti. Todėl jie garan
tuoja Nuga-Tone ir įsako aptieko- 
riams, kad jie grąžintų jūsų pinigus, 
jei jos nepagelbsti, kaip jus tikėjo
tės.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir pardavinėjamos pas visus aptieko- 
rius.

setą) 
setą) 
setą) 
setą) 
setą)

VynioKlius ir American Family 
. . Flakes Panels

STALTIESĖS
Baltos, Atsiuvinėtos, 
Mieros 58x72. i280 Vyniokliai

Oneida Coniniunity
Par Plate Silverware

Garantuota 20 metų
Arbatinis šaukštukas 47 Vyniokliai
Dessert šaukštas
Feilis
Šakutės
Saločių Šakutės

1 ■ j. 1 . ■

INDAMS ŠLUOSTUVAI
Dalies Lininiai
Mieros 33x16. 25 Vyniokliai

100 Vynioklių
100 Vynioklių
100 Vynioklių
110 Vynioklių

(6
(3 
(3 
(3 
(3

i
j

Dabar—tūkstančiai puikių dovanų 
bus išdalinta dykai!

Pilkit sau American Family Muilą 
arba Muilo Flakes dabar ir taupykit 
Vyniokjius ir panels. Pilkite atei
čiai; juo daugiau nusipirksite, tuo 
daugiau gausite naudingų dovanų.
Nėra geresnio muilo bile už kokią 
kainą. Jis atlieka daugiau, kainuoja 
mažiau ilgesniam laikui. Milionai mo
terų nevartoja kito.‘

Ir dykai dovanos yra labai puikios. 
Staltiesės yra iš gero materiolo. Si
dabriniai daiktai, tikri Oneida Par 
Plate. Jus didžiuositės jais. Indų 
fluostytuvai devėsis kaip geležis.

Tiktai taupykit vynioklius nuo muilo 
ir užpakalinius panels nuo American 
Family Flakes pakelių, atneškite juos 
| arčiausią pTemijų krautuvę. Tuomet 
išsirinkite sau dovanas.

h !/» i k . • j t .» / š * * • • i •

Arba atsiųskite vynioklius ir panels 
mums. Bet jeigu vynioklius siųsite 
paštu, tuomet įdėkite po 10c už kiek
vieną staltiesę, 3c už kiekvieną rank
šluostį ir 10c už kiekvieną setą 
daiktų.
Atsiminkit dieną specialių pasiūlymų.
Balandžio 8 iki Balandžio 17.
PIRKITE DABAR! Pasiūlymas užsi
baigs Balandžio 17.
(Pasilaikom teises skaičiaus aprubežiavimui)

Atsineškit Vynioklius Čia
NORTH SIDE

1232 W. North Avė.
(Prie tilto)

VIDURMIESČIO KRAUTUVĖ
27 W. Lake St.

(Netoli State)

JAMES S. KIRK & COMPANY

NUODAI!
Žiemos Nuodai Pripildė Jilsų Sistemą

Prašalinkit nuodus iš jūsų siste
mos vaitodami gamtines saugias gy
duoles, Bulgarišką Žolių (Kraujo) 
Arbatą. Atšviežina ir sustiprina jūsų 
kraują. Gaukit šviežių baksą nuo 
jūsų aptiekoriaus, 35c., 75c.

Serganti Žmonės

Jieškokit 
pagelbos 

ten 
kur 

ją 
galite 
surasti

nepaprastu pasisekiau 
nervų, užkietėjimo vl- 

nusilpnėjimo, reuma-

CHICAGO

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Tel. Lafayette 4228 >

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visado* 

patarnauju kuogeriauiiai.
M. Yuška,

3228 VV. 8Htb Chicago, UI.

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louls Avė. 

CHICAGO, 1LL.

I DR. J. F. KONOPA CHIRURGAS IR
XnAV Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 

“IvA I jr gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St.

Valandos: 10-12 diona, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12
ARMITAGE 6115

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 Mihvaukee Avė., 2 fl.

Džiaugiamės 
gydyme ligų, 
durių, abekto 
tizmo, krutinės, pečių, Šonų, taipgi
ir viaame kūne; taipgi silpnų kepe
nų, skilvio, inkstų, pūslės. Gydome 
taipgi visokias kraujo ligas su di* 
džiausiu pasisekimu.

Suteiksime juinj visokias speyiales 
gyduoles prirengtas musų pačių labo
ratorijoj. Nedaro skirtumo kaip bu
vote apvilti kitų, atsilankykit pas 
mus dasižinoti ap'ez tikrą jūsų ligos 
iUovj — dasižinosit apie tai jūsų pa
čių kalboje. Nereikės mokėti už pa
tarnavimą kol tik nesijausite geriau.

Dr. Bowes turi diplomą dėl prak
tikavimo medicinos Illinois valstijoj 
ir yra žinomas kuipo atsakantis gy
dytojas ir chirurgas. Jis gaus ir jū
sų pasitikėjimą, kuomet patys patir
site, ta:p ir kiti tūkstančiai pacijen- 
tų patvirtins gabumą Dr. Bowes, ku
ris turi daug metų patyrimą didžiau
siose klinikose ir iigonbučiose. Kiek
vienas pacijentas asmeniniai yra jo 
prižiūrimas. Patarimai DYKAI.

DR. BOWES
Gydytojas — Specialistas

189 No. Clark St.
Kampas Lake St., 

2 augštas
Ofiso valandoj: Kasdien nuo 9 ryto 
iki 5:30 vakare. Utarninke, Seredoj 
ir Subatoj iki 8 vai. vnkare. Nedė- lioj

Siuskit pinijGfvis per 
NAUJIENAS

Bus Rodoma
Įžanga 50 centų.

Vaikams 25 centai.
fltHKt*

8 vai. vakare

Naktis Lietuvoj Krutamuose Paveiksluose
A CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ,I 3133 So. Halsted St.



Antradienis, Bal. 6 d,, 1926 NAUJIENOS, Chieago, III.

“Oh, ponas Hubinštein, aš 
taip esu linksma jumis matyli; 
visi bilietai parduoti ir aš vel
tui stengiausi nusipirkti sėdy
nę i jūsų koncertą. Ar neturi
te jus sėdynės, kurią galėtu
mėt pavelyti man užimti?“

“Pone“, atsakė didis
tas, “mano globoj yra tik vie
na sėdynė, bet jūs esate pagei
daujama ją užimi i, jeigu nori-

PEARL QUEEN
CONCERTINOS

ąrtis-

Nloksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Eina kartą savaitėje.
■■■'v i 11 ■ ■■■"■> 1 ■ ... m „i............................................................. .....

“Oh, ačiū jums, tūkstantis 
ačių, ponas Hubin.štein! Kur gi 
yra ta sėdynė?“

“Prie piano,“ atsakė šypso
damasis pianistas.

irYra geriausia. Rekomenduota 
vartota geriausių concertinos muzi
kantų ir mokytojų. ,

Mes taipgi tinimo visokios rūšies 
kitų muzikališkų. instrumentų.

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

REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chieago, III.

J. LAZDAUSKLS, Pirm-.,• 11256 So. Bishop St., Chieago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 VVabansia Avė., Chieago
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. Peoria St., Chieago

Redakcijos Atsakymai

PROHIBICIJA 1920 m. .Jungtinėse Valstijo
se nuo munšaino mirė tiktai

Apie studentu diskusijas. 900 žmonių, 1924 metais mirt 
_______  3,098. Mirimai pasidaugino net 

Kovo 27 d.„ Liuosybės sve- virš poros tūkstančių žmonių, 
tainėje, North Sidėj. Lietuvių’^ra daug mirimų nuo munšai- 
Moksleiviu Susivienijimo Ame- no, kur nėra įregistruota, 
rikoje 2 kuopa buvo surengusi 1921 metais už prohibicijos 
diskncijas lemoje: “Prohibiei- įstatymo peržengimą Atlanta 
ja”. Diskusijų dalyviais buvo kalėjime kalinių buvo 1,900. 
K. .1. Semaška ir .1. Kaulinas. pačiais metais New Yorko 
Kaulinas kalbėjo, kad probibi-‘kalėjime buvo apie 1,400 kali- 
eija, kokia ji yra dabar, yra nių. Del prohibicijos akto per- 
kenksminga kaip žmonių svei- žengimą atsiranda vis dauĮgiau 
kalai, “taip ir valstybės iždui. daugiau nusikaltėlių. Statis- 
Semaška gi nurodinėjo, kad tikos parodo, kad už prohibici- 
probibicija yra geras dalykas'jos įstatymo laužymą nusikal- 
ii kad ji pakėlė žmonių dorą ir tūlių skaičius pašoko iki 115';. 
pagerino finansinį i\i stovį. |Nedistiliuoto alkoholio prohibi- 

’cijos laikais yra suvartojama 
Iš eilės nurodysiu kai ku- (joooojmU) galonų daugiau, ne

riuos kalbėtojų įrodymus ii ųafja nors pirmiau.
aplamą kalbos turinį. | j Kaulinas rėmėsi valdžios

Okus Pokus

DEGTINES DAINA

šakotui. — Pluoštą raštų gc- 
vome. Sunaudosime. Ačiū tam
siai už rašinėjimą.

Reikalaukite musų 
katalogų dykai

Vitak -- Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė 

Chieago, III.

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 S'o. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše- v 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijoa ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar-

< nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitos|uose rei 
kabiose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki
tės, o rasite pa
geli):).

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

Tel. Blvd. 3138 
Woitkievicz- 
BANIS

pa» 
tarnauja mote
rims prie gim- 

patarimal 
moterimi 

ir merginoms.
3113 South 
Halsted St.

Pirmuoju kalbėtoju buvo .1. išleistomis statistikomis ir ži- 
Kaulinas. Jis kalbėjo tiktai pu-'niomis, kur visų smulkmenų aš 
sę valandos. Pasak prelegento, Ičia nepaminėjau.
prohiibeiįa arba “18th Amend-’ * * *
meni \ olsteado aktas buvo j Semaškos kalba. Jis 
pravestas karui pasibaigus. Bet/gaipėj0 apie 40 minučių. Stud. 
prohibicijos klausimas buvo jau Seųnaška, kaipo medicinos stu- 
kiles karo laiku. Karo laiku (|enįas> jįg plačiai kalbėjo apie 
valstybė buvo įeikalinga apru- alkoholio rųšis ir jo kenksmin- 
pinti kariuomene maistu. ^ie’'gUmą bei ne kenksmingumą 
nu tiktai javų būdavo suvaito' žmogaus sveikatai. Wood alko- 
jama svaigalų daiymui 32,000.-(medžio alkoholiš) yra la- 
000 bušelių. Kitokių produktu kenksmingas sveikatai, 
taipjau nemažiau suvaitodavo a« atsiliepia ant akių. Kurie

Aš esu namie daryta, 
Po kelis sykius varyta, 
Ir bemokslį ir mokytą 
Padarau kvailiu.
Aš tarnauju katalikams, 
Kunigams, vargonininkams, 
Turtingiems ir darbininkams 
Kiek tiktai galiu.
Kaip pamyliu aš kleboną, 
Padarau iš jo baIvoną 
Prageria jis net su toną 
Ir šventas aukas.
Darbininkai taipgi daro 
Mane iš ruginio garo, 
Pražuviman save varo, 
Naikina spėkas. *
Aš gi pekliškai kvatoju. 
Nuo viršugalvio lig kojų 
Savo auką apsižioju 
Visą pamažu.
Kad apžiočiau visą svietą, 
Jam suteikčiau vargą kielą 
Ir tiktai ligoniams vietą 
O tai būt gražu!...

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Telefonas Central 4111.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

A. A. OLIS
Advokatas

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

šlifuoti, 
vietos.

Egzaminuoja 
akinius — 

ant

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS’

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

I .. ........ ' ........

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

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.

S III.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 VV. 22nd St., Chieago 
Phone Canal 2591

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street
. Vai. 10 ryte iki 8:80 vak.

i Nedalioj 9 iki 12 ryto k /
L Akiniai $5 ir augščiau j

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

— ■

DR. HERZMAN-^
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

gaminimui įvairių svaiginamų 
gėrimų. Įvedus prohibieiją val
stybei pasidarė nė kiek ne ma
žesnės išlaidos, bet daug di
desnės. Yra galybės visokiu 
prohibicijos agentų, kuriems 
mokama nuo $2,500 į metus ir 
augščiau. Tie agentai, be savo 
gaunamos algos, pridaro val
stybei eibes kitokiu išlaidu. Fe- ♦ * • 
deraliai valdžiai prohibieiją at
sieina daugiau ne $33,195,696 
kas metas. Daugiau ne $53,- 
.594,000 taipjau sudėta dėl jos 
vykinimo. Jūrių pakraščiams 
apsaugoti, kad nebūtų iš kitur 
įvežama svaigalai, išleista $11,- 
560,011; iš valstybės iždo pro
hibicijos įstatymui vykinti pa
skirta $10,635,685, o iš teisin
gumo departamento $6,000,- 
000 ir t.t. J. Kaulinas sakė, kad 
tos milžiniškos pinigų sumos 
yra išleidžiamos L-e jokios nau
dos, nes prohibicijos vykinto
jai sukonfiskuotus svaigalus 
dažnai palys parduoda už dide
les kainas, šiais laikais nieko 
daugiau ir nesigirdi, kaip tik 
skandalai apie degtinės šmugelį. 
O l>e to, daug tokių šmugelių 
juk neišeina į aikštę.

Prelegentas nurodinėjo, kad 
prohibicijos įstatymui įėjus į 
galę nepaprastai padidėjo iš 
Kalifornijos vynuogių išgabe
nimas. Tik maža dadelė tų vy
nuogių tėra suvartojama mais
tui, o kitkas sudaroma į svai
galus. 1925 metais Nexv 
Yorkas gavo 17,000 vagonų 
vynuogių, arba 3,500 va
gonų daugiau, negu 1924 me
tais. Kiti miestai taipjau ga
vo daug tūkstančių vagonų 
vynuogių, kurios buvo suvarto
tos tiktai svaigalų gaminimui. 
Metai po metų vis daugiau su
vartojama vynuogių, kas reiš
kia, kad Jungtinių Valstijų pi
liečiai ne visai “sausai gyve
na.“ Toks nepaprastas vynuo
gių iš Kalifornijos gabenimas 
užima vagonus, ir todėl kitokių 
produktų gamintojai skundžias, 
kad jų produktai turi sugesti 
dėl negalėjimo pristatyti jų j 
miestus.

geria medžio alkoholį, jeigu ne
nusinuodija, tai apanka. Tokis 
alkoholis yra niekas daugiau 
kaip “bakterijų išmatos“. Pa
darytas iš grudų alkoholis yra 
geras, bef ir jam reikia išsisto
vėti, nes kiekvienas alkoholis 
turi fusial oil. arba nuodų. To
kių nuodų labai daug yra mun- 
šaine. Nėra dar išrasta budo 
išimti iš alkoholio tuos nuodus; 
reikia jam išsistovėti net kelis 
metus laiko. Spirite nėra nė 
lašo vandens, tai yra tyras, 
sausas alkoholis. Po truputį ge
riant gerą alkoholį, sveikatai 
nekenkia, bet ir mažai išsigėrus 
blogo munšaino gali tapti žmo
gus suparaližuotas.

i Semaška sako, jog jis neti
kįs į priverstiną prohibieiją, 
bet patys žmonės turį būti blai
vininkais arba užsidėti sau pa
reigą negerti... Blaivybę reikia 
vykinti ten, kur patys žmonės 
jos nori, bet ne ten, kur los 
nenori.

Bet visgi ir priverstina pro
hibici j a davė gerų pasekmių. 
Pasak prelegento, 7/8 viso pa
saulio automobilių vartoja A- 
merikos piliečiai. Tas automobi
lių vartojimas pakilo tiktai 
prohibieiją įvedus. Amerikos 
piliečiai kas dien išleidžia teat
rams $l,0(X),000 daugiau, negu 
prieš prohibieiją. Radio apara
tų ir kitokių įtaisų kompanijos 
daro geresnį biznį, žmonės 
pradėjo lankyti muzejus, muzi
kalius koncertus ir tt.

Girtuoklystė sumažėjo nuo 
500,000 iki 5,000. Jungtinėse 
Valstijose nuo girtuoklystės 
bepročių skaičius sumažėjo iki 
£/3. $1,250,000 daugiau val
džia skyria mokykloms. Areš
tai sumažėjo net iki 80 nuoš. 
Nuo alkoholio mirė per pusę 
mažiau, negu prieš prohibieiją. 
20 nuoš. mažiau areštų, negu 
Anglijoj. Anglijoj nėra prohi
bicijos. Prieš prohibieiją Jun
gtinių Valstijų žmonės prager
davo per metus 2,500,000,000 
dolerių. Dabar gi valdžia su
renka dideles sumas pinigų pa-

baudomis už prohibicijos įsta
tymo laužymą. Vidutiniškai su-, 
renka apie 4,000,000 dolerių ' 
metais. s

Kaip matote, yra didelis 
skirtumas taip J. Kaulino ir 
K. J. Semaškos įrodinėjimų. 
P-as Kaulinas nurodė, kad are
štavimai dėl prohibicijos įsta
tymo laužymo padidėjo iki 
115 nuoš. K. J. Semaška nuro
dė, kad areštai sumažėjo iki 
80 nuoš. Kaip vienas taip ir 
antras, rėmėsi valdžios biurų 
išleistomis žiniomis. Pasiriglo, 
kad “sausieji“ ir “slapieji” poli
tikieriai perdeda, nes kiekvie
nas savo pusę palaiko ir infor
muoja visuomenę klaidingai. 
Bet kaip ten nebūtų, mes patys 
matome, kad prohibieiją panai
kino viešą svaigalų vartojimą, 
bet slaptas jų vartojimas bu
joja pilname savo žydėjime.

Išsikalbėjus abiem diskusan- 
tams, kalbėjo keletas iš publi
kos. Kalbėjo antru kartu ir 
patys diskusantai. Diskusijos 
buvo gana rimtos ir įdomios.

—M. Šileikis.

Pasiūlė jai savo sėdynę
Iš ausiu kalbos liuosai 

vertė J. .Urbonas

Artistas tankiai esti prašy
tojų varginamas duoti jiems 
veltui garbės bilietą į jo kon
certą. Dažnai pasitaiko, kad 
mažai pažįstamas arba visai ne
pažįstamas be jokios sarma
tos reikalauja padovanoti jam 
bilietą. Ne bet kuris artistas 
gali susilaikyti nuo blogo ūpo 
dėl panašaus erzinimo arba iš
eiti iš keblumo taip sėkmingai, 
kaip išėjo Rubinštein’as. Pul
dama prie jo, vieną kartą mo
teriškė maldavo:

MRS. V. AGLYS
Dressmaking & Millinery

7017 So. Western Avenue 
Tel. Prospect 8289

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pult man 5950 
10756 S. Michigan A v.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimhs 1420; Tel. Dearborn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Rose landė po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 lubos 

Chieago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriški), 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. Midvvay 2880

v i ■ ■■■ 1 ■

LIETUVIAI DAKTARAI
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chieago

Tel. Yards 1681

Namų telefonas Yards 1609 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

*
Telephone Yards 0994

DR.. MIURIDE 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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas viduimiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Nitmų Tel.: Hyde Park 339d
> . .. —...... J

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.
*

Dr. A. A. Roth

ANTHONY L. THOMAS
* (Tomasauskas) 

ADVOKATAS
Ofisas: 4600 So. Wood St.
Telephone Lafayette 7617

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

j

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

DYKAI«
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto
tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Shąring kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidą. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavarde 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 ......... v.......................................
Data: Balandis 6. 1926

.^\>’*CORPO"ATIO/v
> . PRESENT FOtR RrtJHjpy 
UNITED PR0NT-S^lWeRfW

E PAI O TO

P CORPORATION
_ VOOK.N.V. .
0144

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

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

rz i J J nuo ikt I I vai. ryte; 
V alandos , nuo jį; g va| 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. Brunsvvick 4983.

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

mnmnmmmnmii
Dr. Lawrence P. Slakis 

DENTISTAS 
4454 So. Westem Ave< 

VALANDOS:
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakarexxxxxxxxxxxxmxcxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 So. Halsted St..
Chieago, Iii.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Halsted S t., Chieago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

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

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lub 

________ —______

’ DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfas 6353 k --------------- /

Phone Canal 1713-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Look
to your health. Epson 
Salts is štili tbe best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN 

TABL.ETS
A t your dniggut, 2 A 

The Knight Laboratories Chieago
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KĄ DĖDĖ SAMAS MYLI LABIAUSIA?

S1MEATIZAVIMAS DESPOTIZMUI.

TROCKIS KALBA APIE AMERIKOS ATEITI, BET NE 
APIE RUSIJOS KLAUSIMUS.

Ką Dėdė Šamas myli daugiausia? Į šitą klausimą 
duoda atsakymą sekančios skaitlinės, kurios nesenai buvo 
paskelbtos kongrese, apie Amerikos sutartis su įvairiomis 
valstybėmis dėl skolų mokėjimo. Einant tomis sutarti-

Apžvalga
KOKI “ŽINOVAI”!

“Draugas” rašo:
“Francijos valdžia perdėm 

socialistinė”.
Tuo gi tarpu yra faktas, kad 

Francijos valdžioje nesiranda 
nė vieno socialisto.

Francijos socialistai yra su-
mis Jungtinių Valstijų valdžia padovanojo Belgijai 55' siorganizayę į “Jungtinę Soeia-
nuošimčius jos skolos, Čechoslovakijai — 33 nuoš., Estoni- listų Partiją,” kuri turi parla

mente 102 atstovu. Ta partija

Lietuvai — 29 nuoš., Lenkijai — 30 nuoš.
nuoš., o fašistinei Italijai — 80 nuoš.

Išeina, kad Washingtonas labiausia-myli Italijos fa
šistų valdžią, nes jai dovanota keturi penktadaliai skolos, 
kuomet daugumai kitų valstybių dovanota tiktai trečda- lyvaudami Valdžioje, jį 
lys (išskiriant Belgiją) arba dar mažiau.

", Šitam ar- jo atviron opozicijom
Apie Italiją I ,r šitų faktų akivaizdoje Chi- 

cagos kunigų organas vistik 
tvirtina kad dabartine Franci
jos valdžia esanti “perdėm so-

ARGI ITALIJOS “PAJĖGIMAS MOKĖT” MENKESNIS 
KAIP VISŲ?

jai — 29 nuoš., Suomijai — 29 nuoš., Didžiajai Britanijai. [)UV0 daug kartų kviečiama da- 
— 29 nuoš., Vengrijai — 29 nuoš., Latvijai — 29 nuoš., lyvauti valdžioje, bet kiekvie- 

Rumanijai — 35 ną kartą ji nutardavo tuos kvie
timus atmesti.

Kai 1924 m. gegužės mėnesy 
buvo susidaręs Herriot kabine
tas, Jai socialistai, nors neda

rėme. 
Paskui, kai Herriot vietą užė
mė Painlevė, tai socialistai ėmė 

Dabartinė administracija Washingtone, beje, šakoju valdži“
... i . j. . Pagaliau, susidarius dar desi-

kad tas nelygus užsienio skolų atleidimas pai einąs ne nuo Briand’io vadovauja-
meilės arba nemeilės jausmo, bet tiktai nuo to, kad ne mam kabinetui, socialistai išė- 
visos valstybės pajėgiančios vienodai mokėti.
gumentui tečiaus vargiai galima tikėti. .
Amerikos laikraščiai nuolatos rašo, kad ji esanti kone ge
riausiai iš visų Europos kontinento valstybii sutvarkiusi 
savo finansus; ir, matyt, taip mano ne tiktai laikraščių balistinė”! 
korespondentai, bet ir stambieji bankininkai, kadangi;
Wall-strytis nepersenai davė Mussolini’ui šimto milionų daiktą prasimanyti? 
doleriu paskolą. Bankrotui šitokių dideliu pinigų niekas, . Pasmejzus socialistus
neskolintų.

O sprendžiant sulig tuo, kaip Amerikos valdžia pa
sielgė su Italija, atsižvelgdama į jos “pajėgas mokėt”, 
ketų manyt, kad Washingtonas į ją žiuri, kaipo į labiau
sia nusigyvenusį Europoje kraštą. Ar galimas daiktas, 
kad nuomonėse apie Mussolinijos “pajėgimą mokėt” butų 
toks didelis skirtumas t^rpe Washingtono ir Wall- 
stryčio?

Jeigu užsienio skolų klausime Amerikos valdžia tikrai 
vadovautųsi tuo, kiek kuri šalis pajėgia mokėt, tai Lietu- • kalėjimi|
va, esanti tarpe tų valstybių, kurioms tapo atleista ma- (ižios “šmeižimą” laikraštyje; o 
žiausia skolos dalis, galėtų didžiuotis. Nes jos “pajėgi-j tečiaus Francijos “socialistai” 
mas mokėt” stovi aukščiaus ne tik už Lenkijos ir Ruma- dar žiauriaus elgiasi su savo 

kaliniais.
“D.” užmiršta, kad p. Bortke- 

vičienė nėra jokia kriminaliste, 
o tik politinės klęrikalų pric-

Lietuviams bus tečiaus išmintingiaus dėl to “į puiky- spaudos auka. Nors Francijos 
bę nesikelti”, nes savęs apgaudinėjime prie nieko gero ne- valdžia, kaip sakėme, anaiptol 
atvestų. Jauna, maža ir dagi lenkų Želigovskio apiplėšta nei’a socialistinė, bet ir ji tokių 
— Lietuvos respublika nieku budu negalėjo iki šiol pa- a- 

siekti tokio finansinio stiprumo, kokiu pasižymi visa eilė nesiunčia, 
valstybių, su kuriomis Amerika skolų klausime pasielgė ir 
lygiai arba net meiliau, kaip su Lietuva.

Tam nevienodam Amerikos skolininkų klasifikavime 
reiškiasi, kai sakėme, skirtingumas Washingtono “mei
lės” atskiroms valdžios. Amerikos valdžia, keletas metų 
atgal siuntusi šio krašto vyrus į Francijos musių laukus 
“gelbėti pasaulio demokratiją”, šiandie simpatizuoja kaip 
tik toms šalims daugiausia, kur demokratija yra slopi
nama.

nijos, bet ir už č’eehoslovakijos. Skolų “pajėgimo mokėt” 
atžvilgiu Lietuva yra pastatyta net greta su Didžiąją

"nusidėjėlių”, kaip p. Bortkevi- 
cienė, į jokias “Velnio salas” 

__ Už valdžios kritiką 
už karikatūras, pajuokian

čias ministerius, Francijos val
džia laikraščių redaktorių visai 
neareštuoja ir nesodina į kalė
jimą!

Kam gi tad “Draugas” taip 
per akis mėgina apmulkinti sa
vo skaitytojus? Kumpai turėtų 
mokyti žmones doros, o ne me
lo!

Hearst’o laikraščiai per ištisą pereitą savaitę spaus
dino Trockio kalbą, nesenai pasakytą Maskvoje. Ji yra 
įdomi ne tuo, kas joje yra pasakyta, bet tuo, apie ką joje 
vengiama kalbėti.

Tik pagalvokite. Rusijos bolševikų partija šiandie 
gyvena skaudžiausią vidujinį krizį, kokį ji turėjo per visą 
savo valdymo laiką. Paskutiniame jos suvažiavime išėjo 
viešon opozicijoj prieš centro komitetą ir jo politiką ke
letas pačių žymiausiųjų bolševizmo vadų, “senoji bolše
vizmo gvardija” — Zinovjevas, Kamenevas, Sokolnikovas 
ir Lenino našlė, Krupskaja. Ir dėl ko kilo ginčas tarpe 
partijos centro ir šitų bolševizmo “generolų”? Nu-gi dėl 
Klausimo, ar Rusijos ekonominė tvarka šiandie yra kapi
talistine — ar socialistinė.

Chlcagoje — paltu:
Metams'......   $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ................................  4.00
Trims mėnesiams ................... $2.00
Dviem mėnesiams ................... 1.60
Vienam mėnesiui .......................... 75

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

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

Po bolševikų suvažiavimo tas ginčas ne tik ne nutilo, 
bet užvirė visu smarkumu bolšavikų partijos organizaci
jose ir garsas apie jį pasiekė tolimiausias Kominterno 
sekcijas užsienyje.

Na, o ar Trockis, pirmą kartą po ilgos “diplomatinės 
ligos” prabilęs į publiką viešam susirinkime, bent vienu 
žodžiu palietė šitą dalyką? Ar jisai pasisakė, ką jisai 
mano apie Rusijos ateitį ir kurios pusės nuomonę jisai 
remia — Stalino ar Zinovjevo? Ne, apie tai jisai nė ne
prasitarė. Vietoj to, kad pasakyti, kur link eina sovietų 
Rusijos “nepūs”, jisai kalba apie pramatomą ateityje ka
rą tarp Anglijos ir Amerikos, apie milžiniškus aukso re
zervus Jungtinėse Valstijose ir kitus dalykus, kurie Ru
sijos žmonėms rupi tiek, kiek pernykštis sniegas!

Reikia pasakyt, kad Trockini tikrai tinka tas titulas, 
kurį jam davė'dar nabašninkas Leninas: “Revoliucion- 
naja Balalaika!”

kam jam reikėjo šitą nebūtą 
....... —;-------*:o Gi tam, 

i ir 
pateisinus Lietuvos klerikalus, atgal* 

| Nesenai, mat, buvo žinia laik
raščiuose, kad Francijos valdžia 

rei- išgabeno keletą šimtų krimina
lių prasikaltėlių į “Velnio sa
lą”, kur yra labai blogos sąly
gos kaliniams. Marijonų laik
raštis dėl šitos žinios sako:

Lietuviai socialistai labai pik-, 
tinosi, kuomet krikščionių vai- j 
džia Kaune neleido perduoti 

“Lietuvos žinių” 
p. Bortkevičienei, 

už val-

PARTIJA “KUR VĖJAS 
PUČIA”

Rašydamas “Laisvėje” apie 
besiartinančius Lietuvoje rinki
mus į Seimą, p. L. Prūsei ka 
tarp ko kita saiko:

“Pabaidoje pereitų -metų 
tai vienur, tai , kitur, ypač, 
rodosi, Žemaitijoje tarpe ne
kuriu komunistų pasireiškė 
tendencija boikotuoti rinki
mus. Tai buvo smarki revo
liucinė frazė, kuri turėjo pa

mą ir pasyvumą. Daug juk

NAUJIENOS, CHIčSgO, TU. ~ Antrždienis, Bal. 6 ’d., 1926 
........ ..... ........  —' '■■■' ■ ... .............

Žemes Ūkio Akademija Lietuvoje
(Tęsinys)

su
su

tai

dabar taip 
socialdemo- 

frontą,” 
kalba apie

lengviau šūktelti, kad ve me.; 
boikotuosime rinkimus, negu 
kovoti su didžiausiom kliū
tim rinkimų metu ir dar gal 
nukentėti, statant kairiųjų 
sąrašus. Tai boikotizmo ten
dencijai partija liepė eiti j 
spalius ir dabar iš jos neliko 
nei ragučių nei nagučių. Nei 
nacionalėj partijos konferen
cijoj, nei atskirų rajonų kon
ferencijose neliko boikotizmo 
nei dūkų. Taip ir reikia. 
Trečioji partijos konferenci
ja vienbalsiai pasisakė už 
darymą bendro fronto 
soc.-dem. rinkimų metu.”

Ot, kur revoliucioirieriai, 
revoliucionieriai! Boikotizmo 
idėją atmetė, net pačią boiko
tizmo tendenciją nuvarė į spa
lius ir nutarė eiti į talką — 
socialdemokratams!

O tuo tarpu socialdemokratai 
ant komunistų siūlomos talkos 
spiauja ir viešai per savo ofi
ciali organą vadina tą jų pasiū
lymą “provokacija”.

Kodėl komunistai 
per gvoltą peršasi 
kratams į “bendrą 
kuomet pastarieji 
juos su atvira panieka?

Kodėl dabar 
las didžiuojasi, 
partija yra griežtai 
si prieš tendenciją 
rinkimus?

Todėl, kad šiandie 
jas pučia Lietuvoje 
Europoje, negu

Laisvšs” Vaba- 
kad Kapsuko 

nusistačiu- 
boikotuoti

kitoks vė- 
visoje 
metų

ir 
keletas

suiru-

[Pacific and Atlantic Photo]

Elsie Malinsky (Flora, III.) 
prisipažino nunuodijusi pirmą 
savo vyro pačią. Ji tapo nuteis
ta visam amžiui į kalėjimą.

Kai ix) didžiojo karo 
šioje Europoje minios nerimavo 
ir bolševikai tikėjosi, pasinau
dojant tuo minių upu, visur iš
šaukti r-r-revoliucijas, tai ko
munistai šaukė: Nereikia rin
kimų! Boikotuokite seimus! 
Parlamentarizmo ir demokrati
jos gadynė jau praėjo!

Komunistai Lietuvoje tuomet 
boikotavo Steigiamąjį Seimą ir 
susiriesdami keikė socialdemo
kratus, kurie ragino darbinin
kus dalyvauti rinkimuose. Tuo
met ir Brooklyno “L-vė” tvirti
no, kad Lietuvos komunistų po
zicija esanti “vie.nintėlė teisin
ga ir darbininkiška” pozicija, ir 
drapstė purvais visus, kurie jai 
nepritarė.

Ačiū tokiam komunistų “pa
sidarbavimui”, rinkimuose į 
Steig. Seimą klerikalai gavo ab
soliučią daugumą (59 vietas iš 
112). Lietuvoje ėmė vis'labiaus 
įsigalėti reakcija. Komunistai,; 
kurie žadėjo įsteigti Lietuvoje 
savo diktatūrą, tapo suvaryti į 
požemį.

Dabar, kada klerikalizmas jįg^į buvo išrinktas 
Lietuvoje jau yra sustiprėjęs h* Bet paskui, 
komunistai neturi net teisės - - 
statyti savo kandidatus į Sei-

[Pacific and Atlantic Photo]
Lewis Keller, seniausias Ame

rikos pašto viršininkas. Jis gy
vena Bendminster, Pa. Pašto 
viršininko pareigas jis jau eina 
51 metus.

mą, tai jie jau rėkia: Turime 
balsuoti visi! Rinkimų boikota- 
vimas yra nusidėjimas prieš 
darbininkų klasę! Jei negalime 
balsuoti už savuosius, tai bent 
prašykime socialdemokratų (tų 
išdavikų, judošių ir niekšų!), 
kad jie mums paskolintų savo 
vardą ir padėtų prieiti prie mi-

žodžiu, vėjas persimainė — 
ir komunistų “principai” persi
mainė.

Jie, beje, sako, kad tai esąs 
ne principų, tiktai taktikos pa
keitimas. Bet tai netiesa. Iš 
visų komunistų laikraščių rašy
mų/ ir iš tos pačios “Laisvės”, 
kuri šiandie smerkia “boikotiz
mo tendenciją”, buvo kuoaiš- 
kiausia, kad savo laiku jie skel
bė boikotą rinkimams, kaipo 
“vienintelį teisingą” komuniz
mo principą. Jie sakė, kad sei
mų ir visuotinų rinkimų gady
ne jau praėjusi; kad dalyvavi
mas parlamentuose reiškiąs 
“bendradarbiavimą su buržuazi
ja”, proletariato reikalų “išda
vystę” !

Tiems trumparegiams, kurie 
vadovauja komunistų partijai, 
tuomet, matyt, nė į galvą nebu
vo atėjusi mintis, kad gali 
ateit laikas, kada jie ne tiktai 
norės įeiti į seimą, bet visoms 
keturioms i
šliauš, kad tik kaip nors į 
patekus! , 

rėplios ir pilvais
1 jį

ĮDOMI PASKAITA

iššiomis dienomis atvyksta 
rytinių valstijų į Chicagą d-ras 
M. Šlonim, Rusijos socialistų 
revoliucionierių partijos vadas. 
Prieš kokį mėnesį laiko jisai 
atkeliavo iš Europos ir jau dau
gelyje vietų laikė prakalbas.

Dr. M. Slonim yra nepapras
tos iškalbos žmogus; girdėju- 
sieji jį sako, kad jisai esąs ga
besnis oratorius net ir už Ke
renskį. Rusijos revoliucijos 
pradžioje jisai veikė daugiausia 
Besarabijoje ir pietinėje Rusi
joje. Po bolševikiško pervers
mo, kaip buvo rinkimai į visos 
Rusijos steigiamąjį parlamentą, 

i atstovu.
, kai Leninas jėga 

išvaikė steigiamąjį parlamentą 
(pasirodžius, kad bolševikai 
yra mažumoje), tai Slonimui 
kartu su daugeliu kitų revoliu
cijos vadų teko bėgti į užsienį. 

Chicagioje d-ras M. Slonim 
kalbės pirmą kartą balandžio 11 
d. (2 vai. po piet) didžiojoje 
Schoenhofen svetainėje, 1224 
Milvvaukee Avė. Jo kalbos te
ma bus: “Ar bolševizmas bus 
nuverstas — ar mirs naturale »
mirtim?’* Prakalbas jam ren
gia Rusijos politinių kalinių ir 
tremtinių pagalbos draugija. 
Visas pelnas eis bolševikiško 
teroro aukų šelpimui.

Soc. revoliucionierių vadas, 
be to, kalbės socialistų partijos 
rengiamose prakalbose (angliš
kai) ir taip, pat Cechams ir ita
lams socialistams (čechiškai ir 
itališkai).

“Nežiūrint į visas viršminėtas 
kliūtis, — rašo toliau “Mokslei
vių varpai”, būrelis nuveikė žy
miai daugiau, negu kuri kita 
studentų organizacija. Iki šiol 
būrelis surengė sekančias viešas 
paskaitas:

Gruodžio mėn. 14 dieną p. Z. 
Toliušis skaitė: “Inteligentija ir 
jos uždaviniai”; sausio mėn. 
dakdaras K. Grinius — “Lietu
vos ekonomini padėtis”' vasario 
13 d. — L. Alseika — “Tarptau
tinė pageibinė “Esperanto“ kal
ba (laike dr. L. Alseikos paskai
tos buvo surengta “Esperanto” 
paroda); kovo mėn. 4 d. — Liet. 
Univ. prof. T. Ivanauskas — 
“Gyvybės išsivystymas”; kovo 
mėn. 8 d. — Lietuvos Univ. 
prof. V. čepinskas — “Naciana- 
lizmas, bolševizmas, fašizmas”; 
kovo mėn. 13 d. agr. — dakta
ras Jurgis Krikščiūnas (Šiaulių 
aps. agronomas) — “Cukraus 
gamybos Lietuvoje perspekty
vos”; kovo mėn. 21 d. — ž. U. 
Akademijos doc. J. Tonkūnas — 
“Agronomiją studijuojančių už
daviniai”. Buvo pakviestas ir 
sutiko skaityti daktaras J. šliu
pas, bet akademijos administra
cija neįsileido. Be to “Kultū
ros” būrelis surengė du vakaru, 
kurie gana gerai pasisekė.” (Vi
sur mano pabraukta).

Reiškia, “Kultūros” būrelis 
rengia paskaitas, vakarus. O 
kas į tas paskaitas lankėsi? 
Na gi tie patys Kuproniai, kurie 
net iki to kių absurdų daeina, 
kad nori priversti beturčius 
studentus visai nevalgyti, o dva
sia gyventi. O ką gi davė “Kul
tūros” būrelis darbininkams? 
Ar nors kartą atėjo jo nariapis 
į galvą mintis pasirūpinti apie 
apibukės, arba nors Dotnavos 
Dvaro darbininkus? Jokiam 
laikraštyje apie tą neteko skai
tyti, nė viename būrelio susirin
kime neteko girdėti. Ir net už 
grynai kulturinį darbą adminis
tracija persekioja. Matyt, kokia 
tvarka Lietuvoje.

*Taip buvo iki 1925 metų bir
želio mčn. Iš 1926 metų “Kul
tūros” žurnalo N. 1 tilpusio 
straipsnio: “Ž. U. Akademijos 
studentų “Kultūros” būrelis” 
sužinom, kad minėtas būrelis

“Dalyvavo “Kultūros” būrelių 
susirinkime ir Kultūros kon
grese. įstojo Kultūros sąjun
gom Įsteigė savo knygynėlį, 
kurį sudaro veik visi “Kultūros” 
leidimai.”

Bet kiekvieną akcija iššaukia 
reakciją. Kiekvienas persekio
jimas atstumia bailius, patai
kaujančius ir paragina darbui 
atsidavusius. Tas atsitiko ir su 
“Kultūros” būreliu: 1925 me
tų rudens pusmečio jo narių 
skaičius padidėjo dvigubai; bū
relio veikimas išėjo iš akademi
jos sienų: iš to paties “Kultū
roje” tilpusio straipsnio matom, 
kad būrelis

“Mokslo metų pradžioje su
rengė dvi paskaitas: Lietuv. 
Univ. doc. J. Aleksa: “Ūkininko 
ūkio reikšmė šalies žemes ūkio 
gyvenime” ir ątud. I. Petraitis 
— “Pagrindiniai žemdirbystes 
įstatymai”. Stud. Pr. Mickus 
bųrelio narių susirinkime skaitė 
feratą: “Kova dėl būties”.
Vąldybai pasiūlius, įsigijo ‘Kul
tūros” bendrovės pajų, kad tap
tų pilnateisiu nariu. Išreiškė 
užuojautą nukentėjusiems nuo 
klerikalų seimo nariams Dr. K. 
Griniui, K. Bieliniui ir J. La
pinskui, protestą prieš sistema- 
tingą iš komendantų pusės spau
dos varžymą, užuojautos perse
kiojamiems , redaktoriams: F. 
Bortkcvičiepei, L. Vitkauskui, J. 
Jonuliui ir Ambraziejutei ii 
protestą prieš Lietuvos Univer
siteto mušeikas.

Matydama, kad Kėdainių ap
skrities, ypač Dotnavos vals
čiaus, piliečiai dėl savo t amsu- 
mo ir nesusipratimo pasilieka 

sulenkėję, ž. U. Akademijos stu
dentų “Kultūros” būrelio val
dyba nutarė Dotnavos dvaro 

vadžios mokyklos organizuoti 
suaugusiems vakarinius kur
sus? Kursų vedėju išrinktas 
buvo daugiau ne 3 metus moky
tojavęs pradžios mokykloje VII 
semestro studentas. Bet kursų 
steigimas iš karto sutiko kliū
čių: pas akademijos rektorių 
būrelio pareiškimas išgulėjo 
apie mėnesį, o Dotnavos dvaro 
administratorius, matyt, pamir
šęs, kad jis ne mokyklų inspek
torius ir ne politinės policijos 
viršininkas, paprašė jam prista
tyti paskaitų tvarkraštį ir kur
sų lektorių sąrašą. Pagaliau vi
si reikalingi sutikima buvo gau
ti ir išsiųsti ministerijai.”

Drauge su lydimu raštu tokio 
turinio:

“Švietimo Ministerijai.
Žemės Ūkio Akademijos stu

dentų “Kultūros” būrelis, staty
damas sau tikslą šviestis ir švie
sti, turėdamas omenyje sulenkė
jusius Dotnavos vals. piliečius, 
ir norėdamas apšvietimu ĮSKIE
PYTI JIEMS TAUTINĘ DVA‘ 
ŠIĄ, prašo leisti įsteigti suau
gusiems vakarinius kursus Kė
dainių aps., Dotnavos dvare, 
Dotnavos pradžios mokyklos bu
te Švietimo Ministerijos nusta
tyta programa.

Dvaro ir Akademijos admini- 
cija naudotis mokyklos butu lei
do. Kėdainių aps. pradžios mo
kyklų inspektorius ir Dotnavos 
dvaro pradžios mokyklos vedė
ja jokių kliūčių nestato.

Kursų vedėju sutiko būti Ž. 
U. Akademijos studentas M. 
Niauronis, o mokytojais: M. 
Niauronis, D. Aleksandračius, V. 
Situtytė, V. Paštukas, Pr. Mic
kus, E. Počvaitis.

Kursų klausytojų užsirašė 25.
Priedas: susirašinėjimas ant 

4 lapų.
Būrelio pirm. J. Petratis, 
Sekretorius J. Juodakis.”

(Bus daugiau)

Nuo Spuotyį
Cadum Ointment prašalina spuo

gas ir padaro odą minkšta ii dailia. 
Jis turi minkštinančią, antiseptišką 
ir gydančią jėgą, kad prašalinu^ iri- 
taciją iš sykio. Cadum Ointment taip
gi yra geras nuo pučkų, šlakų, su
skirdusios odos, slogų išbėrimų, už
žavimų, jsidrėskimų, išbėrimų, skau
dulių, nudegimų, karščio, dedervi
nių, šašų, niežėjimų ir taip toliau. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

r ii

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

$195 iki $1200
JOS. F. BUDRIK,

Krautuvė Lietuviškų Rolių, Re
kordų, Phonographų ir visokių 

Radio aparatų
3343 So/ Halsted St.

Chicago, III.
< i ... * - —
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C. Michel
(Lietuvis) 

Deimantui. luikrode- 
liai ir visokie aukso- 
sidabro dalykai ant 
iAnokėjimo metams lai
ko.

3320 So. Halsted Street
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CHICAGOS i Rado 10,000 galionų 
vyno

ŽINIOS
Munšaino prisigėrus
Nic holas Albi, 1536 Madison 

St. ir jo draugas Sam Bruno, 
7631 DoKson Avė., išėjo girtau
ti. Prisigėrę munšaino jie atsi
dūrė prie 79 ir Ellis gat. Čia 
jie susiginčijo apie tai, kur eiti. 
Vienas norėjo eiti vienon pu
sėn, o kitas — kiton. Ginčas 
pasidarė tiek smarkus, kad Albi 
išsitraukė revolverį ir ant vie
tos nušovė savo draugą Bruno. 
Numetęs savo revolverį Albi 
'norėjo eiti ten, kur buvo ma-
nęs, bet praeiviai ji 
atidavė policijai. Jis 
giltas, kad su juo 
nebuvo galima.

iau v o tiek 
susikalbėti

Prapuolėlė atsirado 
kalėjime

Ih’ieš keletu dienų prapuolė 
Betty Lee Dellibac, 21 m., ino-

nėj. Jos tėvas, Dr. LeRoy Delli
bac, Kankakee, III., atvyko į 
Chicago ir tuoj aus areštavo 
Dr. Jacob iL. Bressler, kurio 
{taureli meiliškų laiškų rasta 
jos kambary. Dr. Bressler yra 
jau 13 metų kaip vedęs, bet 
prisipažino, kad jis mylys jau
ną slaugę, tečiaus apie jos pra
puolimą nieko nežinąs. Tečiaus 
jos tėvas tam neįtikėjo ir ap
skundė jį teismui, kad jis buk 
nesakęs tiesos, nes žinąs, kur;

Mis. Koše Kromar, 1112 W. 
18 S t., ir jos vyras Nic rude
ny prisidirbo daug vyno, sudė
jo į skiepų ir lauke patogaus 
laiko pradėti biznį, kada vy
nas jau bus nusistovėjęs ir kiek 
pasenęs sutvirtėjęs. Bet vi
sai negeru laiku atvyko pro
tu bici jos agentai ir visą tų 
vyną išsivežė. O jo butą gana 
daug viso 10,000 galionų. 
Prohibicijos gi agentai padarė 
kratą pasiskundus vienai kai
mynei moterei, kad jos vyras 
prisigeria pas Kroinarus. Netik 
kad Kromarai neteko vyno, bet 
ir dar turės pasimatyti ir su 
Tederaliniu teisėju.

Vyno Kromarienė labai gai
lisi. Bet kartu skundžiasi, kad 
šiais laikais su vynu ir įmin
gamu jau nebegalima uždirbti 
pinigų. Esą priseina pardavinė
ti po lOe. už stikliuką vyno, o 
tai neapsimoka. Kompeticija gi 
munšaino biznyje yra tokia di
delė, kad niekurie munšaine- 
riai pradedą pardavinėti net pi
giau negu po 10c. stikliuką. Ir 
ji įvardino savo apielinkėje net 
17 vietų, kur munšainas ir vy
nas jau visai pigiai pardavinė
jamas.

Plėšikai nušovė

yra jo duktė. Ir Dr. Bressler 
turėjo užsistatyti kauciją, kad. 
galėtų išeiti iš kalėjimo.

Po penkių dienų ieškojimo, 
pagalios, atsirado ir duktė. At
sirado visai netikėtai vietoj — 
policijos kalėjime. Ji tapo su

Du negrai plėšikui bandyda
mi apiplėšti A & P Tea Co. 
sankrovą prie 534 E. 50 St 
pašovė ir vieną iš kelių sankro* 
voje buvusių kostumierių, Mor
ris Bushoff, 35 m., 800 E. 50 
PI., real estate pardavėją. Pa
šautasis neužilgo pasimirė li
goninėj. Plėšikai, pastvėrę iš

•»

vogimą kelių šilkinių panče- 
kaičių departamentinėj sankro
voj. Bet ji padavė kitą pavar
dę ir negalima buvo sužinoti 
kas ji ištiktųjų yra. Tik tilpus 
laikraščiuose žinioms apie slau
gės pabėgimą ir jos fotografi
jai policijai pasisekė sužinoti, 
kad jų kalinė ir yra ta “pabė
gusioji” slaugė.

Gelių paroda
Bal. 3 d. Garlield parko kon

servatorijoj prasidėjo Velykų 
lelijų ir kitų pavasarinių Kėlių 
paroda, kuri tęsis iki balandžio 
18 d. Visą parodos laiką kon
servatorija bus atidaryta nuo 
8 vai. ryto iki 10 vai. vakare. 
Yra išstatyta parodoj 23,683 
gėlės 177 skirtingų rusių.

Tokia pat pavasarinių gėlių 
paroda, tik gal kiek mažesnė 
dabar eina ir \Vashington par
ko konservatorijoj.

Nušovė bevagiant 
taksikabą

kaipo veikėjai, gerbtini ir po-J kad prisidėtų prie Improvement 
puliarųs žmonės. Ponas Pranas kliubo, tai ir klausyti nenori: 
Šalkauskas nuo seno darbuojasi 
lietuvių rateliuose.
Šatkauskienė žinoma kaipo dai-'tai tik bėgioja ir šunauja, kad 
nininke ir gabi vaidintoja, da- taip negalį būti, turime valdyti 
lyvavusi ne vienoje lietuvių pra- ir tt. Bet tas nuotikis praėjo— 
mogoje. Ji 
pirmesniųjų 
208 Moterų 
narių.

Geriausios 
atro savininkams. 

♦ ♦ ♦
Didelė dąlis bridgeportiečių 

lindi, ypač draugai ir drauKėsJprie Improvement kliubo. 
antros populiarūs lietuvių po
ros, tai pp. M. J. Kirų. Mat pp. 
Kirai atėjus pavasiui, tapo pa
vilioti Jackson Parko ir Michi- 
gan ežero gražumo ir kraustosi 
ten gyventi. Jie 
aristokratiškoje 
Slidės South 
Club Hotel 
veik priešais

klausyti nenori: 
“O kas iš to gero?” — atsako. 

Ponia Elz.lBet kaip tik atsitinka as blogo,

taipgi yra viena 
ir veikliųjų SLA. 
kuopos valdybos

kloties Mildos tc-

apsigyvens 
dalyje South 

Shore Country 
Apartamentuose, 

So. Shore kliuba.

vėl viską užmiršta ir vėl ramiai 
sau gyvena tinginių mintimi: 
“tegul kiti dirba, bus gerai ir 
man.”

Tečiaus taip neturėtų būti, 
jei norima, kad viskas butų 
tvarkiai ir saugiai. Turime dir
bti išvien ir visi priklausyti 

, Tai 
• yra namų savininkų organiza
cija, o juk namų savininkai vis
ką valdo ir už visus pagerini
mus mokesčius moka, todėl 
nuo jų nusistatymo viskas 
priklauso. Kur gyventojai 
veiklus, organizuoti, tai ir 
džia kitaip į juos žiuri.

Aš jau daug kartų sakiau, 
kad nelaukim pagerinimų ir

vaikus nemindyti jaunos žolės, 
prašykime ir kaimynus tą patį 
daryti. Turime taipjau reika
lauti iš valdžios, kad pridėtų 
iškabas dėl greito važiavimo 
automobiliais ir kad šalygatviai 
butų atnaujinti. Biednus šune
lius jau gerokai apšaudė, bet 
visgi dar daug šunų gatvėse 
slankioja, tarsi jie namų netu
rėtų; — tai irgi daro blogą įs
pūdį.

Na kaipgj au musų taip va
dinamomis “soft drinks par- 
lors”, kurių) čia yra gana daug? 
Tik nedaugelis jų yra švarios 
ir tvarkios, bet daugelis jų. nie
ko nepaiso. Jas irgi reikėtų su-

FRANGUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinis ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

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

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

DR. VAITUSH. O. D

LIET AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins / akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt], atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregvstę, 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.60 ir augščiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

ir 
yra 
val

(Tųsa ant o-to pusi.)

I • * • I * I
Biznio vietų, savo real estate pagalbos iš kitų, nes niekad jos

nesulauksime. Jeigu matome ką 
negero, tai eikime ir dirbkim 
patys, o tada viskas bus ramu 
ir gerai, taip kad ir kiti gėrėsis 
iš Cicero. Tai lengva atsiekti, 
tik reikia netingėti.

Dabar kaip tik yra laikas 
pradėti veikti. Aušta šiltas pa
vasaris, visi gyviai džiaugiasi

NAUJI ALEKSIO MUZIKOS 
VEIKALAI

1. Dvidešimts dainų šešiuose są
siuviniuose, mišram chorui $3.00

2. Penkios juokingos dainos, vie_ 
nam balsui prie fortepijono .... $1.00

3. Penkios linksmos dainos, dviem
halsams prie fortepijono ....... $1.00
Siunčiant užsakymą ir “Money

Order”, adresuokite:
M R. A. ALEKS1S,

P. O. Box 332, Waterbury, Conn.

PADĖKAVONĖ
A. A AM1LIJA SABUTIENĖ 
kuri mirė kovo 31 dieną, 1926 
m. ir palaidota tapo Balandžio 
3 <1., 1926 m., o dabar ilsis Lie
tuvių Tautiškose kapinėse, am
žinai nutilus ir negalėdama at- 
sidėkavot tiems, kurie suteikė 
jai paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo ją j tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda. 
mi jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams; dėkavojame gra- 
boriui A. Masalskiui, kurs sa
vu geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo ją j 
amžinastį, o mum« palengvino 
perkęstl nubudimą ir rūpes
čius, dėkavojame giminėms kat
rie atvyko iš Blandford, India
na ir giminėms, ir pagalios dė
kavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 

musų mylima hsi.

kome: ilsėkis šaltoj žemėje.
* Felii Sabutis.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

ofisą, p. Kiras laikys po senovėj 
3335 S. Halsted Št. Tik rezi
dencija mainoma.

SILA. 208 kuopos narės ypač 
liūdi, kad jų simpatinga ir ga
bi kuopos pirmininkė apleidžia 
Bridgeportų, bet p. Ona Kirienė 
užtikrina, kad ir Jackson Parko 
apielinkčj būdama nė SLA. kuo
pos, nė savo draugių neužmirš, saulės spinduliais ir želia žolelė, 
“Good luck” pp. Kirams naujoj kiekvienas apie namą medelius 
vietoj. .Nors ir pasigesime jų karpo ir senus lapus graibsto, 

džiaugiamės, rengia vietą dėl naujų.
Vasara pas mus puiku, tikras 

lovy- parkas atrodo — iš tolo žiūrint. 
Bet artyn priėjus visas geras 
įspūdis nyksta, nes pasirodo, 
kad nėra tinkamos tvarkos 
švarumo. Niekurios 
duobėtos, šalygatviai 
tvoros išvirtę, žolė 
vienur kitur langas 
Kas čia kaltas? — 
ventoj ai — namų

Būtinai stengkimės šį pava
sarį užvesti naują tvarką. Su
stabdykime bolių svaidimą gat
vėse, 
Gatvė 
k am s 
senai 
j ant b:? M, 
bilio ratais ir tuojaus pasimi
rė. Tokie nuotikiai turėtų vi
sus sudrebinti 
atsargesniais, 
kim priekines 
kime medukus 
žiau ir švariau.

Bridceporte. bet 
kad lietuviai vis Labiau ir labiau 
prasigyvena šioje antroje 
nėję.—Reporteris.

Bridgeport
Svarbus susirinkimas

ir 
gatvės 

sutrukę, 
numinta, 
išmuštas.

Patys gy- 
savininkai.registerio $25, pabūgo ir polici- * Rytoj 

ja dabar stropiai jų ieško.

Lietuviu Rateliuose
Bridgeportas

koloni-Lietuvių tarpe musų 
joje daug įvairaus judėjimo ir 
gyvumo. Musų biznieriai ypač 
nemiega .štai pora vėliausių ži
nių apie juos.

Ponas Pranas Šatkauskas tu
rėjo išnuomavęs Mildos teatrą 
drauge su p. Maskoliumi. Bet 
nuo balandžio 1 dienos, p. Mas
koliūnas pasitraukė; p. Sat- 

1 kauskas išpirko savo partnerio 
dali ir liko savininkas Mildos

progos, galima pažymė- 
pp. Šatkauskams vc- 

visuomet

Prie 
t i, kad 
dant Mildos teatrų,

vodevilis 
vulgarizmų Mildos scenon ne- 

įsileidžiama, užtai ir biznis pui
kiai eina.

paveikslai ir švarus

Ponas ir ponia Šatkauskai 
netik geri biznieriai, bet jau 
senai žinomi musų visuomenei

Au-vakare, Lietuvių 
įvyks labai svarbus 
kp. susirinkimas. Su-

ditorijoj, 
SLA. 36 
sirinkimas tuo bus svarbus, kad 
bus renkami . delegatai į atei
nantį SLA. seimą. Mes turime 
išrinkti delegatais tinkamus 
žmones, kurie tikrai rūpinasi 
SLA. reikalais ir kurie mokė
tų tinkamai juos apgynti SLA. 
seime, nuo visų,»kurie kėsintų
si ant SLA. organizacijos.

Taipgi bus balsavimas Pildo
mosios Tarybos. Todėl visi 36 
kuopos nariai bukite šiame su
sirinkime. —Narys.

kur pilna automobilių, 
yra pavojinga vieta vai- 
žaisti. Štai dar visai ne
vienas jaunuolis, besive- 

papuolė po ‘.į tomo-

PETRAS GERLIKAS
Mirė balandžio .4 d., 2 vai. po 

pietų, sulaukęs 36 metų am
žiaus. Gimęs Kauno rėd., Tau
ragės apskr., Šilalės parap.,, 
Berkentų kaimo. Išgyveno 
Amerikoj 19 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, dvi dukteris: Ire

ną ir Theodorą ir sūnų Petrą, 3 
brolius: Antaną ir Pranciškų 
Amerikoj — Lietuvoj Julijoną 
ir švogerį Juozapą Šimkų.

Kūnas pašarvotas randasi, 
namuose, 6023 So. Mayfield 
Avė., Clearing, 111.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
balandžio 8 d., 8 vai. iš namų j 
švento Jurgio bažnyčią, kur at
sibus gedulingos . pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j švento Kazimiero ka
pines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti paskutinį patarnavimą.

Nubudę,
Moteris, vaikai, broliai, 
ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysfs Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

. SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

Pranešimas Jogei
JOHN J. ZOLP

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

Sąžiniškas patarnavimas • 
visuose reikaluose 

Padaromi ir užtvirtinami 
Įvairus dokumentai.

Parduodami namai, lotai 
ir farmos

Perkami ir parduodami morgičiai, 
bonai ir Šerai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., 

Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, ILL.

Cicero
Jau keletą kartų buvo rašyta 

apie vietos gyventojų palaidu
mą, kad jie nepriklauso į savo 
organizacijas ir nenori bendrai 
veikti. Jei kurį ir pakalbini,

BOHEMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

ir priversti būti 
taipjau griau- 

tvoras ir sodin- 
— atrodys jgra- 

Mokinkime

4

J. F. R ADŽIUS

Gydytoją Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 

. dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

ONA RIMKIENĖ 
1M> tėvais Gustaitė

Mirė balandžio 4 d., 8 vai. va. 
kare, sulaukus 30 metų am
žiaus. Gimus Kauno rėd., Tel
šių apskr., Plungės parap., 
Norvainių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Pranciškų, 5 dukteris: 
Oną, Ameliją, ^Adolphiną, Jose- 
phiną, Aleonorą ir sūnų—-Juoza
pą, seserį Domicėlę Paulauskie
nę, dvi pusseris, Teklę Malaus- 
kienę ir Stanislavą Kurtaitienę, 
pusbrolį Juozapą Viktoruną, du 
dėdes, Juozapą ir Stanislovą 
Gustus. Lietuvoj tėvus, 2 se
seris, brolį Joną, švogerį Myko
lą, brolienę Magdaleną Rimkus.

Kūnas pašarvotas randasi, 
namuose, 736 Chicago St., Bol- 
ton, III.

Laidotuves įvyks ketverge, 
baalndžio 8 d., 8 vai. iš namų 
j Visų šventų parapijos bažny
čią Roselande, kur atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Švento Kazimiero kapines.

Visus Onos Rimkienės gimi
nes, draugus ir pažįstamus nuo. 
širdžiai kviečiame dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti mirusiajai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę,
Vyras, vaikai, sesuo, pusse. 
rėš, dėdes, tėvai, švojęeris 
ir broliene.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Boulevard 4139

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 
KOZENSKI LJiMONT CO. 

Teisingas patarimas platina 
kiekvieną biznį. Daugiausiai 
reikalinga teisingo patarimo 

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

6312 So. Western Avė.
PROS. 2102

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.

PuriTan 
Malt 
/ *

BILLY'SUJNCLE

turtingiau
sias

STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Geriausios
rųšies

Reikalaukite nuo b»-
le kokiu pardavėjų

Phone Boulevard 6203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graboriut, ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St., Chicago

ujell.

b'YOU UJkUV

Sigmund Jaros, 22 m., 4450 
S. Rocksvell St.* tapo policijos 
nušautas, kada jis bandė pa-! 
vogti taksikabą prie 46 ir Mo-1 
zart gatvių. Detcktivas matė 
kaip jis įlipo į taksikabą ir 
rengėsi važiuoti, tad liepė jam 
sustoti. Jis nepaklausė paliepi
mo, detektivas šovė ir pašauta
sis neužilgo pasimirė kalėjimo 
ligoninėj. * i

HOME - UMkT

Ut TEN
HE AKT

BE VAE

SHORT
VT fcOfc IX

TUJEMTY 
bMULHES!

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

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialus 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.
Specialis 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.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. M 
terų priėmimo kambarys 508. l‘e»'k 
tas augŠtas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo I® ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomu 
ir fubatomis nuo 10 ryto iki 3 vi? 
kare.
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Lietuvių Baieliuosa.
ReikalaudamiRAKANDŲ valdyti, kad žinotų kada ati-

Ii m ' pu»l.)

bus žymiai pagerinta: 
A. Vanagaitis deda pa-| 
kad išlyginti tuos tru- 
kurie pasireiškė \pirmą 
Daug kas naujo, daug

PRANEŠIMAI IVAIRĮJS SKELBIMAI RAKANDAI
I KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA ( 

LEISTI $100.00? 1

taip kaip dabar — dieną ir nak
tį užimąs ir lermas, taip kad ir 
praeiti pro šalį pavojinga.

Visi šie čia paminėti ir nepa
minėti dalykai priklauso nuo 
vietos gyventojų namų
vininkų, todėl jų pareiga ir yra 
jais rūpintis.

—Senas Veikėjas.

Party” 
komp. 
stangų, 
kuinus, 
kartu,
pagerinimų bus įvesta. Tad ma
tyti “Surprise Party” patobu
lintą ir, taip sakant, pafiksin- 

bus kiekvienam pravartu. 
—N.

tą

Nauji rerokdai
s a-

Atvažiavo iš Lietuvos

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

pla-Visuomet šiose Krautuvėse esti
• tus pasirinkimas Naujausių Madų — 

geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi- j 
sų kitų Namams reikmenų ir 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng- 
v i mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės

Pastaruoju laiku susilaukė
me-naujų lietuviškų rekordų ir 
tai geriausių musų dainininkų.

Victor kompanija ką tik išlei
do naują Jono Butėno rekordą, 
su dviejomis populitvt-inSmis 
'dainomis: chicagię£iams gerai

Pereitą šeštadienį pas savo pažystama A. Vanagaičio daina 
tetą p-ią Šneiderienę į Chicago į “Stasys” ir (kitoj pusėj) 
atvažiavo iš Lietuvos 
Balčiūnaitė. Į New Yorką ji 
atplaukė bal. 2 d. laivu George 
Washington. Ji sako, kad kelio
nė buvo gera ir smagi ir kad House, 3236 So. Halsted St. 
kelione ji yra pilnai patenkinta. Columbia kompanija nesenai 

’l'uo pačiu laivu atplaukė ii išlėkto tris Juozo Babravičiaus 
p-ia Petronė Šumakarienė, kuri 
nuvyko pas savo vyrą Joną Šu
niukai*) į Cicero.

Abi jos atvyko j Ameriką 
patarnavimu Naujienų Laiva-

sir- 
p-lė A.’diea Meilės Liga” iš gražios 

‘ Bailus Daktaras“ operetės.
Tų rekordų galima gauti pas 

p. Stasiulanį, Eagle Music

STOGDENGYSTR
Jusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 

.inunf Kjvvuimft. np|clinkėj. |slaiga 34 metų senumo.
Kiekvienas musų praleistas dole- Didžiausia ir geriausia slogų den- 

ris sudaro nematomą juostą cen- gimo įstaiga Chicagoj. 'lik potyrę 
tų ir kiekvienas centas atlieka unijos darbininkai samdomi. L .1. 
Vam tikrą darbą. Praleisdami cen- Dunnc Booflng Co.. 3411-13 Ogden 
tą paskui centą, doleri paskui do- Avė. I hune Lnwndale 0114.
krio, mes greitai praleidžiame! 
šj'ntų ir išsiunčiame savo centus < 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada fųs pralei- 
džii'te pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos į banką ar smilką ? 

Naujienų. Spulku. 
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
npie t budu.5
žinosi kaip greit 
dolerh, 

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Atsakymas: $100.00 ant syk {r 
$6.(?‘ į metus per visą 

’ikusj gyvenime.

BARGENAI
Pardavimui išmuštas parloro se

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

5514 Drexel Avenue 
Tel. Hyde Park 7186

PARSIDUODA furniČiai, pianas 
ir “safe”. 4347 So. Roekwell St., 
1 augštas.

r puoialų. kordiii Skyriaus.

*

| UO u** • -____—

* ,-mii * M litx Hjft

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th I’lace 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

DIDELE EKSKURSIJA 
LIETUVON

Birželio (June) 2 d., 1926
The Pennsylvania Exchange 
Bankas (buvęs Baltic States'

kursi ją Lietuvon, po vado
vystę p. A. B. Strimaičio,'

keleiviai turėtu kuonosma- 
giausią kelionę Į Kauną, per 
10 dienų, Suvienytų Valsti
jų laivyno laivu 
Harding“.
Pradėk it ruoštis 
daleiskit 'mums 
Jus reikalingais 
tais.
Kreipkitės laišku ar ypatiš- 
kai į The Pennsylvania Ex- 
change Banką, 294 Eighth 
Avenue, Newx York City. 

(Skelbimas)

“President

tuojaus ir 
aprūpinti 
dokumen-

LIETUVON

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEŠTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PENNLANI)-(ex-Pittsburgh), ARA
BIŲ siūlo greitą kelionę j Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkite prie mus vielinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Uhicago. III.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

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

r 7 eatras- 
Muzika

i rekordus, (su 6 dainomis) , ku
riuos irgi jau palima gauti 
Chicagoje. Visos J. Babravi
čiaus įdainuotos dainos yra la
bai gražios: “Karvelėli” ir 
“Plaukia sau Laivelis“ (12 co
lių), “Kur Bakūžė Samanota” 
ir “Aguonėlė,” “Ne margi saka
lėliai” ir “Bernužėli nesvaliok”. 

šiuos rekordus galima gauti 
pas Jos. F. Budriką, 3343 So.

' Halsted 
181 S.

Budrika 3343 So.
* 9

ii pas h Pikiei 
Halsted St., taipjau

Turniture (Jo. sankro 
vose, 1922 S. Halsted St. ir 
4177 Archer Avė.

Pastaruoju laiku pasirodė ir 
geriausio musų dainininko Kip- 

Nepaisant didelės audros, ku- ro Petrausko, Lietuvos Oj>eros 
ri vargino visą Chicagą, te- direktoriaus, rekordų. Yra du 
riaus apie keturiasdešimts mu- rekordai su 4 dainomis: “Dul 

' zikos mylėtojų ir Babravičiaus dul duiielė” (Vanagaičio) ir 
talento garbintojų susirinko į “Bernužėli nesvaliok” (M. Pet- 
Auditorijos svetainę, sutvėrė rausko), “Plaukia sau laivelis” 
komisiją ir nutarė rengti da (Šimkaus) ir “Stasys” (Vana- 
vieną koncertą p. Babravičiui. gaiČdo).
Susirinkimą atidarė Dr. Zi- 
montas. Pakalbėjęs apie rei
kalą pavedė vadovavimą susi- 
sirinkimo Dr. Naikeliui. 'lapo 
išrinkta valdyba: pirmininku 
Dr. Zimontas, iždininkais p. 
Sukis ir p-lė Aldona Bernotai
tė, rast. Al. Misevičius, spau
dos komisija Dr. Karalius, Dr. 
Rutkauskas ir inž. K. August.

Koncertą nutarta rengti geg. 
9<L. Lietuvių Auditorijoje. Pro- 
granie dalyvaus ir M. Yozavi- 
tas, gi p. Byanskas akom ponuos 
artistui Babravičiui. Po kon
certo bus šokiai.

Po trumpo pasikalbėjimo bu
vo padalinti bilietai, kurių kai
nos yra labai prieinama—tiktai 
$1.50 ir $1.00. Dr. Rutkauskas 
paėmė trisdešimts bilietų ir iš- 
kalno už juos užmokėjo $50.00, 
tą patį padarė ir 
Iš visa ko matyti, 
tas bus sėkmingas 
geportiečiams teks 
riausj musų dainininką. Taigi 
gegužės 9 d. bus tikra muzikos 
r idainos puota, kurios nė vie
nas neprivalėtų praleisti.

—M.’

Rengia J. Babravičiui 
koncertą

I). Naikelis. 
kad koncer- 
ir kad bi’id- 
užgirsti ge-

D.

Trys artistai susitarę
Skamba kaip “trys stesutės 

susitarę”..., tik jau netaip esa
ma. Komp. A. Vanagaitis, P. 
Stogis ir M. J ozą vitas nutarė 
koncertuoti sulig naujausios 
mados. Detroitas ir Clevelandas 
laukia Chicagos artistų. 8 ba
landžius koncertas įvyksta De
troite, Lietuvių svetainėje ant 
Dix Avė., o 9 T.leveiande Lie
tuvių salėj. Skaitant iš “Dir
vos”, pasirodo, kad šitas kon
certas ruošiamas nupigintomis 
kainomis. Tai naujiena. Tan
kiausiai būna koncertai norma^ 
lėmis kainomis (brangiausias 
tikintas Clevelande ir Detroite, 
— 99 centai).

Musų artistai Chicagą aplei
džia 8 balandžio. Kada grįš 
nėra žinios. Laimingos kelionės.

Apie “Surprise Party”

100 N. LaS'alIe S t., Chicago, Iii. 
arba prie vietiniu agent

Balandžio 25 d. vėl bus pa
kartota “Surprise Party”. Šį 
kartą ChicaMos Lietuvių Audi’ 

torijoj. Pricgtam “Surprise

Tų rekordų galima gauti taip 
jau pas p. J. F. Budriką.

BIRUTIEČIAMS

H‘4

taip

Gerbiamieji! Antradieny 
peticija neįvyks, nes Lietuvių 
Auditorijoj bus rodoma kruta- 
mi paveikslai. |domu bus ma? 
tyti ehieagiečius filmoje, 
pat ir naujų veikalų.

12 balandžio įvyks vyrų vai
dinimo ir dainavimo repeticija, 
o 13 mergaičių, (rečio akto 
“Surprise Party“. Bendra re
peticija visų aktų įvyks ketvir
tadieny, 15 balandžio. Prašau 
būti visų! v

8 balandžio repeticija 
įvyksta.

ne-

A. Vanagaitis, 
Birutes vedėjas.

Pranešimai
Ar nori būti nariu ChPagGB 

Lietuvių Draugijos • 
Chicagos Lietuvių Draugija Savi

tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goję. į šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams p-*-1— -x—’----- —.... .....
tiems bile 
jų Amerikos,

pašelpa išmokama gyvenan
čia oalyįe Suvienytų Valsti- 

, Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pa.šelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

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

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros .Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

Bridgeport. — Saldžiausios širdies 
V. Jėzaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks antradieny, balandžio 6 d-, 1926 ' 
m., 7:80 vai. vak., Lietuvių Auditori
jos salėj, 3138 S. Halsted St. Visi i 
nariai esate kviečiami pribūti, nes . 
randasi daug svarbių reikalų aptarti.! 
Taipgi atsiveskite draugų dėl prisira- ' 
šymo. Kviečia

— A. Bugailiškis, raŠt. '

alką ?
uždirba po 

kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt ji
/m sekretorių 

, o nuo jo su- 
dauginsis j tįsy

Roseland. — Balandžio G d., 7:30 
vai. vuk. Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigan Avė., įvyks Lietuvių Im- 
provement ir Benefit Kliubo susirin
kimas. Kliubo nariai atsilankykite 
paskirtu laiku, bus svarstoma svar
bus reikalai. Kurie persikėlėle kitur 
gyventi, prijunkite tikrus antrašus. 
Reikalui esant, kad butų žinoma kur 
kreipties. —■ J. Tamašauskas, sek r.

Roeland. — Balandžio 7 d., 7:30 
vai. vakare Aušros kambariuose, 
10900 S. Michigan avė., įvyks Sąry
šio keturiolikta prelekcija temoje 
“Pasaulio atsiradimas ir tolimesnis 
jo vystymąsis”. Skaitys J. Gasiunas. 
Atsilankykite, sužinosite daug da
lykų. įžanga veltui. —Komisija.

Jaunuolių Ornestro mėnesinis su
sirinkimas įvyks scrcdoje, balandžio 
7 d., 8 vai. vakaro, Mark Whlte 
Sųuare (Library Room) ant 29-tos 
ir Halsted gatvių. Tėvai! Jaunuoliai 
jumis užprašo atvykti į jų susirin
kimą. —A. Schultz, rast.

Birutės Choro dainų praktika 
antradienio vakare neįvyks. Ket
virtadienio vakare, balandžio 8 d. į 
Mark VVhile Parko svetainę susi
rinks vyrai lošėjai 2 aklo “Sur
prise Party”. Choro dainų prakti
ka bus paskelbta vėliau. —Vedėjai.

Tel. Lafayette 5153-6438

BUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė
CHICAGO

ATYDA 
Ponioms ir panelėms

Prašome atleisti, jeigu jūsų pa
derinu pasivėlins ateiti. Mat, kom
panija, pildanti New Yorke jūsų 
užsakymus, rcorganizuojiflna. I ž 
savaitės antros viskas eis tvarkoje. 
Bukite kantrios, ir laukite. Atleis
kite. —Dora Vilkienė.

NAUJAI išrasta metaliniais pini, 
gaiš automatiškai operuojamu, vald. 
žios daleista mašina. Proga uždirbti 
didelius pinigus, mažas investmentas 
suteiks jums tikras savaitines įplau
kas, tą mašiną galima operuotį liuo
bu laiku. Reikalaukit smulkmenų. 
MAX LINICK, Room 1103 Mallers 
Bldg., 5 So. VVabash Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

$45 į mė- 
Virėjų, 

Moterų prie namų, 
Indų plovėjų, $17 j 

Lovy taisytojų, $65 j mene. 
Dirbtu- 

Janitor-

Moterų prie virtuvės, 
nesj, kambarys ir valgis 
$25 į savaitę. 
$15 j savaitę, 
savaitę.
sj. Veiterkų, $18 į savaitę, 
vės merginų, $16 j savaitę, 
kų, trumpos valandos, $65 į mėnesį.

Taipgi turime dauk kitokių visokių 
darbų.

SOUTH

4191

PARK EMPLOYMENT
AGENCY,

So. Halsted St-, 2 fl.
Kampas 42 St.

North Sidės Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimas atsibus sere- 
doj, balandžio 7 d., 8 vai. vakaro, 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Visi delegatai būtinai turit pribūti ...... . ................
į susirinkimą, nes turim daug svar- So. Hermitage Avė. 
bių dalykų apsvarstyti. —Valdyba.. 

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
namus ir dvi mergaites. Geistina 
butų, kad turėtų paliudijimą kur 
piriniaus dirbo. K. šimkaitis, 3634

■s

PARDAVIMUI
$120 už grojikli pianą, benČių, 

kabinot ir genis mielins, gerai už
laikomas, nes nėra vaikų šeimynoj. 
Išmokėjimais 
nių. Matykil

nuo atsakančių žino- 
šiandien. 2332 \Vest t n.

(iRO.lIKI.IS pianas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta
las, da-bcd lova, skalbinyčia, 9yT2 
karpetai, $22 Rampa už $10.

4843 S. Micnigan Avė. 
Kenwood 2511

IŠSIMAINO bučernė ir grosernė 
arba parduosiu, mainysiu ant bunga- 
lo, apielinkė Marųuette Parko, 
mainysiu ant senesnio namo bile 
kioj vietoj; biznis yra didelis; 
didelis Storas su pagyvenimu.

6104 So. State St. 
Phone Normai 2992

arba 
ko. 
yra

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
saldainių, rūkytos mėsos, mokyk
los įrankių ir kitokių smulkmenų. 
Turiu greit parduoti. Leisiu pigiai.

K reipkilės:
732 W. 19th SI.

DIDELIS BARGENAS. Puikus biz
nis, delicattessen krautuvė už la
bai numažinta kainą. Turiu parduo
ti greitai dėl svarbios priežasties.

5702 S. Barine Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. Kampinė viela, su gyvenimo 
kambariais. 3337 So. Auburn Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, visa arba pusė. Apleidžiu 
miestą. Gausit bargeną.

Kreipkitės:
10456 Corliss A ve. 
Tel. Pullman 4264

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė pigiai. Greitu laiku važiuoju 
į kitą miestą. 2801 S. Union Avė.

NAMAI-2EME
EXTRA! EXTRA! 

didžiausias 
Bargain

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAI) Juozo Aukštakalnio iš 

Lietuvos, iš kaimo Rutkiškių, Prienų 
parapijos. Atvažiavo į 
Morčiaus 29, 1906 metais, 
tas kitas apie jį gal žino, 
šaukia:

A. P. S LA VI N,
Du<|uesne, Pa

REIKIA patyrusių saleslady, pro
ga patapti buyers pagelbininkėmis. 
Telefonuokit BOtilevard 7289.

PARDAVIMUI Brighton Parke 
bučernė ir grosernė už $700, verta 
$3,500. Parduosiu į 5 dienas, nes 
turiu du bizniu. Randasi pietvaka
rinis kampas Archer ir California 
Avė. Atdara nuo 2 iki 5 vai. vaka
re. 1041 Archer Avė. Prospect 2559

300 Hamilton! Avė.,

PAIEŠKAI’
Antano 
Domu 
kalą.

Juozo 
I.iebanatisko, 
—kalni 

Meldžiu

Ameriką 
Pats ai
tai atsi-

Kvedero ir 
paeinančiu iš 

. Turiu svarbų rci- 
atsišaukti.

Antanas .lasutis, 
5613 S. Bucine Avė.

Chicago, Ilk

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambaris dėl vieno ar 

dviejų vaikinų. Kambaris šviesus 
ii- karštu vandeniu apšildomas. 2 iš 
fronto. J. Batūras, 3343 S. Lowe 
Avė.

{VAIRUS SKELBIMAI

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo popierų atkarpų. Gera 
mokestis ir nuolat darbas. Eatna 
Waste Paper Go., 24 St. and La-

• Šalie St.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI arba mainymui 
bučernė ir grosernė, geroj vieloj, 
mainysiu ant namo, loto, automo
bilio.

Kreipkitės:
1211 W. 63 SI.

Tel. Rcpublic 10363

PARSIDUODA lotai ant Western 
Avė., tuojaus už Blue laland, III., 
tai yra 2 kampai, arba aiškiaua pa- 
K*kiuH višnu nedidelis blokas, tarp 
Spaulding Avė. ir Maple Avė. Ant 
Western Avė. yra 128 pėdos, ant 
Spaulding Avė. 129 pėdos ir ant 
Mapie Avė. 75 pėdos. Wentern Avė. 
išcenientuota ir užmokėta, ant šo
ninių gatvių jau sudėti “sidwatkai”. 
ši viela yra labai tinkanti bile ko
kiam bizniui, o ypatingai štai kam: 
“f.asoline Filling Station”, aptiekai. 
re.Htauranui, “ivo parlor’%
“Uoad HoHse”, “Soft Drinkn l’arlor” 
ir tam panašiems bizniams, nes tai 
yra, aiškiaun pasakius, raktas į prie
miestį Posen, zSpecialville ir H»r- 
way, IIJ, 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 vysi apielinkės 
gyventojai turi ateiti ant šio kam
po, kurie nori važiuoti karais arba 
traukiniu į Chicagą e arba j kitus 
priemiesčius, štai kas yra svarbu 
žinoti pirkėjui šio ploto žemės: pa- 
Kal Spaulding Avė. • eina “Grand 
Trunk” gelžkelis, o šiuo gelžkeliu 
labai daug žmonių važiuoja į Chi
cagą ir atgal. Taigi trumpu laiku 
čia bus apart “streetkarių” stoties 
ir gelžkelio stotis. Dabar galite su
prasti koki yra ateitis 'šiai vietai, 
nes jau dabar yra labai “busy cor- 
ner”, o kas bus ateityj! Kadangi šis 
plotas žemės turi apie 25,000 ke
turkampių pėdų, tai yra užtektinai 
vietos pastatymui bile kokių bu- 
dinkų ir dar užtektinai vietos lie
ka dėl “parking space” dėl auto
mobilių; įvažiavimas labai paran
kus, nes kaip jau pirma sakiaus, 
randasi tarp dviejų gatvių, o pry- 
šakis ant VVestern Avė., prie “street
karių” ir gelžkelio stočių.

šis plotas žemės tuom tarpu par
siduoda labai pigiai, nes yra tam 
tikros priežastys, įkurtų čia negali
ma aiškinti, bet užtikrinu, tam, ku
ris nupirks šią žemę, kad jo pini
gai susidubeltavos į vieną 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 nenvažiau $5000 
cash.

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

Patarlė 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 į “Naujienas”, 1739 S. Halsted 

.St. Box 730.

VYRŲ NAMAI-ŽEMF
REIKIA 10 darbininkų j geležies 

atkarpų jardą. Atsišaukit 
3647 So. Homan Avė.

Automobilių plovėjų, $30 į savaitę, 
Karpenterių, $125 į mėnesį, Automo
bilių mechanikų, $40 j savaitę, Ka- 
binet dirbėjų, 75c. į valandą. Dirb
tuvės vaikinų, $15 į savaitę. Vyrų 
prie namų, $85 į mėnesį, valgis ir 
kambarys. Pečkurių, 65c. j valandą, 

Į vyrų j virtuvę, $20 į savaitę, Darbi-
r— ninku, 50c. j valandų. Mašinistų, 

85c. j vai. Naktinių virėjų, $30 į 
, savaitę. Prie bačkų, 75c. j vai. Prie 
siuntinių, 55c. i vai.

t Taipgi turime dabar daug ir ki- 
| tokių darbų.Tel. Yards 6728

Ar žadi Muvinties — 
—Gal Reikia Anglių?

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

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

BARGENAI 3 FLATŲ
Jei manote pirkti arba staty

ti namą, pamatykit šitą 3 aug- 
štų namą, 7721 Hermitagc Av. 
Octagon užbaigimo, francuziš- 
ki langai, porčiai miegojimui, 
cementuota ėlė, kaina nupigin
ta, $22,500, cash $5000 Ahern 
and Mangan, 1542 W. 79 St., 
Stewart 0368

Mainymui arba pardavimui
Si) AKRV. Mouston, \Vis., 40 ak

rų išdirbtos, 40 akrų miško ir ga
nyklos, geri budinkai, noriu mies
te namo, 80 akrų Weyerhouser, 
Wis„ dvi vasarinių resorttj, IV2 
akrų prie ežero, 40 akrų girios, 
mainysiu į miesto namą. 100 akrų 
Morgan County Tennessee Aliejaus 
ir anglių žemėj, mainysiu j miesto 
namų, E. L. Majka, 2705 S. Kolin 
Avė.

MŪRTGEClAi-PASKOLOS

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY,

4191 So. Halsted St., 2 fl.
Kampas 42 St.

KEIKIA greit gero draiverio, 
su šoferio laisniu. Darbas ant 
papso t roko. Geros sąlygos.

S. Sodintas, •

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

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL 1NVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738
............ . , ,/

Tel. Pullman 5625

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

KRAUTUVĖ ir 6 kambarių fia
las, 50 pėdų lotas, 38 St. netoli 
Kedzie, $9500, įplaukų $90, cash 
$1000. Hovvard E. Walter & Co., 
3124 W. 63rd St., Chicago, III.

Tel. Yards 7282
BR’DGEPORT PAINTING 

& HDW. CO. 
Malevojam ir popieruojam. UŽ- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Pre®.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI? 35% 

Mes parduodamo visiems olsello 
kainomis 

Levintha] Piumbing Snpply Co„ 
1637 West nivision SU 

netoli Marshfield

REIKALINGAS kriauČius prie se
no ir naujo kostumeri.Ško vyriško 
darbo. 3305 S. Auburn Avė.

AUTOMOBILIAI
o

NAUJAS mūrinis bungalow, 
su flatu skiepe, tik $7900, cash 
$1000, kitus po $50 į mėnesį, 
3332 S. Hamilton, netoli Mid- 
west teatro. Hough, 4213 So. 
Halsted Str.

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

/ 1 ——■
Ar Jums Reikia Antrų 

Morgičių?
Mes turime pigiausiomis kaino

mis Chicagoj. Pasimatykit su mu
mis dėl paskolų.
CHICAGO MORTGAGE CORP. 

735 Roosevelt Rd.

MOKYKLOS

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS’ 
Ixmg distance hundling .

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7607 Office

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobiliu agentūrą, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 1 durių .sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes 
Pašaukit bile 
sim

Studebakers

gaunam ant mainų, 
kada, o mes pribu-

MILDA
3121 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1685

1). Kuraitis ir A. Kasulls, vedėjai

AUTO SALES

PINIGAI
luotas — kampinis, Hamilton ir 95 

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

PLUMMER REALTORS, 
7801 S. Halsted St. Slewart 7101

GERIAUSIA PROGA
Flatinis mūrinis namas, fialai po 

5 kambarius, cementuota gatvė, ne
toli Western 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

MANsfield 7800
A. H. REGAN

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

4753 W. Mudiaon Street

1 PARSIDUODA dų automobiliai 
Case, ir Moon, abudu uždaromi, at- 

j rodo ir bėga kaip nauji. Nupirksit 
pigiai. Pardavimo nriežastis patir
sim ant vietos. J. Mikšis, 3436 Au
burn Avė. 2 lubos iš vidurio. At
sišauki! vakarais.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis bungalow, yra sun parlor, mic 

viškai, vaisiams 
šildomas, lotas

goiimui porčiai, 
skiepas, furnas 
30V125, kaiua greitam pardavimui 
$8000, išmokėjimais, 5605 Fairfield 
Avė. Republic 4176.

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seelev 1643
M. E. HUTFILZ, Managerx - -----

Vyrai Barberystč Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

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


