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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Dusostypretendentai
Dantie nužudyti Francuos respublikoj

Mussolinį Pretendentas Franci jos sostan 
gujamas laukan, pretenden
tas Rusijos sostan palieka
mas

Fašistai Venecijoj sumušė 
Amerikos jūreivius

Kaip Francija elgiasi su sa 
vaisiais ir Rusijos sostų pre

tendentais

Kėsintasi nužudyti Italijos Fašistai sumušė Amerikos 
jūreivius Venecijojdiktatorius

Mussolini ištruko tik su peršau
ta nosim; šovė jį viena anglų 
aristokratė

Juodmarškiniai įdūkę, kam 
gresas netvirtina Italijos 
lų fu n davimo sutarties

kon-
sko-

VIENNA, Austrija, bal. 7—

PARYŽIUS, bal. 7. Fran- 
cijoj šiandie staiga atsirado du 
sostų pretendentai.

Vienas jų, Gizo (Guise) ku
nigaikštis, yla pretendentas į 
Franci jos sostą. Antrasis, rusų 
didkunigaikštis Nikolai Nikola- 
jevid» tapo rusų monarchistų 
kongreso nominuotas kandida
tu į Rusijos carų sostą.

Franci joj yra įstatymas, p.ri- 
’imtas 1886 metais, kuriuo fran- 
Jcuzų pretendentams į karaliaus 
t sostą neleista Francijos žemėj 
pasilikti. Jie tremiami lau
kan. Gizo kunigaikštis, kurį 
dabar franeuzų rojalistai pa
skelbė pretendentu į Francijos 
sostą vietoj nesenai mirusio iš
trėmime Orleano kunigaikščio, 
ir kuris nominaciją priėmė, tu
ri tuojau ajdeisti Franci ją ant 
visados.

Tuo tarpu antrasis, preten-

[Pacific and Atlantic Photo]

Lietuvoj “rinkimų kampa 
nija’’-jau prasideda

Krata valstiečių liaudininkų 
centro komitete

Lietuvos užsienio prekybos 
balansas .

Vasario mėn. išvežta dvigubai 
tiek, kiek įvežta

KALNAS, kovo 20. [Elta,. 
— Per šių metų vasario mėnesį 
Lietuvos eksportas pasiekė 24.8 
milionus litų. Importas per tą 
laiką siekia 16.4 milionų litų, 
bet į tą sumą įeina 2.8 mil. litų 
įvežtųjų sidabrinių pinigų fak- 
tinoji vertė; prekių gi impor-

Kauno “Liet, žinios” prane
ša :

Kovo 20 diena 11 vai. Vals
tiečių liaudininkų centro komi
teto biuran atėjo du vyresni po- 
licijautai ir nesant ten nė vie
no atsakom ingo asmens parei
kalavo buvusį ten raštininką
atrišti esamą surištą literatūrą, tuota už 13.6 milionų litų, taigi 
kurioje pasiknisę ir nieko nėra- vasario mėn. prekių importas,

Var-1palyginti su sausio mėn., nepa- 
spaustuvėje (didėjo. Tuo budu palyginti su 
j, “Ko ne- visų kitų praėjusių metų vasa- 
’ rio mėn. eksportu, šių metų va-

.rekordinis;
Liaudi-1 palyginti su kitais mėn. — pa- 

susirinkimui .našų rekordą Lietuvos ekspor- 
, Cirailiuose tas pasiekė 1924 m. spalio ir 

lapkričio mėn.

KOMA.. Itftlijn.. L>al. 7. ----
Šiandie buvo padarytas pasike- 

sinimas nužudyti diktatorius 
Mussolini. Kai Mussolini aplei- mušę keletą Jungtinių Valstijų karnas gyventi savo palociuje 
dęs tarptautinį chirurgų kon-juieivių, kurie buvo atvykę netoli nuo Paryžiaus, 
gresą, kame jis laikė kalbą, 
sėsti į laukusį jo .automobili 
prasispraudus pro minią viena 
moteriškė staiga išsitraukė re
volverį. ir šovė į jį. Kulka, tai
kyta diktatoriui į galvą, kliudė 
tik jo nosį, kuri buvo peršauta.

Minioj pasidarė didelis sumi
šimas. Fašistai puolė šovikę, ir 
butų ją užmušę vietoj, bet ka
rabinieriams galų gale 
atimti ji iš govėdos 
benti į kalėjimą.

šovikė, kaip paskui
buvo anglų aristokratė, Violeta 
Albina Gibson, 50 metų am
žiaus, duktė dabar jau miru
sio Anglijos lordo Ashbourne’o.

Čia gauta žinių, kad per Vely- dentas j Rusijos carų sostą Ni

ki) šventes Italijos fašistai su- kolai NikolajeviČ, ramiai palie-

ėjo | Venecijos miestan iš stovinčių, 
obnj, ties Venecija keturių Amerikos

šeši

puolč

pavyko 
ir nuga-

pasirodė,

Neramumai Fili
pinuose

Kovoje su milicija Uinao 
vincijoj 10 moni krito

pro-

MANILA, Filipinai, bal. 7.
Lanao provincijoj vakar įvyko 
stiprus susirėmimas tarp mili
cijos ir maištingų morų. Milici
jai pagaliau pavyko morai nu
veikti. Dvi tvirtovės, kuriuose 
maištininkai slapstėsi, buvo su
naikintos. Susirėmime dešimt 
morų buvo užmušta ir keliolika 
sužeista. Milicininkų buvo de
šimt sužeisti, du pavojingai. •

AR NORI KA 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.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

šita anomali padėtis veikiau
siai neužilgo atsilieps parla
mente, kai jis po Velykų šven
čių vėl susirinks. Socialistų ir 
komunistų atstovai veikiausiai 
pakels klausimą ir griežtai pa
reikalaus, kad valdžia tuojau 
paprašytų pretendentus į carų

dę išėjo. Kiek anksčiau 
po” bendrovės : 
konfiskuota brošiūra 
rinkti ir kas rinkti.”

Seinų apskrities viršininkas sario mėn. jis yra 
ne<lavė leidimo Valst. 
ninku sąjungos !
Šlavantuose 14. III., Cirailiuose

' Leit. John A. Macready, kovo 13 d. Dayton, O., savo oriai- 17. IIL, Kapčiamiesty išdavė 
Tokios aukštumos dar niekas M 19- HE gavęs įsakymą iš 

Kauno. Kelis karius prašomas 
nedavė leidimo susirinkimui L. 
Jaun. s-gos Veisėjų skyriui, 
Šventežerio žemės ūkio draugi
jai agronomo paskaitoms 19, 
20, 21 III. Agronomas turėjo 

l©n niek, o nenn- 
19 policija pa-

vyj iškilo 41,000 pėdų j aukštį, 
nebuvo pasiekęs.

Prancūzai domis Amerikos Džiugus serga svetimšaliu
Rusijos emigrantai bėga 

iš Brazilijos
prohibicijos byla deportavimo liga

Progos 
ketu 

i

savo

duoti, franeuzai atmo- 
Jungtinėms Valstijoms 

skolas šampanu

MisNOuri kongresmanas siūlo

KAUNAS, kovo 22. [Elta . 
šiomis dienomis pro K^aviytv 

pravažiavo daug grįžtančių išveikęs. Kovo
skelbė naują parėdymą, kuriuo Brazilijos rusų šeimynų, SSSR

'raštiško sutikimo užleisti butą*gj 
su si linkimui.

deportuoti visus svetimšalius, butų savininkų reikalaujama piliečių. Visi pravažiavusieji is- 
jaunesnius kaip 40 m. 1 raštiško sutikimo užleisti butą 1 gyveno Brazilijoj nuo 1 mėne

sių iki 1 metų. Kalbėdami apie 
į tą “laimės” šalį, emigrantai 
skundėsi sunkiomis/Vietinio kli
mato, darbo ir pragyvenimo 
sąlygomis.

j Karščiai Brazilijoj nepaken
čiami. Atvykstantiems emi
grantams tenka dirbti planta
cijose, negaunant jokio uždar
bio, vien tik už 
apribotą kiekį, ypač 
Patekusieji į žemesnes 
tuoj suserga 
pavojinga 
Dauguma atvykusių dėl 
giasi kuogreičiausia iš 
jos išvažiuoti.

i Pasak pravažiavusių.

WASHINGT()NAS, bal. 7. '
Mjssouri kongresmanas Man- 
love, republikonas, vakar įnešė 
bilių, kuriuo jis reikalauja, kad 
visi svetimšaliai, jaunesni kaip; 
40 metų amžiaus, kurie išgyve- 

j Valstijose dau- 
cijos klausimo tardymais. Igiau kaip penkis metus nesiru- 

Tasai susidomėjimas anaip-, pino gauti pilietybės popierių, 
tol nėra objektyvus. Fiancuzai 
gerai atsimena, koks geras 
“kostumeris” Francijos vynams 
buvo j Jungtinės Valstijos prieš 
svaigiųjų gėrimų uždraudimą. 

Franeuzai dažnai pasako, kad 
jei Jungtinės Valstijos priimtų 
atlyginimą šampanu, Bordo ir 
Burgundijos vynais, tai Franci
ja galėtų atmokėti joms

• PARYŽIUS, bal. 7. — Nuo. 
paskilbusios savu laiku Tennes- 
see “beždžionės” bylos, franeu
zų spauda dabar jokiomis kito
mis žiniomis iš Jungtinių Vala

iti jų nesidomi taip, kaip kad

4 asmens žuvo gaisre 
New Yorke

sostą — šį atveji Nikolai Niko-1 pradėtais Washingtone prohibi- ; nę > Jungtinėse'
inuiAn L?.... ' n i irui LI till ui nin taVrl vmuiu Inriun L-oirr >u>nllajevičą —- apleisti Franci jos 

žemę. Sovietų ambasada, be 
abejo, taipjau tars savo žodį. butų depo-ituojami laukan.

karo laivų. Vienas jūreivis bu 
vęs pavojingai sužeistas, 
kiti lengviau sužaloti.

Manoma, kad fašistai 
amerikiečius norėdami nugiežti
savo tulžį už tai, kad Jungti
nių Valstijų kongresas netvirti
na sutarties dėl Italijos skolų 
atlyginimo Amerikai, ir kam 
senatorius Borah smerkė Mus- 
solinio diktatūra.

,>«" ££?» C Ispanija atsisako nuo tai 
lė fašistų šv. Markaus aikštėje. r MflmUmi
užgavo vieną Amerikos jūreivį,. Kuo IHUlUKnUj
koliodama jį kiaule ir šailokų t 
tautos sunum. Jūreivis atsakė 
kumščia. Tada apie dvidešimt 
fašistų puolė jį ir ėmė mušti, 
iki tas sukrito ant žemės, - su
kruvintas. Po to juodmarški- 
niai pradėjo pulti amerikiečių 
jūreivius, kur tik juos pasitik
dami.

PARYŽIUS, bal. 7. — Pusiau 
oficialis pranešimas iš Madrido 
skelbia, kad Ispanijos valdžia 
atsisakanti daryti taiką Morok-’savo karo skolas, 
koj tomis sąlygomis, kurias pa
siūlė riffiečių vadas Abd-el1 
Krimas.

Bigoterija Amerikoj
Mencken, garsus kritikas, areš

tuotas už “skleidimą nepado
rios literatūros’’

NE\V YORKAS, bal. 5.
Ilai lemo negrų gyvenamo] da
ly praeitą naktį buvo du gais
rai, sunaikinę du apartmentų 
triobesih. Viename triobesy ug
ny. žuvo keturi asmens, taipjau 
keli kiti skaudžiai apdegė.

MERGAITĖ BAISIAI TRAU
KINIO SUŽEISTA

maistą ir tai 
duonos, 

vietas 
biauria ir labai

liga maliarija, 
to sten- 
Brazili-

J. V. laivai apleido Veneciją.
\VASII1NGTONAS, bal. 7.-- 

Keturi Jungtinių Valstijų karo 
laivai, minimi kablegramoj iš 
Vienuos, vakar apleido Veneci
ją. Du jų išplaukė į Neapolį, 
kitu du į Pirejų, Graikijoj.

Laivyno departamento valdi
ninkai sako, kad jie nieko nesą 
girdėję apie fašistų puolimą jū
reivių Venecijoje.

Daktarų bedarbių armija 
Soviety Rusijoje

į SSSRELKI1ART Ind., bal. 6.
rytą buvo’ baisiai sužeista artimiausiomis dienomis iš Bra- 

Catherine Barnett, 16 metų z^jos 8’rižta didelė partija emi- 
mergaitė iš Terre llaute, Ind., Krantų.
Big Four traukiniui sudaužiusi ------ ----------
automobilį, kuriuo ji važiavo. Byrdo ekspedicija j Žie- 
Mergaitės kairė lanka buvo vi- ■ mill kraštus 
sai nukirsta palei petį ir vienai 
koja sutriuškinta. Nelaimingo-' 
ji vargiai begu išliks gyva.

BOSTON, Mass., bal. 7. — 
II. L. Mencken, žinomas Ameri
kos kritikas ir žurnalo Ameri
can Mercury redaktorius, buvo 
čia , areštuotas už “nepadorios 
literatūros” skleidimą.

Savo žurnalo balandžio mė
nesio leidiny Mencken išspaus- 

'dino srtaipsnį “Hatrack”, ku- 
i riąme kalbama apie dalykus be-

Ne- ’sidedančius viename vakarų 
Partija'mieste. Del šito tai rašinio 
lartija) |Naujosios Anglijos

visas

Independent Labor Parly 
suvažiavimas NEW YORKAS, bal. 5. 

Jungtinių Valstijų laivyno 
mandoriaus Richardo Byrdo 

TOKIO, Japonija, bal. 7. — spedicijos į žiemių kraštus 
davatkų Plaučių uždegimu mirė baro- vas Chantier šiandie 

kongresą l\Vatch and Ward draugijos se- nas Nobushige Hozumi, slapto- iš Brooklyno į Kings Bay, Špi
cbergeną.

ko- 
ek- 
lai- 

išplaukė

LONDONAS, bal. 
priklausomoji Darbo 

į (Anglijos socialistų 
laiko dabar savo 

tlk|Whitly Bay. Kongreso obalsis-kretorius, kunigas J. Frank 
su yra. “jsteigti socializmą dar,Chase, pasirūpino, kad vyriau- ’ 
- 1 musų laikais”. ’sybė užgintų tą leidinį parda-!

___  Jada Mencken patsai 
j pai davinėti 

savo žurnalą tyčia, kad jį areš
tuotų, ir praeitą pirmadienį jis 
buvo areštuotas. Vakar muni-1 
cipaliame teisme įvyko byla.1 

pripažino, kad straips- 
Įny “Hatrack” nieko nėra nepa- 
'doi’tius, ir Menckeną išteisino.

------ - ------  
i

Indija nenori amerikie
tiškos prohibicijos

LAHORE, Indija, bal. 7. — 
^undžabo legislatura milžiniš
ka balsų dauguma atmetė su- i 

.manymą suvaržyti svaigiųjų 
’ gėrimų gaminimą ir pardavinė- ( 

j imą. į
Kalbėtojams prieš, tą suma-i 

nymą geriausias argumentas 
,buvo nurodymas į Jungtines' 

Chicagai 7r apielinkei oficia- i Valstijas, kur nuo laiko, kai 
svaigieji gėrimai buvo įstaty
mais užginti, girtybė ne tik ne
sumažėjo, bet padidėjo.

MASKVA, bal. 7. Ką 
paskelbtos sovietų valdžios 
rinktos žinios rodo, kad Rusijoj 
yra dešimt tūkstančių daktaiųj Kongrese dalyvauja taipjau 'vinėti 
1h- darbo, lame skmč.uje Oswald Mosley ir jo žmona nu ko j B 
tūkstančiai daktarų yra baigę’ j t

1 sovietijos medicinos mokyklas I 
Prohibicija gyvuoja 4923-24 metais. I

 j Tos milžiniškos daktarų ar-

sios tarybos pirmininkas.

Rusy

Osvvald Mosley ir
Cynthia, kuriuodu ką tik sugrį
žo iš savo kelionės į Ameriką. 

'Juodu padarė pranešimą apie 
’’ industrinę situaciją ir darbi-

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

, ■ iiiuuawiiię BiLuaviją 11 uaiui- cipaiiame
, 100 pėdų po žeme, rado nujos 60 nuoS. yra moterys. Ijnkų j|ldėjimą Jungtinėse Vai- Teismas į
100.000 galonų vyno ----------------- stijose. , !ny “Hatr

SAN FRANCISCO, Gal
7. Prohibicijos agentai vakar 
iškastame po vienais namais 
rusy, šimtą pėdų po žeme, rado 
didelį sandėlį vyno, viso apie 
1(M) tūkstančių galonų. Tuose 
namuose niekas negyveno.

Prohibicijos valdininkai ma
no, kad tokių slaptų sandėlių 
čia yra visa eilė, iš kurių Kali
fornijos vynas siunčiamas į 
rytų valstijas.

Trys butlegeriai prigrė-
rė Erie ežere Gaisras Winnipege

Ispanijos aviatoriai 
skrenda į Filipinus

AMHEHSTBUHG, Ont., bal. 
6. Erie ežere prigėrė* trys 
nežinomi degtinės kontrabandi
ninkai, bandžiusieji valtimi par
sigabenti į Jungtines Valstijas 
keletą keisų svaigiųjų gėrimų. 
Jų sudužusi valtis buvo vilnių 
išnešta krantan, netoli nuo Bar 
Pointo.

WINNIPEG, Manitoba, 
7. — Praeitą naktį gaisras su 
naikino čia Lindsay verslo trio 
besį. Ugnies padaryti nuosto 
liai siekia apie 50,000 dolerių.

b.

Bulgarija įgyvena 
sunkų ekonominį 

krizj
TRIPOLIS, žiemių Afrika,

bal. 7. -- Du ispanų aeroplanai, 
kurie skrenda iš Ispanijos į 
Manilą, Filipinų salose, vakar 
atskridę į Tripolį šiandie vėl 

(išlėkė į Bengazį, Kirenaikaj.
Ekspedicijai vadovauja kapito- firmų bankrutuoja. Bedarbių 

H nai Gonzalez-Gallarza ir Loriga. skaičius siekia apie 60,000.

SOFIJA, Bulgarija, bal. 6. 
Bulgarija gyvena rimtą ekono
minį krizį. Pramonė is finan
siniai interesai vi^oj šaly, atsi
dūrė sunkioj padėty ir daug

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Aplamai gražu, nedidelė tem
peratūros atmaina;
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 36° F.

Šiandie saulė teka 
džiasi 6:22 valandą.

vidutinis

vidutinis-

5:22,

TOKIO, Japonija, bal. 7.
Vakar į jūres ties Kobe nukri
to pasažierjnis aeroplanas, 
skridęs iš Osakos į šikoku sa- 
Ją. Vienas pasažierių, provin- 
i ei jos mokytojas, žuvo.

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

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

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

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

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

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės 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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

April 8, 1926 Eilinis No. 156

l

J.
M.
P.

Pildomasis Komitetas: , L.JS-S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1789 So. 
Halsted St., Chicago, 

Sekretorius — A. Jusas, 
Avė., Chicago, UI.

Finansų Sekretorius — 
Chicago, III. a

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

Knygius — A. Vilis, 2241 N. Weat- 
ern Avė.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
Vilis, 2241 N. Western Avė.
Vilis, 2135 N. Spauhiing Avė. 
Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St. 
Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
Grebelis, 10225 Perry Avė.
- visi Chicago, III.

III.
8959 Archer

G. Mankus,

LIETUVIŲ DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matui iuuskius, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Drg. Michelsono Maišiu 
tas Pasisekė

Kita Antis
Kovo 28 d. L. S. S. VIII rajo

nas rengė vakarą su vaidinimu 
(“Kūmučių Rojus“) Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje. Nors iš
laidos buvo gana didelės ir oras 
pasitaikė blogas, tečiaus rajonui 
liko dauginus kaip šimtas dole
rių gryno pelno. Svarbiausias 
vakaro tikslas ir buvo tam, kad 
padarius pinigo Lietuvos social
demokratų parėmimui Seimo 
rinkimų kampanijoje (apie pi
nigų išsiuntimą jau buvo pra
nešta pereitame L. S. S. Žinių 
numeryje).

Taigi, imant iš atžvilgio to 
tikslo, kuriam vakaras buvo ren- j 
giamas, reikia pripažinti jį pu-

Prakalbų maršrutas, kurį pe
reitą mėnesį atliko L. S. S-ai 
“Keleivio” redaktorius, drg. St. 
Michelsonas, pavyko gerai. J 
jo prakalbas visur publikos lan
kėsi dauginus, negu į kurias ki
tas prakalbas, paskutiniu laiku 
rengtas tose kolionijose, per 
kurias drg. Michelsonui teko 
pervažiuoti. O reikia atsimin
ti, kad maršrutą suorganizuoti 
buvo gana daug keblumų. Vie
na. jisai buvo surengtas labai 
trumpu laiku. Antra, ne viso
se vietose turėta tinkamų ryšių 
su vietiniais žmonėmis, kad bu
tų kam pasirūpinti prakalbų iš- sėtinai gerai pasisekusiu, 
garsinimu. Trečia, keletas ko-’ 1 . . _
lionijų per vėlai atsiliepė į pra
nešimą apie maršrutą, ir todėl 
nebuvo galima paskirti prakalbų 
dienas atskiroms vietoms paei
liui, ir dėl to teko kaikur daryti 
ilgas keliones iš vietos i vietą. 
Del šios pastarosios priežasties 
kalbėtojas buvo priverstas vie
nas prakalbas visai apleisti, o 
kiton vieton atvyko pasivėlinęs.

Bet, nežiūrint šitų kliūčių, 
maršrutas visgi davė džiuginan
čių pasekmių. Už jo suorgani
zavimą didžiausias kreditas pri
klauso drg. Balčikoniui, iš 
Binghamton, N. Y., kuris tvar
ko visą maršrutų, L. S. S. Pild. 
Komiteto įgaliotas.

Kolkas galutj/ų žinių apie 
maršruto rezultatus dar nėra, 
tečiaus matyt, kad jisai ne tik
tai žymiai sustiprino socialistinį 
judėjimą idėjos atžvilgiu, bet ir 
davė nemenką materialę para
mą tam reikalui, kurio aiškini
mui daugiausia buvo pašvęstos 
drg. Michelsono prakalbos. Kaip 
jau žinoma, vienoje tiktai Chi- 
cagoje buvo sudėta $136.40 au
kų Lietuvos socaildemokratams. 
Kitose kolionijose žmonės irgi 
aukavo nešykščiai (imant ati- 
džion . dabartinį visuomenės 
ūpą); Brooklyne, pav. buvo su
aukota daugiaus, kaip 60 dole
rių.

Įdomus dalykas, kaip drg. Mi
chelsono prakalbų pasisekimas 
gadino nervus musų “priete- 
liams“ dešinėje ir kairėje pusė
je. Apie kalbėtojo atsilankymų 
Chicagon sandariečiai rado rei
kalinga paleisti “aprašymus“ 
per visą savo srovės spaudų, 
prasimanydami, kad jisai čionai 
neradęs pritarimo publikoje, — 
nors jie gerai žino, kad drg. 
Michelsono prakalbose buvo 
bent 50 kartų daugiaus žmonių, 
negu tose prakalbose, kurias su
rengdavo sandariečiai savo “ge
nerolams“, atvykstantiems iš 
rytinių valstijų. Panašiai, tik 
dar pikčiau, “peizojo” “Keleivio” 
redaktoriaus prakalbas ir komu
nistai.

Bet pažiūrėkite, kaip a|)ie jj 
i praneša savo skaitytojams 
brooklyniškis Maskvos organas. 
Korespondencijoje iš Chicagos 
tenai skaitome:

“...Bet ta nelaimingoji 28 d. 
kovo iškraustė kišenius varg
šams (suprask: “nabašnin- 
kams menševikams”. Red.), 
ir vėl lenda visi į uolas, nes 
minimas ‘Kūmučių Bojus’ bu
vo mėgintas perstatyti Chi
cagos Auditoriume, ir j j su
lošė, nors kedėms.”

Kuomet Brooklyno arba ku
rioje kitoje kolionijoje dievo
baimingos Maskvos davatkėlės 
skaito tokias “žinias“, tai jos, 
be abejonės, laižosi iš džiaugs
mo ir kalba už “nabašninkų 
menševikų“ dūšią po tris Svei- 
kamarijas. Joms nė motais, 
kad raudonųjų biznierių kores
pondentą’ jas apgaudinėja.

Paremkime Svarbų 
Reikalą!

Rė-

Kam čia, rodos, toms “galin
toms” partijoms “turbacytis” 
dėl socialistų prakalbų? Juk 
tautininkai su bolševikais jau 
senai yra socialistus “palaidoję” 
ir akmenį užritę ant jų “kapo”. 
Stengdamiesi melais iš naujo 
“užkasti” socialistus, jie tiktai 
viešai prisipažįsta, kad “laido* 
tuvių maršą” iie buvo pasisku
binę per anksti giedoti.

Lietuvos Socialdemokratų 
mimo Fondas gavo per “Naujie
nas“ iš drg. P. K-ko $5.00 ir se
kančio turinio laišką:
Gerbiamieji!

Šiuomi prisiunčiu $5.00 Lietu
vos Socialdemokratų Rėmimo 
Fondan. Tai, žinoma, labai ma
ža auka. Bet noriu tikėti, kad 
ji vistiek sudrutins tų lazdų, ku
rtąją Lietuvos Socialdemokratai 
yra pasiryžę ateinančiuose Sei
mo rinkimuose vanot iš valdžios 
visokius klerikalinius niekadė- 
jus, visokius Lietuvos darbo 
žmonių skriaudikus, visokius si- 
dabro-cocaino-sacharino šmu- 
gclninkus! Manau, kad šioje vą< 
landoje kiekvienas Lietuvos So- 
cialdemokraams paaukotas do
leris turi daugiau vertes, negu 
tuzinas geriausia parašytų agi
tacinių straipsnių. Noriu ti
kėti, kad šią mintį supras ir tin
kamai įvertins kiekvienas soci
alistas, kiekvienas socialistų pri-1 
tarėjas, kiekvienas “Naujienų” I 
skaitytojas, kiekvienas tikintis 
į šviesesnį Lietuvai rytojų as
muo — ir tuoj aus, be atidėlioji
mo, paaukos nors menką sumą 
Lietuvos Socialdemokratų Rė
mimo Fondan.

Beje, prisiminus apie aukas, 
tenka nenoroms konstantuoti 
tą faktą, kad aukų rinkime mu-1 
sų progreayviikoji visuomenė

be galo ištižusi ir apatiška. Tik 
pasižiūrėkime, kaip šiame atve
jyje darbuojasi klerikalai h* di- 
deliausi ubagavimo meistrai, 
komunistai! — Jie įvairiausiais 
budais iščiulpia iš savo sekėjų 
kiekvieną centų, žinoma, iš to 
dar neišeina, kad panašiai turė
tų elgtis ir socialistai. Aš ne
pritariu tokiems nesvietiškai 
begaliniams, reikia ar nereikia, 
aukų kaulijimams, kokiais pasi
žymi musų komunistai. Bet tam 

I tikruose svarbiuose atsitikimuo
se aukos gali ir turi būt renka
mos! Ir musų progresyviškoji 
visuomenė nieku budu negali 
nuo aukavimo atsisakyti. To 
labjaus, kad ji veik išimtinai vi
sa yra nutraukusi visokius ry
šius su bažnyčia ir todėl, mažiau 
būdama išnaudojama, gali su 
mažesne sau skriauda aukoti 
dolerį-kitą svarbiems visuome 
niniems reikalams. P. K—as.

(Fondo vardu tariu drg. P. 
K-ui už atsiųstų auką nuoširdų 
ačiū ir tikiuosi, kad jo žodis pa
skatins ir kitus draugus pasi
skubint pagalbon Lietuvos dar I 
bininkams. Iki rinkimų į Sei
mą beliko tik vienas mėnesis 
laiko!

J .šmotelis,
L. S.-D. Rėmimo Fondo ižd.

Wilkes Barre, Pa.
Drg. St. Michelsono prakalbos.

Kovo 28 d., 10 vai. ryto Union 
Hali svetainėje buvo surengtos 
prakalbos. Kalbėjo “Keleivio” 
redaktorius, drg. St. Michelso
nas. Laikas labai nepatogus iš 
ryto ir rengėjai buvo padarę 
stambių klaidą 
“Naujienas” ir
prakalbos jvyks 2 vai. po pietų, 
o į “Tėvynę

paduodami į
Keleivį”, kad

vakare.
' | Taigi aišku, kad daug publikos 

buvo suklaidinta.
Teisybė, buvo svetainė nu

samdyta 7 vai. vakare, bet suži
nojom, kad tuo pačiu laiku yra 
surengtos prakalbos Scrantone; 
o po pietų negalėjom svetainės 
gauti, tai rengėm nors iš ryto, 
nežiūrint, kokios bus pasekmės. 
Pasekmės buvo tokios: publikos 
atėjo apie 30, aukų surinkta 
$10.00; gauta 2 nauji “Kelei
viui“ skaitytojai ir vienas at
naujino prenumeratą.

Drg? St. Michelsonas kalbėjo 
dviem atvejais. Pirmoje savo 
kalboje papasakojo apie 1905 m. 
revoliuciją Lietuvoje — kas ir 
kaip kovojo už Lietuvos laisvę. 
Kalbėtojas sakė: kol Rusijoje 
buvo caro valdžia, kuri valde 
Lietuvą, tai nė vienas kunigas 
apie Lietuvos paliuosavimą ne 
kalbėjo. Netik nekalbėjo apie 
Lietuvos paliuosavimą, bet da 
rė viską, ką tik galėjo, kad su 
stiprinus carizmo jungą ant Lie 
tuvos liaudies. Taipgi kalbėto 
jau prisiminė ir apie Vilniaus 
seimą. Vilniaus seimas nutarė 
griauti caro valdžią ir Lietuvoje 
prasidėjo revoliucija. O revo
liucijoje dalyvavo daugiausia 
socialistai. O ką tuomet dar< 
kunigai ? Ką veikė Lietuvon 
prabaščiai ir vyskupai, kuomet 
Lietuvos socialistai ėjo mirti už 
laisvę?

Pralotas Antanavičia išleidę 
aplinkraštį, šlykščiausiais bu
dais niekindamas revoliucionie 

| rius, ir sakė: “Kas priešinas, 
vyriausybei, tas priešinasi Die
vo įstatymui! Kalbėtojas to
linus prisiminė ir apie kun. La u-1 
kaitj, kuris buvo pasiųstas į val
stybės Durną ginti žmonių rei
kalus; bet jie netik ne gynė, bet 
da ir pasigyrė: “Mes, kunigai, 
uoliai padujom valdžiai malšinti 
“kramolą’ Lietuvoje.”

Tas pats kun. Laukaitis su M. 
Yču* nupirko paauksuotą ikoną 
(stačiatikių Panelę švenčiausią) 
ir nunešė carui, kaipo dovaną 
nuo Lietuvos žmonių.

Tai taip klerikalai ir panašus 
gaivalai kovojo prieš caro val
džią !

Paskui kalbėtojas papasakojo 
apie dabartinius Lietuvos šniu- 
gelninkus klerikalus, nurodinė
damas, kaip jie valstybė:, pini-)

i gus aikvoja ir kaip darbininkus 
persekioja. \

Kalbėtojas sako: Lietuvoje 
tėra vienintėlė nuosaki partija, 
tai Socialdemokratai, kurie ko
voja už darbininkų reikalus. O 
liaudininkai smarkiai pakalba ir 
kartais parašo, bet moka greitai 
susitaikyti su klerikalais. Pav. 
Dr. Staugaitis jau nusileido kle- 

Irikalams pasitraukdamas iš Šėl
imo pirmininko vietos. Taigi su
sipratę darbininkai turi paremti 
Socialdemokratus jų sunkioje 
kovoje.

Aukavo šie draugai:
St. Žukauskas $2.10, St. Ta

mašauskas $2.00, M. Caraliunas 
$1.00, K. Cicelauskas $1.00, J. J. 
dienius 50c., A. Petraitis 50c. 
Smulkių aukų — $2.90. Viso 
$10.00.

Aukautojams tariam širdingą 
1 ačiū!

Antru atveju drg. Michelso
nas kalbėjo apie darbininkų ju
dėjimą. Nurodinėjo, kad soci
alistai karo laiku ir po karo bu
vo susilpneję. Bet šiandie nėra 
stambesnės valstybės, kad ne
būtų keleto desėtkų socialistų 
parlamente. Anglijoje socialis
tai jau buvo paėmę valdžią į sa
vo rankas ir išlaikė apie metus 
įaiko, ir pasirodė, kad jie moka 
geriau šalį tvarkyti, negu kapi
talistai. Taipgi šiandie Franci- 
joje ir Vokietijoje yra jau su
virs po 100 atstovų parlamen
tuose. šiandie jau visam pa
saulyje yra organizuotų darbi
ninkų po socialistų vėliava 23 
milionai.

Turiu pažymėti, kad buvo ke
letas “Laisvės” ir “Vilnies” gal
vočių su “svarbiais klausimais”. 
Vienas klausė: “Delko Vokieti
jos socialistų valdžia neįvykdė 
socializmo”.

Kalbėtojas šako: Tik “Lais
vė” ir “Vilnis” taip rašo, bet iš 
tikrųjų taip nėra. Teisybė, po 
Vokietijos revoliucijos, buvo so
cialistų laikina valdžia, bet j 
Steigiamąjį Seimą didžiumą bu
vo išrinkta buržuazijos atstovų. 
Atminti reikia; kad Vokietijoje 
buvo Socialistų apie 10 milionų, 
o visos šalies gyventojų apie 70 
milionų. Tai kaip mažuma gali 
įvykint socializmą? Aišku kiek
vienam, kas protauja; tik bėda 
su komunistais, kad jie proto 
ieva r to j a.

Antras klausimas buvo toks: 
“Delko socialistai karo metu

Binghamton, N. Y.
Socialistų prakalbos. 
t

Kovo 26 d. Lietuvių Svetainė 
je, vakare įvyko L. S. S. 33 kuo
pos surengtos prakalbos.

Kalbėtojas buvo “Keleivio” 
redaktorius, drg. St. Michelso
nas iš So. Boston, Mass.

Drg. Michelsonas kalbėjo 
dviem atvejais. Pirmu atveju 
kalbėjo apie Lietuvos Nepri
klausomybės iškovojimą ir da
bartine Lietuvos politinę padė
tį. Nurodė, kokią nelaimę neša 
šaliai klerikalų viešpatavimas ir 
patarė remti demokratines Lie
tuvos partijas kovoje su kleri
kalizmu, o ypatingai Lietuvos 
Socialdemokratų Partiją, kuri 
jau nuo seniaus įrodė, jog tai 
vienintelė Lietuvos darbo žmo
nių partija ir ištikima demo
kratijos gynėja.

Baigdamas kalbą, paprašė su
mesti kiek galima aukų, kad pa
rėmus Lietuvos draugus <nate- 
riališkai.

Po to padaryta pertrauka.
Per pertrauką padaryta aukų 

rinkimas ir surinkta $21.65.
Po pertraukos tęsėsi antra da

lis prakalbos, kuri buvo pašvęs
ta socializmo, aiškinimui. > Čia 
teko biskį ir komunistams už 
meškišką patarnavimą darbinin
kų krasei ir, kaipo į pavizdį, 
kalbėtojas liepė pažiūrėti į “ma- 
tušką Rusiją”, kur žmones jau 
buvo pradėję vieni kitus ėsti.

Po prakalbos buvo duota ke
letas klausimų, beveik išimtinai 
iš komunistų puses. Vienas 
komunistas, kuris čia vadinamas 
komunistiška davatka, net pro 
ašaras statė klausimus, norė
damas apginti kaziohą Rusijos 
komunizmą. Bet juo daugiau 
klausymų jie statė, tuo jie dau
giaus pasirodė nežinėliais, ne

suprantančiais ir to paties sa
vo komunizmo, apie kuri jie taip 
saldžiai sapnuoja.

Publikos j prakalbas atsilan
kė neperdaugiausia, bet tai bu
vo rimčiausi Binghamtono žmo
nės, kurie ir atėjo rimtų prakal
bų pasiklausyti.

Beje, reikia priminti, kad pa
čioje pradžioje prakalbos tūlas 
parapijonas (sako, kad jo pa
varde šimoliunas), kalbėtojui 
pratarus vos keletą žodžių, tuoj 
atsistojo ir ėmė nežmonišku bal
sų rėkti: , “Meluoji!” Publika 
labai pasipiktino tokiu riksmu, 
ir vienas iš jo draugų išvedė jį 
laukan. Kalbėtojas labai tinka
mai pastebėjo, kad žmogui teko 
daug metų praleisti, kol išsiru
tuliavo. iš beždžionės, bet bonka 
“munšaino” žmogų paverčia at
gal į beždžionę per pusę valan
dos. Paskiaus tas parapijonas 
susieškojo kur tai policistą ir 
atsivedė svetainėn. Bet poli- 
cistas pastebėjo, kad viskas 
tvarkoje, ir tuoj tą patį žmogelį 
išsivedė laukan; tik neteko suži
noti, ar suareštavo, ar ne.

Tai tokių dar žmonių randasi 
ir musą Biij^hamtone.

šiaip prakalbos, paliko gerą 
įspūdį binghamtoniečiuose.

Vytautas.

Edwardsville, Pa.
Prakalbos neįvyko.

27 d. kovo čia buvo surengę 
prakalbas “Keleivio” redakto
riui. Paskirtu laiku buvo pilna 
svetainė prisirinkus žmonių. Bet 
gauta pranešimas iš Bingham
tono, N. Y., kad drg. St. Michel
sonas negalįs pribūti laiku. 
Kalbėtojas atvyko 10 vai. vaka
re, kai žmonės jau buvo išsi
skirstę.

Gaila, kad taip įvyko. S.

KAS NORS' NAUJO KAS NORS SKIRTINGO
THE AZUKAS LITHUANIAN POLITICAL CLUB

RENGIA ANTRį NEPAPRASTA ŠOKĮ 
Subatoj, Balandžio 10, 1926 
LIETUVIŲ AUDITORIUM 

3135 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai. vakare Tikletai 75 centai

Žiūrėkit — Žiūrėkit — Žiūrėkit — Žiūrėkit
Frank Garry’s, Novelty Syncopators Orchestra, 8 muzikantai, 

linksmins jumis su vėliausia Jazz Muzika. Tikriname, kad čia pralei
site linksmai laiką ir gausite tikrą vertę už savo pinigus. Gausite 
balloons, kepuraites; bus visokių juokų iki ausų.

rėme karą?“

Kalbėtojus sako: 
ouvo tokių, kurie rėmė, bet tai 
lar nereiškia, kad yra blogas 
uocializmas. Klaidų darė socia- 
istai, bet bolševikai jų dau
žia us padarė. Amerikoje jie sa- 
vė, kad už 2 — 3 metų įvyks re- 
oliucija. Ar įvyko? Į parla- 
nentus, sakė, nestatys savo kan- 
ddatų. Ar nestato? Aišku,

Teisybe,

<ad socialistai sakė teisybę, o 
komunistai melavo. Rusijos 
oolševikai sakė, kad jie nieko 
bendro neturės su užsienio kapi
talistais. Bet ar taip yra?* Či- 
čerinas važinėja po užsienį ne 
įas darbininkų atstovus, bet pas 
capitalistus, ir sykiu geria šam
paną, siūlydamas Rusijos gam
tos turtus užsienio kapitalis
tams, — kas reiškia Rusijos 
darbininkų pardavimą kapitali
stams.

M. Kalauskas klausė: “Kokiu 
keliu eidami darbininkai atims 
/aidžią iš kapitalistų — ar re
zoliucijos, ar evoliucijos?”

Kalbėtojas nurodė, kad evo- 
iucijos, nes kur darbininkai tu- 
ri balsavimo teisę, kaip Ameri
koje, revoliucija nereikalinga. 
Reyoliucija tokiose šalyse kiltų 
tiktai tuomet, kuomet darbinin
kai turėtų daugumą atstovų 
parlamente, o kapitalistai užsi
spirtų neatiduoti jiems valdžios 
gerumu.

Tuo prakalbos ir užsibaigė.
St. Žukauskas.

f
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating ' 
Kaipo lietuvis, lietuviams vituidoa 

patarnauju kuogeriaiudai.

M. Yuška,
3228 W. SHfb Chlcftfo, UI.
......................  . iii

LINKSMAS BALIUS SU PROGRAMŲ
RENGIA LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLIJA AMERIKOJ 
Balandžio 11 d., 1926 m., Mildos S ve t. '' 

3140 So. Halsted S't. Pradžia 7 valandą vakare 
PROGRAMAS

1) Duetas — Brigyta Paurazaite ir St. Dilius; 2) L. P. B. A. — 
Orchestro Organizatorius; 3) Kalba — Daktaras Karalius; 4) Due
tas — Stella Paurazaite ir S. Dilius; 5) Trio — Smuiką, Just. Da- 
nielkus, Mandalina, Ant. Bačkis, Gitaras, Leo Getautas; 6) Liet. Pil. 
Brolijos Vyrų Choras — po vadovyste S. DILIAUS.

Po programo šokiai prie pirmos rųšies muzikos.

Pranešimas
DR. C. Z. VEZELIS

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

Ant viršaus Zaleskio Aptiekos.

Rusiškos ir Turkiškom Vanos,
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

DR. J. F. KONOPA CHIRURGAS 1R
XnAY Gydo vyrų’ motenl ir vaIkU ligas- Taipgi ausis, akis, nosj 

1 ir gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St„ kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St. 

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

DR. A. WARCHALOWSKI 
OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekoa. Tel. Armitage 3988 

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

II ■ ■■■■■■■Al*——

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų ‘kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytoju.

* «JU UI ■ M.M H* ’

$107
Tiesiog j Klaipėdą 

3-čia klesa
BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
6 Balandžio, 18 Gegužio, 

17 Liepos
IR SPECIJALe EKSKUR
SIJA I KLAIPĖDĄ 27 BA

LANDŽIO LAIVU 
“LITUANIA”

Užsisakykite vietas šių išplaukimų 
$181 Abi Pusi

Trečia turistinė klesa (bu
vusi antra klesa), tiktai $10 
virš kainos paprastos 3-Čios 
klesos vienpus, $15 abipus.

Jeigu norit važiuot
4 Į LIETUVĄ

Pasiteiraukit ir važiuokit
Baltijos Amerikos Linija

Sekantis išplaukimas laivų — 
“Estonia” 6-tą dieną Balandžio 
“Lituania” 27-tą dieną Balandžio 
Žiniom kreipkitės j vietos agentus, ar 
stačiai j kompaniją: — *
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second Avė. S., Minneapolis, Minn

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten ii 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 TJvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
(JLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PENNLAND-(ex-Pittsburgh), ARA- 
BIC siūlo greitą kelionę j Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų ” 
išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State .VL Gbicago. III.

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
baldams prie fortepijono ....... $1.00
Siunčiant užsakymą ir “Money 

Order”, adresuokite: 
MR. A. ALEKS1S,

P. O. Box 332, Waterbury, Conn.

x*

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap* 
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti.— bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.
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Ketvirt., Balantlis 8, 1926

Sveikatos Dalykai
UŽLAIKYMAS KŪDIKIO 
SVEIKU III LINKSMU.

kartą j keturias valandas die
ną, ir vieną kartą naktį, po pir
mų dviejų ar trijų dienų. Ge
ros penėjimo valandos esti 6 ir 
10 vai. ryte, 2 ir (i vai. po pje- 
tų ir 10 vai. vakare.

Jei negalite kūdikio 
klauskit gydytojo, 
sies pieną priruošti
kitę maisto be daktaro žinios.

penėti, 
kokios ru- 

Nemainv-

pas ii

Kiekvienas kūdikis turi tei
sės turėti sveikus tėvus. Kaip 
greit sužinosi, kad lauki kūdi
kio, tuoj eik pas gydytoją. Jei 
neturi savo gero gydslojo, tai 
miestuose ir miesteliuose yra 
taip vadinamieji “niaternity
ccntors“, ar despensariai, ktii’j.lei penite karvės pienu, 
galite eiti ir kur daktarai ir 
slaugės patars, kaip sveikai pa
čiai užsilaikyti ir kaip 
sveiku užlaikyti.

Valgyk gerą, paprastą 
gerk daug pieno, gerai
sėk, sek gydytojo ar slaugės pa
tarimą ir tai bus jums ir kūdi
kiui lengviausia.

Kuomet kūdikis uigims, jū
sų gydytojas ar slaugės “nia
ternity” centruose pasakys 
kaip jį prižiūrėti. Dalykai, ko 
kius jie pasakys, gal geroka, 
skirsis nuo to, kaip kūdikiu: 
užlaikydavo tame krašte, iš kur 
esate kilę. Visgi dėlto atsi
minkite, kad gydytojai ir slau
gės yra jūsų kūdikio drauga 
ir kad jie daugiau žino apie ku 
dikio tinkamą užlaikymą, negi 
jūsų kaimynai.

Motinos pienas yra geriausi? 
už visokį padirbtą kūdikiui 
maistą. Krūtimis penimas kū
dikis šešis kartus daugiau turi 
progos gyventi, negu bonkute 
penimas. Kiekviena motina, 
jei tik gali, turi savo kūdikį 
krūtimis penėti.

Maitink kūdikį sulig 
laikrodžio

saugus atvirinus. To daryt ne
reikia, jei perkal pasleurizuo- 
tą pieną. Jūsų kūdikiui reikia 
apelsinus ir tomatės sunkos, 
nežiūrint kokiu pienu nepenė
tum, kaip tik sulaukia trijų 
mėnesių. Pradėk vienu šaukš
tu sunkos dienoj ir vienu van
deniu, nuolat didinant kiekį.

Jūsų kūdikis nuo krūties tu
ri būt nutrauktas po 9 ar 10 
mėnesių. Vasaros karščiuose 
krūtimis penėjimas galima ke
letui savaičių pratęsti. Jei nu
traukimas reikalingas anks
čiau, reikiy pasitarti su gydy
toju.

Duokite kūdikiui ataušyto 
vandens reguliariai. Jei jis 
įpranta gerti iŠ bonkutės ar 
puoduko, tuomet lengviau nu
traukti. Jei kūdikį penite krū
timi, geriausia pamainais pra- 
mli prie bonkutės. Nutrauk i- 
ną reikia tęsti per dvi savaiti 
mažiausia.

Duok kūdikiui gero pieno.

minkštai virto kiaušinio arba 
bulvių košės. Apelsinų ar to- 
matės sunkos visuomet kūdi
kiui duoti yra patartina. Mė
sos neduok, kol kūdikis neturi 
dubillavų dantų.

Kūdikiui svarbu neįprasti 
valgyli tarpi* reguliarių val
gių. Jų pilvukai reikalauja po
ilsio. Po metų amžiaus tris kar
tus duot valgyt užtenka, duo
dant stiklą pieno prieš piet ir 
pavakary.

Atsargumas dantukams 
dygstant

Sveikam kūdikiui nepridera 
sirgti, kuomet jo dantukai ka
linsi. Nesveikatos gali būti dėl 
negero maisto, šalčio, ar nešva
rios bonkutės. Dygstant dan
tims kūdikis gali greičiau ap
sirgti, todėl motinos turi būt 
atsargios su valgiu. Syrapai ar 
kokie prietarai nieko nepagelbs-

Atsargini motinai nėra bai
sios “antros vasaros”. Gerai 
penimas ir prižiūrimas kūdiki* 
laimingai praleis antrą, kaip 
ir pirmą vasarą. Kūdikio mais
tą laikyk švariai, šaltai ir už-

Maudyk kūdikį kasdien

.Jei gydytojas leidžia, pradėk 
duoti farinos, avižų, miežių ar 
ryžių košikės aštuntam mėne- 
;y; mėsos ir daržovių sunkus, 
hveibaek, sausos duonos devin
tam mėnesy, .lis gali gaut biskį 
įbuolių košės, sunkos,

Kūdikis turi būti penimas 
reguliariai paskirtu laiku —

Nėra Nieko Geresnio
PAIN-EXPELLERĮ *

Vaizbažeiiklis jicr. J. V. Pat. Biure.
Trinkite juomi nuo reumatiškų skausmų, pečių diegimo, sus

tingusio sprando, neuralgijos ir apšlubinio. Pain-Expelleris pra
vydavo šalin skausmus jau tuomet, kai diedukas buvo dar vaiku! 

35c. ir 70c. vaistinėse.
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbaženkiiu.

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

Į Metus Už 
Indelius

200% APSAUGA

NAUJIENOS, Chicago, III.

Neleiskit 
Odų Užsi- 

teršt Ir Su
gadini J tisų

Gražumą 
Vartok it •

Isvalykit 
Savo Odą 

ir Prašalin- 
kit Niežėji

mų Kan
čias Su

SEVERA’S ESKO
Tūkstančiai yra Gavę Malonią Pagelbą 
ir Atšviežinę Savo Odą Nauju Gražumu
Daugely.) atsitikimų nuo niežėjimo odos gavo pagel
bą ir šimtais atsitikimų pilnai liko išgydytais su 
Severa’s Esko. Nemalonus odos suskirdimai ir 
skaudėjimai yra prašalinami su šia puikia antlsep- 
tiška niostiml. Severa’s Esko yra tikra palaima di
deliai armijai kenčiančių ir suteiks palengvinimą bile 
vienam kenčiančiam nuo odos ligų ir niežėjimų. 
Kainu 50c.
Se' era's O<l<-s Muilai* ParduoilnKnaa i»ns visu* vniatinlnkua 

Kvapus ir Grynas 25c. W. f1'. Severą Co. Ceilar Raplds, Ir.

Lietuviai Advokatai

Tel. Blvd. 3138 
M. VVoitkievIcz- 

BANIS

M

«■ DR. HERZMAN's*

Mrš. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Te). Yards 1119 
Baigusi akuše-1 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa
geliu;.

Valandos nuo 
8 ryto iki 1 po 
Dietų, nuo 6 iki 
y vai. vakare.

AKUŠERKA
Pasekmingai pa

tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

•x-&į

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

8265 S<>. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:80 vak.
Nedalioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir sueičiau

Akinių Pritaikymo Mftno
25 METŲ PRITYRIMO

K. GUGIS
.ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo Klela
3323 South Halsted St.

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

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
O1TOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas ('anai 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.

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų Paųąl 
naujausius metodus X-Ray ii 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.
į Dienomis: Canal 

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Advokatas
11 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.

i yru
Vartok balta!

€

kūdikis švarus, 
kūdikis.
kūdikį maudant ir iš-! 

vandenį įkišant alkūnę.’ 
Jei kūdikis karščio išbertas,!
įdėk vandenin arbatos šaukš
tuką “baking soda”. Išplauk

geras 
muilą 
rink

Palutės turi būt muilu iš
plautos, išvirintos. Sagstymui 
naudojamos tik saugiosios sa-

Vaikams reikia liuosų, pa
prastų, švarių drabužių. Vasa
rą, jei lik laikysi švariai pilvu
ką, kitas kūno dalis oras Mali 
siekti, nieko nekenks.

Nesigailėk kūdikiui saulės 
šviesos ir oro

oro.

jam 
prie

Vaikai, kai augalai, reikalau
ja saulės šviesos ir tyro 
Jei negali kMdilpė ūšvežti par
kai! ar šiaip oran, leisk 
miegoti saulėtam kambary 
atdarų langų.

Neleisk saulei siekti akis, 
kuomet kūdikis miega. Pratink 
kūdikį miegoti tuo pačiu lai
ku dieną ir naktį. Jei galima, 
kiekvienas kūdikis turi miegot 
vienas.

Atsargumu užlaikyk kūdikį 
sveiku

Jei kūdikis serga, tuoj šauk 
gydytoją, ar nešk klinikom Jo
kių medicinų neduok be gydy
tojo patarimo, išimant arbati
nį šaukštuką kastorinio alie
jaus.

Pasverk kūdikį kas savaitę. 
Kiekvienas kūdikis turi užaug
ti ketvirtdalį svaro kas savai
tę pirmais šešiais mėnesiais.

Neduok kūdikiui nutildymui 
žaislų, nes gali sugadinti jo 
burną ir užkrėsti. Sveikas ku- 
diiks to nereikalauja.

Saugok kūdikį ir jo maistą 
nuo musių, kurių kojos aplipę 
purvais, kas gali kūdikį už
nuodyti.

Jei kūdikį penite bonkute, 
išvirink spinelį ir užlaikyk šva
riai. Visuomet išplauk ir išvi
rink bonkutę po naudojimo.

Mažų kūdikių geriausia ne
imti visos dienos ekskursijoms. 
Kūdikis gali užsikrėsti kokia 
liga benešiojau t po minias. 
Kiekvienas kūdikis turi būti 
įčiepytas prieš pirmus amžiaus 
metus.

Atsimink, atsargi motina 
gelbsti padaryti kūdikį sveiku.

Sekančias knygas anglų kal
boje galima gauti veltui iš 
Metropolitan Life Insurance 
Company, Welfare Division, 1 
Madison Avė., New York City. 
“Kaip Maitinti ir Užlaikyti Ku 
dikius”, “The Child”, “Baby’s 
First Days”, “Babys First 
Steps”, “Feeding the Baby”.

[FLISI

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

r

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgepęrto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

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 
. .. i ii i .......................

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčcriai ir elektros reikmenys 

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

Telefonai:

V

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 
Nedeiioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Purk 3395

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 

, ADVOKATAS 
Ofisas: 4600 So. VVood St.
Telephone Lafayette 7617 

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

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybes teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.
b .1 ■■■ I ...........................   ■

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų. 
OFISO VALANDOS:

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

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

v

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas YaVds 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

t|, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir 'bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
U, Z*. _ * * J . -•••••• gj- -— 1 -ij
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito 
imami. T ‘ ‘ .
das pavardė ir adresas skaitytojo

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

United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:
Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 

kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų, 
turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepn- 
Prlduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var- 

?avardė ir adresas skaitytojo.
Tenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas

dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:
Už metus—150, už frusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

Atkirp čia

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
D0WIAT—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

J

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

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

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

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

rz l J I 9 ikt II vai. ryte; y alandos į>nuo 5 iki 8 va|, vakare

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

A

xxxxixxxiTxmxYYxxxxmxx:

Dr. Lawrence P. Slakis į
DENTISTAS

4454 So. Western Ave« "
VALANDOS: «

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare r 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Phone Canal 1713-0941
Ros. 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.

Data: Balandis 8, J926

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. 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

^KELLOGG’S
TASTELESS CASTOR OIL

l>abai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekorius.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegrainų
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ATSKYRIMAS RELIGIJOS NUO POLITIKOS.

RELIGINIS GINČAS MIESTO RINKIMUOSE.

TAI YRA REAKCIJOS REIŠKINYS

PROTO IR SĄŽINĖS LAISVĖ

Amerikos žmonės nuo senai buvo papratę griežtai 
skirti religiją nuo politikos. į valdžios reikalus ir parti
jų ginčus jie stengdavosi religijos klausimų visai nekiš-

Vasario 21 d. Krašto Direkto
rijos name, Bunbulio valgykloje, 
Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo organizacijos “žiežir- 

Į ba” vietinė kuopa laikė savo su
sirinkimą. Pirmininkui susirin- 

I kimą atidarius, buvo paskaita,— 
tęsinys iš pirmesnio susirinkimo 
temoje “Ateities surėdymas so
cializmo tvarkoj”. Po paskaitos 
sekė nauji sumanymai organiza
cijos reikaluose. Senas socialde
mokratas L. davė * sumanynią, 
kad “žiežirba” steigtų sporto 
skyrių “Futbolą”. Kiti nariai 
tam priešinosi, nurodydami, kad 
“žiežirbai” reikia pirmiau įsi- 

| gyt knygynas, o jau paskiaus 
six>rto skyrių. Bet įnešėjas aiš-> 
kino, kad girdi, visoki tautinin
kai turi sporto skyrius, tad del- 
ko “žiežirba” negali turėti savo 
tokį skyrių. Iš to kilo karštos 
diskusijos, o iš diskusijų papras
ti ginčai, ir galų gale gelžkelie- 
tis L. “žiežirbininkus” išvadino 
“buržujais, fašistais”, taip kad 
susirinkimas liko neužbaigtas. 
Mat, čia, Lietuvoje organizacijų 
tūli “nariai” ateina susirinki-

Ir tai yra geras paprotys. Tik atskyrus religijos 
klausimus nuo politikos klausimų, galima užtikrinti vi
siems piliečiams sąžinės laisvę. Tenai, kur religinės sek
tos skverbiasi į valdžią ir nori panaudoti valstybės galią 
saviems interesams, sąžinės laisvė neišvengiamai turi nu-1 man gerai įkaušę valstybinės, o 
kentėti, nes kuomet viena sekta paima valdžią į savo ran
kas, tai ji spaudžia kitokių įsitikinimų žmones.

Pastaruoju laiku tečiaus religiniai ginčai ima jau ir 
Amerikoje maišytis su politika. Viename Missouri valsti
jos miestelyje, pav. šiomis dienomis, renkant burmistrą 
(mayorą), visi piliečiai buvo pasidalinę į dvi “partijas” — 
fundamentalistų* ir modernistų. Svarbiausias rinkimų 
kampanijos klausimas buvo: Ar Jėzaus motina buvo pa
nelė, ar ne? Po smarkios kovos laimėjo ta pusė, kurios 
kandidatas (buvęs protestonų kunigas^ viešai kritikavo 
Bibliją ir jos mokymą apie Jėzaus prasidėjimą iš dvasios 
šventos.

Dideliam maštabe religinių klausimų supainiojimą 
su politika mes matėme dveji metai atgal demokratų par
tijos konvencijoje, kur protestonai buvo užsispyrę kad ir 
čia dar taip sutrukdyti New Yorko gubernatoriaus 
Smith’o (kataliko) nominavimą kandidtu į prezidentus. 
Paskui matėme triukšmingą mokytojo Scopes bylą dėl 
evoliucijos dėstymo, ir t, t.

ypač gelžkelio tarnautojai, kurie 
dar neatsikratė nuo caro laikų 
raugo. Labai gaila tokių žmo
nių, bet ką padarysi.

Kas pasidarė Amerikos žmonėms, kad jie dabar stai
gu ėmė tempti religiją ton sritin, kur jai visai ne vieta?

Tai yra, be abejonės, dalinai pasekmė tos bendros 
reakcijos, kuri Amerikoje prasidėjo nuo didžiojo karo. 
Karas davė Amerikai prohibiciją, spaudos ir žodžio lais
vės varžymus, na, — ir religinės netolerancijos sustip
rėjimą.

Kita priežastis, gal būt, yra ta, kad paskutiniu laiku 
pradėjo aktingiau dalyvauti politikoje atsilikusieji Ame
rikos visuomenės sluoksniai — farmeriai pietinėse valsti
jose ir mažų, miestelių gyventojai. Kas juos žadina iš 
“letargo”, tai kitas klausimas; bet šiandie jie nori, kad pa
saulis ir apie juos išgirstų. Ir kadangi dauguma jų iki 
šiol stovėjo nuošaliai nuo viso protinio žmonijos progreso, 
tai jie ir kelia klausimus, kuriuos kiti žmonės jau senai 
yra užmiršę.

Profesoriaus Žilevičiaus 
prelekcija

Vasario 28 d. katalikų parapi
jos name Lietuvių Draugija 
“Betavija” surengė paskaitą te
moje “Muzika ir daina”. Prele
gentu buvo Klaipėdos Konserva
torijos profesorius Žilevičius. 
Prelegentas nurodė, kad pasau
lis—žemė daug seniaus susitvė
rė ir tik po daugybės praslinku
sių amžių ant žemės atsirado 
žmogus. O kuomet atsiradusie- 
ji žmonės dar nepažino gamtos 
apsireiškimų, kaip tai: oro ju
dėjimo, vėjo audrų, lietų, perkū
nijos, saulės, šilumos, šalčio, 
šviesos, nakties tamsos, tai kai 
įvykdavo kokios nors permainos 
gamtoje, ar pakildavo perkūni
ja, tai primityvusis žmogus 
(kuris neturėjo didelio skaičiaus 
žodžių ką nors išreikšti, pasaky
ti) iš baimės klykdavo, cypdavo. 
O jau vėlesnės žmonių gentkar- 
tės, miškuose begyvendamos iš
moko nuo miško medžių, vėjo 
pučiamų, daromo šlamėjimo su
daryti šiokias tokias melodijas. 
O iš to, kai žmogus tobulinosi 
pažinojime gamtos aplinkybių ir 
gerinime savo būvio, tai dirbo ir 
visokius pradžioj, kad ir neto
bulus, muzikos įrankius. O su 
taja muzika linksminosi, kuo
met nugalėdavo priešą, ar žvėrį 
užmušdavo.

gelį, o merginos rūtų vainikėlį, 
darželį. O jau po apsivedimui, 
tai “vargą vargelį” ir visas lie
tuvių liaudies dainas, tai iš gy
venimo pergyventų vaizdų 
džiaugsmo ir skausmų nupynė, 
sudėjo daugiausia lietuvės mo
terys ir paprastai darbo žmonės. 
Tautiškumą ir lietuviui kalbą iš
laikė nuo svetimų ištautinimo 
tiktai liaudis. O poniškoji inte
ligentija visuomet pasiduodavo 
stipresnėms tautoms ir savo lie
tuvišką kalbą ir visą lietuvišku
mą mesdavo šalin (kunigai kle
bonijose kalbėdavosi vien len
kiškai). Taigi visą lietuviškumą 
išlaikė tiktai kaimiečių liaudis, 
dainos. Bet dabartinės aukštos 
muzikos dainos—operos, kurias 
dainuoja Lietuvos operose,— tai 
lietuviams svetimos, nesupran- 
Jamos kitų tautų fantazijos. 
Taigi ateity mes turime rinkti 
nuo senų moterų dar neužrašyk 
tas lietuvių liaudies dainas* nes 
musų senelės numirdamos dar 
daug su savim nusineša j kapus 
musų muzikos kūrėjams nesu
dainuotų lietuvių liaudies dainų, 
todėl musų visų pareiga rinkti 
liaudies dainas. Vokiečių tnu- 
zikai laibai susirūpinę rinkimų 
savo laiudies dainų. Mat, kultu- ] 
rinis modemiškas vokiečių pa
kilimas senai sunaikino vokie
čiuose liaudies dainas. Dabarti
niais laikais Vokietijos muzikai 
grįsta ieškoti net į šešioliktą 
šimtmetį liaudies dainų. Rusijoj 
dabartiniu laiku per radio stotis 
yra grieštai sovietų valdžios 
užginta'dainuoti ne Rusijos liau
dies dainas. Mat, visokios po
litinės dainos su kiekvienu pa
sikeitimu politikos išnyksta. 
Bet kuri tauta turtinga liaudies 
dainomis, tai ją neišnaikins 
jokie priešai. Lietuviai, latviai, 
finai, rusai, čekai gana turtin
gi savo liaudies dainomis. Tai 
tokia buvo muzikos teorijos 
profesoriaus Žilevičiaus paskai
ta. Apie bažnytinės muzikos 
istoriją žadėjo papasakot kitą 
kartą.

Esperanto kalba
Nuo vasario pirmos dienos 

iki kovo 31 dienos Klaipėdos 
Lietuvių Gimnazijos name tapo 
įsteigta esperanto kalbos mo
kykla. Mokyklą lanko vaka
rais įvairaus amžiaus abiejų 
lyčių žmonės, ir gana skaitliu? 
gai. Daug lietuviško jaunimo 
jau gerokai skaito esperantiš- 
kus laikraščius, susirašinėja 
laiškais su Kinijos ir Japonijos 
espdrantislais.

Pradžioje kovo mėnesio (Lie
tuvos valdžia Klaipėdos Miesto 
pilietį ponę Juozą, paskyrė Vo
kietijon Karaliaučiaus konsulu 
atstovauti Lietuvos reikalus.

Kova prieš religiją yra reakcija prieš religinį fana
tizmą. Kur yra religinių fanatikų, norinčių savo jsiti- 

. kinimus prievarta įbrukti kitiems, tenai neišvengiamai 
atsiranda karštų religijos priešų.

Taip, ir Amerikoje dabar, pradėjus aštrėti religi- 
niems ginčams, atsirado organizacija, kuri stato savo 
tikslu skleisti ateizmą (bedievybę). Pernai metais ji ga
vo čarterį Washingtone ir gyvuoja, kaipo legalė, valdžios 
užregistruota draugija.

Aną dieną ta ateistų organizacija kreipėsi į teismą, 
kad butų sustabdyta algų mokėjimas kunigams, kurie 
skaito maldas kongrese, ir kariuomenės bei laivyno ka
pelionams. Ji sako, kąd Jungtinių Valstijų konstitucija 
draudžia valdžiai remti tos arba kitos tikėjimiškos sek- tOhi pi opilgtillcili.

Žmonės, kuriems religija yra tikrai brangi, turėtų 
netempti jos į politikos turgų; turėtų nekišti jos į valsty-1 
bes įstaigas; turėtų nereikalauti jai privilegijų.

Religija turi būt palikta atskiro žmogaus protui ir 
sąžinei — tiktai tuomet ji negimdys neapykantos tarpe 
žmonių ir teiks gryną moralj pasitenkinimą savo pase
kėjams. x

Žurėkite, kas dedasi Lietuvoje, kur tam tikra politi
nė partija mėgina dangstytis “krikščionybės” skraistei] 
Visa, ką padaro blogo tos partijos žmonės, diskredituoja 
tos religijos vardą — ir jos autoritetas puola.’

Dar gilioje senovėje buvo pas 
nekurias tautas paprotys mirus 
vienam iš giminių lydėti lavoną 
su raudojimais. Kas nors turė
davo apraudoti ne tiek ašaro
mis, kiek žodžiais, sakant,— 
kam tu numirei, kam mus pali
kai, ar tau duonos neužteko, ar 
tau buvo šalta, kur tu dabar 
nueisi—į kokią šalį, ir kaip tu 
ten gyvensi? Taip apdainuoda
vo, apgarbstydavo mirusius sa
vieji. O jeigu iš savo giminių 
tarpo nesirasdavo tokio, kuris 
mirusį mokėtų apraudoti, ap- 
garbstyti, tai nusamdydavo sve
timą už pinigus, kuris tą raudą 
atlikda.vo. O v§liaus iš tokių 
raudų «už mirusius žmones eme 
apdainuoti ir linksmoj smagioj 
dvasioj visus savo gyvenimo 
nuotikius. Ar tai eina su priešu 
kariauti, ar tai priešą nugalėję, 
ar tai į darbą eidami, — visur ir 
viskas buvo apdainuojama. Pas 
lietuvius liaudies dainas sukiirė 
daugiausia merginos, moterys, 
dalinai ir vyrai. Pas lietuvius 
tie visi dainų tvėrėjai pasireiškė 
savo gabumais dar ne vedusio 
amžiaus laikotarpy, būtent: vai
kinai apdainuodavo dalgelį, zir-

Kovo 9 d.•Klaipėdos. Krašto 
lietuvių Kultūrinių Organiza
cijų delegacija važiuoja Ame
rikon svarbiais lietuvių tautos 
reikalais. Delegacijon įeina 
Bitėnų Martynas Jankus, leidė
jas Liepuko parašytų “Lietuvos 
Davatkų Gadzinkų”, kurios šar
vo laiku sulošė Lietuvoje lietu
vių tautiniame atgimimo laiku 
labai svarbią rolę. Antras de
legatas, -tai Klaipėdos lietuvių 
veikėjas Adomas Brakas, kuris 
turi Klaipėdoje naujausiais mo
derniškais įrengimais (baldų 
dirbtuvę. Kiek tenka girdėti, 
jis yra geras ir darbštus žmo
gus. Martynas Jankus ir Ado- 
nias Brukus buvo kaistais i-e— 

voliucionicriais laike Klaipėdos 
Krašto atvadavimo ir dideli 
Lietuvos valstybininkai. Todėl 
juodu išleisti kelionėn susirin
ko daugybė lietuviškos ir vo
kiškos publikos, Griežė du pr- 
clieštrai. Martynas Jankus pa-| 
sakė vagono tarpdury stovėda
mas energišką prakalbą ir pa
sižadėjo, dirbti Lietuvos kultū
rinimui. Juodu buvo išlydėti 
su didelėmis ovacijomis j Kau
ną, o iš ten per Vokietiją išva
žiavo Amerikon.

Atsilankęs firie musų ekspo
natų T-mo Direktorius ir nepa- 

, sitenkinęs išstatytomis fotogra
fijomis prašė jas nuimti, bet aš 
sutikau tik parašą užkrijuoti.

Bet dar negalas. Išėjus man 
iš Parodos, užėjo p. Direktorius 
į pavilioną, nusiėmė tas dvi fo
tografijas, įsidėjo portfeliu ir 
išėjo.

Tolimesnis likimas nelaimin
gos daržinės užsibaigė tuo, kad 
vien sienų su stogu statymas už
sitęsė, iki gruodžio mėn., o vi
daus įrengimas, kaip išbentona- 
vimas ir aruodų skyriaus įtaisy
mas, jau net 1925 m. sąmata 
reikėjo padengti.

šiuo laiku Selekcijos Stotis iš 
ž. U. 1-mo Ūkio Komiteto vado
vavimo perėjo ž. U. Akademijos 
Ūkio Globos Tarybos žinion. Ši 
be jokio tarimosi ir sutikimo 
pranešė Selekcijos Stočiai, kad 
ji turinti atiduoti pastatytos 
daržinės dalį Bandymo Laukui. 
Toks kišimasis Ūkio Globos Ta- 

I rybos į S. Stoties vidujinį tvar
kymąsi reiškia laužymą jos au
tonominių teisių. Tas faktas 
buvo motyvuojamas Bandymo 
Laukų neturtingumu, bet vėliau 
sužinojau, kad iŠ 1925 m. sąma
tos buvo Seimo skirta 34,000 lt. 
suma pastatyti daržinės kalba
mam laukui, daug “prašmatnes
nės”, kaip Selekcijos Stoties dar
žinė, ir tam buvo pakankamai 
laiko. Bet be galo nustebau su
žinojęs, kad ta pati Ūkio Globos 
Taryba lengva širdimi daržinės 
kreditą asignavo- bendriems 

I Akademijos remontams. Kodėl 
[žemdirbystės Katedros ir sykiu 
Bandymo Laukų Vedėjas, įei
nąs į Ūkio Globos Tarybą, ne
apgynė to, taip svarbaus B. L., 
kredito nuo suvartojimo ki
tiems reikalams, — man visai 
nesuprantama! Tuo labiau, kad 
Bandymo Lauko vedimas lieka 
bergždžias, kai viskas, nesant 
pastogės, niekais eina.

Norėdamas šia proga palačiau 
paliesti minėtą Bandymo Lau-» 
ką, priveski dar keletą istoriškų 
jo plėtojimosi faktų.

2. 1924 m. rugpiučio mėn. 
Technikumo Direktorius kreipė
si į mane klausdamas: — Kokio 
žemės ploto reikia Bandymo 
Laukams prie ž. U. Techniku
mo ? Atsakiau, kad nemažiau 
16 ha; tada jis pasiūlė man su
statyti Bandymo Laukams or
ganizacinį planų. Tai padaryti 
sutikau su ta sąlyga, jei man 
bus pavesta tų Bandymo Laukų 
vadovavimas ir to plano vykdy
mas. Gavau iš p. Direktoriaus 
užtikrinimą, kad ne kitaip ir bu
sią. Be to, busiąs mano padėjė
ju agron. Skridaila. Aš ant 
greitųjų padariau bendrą sche
mą organizuojamo plano ir spa
lių mėn. su agron. 
bendrai detališkai 
planą bandymams. Iš viso nu
matėme daugiau 1000 bandomų
jų sklypelių po 100 m2. Ir spa- 

■ lių mėn., laiku paskirtu išaiški- 
Į nimui derliaus skirtumų prie 
įvairaus apdirbimo varpinių au
galų kultūrų, įneštas vieton pro
jektas. Nors iš Technikumo 
1924 m. sąmatos maža buvo 
skirta. Bandymo laukui užlai
kyti (2*4 ha. skrypui 4,500 lt.), 
bet bandymai sekėsi pusėtinai; 
net esant gražiam rudens laikui 
ne tik suimta prideramai, bet ir 
iškulta lauke. Ta pačia 1924 
m. sąmata buvo numatyta ap
mokėti už bandymų vadovavi- 

mii tik vienas vedėjas (be pade- 
jėjo); šiuo jau yra agron. Skri
daila. Taigi jis mano pageida
vimą, kad Bandymo Laukas tu- 
tetų be vedėjo ir padėjėją, laikė 
bereikalingu. Bet pereinant 
Bandymo Laukams Akademijos 
žinion, dalykai atsigrįžo kita pu
se. Vedėju lieka žemdirbystės 
Katedros vedėjas, o jo padėjėjų 
agręn. Skridaila.

Tarp šito asmeninio pabųdžio 
klausinio, turinčio maža svarbos

Skirdalia 
padarėme

Bandymo Lauko plėtojimuisi, 
kur kas svarbiau pažymėti tas 
faktas, kad nesant Bandymo 
Laukui daržinės šiais metais tik 
mežas % iš bendro skaičiaus 
sklypų pavyko žmoniškai der
lius apdirbinėti.

Dingo padėtas darbas ir me
džiaga vien tik dėl nebuvimo pa
stogės. Kad nesutrukdžius at
skaitos rengimo, nors vidutinių 
pavyzdžių nuo kiekvieno sklypo, 
Selekcijos stotis kenkdama savo 
interesams pavedė Bandymo 
Laukui savo daržinės 8 skyrius 
(iš 28). Tai didelė auka, nes 
antrasis valymas avižų atmainų 
dėliai nebuvimo vietos daržinė
je sunyko lauke nuo blogo oro.

Rodėsi, kad po šių nelaimių 
1926 m. Bandymo Laukas turės 
savo daržinę. Bet ką mes ma
tome? 1926 m. Bandymų Lau
kų sąmatoje, sudarytoj žemdir
bystes Katedros ir Bandymo 
Laukų vedėjo, buvo pažymėta 
60,000 lt. statybai dviejų aukš
tų daržinės, ir bendros su Sekci
jos Stotimi arklides, 10 arklių 
talpinti, ir prie kurios butų, dar 
darbininkams gyvenamas kam
barys, — sumoje 40,000 lt.

Peržiūrėdamas atskirai kabi
netų, laboratorijų ir kitų įstaigų 
sąmatas, kas tai tą sumą 40,000 
lt. pripažino nereikalingą ir jau 
Dotnavoje buvo išbraukta.

Šįmet birželio mėn. 15 d. Ž. U. 
Ministeris apžiurėjo Bandymo 
Laukus, Sekcijos Stoties daugi
nimo laukus ir augyną, išklausė 
jų vedėjų paaiškinimų,apie es
minę darbo padėtį ir reikšmę, 
nieko nesakęs išvažiavo. Mums 
abiems, vedėjams, rodėsi, kad 
suprasti pagrindiniai uždaviniai, 
taip pat vedami ir taikomi nau
jausi metodai laukininkystės ir 
selekcijos srity.

Bet pasirodė, kad musų opti
mizmas ir viltis buvo ne vietoj, 
net greit gavome žinią, kad kre
ditas ‘ statyti, Bandymo Lauko 
daržinei sumoje 60,000 Ministe- 
rio išbrauktas su prierašu: “Se
lekcijos Stoties daržinė gali ap
tarnauti ir Bandymo Lauką”.

Labai norėtumėm, kad fakti- 
noji pusė išdėstyto dalyko butų 
Seimo apsvarstyta ir kad įvykęs 
Dotnavoje ir Kaune išbraukimas 
butų atmainytas, ir kad butų 
suteikta kredito sumoje 100,000 
litų.” - •

Daugelis manė, kad po to 
straipsnio puolimas prief prof. 
Rudzinskį sumažės; kad puoli
kai pamatys, jog visuomenė su
pranta puolimo priežastis, ir nu
rims; bet taip maną, klydo: že
mės ūkio ministeris kunigas 
Krupavičius įsakė padaryti se
lekcijos stoties reviziją. Akade- 
jos “profesorių” taryba išrinko 
revizijos komisiją su p. Ru- 
kuiža, kaipo pirmininku, žino
ma, doras žmogus po tokio prof. 
Rudžinskio straipsnio, nebūtų 
ne tik ne vadovavęs revizijos 
darbais, bet nebūtų sutikęs ir 
revizijos komisijon įeiti. Gerai, 
jeigu viską tvarkoje rasi; o jei
gu ne, tai kiekvienas pasakys: 
“iš pykčio daug nebūtų daiktų 
rado”. Be to p. Rukuiža, kaipo 
miškininkas, specialiuose agro
nomijos klausimuose yra prati
nas. Bet p. Rukuiža manė ki
taip: negalėdamas tiesioginiai p. 
RudzinsKui įkąsti, jis tikėjosi 
nors reviziją savotiškai pakreip
ti.. Deja, tas jam nepavyko. 
Mat ir panašiai elgtis reikia

z

(Pabaiga)
...I .-—L.,

MRS. V. AGLYS
Dressmaking & Millinery 

7017 So. Western Avenue 
Tel, Prospect 8289

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

Labai didelis kentėjimas nuo lle- 
morrhoidų yra greitai praAalinama, 
vartojant Čadu m Ointrnent.
Jei jus negalite gauti Cadum Gint* 
ment savo aptiekoie, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

štai yra naujas būdas, kad 
sutaupius ant daktaro bilų

Jei jus nesijaučiate gerai, tiesiog 
nustebins jumis, kaip greitai šios gy
duolės suteiks jums pagelbą. Tūks
tančiai vartoja šias naujas gyduoles 
ir suranda, kad jos pagelbsti puikiai. 
Jos yra malonios vartoti ir suteikia 
greitai pasekmes.

Jei jus jaučiatės nuvargęs, silpnas, 
norvuotas ir pailsęs, negalite nakti
mis miegoti ir esate dar labiau pa
vargęs, kuomet atsikeliate iš ryto ne
gu, kad jus ėjote vakare gulti, tuo
met bandykite šias naujas gyduoles. 
Nuga-Tone. Nuo nevirškinimo, pras
to apetito, užkietėjimo vidurių, gal
vos skaudėjimo, negero burnos kvap
snio, apsivėlusio liežuvio, nėra geres
nės gyduolės. Nuga-Tone budavoja 
nusidėvėjusius nervus ir muskulus, 
suteikia stiprų ir malonų miegą, sti
muliuoja skilvj, inkstus ir žarnas 
taip, kad jie veikia natūraliai.

Eikite pas savo aptiekorių ir par
sineškite butelj Nuga-Tone. Vartoki
te jj pagak nurodymus per kelias die
nus ir jeigu jus nesijausite geriau, 
sugrąžinkite likusias gyduoles pake
lyje aptiekoriui ir atsiimkite savo pi
nigus atgal. Nuga-Tone visuomet yru 
parduodama su garantija, jei jus ne
busite užganėdintas pasekmėmis, gau
kite jūsų pinigus atgal. Kodėl ? To
dėl, kad išdirbėjai žino, kad jos pa
gelbės tokiuose atsitikimuose, todėl 
išdirbėjai reikalauja nuo visų aptie
korių, kad pinigai butų sugrąžinti, 
jei nebūna pasekmių.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir pardavinęjamos pas visus aptieko- 
rius.

SAUGI VIETA 
DEL

PIRKIMO, PARDAVIMO 
ARBA MAINYMO 

NAMŲ, LOTŲ, BIZNIŲ 
PO VISAS DALIS MIESTO 

TURIME DAUGYBĘ NAMŲ 
DEL 

GYVENIMO arba BIZNIO 
nuo mažiausio iki didžiausio 

NORINTIEMS PIRKTI 
PARDUOTI ARBA MAINYTI 
Del greito ir teisingo užsiganė- 

dinimo pirkite, per 
ROZENSKI LEMONT CO.

Teisingas patarimas platina 
kiekvieną biznį. Daugiausiai 
reikalinga teisingo patarimo 

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

6312 So. Western Avė. 
PROS. 2102

Linksmu Velykų!

Dar linksmiaus 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, II).

Kenčiantiems nuo Pilė
Labai žingeidi ir pamokinanti kny

gute išleista Dr. R. A. Elliott, kuris 
turėjo virš 20 metų patyrimo Rectal 
ligose. Jis išgydo Pilės (išeinamąją 
žarna labai greitai be vartojimo pei- 
Ii o, Mirlclivj, deginimo.

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

DR. K. A. ELLIOTT,
1600 Capitol Bldg., ( hieago.
/?

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Nauj ienose.
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DR. VAITUSH. O. DRoselandLietuvių Rateliuose
Vėl pradeda paskaitas

Išvežė kalėjimai!
rengtisumanė

ti

ŽiniŲ Trupiniai
Du Draugai• Viski) žinantis žmogus

gul

Nušovė plėšiką

North Side
Koncertas ir balius

d

ste-

durų,

suim-

Mergaitė užmušta

m.,

Melrose Park
gra-

Važiuoja Lietuvon.
Boulevard 4189

Šiol
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dėl rinki- 
rcikalingi

ristikas 
vienam 

kinkų 
bus se-

nu-
sa-

i žeidė, 
policijos, 
saliune be 
taksi kabe, 
kas, kuris

kad 
vis* 
nie-

Gra-
prie

ir

4 d. Draugijų Sąryšis 
parėmi-

sniegas
jy

Bet 
liclu-

apie kuri tiek daug kal- 
Be to, Sarpalius savo 

kaiV tik jam labiau tin-

TURTINGIAU- 
SIAS

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Tik pabandykit 
ii

Reikalaukit nuo 
bile kokių 

pardavinėtojų

bet šis

Robey St., Lietuvių 
269 lokalas rengia 
ir šokius. Įžanga tur 
visai dykai arba visai

KOMARAS NORI PATIRTI, 
KIEK GERAS YRA 

SARPALIUS 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.

, ------------------ ----- -
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Naujienų laivakorčių 
laivu Leviathau bal.

tikrai bus lietuviškų 
sveiglitų” susikirtimas.
dar žinomas

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulapsai

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

1646 W. 46lh St., Chicago

BOHEMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS 

^uriIan 
Malt

> juo t;*“'“"

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

CHICAGOS 
ŽINIOS

PEARL QUEEN
CONCERTINOS

irgeriausia. Rekomenduota 
vartota geiiausių conceitinos muzi
kantų ir mokytojų.

Mes taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikaiiškų instrumentų.

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

Vakar į Joliet kalėjimą išvy
ko 26 žmonių partija. Tarp jų 
buvo ir penki žmogžudžiai, ku
rių du yra nuteisti visam am
žiui kalėjimai!, o trys nuo 14 
iki 25 metų. Tarp išvežtųjų ka
lėjimai! buvo ir Eliza Nuą- 
baum, 61 m., kuri su keturiais 
kitais sutarė ir nužudė savo 
vvra. Jos meilužis liko nuteis
tas pakorimui, o kiti trys tapo 
išvežti kartu su ja kalėjimai!. 
Ji nenorėjo sėsti j automobilių, 
bet pavieto kalėjimo sargai ją 
įnešė ir pasodino automobiliu 
ir išvežė į stotį, iš kur ji tai>o 
traukiniu išgabenta į valstijos 
kalėjimą.

Visuomenės Darbo Sąjungos 
paskaitas, kurios buvo nutrauk
tos delei Velykų švenčių, včl 
pradedama. Sekama eilinė pas
kaita bus ateinantį sekmadienį, 
bal. 11 d., kaip 10:30 vai. ryte, 
Liet. Auditorijos mažojoj sve
tainėje. Skaitys Naujienų Re
daktorius P. Grigaitis. Tai bus 
antra P. Grigaičio paskaita iš 
kultūros istorijos, šį kartą bus 
aiškinama apie tai, kaip vystėsi 
šeimyna.

Visi kviečiami yra atsilanky- 
į šią įdomią paskaitą. —V.

kainavo arti šimto dolerių. Tas 
knygas galės . nariai neštis j 
namus dėl pasiskaitymo dova
nai. Knygų yra mokslinio tu
rinio, gražių apysakų, istoriš
kų romanų ir kitokių.

Simano Daukanto Draugija 
priguli jr prie Susivienijimo 
Draugijų ant Bridgeporto. Su
sivienijimas 
ankstybąjį pikniką Stickney 
Park, III., ‘ 
juos nugąsdino. Vienas 
juokdarys pasakė: “Jei šis snie
gas iki gegužio 23 d. iš gėdos 
nesutirps, tai aš duosit! orderį 
visiems Bridgeporto lietuviams, 
kad jie užkaistų visus * savo 
bravarus, katilus, puodus ir 
puodelius vandeniu nuplikyti 
sniegą”.

S. Daukanto Draugijos ko
mitetas nupirkimui knygų šių 
metų pralenkė pernykštį komi
tetą. Pernai komitetas per vi
są metą pirko, pirko ir nė vie
nos knygos nenupirko, šis ko
mitetas savo darbą atliko ir te- 

nariai tik skaito knygas.
—R.

Bal. 
buvo surengęs balių 
mui Aušros knygyno. Tik neži
nia kodėl žmonės taip mažai 
lanko parengtus draugijų va
karus ir neremia Aušros kny
gyno. O ypač tie, kurie sėdi 
Aušros kambariuose dieną ir 
naktį, bet parengimuose jų ne
matyti.

Dabar ačiū tiems, kurie tą 
vakarą parėmė: “Naujienoms” 
už įdėtus pranešimus, p. F. 
Grušui už rožes, p. p. K. Požė
lai ir L. Mengelai už svetainę, 
muzikantui K. Pociui ir jo or
kestrui ir darbininkams, kurie 
dirbo tame vakare. Tik dėka 
jų parama gal ir liks kiek pel
no dėl knygyno. — Vienas iš 
Vakaro Rengėjų.

Reikalaukite musų 
katalogą dykai

Vitak - Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė.

Chicago, III.

Policistas Benjamin McCar- 
thy, 2422 N. Mozart St., nors 
ir sunkiai sužeistas, betgi nu
šovė vieną plėšiką, o kitą su
žeidė. Jis gryšdamas iš tarny
bos pamatė du plėšikus, ban
dančius apiplėšti x saliuną prię 
2954 Lyndale Avė. Jis įėjo į 
saliuną ir prasidėjo persišaudi- 
mas. Policistas McCartby krito 
sužeistas . dvejomis kulkomis, 
bet jis vistiek nepaliovė šaudy
ti ir nušovė Win. Dovine, o 
antrą plėšiką, Donaldson, su- 

Kada atvyko daugiau 
tai visi trys gulėjo 
sąmonės. Prie 
laukė trečias 
taipjau tapo

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Placė 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

Barbara Templeton, 3
1215 Astor St., duktė turtingų 
tėvų, liko užmušta elevatoriaus 
jos bobutės namuose. Ji su jau
nesniu broliuku buvo palikta 
pas bobutę, tėvams išvažiavus 
į Bermudų. Sugryžusi su slau
ge namo ir slaugei laikant ran
kose mažąjį kūdikį, ji šokinėjo 
po elevatorių, kuris nęturėjo 
apsaugos vartų. Slaugei palei
dus elevatorių, Barbara parkri
to ir jos galva pakliuvo tarp 
elevatoriaus ir durų ir liko su
trinta. Mergaitė liko užmušta 
ant vietos.

Komaras tvirtina, jog iki 
jo dar nėra paguldęs nė vienas 
lietuvių ristikas. Esą jis norįs 
išbandyti kiek geras yra Šai
pai • ns, 
bama. 
svoriu 
ka.

Tai 
“heavy

Risis
lack Slierry, kuris ne 
čempionui yra įvaręs 
drebėjimą. Kilos poros 
karnos: J. Šimkus su B. Gėliš
ku rgu ir D. Dudinskas su P. 
Katausku.

Ristynės įvyks balandžio 13 
d., Lietuvių Auditorijoj. —N.

BILLY’S UNCLE

Jau telegrama aplaikyta, 
į musų Cbicagą atvažiuoja 
ką žinantis žmogus. Jam 
ko nėra nežinomo, taip pat ir
negalimo. Jis iš nieko sutve
ria puikiausias gėles, paukščius 
ir kitokius gyvūnus, šis daug 
galintis žmogus yra jaunas lie
tuvis niagikas J. čekanavičius.

J. čekanavičius pribus į Chi- 
cagą apie pradžią gegužio mė
nesio. Kaip ilgai užsiliks — ne
žinia, bet visgi užsiliks kelioms 
dienoms, kad parodyt savo ga
bumus magijos srity. Jis ke
liauja aplink pasaulį iš miesto 
į miestą, rodydamas savo 
buklus.

♦ ♦ ♦

Pradžia su Velykom
Sekmadieny, Velykų dieną, 

prasidėjo gyvuoti nauja lietu
vių bažnyčia, ši bažnyčia va
dinasi “Universal Catholie 
Chųrch” (3462 S. Halsted St.).

Į pamaldas susirinko tik ke
letas asmenų. Buvo padarytas 
tuolaikinis altorius, liktoriai su 
žvakėmis, skambutis, mažyčiai 
vargonai, gurbutis 
ino pinigų ir kiti 
bažnyčiai daiktai.

Bažnyčia užėmė

Nedėlioj, balandžio 
Amalgameitų unijos svetainėje, 
1564 N.
Kriaučių 
koncertą 
būt bus
maža, tik kad apmokėjus mu
zikantams, nes šis koncertas 
yra rengiamas ne dėl pelno, bet 
kad sutraukus kriaučius į ben
drą, frontą, nes prie kriaučių 
priklauso visokių pažvalgų žmo
nių; be to da yra kriaučių, ku
rie mažai dirba, arba ir visai 
nedirba. Todėl Lietuvių Kriau
čių 269 lokalas ir sumanė su
rengti šį koncertą ir šokius, 
kad visi kriaučiai galėtų suei
ti ir praleisti smagiai laiką, 
žinoma, programas bus irgi la
bai puikus, 'lodei kliaučiai 
visa publika atsilankykite į 
parengimą. — Northsidietis.

vielą Dr. 
Finslovo, chiroprakto, kuris te
nai gydo savo ligonius. Girdėt, 
kad daktarui nepatinka, nes 
jo užrašus nuskuto nuo lango. 
Kanibaris pusėtinai didokas, 
bet bažnyčiai kiek permažas. 
šventinant altorių ir kodiluo- 
jant, prirūko pilna bažnyčia 
durnų. Gerai kad buvo, kartu 
su manim, viso aštuoni žmo
nės 4 vyrai ir 4 moterys. 
Mišias laikė buvęs metodistų 
kunigas Geniotis lotiniškai — 
katalikiškas; vargonais grojo 
p. Hibanauskas, o prie mišių 
tarnavo kun. Tauto parapijo- 
nas. Kun. Geniotis pasakė ir 
pamokslą apie Kristaus iš 
mirusių prisikėlimą. Toliau 
kė, kad ši bažnyčia esanti 
tuvių, italų ir franeuzų. 
nežinia, ar nors vienas 
vis jai priklauso.

>;« ąc «

Simano Daukanto Dr-ja
ši draugija viena iš didžiau

sių Bridgeporte. Joje yra vi
sokių nuomonių ir pažvalgų 
žmonių. Jie gražiai sugyvena 
ir visi kartu dirba kulturinį 
darbą. Balandžio 4 d., Lietuvių 
Auditorijoj turėjo savo susi
rinkimą. Svarbu yra pažyiąėti, 
kad komitetas (p. p. Slankus, 
Paplauskas ir Indrele) prista
tė daug naujų knygų, kurios

Pėtnyčios, bal. 2 d. Naujie
nų laidoj žinutėj iš Melrose 
Parko įvyko klaida. Ten pasa
kyta, kad balius įvyks balan
džio 11 d., turi gi būti — šeš
tadieny, balandžio 10 dieną.

— B. A.

skyrių
10 d. išvažiuoja j Lietuvą pa
viešėti šie chicagiečiai: Anta
nas Buchauskas, North Sidės 
gyventojas, ir Frank Pocius, 
South Sides gyventojas. Abu 
tikisi gerai pasilsėję ir pasivie-
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STASYS. — Jau visa savaitė 
prabėgo kaip tave mačiau. Jo
nai, kur tu buvai pražuvęs?

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

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

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

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

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

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

JONAS. — Užtat, 4<ad 
borius Radžius priklauso
grabų išdirB-ystės. Ir be to dar 
Graborius Radžius nenori gauti 
dvigubo uždarbio. Tame ir glu
di visa paslaptis.

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

OFISAS
66p W. 18th St- 

Telephone Canal 6174 
SKYRIUS 

3238 So. Halsted St. 
Telephone Boulevard 4063 

Advertisenient

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dol 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 Milwaukee Avė., 2 fl.

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ,
D. C. D. O.

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

Te). 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.

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

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinis ir Ckroniikas

VYRŲ IR MOTERŲ
VALIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

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

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

LIET S AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karfitj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę, 
Prirengs teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 Ir augščiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

ANTANAS BELEIŠIS
Mylėjome mes jį gyvą, nepa

mirškime nei mirusio. Baland
žio 7,- sukako lygiai metai kai 
musų draugas ir brolis mirė. 
Paliko Amerikoj tris pusbro
lius: Steponą, Juozą, Augustiną 
ir švogerj Andriejų Mikštą, o 
Lietuvoj 8 brolius, 2 seseris ir 
draugai S. D. Stalauskai.

Paipahlos atsibus už velionio 
sielą Panedčly, Balandžio 12, 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios parapijos bažny
čioj, Brighton Parke, 8 valandą 
ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
draugus ir gimines dalyvauti 
pamaldose, o po pamaldų kvie
čiame atsilankyti j musų na
mus, 4501 So. Talman Avė.

S. Stalauskas

Pranešimas Jogei
JOHN J. ZOLP

Važiuoja Gegužes 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 šėrai

JOHN J. ZOLP
4559 So.'Paulina St., 

Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, ILL.

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

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas.
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje. 
DR. B. M. ROSS, :i:> :•:<». Dcarhom 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Pe^k 
tas augštas, Crilly Namas. 25 lie
tai tame name.
Ofiso valandos kadien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomi. 
ir sulįstomis nuo 10 ryto iki 8 ve 
kare.
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l'EARL QUEEN
CONGERTINOS

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

Mes taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

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

Reikalaukite musų 
katalogą dykai

Vitak — Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė.

Chicago, 111.

Reikalaudami

RAKANDU

F3______u
Lankykite Didžiausias 

Lietuvių Krautuves
Chicagoje,

THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės
j nvoi'*“’"-

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

CHICAGOS Lietuvių Rateliuose
ŽINIOS Vėl pradeda paskaitas

Išvežė kalėjiman
Vakar į Jolict kalėjimą išvy

ko 26 žmonių partija. Tarp jų 
buvo ir i>enki žmogžudžiai, ku
rių du yra nuteisti visam am
žiui kalėjiman, o trys nuo 14 
iki 25 metų. Tarp išvežtųjų ka
lėjimai! buvo ir Eliza Nuą- 
baum, 61 m., kuri su keturiais 
kitais sutarė ir nužudė savo 
vyrą. Jos meilužis liko nuteis
tas pakorimui, o kiti trys tapo 
išvežti kartu su ja kalėjimam 
Ji nenorėjo sėsti j automobilių, 
bet pavieto kalėjimo sargai ją 
įnešė ir pasodino automobiliu 
ir išvežė į stotį, iš kur ji tapo 
traukiniu išgabenta į valstijos 
kalėjimą.

Visuomenės Darbo Sąjungos 
paskaitas, kurios buvo nutrauk
tos delei Velykų švenčių, vėl 
pradedama. Sekama eilinė pas
kaita bus ateinantį sekmadienį, 
bal. 11 d., kaip 10:30 vai. ryte, 
Liet. Auditorijos mažojoj sve
tainėje. Skaitys Naujienų Re
daktorius P. Grigaitis. Tai bus 
antra P. Grigaičio paskaita iš 
kultūros istorijos, šį kartą bus 
aiškinama apie tai, kaip vystėsi 
šeimyna.

Visi kviečiami yra atsilanky- 
į šią įdomią paskaitą. —V.

Roseland

ti

Žinių Trupiniai
• Viską žinantis žmogus

sumano rengti

Nušovė plėšiką

Polieistas Renjamin McCar- 
thy, 2422 N. Mozart St., nors 
ir sunkiai sužeistas, betgi nu
šovė vieną plėšiką, o kitą su
žeidė. Jis gryšdamas iš tarny
bos pamatė du plėšikus, ban
dančius apiplėšti saliuną prie 
2954 Lyndale Avė. Jis įėjo į 
saliuną ir prasidėjo persišaudi- 
mas. Polieistas McCartby krito 
sužeistas . dvejomis kulkomis, 
bet jis vistiek nepaliovė šaudy
ti ir nušovė Win. Devine, o 
antrą plėšiką, Donaldson, su- 

i žeidė.
policijos, 
saliune be 
taksikabe, 
kas, kuris

Kada atvyko daugiau 
tai visi trys gulėjo 
sąmonės. Prie 
laukė trečias j)Leši- 

suim-

Mergaitė užmušta
mBarbara Templeton, 3

1215 Astor St., duktė turtingų 
tėvų, liko užmušta elevatoriaus 
jos bobutės namuose. Ji su jau
nesniu broliuku buvo palikta 
pas bobutę, tėvams išvažiavus 
j Bermudų. Sugryžusi su slau
ge namo ir slaugei laikant ran
kose mažąjį kūdikį, ji šokinėjo 
po elevatorių, kuris nęturėjo 
apsaugos vartų. Slaugei palei
dus elevatorių, Barbara parkri
to ir jos galva pakliuvo tarp 
elevatoriaus ir durų ir liko su
trinta. Mergaitė liko užmušta 
ant vietos.

KOMARAS NORI PATIRTI, 
KIEK GERAS YRA 

SARPALIUS

Komaras tvirtina, jog iki 
jo dar nėra pag 
lietuvių ri.stikas.

apie kurį tiek daug kul- 
Be to, 

katy tik
Sarpalius savo 
jam labiau tin-

tikrai bus lietuviškų
i” susikirtimas.

ristikas
vienam

dar žinomas 
kuris ne

yra jvaręs
bus se-

šiol 
uldęs nū vienas 

Esą jis norįs 
išbandyti kiek geras yra Sar-
palius, 
barnu, 
svoriu 
ka.

Tai 
“heavy 

Bisis
Jack Sherry, 
čempionui 
drebėjimą. Kitos poros 
karnos: J. Šimkus su B. Gens-
burgu ir D. Dudinskas su P. 
Katausku.

Bistynės įvyks balandžio 13 
d., Lietuvių Auditorijoj. —N.

DR. VAITUSH, O. DFRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinis Ir Chroniška*

VYRŲ IR MOTERŲ 
VALIAUSIAIS 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

LIET Š AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregvetę, 
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 $4.00 ir augščiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Bal. 4 d. Draugijų Sąryšis 
buvo surengęs balių parėmi
mui Aušros knygyno. Tik neži
nia kodėl žmonės taip mažai 
lanko parengtus draugijų va
karus ir neremia Aušros kny
gyno. O ypač tie, kurie sėdi 
Aušros kambariuose dieną ir 
naktį, bet parengimuose jų ne
matyti.

Dabar ačiū tiems, kurie tą 
vakarą parėmė: “Naujienoms” 
už įdėtus pranešimus, p. F. 
Grušui už rožes, p. p. K. Požė
lai ir L. Mengelai už svetainę, 
muzikantui K. Pociui ir jo or
kestrui ir darbininkams, kurie 
dirbo tame vakare. Tik dėka 
jų parama gal ir liks kiek pel
no dėl knygyno. — Vienas iš 
Vakaro Rengėjų.

kainavo arti šimto dolerių. Tas 
knygas galės . nariai neštis j 
namus dėl pasiskaitymo dova
nai. Knygų yra mokslinio tu
rinio, gražių apysakų, istoriš
kų romanų ir kitokių.

Simano Daukanto Draugija 
priguli Jr prie Susivienijimo 
Draugijų ant Bridgcporto. Su
sivienijimas
ankstybąjį pikniką Stickney 
Park, III
juos nugąsdino.
juokdarys pasakė: “Jei šis snie
gas iki gegužio 23 d. iš gėdos 
nesutirps, tai aš du(xsiU orderį 
visiems Bridgeporto lietuviams, 
kad jie užkaistų visus* savo 
bravarus, katilus, puodus ir 
puodelius vandeniu nuplikyti 
sniegą”.

S. Daukanto Draugijos ko
mitetas nupirkimui knygų šių 
metų pralenkė pernykštį komi
tetą. Pernai komitetas per vi
są metą pirko, pirko ir nė vie
nos knygos nenupirko, šis ko
mitetas savo darbą atliko ir te- 

nariai tik skaito knygas.
—R.

bet sniegas
Vienas jų

sis

Du Draugai
Lietuvių Dentistas patar

naus geriau.
Traukimas dantų be skausmo. 

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

1545 VVest 47th Street
Netoli Ashland Avė.

kad 
vis- 
nie-

i J gul
Jau telegrama aplaikyta, 
musų Chicagą atvažiuoja 

ką žinantis žmogus. Jam 
ko nėra nežinomo, taip pat ir
negalimo. Jis iš nieko sutve
ria puikiausias gėles, paukščius 
ir kitokius gyvūnus, šis daug 
galintis žmogus yra jaunas lie
tuvis magikas J. čekanavičius.

J. čekanavičius pribus į Chi
cagą apie pradžią gegužio mė
nesio. Kaip ilgai užsiliks — ne
žinia, bet visgi užsiliks kelioms 
dienoms, kad parodyt savo ga
bumus magijos srity. Jis ke
liauja aplink pasaulį iš miesto 
į miestą, rodydamas savo 
buklus.

♦ ♦

Pradžia su

North Side
Koncertas ir balius

d.,

Robey St., Lietuvių 
269 lokalas rengia 
ir šokius. Įžanga tur 
visai dykai arba visai

ste-

Sekmadieny,

♦

Velykom

dėl rinki- 
reikalingi

vietą Dr.

vių bažnyčia, ši bažnyčia va
dinasi “Universal Catholic 
Church” (3462 S. Halsted St.).

Į pamaldas susirinko tik ke
letas asmenų. Buvo padarytas 
tuolaikinis altorius, liktoriai su 
žvakėmis, skambutis, mažyčiai 
vargonai, gurbutis 
ino pinigų ir kiti 
bažnyčiai daiktai.

Bažnyčia užėmė
Finslovo, chiroprakto, kuris te
nai gydo savo ligonius. Girdėt, 
kad daktarui nepatinka, nes 
jo užrašus nuskuto nuo lango. 
Kanibaris pusėtinai didokas, 
bet bažnyčiai kiek permažas. 
švehtinant altorių ir kodiluo- 
jant, prirūko pilna bažnyčia 
durnų. Gerai kad buvo, kartu 
su manim, viso astuoni žmo
nės — 4 vyrai ir 4 moterys. 
Mišias laikė buvęs metodistų 
kunigas Geniotis lotiniškai — 
katalikiškas; vargonais grojo 
p. Labanauskas, o prie mišių 
tarnavo kun. Tauto parapijo
mis. Kun. Geniotis pasakė ir 
pamokslą apie Kristaus iš nu
mirusių prisikėlimą. Toliau 
kė, kad ši bažnyčia esanti 
tuvių, italų ir franeuzų. 
nežinia, ar nors vienas 
vis jai priklauso.

>:< >:< ❖

Simano Daukanto Dr-ja
ši draugija viena iš didžiau

sių Bridgeporte. Joje yra vi
sokių nuomonių ir pažvalgų 
žmonių. Jie gražiai sugyvena 
ir visi kartu dirba kulturinj

s a*

Bet 
lietu-

Auditorijoj turėjo savo susi
rinkimą. Svarbu yra pažynjėti, 
kad komitetas (p. p. Stankus, 
Paplauskas ir Indrelė) prista
tė daug naujų knygų, kurios

Nedėlioj, balandžio 11 
Amalgameitų unijos svetainėje 
1564 N. 
Kriaučių 
koncertą 
būt bus
maža, tik kad apmokėjus mu
zikantams, nes šis koncertas 
yra rengiamas ne dėl pelno, bet 
kad sutraukus kriaučius į ben
drą frontą, nes prie kriaučių 
priklauso visokių pažvalgų žmo
nių; be to da yra kriaučių, ku
rie mažai dirba, arba ir visai 
nedirba. Todėl Lietuvių Kriau
čių 269 lokalas ir sumanė su
rengti šį koncertą ir šokius, 
kad visi kriaučiai galėtų suei
ti ir praleisti smagiai laiką. 
Žinoma, programas bus irgi la
bai puikus. Todėl kriaučiai 
visa publika atsilaukykite į 
parengimą. — Northsidietis.

Melrose Park

ir 
M

Pėtnyčios, bal. 2 d. Naujie
nų laidoj žinutėj iš Melrose 
Parko įvyko klaida. Ten pasa
kyta, kad balius įvyks balan
džio 11 d., turi gi būti — šeš
tadieny, balandžio 10 dieną.

STASYS. — Jau visa savaitė 
prabėgo kaip tave mačiau. Jo
nai, kur tu buvai pražuvęs?

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

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

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

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

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

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

JONAS. — Užtat, 4<ad 
borius Radžius priklauso
grabų išdirbystės. Ir be to dar 
Graborius Radžius nenori gauti 
dvigubo uždarbio. Tame ir glu
di visa paslaptis.

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

ANTANAS BELEIŠIS
Mylėjome mes jį gyvą, nepa

mirškime nei mirusio. Baland
žio 7,* sukako lygiai metai kai 
jnusų draugas ir brolis mirė. 
Paliko Amerikoj tris pusbro
lius: Steponą, Juozą, Augustiną 
ir švogerj Andriejų Mikštą, o 
Lietuvoj 8 brolius, 2 seseris ir 
draugai S. D. Stalauskai.

Paipaldos atsibus už velionio 
sielą Panedčly, Balandžio 12, 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažny
čioj, Brighton Parke, 8 valandą 
ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
draugus ir gimines dalyvauti 
pamaldose, o po pamaldų kvie
čiame atsilankyti j musų na
mus, 4501 So. Talman Avė.

S. StalauskaH

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, 1LL.

gra-

Gra- 
pric

Simpatiškas —

Važiuoja Lietuvon
Naujienų laivakorčių 
laivu Leviathau bal.skyrių

10 d. išvažiuoja į Lietuvą pa
viešėti šie ebieagiečiai: Anta
nas Buchauskas, North Sidės 
gyventojas, ir F rauk Pocius, 
South Sidės gyventojas. Abu 
tikisi gerai pasilsėję ir pasivie
šėję Lietuvoje grįžti atgal į 
Chicago.

Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

Lj
*■ 
v

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ,

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

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

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

OFISAS
668 W. 18th St.

Telephone Canal 6174 
SKYRIUS 

3238 So. Halsted St. 
Telephone Boulevard 4063 

Advertisement

i

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546

Res. Tel.
Beverly 2300

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin- 

švariai.

r
Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.
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' kimų ir užlaiko juos labai švari
Dr. W. Yuszkiewicz

1407 Milwaukee Avė.. 2 i1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

STORES

Phone Boulevard 5208
Privatiniai Ambulapsai

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

1646 W. 46th St., Chicago

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

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių, žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
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. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Pe”k 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tume name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėli-ais, seredomit 
ir subatomis nuo JO ryto iki 8 ve 
kare.
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Lieluvlų Rateliuose
Town of Lake
Nauja organizacija

reikalauja, kad “Surprise Par- 
*ty” butų atkartota.

Priešai sako, kad tokiu vo 
kalus gali parašyti bet kas. Bet 
kodėl iki žiul net si rado nė vii 
nas chorvedys, muzikas, (kurių 
mes turime gana daug) nieko 
savo originalaus nepagimdė? 

i Kiekvienam yra lengva duoną 
VIC* suvalgyti, kada yra iškepta.

i Tokius žmones, kaip A. V., 
turime gerbti* Jis yra mums la
bai brangus.

PRANEŠIMAI
ATYDA

Ponioms ir panelėms

ĮVAIRįlS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI
BARGENAI FORDŲ

Ši kolonija padaugėjo dar 
na nauja organizacija, t. y. i 
švėkšniečių Batelis. Tikslas šio 
ratelio — sueiti į pažintį Chi-1 
cagoje ir apielinkeje gyvenan- j ’ Apnrt ''v"eikalo. dar 
tiems švėkšniečianis. rengti 
pasilinksn^nimo vakarėlius iir 
jų pelnu ir mėnesiniais mo
kesniais sušelpti |M'reitą vasarą 
nuo ugnies nukentėjusius ne
turtingus Švėkšnos miestelėnus 
ir šelpti neturtingus, bet gabius 
moksleivius. Tikslas šios or
ganizacijos, kaip matyt, laimi 
prakilnus. Linkėtina švėkšnie
čių Rateliui geio pasisekimo.

Sumanytojais šios organiza
cijos yra l)r. C. Vezelis ir Jus
tas čiliauskas.

bus kas 
naujo, nes Vanagaitis žada ką 

, tai kiekvienam atsilankiusiam. 
Ką? nesakysiu dabar. Pasa
kysiu kitą kartą.

| Jau tikietai yra gatavi ir 
prašome visų iškalno įsigyti ii 
kartu su “Birute” apvaikščioti 
A. Vanagaičio benefisą.

— Pirk tikietą.

Žodis apie dainą

Prašome atleisti, jeigu jūsų pn- 
tternai pusivėliim ateiti. Mat, konu[ 
pnniln, Pildanti New Yorke jūsų 
užsakymus, reorganizuojama. Už 
savaitės antros viskas eis tvarkoje. 
Bukite kantrios, ir laukite. Atleis? 
kitę. —Dora Vilkienė.

Metinį Rožių Balių rengia draugy
stė Teisybės Mylėtojų, Nedėlioj, Bu- 
landžio-April II, 1926 m., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St. Rožės bus duodamos veltui. 
Pradžia 6:30 valandą vakare. Kvie
čiu visus.

— Komitetas

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 
A. C. W. of A. mėnesinis susirinki
mas įvyks Pėtnyčioj, Balandžio (Ap- 
ril) 9, 1926, 7:30 vai. vak., 1564 N. 
Robey St. Daug svarbaus, taipgi vi
si nariai net būtinai turit dalyvaut 
šiame susirinkime.

— A. M. Kadsel, Rašt.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

mūrinis namas, Purkholme-Cicero, 
vandeniu šildomas, virti elevator, 
rendos geros, už $14,800. Inmokč- 
li reikia $6,(M)0. Likusius kai len
dą. Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

3311 So. Halsted Street

REIKIA DARBININKĮJ

Touring, roadster, coupe, sedanai 
ir trokai. Tie- visi \arai yra pertai
syti ir yra tikras bargenas. Daugu
mas jų turi ekstra dalių. Lengvais 
išmokėjimais. Autorizuoti Ford par
davinėtojai. Atdara vakarais.
GEORGE E. SHERMAN and CO. 

1725 W. Division St.

PARDAVIMUI

į NAMAI-2EMF
BARGENAI 3 FLATŲ

Jei manote pirkti arba staty
ti namą, pamatykit šitą 3 aug- 
štų namą, 7721 Hermitage A v. 
Octagon užbaigimo, francuzfš- 
ki langai, porčiai -miegojimui, 
cementuota ėlė, kaina nupigin
ta, $22,500, .cash $5000 Ahem 
and Mangan, 1542 W. 79 St., 
Stewart 0368

: NAMAI-2EME
EXTRA! EXTRAI

Didžiausias
Bargain

Nedėlioj, bal. 1? d., p. Kren- 
čiaus svetainėje, 4600 S. Wood 
St., s. R. rengia pirmą balių- 
šokius. Visas pelnas šio vakaro 
skiriamas nukentėjilsiems nuo 
ugnies Švėkšnos miestelėnams, 
švėkšniečių Batelis kviečia at
silankyti švčkšniečius ir 
prijaučiančius labdaringam 
bui. —R.

kitus 
dar-

Golfo šokis

Tobula daina yra geriausioji 
žmogaus dvasios gaivintoja. 
Žmogaus vaizduotę žadina įvai
riausi dailės tvariniai, jeigu 
tiktai jisai jaisiais įdomauja.' 
Muzika ir daina yra abelnosios 
dailės gyvoji dalis. Muzika ir 
daina švelnina visus klausyto
jus. <» kai kuriuos ir tobulina.

Kiekviena žmonių - veisle iš 
senų senovės ieškojo priemo
nių minioms valdyti. Sutartina 
banguojanti daina tinka vi
siems kuomet klausytojai 
nežino, kad teikiama muzika 
yra tendeneinė (ypatingų pa
sekmių atsiekimo tikslais tei- 

l4iid()tuvių raudos,

Lietuvių Baltos žvaigždės Kliubas. 
Balandžio 9 bus mėnesiais susirinki
mas Lietuvių B. Ž. P. Kliubo, M. Mel- 
dažio svetainėje, tad kiekvienas na
rys nepamirškite būti, nes bus daug 
svarbių reikalų.

— B. Ž. P. K. Koreap.

Prakalbos Penktadienio vakare, Ba
landžio 9 d., švento Jurgio parapijos 
svetainėje. Kalbės: St. Kodis, J. Bag
donas,, 'i'. Stensel, Ed. F. Dunne ir 
kiti. Kviečiame visus atsilankyti. 

---- Komitetas

MOTERŲ
REIKIA patyrusių moterų dėl 

sortaviino popierų atkarpų. Geni 
mokestis ir nuolat darbas. Eatna 
\Vasle Paper Co., 21 St. and La- 
Salle St.______________

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
viinui popierų atkarpų. Geru alga.

Sangainon Paper Grading O).
1445 S. Sangainon St. ♦

D1DELIS išpardavimas pianij ir.fo
nografų. Musų vieta turi būt išvaly
ta dėl ateinančio naujo stako. Kai 
kurie pianai . bus parduoti daug pi
giau nogu mums patiems kainavo. 
Štai yra koletas pasiūlomų 

Colo pianas ..............
Bauer pianas ...........
Emerson pianas .......
7 upright pianai po .......
Victor console ..............
Eureka console ..............
Starck fonografas...... ....
Bellman grojiklis .........
Pianistą grojiklis .........
17 grojikliij už
Dykai prie kiekvieno grojiklio pia

no gražus henčius, 24 roleiiai, 20 re
kordų prie kiekvieno fonografo. Mes 
priimsime $10 {mokėjimo bile už ko
kį fonografą arba grojiklį pianą lai
ke šio didžiausio išpardavimo. Da- 
statymas dykai.' Ateikit anksti dėl 
pasirinkimo.
NATIONAL PIANO STORES, Ine.

2332 W. Madison St.

bargenų.
$85

...  $69.50
....... $49
........ $25 
....... $45 
....... , $69 
....... $23

$195 
... $110 
..... $265

Mainymui arba pardavimui
80 AKRŲ, Mouslon, Wis., 40 ak

rų išdirbtos, 10 akrų miško ir ga
nyklos, geri budinkai, noriu mies
te namo. 80 akrų \Veyerhouser, 
Wis., dėl vasarinių resortų, 4'^ 
akrų prie ežei/). 10 akrų girios, 
mainysiu į miesto namą. 100 akrų 
Morgan County Tcnncssec Aliejaus 
ir anglių ženu’‘j, mainysiu į miesto 
namą, F. L. Majka, 2705 S. Kolin 
Avė.

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

REIKIA DARBININKU

Vištikių pramogų mes 
cagoje turėjome. Bet tokios,'kiama). 
kaip mums ketina parengti vestuvių dainos, šokių, žaislų 
Golfo Kliubas, tai dar nebuvo. 
Kalbu apie golfo šokį, kuris 
įvyks balandžio I I d. šaunioje 
Auburn Park Masonic Temple 
svetainėje, prie 78 gt. ir Union 
Avė. Tai bus pirmutinis Golfo 
Kliubo šokis ir visas pastangas 
kliubas deda, kad minėtas šo
kis butų gražus, įdomus ir sa
votiško pobūdžio. Kitas įdomy
bes pranešiu vėliau. —B. ir B.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJ IEŠKAU savo tėvo Juozapo 

Linkio, jis gyvena Chicagoj. Jau 2 
savaitės kaip atvažiavau j Chicago ir 
negaliu surasti. Jis pats ar kiti pa
žįstanti jį duokit žinią man, turiu 
daug svarbių reikalų. Duktė ONA 
BRUŽIENfi-LINKIUTfi, 5423 South 
Spaulding Avė., Chicago, III.

ar karių kovon prirengiamos 
dainos bei “maršai” — neju
čiomis verčia minias sutartinai 
veikti.

Maldnamiuose dvasioje su
vargę žmonės susiramina, tiky
binės muzikos ar suokos vir- (lomas, visi parankamai. 6732 South 
pėjirnų beklausydami. , Maplevvood Avė. (1-mas augštas).

Žinodami muzikos, o ypa-

SIŪLYMAI KAMBARlįĮ

_________ VYRŲ_________
Reikia Vertėjo

Mums reikiti Lictuvio-Ainerikiečio 
vertėjo dėl užbnigjmo reikalų su 
musų lietuviais koslumeriais Det
roite. čia yra real estate. Klauskite 
Mr. L. Bogit ievich, nuo- 8 iki 1(1 
rvto. '
H U ST O N - M () R T E N S() N COM P A N Y 

3rd fl. Guarantv Trust Bldg.
\\'oodward at Congress 

Cadillac 1731

GROJIKUS pianas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setus, 
bufetas, veidrodžiai, davenport. sta
las, <la-t>c«l lova, sk«ll>iny<'in, 9 X 1 2 
karpelai, $22 ihunpa už $10.

4843 S. Micnigan Avė. 
Kenwood 2514

DIDELIS BARGENAS. Puikus biz
nis, delir.it lessen krautuvė už la
bai numažintą kainą. Turiu parduo
ti greitai dėl svarbios priežasties.

5702 S. Racine Avė.

I RUIMAS ant rendos ant antro 
augščio. 4421 So. Talman Avė.

IŠSIRENDAVOJA kambarys apšil

REIKALINGI pontonai prie 
iiių malevojimo.

Atsišauki! greitai.
Bridgeport Puinting Co.
3119 So. Halsted St.

Tol. Yards 7282

na-

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

Kreipkitės:
10156 Corliss Avė.
Td. I’ullman 4264

IŠSINUOMOJA didelis ir šviesus, 
tingai dainos, į vidujinio žino- apšildomas kambaris ypatai su 

;; valgio pataisymu ar be, netoli trans- 
portacijos ir kitų parankumų. 6637 
So. Rockvvell SI.

REIKIA patyrusio dešrų pardavi
nėtojo. Gera proga tinkamam žmo
gui. 2310 So. Crawford Avė.

7 eatras- 
Muzi^a

Vaičkaus Dramos 
Teatras

d., 
ap-

Penktadienį, balandžio 9 
Vaičkaus Dramos Teatras 
leidžia Chicagą ir išvyksta į 
kitas kolonijas su gastrolėmis. 
Pirmoj eilėj jis aplankys Urand

Clevelandų (bal. 14 
Youngstown, O. (bal.

d.) ir
17 d.).

gaus auklėjimą įtakų — rei
kėtų dainas išnaudoti. Turėda
mi savus tobulus dainius, ko
dėl mes jųjų išklausymui Dai
nos Rūmų nebudavojame? To
bulos dainos pagalba žmogus 
savosios sielos gelmėse sustip 
rės-sužmonės. Tuomet skirtina 
gų pažvalgų lietuviai, it žmo
gaus rankos pirštai susiglau
dę saujon, maitins visiems ben
dra burna. ¥ •

Lietuviai, naudokimės artis
to Jonzo Babravičiaus antruo
ju koncertu, kuris įvyks Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted St., Chicago, gegužės 
9 d., vakare.

A. K. Rutkauskas, M. D.

RENDAI parankus kambariai dėl 
vyrų. 725 W. 16th St.

RENDAI ruimas dėl vieno ar dvie< 
jų inteligentiškų vaikinų su visais 
parankamais. Aš esu savininkė na
mo ir turiu taipgi garadžių ant ren
dos.

7046 So. Aberdeen St.
Phone Viricennes J 709

KAMBAR1S rendai vyrui ar mer
ginai. 4440 So. Campbell Avė., 1-mos 
lubos.

“Naktis Lietuvoj” Pranešimai

DEŠRŲ pedlerių, pageidaujama pa
tyrusių' 2310 Craivford Avė.

REIK darbininko prie varnišiavi- 
mo ir turi suprasti šiek tiek karpen- 
terio darbą. Kas moka tokius darbus 
namų, tai atsišaukite tuojaus, 
duosime reikalingus įrankius.

2416 W. 45th Place 
Vakarais po 5:30 

2nd floor

tu es

REIKALINGAS patyręs buČeris 
mokąs angliškai, lietuviškai ir len
kiškai. 13(11. So. 50th Ct.

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

KRAUTUVĖ ir 6 kambarių fialas, 50 pėdu lotas, 38 SI. netoli 
Kedzie, $9500, įplaukų $90, cash 
$1000. Howard E. \Valter & Co., 
3124 W. 6.3rd St., Chicago, III.

PARSIDUODA 25 pėdų lotas, 
improved, ant 45-tos gatvės ir Ca- 
lifornia * Avė. 5362 So. Maple\vood 
Avė.

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.

TURIU parduoti tuojaus iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklį pianą už $110, yra 75 U —x,.._ a.r.H ......u

PO
mielini ir benČius, $50 cash ir 
$10 j mėnesį.

MIKOLAITIS, 
6512 So. Halsted St. 

1-mos lubos

PARDAVIMl 1 Brighton Parke 
bučepnė ir grosernė už $700, verta 
$3,50(1. Parduosiu į 5 dienas, nes 
turiu du biKniu.i Randasi pietvaka
rinis kampas Archer ir California 
Avė. Atdara nuo 2 iki 5 vai. vaka
re. 4041 Archer Avė. Prospect 2559

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
cattcssen krautuvė lietuvių ir len
kų apgyventoj apielinkėj. Biznis 
išdirbtas per daugelį metu. Parsi
duoda dėl partnerių nesutikimo.

Kreipkitės:
1606 S. Paulina St.

PARDAVIMUI saldainių ir cigarų 
krautuvė ant kampo. 2900 Lowe 
Avė.

PARSIDUODA medinis na
mas, 2 pagyvenimų po 5 kam
barius, arba mainysiu ant au
tomobilio, loto arba kokio biz
nio. F. J. Szemet,

3114 S. Halsted St.

4 IfLATŲ, 4 kambarių, 2 kam. 
nutrinis namas. štimu šildomas. 
Mainysiu ant bile ko.

Lafayette 6584, arba 2853

Užvakar chicagieciai turėjo 
progos pamatyti pirmą lietuvių 
veikalą krutumuose paveiks
luose — “Naktis. Lietuvoj”. Vei
kalas betgi yra nedakeptas, o 
ir vaidinimas, kuriame dalyva
vo vien lietuviai, silpnas.

Vaizdai iš Chicagos lietuvių 
gyvenimo buvo daug įdomes
ni. —V.

A. Vanagaičio 
Benefisas

Nedėlioj, balandžio 22 d. Lie
tuvių Auditorijoj įvyks A. Va
nagaičio benefisas.

šuvirš metai kaip A. V. dar
buojasi nenuilstamai su “Biru
te” ir chicagiečiais. Jam vado
vaujant “Birutės” chorą tenka 
susidurti su visokiais priešais, 
kurie nori, jam pakenkti ir 
“Birutės” chorą suardyti, t vie
nok A. Vanagaitis nepasiduoda 
ir stengiasi vienas prieš visus 
atsilaikyti. Jei jam bepaliks 
kiek spėkos, tai mes galime pri
duoti daugiau energijos jam 
savo atsilankymu balandžio 25 
d. į jo benefisą.

‘,Birutė”, matydama jo nuo
pelnus ir darbuotę, nutarė jam* 
rengti vakarą, — jo naudai — 
atkartodama jo paties parašytą 
veikalą „Surprise Party”.

Kas matė viršinėtą veikalą, 
liko labai užganėdintas ir

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk {r 
$6.66 Į metus per visą 

likusi gyvenimo.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šjmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada Jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums Jei padė*. 
tumėt juos į banką ar spulką? ’

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek Jūsų 
Šimtas uždirbtų jei laikytumėt j| 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasl.__ ___ ______
apie taupymo budus, o nuo Jo 
žinosi kaip greit dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
/'■■■ 1,11 . ............. .. ■ ............................... ...... ...

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

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

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

Man reikia 2 švarių inteligentiš
kų lietuvių, pagelbėti man visą arba 
dalj laiko. Atsišaukit nuo 10 ryto iki 
2 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare.

M R. OSTROWSKI 
3227 So. Halsted St.

DELIKATESSEN 
IR GROSERNĖ 

Geras biznis ir 4 kamba
riai gyvenimui. Bargenas 
už cash. <

3350 W. 63rd St.

-------------- -------- j,-----------------------
NAUJA 5 kambarių mūrinė bun- 

gatow, karštu vandeniu šildoma, 30 
pėdų lotas, viskas moderniška ir pil
nai užbaigta, kaina $8,000, išnjokėji- 
mais.

7140 So. Maplewood Avė.

NAUJA 4 kambarių mūrinė bun- 
galow, karštu vandeniu šildoma, 30 
pėdų lotas, kaina $7,000, išmokėji
mais. Atdaros dėl apžiūrėjimo die
nos laike ir nedėlioj. Savininkas ant 
pareikalavimo.

7204 So. Rockvvell St.

PARSIDUODA lotai ant Weatern 
Avė., tuojaus už Blue Island, III., 
tai yra 2 kampai, arba aiškiaus pa- 
Hakius visas nedidelis blokas^ tarp 
Spaulding Avė. ir Maple Avė. Ant 
Western Avė. yra 128 pėdos, ant 
Spaulding Avė. 129 pėdos ir ant 
Maple Avė. 75 pėdos. Western Avė. 
išcementuota ir užmokėta, ant šo
ninių gatvių jau sudėti “sidvvalkai”. 
ši vieta yra labai tinkanti bile ko
kiam bizniui, o ypatingai štai kam: 
“Gasoline Filling Station”, aptiekai, 
restauranui, “ice cream parlor”, 
“RoBd House”, “Soft Drinks Parlor” 
ir tam panašiems bizniams, nes tai 
yra, aiškiaus pasakius, raktas į prie
miestį Posen, Specialville ir Har- 
wUy, III, čia yra po pat akių apie 
40,000 gyventojų ir visi turi va
žiuoti arba eiti Western Avė. Ant 
šio kampo yra pastatytas “street- 
karių station” ir viąį apielinkės 
gyventojai turi ateiti ant šio kam
po, kurie nori važiuoti karais arba 
traukiniu j Chicagą arba į kitus 
priemiesčius, štai kas yra svarbu 
žinoti pirkėjui šio ploto žemės: pa
gal Spaulding Avė. eina “Grand 
Trunk” gelžkeiis, o šiuo gelžkeiiu 
labai daug žmonių važiuoja į Chl- 
cagą ir atgal. Taigi trumpu laiku 
čia bus apa^t “streetkari y” stotk’s 
ir gelžkelio stotis. Dabar galite su
prasti koki yra ateitis šiai vietai, 
nes j®u dabar yra labai “busy cor- 
ner”, o kas bus ateityj! Kadangi šis 
plotaH iomėn turi apie 25,000 ke
turkampių pčdy, tai yra užtektinai 
vietos pastatymui bile kokių bu- 
dinku ir dar užtektinai vietos lie
ka dėl “parking spare” dėl auto
mobilių; įvažiavimas labai paran
kus, nes kaip jau pirma sakiaus, 
randasi t«rp dviejų galvių, o pry- 
šakis ant Western Avė., prie “street- 
karių” ir gelžkelio stočių.

šis plotas žemės tuom tarpu par
siduoda labai pigiai, nes yra tam 
tikros priežastys, kurių 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 nemažiau $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
tiem# apie šią nepaprastą progą.

Patarlė sako: “Vienas geras žing
snis padaro žpiogų laimingą ant 
viso jo amžiaus.” Čia kaip tik ir 
yra tas žingsnis, taigi nepatingėki
te nužingsniuoti j “Naujienų” ofisą 
ir kuris bus pirmesnis — tas ir lai
mingesnis.

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

RAKANDAI

Ių7
dtark au sekretorių 

su- 
jusų

Antra P. Grigaičio paskaita 
kultūros istorijos bus sekmadieny, 
Balandžio 11 d., 10:30 vai. ryt®, Lie
tuvių Auditorijos mažojoj svetainėj. 
Visi kviečiami atsilankyti.

— Vis. Darbo S-ga.

>8

Teatrališkas Kliubas “Lietuva” yra 
pakviestas j Roselandą sulošti “Kū
mučių Rojų”, Balandžio 18 d., š. m. 
Dėlto visi dalyvaujanti tame veika
le aktoriai ir aktorkos yra kviečiami 
ant repeticijų, Penktadienio vakare, 
Balandžio 9 d., š. m., lygiai ant 8-ių 
j Davis Square Parko svetainę. Mel
džiame nepasivėlinti.

— J. J. Palekas, Pre«.

Tel. Yards 7282 
BR’DGEPORT painting 

& HDVV. CO.
Malevojam ir popieruojam. 1 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

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 Avenuc 
Tel. Hydo Park 7186

PARDAVIMUI grosernė. Cigarų, 
saldainių ir visokių smulkmenų lai
koma. 4643 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grosernė. Turi būt 
parduota greit. 624 W. 14th St.

Už-

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKI! 35% 

Mes pardundame visiems olselio 
kainomis

Lerintha) Plumbing Supply Co., 
1637 Weet Division SU 

netoli Marshfield

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EKPERTS 
Long distance handling .

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

MANsfield 7800
A. H. REGAN

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

4753 Madison Street

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi-

Birutės Choro dainų praktika lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
antradienio vakare neįvyks. Ket-' apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo, 
virtadienio vakaro, balandžio 8 d. į Didžiausia ir geriausia slogi; den- 
Mark Wbite Parko .svetainę suM-’gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
rinks vyrai lošėjai 2 akto “Sur- unijos darbininkai samdomi. L .1. 
prise Party”. Choro dailių prakti- Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
ka bus paskelbta vėliau. -—Vedėjai. Avė, Phone Lavvndale 0114.

PARSIDUODA furničiai, pianas 
ir “safe”. 4347 So. Rockvvell St., 
1 augštas.

DIDELIS išpardavimas skry
bėlių, einame lauk iš biznio, nes 
užsibaigė lysas. Skrybėlės ver
tos $1.98, dabar 48c-98c, pigiau 
negu mums kainavo. Ateikit 
anksti. 1302 So. Halsted St.

VARTOTI rakandai pardavimui už 
perlaikymą sandėly. Brighton Park 
Storage, 3101 W. 38th Street.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai. Išvažiuoju j Lietuvą... Atsišaukit 
Bile kada. 781 W. 18 St., 2 fl. rear.

AUTOMOBILIAI

PRANEŠAM ChicagosŠIUOMI 
visuomenei, kad turim naujų au 
tomobltių 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebakcr 
yra 27 arklių jėgos II. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. 'Taipgi turim daug se
nų karų, nes 
Pašaukit bite 
sim

agentūrą, Studcbakers

Studebakcr

gaunam ant mainų, 
kada, o mes pribu-

AUTO SALESMILDA
3121 So. Halsted St.
Tel. Roulevard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

D1DELIS BARGENAS!

Parsiduoda groserne $1,000 
vei'tės, 'nupirksit už $450.00.

2152 W. 21st Street

PARDAVIMUI keptuve, kepa
ma visokia duona ir keksai. Iš
dirbta vieta. Kreipkitės į

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

Box No. 38

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
ne, labai geroj vietoj, lietuvių ąuo 
senai apgyventa, biznis geras, renda 
pigi. Priežastį pardavimd — patirsit 
ant vietos. •

P. YURKUS
4518 So. Wood St.

PIGIAUSIAI kaip galima parduo
siu savo dviejų kėdžių Barber Shop. 
Galite pirkti ir nemokantį to ama
to, aš išmokinsiu ir laisnius aprūpin
siu. čia pat galima pigiai nupirkti

PARSIDUODA du automobiliai į ir stubos rakandus. Priežastis išsi- 
Case ir Moon, abudu uždaromi, at-; pardavimo labai svarbi. Atsišąukit va- 
rodo ir bėga kaip nauji. Nupirksit karais po šešių. Subatoj ir nedėlioj 
pigiai. Pardavimo uriežastis pntjr- visą dieną.
šit ant vietos. J.' MikŠis, 3436, Au- 
burn Avė. 2 lubos iŠ vidurio. At- 
sišaukit vakarais.

1415 Mihvaukoo Avė.
Phone Brunswick 4562 

Antras augStas

FARMĄ parduodu iš priežasties 
senatvės. Farma yra pačiam mieste
lį, 204 akerių, 130 ariamos, kita ga
nykla ir miškas. Galvijų 1h štukų, 
2 buliai, 4 arkliai, 240 vištų, geri bu
dinkai, stuba 11 kambarių, didelė ku
tą ir kitoniški budinkai. Visoki pa
dariniai dėl išdirbimo žemės. Del kai
nos $16,500. Platesnios informacijos 
kreipkitės laišku.

PAUL LYNCH 
Carney, Mich.

PARDAVIMUI 2 flatų, 6-6 kamba
rių, beržo trimingas, 1 metų sehumo, 
gražiai dekoruotas, garu šildomas, 
ledaunės, gasiniai pečiai, prosinimui 
lenta, įmūryta vana, geroj vietoj, ne
toli 3 karų linijų, 2 karų garažas, 
$15,000. Savininkas 1 fl.

6110 So. Sacramento Avė.

4 FLATŲ mūrinis namas po 4 
kambarius flatai, aržuolo trimingai, 
pečiumi šildomas, 1 karo garažas, lo
tas 32x125, geroje vietoje, kaina, 
$15,000.

W. H. O’BRIEN
6906 So. Robey Street 

Republic 0174

SAVININKAS parduos greit 2 fla
tų namą, 4-4 kambarių, 5124 S. Troy 
St., moderniškas, lotas 30x125, gat
vė cementuota, $10,500.

1 % augšto namas, 5281 S. Whip- 
ple St., .'30 pėdų lotas, modemiš
kas.

JOHN J. JILEK 
5848 S. Kedzie Avė.

. Prospect 6818

JACKSON PARK
Tuoj turiu parduoti arba mainyti 

34 flatų naujos mados namą. Ren
dos $26,000, kaina $148,000.

12 flatų naujos mados namas, ren
da $10,000, kaina $57,000. Vienas na ’ 
mas tai turi būt parduotas. Priimsiu 
morgičių pirmą arba antrą. Trečią 
kaipo pirmo jmokčjimo arba mainy
siu ant ko nors.

B. JASUDES
2015 So. Robey St.

GRAŽUS didelis kampinis lotas, 
100x125, didžiausis bargenas dabar 
mieste, 1 blokas nuo elevatorio ir 
gatvekarių.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Box 731

PINIGAI
Lotas — kampinis, Hamilton ir 95 

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

PLUMMER REALTORS, 
7801 S. Halsted St. Slewart 71(11

i i J—

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI ' 

Suteikiami ant 6% pal ūkaną. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzae Ave^ 

Lafayette 6788

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

mokyklos'
..............................

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

College
2407 W. Madison, s Chicago, III.

Phone Seelev 1648
M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prirengs 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
į biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago, 111.

LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $30 į savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
į dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdarus iki 9 vakare.

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

-.............. t ■ - -.........-—>»

delir.it

