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Morokkoj truko
1

i

prapuolė. Bijoma, kad jų nebu- ^uvo ku-klux-klanie-
lai-

■

tų kliudžius nelaimė. Karo 
vai ieško jų jūrėse.

du 
kitos trys 
priešams.

bal. 
ka-

Biliaus grąžinti Debsui piliečio 
teises buto komisija nė ne
svarstė

HERR1N, 111., bal. 21. — Ka
riuomenei patroliuojant miestą, 
aldemianų rinkimai vakar piaė- 
jo ramiai. Rinkimų rezultatai

leista savo 
toliau į prieki, 
tąsusis vakar 
valandas, išsi-

Konferencija pasibaigė, nebe- 
nustačius dienos iŠ naujo su
sirinkti deryboms

SPRINGFIELD, III., bal. 22 
— Vakar čia mirė “pedleris” i 
Carl Savina, 44 metų. Jis par-1 
davinėdavo saldainius ir obuo-

WASH1NGTONAS, bal. 22.
Wisconsino kongresmanas 

Victor Berger vienintelis so
cialistų atstovas kongrese —

L1SABONAS, Portugalija, 
bal. 22. - Skridę iš Lisabono į 
Madeirą ir Azorų salas du avia
toriai, leitenantas Moreira ir 
Terriera, kažin kur kelionėj
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Derybos dėl taikos

Bergeris bara valdžią dėl 
elgesio su Debsu

Britai ieško iš Jungtinių Vals 
tijų $75,000,000 skolos

Ispany-francuzy derybos 
su riffiečiais nevyksta

Bergeris duoda vėjo kon 
greso atstovų butui

$75,000,000 skolos
Pinigai 

nionis 
civilio

buvę skolinti aštuo- 
pietų valstijoms dar 
karo laikais

LONDONAS, bal. 22. Bri- 
Itų Rūmų asociacija savo meti
niame suvažiavime Londone 
šiandie priėmė rezoliuciją iš
ieškoti iš astuonių Jungtinių

kuri joms buvus suteikia dar 
prieš pilietinio karo pabaigą.

Tos astuonios valstijos esą: 
Alabama, Arkansas, 
Georgia, Lousiana,

Florida, 
Missisaifipi,I r> r r i r ’

‘ North Carolina ir South ('are
li na.

| Britai tuomet 
joms buvę paskolinę 
milionus dolerių ir 
kados nebuvus grąžinta.

toms valsti- 
viso 75 

skola nie-

[Pacific and Atlantic Photo]
Prof. B. S, Hopkins, Illinois universiteto chemikas, savo 

laboratorijoj. Jis atrado naują cheminę elementą, kurį pavadi- 
I no illiniumu.

Tarpusavio kova Vokieti 
jos komunistų partijoj

5 užmušti, 13 sužeistu 
traukinių katastrofoj

Partijoj, iš 300,000 narių, per 
metus beliko 80,000; centro 
komitetas atakuojamas

UDžDA, Morokka, bal. 22.— 
Preliminarės taikos pertrakta- 
cijos tarp Francijos, Ispanijos 
ir riffiečių vado Abd-ei-Krimo 
delegacijų nutruko. Riffiečiai, 
kiek girdėt, atsasakė priimti 
fiancuzų ir ispanų reikalavimus 
kad jiems butų 
frontus nukelti

Konferencija, 
per keturias
skirstė, nebenustačius laiko vėl 
susirinkti, ir riffiečių delegatai 
išvyko į Abd-el-Krimo būklę.

Susekta sąmokslas prieš 
Ekvadoro valdžią

GUAYAQUĮJL, Ekvadoras, 
bal. 22. — Ekvadoro vyriausy
bė sakos susekus naują politinį 
sąmokslą prieš valdžią. Kaipo 
to sąmokslo vadai areštuota: 
Clotario Paz, I)r. Carlos Puig, 
kapitonas Lopei Darqhea ir 
kap. Hector Icaza.

Pasigenda dviejų Por 
tugalijos lakūnų

INDIANAPOLIS. Ind., 
22. — Sprogus šildomajam 
tilui Sekmosios Dienos Adven
tistų bažnyčioj, buvo mirtinai 
sužeista viena moteriškė, Min- 
nie Hagerty.

AR NORI U PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Archeologas Breasted 
apie Biblijos pasakas

NEW YORKAS, bal. 22. —Į 
andai buvo įnešęs bilių giąžinti Grįžęs iš kasinėjimų vietos 
pilietybės teises ir privilegijas Nilo klony, Egipte, Chicagos I 
socialistų vadui, Eugene V. [Universiteto profesorius James! 
Debsui, kurios jam buvo atim- H. Breasted, vienas žymiausių 
tos, kai 1918 metais jis buvo pasaulio archeologų (senovybės 
pasmerktas dešimčiai metų fe- tyrinėtojų), pareiškė, kad tarp 
deralio kalėjimo dėl to, kad 
priešinus Amerikos įsivėlimui į 
didįjį karą.

Šitą atstovo Bergerio bilių 
atstovų buto komisija atsisakė 
dagi svarstyti. Berger dėl to 
vakar laikė atstovų bute kalbą, 
kurioj jis, davęs vėjo komisi
jai dėl jos elgesio, pareiškė:

“Tai yra kvailiausias daly
kas ir gėda Jungtinėms Valsti
joms atimti tokiam visų myli
mam žmogui, kaip kad Eugene 
V. Debsui, visas piliečio teises 
ir privilegijas tik dėl to, kad 
jis nepritarė tam, kad musų 
kraštas įsiveltų į pasaulio ka
rą.” ..

/Negalėdami suimti tarme 
rio, sudegino jį

Radič atakuoja naują Ju 
goslavijos valdžią

BERL1NAS, bal. 22. — Vi
durinė kova Vokietijos komuni
stų partijoj darosi vis aštres
nė ir aitresną.

Nesenai vienas žymiausių ko
munistų vadų, pailamento at
stovas Katz, išleido knygutę, 
kurioj jis rašo apie komunistų 
partijos narius ir partijos įta
kos darbininkų masėms kriti
mą. Autorius atvirai pripažįs
ta, kad per praeitus metus Vo
kietijos komunistų partija pra
radus keturis penktdalius savo 
narių ir dabar beturinti vos 80 
tūkstančių narių, vietoj 300 
tūkstančių, kiek kad ji turėjus 
vos prieš metus laiko.

Dabar kova tarp įvairių ko
munistinių grupių pasidarė dar 
aršesnė. Kai kurios buvusių žy
mių jų vadų grupės įsisteigė 
nuosavus organus, per kuriuos 
jie veda atvirą kovą kaip su ko
munistų partijos centro komi
tetu, taip su maskviškio komu
nistų internacionalo vadais.

Kova vedama, taip sakant,

BARCELONA, Ispanija, bal. 
22. — Paryžiaus Barcelonos 
de Luxe ekspresiniam trauki
niui susimušus su prekių trau
kiniu, penki pasažieriai buvo 
užmušti, taip jų ir vienas bu
vęs Ispanijos parlamento at
stovas; trisdešimt žmonių bu
vo sužeista, penki jų mirtinai.

Trys darbininkai žuvo 
piauly ekspliozijoj

MILWAUKEE, Wis., bal. 22. 
— Marsh Wood Products kom
panijos įstaigoj vakar įvyko 
smarki piauklų ekspliozija, ku
rios du darbininkai buvo vietoj 
užmušti, trylika pavojingai su
žeisti. Iš sužeistųjų vienas jau 
mirė ligoninėj. Trys kiti tur 
būt irgi nebeišliks gyvi.

Kanados Dodge auto
mobilių fabrikai 
visai uždaromi

Klaniečiai pralaimėjo 
rinkimuose Herrine

čiai, kurie buvo labai įsismar
kavę, buvo dabar sumušti. Iš 
penkių miesto 
beišrinkta tik 
tuo tarpu kai 
teko klaniečių

tarybos narių
i klaniečiai,

vietos

Naujienos pagelbės jumi 
Pesėtkai 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 t greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimas Naujie
nose.

bal. 
savo 
far-

60 metų
tūkstančių seniausių užrašų, 
kurie per pastaruosius kelis 
metus buvo atkasta Egipte, ne
są nė vieno rekoi'do, kurs galė
tų patvirtinti Biblijos pasakoji-* 
mus apie pasaulio sutvėrimą 
per šešias dienas,.—ąpie tai 
kad pirma buvęs sutvertas žmo
gus, Adomas, o paskui iš jo 

•šonkaulio sutverta moterišk“,| 
Ieva; kad buvęs tvanas, kurs 
užliejęs ir paskandinęs visa pa- Šaud^mos.'^ienls'^šerif^ padū-

Kaltina b. ministerį dėl sąmok- 
• slo su Standard OU Ko.

vogti valstybės iždą
ap-

FAYETTEVILLE, Ga., 
22. —- Kauntčs šerifas su 
padėjėjais norėjo suimt 
merį Clintą Brovvną.
nevedėti, kaltinamą dėl nužudy
mo vieno negro, kurio negyvas 
kūnas, su kulipkų žaizdomis, 
buvo rastas netoli nuo BrownO 
fanuos. Farmerys, i 
mas areštui pasįduoti, užsidarė 
savo namuose, šerifo žmonės 
apsiautė namus, ir tarp jų ir 
užsidariusio farmerio piasidėjo

šaulį, ir tik vienas Noa su sa
vo vaikais išsibelbėjęs arkoj.

Profesorius 
kad jis skaitęs 
mentus, kurie 
tūkstančius metų senumo, bet 
juose neradęs nė menkiausi u 
Biblijos pasakų patvirtinimų. 
Mokslininkas sako, kad žmogus, 
be abejo, gyvenąs ant žemės 
jau šimtus tūkstančių metų, o

Breasted sako, 
Egipto doku- 

jau yra šešis

TORONTO, Kanada, bal. 22. 
Kanados Dodge Motor Car 

iš trijų frontų: iš kraštutinių- kompanija paskelbė, kad savo 
jų kairiųjų, kuriems vadovauja automobilių fabrikus Kanadoj 
minėtasai Katz; iš “radikalų ji visai uždarysianti, jei Kana- 
kairiųjų” su Albanu ir Korschu dos valdžia nepakeisianti nau- 
priėky, ir iš “vidutiniai kail ių-1 jo tarifo, kuriuo sumažinta 
jų”, Rūtos Fischer ir Maslovo muitas importuojamiems auto- 
vadovaujamų. Visos trys gru- mobiliems.
pės aitriai puola dabartinį, -----------------
Maskvos pastatytą, ~cent.ro j Smuklių streikas Aus

trijoj; Vieniui “sausa”
V1ENNA, Austrija, bal. 22.
Nuo praeito pirmadienio Au

strijos sostinė visai “išdžiū
vus”, nežiūrint, kad Austrija 

: nežino amerikoniškos prohibici- 
! jos.
; Vienna pasidarė “sausa” dėl 
:to, kad visos smuklės ir resto- 

WH1TING, N. J., bal. 22. ranai, kur pardavinėjamas alus, 
Girios gaisro užklupti, žuvo sustreikavo. Streikas paskelbta 
ugny farmerys Harry Orsley, prieš bravorus, kam jie pabran- 
65 metų, ir dar du nepažįstami gino kainą alui.
vyrai. | ---------—-----

VIEN NA, Austrija, bal.
— Stefan Radič, Kroatų vals
tiečių partijos vadas, pradėjo 
smarkią kampaniją prieš naują 

, kaltinda
mas ją dėl sugedimo ir grafto.

Radič atakavo taipjau ir bu
vusį finansų ministerį Stojodi- 
novičą, Anglų-Serbų banko ad
ministratorių, kurį jis kaltina 
dėl sąmokslo su Standard Oil 
kompanija ir apvogimo valsty
bės iždo surinktų mokesnių apie 
23 milionus dinarų (404,800 
dolerių).

nenorėda- j Jugoslavijos valdžią,

jėjas buvo pašautas. Tuomet 
namai buvo iš tolo padegti, bet 
farmerys, ažuot gyvas pasida
vęs, žuvo savo namų liepsnoj.

Ragina Meksikos kata
likus dalyvauti politikoj

MEKSIKOS MIESTAS, bal.
22. Komos pupos patarti,

22.

Australijoj radę seniau
sią žmogaus kaukuolę

Biblijos pasakojimai esą tįk pa- Meksikos katalikų arkivyskupai i^ 
ir vyskupai savo parašu išlei-L.* \

J 1 . . . . Al neisakos su tani tikrais moralais.

CHICAGOS NEGRŲ DAR 
BIJOTOJAI PAS COOLIDGEĄ

\VASHINGTONAS, bal. 22. 
— Atvykusius iš Chicagos neg
rų darbuotojus, negrų laikraš
čio Defender redaktorių Ro
bertą S. Abbottą ir advokatą 
N. K. McGi'H, Illinois senatorius 
Deneen šiandie pristatė prezi
dentui Coolidgeui.

do aplinkraštį visiems kuni- 
p !gams, kad jie ragintų Meksikos 

katalikui uoliai dalyvauti kraš
to politikoje ir stengtis kontro
liuoti prezidento, kongreso 
vietų savivaldybių rinkimus.

AVIATORIUS SUSIŽEIDĖ

ir

DANVILLE, UI., bal. 22.
Nukritus aeroplanui iš 100 £ė- 
dii aukštumos netoli nuo Tilto- 
no, susižeidė aviatorius II. 
Johnson.

mitetą, kaltindamos jį dėl J 
revoliucinių idealų išdavimo ir j 
dėl atsižadėjimo ginti Vokieti-. 
jos darbininkų interesus, o tai-' 
navimo vien rusų sovietų val
džios reikalams.

Trys žmonės žuvo 
girios gaisre

MELBURNAS, Australija, 
bal. 22. — Netoli nuo Murray 

“> antropologas l)t. Coliu 
iMackenzie atkasė Kohuna kau
kuolę, kuri esanti seniausia už 
visas iki šiol žinomas žmogaus 
liekanas, neišskiriant Rodezijos, 
Piltdauno ir Taigai kaukuolių.

NUTROŠKINO KŪDIKI NEŠ
DAMA PAS GYDYTOJĄ

-------- ■y—-' ; Suomiai šaudys svaiga- 
Trys asmens žuvo trati- hj kontrabandininkus 

kiniui sudaužius autą :
-----  * i ELSNKAI, Suomija, bal. 22.

GIBBON, Nebr., bal. 22. - Suomijos seimas svarsto įs-
Union Pacific traukiniui sūdau- tatymo sumanymą, kuriuo ei- 
žius gelžkelio kryžkelėj auto- nant svaigiųjų gėrimų kontra- 
mobilį, buvo užmušti juo va- bandininkai, sugauti netoliau 
žiavę Charles Graves, jo žmona kaip per pusę mylios nuo Suo- 
ir jų septynerių metų duktė. mijos krantų, butų šaudomi.

Ispanų aviatoriai at
skrido i Rangunę

RANGUNAŠTBums, bal. 22 Texas potvyny septyni
Kapitonai Loriga ir Gailai- lismens prigėrė 

za, skrendantieji iš Ispanijos į -----------
Manilą, Filipinuose, aviatoriai,1 DALLAS, Tex., bal. 22. — 
iš Kalkutos šiandie atskrido į Elektros audros ir debesų pra- 
Ranguną. trūkimo pagimdytame potvyny

— ----------- (vidurinėj ir pietų vakarų Texa-j<gtai atkasė aukso pinigų, viso1
kiek iki šiol žinoma,'200 dolerių. Kai kurie auksiniai

pinigai buvo dar 1850 metų.

Farmerys iškasė $200 auksu
EL PASO, Tex., bal. 22. — 

Robertas Moline, vargingas far
merys, kasinėdamas lauke, neti-

TOMAI1AWK, Wis., bal. 22 
Vietos pilietė, Mrs. Swan, 

susirgus jos vienų metų dukri- 
kei, nešė ją pas gydytoją. Kad 
mergytė nenušaltų, motina vy- 
niote suvyniojo ją į storą klotę. 
Kai atvyko pas gydytoją ir klo
tę atvyniojo, rado dūk rikę ne
begyvą, nutroškusią.

KODĖL PER NAUJIENAS 
TRA GERIAU SIUSTI PINIGAI

“Pedleriaudamas” buvo 80 daly- 
uždirbęs $30,000v ’ lės žalos audra ir lietus padarė

laukams.

Sudegė medžio sandėliai
MINNEAPOLIS, Minn., bal. 

liūs, vaikščiodamas su krepšiu 22. Dalinai sudegė dideli 
po įvairius ofisus, viešbučius ir Bennett-Bailey medžio sądėiiai. 
kitas viešas įstaigas. Jis paliko Gaisrą gesinant vienas žmogus 
$30,000 tūrio. buvo sužeistas. Ugnies padary

ti nuostoliai siekia 200,000
ILLINOIS MEDICINOS DRAU- lerių.

GIJOS SUVAŽIAVIMAS -----------------
WASHINGTONAS, bal.

do-

22.
CHAMPAIGN, III., bal. 22. - ’—Generallis pašto viršininkas 

Ateinančio gegužės mėnesio 18 New pritarė, ryšy su pusant- 
dieną čja prasidės Illinois vals-'rašimtmcAine paroda PhiladeL 
tijoa Medicinos Draugijos me-'phijoj, išleisti 2-centinius paš- 
tinia suvažiavimas, kurs tęsis to ženklus su Laisvės varpo at- 
ti’is dienas. vaizdu.

Du darbininkai užmušti 
gazo ekspliozijoj

^ORFI

COLUMBUS, Ohio, bal. 22.
Du telefono ir telegrafo kom
panijos -darbininkai, Fr. Boyer 
ir Harold Vannatta, abudu chi- 
cagiečiai, buvo šiandie užmušti, 
kai dirbant jiems tunely eks- 
pliodavo gazo įvada.

Chicagai ir apiclinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutinis mainąsis 
vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 62° F.

Bilius kriminalistams 
ateiviams deportuoti
WASHINGTONAS, bal. 22. 

— Atstovų buto imigracijos 
komisija šiandie priėmė bilių, 
kuriuo einant plėšikai ateiviai^ 
taipjau narkotikų pardavinėto
jai, pasmerkti nuo vienų iki 
pusantrų metų kalėjimo, bus

šiandie saulė teka 4:48, lei-deportuojami iš Jungtinių Vals- 
džiasi 6:38 valandą. tijų.

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

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

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

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

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

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted SL 
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

_______________

cent.ro


Išlygins upę

Gegužio-May 15 dieną, 1926
LIETUVIŲ RATELIUOSE

SusitaikėSTRAIPSNIS
Miego Svarba

WH1TE STAR Linijos Laivu MAJESTIC

Kimu

Vėl vienas nušautas

WABASH GELZKELIS

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

atvykti Chicagon. Detroite susijungę

NIAGARA FALLS

ERIE GELZKELIS

reikia tikro 
maisto dėl j y 
išauyinimo

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

isyeriimsiii kairi# 
pieno ir gryno

Naudokitės Patogumais!
Nėra geresnės, smagesnės 
ir taip gerai aprūpintos ki
tokios kelionės Lietuvon, 
kaip Naujienų Ekskursija. 
Su šia ekskursija keliauda
mas

Slogą pūslėje 
lengvai pagydo

SANTAL
MIDY

Skaitykit šiuos staipsnius kas »a 
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

Pocienė susitaikė su kun. 
Lapeliu, bet vargonininkas 
padalinamas. '■

tu chicagiečiais keliaus 
Detroitas bus antras susijungimo punktas. Į čia suvažiuos ekskur- 

l; Dės Moines, Iowa; Kansas City, Kansas; 
St. Louis; Springfield, III.; WestviHe ir iš visų kitų miestų ir miestelių, per kuriuos 
eina Wabash gelžkelis ir kuriems nepatogu 
visi ekskursantai keliaus j NIAGARA FALLŠ.

Nepriimk pa
mėgdžiojimų.
Pastebėk žodį 
“Midy”. Parsi
duoda visose 
vajstmyčiose.

z*kUD1KI v 
f ROVės skYI

laikraščiuose nesus! 
tarpe gerb. kun. P 

Visų šventų Pa ra pi

EKSKURSIJA prasidės iš Chicagos Dearborn stoties trečiadieny gegužio 12,11:30 
vai. vakare. Chicago bus pirmas susijungimo punktas. Čia suvažiuos Naujienų 
ekskursantai_ iš visų aplinkinių miestelių ir susijungę 
Detroitan 
santai iš sekamų miestų: Omaha, Neb

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Spėjama, kad užmuštasis yra 
auka savitarpinio munšainerių 
karo.

Visi ekskursantai nuvažiavę į Niagara Falls, specialiais vežimais važiuos apžiū
rėti tų garsiųjų vandenpuolių ir papietavę keliaus New Yorkan. Į Niagara Falls 
gali važiuoti ir palydovai iš Chicagos, Detroito ir kitų miestų ir, palydėję ke
liauninkus grįžti namon.

paveda visus 
luOfc feikkltis 

palydovui ir keliauja liuo- 
sas, aprūpintas, patenkintas 
ir ramus. Čia galima jaus
tis kaip namuose, kaip sve- 
čiuose, kaip dideliame 111 
ilgame piknike.

Egzaminuoja akis 
stiklai ant viątos. 

1053 MilwauXee Av«.
Ant Xolowskio aptiekos. Tel. Armiiage 3988 

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

Smagiausia Ekskursija
LIETUVON

šviežias Oras
Šviežias oras yra tiek reikalingas 

kaip miegas. Kūdikis turi jo gauti 
nuo gimimo. Kambarys turi būt gerai 
išvėdintas, bet tas nereiškia šaltus. 
Dviejų savaičių kūdikis vasarą, o ke
turių iki šešių žiemą, kūdikis turi būti 
aklimatuojamas, taip sakant, su lau
ku. Vasarą jokių prisirengimų nerei
kalinga, bet žiemą yra gerai kūdikį 
apsupti lyg išvežant lauk, Tada rei
kia atidaryti dangus plačiai kokią va
landą ar ilgiau, nededant kūdikio j 
vėją. Tą padarius keletą dienų, kū
dikis gali būti išvežamas lauk. Kūdi
kis turi kasdien gauti šviežio oro, ar 
stuboje ar lauke. Žiūrint koks oras. 
Geriausias laikas yra nuo 10 ryto iki 
3 po pietų. Jis turi būti gerai apsai:- 
gotas nuo vėjų, šalčio ir dulkių. Kū
dikiui augant, reikia jis ilgiau laikyti. 
ore, o prie oro, galima jį lakyti tenai 
visą dieną. J. J. STRAZDAS, Generalis 

Naujienų Agentas, Detroit, 
Mich. bus šios Ekskursijos 
vedėjas ir palydovas. Jis; 
taipgi aprūpina detroitie- 
čius prisirengimo reikalais, 
padaro reikalingas popie- 
ras, parduoda*laivakortes ir 
gelžkelid tikietus ir suteikia 
patarimus visuose kelionės 
reikaluose.

Jo adresas:
1711 — 24th Street, 
Detroit, Michigan.

Išlyginus upę atsidarytų daug 
naujų gatvių j vidurnūestį — 
Dearborn, Clark,. La Šalie, Mar
kei, Eranklin, atsidarytų dau
giau ir skersinių gatvių. Be to 
pasišalintų paskutinė kliūtis 
pabūdavo] imui dideles cc n trali
nės geležinkelių stoties, kuri 
kainuotų gal apie $200,000,000. 
Butų galima užbaigti taisyti 
ir Boosevelt Boad, kuris be
laukiant upės išlyginimo, vis 
dar nėra baigiamas. Lyginant 
upę buvo manyta pabudavoli 
naują 18 gatvės tiltą, bet da
bar sutarta to tilto ir visos apie- 
linkūs nejudinti/ Tuo./ bus su- 
taupinta apie $l,ii00į000.

Visi daiktai, išvažiavus keliauninkams į Niagara Falls bus galima palikti savo 
vietose, vagonuose. Vagonai užrakinami ir apsaugojami. Visa kelionė gelžke- 
liais bus puiki ir įdomi pilnoj to žodžio prasmėje. Kas norės lovų Pullman vago
ne, tam bus parūpinta.

Cadum Ointment prašalins jūsų vai
ko odos niežėjimą tuojau. I^abai džio
vinančius ir gydančios gyduolės kur 
tik oda yra užsikrėtusi arba skauda
ma. Daug kentėjimų nuo odos ligų 
galima išvengti vartojant šias puikias 
ggduoles. Cadum Ointment yra Fran- 
euziškas prirengimas padarytas Ame
rikoje ir nekenkia kad ir švelniausiai 
vaikų odai.

Yra keletas nurodymų, kuriuos gy
dytojai suteikia prieš gimdymą kūdi
kių. 1—Valgykit lengvai virškinantį 
maistą, daržoves ir čielų grudų mais
tą. 2—Gerkit daug vandens. 3—An- 
sisaugokit nuo daug svorio, valgykit 
mažiau saldumynij ir riebalų. 4— 
Gerkit pieną ir vartokit pieną su Kel- 
loggs All-Bran. Kellogg’s AU-Bnan 
yra gamtinė gyduolė nuo užkietėji
mo. Yra grynai skanėstų produktas, 
kuris išvalo vidurius ir lauk ėjimas 
pasidaro reguliaris ir nąturalis.

CHRYSLER 
Automobiliai 
Parsiduoda 
daugiausia

Nes yra stipriausi ir 
gręžia! subudavoti.

4 cylinde.hj sedan .............. $995
6 cylinderių ..........  $1,695
Inšiurinapie dykai ant metų. Pri
imame senus karus ir duodame 
ant lengvų išmokėjimų.

JOHN J. BAGDONAS 
4464 So. West«rn Avė.

Tel. Ląfayette 9030

Sani-Flush

4
 IŠVALO

KLOSETO
BOWLS •;Sani-Flush padarė, 

kad kloseto bovvls 
y r a lengviausiai 
nuvalyti. Nereikia 
daugiau jokio tri- 
nimo ai ba gram- 

■ dymo.

Tiktai pašlakštykit biskj su Sani- 
Flush ant bowls. Aprudėj'mas ir 
atsidavimas tuojaus pranyks.
Pirkit Sani-Fliish pas/ savo gro- 
seminką, aptiekoje arba hardware 
krautuvėj, arba atsiųskite 25c už 
pilnos mieros keną.
The Hygienic Products Company 
130 N. Wells St., Franklin 4676

pritaiko akinius — šlifuoti

Vakar palei kelią už Niles, 
griovy rasta lavoną nušauto 
žmogaus. Lavonas pervertas 
šešiomis kulkomis. Prie lavono, 
ant kelio, stovėjo automobilius. 
Keletą valandų nušautąjį nega
lima buvo identifikuoti. Vėliaus 
jis tapo pažintas kaipo William 
Byrne, kriminalistas ir galbūt 
butelegeris. Autoinobiliaus lai- 
snis yra išduotas Miss Virginia 
Byrnes vardu, kuri sakosi nie- 

1 kad automobilio neturėjusi ir 
užmuštojo nepažystanti. Te- 

ičiaus jos brolis prisipažino, kad 
jis pažysta užmuštąjį, bet nors 
pa varde yra vienoda, jie nėra 
giminės.

Sukatoj, Balandžio 24 d., 1926 
LIETUVIŲ LIUOSYBES SVETAINEI 

14th St. ir 49th Ct., Cicero, III.
s Pradžia 7:30 valanda vakare

Tikietas Vyrams 75c * Moterims 65c
Su drabužių padėjimu
Music J. F. POCIUS . . ,

Kviečia visus KOMITETAS ?

Dainininkė ’ Ona Pooienė ir 
kun. Lapelis bendrai paskelbė, 
kad jiedu susjtaįke. Kaip ži
nia, p-ia Jocienė buvo pa
traukusi teisman kun. Lapelį, 
pare|i.k(aRaudamą $(10,000 atly
ginimo už pąpeįgimą jos bal
so, nes kun. Lapelis buk pasa
kęs, kad jis neduotų nė $5 už 
j(W balsą.’ Dabar “Drauge” jie
du (kun. Lapelis ir O. Pocie
ne) bendrame paskelbime tarp 
kitko sako:

“Žymiai išgarsintas anglų ir 
lietuvių 
pratimas 
Lapelio, 
jos klebono, ir tarpe gerb. po
nios Onos Pocienė 
Lietuvos , Valstybės 
tistės) yra bo pamato. Nesusi
pratimai įvyko per pašaliniui 
asmenų nieku nepamatuotas' 
kalbas...

“Šiuomi pdfeiškiame visuo
menei, kad nesusipratimai tar
pe tų dviejų asmenų įvykę yra 
pataisyti.”

Bet dar reikšmingesnis ta
me pačiame “Draugo” numery 
tilpęs apskelbimas:

“Tuojau reikalingas vargoni
ninkas Visų Šventų Parapijoje, I 
(’hicagoje?^Ąt^išąukit pas Bev. 
P. Lapelis, 10809 Š. State. St., I '.k. t* t M • • *

Tiktai nuolatinis saugojimas iš tė 
vų pusės palaikys kūdikius nuo neda- 
penėjimo ir apsaugos juos nuo ligos 
užpuolimų bei užtikrins jiems jaunys
tės vikrumą ir stiprią sveikatą, kurie 
yra busiančios laimės ir pasisekimo 
pamatai. Užganėdintiniausi rezulta
tai gaunami penint nedapenėtus kūdi
kius su Eagle Pienu. iVIokyklų vaikai, 
kurie kentė nuo silpnumo maisto, ste
bėtinai pasitaiso su Eagle Pienu, 
kuomet tas dedamas j jų paprastus 
valgius. Visi vaikai turėtų gauty vie
ną sykj Eagle Pieno j dieną, apart 
paprastų valgių. Atmiešk du šaukš
tu Eagle Pieno su trimis ketvirtada
liais puoduko šalto vandens. Kiti vai
kai geriau jį myli su ginger ale, vai
sių sunkomis, su plaktu kiaušiniu ir 
skaskoniu.

Pietine šaka Chicagos 
yra labai vingiuota, ypač 
Polk ir 18 gatvių, kas labai ap
sunkina laivų plaukiojimą upe, 
o taipjau uždaro ir niekurias 
gatves, einančias iš pietų į vi- 
durmicatį. Miestus jau nuo ke
lių metų galvoja kaip tuos vin
gius išlyginti ir padaryti tiesią 
upę. Bet toks projektas labai 
daug kainuotų, o be to vis at
sirasdavo priešininkų, daugiau
sia geležinkeliai, kurie turi pa
lei upę daug žemės.

Dabar tečiaus tapo prieita 
prie susitarimo su geležinke
liais ir esą jau viskas taip pri
ruošta, kad miestui belieka tik 
padaryti formali nutarimą iš
lyginti upę tarp Polk ir 18 gat
vių, Tokio nutarimo esą galima 
tikėti dar prieš liepos 1 d.

Išlyginimas upės kainuosiąs 
arti $5,000,000, žemė, kuri bus 
paimta upei liesti, kainuos irgi 
apie $5,000,000, taip kad visas 
išlyginimas kainuos virš $9,000- 
000. Tečtaus miestui jis kai
nuos tik virš $1,500,000, ka
dangi virš $7,500,000 sumokės 
geležinkeliai.

Mankštlnimas
Mankštinimas tai tiek svarbus kieK 

šviežias oras ar miegas. Labai jau
nas kūdikis gauna tiek mankštinimo 
kiek reikia, spardydamas, voliodama
sis ir rėkdamas maisto. Devynių ar 
dešimts mėnesių paprastai pradeda 
ropinėti, ir prie to reikia jį akstinti. 
Paprastai kūdikis bando vaikštinėti 
metų amžiaus, bet čia kudikiąi ski
riasi. Kūdikį nereikia raginti vaikš
čioti ar stovėti ilgiau negu jis pats 
nori. Sveiki kūdikiai yra tautos 
turtas. Jei negali žindyti savo kūdi
kio, neimk jokių šansų. Duok jam 
Bordens Eagle Pieną, maistą, kuris 
pasekmingai išauklėjo šimtus tūks
tančių kūdikių bėgy pastarų 62 metų. 
Tūkstančiai gydytojų pa visą šalj re
komenduoja Eagle Pieną dėlto, kad 
iis lengvai suvirškomas ir maistingas. 
Eagle Pienas yra grynas ir sveikas 
Jis lengvai suvirškomas, ir jo visados 
gali gauti grosernėje, nežiūrint kur 
eisi.

BUKIT PRISIRENGĘ
NORINT keliauti su šia garsia ekskursija reikia būt prisirengus ių anksto. Ne
turintiems Amerikoniškų popierų reikia turėti gimimo metrikus, gauti Lietuvos 
užsienio pasas, viza, taksų sumokėjimo liudijimų ir leidimų sugrįžti; Amerikos 
piliečiams reikia — užsienio pasų ir vizų. Visiems reikia užšimOkėti už laivakor
tę ir gelžkelio tikietų bent per 10 dienų pirm išvažiavimo.
Detroitiečiai kreipkitės pas mūšų generalj agentų ir palydovų, J. J. Strazdų, o 
chicagieeiai ir iš kitų miestų — į Naujienas.

P. Lapelis, 'iMŠIsr S.
Ohicago, IR/’J f' ?.*

Iš šio Hpgursiniino matyt, 
kad senasis vargau linukas (p. 
Karėčka) tapo pašalintas, jei 
reikia naujo vargoriininko. O 
kun. Lapelio nesusipratimas su 
p. O. Pociene ir kilęs bažnyti
niame koncerte Visų Šventų 
bažnyčioje, kurį nesenai davė 
parapijos choras, vadovaujant 
p. Karečkai ir dalyvaujant p. 
O. Pocienei.

Kaip praneš^ korespondentai, 
kun. (Lapelis nėjęs- pasiklausyti 
koncerto (buvo duodama kokia 
tai kantata) ir liepęs greitai jį 
baigti, kad jis galėtų atlaikyti 
pamaldas. Artistai turėję viską 
baigti paskubomis. Koncerte 
bažnyčioj mažai žmonių buvę 
ir jis davęs nuostolių. Po to ir 
iškilę nesusipratimai tarp dai
nininkes ir kun. Lapelio, ku
riuos iiasisckė “pataisyti”, kaip 
matyt, — vargonininko kaina, 
nes jis neteko vietos. —s.

EAGLE BRAND
CONDENSED MIL1C

SMOGOS 
ŽINIOS

Miegas svarbus yrą vaikams Tik 
dėl penėjimo reikėtų vaikas išbudinsi. 
Jie tuoj įgaunu paprotį keltis tik dėl 
reguliariškų penėjimų, ir yra papras
ta, kad kūdikis miega ištisą naktį nuo 
šešių iki šešių, pradedant su trečiuo
ju mėnesiu. iJe turi būti laikomi šil
tame, gerai išvėdintame kambaryje. 
Yra paprasta, kad normalis kūdikis 
išmiega 20 valandų ir 24. To pirmo 
meto jiems reikėtų snusterti tiek pa
ryčiais ir po pietų, vieną ar dvi valan
das. Rytinį pogulį jie patys savaime 
atsipratina po dviejų metų. Bet po
pietinį reikia palaikyti iki šešių metų 
ir vėliau.

KELIONĖ NUO NEW Y0RK0 g* 1 0/1 
KLAIPĖDON IR ATGAL <Į> lOU

Sorpallus sako, jog jis nieku 
budu negalįs suprasti, kodėl 
Požėla nori su Komaru ristis, o 
ne su juo.

“AA paritau Komarą”, sako 
jis, “ir todėl esu lietuvių sun
kiojo uvorio čempionas. TimI tv- 

gul Požčla einu su čempionu 
persitikrinti!” —X.

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOJ

LINKSMAS PAVASARINIS

Šokis
Rengia

Lietuvių Raudonos Rožes Pašelpos Kliubas

------------- ;

KODĖL NE SU MANIM?1 br

r jįįr už si 
kuponų 

K a U8 i te 
dykai llctu- 

vlfikai pamokti 
(taip prižiūrėti 

.. „ ’ir peneti aavo ir
No. b kūdiki- lėkirp-

yy' kito i r prleiųskito 
jOTšiandie bu juaų vardu 

Ir adresu.
BORDEN COMPANY 

Donftn Bldą. Now York

t 4 ■ • < f y »
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Jei jums yra nusibodę 
paprasti...

NAUJIENOS, Chicago, III.

RANDASI cigaretai kaipo laikinas pasis
maginimas, populiarus tiktai tam laikui 
ir vėl paskiau užmirštami, jų rųšit yra 

išnykusi kaip ir jų pelenai.

Bet Kelmai, su nepaprastu viliojimu, nepri
klauso prie užmirštamos kompanijos.

Jie yra mėgiami dabar per dvidešimtį metų, 
jie yra populiariški negu kada pirmiau.
Todėl, jei jums yra nusibodę paprasti

Susipažinkit Su

Helmar
Karalienė Žymiausių Cigaretų

!! TAI NE SAPNAS !!
Sėdat ant laivo Amerikoje 

Išlipai iš to paties laivo Lietuvoje

DVI DIDELES 
AMERIKOS LIETUVIU EKSKURSIJOS

IŠ NEW YORKO

TIESIOG | KLAIPĖDA
Ant to paties laivo

Nereikia persėst
Nė važiuot per svetimas šalis

Baltijos Amerikos Linijos Laivais: 
“Lituania” — 27 Balandžio-April 
Lydės L. Simutis, “Garso” redaktorius 

“Estonia” —18 Gegužės-May

LIETUVIAI!!!!
Pirmą kart istorijoj turit progą išplaukti 

laivu stačiai j TĖVYNĘ...

Nepraleiskit šios progos...
Ne vilkit...
Ne atidėkit ant rytojaus. 
Užsisakykit vietas tuojau

Paul P. Baltutis, 901 W. 33 St.
Central Mfg. District Bank, 1112 W. 35 St.
John P. Ewald & Co., 840 W. 33 St.
S. F. Fabionas, 809 W. 35 St.
V. Milaszewicz, 1725 W. 47 St.
“Naujienos”, 1739 So. Halsted St.
V. M. Stulpinas, 3511 So. Halsted St.

Garsinkities “ Naujienose”

KORESPONDENCIJOS

So. Omaha, Nebr.

Detroit, Mieli.

Iškirpkite ir atsiųskite šį kuponą mums šiandien su jūsų vardu ir adresu

Nuodai, 
visą Jiuų 
•velkątą. 
n*tural|

mažiau.lai du stalavus ftaukft- 
atnltlkiniuoae. 

Valgykit jau nu 
arba

iai Advokatai

f Kellogg Company
Battle Creek, Michlgan

| Vardas .................. <.......
Į Adresas ........................
4 Llthuanlan

CORPO^ATfO/^
PRESfNTFORRE

UNITED PROFIT-SjHfflittl
ŠSN ĮUlM.MutT®®*® FAEPAiD TO 

Pl\ofcl^STr*RINft CORPORATION 
01T4 "kf /Ty'.-’

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk Sj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i sto

ti, arba savo išnešiotojui sykj į minės) ir bus apmainyta i tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklomis:

Vienas skaitytoj;.# r t skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dienų ir ne dau.jjrfu per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepn- 
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pąvardi ir adresas skaitytojo.

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

Ui metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

•••••••.••••t •••••^•••^••♦•«•••••••••»♦•»•• •••••««•• Atkirp čia ............................................. —
Data: Balandis 23, 1926

PuriTan 
Malt

•iMtata

pražuvęs
Daugelio pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 
1 ' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che-

riitas. ------
Didelė tūba Listerine dantų 

tepalo kainuoja tik 25 centai^ 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacat C<m Saiut

BOHEMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS

kl- 
kurie 
kūną, 

Jų* 
būdą. 
Ilgo..

Jei Jus kenčiate nuo uikie- 
tėjlmo, netrukdykit laiko var
todami pilės, prnvalninančius 
vandenis, saldainius arba 
tas gyduoles, 
vaikičioja po 
suardys jutų 
turite vartoti
kas ilgelbės jus nuo tos

Kellogg’. ALL-BKAN iHvalo tarnas Ir 
atlviežina jas. Praėalina visus -nuodus, 
kurie randasi Jūsų kūne. Lauk ėjimas 
pasidaro natūra1 ia ir reguliari*. Kellogg’* 
ALL-BRAN yra rekomenduojamas gy
dytojų ir utraiomas receptuose, nes jie 
tino, kad jos veikia. DalZs sėlenų sutei
kia t k dalinas pasekmei. Kellogg’s yra 
100% Sėlenos ir yra tikros ir saugiom

Malonėkite atniųsti man dykai 
sampdinl pakeli Jonų Kellog- 
g’o ALL-BRAN nykiu su in- 
formaci jornin mano kalboje ir 
ką reiftkiH ALI.-HKAN dėl ne
gero* sveikatos ir kaip nė ga
liu iivengti užkietėjimo.

TURTINGIAUSIAS

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Tik pabandykit jj 
Reikalaukit nuo 

bile kokių 
pardavinėtojų

2221 W. 22 St.
arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seretjoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Tel. Dearborn 9057

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395
Į_____________________________________________

Mums praneša, kad “N.” nr. 
85, bal. 10 d., tilpusi korespon
dencija iš So. Omaha, Nebr., 
apie pas Juozų Papeikj ištiku
sias muštynes ir apie K. Mato- 
sevičiaus ir V. Kazlausko sumu- 

I Šimą ir supiaustimą J. Šorio, ne 
visai teisinga.

Rašytojas sakosi gerai žinąs 
kaip visą tai įvykę. Jis sako, 
kad nė J. Papeikia, nė kuris jo 
narių munšainu ir girtavimu 
neužsiima. Kivirčai iškilo, ka
da pas Papeikius atėję svečiai 
— pirmą kartą pas juos; jie at
ėję išsigėrę ir juos paprašyta 
išeiti, kada jie pradėjo triukš
mauti. Išėję jie vėl sugryžo ir 
pasišaukė vieną iš buvusių pas 
Papeiktas žmonių ir užpuolė jį 
peiliu. Bet sužeistasis (Šoris) 
nebuvo taip sunkiai sužeistas, 
kaip korespondencijoj rašoma, 
nes jau ant rytojaus vaikščiojo 
gatve.

Užpuolikai susitaikė su už
pultuoju, atlygino nuostolius ir 
civilinė byla panaikinta.

Bal. 8 d. įvyko pas mus 
komp. A. Vanagaičio. P. Sto- 

i gio ir M. Yozavito koncertas. K 
Omenių buvo pilna svetainė. Ir 
kurie buvo tame koncerte, tu-Į Į 
rėjo laimės pasiklausyti gra-l 
žiu dainelių, o ir daug juoko. Į 
Ištikrųjų, malonu būti tokia-1| 
me koncerto: žmogus užmiršti Į 
kasdieninius vargus ir rūpes
čius, nes komp. A. Vanagaičio I 
linksmins dainelės viską iš
blaško ir priverčia, viską už-ĮI 
miršus, džiaugtis, juoktis ar 1 
liūdėti kartu su artistu. Tik * 
viena nelaimė, kad laikas taip 
greit prabėgo. Visi detroitie- 
čiai skundžiasi, kad viskas per- 
greit užsibaigė;» ncti\ ir triukš- I 
iningas delnų plojimas rodė, 
kad publika dar nori, kad Im
tų dainuojama ir daugiau.

Ačiuojame artistams už ap-|| 
lankymą Detroito ir už gražų I 
koncertą ir kviečiame vėl mus Į 
aplankyti, kad mes vėl galėtu- I 
mėm pasidžiaugti gražiomis dąi-11 
nclėmis. —Muzikos Mokinys. v

Ar Jus Žinote Kad—Kellogg’s ALL-BRAN Yra 
Tikra Pagalba Nuo Ulkietiejimo

Jei valgysit reguliariai, 
Kellogg’s ALL-BRAN, garan
tuojama, kad pagelbėk ant vi
sados, kad ir labai chronit- 
kuose atsitikimuose utkietėji- 
mo, arba groserninkas grą
žins jums atgal pinigus. Jos 
sutelks jums tikra, pasekmes, 
nes jos yra ALL-BRAN. Tik
tai ALL-BRAN gali tai at
likti.

Valgykit 
tUH kaadien chronilkuose 
su kiekvienu valgiu, 
■•lenu arba Smetona arba sumainyk it
•u kitais virtais arba nevirtais »kanieu- 
tais. Bandykit jas daugelyje receptų, 
kurie yra atspąusti ant pakelių. Bet 
pradėk it va gyti Kellogg’n ALL-BRAN 
šiandien, ir tegul visa ieimyna valgo 
jas. Pa« visus groeerninkuj raudonuose 
ir žaliuose pakeliuose. Tikrai žiūrėkit, 
kad butų Kellogg'*. Pūliuodamas visuose 
holeliuo.e ir restaurantuose.

Mrs. MICHNIEVICZ—VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St„ kampas 31 gat.
Tel. Yarda 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos 1 i go Ki
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
geibą.

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

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

M i etlo Ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

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

Gyvenimo Kieta 
3323 South Halsted St.

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

A. A. OL1S
Advokatas

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

Vakarai*
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

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

Miesto ofisas
190 No. State SY., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunau 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

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas

J. P. WAITCHES '
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. Puilman 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 nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.' 
............... . ' . ....................- ■

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

i - - —

A. A. SLAKIS
Advokatas

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 Sb» Wood St.
Telephone Lafayette 7617 

Re*.: 12046 So. La Šalie St. 
Telephone Pullman 8868

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

visokias legaliŠkas popieras.
> II ............... II !■■■!! ■ N Į . /

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

..........................................  ■H.Z

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. Nedaliomis nuo 10 valan

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

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St, Chicago 
Phone Canal 2591

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

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

rz i » j nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
r alanaosį BU0 5 jį; 8 va|, vakare

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

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

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultraviolėtlnė šviesa ir diathermia 

•—————————1/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė. 
VALANDOS: 

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare 
--------- XXXZXXXXXXXXXXTwxxxxxxxtxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ą - 1*

1—1 11 i" ■ 1 1 1
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

v —..... 1, i, m

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
Chicago, 111.

DR. G. SERNER 
Lietuvis akinis specialistą* 

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:80 vak. 
Nedėlioj 9 iki 12 ryto

L Akiniai $5 ir augšėiaa l

Tel. Blvd. 3139 
i M. Wohkievic*> 

BANIS

I AKUŠERKA
1 Pa sek m ingai pa- 
Itamauja mote- 
Irims prie £im- 
Idymo, patarimai 
■dykai moterim* 
lir merginoms.
2 3113 South 

Halsted St.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

«• DR. HERZMAN'®'
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniška* li
gas vyrų, moterų ir vaikų panai 
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.
Dienomis: Canal 

3116. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v.

Telefonai:

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHH
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

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

Optametrist
Boulevard G487 
S- Ashland A v 

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfa* 6858

/—....... .. ........... 1
Phone Canal 1713-0941

Res. Midway 5512
DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk-

m*. Skau- 
dijimą ir 
Kosėjimą.

.‘A/., J. 
l<uobOTX Co., A.b. Į ...I., U. ». A.

Jei nori turėt 
nnuhlinį 
Skaityk Naujienas.
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Chicagoje — paštu: 
Metams ............................  $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ................ — 4.00
Trims mėnesiams ........
Dviem mėnesiams ......
Vienam mėnesiui ------

Chicagoje per nešiotojus)
Viena kopija ......      8c
Savaitei ...........  18c
Mėnesiui . ............ ——.........    75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:

“ * $7.00
8.50
1.75

, 1.25
.. .75

1.50 
.75

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .—......  _ $8.06
Pusei metų   ......................... 4.00
Trims mėnesiams .................. .. 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

JEIGU BUS SUMUŠTI KLERIKALAI

Mes neužmirštame, kad tarp socialdemokratų ir liau
dininkų yra didelių principialių skirtumų. Klausimuose, 
paliečiančiuose ekonominę darbininkų padėtį, liaudinin
kai stoja už darbdavius prieš darbininkus ir vargiai ski
riasi kuo, šituo atžvilgiu, nuo “krikščionių”. Bet darbi
ninkų padėtis Lietuvoje šiandie priklauso pirmiausia nuo 
bendros ekonominės krašto padėties. Kol Lietuvos žemės 
ūkis, pramonė ir prekyba nekils, tol darbininkai nema
tys materialės gerovės, nors ir dar taip valdžia jais rū
pintųsi.

i Klerikalai Lietuvos ekonominį ’ progresų slegia, ka
dangi jie mėto valstybės pinigus visokiems bereikalin
giems dalykams, ima iš piliečių aukštus mokesčius ir už
laiko valstybės lėšomis daugybę dykaduonių-kunigų, var
žo teisėtus biznius ir šelpia nusigyvenusius savo partijos 
spekuliantus, ir t. t. Vienas tiktai klerikalų pašalinimas 
iš valdžios butų didelė palaima Lietuvos ukiui, taigi ir 
jos darbininkams.

prie to atvirai
Ragindami social

klausime ir koalicinės valdžios 
klausime komunistai dabar vi
siškai kapituliavo prieš social
demokratus. Bet ambicija jiems 
neleidžia 
prisipažinti.
demokratus ir vai. liaudininkus 
bendrai imti valdžią į savo ran
kas ir žadėdami jiems savo pa
ramą (kurios opozicijos parti
jos visai neprašo!)., komunistai 
tam pačiam savo atsišaukime ši
tas partijas šmeižia. Jie sako:

“Kademai tiki rasti social-

demokratų vaduose savo pa- 
gelbininkus ‘putčo’ metu... 
Kas link liaudininkų vadų, tai 
kademai puikiai žino, kad tai 
geriausi jų pagelbininkai re
akcijai kelt.”

• .♦>

Jeigu yra tiesa, tai, ką sako 
šitas komunistų atsišaukimas; 
jeigu sociąldėmokratai ir vai. 
liaudininkai yra klerikalų pa
stumdėliai, — tai kaip gali Kap
sukas su Angariečiu siūlytis 
jiems j talką? Kur jų dviejų 
logika?

SenatiKiail
(Tęsinys)

KAIP BUS SUDARYTA NAUJA VALDŽIA?

LIAUDININKŲ IR SOCIALDEMOKRATŲ 
BLOKAS

SVARBIAUSIAS REIKALAS — PALIUOSUOT 
LIETUVĄ NUO KLERIKALIZMO

KĄ GALI ATLIKT NAUJA VALDŽIA

1 ir du

melstis
sakyti:

Dieve
o reikią

Nemažiaus svarbus dalykas, kaip atsikratymas kle- 
rikališkų parazitų, Lietuvai yra dvasinės laisves įgi ji- 
mas. Kol kunigai ir jų klapčiukai bus valdžioje, tol Lie
tuvoje nebus sąžinės laisvės, nebus mokslo laisvės, nebus 
sveikais pagrindais pastatyto liaudies švietimo.

Jau tiktai tam, kad išblaškius viduramžio tamsybių 
miglas, kuriomis klerikalai stengiasi apgauti Lietuvą, 
darbininkams yra verta eiti išvien su apšviestesniais val
stiečiais ir inteligentais.

Liaudininkų ir socialdemokratų jėgomis sudarytoji
Lietuvos darbininkų partija, socialdemokratai, arti-1 valdžia galėtų pravesti šitokį programą: panaikint karo 

moję ateityje gali atsidurti labai atsakomingoje padėty- stovį; atšaukt visus žodžio, spaudos, susirinkimų ir or- 
je: nuo jos nusistatymo gali priklausyti naujos Lietuvos ganizacijų laisvę varžančius įstatymus; duot amnestiją 
valdžios sudarymas. Įpolitiniems kaliniams; pašalint iš valdžios įstaigų visus

Tokia padėtis susidarys, jeigu klerikalai bus sumus- mugelninkus> kurie pralobo, klerikalams bešeiminin- 
t. ateinančiuose rinkimuose j Seimą. Klerikalams nete- kaujantfpanaikinti algas kunigams ir paliuosuoti moky- 
kus daugumos Seime, valdžią imti į savo rankasje u k klebonų globos; duoti pagalbos naujakuriams.

. • |. I • • Į • Į| t . • . 1 • • ___ - Va^ Į Apvalius Lietuvos respubliką nuo klerikalinio šiam-
stiecių liaudininkų socialdemokratų ir autinių mažumų. L .. yra pagidarytų lengviaus ir

v * • • • i • •• Ir * * Ir * t * * Ismagiaus gyventi visai Lietuvos liaudžiai — ir ukinin-
- pažanga ir nesenai atsiradusioj, ūkininkų partija. ir d^bininkams ir inteligentams, ir valstybės tar-

Nė viena šitų grupių tečiaus neturės absoliučios dau-|nautojams.
gumos. Valdžios sudarymui turės įvykti partijų susiblo- 
kavimai. Šitokiam atvėjuje socialdemokratų, kaipo vie
nos vadovaujančiųjų opozicijoje partijų, balsas gali tu
rėt nulemiančią reikšmę.

iš

Apžvalga
Kai kurie bešališki žmonės Lietuvoje spėja, kad krik

ščionys demokratai gali nusmukti iki 30 atstovų nauja
me Seime. Tuomet) kitos partijos turėtų kartu 55 atsto-1 1)el to kad «praugui” nepati- 
VUS. j ko Dr. A. J. Karaliaus išreikšto-

Vargiai galima tikėti, kad iš šito skaičiaus valstie-Įsios “Naujienose” pažvalgos į ti- 
čiams liaudininkams teks daugiaus, kaip 30 atstovų (jie kėjimą, tai jisai ėmė terliot to 
dabar turi tik 16). Išmetus klerikalus iš valdžios, vyriau-P'mo«aus asmeni- Aną dieną 
šieji pretendentai į ministerių vietas butų vai. liaudiniu- organas lasė, kad Ka

kai. Bet su kuo jie tarsis, kad sudarius daugumą Seime? Iikiškoms organizacijoms, o da- 
Yra galimos trys kombinacijos: liaudininkai gali tar-1 bar jau pavirtęs laisvamaniu ir 

tis arba su socialdemokratais, arba su tautinių mažumų I [n’ad6jęs ^endradaib<iaytl 
atstovais, arba - su klerikalais. (Mes manome, kad pa-LSm- šita prasimanyma> tai ku. 
žanga ir ūkininkų partija, jei ir pateks j Seimą, tai svar- nigų laikraštis sumanė įkąsti 
bios rolės nevaidins). Kuri iš tų kombinacijų butų Lie-ĮDr. Karaliui kitaip ir, prie pro- 
tuvai sveikiausia? gos, krimstelt į blauzdą taip pat

L ' ........ I ir “Naujienų” redaktoriui. Ji*
Mums rodosi, kad sveikiausia kombinacija butų liau-Įsai sakosi turis taiTZpri’ 

dininkų ir socialdemokratų blokas. |iaus nuotikius> iš klirių> ,eslį,
Tokį bloką, be abejones, remtų ir dauguma tautinių “matyti, kad šiek tiek ir soc., 

mažumų atstovų, kadangi tautinės mažumos visuomet dem. organo redaktorius įmai- 
gali tikėtis rasti daugiaus teisingumo demokratinėse par- šytas į p. Karaliaus tragediją”, 
tijose, negu pas klerikalus. Dabartiniame Seime tautinės Iš to» “draugas” pliauš- 
mažumos turi 15 atstovų; naujame Seime jų bus, tur būt,Įkia’ viena, kad jisai
tiek pat, jei ne daugiaus (nes gali ateit keletas vokiečiųlntus rimtais argumentais. 
IŠ Klaipėdos krašto). Liaudininkų ir socialdemokratų Antra> kad jį veda kiaulezas, ne- 
blokas, remiamas tautinių mažumų, butų pakankamai I turįs jokios nuovokos apie pa- 
stiprus valdyti kraštą. ' dorumą!

Bet jeigu liaudininkai susidėtų vien su tautinėmis I jąjj stoja už bloką su 
mažumomis, palikdami opozicijoje iš vienos pusės kleri- BURŽUAZIJA, 
kalus, o iš antros pusės socialdemokratus, tai tokia vai- - ----- -—
džia pastovi nebūtų. Opozicija valdžiai butų perdaug ga- Del rinkimų kovos, kuri da
linga. Ir tautinės mažumos susideda ne iš vienodų ele-|bai* edia Lietuvoje, vadinamo- 
mentų, kad liaudininkai galėtų visame kame ant jų atsi- <<Iaetavos Kor«ulustlį Par- 

» v Itijos centro komitetas (gyve-
aet1, Inąs Rusijoje) išleido dar vieną

[manifestą. Tų manifestų jau
Pirmiaus Mask- 

pasivadinę 
[“Lietuvos komunistų” vadais, 
savo manifestuose daugiausia 

Į kalbėdavo apie sudarymą “ben
dro fronto” su Lietuvos socialis
tais darbininkais. Bet kai pa
aiškėjo, kad socialistai į tokius 
Kapsuko ir Angariečio pasiūly
mus žiuri, kaip į provokaciją, 
tai komunistų lyderiams teko 
atidėti kalbas apie “bendrą fron
tą” į šalį ir užtraukti kitokią 
giesmę.

Dabar komunistų centro ko
mitetas jau siūlo tiesiog savo 
“talką” visai opozicijai, vadina
si, socialdemokratams ir val-

DRAPSTOSI.

stiečiams liaudininkams. Vy
riausiu obalsiu ateinantiems 
Seimo rinkimams jisai stato pa
šalinimą krikščionių demokratų 
iš valdžios. Savo naujame ma
nifeste jisai šaukia: “Šalin ka- 
demai nuo valstybės vairo! ša
lin klerikalų-fašistų diktatūra!”

Kovai prieš klerikalus Kap
sukas su Anganiečiu reikalauja, 
kad opozicijos partijos sudarytų 
bloką, kurį juodu prižada remti. 
Tas blokas turėsiąs pasisakyti 
“už neįsileidimą į valdžią kade- 
mų, opozicijai laimėjus”.

Kur gi dingo revoliucija ir 
ginkluotas sukilimas, už kuriuos 
pirma agitwiavo Lietuvos ko
munistai?

Kur dingo “proletariato dik
tatūra” ir “revoliucinė” klasių 
kova ?

Naujame komunistų atsišad- 
kime tie visi dalykai yra išgara
vę, kaip kamparas. Komunistai 
siūlo Lietuvos “darbininkams, 
tarnautojams, valstiečiams ir 
kareiviams” eiti demokratijos 
kelių, dalyvaujant Seimo rinki
muose.

sinio tiemes “darbinin- 
tarnau tojams, valstie
te kareiviams” kovoti

Jeigu liaudininkai nesusitartų su socialdemokratais, Į buvo keletas, 
tai jiems tektų blokuotis su “krikščionims”. To, žinoma, Į vos burdingieriai 
norės klerikalai, jeigu jie pralaimės rinkimus. Bet Lietu
vos darbo žmonėms tokia kombinacija reikštų didelį nu
sivylimą. Kunigų ir špitolninkų šeimininkavimas Lietu
voje yra taip įkyrėjęs liaudžiai, kad ji daugiaus nebeno
rėtų matyti juos valdžioje.

Susidėdami su klerikalais, liaudininkai galutinai pra
žudytų darbo žmonių akyse savo vardą, kaipo radikalės 
ir demokratinės partijos. Darbo žmonėms gi paliovus 
liaudininkų partiją remti, ji nė nepasijustų, kaip atsi
durtų po kun. Krupavičiaus skvernu. Nes, kaip ten ne
būtų, o vistik Krupavičius turi (ir gal būt dar ilgai tu
rės) nemažai pasekėjų: paskui jj eina stambieji ūkinin
kai (“buožės”) ir davatkų būriai (“nesumušami argu
mentai”).

Jie 
kams, 
čiams 
prieš klerikalinę reakciją, nelau
kiant, kol bus galima nuversti 
kapitalizmą. Del šitos kovos 
prieš klerjkąlinę rekaciją jie rei
kalauja, kad visi klerikalų prie
šai susivienytų ir bendrai paim
tų valdžią į savo rankas.

Komunistai gerai žino, kad 
stipriausioji opozicijos partija 
Lietuvoje šiandie yra valstiečiai 
liaudininkai ir kad ši partija 
anaiptol nėra darbininkų parti
ja, bet ūkininkų, inteligentų ir 
smulkiosios miestų buržuazijos 
partija.

Taigi komunistai dabar jau 
viešai stoja už darbininkų susi- 
blokavimą su radikale smulkią
ja buržuazija.

Mes nesakome, kad ui yra 
bloga. Tam tikrais atsitikimais 
darbininkams reikia blokuotis 
su ; radikališkomis buržuazijos 
dalimis, idant galėjus sumuoti 
atžagarei viską buržuazijos dalį. 
Bet komunistai iki šiol tokią 
taktiką laikydavo “smertelnu 
grieku”, revoliucijos ir darbi
ninkų klasės “išdavinei”.

Vadinasi, ir demokratijos

1) Jėzaus vardą Nikonas ra- 
šas “liaus”, o reikia “įsus”.

2) žegnotis esą reikia ne 2, 
bet 3 pirštais (sudėjus 
paskutiniuoju).

3) Pravoslavai leidę 
atsiklaupus ir liepę 
“Viešpatie J. Kristau, 
musų, pasigailėk mus”f
sakyti: “Viešp. J. Krist. Dievo 
Sunau, pasig. mus”.

4) Cerkve garbinanti kryžių 
keturiais galais (= lotynišką), 
o tas esąs Antikristo ženklas).

Persekiojimams užpludus se- 
natikiai ėmė sanprotauti, bene 
paskutinieji laikai atėję. Įvyko 
pranašystė, jog 1666 metai ru
sų cerkvei bus pavojingi
tiesų tais metais skilo cerkvė į 
dvi dali ir atėjo antikristas. Šv. 
Jono apreiškimas pranašauja, 
jog antikristas pustrečių metų 
karaliausiąs: vadinas lig 1669 
m., o tais metais saulė užge
sianti, žvaigždės nukrisiančios, 
žemė sudegsianti ir pagaliaus 
arkaniuolo triuba pašauksian
ti visus teisman. “Aš, broliai, 
mačiau antikristą, tikrai ma
čiau. Kūnas jo smarvė, 
iš burnos eina, o iš ausų 
sies dvokianti liepsna.” 
Avakumo gąsdinami 
Naugordo jkrąštę paliovė 
dirbę, o 1669 m. bėgo iš savo na
mų. Būriais susirinkę meldėsi, 
pasninkavo, viens kito išpažin
ties klausė, priėminėjo komUfiT 
ją ir baimėje arkaniolt) triubos 
laukė. Pasaulio pabaiga naktį 
turėjusi ateiti todėl sutemus se
novinio pamaldumo žmonės bal
tais marškiniais ir įkapėmis ne
šini, suguldavę į grabus ir triu
bos balso laukdavę. NaV’- y 
nakties ir metai praėjo, o pasau
lis buvo kaip buvęs, o jame Ni
konas po gerovės viešpatavo. 
Matyt apsirikimo butą. Ėmė 
skaityti pranašavimų knygas ii 
rado klaidą: ne nuo Kristaus gi
mimo, bet nuo prisikėlimo turį 
praeiti 1666 meai lig Teismo die
nos, vadinas antikristo atėjimas 
dar 33 metams atitolintas ir tik
rai įvyksiąs 1669 m., o 1702 m. 
busianti pasaulio pabaiga. Kas 
laukė ir sulaukė: penkias dienas 
prieš naujus 1699 metus, ku
riais turėjo antikristas apsi
reikšti, sugryžo iš Europos ca
ras Petras. Kareiviai (šauliai) 
norėjo carui kelią pastoti, suim
ti ir išnaikinti caro giminę su 
visais jo mylimais, bet tas jiems 
nepavyko. Petras parvažiavęs 
Moskvon, nei į cerkvę neužėjęs, 
nei stebukladariams nepasimel- 
dęs stačiai nuvykęs į Vokiečių 
gatvę prie savo mylimos vokie
tės nakvynėn. Kiaurą naktį 
prasilinksminęs, ryto metą Pet
ras, bajorų sveikinamas, pats 
jiems barzdas nukarpė... o patri- 
arkas vos neseniai buvo visus 
bebarzdžius iškeikęs, sakra
mentus ir laidojimą atėmęs 
kas drystų barzdą nusiskusti. 
“Kame atsistosi barzdą nusisku
tęs baisiojo teismo dienoj? — 
klausė patriarkas savo rašte — 
ar su teisingaisiais, barzdomis 
pasipuošusiais, ar su bebarz
džiais — eretikais, — patys iš
manykite”. Atėjo ir naujų metų 
diena (naujus metus rusai 1 
rugsėjo šventė). Užuot cerkvės 
ankgs caras linksminosi, o juok

dariai paskutines bajorų 
barzdas karpė. Paskui baisi'

ugnis 
ir no- 

Taip 
rusai 
žemę ♦

maištininkų šaulių žudynė pra
sidėjo I 2000 kareivių galvos 
nukapotos buvo. Petras pats 
daug galvų nurentęs. Girtos 
puotos ir kruvini žudymai vis
kas sumišo. To jau buvo gana, 
kad patvirtinti žmonių spėlioji
mą, jog caras tai ir esąs laukia
mas antikristas. Šventųjų Mas
kvos vietų caras nepasveikinęs, 
nes žinojosi, jog Dievo galybė 
šventon vieton jo neįleistų. Savo 
tėvų kapo neaplankė ir su gimi
nėmis nesimatė: suprantama 
kodėl, juk jie svetimi viens ki
tam, o rasi dar jo apgaulę’iš
reikštų. Ir žmonėms Naujų 
Metų dieną, senu papročiu, ne
pasirodė, kad jo antikristu ne 
apskelbtų. Kalendorių supainio
jo, kad antikristo atėjimą žmo
nės nepastebėtų, ir liepė ne nuo 
pasaulio sutvėrimo metus ro
kuoti, bet nuo Kristaus užgimi
mo. Kad dar labiau žmonėms 
galvas susukti, liepė Naujus 
Metus nuo sausio mėnesio pra
dėti, visai užmiršdamas, jog 
sausy j pasaulis negalėjo būti 
įkurtas, nes žiemą obuoliai ne- 
prinoksta ir Jieva butų neturė
jusi ko Adomui duoti. žodžiu 
sakant, jog Petras yra tikras 
antikristas, negalima beabejoti. 
Ir vėl žmonės pasileido į tyrus, 
gulipos grabuose ir lauke Tetis- 
mo dienos. Praėjo 1702 metai, 
o s^ulė spindėjo, kaip spindeju- 
jd; žvaigždės nenukrito ir jbkio 
balso nebuvo gidėti. Negalia 
to, ir persekiojimai Petro laikais 
sumažėjo (Petras liepė senti
kiams pinigais atsipirkinėti, o 
žudyti jų nežudė, nes bepročiais 
laike). Senojo tikėjimo pase
kėjai triubo balso nesulaukdami 
iyZu^., siiuj, sKausmą paslėpę, 
pasilikti šiame tuštybių pasau
lyj. Arkaniolo triubo nebsu- 
laukdami žmonės patys galą 
prisiartinti stengėsi. Jeigu 
dangaus karalystė prie jų nesi
artino, jie patys prie jos skubė
jo.

“Saldu yra mirti už tikėjimą 
—mokino Avakumas — kas bė
ra geresnio? su kankintiniais, 
su apaštalais, su šventųjų pul
kais... o čia ugnyje neilgą laiką 
pakentėti. Bijais tos krosnies? 
Buk drąsus, spiauk ant jos, ne
bijok! Lig krosnies baime, o 
jon įžengęs viską užmirši”. 
Avakumo patarimas rado pase
kėjų, kuriems negana buvo save 
sudeginti, dėl dūšios išganymo, 
bet norėjosi visai Rusijai grei
čiau dangų atidaryti.

“Aš norėčiau, kad visas Ro
manovo miestas, su pačiomis ii 
vaikais atbėgtų pas Volgą ir nu
siskandintų, kad pasaulio papik
tinimams nepasiduotų, o dar ge
riau : imčiau aš ugnies ir miestą 
uždegčiau; kaip linksma butų, 
kad jis visas sudegtų su seniais 
ir kūdikiais, kad niekas iš jų 
antikristo neprisiimtų”. 
Romanovo ir “visa Rusija
sidegintų, o paskiau rasit ir 
sa visuma”.

Tokios vilties vedami ėjo 
ginimos propagandistai (kursty
tojai) po žmones ir juos moki
no:

“O broliai ir seserys — šau
kė kurstytojai — gana jums be
klaidžioti ir popams duokles be
mokėti ; pamylėkit savo 
išganymą ir spėrų keliu, su 
pačiomis ir vaikais dangaus ka

ralystėn bėkite. Jauskite ir bu
dėkite; didis kentėtojas Avaku- 
mas laimina ir amžiną jums gie
smę giesta: tekini bėkite, tekini 
skubėkite, kad visi ugnyj su- 
degtumėt. Prisiartink čion ži
laplauki seneli, žiūrėk štai jau
noji su paniška grožybe — žiū
rėkit šion knygon: ar mes ap
gaudinėjame jumis ar klaidina
me? Matykit žodžius ir kieno 
ranka, žinokite: pats didysis 
Avakumas tat yra parašęs, gar
sus kentėtojas ir antras visame 
kame Povilas; jo šventos ran
kos rašytus skaitau žodžius”. 
Agitatorius pats verkia, ir dar 
karščiau deginties visus ragina. 
Maskvoje jau Antikristas kara
liaująs; jeigu nesusideginsi, tai 
kaip iš Antikristo nagų beišsi- 
gelbėti? Kaip bevalgant ir be
geriant nenusidėti su nikonie- 
čiais drauge buvojant? ‘‘o su
degęs nuo viso ko jau busi atli
kęs”. O kitaip reiks atgailas 
didžiausias dešimtimis metų da
ryti; reikės ir “pasninkauti ir 
klūpoti ir melsties; o jeigu į ug
nį — čia tai ir visa atgaila: nei 
bevargsi, nei bepasninkausi, iš
karto rojun eisi; visas nuodė
mes ugnis nuplaus”. Pagaliaus, 
vistiek nuo ugnies neišsisuksi; 
pasaulio pabaigai atėjus vistiek 
reikės visiems per ugningą upę 
perbristi, nei apaštalai nuo to 
nebus atleisti, tik vieni susidegi
nusieji. Toliau buvo šventųjų 
nusižudėlių gyvenimai minėja- 
li. Netruko nė apsireiškimų 

zisokių.
girdėjęs 
kuotus 
čius, o
Antikristui betarnaujančius — 
varge neišbrendame.

Panašių išrodymų ir apreiš
kimų buvo gana, kad klausytojų 
jausmus įkaitinti ir ugnin pa
stūmėti. Pas “mokytoją” rin
kosi žmonės pasiryžę “į ugnį ir 
vandenį” eiti; nes berniokai sa
vo tarpe šnekėję: “eikim ugnin, 
aname gyvenime turėsime auk
sinius marškinius, raudonus ba
tus, medaus, riešutų ir obolių 
kiek nori; susideginsime, o An
tikristui galvos nelenksime.” 
Bet nuo žodžių lig deginsenos 
buvo toli. Deginimos skelbėjai, 
patys bijojo sudegti, nes apašta
lui sudegus, kas kitus beragins. 
Užtat kiek galint daugiau žmo
nių stengtasi suvilioti; degini
mos valandai besiartinant kiti 
mirties pabūgę išbėgiodavę, bet 
sąžinės graudenami, vėl grįžda
vę, kol pagaliaus nusivarginę 
vistiek liepsnai tekdavę. Galu
tinas pasiryžimas ugnin pulti 
dažnai valdž’^R persekiojimų bu
vo pagreitinamai

(Bus daugiau)

Vienas matęs, kitas 
susideginusius vaini- 

ir šviesybėje bežiban- 
gyventi pasilikusius ir

Pianų Ir Phonografy 
Išpardavimas I

Trumpu laiku dėl nekuriu prieža- 
8ių turime parduoti daugybę naujų r 
biskį vartotų pianų už labai žema 
kainas.
Gulbranscn Grojiklis, biskį vartois 

$50 
vr- 
$75 
vr- 
$$o 
$15 

15 
$95

r*r

i

i

O po
” šū

vi*

de-

už .................................................
Kimball Grojiklis Pianas, mažai 
totas .............................................
Kimball naujas Grojiklis Pianas, 
tSs $750, už ..................................
Schultz naujus Grojiklis Pianas 
Twicell Grojikas Pianas.............
Cremona Elektrinis Pianas .......
Adam Shaff upright, mažo saizo $5(1 
Chase Grand, vertės $1,200 už $25 
8 rankiniai pianai, geri mokintis gD- 
jyti, visi 88 notų po ....................... $5
Brunswick-Radiola, Phonografas ir 
Radio krūvoje, kaina $250, už .... $15 
Su 12 rekordų.
Freshman Garsus Radio setas, 5 t*- 
bų ..................................................... $5
Parduodame ant lengvų išmokėjimų

JOS. F. BUDRIK 
PIANŲ KRAUTUVE į 

3343 So. Halsted Street 
Chicago, UI.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — ta 5 bus 
brangi dovana.

t
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Italijos karininkai ne
galės net pasirinkti 
sau žmonas. — Nepa
prasta ispanų mer
gaitė. — Kiek kaina
vo Baltasis Namas. — 
Anglijoj nusikaltimų 
skaičius mažėja. — 
Prancūzų nuostoliai 
pasauliniame kare.

gos apsivesti.
Sicilijoj ir šiandien dar tarp 

kaimiečių be piršlio neapsieina
ma.

’ HEMORAIDAI
(pilės)

Italijos karininkų net meilės 
dalykai bus fašistų valdžios kon
troliuojami. Nuo balandžio mė
nesio įeina į galią patvarkymas, 
kad busimos karininkų žmonos 
turėtų pakankamai pasogos.

Jaunas leiteneneas negalės 
vesti neturtingą merginą, nors 
toji jam ir kažin kaip patiktų. 
Pirmoj vietoj jam reikės pa
tirti ,ar jo išrinktoji turi tiek 
pasogos, kiek reikalaujama.

Kad karininkai galėtų gyven
ti taip, kaip jiems pridera, armi
jos vyriausybė nustatė pasogą. 
Socialė karininkų padėtis priva
lo būti palaikoma atatinkamoj 
aukštumoj, neatsižvelgiant 
nieką. O kadangi žemesniųjų 
karininkų algos nėra labai dide
lės, tai nedateklių jie turės sa
vo pačių pasoga padengti. Tuo 
sumetimu besivadovaujant 
buvo 
sogos 
džiui, 
gauti 
turėtų
tams. Iš kapitono žmonos reika
laujama mažiau, o majoro 
nai pakanka turėti 1,500 lirų 
metinių įplaukų.

Pulkininkai ir generolai
paliečiami: jie gali ir be jokios 
pasogos merginas vesti. Mat, 
aprokuojama, kad jie gauna pa
kankamai algos, kad galėjus tin
kamai gyventi.

Spėjama, kad tas patvarky
mas yra Mussolinio darbas. Ka-< 
rininkai, žinoma, nėra tuo pa
tenkinti, bet, prieš vėją juk ne
papūsi. Diktatorius Mussolini 
su jų norais nesiskaito.

Reikia žinoti, kad Italijo. 
(ypač pietinėj dalyj) pasogos 
klausimas yra labai svarbus. 
Meilė yra geras daiktas savo 
vietoj, gražus veidukas irgi įkai
nuojama; bet italai prie viso to 
reikalauja ir daugiau, — būtent, 
pasogos. Suprantamas daiktas, 
gražioms merginoms (kad ir ne 
turtingoms) visuomet yra pro-

ir 
karininkų žmonų pa- 

nustatytos. Pavyz- 
leitenantas privalo 

tiek pasogos, kad 
7,000 lirų įplaukų me-

žmo

nėm

RŪKYTOJŲ DRAUGAS
Kuomet jus pamanote apie ciga- 

retus, tuojau jums ateina mintin 
tie cigaretai, kurie pagelbėjo bi- 
lionains žmonių. Ir kaip tik vyras 
susitinka su kitu vyru, tuojau pir
miausiai sako: “Paimk Camel”, ir 
tai sako su įsitikinimu, kad tie žo
džiai suriš juos draugingais ry
šiais.

Kodėl šilas pasiūlymas ir uni
versalia draugingumas? Todėl, kad 
žmonės visame pasaulyje mano, 
kad Camel yra geriausi cigaretai 
ką už pinigus galite nusipirkti.

Jie žino, kad Camel cigaretai 
yra padaryti iš parinkto Turkiško 
ir Amerikos tabako ir tas tabakas 
taip yra sumaišytas, kaip didžiau
sia pasaulyje tabako organizacija 
žino kaip sumaišyti. Jie žino, kad 
Camel cigaretų skonis nenusibosta.

Bet jie žino dar daugiau, kad 
Camel cigaretai yra geriausi, nes 
(lankiausiai žmonių ruko juos, ne
žiūrint jų kainos.

(Skelbimas)

Tel* I^afayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38tb Clicaio, III.

♦ ♦ ♦

Mokslo istorijoj nuostabių 
vaikų pasitaiko dažniau, nei yra 

manoma. Vienas žymiausių
nuostabių vaikų buvo Francijos 
garsusis filosofas ir mokslinin
kas Blaise Pascal, kuris būda
mas dar kūdikis stebino pasaulį 
savo išradimais ir paskaitomis. 
Ispanijoj dabar stebina visą 
kraštą vienuolikos metų mergai
tė. Būdama dar septynierių 
metų Hildegarda Fernandez 
Carlclleira buvo imatrikuliuota 
kaipo studentė į Madrido uni
versitetą. šiandien jai vienuo
likti metai, ir ji jau išlaikius 
tris svarbiausius egzaminus 
akademiniam daktaro laipsniui 
gautį. Egzaminuose dalyvavo 
karališkoji pora,ir garsusis ša
lies mokslo žinovai, kurie buvo 
sužavėti genialūs mergaitės ga
bumais. Apie Hildegardą yra 
kalbama, jog būdama vienuoli
kos mėnesių jau ji skaitė. Jai 
pagerbti, gyvulių apsaugos 
draugija sušaukė speciali posė
dį ir įteikė jai mokslo pasižy
mėjimo laipsnį. Minėtam pa
sėdžiui pirmininkavo karaliaus 
dukterys, princesos Beatrisa ir 
Krisliana, ir įteikė taip pat 
prizą už literatinius pasižymė
jimus. Tame posėdy j Hilde- 
garda skaitė mokslo referatą, 
kuriuo nustebino parinktą au
dienciją. Mažoji mokslininkė 
liuosai kalba keliomis europiš- 
kų kalbų ir turi talentą muzi-

* ¥
praneša, kad Bal- 
yra reikalingas 

kuris kainuosiąs

Laikraščiai 
:asis Namas 
naujo stogo, 
maž-daug $500,000. Į preziden
to namus žiūrima kaipo į nacio- 
nalį monumentą.

Apskaitoma, kad pabudavoji- 
mas, taisymas ir užlaikymas 
Baltojo Namo iki šiol jau atsiėjo 
$8,000,000. 
vojimo iki 
vo .. 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo

Nuo laiko pabuda-
1885 m. kaina- 

....... $1,816,858.87 
1858 iki 1870 1,222,537.08
1870 iki 1907 3,335,934.27
1907 iki 1913 .... 348,000.00
1913 iki 1924 .... 952,965.52

Viso........... $7,676,295.69
Įskaitant kurą, smulkų re

montą, šviesą, rakandus, etc., 
Baltasis Namas Amerikos žmo
nėms iki šiol kainavo mažiau
sia $10,000,000. 

♦ ♦ ♦

Kuomet Amerikoj didžiausiu 
susirupinimu kalbama apie pra
sikaltimų didėjimą, tai Anglija 
pažymi tą faktą, jog prasikalti
mų skaičius ten mažinasi. Pa
vyzdžiui, 1913 m. (t. y. prieš 
karą) buvo apkaltinti ir teisia
mi 63,269 nusikaltėliai, o 1924 
m. tik 57,334. žmogžudysčių 
skaičius irgi žymiai sumažėjo. 
1924 m. buvo papildyta 150 
žmogžudysčių. Vadinasi, kiek
vienam milionui gyventojų iš
puolė tik 3.9 žmogžudystės. Tuo 
tarpu Chicagoj kiekvienam šim
tui tūkstančių gyventojų išpuo
la 13 žmogžudysčių.

Kodėl taip yra? Dvasiškiai 
paprastai sako, jog dorovė pri
klauso nuo religijos: juo labiau 
jie nuo religijos nutolsta, tuo la
biau yra linkę nusikalsti. Fak-

•ial ii laboratorijos.

BERRY & SQ. Sth

Paiiunčiame pavyzdi ant pareikalavimo.

F. AD RICHTER & CO.
STS. BROOKLYN, N. Y.

“Antra Valanda RyteH|MH|
Gilliai miegant ramiu mie

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

BAMBINO
Tai viekas, ko jis nori—• 

Bambino.
Tie maži diegianti mėšlun

giai tuojaus pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

vidurių suirimus—palengvina 
vidurių užkietėjimą.

Kūdikiai mėgsta ji I Net 
prašo daugiau 1

33c. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie-

Camel yra 
išbandytas ir užtikimas 
draugas milijonų patyrusių 

rūkytojų

Nėra saldesnio, ar malonesnio kvapo, išei
nančio iš cigareto, koksai išeina jums iš 
Camel. Nepasilieka cigaretinio atsidavimo, 
Camels nenuvargina skonio, nežiūrint kaip 
dažnai vartosite juos. Tik lengvas ir malo
nus skanumas, gilus užsiganedijimas, kada 
tik ir kur tik Camel neužsirukytumet. Atida
rydami tą garsų Camels pakinką, jus jau 
pažįstate tą kvepėjimą, tą patenkinimą, kuris 
suteikia laimę milijonams.

Panašių cigaretų kaip Camels pasauly nėra. 
Camels susideda iš parinkčiausio Turkiško 
ir Amerikoniško tabako. Camel mišinis yra

Gydome Be
Operacijos

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

Daugelį iŠgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

IšegzaminavimaH ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 S’o. State St.

Kampas Congress St., 2 fl.
Valandos: Panedėly, Seredoj ir 

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne
dalioj nuo 9 iki 12 dieną.

ekspertų tobulybes darbas. Net popiera 
Camel cigaretams yra puikiausi, pagaminta 
Francijoje. Del vienos tik šios cigaretų 
rūšies tapo sukoncentruota patyrimas ir 
sumanumas stambiausios tabako organiza
cijos pasaulyje?

Jei jums dar neteko pažinti Camel gerumo, 
pabandyk juos. Pakišk vieną Camel tarp 
savęs ir degtuko ir paragauk maloniausi, bei 
skaniausi, tabako mišinį, kada nors suvy
niotą į cigaretus. Pasipažink su ištikimiau
siu durnų draugu, kok{ žmogus yra kada nors 
turėjęs. Imk Camel!

SIEKINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai C* 4 
nakvinei .................... ■ I v

A. E. Czesna, savininkas
• 1657 W. 45 St.
Tel. Boulevard 4552

BULGARIŠKA ŽOLIŲ ARBATA
Pavasarinis Tonikas Del Kraujo

Atšviežinkit savo sistemų. 
Jauskitės daug metų jaunesniu. 
Sustiprinkit savo kraują.
Nusipirkit pakelj nuo savo aptieko- 

riaus, 35c. 75c., $1.25.Camel

tai tačiau visai ką kitą rodo. 
Anglijos žmonės yra nepalygina
mai mažiau religingi, negu 
Amerikos, o vienok jie mažiau 
tepapildo kriminalių ' nusikalti
mų.

Kai kurie vėl tvirtina, jog 
anglų teismai žudeikas papras
tai mirtimi baudžia. Toks tvir
tinimas tikrenybei betgi neata- 
tinka. 1924 m. 14 tebuvo pa
smerkta mirti, o iš jų tik 10 bu
vo nugalabinti. Bėgiu paskuti
niųjų septyniolikos metų Angli
joj, vidutiniškai imant, buvo pa
pildoma 190 žmogžudysčių kas 
metą. Tuo tarpu per tą laiką 
mirtimi tenubausta tik 412 žu- 
deikų.

♦ ♦ ♦
Geriausių propagandą prieš ka

rą užveria skaitmenys, ku 
riuos paskelbė Gaston Cadous 
buvusis Paryžiaus staistiko 
draugijos prezidentas.

Karo pradžioj Franci j a turėj< 
39,600,000 gyventojų. Iš t< 
skaičiaus 8,355,000 buvo mobili 
zuoti armijai ir laivynui. Kari 
kareivių žuvo 1,363,000. Vadi 
naši, iš šešių mobilizuotųjų ka 
reivių žuvo vienas. Iš septynii 
Franci jos vyrų kare žuvo vie 
nas. Suguldžius išilgai j liniji 
visus užmuštuosius, traukiny: 
be sustojimo turėtų eiti dovy 
nias valandas (darydamas 6( 
mylių į valandą), kol pasiekti, 
tos linijos galą.

Pagal Cadoux apskaitymą
Francijoj 28 gyventojams išpuo
lė vienas užmuštas arba prapuo
lęs kare; Vokietijoj 35 gyvento
jams; Austro-Vengrijoj — 50; 
Anglijoj — 66; Italijoj — 79; 
Rusijoj —- 107, ir Jungtinėms 
Valstijoms — 2,000.

Iš 5,608,971 Francijos žemdir
bių kare žuvo 699,210. Iš 1,327- 
156 biznierių nebegrįžo 155,977. 
Iš 915,686 amatninkų krito mū
šiuose 168,747. Buvo mobilizuo
ta 235,320 profesionalų, iš ku
rių žuvo 40,432. 
transportacijos 
jegrjžo 60,972.

Iš 665,029 
darbininkų ne- 

Be to, žuvo

OPENS AT NOON AGAIN TODAY!

TIRE SALE
ON

GUARANTEED CORDS
GOODRICH, KELLY, FISK, U. S,, ETC. į

SPEC1AL
30x3* NEW CORD 9£=Ž

Parlč Ali Day

7.85
8.25

31x4.... .$7.50
32x4 .
33x4
34x4

SPEC1AL 29x4.40
BALLOON CORD

STANDARD CORDS GUARANTEED 
32x41 .. $ 9.85 
33x41 ... 9.85 
34x41 ... 10.75 
33x5 .... 10.85 

35x5. 10.95

BALLOON CORDS GUARANTEED
31x4.95 Balloon .... ..........$ 8.50
30x5.25 Balloon .............. .......... - 9.70
31x5.25 Balloon ........................ 10.25
30x5.77 Balloon......................... I f.25
32x6.20 Balloon .........   12.50

New Tube Absolutely Free with Each Two Tires

bee tire co.
1350 S. Wabash Avė. Open E ves. and Svrnday

1,426 valdininkai, 2,712 dvasiŠ- 
ių, 80,190 studentų ir 9,493 be 
rofesijos vyrai.
Cadoux sako, kad karas “ne- 

psimokėjo”. Nežiūrint į tai, 
ftd Franci j a atgavo Alsacer 
orraine’ą, ji dabar teturi tik 
),209,000 gyventojų, o prieš 
arą, kaip jau buvo minėta, jos 
šventoj ų skaičius siekė 39,- 
)0,000. — K. A.

z i, uiuiiiiiuiiii

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

351446 Koosevelt Vd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

utyKit ir platu 
NAUJIENAS Garsinkites Naujienose

'ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

SERGANTI ŽMONES!
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūslės, Chroniškomis 

ir Privatiškomis 
Ligomis

Privatiškos ligos yra pavojingos 
gyvenime ir reikalauja inteligen
tiško ir teisingo gydymo. Tūkstan
čiai yra nustoję savo sveikatos ant 
visados ir statė į pavojų savo gy
vybę bandydami be vertės gydymą, 
kurie prižadėjo greit išgydyti. Per 
trisdešimtį metų praktikavimo, Dr.

Ross yra išgydęs 
dįR tūkstančius, ku-

\ rie turėjo tas li-
gas

yra už- 
atsilan- 

gauti tą 
patį gydymą, su 
pagelba kurio gy
dytojas yra atga
vęs sveikatą tūk
stančiams kitų.

prašomi

DR. ROSS turi dalei- 
dimą praktikuoti Medi
ciną ir Chirurgiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tas Illinois .State Board 
of Health. Buvęs Svei
katos Komisijonierlus 
antro didžiausio mies
to Illinois valstijoj. Yra 
baigęs didžiausią Medi
cinos Kolegiją ir turi 
patyrimą virš trisdešim
ti metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatiškų Ligų.

Del 
Nusil
pusių 

ir
Visai

Bejėgiu
Vyrų

Specialia gydymas yra vartoja
mas, kad pagelbėjus atgauti vik
rumą ir vyrišką stiprumą. Jos sti
muliuoja giles, išvalo kraują, apva
lo sistemą nuo nuodų ir sustiprina 
nervų celes. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nės turi prašalinti iš savęs silp
numą ir ligas. Grynas kraujas 
suteikia sveikatą ir stiprumą; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
mirtį.

Nieko Nekainuoja Pasita
rimas su Dr. Ross.

Didžiausia slaptybė yra užlaiko
ma. Atsišaukite dėl kraujo ir pil
no išegzaminavimo.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dcarborn St.

Kampas Monroo St., Crilly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki 5 augšto. 
Vyrų priėmimo kambarys t>06.— 
Moterų prčmimo kambarys 508. 
Ofiso vcijudoj: Nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedelioj nuo 10 iki 1 po 
pietų. Panedėly, seredoj ir suba
toj nuo 10 ryto iki 8 vakare.
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Pranešimai Lietuvių Rateliuose
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

North Side.
Iš

■ 7 eatras-\\ 
Muzika

tV. V. K. koncerte daly-] 
i vaus švedų choras

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

PRA

Atsakymas: $100.00 ant ryk 
$6.00 j metus per visų 

likusį gyvenimą.

Komp. A. V anagaičio 
benefisas

dole- 
cen

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudaro nematomų juostų 
tų Ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrų darbų. Praleisdami cen
tą paskui centų-, dolerį paskui do 
lirio, mes greitai praleidžiamu 
šj’utą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei- 
ožirte pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos į banką ar smilką?

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

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

kiekvieno
kiek jusij

Ar nori būti nartu Chl'.agus 
Lietuvių Draugijoj

SLA. 226 kp. susirinkimo
Balandžio 18 d. 2 valandą 

po pietų, Liuosybės salėje, įvy
ko minėtos kuopos specialia 
susirinkimas vien dėl Pi’ld. Ta
rybos balsavimo ir išlinkimo Siurprizas publikai. — Dzim- 
delegatų į SLA. seimą. Stisirin-j dziai ir kiti dalykai 
kimus buvo pusėtinai skaitliu-] 
gus, gal apie 60 ypatų.

Maskvos agentai duoda įneši
ma, kad apkalbėti kandidatus. 
Besvarstant šį įnešimą, 
bėti ar ne, gabesnieji 
pataria balsuoti už visus 
kandidatus. Maskviečiai 
prato pastabą padaryti 
kalbėtojas jau buvo užbaigę: 
savo kalbą. Dalelė didžiuma na 
rių nutarė, kad apkalbėti kan- toriją, tai 
didatus merą reikalo. I;

apkal- 
nariai
senus
susi
kuria

• Pasekmės balsavimo
J prezidentus: S. Gegužis 39, 

B. Salaveičikas - - 16, Dr. Grai- 
čttnas — 3.

J vice-prcz, V. Kamarauskas
35, M. Bacevičia — 21, J. S. 

Gilvickas — 0.
į sekretorius: P. Jurgeliutė 

28, E. N. Ješkevičiutė — 15 A.

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra Viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goje. į šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11.000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6. ; .
$10. $16 savaitėje. Sergantiems na- Lesnauskas — 
riams pašeipa išmokama gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Ni 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie ; 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir paŠelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos1 mas — 12, S. Bakanas —, 12, 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius. 
3210 S. Halsted St.. Tol Boulevard 
9663. 

Pavieniai iai -----vyrai ir rno-
terįs norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti praŠimą prie bilų 
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
rankumo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas Kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vielose mielai pa
tarnaus:

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted kaip maskviečiai badmiriatida- 
Street.

J iždininkus: T. Paukštis
ariais gali patapti|30, A. Kišonas — 16, K. G ūgis

—9.
Ant iždo globėjų: J. M. Da- 

yra čar- nielius 38, M. A. Raginskas— 
26, P. .ločionis ♦— 14, J. žali-

J. K. Derius —1.
Į Daktarą-kvotėją. i>r. E. G. 

Klimas — 29, Dr. S. Biežis <~ 
22, l)r. .1. H. Bronušas 4.

Delegato rinkimas
Delegato siuntimas ir rinki

mas nebuvo taip svarbus klau
simas, nes maskviečių! nėra 
progos šioje kuopoje likti atsto
vu. Susirinkimas nutarė mokė

ki atstovui šimtą, dol. galima 
sakyti vidutiniškai, sulyginus

Balandžio 25 d., jau čia pat. 
O tą dieną, kaip žinote, musų 
slaunioj Chicagoj visokių siur
prizų bus. Paklausykite: Lietu
vių Auditorijoj eis “Surprise 
Party”. Kai kurie tą muzikalę 
komediją jau matė, 
patiko.

Bet kuomet balandžio 25 die
ną jie atvyks į Lietuvių Audi- 

i “Surprise Party“ 
jiems dar labiau patiks. Rengia
ma siurprizas ant siurprizo. 
Dalykas ot koks. Publikai kas 
tai bus duodama... Kas? Nesa
kysiu. Ateisite, gausite ir su
žinosite.

Nefulinu.
Dzimdžiai tą vakarą irgi bus. 

Ką jie veiks, — tai jau jų da
lykas.

Tad visi į talką. 
“Birutei” tinkamai 
savo vedėją komp. Vanagaitį 
Ir mes linksmai praleisime lai
ką ir kitiems smagu.—K. S.

ir jiems

Bedekime 
pagerbti

Koncertas Cicero

Lietuvos operos dainininkė 
p-ia Ona Pociene ateinantį sek
madienį, bal. 25 dieną, jau an
tru kartu po savo sugryžimo iš 
Lietuvos, itpsilankys Cicero ir 
duos koncertą Liet. Liuosybės 
svetainėje.

Ir šiais metais, kaip ir pra- 
1 eitais, Vilniaus Vadavimo Ko
mitetas rengia nepaprastų kon
certą gegužės 2 d., Lietuvių 
Auditorijoj, šis Komitetas, ga
lima drąsiai sakyti, visuose sa-l 
vo parengimuose tinkamiau
siai ir geriausiai užganėdina at
silankiusių publiką. Apie gra
žų ir turiningą pereitų motų 
koncertą dar ir dabar su pasi
gerėjimu visi kalba.

šiemet gi Vilniaus Vadavimo 
Komitetas deda visas pastan
gas, kad V. V. K. koncertas bu
tų dar įspūdingesnis ir dar il
giau ir maloniau pasiliktų clii- 
cagiečių atminty, nes apart 
mūsiškių žvaigždžių šį koncer
tų puoš vienas iš garsiausių pa
saulinių chorų Švedų vyrų 
choras, kuris pereitais metais 
važinėjo po Europą ir davė sa
vo koncertus žymesniuose mu
zikos centruose: Berline, Vie
line je, Paryžiuje, Stockholme. 
Tas choras susideda vien iš ge
riausių dainininkų solistų, to
dėl ir visas muzikalia pasaulis 
ši chorą nepaprastai įvertina.

Dabar ir mes, lietuviai, tu
rėsime progos šj garsų švedų

Tad atsilankydami gegužės 
2 d. į V. V. K. koncertą už vi-, 
sai mažą kainą turėsime daug 
malonumo ir smagiai laiką pra
leisime, o sykiu paremsime ir 
svarbią Vilniaus Vadavimo dar-

Dzimdzi Drimdzi 
sutiksim.

Penktadieny, balandžio 23 d., 
etuvių Auditorijos mažojoj 

Bet šį kartą ji bus ne viena, ^svetainėje chicagiečiai rengia 
Kartumu ja atvyks ir pirmą sutikimo vakarėlį dėl Dzimdzi- 
kartą ciceriečiaus dainuos nrn 
delis, bet labai geras Dainos 
Choras, kuriam priklauso dau
gelis musų geriausių solistų ir

Drimdzi artistų. ..
Vahickis Picture Co. atsivež 

filmą ir parodys chicagiečius.
—N.

mi veržiasi į SLA. seimą. At-1 Taigi koncertas bus nepap- 
stovu tapo išrinktas senas dar- rastai geras ir cicenečiai turbut 
buotojas p. K. Rugis, kuris bot- nekantriai jo laukia. —E.

’ • . . .:»?
12 vai. dieną. Malonėkit visi nariaj 
atsilankyti, nes šiame susi rinkini • mas. 
Dr. 'f. J. Toner laikys prakalba 
temoje “Who Serves the Elag?’ 
Todėl bukite visi Schlitz svetainėj 

Kaz. Brazevičius, pirm.

KENOSHA, WIS.
Draugystės Lietuvos Balsas 

sirinkiinas įvyks balandžio 2.’
su- J
d • ševikėlių yra labai neapkenčia-

Roseiand. — Bal. 23 d., 7;3O vai. 
vak., Aušros kambariuose įvyks 
draugijų delegatų ir valdybų susi
rinkimas reikale suvienijimo vie
tos pašelpimu draugijų. Bus išduo
tas raportas kokiu budu galima su-1 
vienyti draugijas. Kviečia

Komitetas.

Park. — Dailės Vaiku 
rengia koncertą su vai

tui Ii u nedėlioj, bal. 25 d., 
, Medora Hali, 4156—58Į 

Van B n re n St. Bus suvaidinta ;
Dvi Kūmutės”, o S<»| 
Dailės Choras suvai-

Bus ir kito-
Visus

Mano nuomone, ar nereika
linga butų chicagiečiams, tik
riem lietuviai^, iš kuopų siųsti 
kiek galima daugiau delegatų į 
SLA. seimą. Didžiuma SLA. na
rių neįžiūri pavojaus ir leng
vai praleidžia šio seimo klausi
mą. Rimtosios kuopos dar turi
te laiko apsvarstyti ir darinkti 
daugiau rimtų delegatų. Na
riai budėkime.— Senas Narys.

SLA. 6-to apskričio Bunco 
Party pavyko

Garfield 
Draugijėlė 
dinimu ir 
6:30 v. v. 
\V
komedija 
Englewood 
dins kom. “Dūšelės”, 
kių pamarginimų. 
ine atsilankyti. —Komitetas.

„4*
Taipgi
(Be Prieskonių)
2*4 svarų kenai

Grynas

Parduoda pas 
Visus Pardavėjus

SAINT LOUIS

TiKras Apynių 
Salyklo Sirupas

WESTERN SALES CORPORATION 
Distribiutoriai Chicago, III.

BANKINIS PATARNAVIMAS

110 So. Dearborn St., Chicago, III. 45 Broadway, New York City

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

First Trustfe? Savings Bank
Frank O. Wetmore, čermanas Melvin A. Traylor, Prezidentas 

Sąvastis šėrininkų iš The First National Bank 
of Chicago Suvienytų resursų $450,000,000

Dearborn, Monroe ir Clark Street, Chicago

Plauk po Amerikos Vėliava“ 

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

DŽIAUGKITES saugumu ir 
patogumais laivų, kurius val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankamais bile laivo 
United States Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

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

Del pilnų informacijų apie iš
plaukimus United States Linijos 
laivų—Leviathan, George Wash- 
ington, America, Republic, Pres- 
ident Roosevelt, President Hard- 
ing—klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

6-tas apskritys buvo 
Bunco Party, balan

dy Justice Masonic
Francisco

susirinko apie

kviečia- surengęs 
Idžio 17

n . i . . , ’Buildinge, 127 N.
Paskutine paskaita bus ateinanti

sekmadienį, bal. 25 <1., 10:30 vai. Avė. Publikos
ryte, Lietuvių Auditorijoj (mažo- šimtas. Gemį lošti išmoko Visi, 
Joj sevtainėj). Skaitys inž. K. Au- , , . . . . . *.
gustinavičius temoj “‘Nemirtingu-, kad ir pirmiau Visai nežinojo 
mas ir atjauninimo problemos bio- ’ ’ — - •
logijos šviesoj.” Visi atsilankykite 
į šia žingeidžią paskaitą — pasku- 
kitnę šį sezoną.

Visuomenės Darbo Sąjunga.

Sakmadieny, balandžio 25 d., 2 
vai. po pietų, 2634 \V. 67th St. 
įvyks Lietuvių Politinio Kliubo 
svarbus susirinkimas. į šį susirin-. 
kimą yra kviečiami visi lietuviai, 
kurie jau priguli ir kurie dar ne.

Kliubo Valdyba.

kaip reikia lošti. Ponios Šat
kauskienė, Kenutienė ir Katke
vičienė vadovavo šio viso vaka
ro įp’it; .o.šn e. Ištikrųjų, t?i 
puikus dalykas taip smagiai va
karą praleisti; taip, rodos, tos 
trys valandos greit prabėgo, 
kad ir nepajutome. Dovanas vi
si gavo, kurie tik išlošė bunco.

Užbaigus dovanas dalinti bu-
Joniškiečių S. K. Kliubas rengia vo ir užkandžių. Bet laikas taip 

draugišką vakarą su šokiais pri^ buvo trumpas, kad ir minčių 
pasidalinimui nebuvo laiko. Tai 
labai gaila, kad taip įvyko. 
Ypatingai, kad mes turėjome 
žymių svečių iš Indiana Har- 
bort Ind.: p. Hindokas (apskr. 
pirmininkas), pp. S. Bartkus, IJUI JI J V 1V7J |

J. L. Gru- Rudis ir keletas kitų.

geros muzikos, kur bus paskutinis 
šio sezono pasilinksminimas. Atsi
bus balandžio 25 d., Mildos didžio
joj svetainėj ant 3-čių lubų, 3143 
S. Halsted St. Pradžia 7 vai. vaka
ro. įžanga 50c.

Nepartinių vaikų draugijėlių at 
stovų susirinkimas įvyks pčtnyčioj 
balandžio 2.3 d., 8 v. v., .* 
šo namuose, 3454 So. Halsted St.

Komitetas.

KEPURINfi VAKARIENE
Rengia Tautiška Dr-stė Liet. Duk

terų subatoj, balandžio 24 dieną, 
“Vilnies” svetainėj, 3116 So. Halsted 
St. Pradžia 7:30 vai. vakaro. įžan
ga 50 centų.

Kviečia

Verta yra tarti padėką 6-to 
apskr. komitetui poniai Kenu- 
tienei ir pp. Viliui ir čepulevi- 
čiui už sumaningą ir gražaus 
vakaro surengimą. —Svečias.

Komitetas.

Ar Jus žinote, kad —
Visuotini rinkiniai į Lietuvos Par

lamentą atsibus gegužio 8—9 dieną 
šių metų ir dabar visos Lietuvoje 
politinės partijos varo didelę kam
paniją. Ar jus žinote, kad Helmarai 
turi 100% gryno Turkiško tabako, 
tai yra geriausias tabakas dėl ci
garetę.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

V

[Pacific and Atlantic Photoj
Roberto Farinacci, kuris re

zignavo iš Italijos fašistų parti
jos sekretoriaus vietos.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

PIRKITE UŽ PRIEINA
MI KAINĄ

Kaip tik dabar pačioje pradžioje 
pavasarinio sezono, mes pasiūlo
me tokios vertės tavorus, kokių 
jus niekur kitur negalite rasti; 
net ir vidurvasaryje. Dabar turite 
didelę progą pasirinkti didelės ver
tės siutus ir viršutinius kautus, 
puikiausius ir geriausius už labai 
prieinamą kainą.

Ateikite persitikrinti pas

PAUL LEASES
3427 So. Halsted Street

I

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

Pinigus gavo:

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

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

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

“Aguonėles” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė’ (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

22743
22744
22745
55489
55490
,5495
55488

Kazimierui Lomsargiui 
Uršulei Altaravičienei 
Marijonai Latušinskienei 
Juzefai Pudžiuvienei 
Antoninai Daukšienei 
Povilui Petraičiui
Ainastazijai Mališauskie

nei
6279 Leonorai Jankauskienei 

24252 Pranciškai Rimšienei

6285
6275 

21547
6286
6277 

21549 
24251
6284
6282
6274

Uršulei Mikšienei 
Antanui Staseliui 
Jonui Kvaraceijui 
Anelei Šabelskienei 

Julijonui Jacevičiui 
Kastantui Lipnickui 
Aleksandrai Jucevičienei

Juozui Jatulevičiui 
Daratai Veličkienei 
Adomui Kazakevičiai

DR.J. F. KONOPA ciiirijrgas IR
Xn A V Gydo vyrų, motenj ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 

“IvžA. 1 įr 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

Y
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Lieluviii Rateliuose.
Paskutinė paskaita
Bet ir žingeidžiausia.

Visuomenės Darbo Sąjunga, 
kyri per visą žiemą kas sekma
dienio rytą rengė mokslines pa
skaitas Liet. Auditorijoj, su pa
baigia balandžio užbaigia tas 
paskaitas.’ Paskutinė paskaita 
bus ateinantį sekmadienį, 10:30 
vai. ryte, Liet. Auditorijoj (ma
žojoj svetainėj).

Turbut kaip paskutinei pa
skaitai, tai ir tema parinkta 
kuoįdomiausia, tais klausimais, 
kurie žmoniją judina tūkstan
čius metų, — būtent: nemirtin
gumas ir atjauninimas. 'Puoš 
klausimus žmonija riša nuo pat 
savo lopšio iki dabartės ir gal 
riš dar ilgūs metus. Net ir vi
sos religijos pabudavotos yra 

įveitnrtingiimo. *’Kas 1>iih po 
mirties?” — tai klausimas, ku
rį kiekvienas sau stato ir bcvil* 
čiai stengiasi jį išrišti. čia šis 
klausimas bus rišamas nau< 
josios biologijos šviesoj. 
Atsilankę j šią labai 
domią paskaitą ir sužinosite 
paskiausias mokslo žinias apie 
nemirtingumą ir atjauninimą. 
Skaitys gi inžinierius K. Augus- 
tinavičius. — D**

Garfield Park
Vietos Dailės vaikų draugijė

lė rengia gražų koncertą su 
vaidinimu ir balių nedėlioj, ba
landžio 25 d., 6:30 v. p. p., Me- 
dora Hali, 4156- 58 W. Van 
Buren St. Vadovau.ian mok' 
toju A. P. Stulgai bus suvai
dinta komedija “Dvi Kūmutės“. 
Be to So. Englewood Dailės 
Choras, vedamas mokytojo A. 
Gaubio, suvaidins komediją 
“Dūšelės“. Bus daug ir kitų 
pamarginimų.

Kviečiame visus skaitlingai 
atsilankyti. —Komitetas

' ■■ ■■* - 'f— —

NAUJI MODELIAI 
NAUJOS KAINOS

Naujas ir Pagerintas
KADIO

Moctel e-F-3

Be pridėčkų

Pirkite dabar atpiginto
mis kainomis

$60.00 setas .......... Dabar $57.50
$49.50 setas .......... Dabar $42.50
$39.50 setas .......... Dabar $35.00
Didelis atpiginimas už vieno šmo
to Console Upright ........... $99.50

$5 įmokėti ir po $3 j savaitę
Ateikite dej dykai demonstracijų

Jos. F. Sudrik
3343 So. Halsted St.

Atidaryta vakarais
> '

Bridgeportas
Čia po biznierius lankosi tū

las asmuo, rinkdamas apskelbi
mus neva “Birutės“ choro sta
tomiems “Karnevilio Varpams“. 
Rinkėjas norėdamas jtikrinti,- 
kad tikrai apsimoka pr ugram v 
garsi utis, pasakė, kad K vedė
tas sutraukiąs daug publikos. 
Tik man priminus, kad “Biru
tę“ veda ne Kvederas, bet A. 
Vanagaitis, apgarsinimų rin
kėjas prisipažino, kad Vakarą 
rengia ištikrųjų ne “Birutė“ 
bet komunistų “Kanklių“ 
choras ir kad jis renka apgar
sinimus tik tam chorui.

Negražu, kad renkantys ap
garsinimus asmenys neteisin
gai dangstosi kitų gerai žino
mų ir visų gerbiamų organi
zacijų vardais. —Aš.

“Atsakymas ant nepama
tuotu užmetimu

S.L.A. 36-03 kuopos pirmi
ninkas, p. J. Yuknis, atsiuntė 
“Naujienoms” ilgoką raštą, ku
riame jisai polemizuoja su vie
nu Nariu; aprašiusiu tos kuo
pos susirinkimą “N.”*87 nume
ryje. Bašto autorius tikrina, 
kad jisai netarnaująs nei bol
ševikams, nei kitai kuriai sro
vei, bet tiktai rūpinąsis, kad 
susirinkimuose butų “tvarka“, 
ir saugojąs “organizacijos ge

rvę“; paskui jisai sako pa
mokslą “vyrams“, kad jie neda
rytų “juokų“, kritikuodami jį 
laikraštyje. Kadangi tuose p. 
Yuknio pareiškimuose ir pamo
kinimuose nėra paduota nė vie
no fakto arba argumento, tai 
mes juos praleidžiame ir pa
skelbiame sakančią dalį jo raš
to:

“Svarbiausias užmetimas yra 
pirmininkui delei padaryto ta- 
limo, kad siųsti 5 delegatus į 
seimą, ir primetama jam sau
valiavimas. Gerbiamas, atsi
versk S.L.A. Konstitucijos pus
lapį 51 (naujoj konstitucijos 
laidoje: 64 pusl% kuris
sako: “Visi kuopos veikimai 
atlikti didžiumos susirinkime 
esančių ir balsuojančių narių, 
yra teisėti, jei tik nesipriešina 
SiL.A. įstatymams.“ Arba pa- 
žvelgk į puslapį 54 (? Red.), 
tai rasite, jog SLA. Konstituci
jos keliu einant kiekvienas į- 
nešimas ir prie įnešimo patai
symas turi galią, kuris gauna 
dauginus (? Red.) balsų bal
suojančių narių. O apie Bo- 
bertso parlamentarines tisyk- 
ks, kurias mes mėgstame pa
naudoti, tai jos šituose klausi
muose nieko pagrindiniai ne
nustato, o ypač skaitlinių klau
sime.

“Įnešimas buvo, kad siųsti 5 
delegatus; pataisymas, kad 
siųsti 2 delegatu; pa taisymas 
prie pataisymo 3 dėl. Balsuo
jant, už 3 dėl. paduota 54 bal
sai, už 2 delegatu 5 balsai, o už 
5 delegatus 68 balsai—tai ka
me čia pirmininko sauvaliavi
mas? Kas butų atsitikę, jeigu 
pirmininkas butų priėmęs na
rių tarimą? Niekas daugiaus, 
kaip kačių koncertas. O aš to 
vengiu kiek galint.

“Taipgi pirmininkui primeta
ma, kad jis (? Red.) delegatų 
rinkimą atidėliojo ant vėlesnio 
laiko, koliai dalis narių išsi

skirstė...“
l’-o Yuknio aiškinimasi dėl 

šito “užmetimo“ yra bereika
lingas, kadangi Nario korespon
dencijoje tokio priekaišto jam 
nebuvo padaryta. Narys yra ši
taip parašęs:

“Bolševikai, turėdami ma
žumą, malė, kad tiesiu budu 
laimėti jie negali, 'rodei jie 
pradėjo Varinėt ‘manievrus.“ 
Pirmiausia, jie pasirūpino, 
kad balsavimas butų atidė
tas kaip gulint toliaus, prie 
galo susirinkimo—idant ‘prie
šų’ eilės sumažėtų, daliai na
rių išsiskirsčius namo. Tuo 
tikslu jie užvedė plačias ‘dis
kusijas’...“
Čia kiekvienam aišku, kad 

kalba eina ne apie Yuknj, bet 
apie “juos“ bolševikus'.

P-as Yuknis tečiaus blogai 
skaitė ne tiktai Nario korespon
denciją, bet ir SLA. konstitu
ciją, kuria jisai mėgina patei
sinti savo elgėsius balandžio 7 
d. mitinge. Jisai sako, kad 
konstitucija nustatanti, jogei 
“kiek vienius įne&imus ir- į-

nešimo pataisymas turi galią, 
kuris gauna daugiau balsų”. 
Tuo tarpu konstitucijos sky
riuje apie “Susirinkimo Tyar- 
kos Taisykles“ (pusi. 60) yra 
pasakyta, kad sumanymas skai
tosi priii nitas tas, kuris esti 
“didumos nubalsuojamas”. Aiš
ku, kad žodis “diduma“ čia yra 
pavartotas prasme daugiaus, 
Kaip pusė (balsuojančių).

Didumos (arba daugumos) 
“nubalsuotas“ sumanymus yra 
tas sumanymas, kuri balsuo
jant, paduoda daugiaus balsų 
už, negu prieš. Taigi, einant 
konstitucijos nurodyta tvarka, 
paduotus už kokį nors įnešimą 
arba pataisymą t alsus reikia 
lyginti ne su balsais, paduotais 
už kitą įnešimą arba pataisy
mą, bet su balsais, paduotais 
prieš tą patį įnešimą arba pa
taisymą. Kitaip sakant, įneši
mas arba pataisymas turi būt 
leidžiamas balsavimui du kan
tu: vieną kartą už, antrą kar
tą prieš. Jeigu pasirodo, kad 
balsų už buvo daugiaus, tai į- 
nešimas (yrį^i natoisymas) yra 
priimtas; jeigu gi pasirodo, kad 
buvo daugiaus balsų prieš, tai 
jisai yra atmestas.

O p. YuKnis, vietoje to, nori 
įtikinti skaitytojus, jogei įne
šimą (siųsti penkis delegatus) 
reikėję paskelbti “priimtu“ dėl 
to, kad pataisymai gavę nja- 
žiaus balsų, negu įnešimas: už 
jį buvę paduota 68 balsai, už 
pirmą pataisysią—tik 5 ir už 
antrą pataisymą— 54. Jisai pa
slepia tą faktą, kad, balsuojant 
tuos sumanymus, buvo balsuo
jama ir prieš, ir kad vienas tų 
sumanymų (būtent, antras pa
taisymas) buvo dauguma bal
sų priimtas —pirma, negu pir
mininkas leido balsavimui kitu 
du sumanymu. Pats pirminin
kas buvo pasakęs, kad tas su
manymas yra priimtas daugu
ma balsų.

Jeigu sumanymas, kad butų 
siunčiami trys delegatai, buvo 
“didumos nubalsuotas“ (t. y. 
priimtas), tai kokią teisę turė
jo pirminnkas paskui leisti bal
savimui dar kitu du, priešingu 
sumanymu? Jisai neturėjo jo
kios teises taip elgtis! Tatai 
buvo kai kurių narių pareikš
ta viešai, ir štai delko daugelis 
narių tolimesniuose to klausi
mo balsavimuose visai nedaly

vavo. Balsuojant antrą sumar 
nymą (t. y. pataisymą prie j- 
nešimo) kad butų siunčiami 
du delegatai taip mažai žrpo- 
nių kėlė rankas už ir prieš, kad 
pirmininkas nelaukė net, koj 
balsų skaitytojai suskaitys bal
sus. Tik trečiam balsavime 
(dėl originaliu įnešimo) pakilo 
daugiaus rankų, kadangi tai 
buvo bolševikų sumanymas ir 
jie visi veikė, sulig komanda. 
Tik-ką prieš tai buvo atsistojęs 
susirinkimo priešakyje genero
las Andriulis, kuris pasakė, 
kaip “mes balsuosime”!

Pirmininkas, vadinasi, sulau
žė konstitucijoje nurodytas tai
sykles, paniekindamas daugu
mos balsų padarytą tarimą. 
Jeigu tas tarimas nepatiko bol
ševikams, tai jie galėjo pasiū
lyt jį atšaukti. Tiktai kuomet 
atšaukimas butų buvęs nutartas 
(dviem trečdaliais balsą), tai 
pirmininkas bulų galėjęs sta
tyti baisa virbui kitokius suma
nymus. Bet jisai pavadavo 
bolševikus ir pats savo valia 
sunaikino susirinkimo padary- 
tąjį tarimą. Ir du jisai bažija- 
si, kad jokioms srovėms jisai 
netarnaująs!

Tam pačiam susirinkime jisai 
leido bolševikams visokiomis; ke
lionėmis užgaulioti nepatinka
mus jiems asmenis. Tečiaus ji
sai tvirtina, kad jam rūpėjusi 
tvarka!

Savo korespondencijoje Narys 
tuos faktus nurodė, ir p. Yuknis 
užginčyti jų negali.

| A 4“ A S •
JONAS BA^DANAVIčIUS

Mirė Trečiftdienyj, Balandžio 
21 dieną, 4:30 valandą ryte, 
1926 m., sulaukęs 23 metų am
žiaus; gimęs, So. Wilmington, 
III., palikdamas dideliame nu
liūdime savo mylimuosius Ir 
mylinčius motiną Magdaleną, 
brolį Mykolą, seserį Katrę, te
tą ir, dėdę Skinkis. Dabar ran
dasi prirengtas į paskutinę ke- 

Blionę, namuos'e 901 W. Culler- 
ton Street.

Laidotuvės Įvyks šeštadienyj, 
Balandžio 24 dieną, 1:30 valan
dą po pietų iš namų bus nuly
dėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Bagdanavi- 
čiaus giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina,; Brolis, Sesuo, 
Dėdė ir Dėdiene.

Laidotuvėse. patarnauja gra
borius J. F. Kadžius, Telefonas 
Canal 6174.

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Gruborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabu išdirby- 
stčs.

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

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

- J----------

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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STELLA ŽAGRAKALAITĖ
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Balandžio 21 dienų, 8 valandą 
ryto, 1926 m.. sulaukusi 4 me
tų ir 8 mėnesių amžiaus; gimu
si Chicago, III., palikdama dide
liame nubudime savo mylimuo
sius ir mylinčius motiną Bar
borą, tėvą Kazimierą, brolius 
Stanislovą ir Leonas ir vieną 
seserį Oną. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4446 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks šeštadienyj, 
Balandžio 24 dieną, 8 valandą 
ryto iš namų į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stella Žagrakalai- 
tės giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai ir Sesuo

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

A + A
BALTRAMIEJUS

BENDžlUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 22 dieną, 6:30 valan
dą vakaro, 1926 m., sulaukęs 
45 metų amžiaus; gimęs Ver
šių kaimo, Sintautų valsčiaus, 
šakių apskričio, palikdamas di
deliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Oną, dukterę Minę, sūnų John. 
Kūnas pašarvotas, randasi 3440 
So. VVallace St.

Laidotuvės įvyks Pirmadie- 
nyj, Balandžio 26 dieną, 8:30 
valandą* ryto, iš namų j Švento 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, a iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Baltramiejo Ben- 
džiuno giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
sutelkti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris Ona, duktė Minė, 
sūnūs John.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

a+a

JONAS SLAUTA
Persiskyrė su šiuo pasauliu- 

Balandžio 22 dieną, 8:00 valan
dą ryto, 1926 m.,, sulaukęs 43 
motų amžiaus; gimęs Kauno rė- 
dyboj, Telšių apskričio, Pamal
ki jos kaimo, palikdamas dide
liame nubudime savo mylimuo
sius ir mylimą moterį Oną ir 
sūnų Edvardą 3 metų senumo, 
ir' keturis seseris, vieną Ame
rikoj ir tris Lietuvoj, ir vieną 
pusbrolį ir pusseserę Ameri
koj.

Priklausė prie draugysčių 
Švento Izidoriaus, South Chica
go, Kensington, III., priklausė 
prie Lietuvos Didžio Kunigaik
ščio Gedimino i f East Chicagč, 
Incl., Lietuvos UkSsų Kliubos.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1022 — 151st St., East Chica
go, Ind.

Laidotuves įvyks Subatoj, Ba
landžio 24 dieną, 8:00 valandą 
ryto, i A* namų j šv. FranciŠkaus 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Moteris ir Sūnūs

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Mykolas Misilivus.

B/UY.’S UNCLE

TRANCUZIŠKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Redai, 
Venerinis ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

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

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

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Aš Povilus Šmitas paieškau savo 

trijų brolių. 1913 metais Juozapas 
ir Jonas gyveno Millvile, Ncw 
George, o .Julius Philadelphia, Pa. 
Paeina Raseinių apskr., Skauu,vilės 
vals., Adakavo parapijos. Jie patys, 
mano giminės ar kas žino malo
nėkit man pranešti. Busiu labai 
dėkingas. Paul Sinith, 2554 Blue 
Island Avė., Chicago, III.
________ L UU.1JLJ-1 JLl’-LL.".. J, -L*.. ~

JIESKO PARTNERIŲ
PAIEŠKAI! partnerio į vyriškų 

drabužių krautuvę. Stako yra už 
$8,000. Priimsiu partneri įmokant 
vieną tūkstantį dolerių arba dau
giau. Ūkusius išmokės būnant biz
nyje. K. Jakus, 146 Broadwąy, 
Melrose Park, III. Tel. Melrose 
Park 3720.

DR. VAITUSH, 
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisc 
kreivas rikis,, nuimfi katarakta, ati 
taiso trv mpiu etfystę ir toliregyrtę 
Prirenka teisingai akinius. visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atvda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dcntistas patar 
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Gydytoją Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ,
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na- 
tifralis (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 Milwaukce Avė., 2 fl.

Tel. Humboldt 3378
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.

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago

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.

ISRENŪAVOJIMUI
RENDAI!

5 KAMBARIAI, garu apšildomi, 
puikioje vietoje priešais Marųuctte 
Park. Honda nebrangi, dženitoriaus 
patarnavimas.

Kreipkitės:
E. RŪBAS,

2812 W. 67 St.
2 fl. front.

Tel. Republtc 0545
PASIRENDAVOJA 4 kambarių 

fialas, IJektra, maudyne, garažas. 
6815 So. Oakley Avė.

BENDON ofisas, gera vieta dėl 
gydytojo. 2038 S. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDOJ kambariai vyrams, mer

ginoms, moterims arba vedusiai po
rai. 703 W. 21st PI. Ant paskutinio 
augščio iš fronto.

PASIRENDAVOJA atsakantis kam
bariai dėl vyrų. 725 XV. 16 St.

KAMBARYS rendai dviem mergi
nom, jaunavedžiams ar vaikinams. 
950 W. 33rd St., 2-ros lubos.

PASIRENDAVOJA apšildytas kam
barys vieipim vaikinui, prie ma
žos šeimynos. Su ar be valgio.

7000 S. Campbell Avė., 1 fl.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BKJDGEPORT PAINTING 
& HI)W. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndale 0114.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI? 35%

Mes pardundame visiems olselio 
’ kainomis

Levinthal Plombine Supply Co, 
1637 West Dirision St,

netoli Marshfield

MAŽESNIS ATROKAVIMAS

Mik' sumažinsimo bile kokį mėne- 
sirdij mokėjimų kontraktą tokia kai
no V jus busit užganėdintas. Atši
ltu ) ; savim savo kontraktą. Ofi- 
r&S : as vakarais.

i SRS’ DISCOUNT CO.
La Šalie St., Suite 405 
Franklin 4431

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, Parkholme-Cicero, 
vandeniu šildomas, arti elevator, 
rendos geros, už $14,800. Inmokė- 
ti reikia $6,000. Likusius kai ren- 
dą. Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

3311 Sc Halsted Street

* MANsfield 7800
A. H. REGAN

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

4753 VV. Madison Street

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distanre handlfng .

Turune daug motų patyrimą. 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408- Blvd. 7667 office
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ĮVAIRUS SKELBIMAI RAKANDAI . PARDAVIMUI I NAMAI-ZEME NAMAI-2EME NAMAI-ZEMF
SIUOMl turiu garbės pranešti vi

siems savo pažjstamiems, kad aš pa
dariau ryšius su Howard E. Walter 
& Co., iicul Estate tnv., 3124 West 
63rd St., Phone Prospect 8820. Visuo
se reikaluose prašau kreiptis viršmi- 
nėtu antrašu arba Prospect 7360.

PETER A. SEDEMKA

JAUNA pora parduoda pigiai kaip 
naują mohair parloro setą, valgomo 
kambario setą, 2 miegruimio setus, 
kaurus, Įtampas, console fonografą, 
dalimis. 3-138 Broadway, 2 fl. lluck- 
ingham 5592.

PARSIDUODA restaurantas, ge-, 
roj vietoj, biznis geras, rondo pl- 

5 kambariai
BIZNIAVA VIETA 

'HALSTED Street prie 51-os, 2 lo- 
4 kambarių na-

7 KAMBARIŲ MEDINIS NAMAS PAVASARINIAI BARGENAI

gi, lytus 4 metams, 5 kambarini tai, 50 pėdų, yra 4 kambariu nn- 
pagyvenlmul, arti prie Rock Island < rnas. Kaina tiktai $8500, {mokėti 
dirbtuvių. Pardavimo priežastį pa- tiktai $3000.

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

t^^^specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 Sb State St.

RAKANDAI 4 ruimams: 2 
lovos, 2 komodos, 2 pečiai, 2 sta
lai, 6 krėslai, frontinis setas, 
gramafonas. Viskas gerame sto
vyje, visai pigiai. Turiu parduo
ti šią savaitę, priežastis, važiuo
ju j Lietuvą. 731 W. 18th St., 
2 fl. iš užpakalio, galima matyt 
visados.

tlrsit ant vietos.
5119 S. Wentwarth Avė. 

Tel. Boulevard 6322

PARSIDUODA duonos kepykla, 
su namu ar be namo. Parduosiu 
kuo pigiausiai. Esu priverstas par
duoti j trumpą laiką. Norintis at-duoti | trumpą laiką. Norintis 
sišaukit )

Tupikaičio aptieki)
535 \V. 120 St.

Pullman 9071.

ANT BRIDGEPORTO
MŪRINIS bizniavas namas, Sto

ras ir 3 pngyvenhnni, 2 tarų mūri
nis garažas, kaina $11,500, įmokėti 
$5000

’ MŪRINIS namas, 3344 Union 
Avenue, 8 kambariai, maudynės, 
elektra, geroj vietoj. Kaina $5500.
gyvenimai po 6 ir
Maudynės, elektra* 
įmokėti $1500.

GRETA WE$TERN

MURO Ir medžio namas, 2 pu- nn| 
Avenue.7 kambariu*, 

kaina $4000,

PUIKIAIS dideliais medžiais apie- 
linkė apsodinta, garu šildomas, gar 
ražas, vištininkas. Namas ant 3-jų 
lotu, 75 pėdų pločio, 125 pėdų ilgio. 
Savininkas priverstas parduoti iš 
priežasties gyvenimo kitame mies
te. Namas vertas $8900, nužemino 
kainą dėl greito pardavimo; par
siduoda tik už $7900 ant lengvo iš
mokėjimo. Vieni lotai verti $5000. 
Toje vietoje randasi Chicago Lawn 

" j | vakarus už Kcdzie 
Nepraleiskit šios progos.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 6 ir 6 kambarių, aržuolo tri
nias, karštu vandeniu apšildomas, 
įmokėti $4,000, kitus kaip rendą. 
Namus randasi 6734 So. Maple- 
wood Avė.

NAMAI-ZEME
MARQUETTE MANOR

PARSIDUODA mūrinis namas, 2 
aukštu, 5 ir 5 kambarių, su mie
gamais porėtais, garu šildomas, vė
liausios malins įrengimais. Parduo
siu pigiai, nes turiu išvažiuoti į 
Lietuvą

J. MOCKUS
6134 So. Rockwell St.
Tel. Republic 7784.

STANLEY MANKUS SIUVĖJAS
'rinkamai apsirėdęs visuomet jau

ties drąsesnis ir kitiems atrodai 
pasitikintis, kuris mus veda prie 
laimės. Mes padarom •drapanas iš 
geriausių importuotų ir naminių 
materijų, pritaikindami pagal jusų 
išaugimo. .Siutai $83 ir aukščiau.
Goddard Bldg., 27 E. Monroe St.

Tel. Central 4615
--——' _ _________ LJ-J- ‘L

PARDAVIMUI pigini 3 šmotų mo
hair parloro setas, 7 šmotų riešuti
nis valgomo kambario setus, kaurai, 
lianripos ir t. t. Dalimis, apleidžiu 
miestą. 4950 N. Monticello Avė,, 2 
blokui j šiaurę nuo Lawrence.

PARSIDUODA furničiai. 4347 S.
Rockuell St. 1 aukštas.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA patyrusių šeimynų 
ir pavienių vyrų, darbas ant 
farmų prie cukrinių burokų, 
THE MICHIGAN SUGAR CO., 
$23 už akrą. Dykai į vieną pu
sę transportacija, suteikiama 
gyvenimo vieta. Del smulkmenų 
atsišaukite į musų ofisą.
Michigan Sugar Company, 40 
So. Halsted St., 2 fl. Chicago, 
arba rašyk B. A. HABTZ, ve
dėjas Darbininkų Departamen
to, Michigan Sugar Co., Sagi- 
naw, Mich.

PARSIDUODA greitai 4 kamba
rių rakandai, pečiai, kartu arba po 
vieną. Galima ir kambarius renda- 
voti. 1702 S. Union Avė. I fl. iš 
užpakalio.

AUTOMOBILIAI

SIUOMl PRANEŠAM Chlcagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studcbakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka- 

ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes 
Pašaukit bile 
ąim

rus. Standart Six

gaunam ant mainu* 
kada, o mes pribu-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

D.

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

Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

REIKIA patyrusiu moterų par
davinėtojų prie siutų. Nuolat dar
bas. 1303 So. Halsted St.

OGDEN AUTO WREGKING CO., 
3349 Ogden Avė. Rockwell 4994

Brangiai mokame už senus netin
kamus karus.

PARS1DUODA lee Creain parlor 
už puse prekės, nes turiu išvažiuo
ti iš ('.h i ragus. 4324 S. Californin 
Avė.

PARSIDUODA grosernė arba mai
nysiu i namų. Biznis gerui išdirb
tas, lietuvių ir lenku apgyventa.

4505 S. Paulina St.

PARDUOSIU už cash arba mai
nysiu j dvieju aug.štu narni) hard- 
ware bizni, 4304 W. 55th St.

PARDAVIMUI barber shop, gera 
proga kas nedirba, tai gali nusi
pirkti sau darbą; gera vieta, tik 
viena lietuviška barbernė šitame 
mieste. Turiu apleisti miestą; kas 
pirmesnis, tas geresnis.

W. S., 320 E. 14 Street 
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

REIKALINGA mergina prie( 
Real E<s ta t e ofiso, turi būt pa- j 
tyrusi ir mokėti rašyti ant ma
šinėlės stenografijos ir knyg-' 
vedystės. Gera mokestis. Atsi-

DURANT, sedun, 1923, nau- 
jai malevotas, $425, išmok ėji
mais.

Kreipkitės:
428 S. Sacramento Blvd.

šaukit greit.
M. J. Kiras Real Estate 

Improvement Co.
3335 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKU

TURI būti parduotas šią savaitę, 
nes greitu laiku reikalingi pinigai, 
Stephens touring automobilius, ei
na ir atrodo kaip naujas, vertės 
$400. šią savaitę atiduosiu už, $250 
arba j* 
progos, 
taikins.

jūsų pašildymu. Nepraleisk 
, nes kita toki greit nepasi- 
. Matyk vakarais arba ne-

VYRŲ A. F. Bartkus, 
2723 W. 64 St

REIKIA patyrusių popierų atkar
pų beilerių. Gera mokestis.

1451 So. Peoria St. PARDAVIMUI
REIKIA shermen’ų j geležies at

karpų jardą. Atsišaukite. 3600 So. 
Kedzie Avė.

REIKALINGAS virėjas. ‘ 1608 W. 
47 St.

TURIU parduoti savo $850 grojik- 
lį pianą už $110, yra 75 roleliai, 
benčius ir kabinet, turit turėti 
cash, kitus išmokėjimais.

JOS. KUBICKI
2332 W. Madison St. 

1 floras

REIKIA patyrusio prie boilerio 
janitoriaus. Pageidaujama, kad bu
tų blaivas. 4501 S. Paulina St.

Kaspar - American State 
Bank yra Trustee šių savas
čių. prie Crawford, Archer 
ir 51st St. ir Crawford ir
55th Street.

Vyrai, kurie moka parda
vinėti gerus investmentus su 
dideliu pelnu, yra užtikrin
ti, kad gaus didelius algų če
kius. Mums reikia tuojau 
vyrų pagelbėti pardavinėti, 
tą žemę. Ta proga ilgai ne-

Pasimatykit su manageriu 
nuo 1 iki, 5 vakaro

Pėtnyčioj, Subatoj, Nedėlioj 
arba Panedėlyj

HINKAMP & CO., Ine

Crawford ir Archer

Phone Lafayette 9077
REIKIA JUMS PINIGŲ?

Dalinant laikui salesmenų reikia 
greitam pardavinėjimui lengvais iš-» 
mokėjimais pasirinkimui South 
West Side biznio arba rezidencijų 
lotų.

Pasimatykit su manageriu nuo 1 
iki 5 vakaro.

Pėtnyčioj, subatoi, nedėlioj arba 
panedėly

HINKAMP & CO., Ine, 
Crawford ir Archer 

Phone Ijafayette 9077

BULVARO
MŪRINIS namas, 2 pagyvenimai 

po 6 kambarius, atskiri boileriai, 
karšto vandenio šilima ir visos vi- 
giidos, lotas 3b pėdų. Kaina $12,000, 
jrnokčti $4500.

Del naujų namų Brighton Parke 
arba prie vienuolyno kreipkitės! 
pas mus ir gausite teisingą )>atar- 
nnviiną. Pritaikome taipgi ir mai
nas. ' i

MARQUETTE PARK APIELINKfi
10 FLATŲ mūrinis vienų metų 

senumo namas, kampinis lotas 
60 Y125, garažas, alyva šildomas; 
rendos neša $7,196 j metus. Parsi
duoda su lengvu įnešimu arba mai
nysiu. Kaina tik $62,500.

NAUJAS kampinis 4 pagyvenimų 
muro namas, 4 karų garažas. Rui
mai extra dideli, įtaisyti pagal 
vėliausios mados. Vieta gražiausi, 
arti Marųuette Purk. įmokėti $10,- 
000, kitus kai)) rendą, 6554-56 So. 
Whipple St.

NAUJAS 4 pagyvenimų mūrinis 
namas, visi po 5 kambarius, 4 ka
rų garažas, įtaisytas pagal vėliau
sios mados; {mokėti $8.000, kitus 
kai)) rendą. 0616—18 S. Whipple 
Street.

FARMOS! FARMOS!

Chas. .1. Biigdziunas A- Co.
736 West 351 h Street, 

i rytus nuo Halsted St.

KAS TURIT BUCERNĘ 
ARBA GROSERNĘ?

Ir norėtumėt mainyti ant geriau
sio bizniavo loto, tinkamo bile kokiam 
bizniui, arti transportinio kampo, ant 
59th SI. ir Western Avė., ten kainos 
nuga kasmet, po $2,000 pelno. Prie
žastis mainymo tokia: savininkas,.......... ■■■' ------- . .n ■ , ■ . iiiuiiiyniu vunin. ne* viiiuinurų

PAUSIIHODA fotografų reikme-1 kuris ‘ari lotų, dabar liko be darbo 
nvs: l.-ns-.s, kamara, krfslai, |>rin-,,r. netur.' 'ur “^Į10-,me.LJ?,m p^"’ 
ling mašina stalas, 2 retušuojamos' «m Jna!n>'1 8u‘!n’
deskos. svarslvklfs. karpelui, ką. Kurte norit pąsiliuoauot nuo blz- 

r kas tik leikalinun <lel fo. I n>o jums įra genausia proga dabar 
pa-

Įkos"';? tas” tik kalbia* dėl ’fo-jn*0 4“™ yra geriausia proga d?
■ tografisto. Parduosiu labai pigai.! T0!1 5 kostumetiai retai
Kas pirmas, tas laimės.. Pirmas flo- matyklt tuoJ
ras iš užpakalio, 
po pietų. 2248 W. 24 St. Chicago.

, nuo 9 ryto iki 3 ar^a

PARSIDUODA fixtures, skielos 
Ice Boxai, cigarų keisai, kendžių 
keisai, šėpa, naujos lentynos, boxai,l 
benčius. Viskas kaip nauja už $100. 
Nupirkęs turės atsiimti. Gera pro
ga ir pigiai.

S. Adomaitis
3740 S. Halsted St.

PARSIDUODA “Poni Tabelis”. 
Brunssvick. vieną metą vartotus. 
Kaina $125. Peter Bidchul, 4318 
\Ventworth Avė.

5 LOTAI km von ant 69-tos, ne
toli nuo Westcrn Avė. Parsiduoda 
labai pigiai.

telefonuokit.
J. NAMON & CO.
2418 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue

Prospect 8678

RESORTA8
PARSIDUODA 8 mylias nuo St 

Joscph, Michigan ir Benton Har- 
bor, ant I)owogiac Interurban 
Electric linijos, geriausias lietuviu 
žinomas resortas, River Farm « 
Shady Lawn, randasi ant puikios 
St. .loseph upės, 38M{ akrų žemės 
su 2 budinkais, 1—14, 1—12 kam
barių, taipgi 7 cottage elektra įves
ta į visus kambarius, didelės bar- 
nės, žemė sodinta visokiais vai
siais ir medžiais; parsiduoda su vi
sais rakandais, kurie yra reikalin
gi prie šio biznio. Vieta yra apgy
venta lietuvių. Pardavimo priežas
tis — mirtis šeimynoj. Kaina tik 
$35,000 su $15,000 cash įnešimu. 
ROZENSKI 1J£MONT & COMPANY 

6312 S. Western Avė,
Prospect 2102

2 FLATŲ mūrinis namus, 7 ir 7 
kambarių, karštu vandeniu apšil
domas, maudynės ir visi paranku- 
inai; {mokėti tik $2,500, kilus kaip 
rendą, 5422 S. Carpenter St.

3 farmos parsiduoda arba 
išsimaino ant namų. Geros 
žemės, su trioboms, gyvu
liais, ir visais kitais įtaisy
mais. Randasi prie didelių 
vandenių. Platesnių žinių 
kreipkitės pas
C. P. SUROMSKIS & CO. 

3352 So. Halsted Street 
Boulevard 9641

PARDUOSIU nebrangiai arba 
mainysiu ant rezidencijos loto ma
žą medinį kampini bizniavą namą. 
Uitas turi būti nuo Western Avė. 
iki 5000 i vakarus, tarp 12-tos ir 
79 gatvės. Agentų nereikia.

SAVININKAS,
5759 So. $obpy St.

PARDAVIMUI pigiai 4 kambarių 
mūrinė cottage, su skiepu ir vana, 
taipgi plytnyčia užpakaly, atsišaukit 
vakarais po 6 vai.

FRANK HOFFMANN 
2633 W. 35th Street 
Phone Lafayette 2788

BARGENAS. Puiki mūrinė co- 
Itage, 5 kambariai ir vana, karštu 
vandeniu šildoma, cementuotas 
skiepas, 2 karų garažas, kaina 
$4900 greitam pirkėjui, išvažiuoju 
į Floridą, 3313 S. Leavitt St. Tel. 
Lafayette 0016.

2 MEDINIAI namai, muro fun
damentas, aukšti beizmentai, gra
žus frontas ir užpakaliniai lotai 
37Y125 pėdų. Graži vieta, tik pu
sė bloko nuo didelio McKinley 
Parko, tik pusė bloko nuo dviejų 
didelių karų linijų; (mokėti tik 
$1,800, kitus kaip rendą. 2441—43 
VV. Pershing Road.

3 AUGSTŲ mūrinis namas, 5545 
S. Laflin St.. 2—6 ir 1—4 kamba
rių, lotas 50 Y125, karštu vande
niu šildomas, 2 karų garažas, kai
na $17,500, įplaukų $195 į mėnesį, 
mainysiu į namą North Side. W. 
A. Misiūra, 5246 Fullerton Avc.

Capital 0620.

MEDINIS namas, 5 kambarių, 
graži vieta; įmokėti tik $1,500, ki
lus akip rendą.

NAUJAS 6 ir 6 kambarių mūri
nis namas. 1 flatas karštu vande
niu apšildomas, namas randasi 
4426 So. Campbell Avė.

GRAŽI mūrinė bungalow, extra 
maudynės ir visi parankumai, ga
ražas dėl 1 karo, lotas 37Y125, la
bai graži vieta, tik pusė bloko nuo 
karų linijos; įmokėti $1,500. 5607 
So. Natchez Avė.

MEDINIS cottage, 5 kambarių, 
didelė barnė, extra beizmentas, 2 
po 30 pėdų lotai, graži vieta; įmo
kėti tik $1,500. 5538 So. Kostner 
Avc.

2 GYVENIMŲ medinis namas, po 
4 kambarius flatai, yra elektra, )>e- 
Čium šildomas, prie Shields Avė., 
netoli 48 St., kaina tik $3560, apie 
$1'500 įmokėti.

.L E. SANDNER, 
206 W. Garfield Blvd. 
Tel. Boulevard 1392

PARDAVIMUI naujos mados me
dinė cottage, $4500, gera transpor- 
taciįa, 5522 Justicc st. John Wendt 
& Co., 7844 S. Racine. Vinc. 5843.

BARGAIN
PARDUOSIU arba mainysiu nau

ją murinį namą, 2 po 5 kamba
rius. 7118 So. Talman Avė. Imsiu 
mainais automobilį arba pigesnį 
medinį namą. Kaina tik $12,900.

Savininkas Ghas. Šauklys, 
7124 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI 172 akerių pieni
ninkystės farma, 3 mylios nuo Green 
Buy, pilnai prirengta, yra virš 20 gal
vijų, mašinos ir stakas vertas $10,- 

kuogrei'čiausiai. 000, geri budinkai, verti $15,000, kai- 
Kaina labui prieinama. Galima pir- na už viską $15,000, cash $5,000. Mai- 
kti soda fountain ir fikčerius at
skirai.

Auditorium Tea Rooni, 
3135 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4035

PARDAVIMUI hinch rumis ir 
ice crenm parlor; randasi Lietuvių 
Auditorijoj; abelnai įplaukų j die
ną 50 dol. Turiu kitą bizni ir no
rėčiau parduoti I

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

NAUJAS kampinis bizniavas na
mas, gražus štoras ir flatas prie 
štoro, dideli flatai. 3 karų garažas, 
randasi Brighton Parke.

nysiu j įrengtus lotus su damokėji- 
mu cash arba morjęičiu.

PETER ĘUKOWSKI
914 N. St. Ųouis Avė.

DIDELIS bargenąs; bučernė ir 
grosernė turi būti parduota šią sa
vaitę. Mainau į lotą ar automobilj. 
Pardavimo priežastj patirsi! ant 
vietos.

Kreipkitės:
2119 So. Halsted St.

NAMAI-ZEME

r t nj,- 7
PARDUOSIU pigiai .savo 7 kam

barių murinę bungalow ir gąražą, 
skersai kelio nuo Marųuette Parko, 
už tokią kainą, kpd jus turite pa
matyti tą namą, kad pilnai įver
tinus.

Kreipkitės:
3328 W. 67th St.

i

6 KAMBARIŲ rezidencija, paran 
ki transportacijn, netoli mokyklos 
kaina 30500, cash $500.

KRAUTUVE ir 6 kambarių Da
tas, 50 pėdų lotas, 38 St. netoli 
Kedzie, $9500, įplaukų $90, cash 
$1000. HiAvard E- .Walter & Co., 
3124 W. 63rd St., Chicago, l|l.

NAMAS ant Bridgeporto, mūrinis 
namas, 5 ir 5 kambarių, aukštas 
beizmentas, garažas dėl 2 mašinų, 
(mokėti tik $2,000, kitus ant leng
vų išmokėjimų. Namas randasi 
3225 S. Lowe Avc.

BARGENAS 3 FLATŲ

NORTH Side. Muirnis namas, 5 
ir 5 kambarių, aukštas beizmen
tas ir visi parankurnai, namas ran
dasi 2132 N. Lė Vergn Avė.

JAKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

BEVERLY MILLS BARGENAS
Ant Western du lotu po 30V145, 

191 pėdos north nuo 102 St. Tuos 
lotus galima pirkti su mažu įmo- 
kėjimu. Savininkų pašauk nuo 12 
iki 9 vakare.

Tel. Prospect 8134.

MORTGEČIAl-PASKOLOS
...................... ■■III...

ANTRI MORGICIA1
Suteikiami ant 6% palukaną.
Taipgi perkame Trečius Morgičiui 

Ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT

f. i CORPORATION
3604 South Kedzae Ave^ 

Lafayette 6738 ........... i.... ...... ■>

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

MARQUETTE MANORPIRM statymo arba pirkimo na
mo. apžiurėkit šį namą pirmiau
siai, 3 flatų medinis, 7721 Hermi
tage Avė. Octagon frontas, stikli
niai miegojimui porčiai, cementinė 
eiė, i____ Z ‘
greitam pardavimui. Atsišaukite: 

1542 W. 79 St.
Phone Stewart 0368

PARSIDUODA mūrinis 2 aukštų 
namas, 5 ir 5 kambariai, įrengi
mas vėliausios mados, ką lik už
baigtas, įmokėti $4,000, likusius 
kaip rendą. Namas randasi 6806 
So. Rockvvell St

SAVININKAS
2812 W. 67 St.

Tel. Republic 0545

BIZNIERIŲ ATYDAI
PARSIDUODA arba išsimaino ant 

mažesnio namo vidutinio, su prie
du, dėlto, kad savininkui reikalin
gi pinigai dėl biznio, Brighton Par
ke, netoli didelio teatro, kampinis 
mūrinis namas, 2i štorai ir 2 fla
tai ir dar viens Storas neišrendavo- 
tas, galit užsidėti krautuvę kokią 
norit ant Archer ir Richmond, žie- 
mių-vakarų kampas. Matykit savi
ninką, 2 fl. iš užpakalio, 4156 
Archer Avė.

kaina numažinta iki $22,500 TEIKIAM GREIT PASKOLAS
$1,000 ir daugiau, 2*/a nuošimčio 

be komiso.
Lincoln Loan Association
1931 Milwaukee Avenue

Netoli Western Avė.

BIZNIAVA VIETA KUR GALI
MA GAUTI DIDELĮ PELNĄ 

Kampas Halsted St. ir 35th 
Place, 52 pėdos pločio ir 150 
pėdų ilgio, 3 štorai ir 2 pagyve
nimai, visas išrandavotas. Gre
ta, kur statys nau j j didelj te
atrų. Šitoj vietoj viena žemė 

' verta suvirš $50,000. Savinin
kai iškeliauja j Californin, iš 

h* J[r_o- tos priežasties parduoda už 
$37,500, įmokėti tiktai $10,000. 
Del platesnių žinių kreipkitės 
pas

i Chas. J. Bagdziunas & Co. 
736 West 35th Street, 

Boulevard 0012 
į rytus nuo Halsted St.

ANT PARDAVIMO ARBA MAINO

$30

PARDAVIMUI bučernė I 
šerne, su namu ar be namo. Sena 
įstaiga, 14 metų vieno savininko.

Kreipkitės: 
Naujienų Skyrius 

3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, 4 flathi ir krautuvė, garu 
šildomas. $18,000. Geras bnrgcnas. 
R. Wendt, 3627 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Boarding Housc, 
geroje vietoje, turiu parduoti iš 
priežasties ligos. Apleidžiu miestą.' 
5445 Shields Avė. Yards 5786.

PARDAVIMUI dvi po 40 akrų 
farmos. šalę viena kitos, geroje 
vietoje, gera žemė ir budintai, 
vaisiai ir abelna žemdirbystė, sta
tas ir jreuginiai, jei reikia, naujas 
cementinis kelias, lietuvių koloni
joj. Savininkas J. Letts, Route 1, 
Ludington, Michigan.

NAUJAS mūrinis bizniavas na
mas parsiduoda su bučerne ir 
groserne; skiepas, 3 štorai, 2 fin
tai po 5 kambarius, 2 ofisai ir 3 
karų garažas. Randasi labai geroj 
vietoj, tarpe lietuvių ir lenkų. Ad
resas namo 5040 Archer avė., kam
pas Karlov Avė. Mainysiu ant 2-jų 
bungalow, du flatu, arba 3 flatų 
namo. Atsišaukit prie

FRANCELL'S REAL ĘSTATE, 
5030 Archer Avė.

Lafayette 7546

SPECIALIS BARGENAS
2 FLATŲ namas, karštu vande

niu Šildomas, po 5 kambarius fla
tai, viskas vėliausios mados, nese
nai užbaigtas, cementuota gatvė, 2 
karų garažas, kaina $14,900.

??? ĮSIGYK NAMĄ??? 
I’JPaskolinsim pinigus!’!

PARSIDUODA “hinch” 
ka iškaba. 549 W. 18 St.

Jus galit pasiskolinti pini
gus lengvai, greitai ir nebran
giai. Tikras patarnavimas.BUNGALOW taip pigiai kaip 

$500 įmokėti. Pasimatykit su mu
mis.

Fred R. Dauch and Co.
7131 S. Weztern Avė.

Republic 9236

GAUKIT CASH
6 KAMBARIŲ cottage, prie 102nd 

Place, netoli karų linijos, 2 karų ga
ražas, lotas 37H pėdų, tiktai šią sa
vaitę $6,000, lengvais išmokėjimais.

TURNOVER RE AL ESTATE 
COMPANY 

Pullman 9381 — 9332

Suite 1605—160 N. La Šalie St.

MOKYKLOSPARDUODU savo puikų 50 pė
dų lotą, netoli elevatorio, mokyk
lų ir bažnyčių. Įmokėti $250 cash. 
Del informacijų rašykit: Naujie
nos, 1739 S. Halsted St. Box 738.

6315 SO. MARSHFIELD AVĖ. 2
Datų mūrinis, 5—6 kambarių, 2 
furnas, 1 karo garažas, $9500, grei- 

per savininkų.

NAUJA 5 kambarių mūrinė bun- 
gaiow, karštu vandeniu šildoma, 30' 

elcktriš-'Pėdų lotas, viskas moderniška ir. ‘/"V’ ’f
....................... kaina $8,000, iš-' ,an.‘. . Padavimui,

PARSIDUODA krautuvė, pelno 
nuo $7 iki $10 į dieną. Havmarket 
0969

PARDAVIMUI saldainiu ir gro- 
serio krautuvė, 4601 S. Hermitage 
Avė., rear.

TURIU sukelti pinigų, parduosiu 
M pianą, vartotas 

), prie to roleliai
Kreipkitės:

6512 So. Halsted 
Ist Floor. 

Mr. Kahivaitis

tiktai bis- 
ir benčius.

St.

EXTRA Bargenas. Parsiduoda la
bai geras, pelningas biznis — gro- 
sernė ir ice cream, tabako ir ciga- 
retų ir minkštų gėrimų ir 4 rui
mai užpakaly dėl pagyvenimo. Jei 
nori gero biznio, tai nepraleisk ši
tos progos.

19 W. 2nd St.
ST. CHARLES, ILL.

. PARDAVIMUI soda fountain.
3528 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, laikoma 
visokių smulkmenų. Kaina $300; 4 
kambariai gyvenimui. Priežastis — 
einam i kitą bizuj. 3530 Parnęll 
Avė.

PARDAVIMUI grosernė, cigarų 
ir t.t. Visai pigiai. Renda pigi, ly
gas 2 metams, 1844 Canalport Avė. 
Savininkas 1715 S. Jefferson St.

pilnai užbaigta,
mokėjimais.

7140 So. Maplewood Avė.

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

7204 So. Rockwcll St.

TURIU pigiai parduoti 2 flatų 
murinj namą, prie Garfield bulva
ro, 7 ir 8 kambarių, karštų vande
niu šildoma, 2karų mūrinis garo-; 
žas. kaina $16,500, lengvais išmo
kėjimais, rendų $180, savininkas, 
1741 W. Garfield Blvd.

MARQUETTE Manor. Už geriau
si cash pasiūlymą nupirksi!© $12,000 
vertės 6 kambarių murini bunga- 
low ir garažą, karštu vandeniu šil
domas. 6219 S. Califomia Avė.

PARDAVIMUI kampinis 3 flatų 
namas, po 5 kambarius, garu šildo
mas, 3 karų garažas, lotas 59 Y125,’ 
kaina $28,000, cash $7500, kitus po 
$125,

9904 Forest Avė, 
Tel. Pullman 9659

PARDAVIMUI mūrinė cottage, 6 
ruimų su extra lotu, mūrinis 
žas dėl 6 mašinų, yra 
dynės. Kaina pigi. 
$88 į mėnesi.

Kreipkitės: 
3231 S; Lowe

elektra, 
Rendos

gara- 
mau- 
neša

Veikit greit.

PARDAVIMtJI 4 dideli lotai, West 
Pullmane, skersai kelio nuo Ke- 
reckio daržo, prie 123 St., netoli 
lietuvių katalikų bažnyčios, kaina 
$5000 už viską, pusė pinigais, kitus 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais. 
Del informacijų atsišaukite pas 

JACOB BZDEK & SONS 
137 E. 118th St.

Pullman 0526
———

— .......... .. u..............
5245 S. SAWYER AVĖ, 5 kam

barių mūrinė bungalow, pardavimui 
arba išrendavo.įimui, dazinokit pas 

JOHN L. SHERIDAN CO.,
S. Kedzie Avc. 
Prospect 3630* f » > ’ •

Pardavimui 2 muro namai, 1 medžio 
4453-4451-4449 So. Wood St. 14 pa
gyvenimų. Rendos j mėnesį $250.00. 
Kaina $86,000, arba dar pigiau. Duo
siu ant lengvų išmokėjimų. Parduo
siu sykiu arba po vieną namą. Prie
žastis pardavimo — esu senas, ne
galiu prižiūrėti. 2 muro namai 
medinis.

JOHN HOBOVSKI 
4451 So. Wood St. 

2 floras

GERAS PIRKINYS

ir 1

EKSTRĄ FARMŲ BARGENAS
80 AKRŲ, 35 dirbamos, likusi 

miškas ir ganyklos, 16 galvijų, po
ra arklių, 4 kiaulės, 73 vištos, ne
toli miestuko, stoties, mokyklos, 
parduosiu per pusę pigiau, už 
$3000, be stako už $1600. Turiu 
parduoti iki gegužės 1, nes turiu 
dvi farmas. Atsišaukit greitai

J. MIKUCIONAS.
Box 34, Irons, Mich.

4'< I H— .........   S

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTF1LZ, Manager

> ............................................. i ..............

Ave,

5312
Tol.

Pardavimui bizniavas namas, krau
tuvė ir 3 flatai iš užpakalio, arti di
delio krutamu paveikslų teatro. Už
dirbsite 20% ant investmento.

HERMAN W0LLNER 
3302 So. Halsted St.

5

$500 CASH, naujus moderniškas 
5 kambarių bungalow, stikliniai 
(Kirčiai, Eberhart Avė. Savininkas 
Hurrison 4064.

6618 FRANCISCO AVĖ. Gražus 
kambarių bungalow, karštu vande
niu šildomas, $10,000, cash $2000, 
išmokėjimais. Pickctt & VValsh, 

Vincennes 6200.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
cernė su namu ar be namo, arba 
mainysiu ant mąžėsnio namo, Biz-J 
ni« eina gerai, geroj vietoj, viso
kių tautų apgyvėnfa.

Kreipkitės:
4238 S. Califomia Avė., Chicago 

Tel. Lafayette 1173

GERA VIETA DEL ROAD HOUSE
Frontas prieina prie Lincoln ke

lio, 470Y 470, apaugusi gražiais 
džiais, 9 kambarių moderniškas 
mus.

ANT PARDAVIMO nauji mūriniai 
namai, baigiami dirbti, labai pri
einama kaina. Kam gi tamstoms 
pirkti senus namus ir mokėti po 
$16,000 ar $17,000, kad tamstos ga
lite nupirkti naujus namus po 
$13,000, $14,500, apšildomi karštu 
vandeniu. Taipgi turime ir bun- 
galovv ant pardavimo. Imam kon
traktus, darau teisingus aprokąvi- 
mus ir teisingą darbą. Šiuo reika
lu kreipkitės pas

JUOZĄ GAUDUTI 
Building Contractor 

6551 S. Francisco Avė. 
Tel. Republic 8761

me- 
na-

vie-VIŠTŲ farma, 4 akrai, yra 
tos dėl laikymo 4000 vištų, geras' 
namas ir gera transportacija. I

NAMAS, krautuvė, (1 kambariai 
gyvenimui, tinkantis visokiam biz-

(
n? uiinųiiiiip vinoniiiin

niui. Parsiduoda su mažu {mokėji
mu, matykit savininką. 7044 Archer 
Avė*

Mes turime pilną pasirinkimą Į 
farmu Fox River Valley. Jeigu jus 
žingeidaujate, tai rašykite dėl uuj 
rodymų. P./. W. Adrick Rcalty, 7t 
East State St. Geneva, Iii, Phone 
Geneva 673< v

PIRKITE nuo savininko tiesiog 
muro 5 ir 5 kambarių namai, karš
tu vandeniu Šildoma, maudyklės, 
ice box, stikliniai porčiai. Parduo
siu tūkstančiu dolerių pigiau negu 
man kainavo, arba mainysiu ant 
namo, vieno pagyvenimo. Savinin
ką galima matyti nuo 6 vai. vak. 
kasdien, o subatoj nuo 12 vai., o 
nedčldieniais visą dieną.

5206 S. Peoria St. 
Tel. Boulevard 6670 

K. Poška.

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

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

I — >

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir va
karais ir jus galite uždirbti kol 
mokinatės. Musų išmokinimas pri
rengs jums darbą arba patys ga
lėsite eiti į biznį. Atsišaukit arba 
rašykit

Intirnationul Barber CollcRe, 
672 and 651 W, Madison St., 

CHICAGO, ILL.


