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Lietuva jungias su Rusija irVoKietija
Siekiamos panaikint Len 

kų “koridoriai
Kongresmanas Berger reika 
lauja pripažinti Sovietų Rusiją

Lietuva daro sutartis su 
Rusija ir Vokietija

Siekiamos panaikint “korido
riai”; Lietuva gali atgaut 
Vilnių, netekti Klaipėdos.

LONDONAS, bal. 29. [Chi- 
cagos Tribūne koresp. John 
SteeleJ. — Kaipo pirmi Rusijos 
su Vokietija sutarties vaisiai, 
derybos jau beveik pabaigtos 
dėl trilypės sutarties tarp Ru
sijos, Lietuvos ir Vokietijos. 
'Tarptautinių santykių rutulo- 
jimies šiaurinėj Europoj, ta 
sutartis turės didžiausios svar
bos.

WASIIINGTONAS,
Victor Berger, vienintėlis so

cialistų atstovas kongrese, kal
bėdamas vakar atstovų bute so
vietų Rusijos pripažinimo klau
simu, pareiškė, kad Jungtinių 
Valstijų valdžios politika nepri
pažinti Rusijos esanti labai 
cvaiia.

li

Socialisty kongresmanas 
ragina pripažint Rusija—-- ,—.

Valdžios nusistatymą 
žlnt SSSR Bergeris 
“kvaila politika”

bal. 29.

nepripa-
vadina

[Pacific and Atlantic Photo]

Prietaisas “munšainui” varyti, kuris, buvo demonstruojamas senato prohibicijos tyrimo 
komisijai.

....

.i -

Bergeris pareiškė, kad ir jis 
.pats neturįs jokios simpatijos 

Pakanka žvilgtęlėt į žemėla- Rusijos komunizmui.

Mokslininkas smerkia 
Anti-Saloon Lygą

Londono korespondento Rilius dėl anglies kasykly
nuotykiai Rusijoje kontroliavimo

pi, kad pamatytum naujosios 
kombinacijos svarbumą.

lygiai 
jokios

Senatas patvirtino Cecho 
Slovakijos škuly sutartį

Nori daugiau teisiu mole 
rims Francijoj .

WASHINGTONAS, bal. 29.
Senatas vakar 53 balsais 

prieš 17 patvirtino padarytą su 
Cechoslovakija sutartį dėl jos 
skolų mokėjimo Jungtinėms 
Valstijoms. čechoslovakija 
kalta Amerikai 115 milionų do-

Prezidentas Coolidge pasirašė 
senato praeita savaitę patvir
tintą Italijos skolų sutartį. Jo 
parašo laukia dar sutartys su 
Belgija Latvija, Estija, Rumu
nija ir čechoslovakija.

PARYŽIUS, Francija, bal. 29. 
— Parlamento atstovas Rene 
Richard pasiūlė įstatymo suma
nymu, kuriuo moterų teisės* bu
tų beveik sulygintos su vyrų 
teisėmis prieš įstatymus. Ei
nant tuo įstatymo sumanymu, 
vedusi moteriškė turi teisės da
ryti su savo turtu ir nuosavy
be kaip tinkama. Juo užginama 
vyrams bendru turtu elgtis sa
va nuožiūra, be žinios ir prita
rimo savo žmonos.

11 arabų užmušta laive;
18 kitų pasigendama

Amerikos universitetai 
darą skirtumų žydams

Lietuva, — išskiriant siaurą 
“koridorių”, kurį Lenkija 1921 
metais išveržė iš rusų, paplė- 
tus jį dar užgrosimu Vilniaus, 

sudaro nuolatinę jungę tarp 
Rusijos ir Vokietijos. Nė Lie
tuva. nė Rusija niekados to ko
ridoriaus sukūrimo nėra pripa
žinusius. Girdėt tatai, kad vie
nas sutarties tikslų esąs tą ko
ridorių nušluoti, rusų teritori
ją atiduodant vėl Rusijai, o 
Vilniaus kraštą grąžinant Lie
tuvai.

kaip kad jis
simpatijos Italijos fašizmui.

“Abudu jie, tiek komuniz
mas tiek fašizmas, yra w a r 
b a b i e s (karo kūdikiai)”, 
pasakė Bergeris. 4 
b y ;
kais, italų b a b -y 
juodais plaukafs. šiaip 
skirtumo tarp jųdviejų 
nėra.

Prohibicininkų organizacija 
esanti pikčiausias Jungtinių 
Valstijų priešas

WASHINGTONAS, bal. 29.
va

NEW YORKAS, bal.
Rusų b a - Columbijos universiteto 

gimė su raudonais plau- 'dentas N Molas Murray 
r gimė 'su 

kitokio 
beveik

viešpa- 
purtosi

Antras vėl tikslas yra —pa
naikinti Dancigo koridorių, ku
ri dabar laiko įlenki ja ir kuris 
laiko atkirtęs Vokįetiją nuo 
jos rytų Prūsų dalies.

Jei tos dvi permainos žemė
lapy bus padarytos, tai naujoji 
trilypė sąjunga sudarys vieną 
ištisą barą nuo Žiemių jūrių iki 
Ramiojo vandenyno, o šiauri
nės Pabaltijo valstybės, kurios 
yra nepalankios Rusijai, bus
izoliuotos.

Sako dar, kad sutarty numa-j 
tomą, kad — jei minėti atitai
symai bus padaryti - Lietuva 
grąžinsianti Klaipėdos uostą 
Vokietijai, o Vokietija, atsily
gindama, savo lėšomis pastaty- 
sianti Lietuvai naują uostą Bal
tijos jūrėse.

“Priežastis, dėl kurios 
taujančiosios klasės 
raudonplaukio kūdikio, yra ta, 
kad jis smurtu užgavo šventą
sias privačias nuosavybės tei
ses, o juodaplaukis kūdikis to 
nepadarė.

“Musų politika Rusijai* yra 
visai kvaila,” sakė Bergeris to
liau. “Kokios mes turime teisės 
sakyti, kokią valdžią Rusija tu
ri sau įsisteigti? Mes pu domės 
komunizmo. Bet rusai taipjau 
nemėgsta mūsiškės valdžios 
formos. Tatai mes tiek pat 
teturime teisės sakyti jiems, 
kokią jie turi turėt valdžią, 
kiek kad jie gali sakyt mums 
dėl musų valdžios.”

prezi- 
Butler, 

kalbėdamas yakąr metiniame 
Psi Ypsilon Klubo susirinkime, 
pareiškė, kad prohibicininkų 
organizacija, taip vadinama 
Anti-Saloon lyga, esanti pra-
gaištingiausias Jungtinių Vals-'1924 metų balandžio
A • • . _ 1 1 • • _ _ • . V t _ t _ *tijų respublikos priešas, kokį 
tik ji kada turėjusi.

Bntler pasakė, kad 
mokanti Jungtinių Valstijų se
natoriams ir kongresmanamš 
papirkau “iš tų 95 milionų do
lerių, kuriais lygu andai gyrėsi 
Washingtone”, ir apmokanti vi
sas jų kelionių išlaidas, kai jie 
važinėją po visą šalį laikydami 
“spyčius” už prohibiciją.

Mokslininkas pasakė, kad 
prohibicijos įstatymas turįs būt 
atšauktas, kadangi jis negalįs 
būt įvykdytas “nepatrempiant 
žmonių teisių, konstitucijos 
statutų, kaip kalnai senų.”

ta lyga

ir

Neramumai Korėjos sosti- flumanijoj kariuomenė
• y •____l/nlinnti mniMnnėj prieš japoniečius kelianti maištą

Ryšy su buvusio Korėjos impe
ratoriaus mirtim Seule keli 
japoniečiai sužeisti

AR NORI U PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jum* nereika
lingas per paskelbimus Naujie* 

, nose.

TOKIO, Japonija, bal. 29. — 
Telegramos iš Seulo praneša, 
kad mirus praeitą sekmadienį 
buvusiam ‘Korėjos imperatoriui 
Yi Vangui, Seule įvykę korėjie
čių neramumų. Ties administra
cijos 
jiečių 
mins 
kurių
cininkas, buvę skaudžiai sužeis
ti.

triobesiu, sostinėj, kore- 
minia puolus kelis žy- 
japoniečių valdininkus, 
du, o taipjau vienas poli-

skelbimų kai- 
Mažiausia kai* 
colis (apie 30

3,807 automobilių aukos 
Kalifornijoj per 3 

mėnesius

SOFIJA, Bulgarija, bal. 29.— 
Bulgarijos laikraščių žiniomis, 
Rumunijoje kilęs kariuomenės 
maištas. Susisiekimas telegra
fu ir radio Bulgarijos ir Rumu
nijos sienoj visai nutrauktas.

Sako, kad Rumunijos vidury 
taipjau pasireiškia riaušių.
Premjeras Averescu šiuo tar

pu yra Besarabijoj, kur jis ty
rinėja vietos sąlygas.

Du lietuviai, seni drau 
gai, susipyko

SPRINGFIELD, III., bal. 29.
Jonas Norkus, 45 metų, ir 

Mikas Urbanskas, 53 metų, bu
vo geriausi draugai per apie 
trisdešimt metų. Vis kas buvo 
gerai, kol vakar rytą juodu ne 

Susi
rokavo ir susipešė. Peštynės 
pasibaigė tuo, kad Jonas Nor
kus dabar guli ligoninėj su ku- 
lipka pilve, o Mikas Urbanskas 
sėdi kalėjime. Susikrimtęs Mi
kas bandė ir pats nusišauti, tik 

, šautuvas nebešovė.

SACRAMENTO. Gal., bal. 28. susirokavo dėl “burdo”.
— Valstijos departamento pra
nešimu, per šių metų pirmus 
tris mėnesius Kalifornijoj nuo 
automobilių nukentėjo 3,807 
žmonės; to skaičiaus 367 as
mens buvo užmušti, o 3,540 su
žeisti..

{tartas šnipu, buvo 10 savaičių
laikomas kalėjime, pagaliau — Senato darbo komisija 
išvytas laukan kar priėmė bilių, kuriuo teikia-

---------- u [ma Jungtinių Valstijų prezi-
LONDONAS, baj. 29. — Va- dentui galios paimti į savo 

kar į Londoną sugrįžo Londono kontrolę ir operuoti anglies ka- 
Daily News korespondentas, syklas atsitikimais, kai toje 
Edward Riniington, kurs per pramonėje kjla «aštrus krizis. 
dešimtį savaičių buvo laikomas 1 Einapt tuo senatoriaus Cope- 
viename purviname • Maskvos lando (dem., N. Y.) pateiktu' 
kalėjime ir kuriam kas valau-;bilium, prezidentas kontroliuotų 
dą grėsė sušaudymas* taipjau anglies rinką taip, kad

Rimingtonas išvyko į Rusiją anglis butų parduodama varto-
► mėnesį tojams “prieinama kaina”. Įs» 

kaipo valdžios technikos eks- tatymo vykdymui butų sudary- 
pertas viename šilko fabrike'tas tam tikras federalis kasyk- 
Maskvoj. Vėliau, sovietų užsie-'lų biuras.
nio ministerijai pritariant, jis 
buvo paskirtas eiti laikinai Dai
ly Nevvs poĮrespondento parei
gas.

Šių metų sausio 17 jis kable- 
grama pranešė apie Kamenevo 
kritimą 
veikiausiai 
verstas i r 
cenzūra tą 
Bet vienuolikai dienų praslin
kus, Rimingtonas buvo čekos 
areštuotas. Uždarytas vienišai, 
jis nuolatos buvo kvočiamas ir 
grumojamas sušaudymu. Da
bar jis buvo iš sovietijos išgui
tas.

MARSEILLES, Francija, bal. 
29.
buvo užmušti vienuplika arabų< 
kurie pasislėpę jame keliavo,rrš 
Alžiro, Afrikoj, į Marseilles. 
Jie buvo užmušti, kai plaukiant 
labai Neramiomis jūrėmis sulū
žo apatinėse laivo dalyse ang
lies aruodai, kame jie buvo pa
sislėpę.

Sužinota kad be žinomų vie
nuolikos užmuštų, laive slapstė
si dar aštuoniolika kitų arabų; 
kas su jais atsitiko, dar nesuži
nota.

Garlaivy Sisi Ferruch

Del atlyginimo buvu 
siems Vokietijos 

valdovams

Anglijos darbo unijos 
remia angliakasius

pažymėdamas, kad 
greitai busiąs nu- 
Zinovjevas. Sovietų 
pranešimą praleido.

Moteriškė badavo 24 
dienas, gavo 600 

markių
BERL1NAS, bal. 28. Vie

na moteriškė, Erika Kisse, su
lygo išbadanti ,24 dienas, »ir ji 
tatai padarė! uždaryta stiklo 
narve ji išbuvo per tiek laiko 
nevalgius. Bet už visą tą savo 
marinamos ji laimėjo vos 690 
markių, arba apie 145 dolerius, 
ir dabar sako, kad daugiau nie
kados tokių laižybų nebedary-, 
sianti.

LONDONAS, bal. 29. — li
nijų, priklausančių “trade uni
jų” kongresui, vykdomoji tary
ba šiandie priėmė rezoliuciją 
teikti visokios paramos kasyk
lų darbininkams atsitikime, jei 
jie neprieitų prie susitarimo su 
kasyklų savininkais.

Ispanų aviatoriai atlė
kė į Indo-Kinuos

HANOl, Francuzų Indo-Ki- 
nai, bal. 28. Skrendantieji Į 
Japoniją ispanų aviatoriai, kap. 
Loriga ir Gallarza, vakar iš 
Saigono atskrido į Hanoi. Iš 
čia jie skris į Kantoną.

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

Dalinai apsiniaukę ir nenu
sistojęs oras; nedidelė tempera
tūros atmaina; stiprokas pietų 
vakarų ir vakarų vėjas.

Vakar temperatūra siekė 
nimum 40°, maksimum 7(J° 

šiandie saulė teka 5:48, 
džiasi 7:46 valandą.

mi- 
F.

AREŠTAVO VYSKUPĄ

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
29. Iš Pachuca praneša, kad 
vietos vyriausybės įsakymu ta
pęs areštuotas vyskupas Man- 
riųuez Zarate, kurstęs katali
kus neklausyti Meksikos konsti
tucijos dėsnių, liečiančių tikybi
nes įstaigas.

PASMAUGĖ ŽMONĄ IR PATS 
NUSIŽUDĖ

SEYMOUR, Ind., bal. 28. — 
Versdamas savo žmoną pasaky
ti, kur ji paslėpus jo šautuvą, 
vietos farmerys William Ben- 
nett, 65 metų, mirtinai pasmau
gė ją. Po to atsisėdęs automo
bily pats nusišovą. Parako liep
sna padegė jo rūbus, o nuo jų 
užsidegė ir automobilis. Nusižu
dėlio kūnas buvo skaudžiai ap
degęs.

NEW YlįRKAS, bal. 29.
Kalbėdami mitinge dėl vajaus 
surinkti $1,090,000 žydų aukš
tajai mokyklai įsteigti New 
Yorke^A^ilphas Lewisohn ir 
Gatavus A. Rogers kaltino di
džiąsias Amerikos kolegijdk ir 
universitetus, kad jie darą skir
tumą žydams, nepriimdami jų 
studentais lygiomis su nežy- 

'dais. Tokiu nusistatymu prtwš 
žydus pasižymį Harvardo, 
Darthmoutho, PrincetonO, (Ko
lumbijos ir kiti universitetai.

Francijos biudžetas 
parlamentd priimtas .
FAHYžJUS, bal. 29. Fran- 

ei jos atstovų betas ir senatas 
pagaliau susitaikė dėl biudžeto 
ir jį priėmė. Priimtasai biudže- 

milionusBERLINAS, bal. 29. Ka- tas numato 37,498 
talikų (centro) partija pasiūlė frankų pajamų ir 37,338 milio- 
reichstage įstatymo sumanymą 
atsiskaityti su ex-kaizeriu ir 
kitais buvusiais Vokietijos val
dovais.

Įstatymo sumanytojai irori, 
kad atsiskaitymą išspręstų tam 
tikras teismas, kurs savo spren
dime vaduotus principu, kad 
buvusieji valdovai turi nešti 
kare nuveiktos Vokietijos sėk
mes lygiai taip, kaip kad ir ,kiti

imis frankų išlaidų, 
pajamoms pranešant 
160 milionų frankų.

. Parlamentas savo 
paliovė iki gegužės 27

tuo budu 
išlaidas

posėdžius 
dienos.

Graibys senovės Cezarų
paskendusių laivų

Užmušė savo tėvų

28.LEXINGTON, Mo., bal.
Thomaš x Martin, 30 metų, 

mėsininkas, susivaidijęs su sa
vo tėvu, nušovė jį. Tėvažudys 
areštuotas.

Z

ROMA, Italija, bal. 29. — 
Diktatorius Mussolini įsakė 
pradėti graibymus Nemi ežero, 
netoli nuo Romos, dugną, idant 
suradus ir iškėlus du senovės 
Romos Cezarų paskendusiu pra
mogos laivu, su visomis seno
vės civilizacijos brangenybėmis. 
Vieta ežere, kur tuodu laivu 
paskendę, yra apie 300 pėdų 
gilumo. •

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

i
• • o *1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 

siuntimo sistemą, kurios pagelba galima iš
mokėti į 4-6 dienas už 50 centų;

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

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

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

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

Iš kitų' miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAlčIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, 111

IMPERFECT IN ORIGINAL
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rikų.
Rocbester yra svarbiausias 

audinyčių centras Jurtg. Vals-

micsto.
Albauy—sostinė - turi dau-

skaitlin- 
valstybe 
imigran- 

nes

. čebatų, pianų, kartonų, saldai- 
ir Atlantiko Okeanas, į nią, marškinių ir kalnierių fab-

EROVes skYRIUS B4M

ienatinis
ir tikras 

užvaduotojas 
motin y pienoltima 
r.^alipendikudi- 
hiusavokrulimis

EAfiLEBRAND
CONDBNflED MllA

LiŪ 6

Icuirtną 
a u a 11 • 

zU,»al lletu- 
tldkai pamok® 
taip prlžluritl 

Ir neneti save ir 
jūsų kųdlk|. tAklrp- 

_.te ir\. prlsiųsklte 
šiandie su jūsų vardu 

Ir adresu.
THE BORDEN COMPANT 

Borden Bldf. New York

KIMBALL
Grojikliai Pianai

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

fel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

•Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
228 W. 38tto Chicago, (11

Jei nori turėt 
nuolatini draugą 
Skaityk Naujienas.

Look
to your health. Bpsom 
Salta is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

EP50M
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
At yotir druggitt, 2Sc

The Koight Laboratortca. Chicst^i

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ

KŪDIKIŲ SVE

oTRAI^PSNIS

Maudymas

Kūdiki reikia kasdien prausti, laiką 
nureguliuojant pagal laiką penėjimo 
ir pravėdinimo. Geriausia yra rytas, 
bet galima ir vakare. Nereikia kūdi
kio maudyti po penėjimui, arba neuž
ilgo prieš išvedimą laukan. Iki bam
ba neužgis, reikia trinti tik su kem
pine. Po to vartoti vonelę. Per pirmą 
mėnesi vandens temperatūra lai būna 
apie 95—lOO laipsnių Fahrenheito, 
laipsniškai mažinant iki bus 90 gale 
metų. Rekomenduojama įsitaisyti 
maudynės termometras. Ausis ir nosį 
reikia švelniai įšvalyt su vata. Seilių 
gleivė gerklėje pas kūdikį taip ploną, 
kad mažiausias patrynimas gali |- 
drėksti ir atverti kelią užsikrėtimui. 
Todėl patariama, kad motina nepri
leistų burnelei apsipurvinti ir tada 
nereikės plauti. Po šeštam mėnesiui 
kūdikio gerklę galima valyti su 
minkštu audeklu nemygant, o kada 
dantys pasirodo, tai galima vartoti 
švelnų Šepetuką. Kaip tik kūdikis už
auga tiek, kad gali mokintis, reikia 
jj pratinti dantis valyti.

Maudymas

Mušta r-

Soda Prausima*. — Prausimas su 
soda patarnauja gana gerai tada, ka
da šilta, ypatingai vasarą. I kiekvie
ną galioną vandens reikia dėti du 
šaukštelius sodos. Vandens tempera
tūra turi būti ta. prie kurios kūdikis 
jau pripratęs. Užtenka laikyti jji dvi 
ki keturių minutų. Odoje*tada ne
turėtų būti jokio trynimosi. Kudikj 
reikia nusausinti su, švelniais abru- 
sais. - \ : .

Skrudų prausimas. — Skrudos irųi 
naudingos dėl karščių. I vandenį rei
kia viena puodeli skrudų ir da- 

į ryti taip kaip Modos j
Muštardon prausimas.

(los prausimai naudingi nerviškumo ir 
nemiegojime. Prirengiant maudynę, 
dėk pilną šaukštą muštardos į Šešius 
galionus šilto vandens. Kudikj laikyk 
vandeny dvi ar tris minutas, o išėmus 
gerai nutrink odą ir tuoj guldyk. 

Į Tuo budu kūdikis gaus ramaus ir at
gaivinančio miego. ’ \

Didžiausia problema kiekvienos mo
tinos vra tada, kada, jos krūtų pienas 
išsenka, ir jai rupi kokj maistą reikia 
kūdikiui duoti idant jis sveikas butų 
ir augtų stiprus ir vikrus. Borden’s 
Eagle Pienas išrigo tą problemą tui- 
stantimis ir tukstantimis motinų bėgy 
paskutinių) šešiosdešimts metų. Dau
giau vaikų tapo išauklėta su Eagle 
Brand negu su visais kitais prepara
tais sykiu sudėtais. Žindyk, supranta
ma, pati kudikj, jei gali, btt neban
dyk visokių maistų apie kuriuos ma
žai žinai. Eagle Pienas yra sveikas 
ir grynas, beto lengvą! suvirškomas.

Jei jūsų kūdikis turi spuogus, jus 
surasite, kad su Cadum Ointment jus 
greitai išdžiovinsite juos ir jie patys 
nukris žemėn ir oda paliks daili ir 
sveika. Jo džiovinanti ir gydanti jė
ga prašalina niežėjimą tuojau. Ca
dum Ointment yra Francuziškas pa
rengimas padarytas Amerikoj ir ne
kenks kad ir švelniausiai kūdikių odai

Yra keletas nurodymų, kuriuos gy
dytojai sųuteikia moterims prieš gim
dymą kūdikio. 1. Valgyt lengvai virš
kinamus maistus, daržoves, daug gru- 
d ir sėlenų. 2. Gerkjt daug vandens. 
3. Susilaikyti nuo perdidelio svirimu, 
nevalgyt saldžių valgių ir riebių 
valgių. 4. Gerkit užtektinai pieno ir 
vartokit jį su Kellogg’s All-Bran. 
Kelloggs All-Bran yra gamtinė gy
duolė nuo užkietėjimo. Tai yra javų 
produktas, labai švarus kuris veikia 
gerai ir lauk ėjimus pasidaro regu
liaria ir natūralia.

Betilta K. Landės, Seattle, 
VVash., naujai išrinktas majo
ras. Tai pirmas atsitikimas to 
miesto istorijoj, kad majoro vie
ta tenka moteriai.

Penktadienis, Baland. 80,
IrtUesta ir tų miestų industrijos, gali bufi mokytojais mokyklo-1 praktikuoti šioj valstybėj, jeigu 
k|New York’o miestas netik se. Ateiviai gydytojai negali neturi pirmų popierų. [FLlS].

I Amerikos svarbiausias uostas ■ ■ • . > ■ s. - . ......I Amerikos svarbiausiai uostas 
ir finansinis centras, bet yra 
didžiausias industrijų centras. 
Šio miesto svarbiausios indus- 

i trijos yra drabužių, meblių, ma
šinerijų, cukraus, tabako ir ci
garų, taukų dirbtuvės, ir muzi- 
kališkų instrumentų fabrikai.

Buffalo drabužių, millų, au
tomobiliu dalių, aeroplanų ir 
statymo medžiagos irtdUstrljos, 
liejinyčių ir mašinų dirbtuvių 
produktai. Buffalo seka Pitts- 

, burgh’ų plieno ir geležies pro
duktais. Miestas gauna milži
niškos elektrinės jėgos iš Nia-

Ne\v York’as netik 
ginusiai apgyventa 
Jungt. Valstybėse, bet 
tams yra interesingiausia, 
beveik ketvirta dalis visų imi
grantų, kuomet atvyksta Ame
rikon, laikinai arba nuolatai jo
je apsigyvena.

Albauy yra New York’o sos
tinė.

Valstybes plutas yra 19,2(11 
ketvirtainės mylios, arba Ang
lijoj didumo. Oras mainantis, 
gali būti labai šaltas ar labai 
šiltas, žiemą šiauriuose daug 
Šalčiau, negu pietuose, kur ran- i gara Falls, kurie visai netoli to 
dasi New York’o miestas.

I šiaurius randasi Ontarię 
ežeras ir Canada, Į rytus Ver-' gelį geležies liejyklų, kurpių, 
mont, Massachusctts, Connecti- 
eut, i 
pietus Atlantiko Okeanas, New 
Jersey ir Pennsjdvania, į vaka
rus Erie -ežeras. Hudson upė 
su savo prielipe Mohawk yra lybėse, čion auginama visokios 
šios valstybės svarbiausia upėj sėklos ūkiams ir daržovėms. 
Tos dvi upės padalina valstybę Į čionais taipgi randasi drabužių, 
į dvi dalis, prasidedant nuo [kurpių, čebatų, geležinių daik- 
Buffalo- ir dasiekiant New tų ir fotografiškų reikmenų 
York u miestą. Yra tai svarbiau
sias susinešimo kelias Suv. Vals
tybėse, nes sujungia vakarus 
su Atlantiko Okeanu.

192(1 m. New York’o valsty
bėj buvo 1(1,385,227 gyventojai, 
iš kurių 82.1 nuošimtis mies- 
uose gyveno. Daugelis Ame

rikos didžiųjų miestų randasi 
šioje valstybėje. Nerw York’as, 
didžiausias miestas Jung. Vals
tybėse, po Londono didžiausias 
pasauly, dabar užima pirmų 
vietą kaipo pasaulio didžiausias 
išsiuntinėjimo uostas. Sulig 
paskutinio gyventojų cenzo, gy
ventojų turėjo 5,620,048. Buf
falo ant rytinio / krašto Erie 
ežero apie 450 mylių į &iavix-va- 
karus nuo New York’o yru 
valstybes antras didžiausias 
miestas. Rochester su 295,750 
gyventojų randasi netoli Onta- 
rio ežero, apie 80 mylių į rytus 
nuo Buffalo. Syrauuse su 171,- 
717 gyventojų randasi,tarpe Al- 
bany ir Buffalo. Albany turi 
113,314 gyventojus ir randasi 
113 mylias j šiaurius nuo Ne\v 
York’o miesto ant Hudson upės. 

’Yonkers su 100,176 gyvento
jais randasi visai netoli New 
York’o miesto. Sulig-federalio 
cenzo Utica 192(1 metais turė
jo 94,156 gyventojus, bet 1925 
m. turėjo 101,604. Visi kiti 
turi mažiaus 100,(MM) gyvento-.
iv-

Dauginus kaip ketvirta dalis 
(26.8 nuošimtis) gyventojų yra 
svetimšaliai kuomet vaikai sve
timšalių ir maišytų tėvų sudaro 
didesnį nuošimtį gyventojų, ne
gu piliečiai vietinių tėvų.

Beveik visuose miestuosd yra 
tiek daug įvairių svetimšalių, 
kad beveik kiekviena Europos 
valstybė atstovaujama.

New York’e daugiausia yra 
rusų, italų, vokiečių, čekų, lie
tuvių, etc.; mieste yra daugiau 
žydų negu bile kitame mieste 
pasauly. Buffalo- lenkų, vo
kiečių, italų. Bochester— 
vokiečių, rusų, lietuvių. 
— italų, lenkų, vokiečių, 
bany- italų, vokiečių ir 
Syracuse italų, vokiečių, 
kų. Yonkers—italų, austrų ir 
lenkų. Schanectady—italų, len
kų ir vokiečių. Troy— italų, 
vokiečių ir lenkų. Binghamton 
—čekų, italų, lenkų ir vokie
čių. Troy italų,# • vokiečių ir 
lenkų. Binghampton — čekų, 
italų ir lietuvių.

Kaipo pirklybin& valstybe, 
Ne\v York’as užima pirmą vie
tų tarpe visų Amerikos valsty
bių. Industrijų yra visokių. Tar
pe svarbiausių industrijų yra se
kančios drabužių, šilkų, kaili- 
nių-ve|tinių skrybėlių, pančia- 
kų, megztinių, kaurų, kailinių, 
skerdyklų, mėsos pardavime, če
batų, kurpių, patentuotų vais
tų, ir muzikališkų instrumbn- 
tų industrijos, i 
mašinų' dirbtuvių 
statymo medžiagos

fabrikai.
Suracuse -gamina automobi

lius, automobilių dalis, trukus, 
plytas, inžinus, katilus, porce- 
linius daiktus; sodų, skalbiamas 
mašinas, rašomas mašinėlės, ir

u

aš bandžiau
juos visus!”

Taipgi GryrtftS 
be prieskoniu 

2’/i svaro kenal

SANTAL 
MIDY 

Greitai sušvel
nina s k a u s - 
mingą nusišla- 
pinimą. Sau
gokis pamėg
džiojimų. Pa
stebėk ž o d j 
“Midy”. Par
siduoda visose 
vaistinyčiose.

BULGARIŠKA ŽOLIŲ ARBATA 
Pavasarinis Tonikas Del kraujo

Atšviežinkit savo sistemų. 
Jauskitės daug metų jaunesniu. 
Sustiprinkit savo kraują.
Nusipirkit pake!j nuo savo aptieko- 

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

( KOPFLAVORED

*ey malt $v*

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatinio bu

du, kuriuo kūdikis gali jums pa
sisakyti, kad jis jaučasi nesma
giai.

Kiekviena motina Žino ar jos 
kūdikis verkia dėl iialkitno, 
skausmo >ar pykčio.

- BAMB1NO
Kūdikių Geriausia Draugas 

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
lis tikrai palengvins jo skausmu 
ir apgalčs jo pyktj, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinis bonkutčs.

Bambino galite gauti pas savo 
vaistininką arba tiesiai ii labo
ratorijos po 35c. už bonką.

RICHTER A CO. 
and So. Sth Sts.

rooklyn, N. Y.

italų,
Utica

Al-
rusų.

len-

skalbinyčių ir 
produktai, 
produktai, 
dirbtuvės, 
elcktriki-popieriniai fabrikai, 

lės mašinerijos, sviesto, sūrio 
r pieno produktai, ir t.t.

N\ve Yorko valstybes didžiausi

Yotikers —kaurų, skrybėlių 
giirtiinių daiktų/ fabrikai, eleva
torių Ir elektrinių motorų dirb
tuvės, cukraus dirbtuvės ir ma
žių dirbtuvės.

Utica -daugelis vilnonių, 
medvilnų ir .mezginių daiktų 
fabrikų, vagonų fabrikai, pe
čių dirbtuvės, garinių inžinų, 
tikiu įrankių, ginklų ir drabu
žių dirbtvuės.

Trr y pravtirdžiuofas kalnierių 
miestas, nes užimu pirmą vietą 

kalnierių ir marškinių produk
cijoj. .

New York’as turi labai ipa- 
žai anglies, bet daug vandens. 
Didesnė žem 
mė, neš 
1920 m. valstybėj buvo 193,195 
ūkiai. Apskritai imant, kiek-į 
vienas ūkis turėjo 106. akrus 
žemės, ir kiekvieno vertė, aps
kritai, buvo $9,879. Patys sa
vininkai operavo 151,717 ūkių, 
ūkių mąnadžeriai operavo 4,-! 
376, arenduotojaD 27,102, arba 
17.3 nuošimtį. 25,776 ūkininkai 
buvo svetimšaliai. Iš kurių dau
giausia buvo vokiečiai (5,838), I 
ir italai (1,782). Vientik Wis- 
consin’e yra dauginus pieniny- 
čių, negu New York’e. New 
York’e yra daugiau avių, negu 
bile kitoje Atlantiko valstybėj. 
1924 m. 3,191,000 svarų vilnos 
nukirpta. Tais pačiais metais 
valstybės obuolių produktų par
duota už $25,000,000.

Politiškai New York’as 
dalintas j 43 kongresinius dis- 
triktus. Piliečiai išrenka 51 j 
senatorių (terminas—dviejų'
metų), ir 150 surinkėjų (ter
minas—vienas metas) valdyti 
valstybę. Susirinkimas susiren
ka kas met. Valstybes guJier- 
natorius renkamas ant dviejų 
metų. Balsuotojai turi būti pi
liečiai, turi valstybėj išgyventi 
vienus metus, apskrityj ketu- 
rius mėnesius ir mieste tris
dešimts dienų. Balsutojai, gy
venantieji miestuose, kurių' 
cenzas su virš 1,200. turi užsi- 
registrutoi pirm negu gali bal
suoti. t

Valstybės legališkos šventės 
yra sausio 1 (Nauji Metai), 
vasario 12 (Limįoln’o Gimimb 
Diena), vasario 22 (WashingT 
ton’.o Gimimo Diena), gegules 
30 (Kapų Puošimo šventė) lie
pos 4 (Nepriklausomybės šven
tė), Darbo Diena, Generalių 
Binkimų Diena, spalio 12 (Co- 
lumbus diena), Dekavones Die
na ir gruodžio 25 (Kalėdos).

Informacijų tų, kurie dar 
neturėjo progos, tapti Jungt. 
Valstybių piliečiais, paduoda-, 
me įvairius įstatymus, kurie 
liečia ateivius. New York’e 
ateivis negali medžioti, neišsi- 
ėmęs specialio leidimo. Ateiviai 
samdomi kaipo darbininkai vie
šiems darbams tik jeigu nega 
Įima tokiems darbams gauti už
tektinai piliečių. Ateiviai nė-

pi? ariama že- 
af vaisinga.

pa-

ANHEUSER-BUSCH

Budhreeiser
TIKRAS APYNIŲ SALYKLO SIRUPAS
WESTERN SALES CORPORATION

Distribiutoriai Chicago, 111.

Nariams Amalgamated Clothing Workers
Pagal jaigyvenusiy įpročių, Amalgamated Clothing Workers

of America Apvaikščios 1 dieną Gegužio

TARPTAUTINE DARBININKU ŠVENTE
THE CHICAGO JOINT BOARD, A. C. W. of A. 
įsako Visiems nariams, kad neitų darban

Sukatoj, Gegužio 1,1926
I

ir prisidėti prie

GEGUŽINES ŠVENTES APVAIKSGIOJIMO
Ashland Auditorium

Ashland Boulevard ir Van Buren St. 
2:00 vai. po pietų

JOSEPH SCHLOSSBERG,
Tarptautinis Sekretorius Amalgamated Unios pasakys svarbiausią 

prakalbą temoje:

“Ką Gegužės Pirmoji Reiškia 
Darbininkams”

CYRENA VAN G0RD0N
Prima Donna iš Chicagos Civic Operos sudainuos keletą dainų

ALEXANDER ZUKOVSKY
vadovaus orkestrą, kuri susidės iš 

CHICAGOS SYMPHONY ORKESTROS NARIŲ

Vakare, 8:30 vai. šokiai Ashland Auditorium
Tikietus galite gauti pas savo Šapos pirmininką dykai.
Visi nariai yra prašomi dalyvąuti Gegužinės Apvaikščiojime po 

pietų ir vakare.

SIERINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai fl* i *7E 
nakvinei ...................... I ■ I V

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

Tel. Boulevard 4552

SWEET-0RR
UNIJOS PASIŪTOS

TUG-O-WAR KELNES
sYKJSfi«»

Tokios Kelnės kur 
šeši vyrai negali 

perplėšti
Tūkstančiai vyrų mate de

monstruojant, kuri patvirtina 
be abejonių, kad SWEET-ORR 
Tug-o-war Kelnės ir siutai yra 
stipresni ir gerai nešiojasi, ko
kius jus galite nusipirkti. Mes 
pasiūlome bile šešiems vyrams 
perplėšti tas kelnes laike tug-o- 
war bandymo. šešios kelnės 
Dykai bile šešiems vyrams. Kas 
galt tai atlikti?

Kelnės $3.50—Siutai $8.50

Leo’s Army Store
4612 So. Ashland Avė.

EDUCATION COMMITTEE, 
Chicago Jpint Board, A. C. W.'of A.

Operacijos

t

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

Daugelj iogydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

IšcgzaAiinavinuis ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL
INSTITUTE
505 So. State St.

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

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. N* 
dilioj nuo 9 iki 12 dieną.

... . .1^

—

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 mfinesį: •

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

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBE
193GrandSt. Brooklyn, N. Y

HEMORAIDAI
(pilis)
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Jei jums yra nusibodę 
paprasti...

TZ’NYGUTĖJE- kopijoj rašoma . . . “Per 
didelis susiartinimas gimdo panieką.”

Taip ir yra , . . Jeigu objektas yra be 
pamėgimo ir be gero ir tikro gerumo.
Kaip tik sykį dasilytėsit lupomis Helmar 
jus laimėsit. jus niekomet neužmiršit jų, nes 
jie yra tikri.
Štai kodėl tiek daug vyru nuolat vis maino 
į Helmarus.

Susipažinkit Su

Helmar
Karaliene Žymiausiu Cigaretę

Sol Ellis & Sons,;
Pardavinėtojai Plumbingo fikčerių ir reikmenų

Apšildymo Reikmenų
(Tiktai materiolas arba pilnas {dėjimas)

APSKAITLIAVIMAS DYKAI
Dabokite šiame laikraštyje tolimesnius musų 

pranešimus link
KAINŲ GERUMO
2118-22 So. State St.

CHICAGO, ILL.
Phone: Victory 2454
Dykai Dastatymas

PATARNAVIMO 
4600 W. 22nd St. 

CICERO, ILL.
Phone: Cicero 130 

Atdara Vakarais
įžanginis Pasiūlymas

Musų salesmen’ai kalba jūsų prigimta kalba

Kloseto įrengimas 
susideda iš geros 
rųšies žemos tan- 
kos, sėdynes ir 

bowl
Viskas už 

$14.75

Garsinkities “Naujienose”

JCOJOS

Lietuviai Advokatai m

Telefonai
3241

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Dearbom 9057
Telefonas Boulevard 1989

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rina
Data

nuo 
nuo

įvairių 
ir skau-

TURTINGIAUSIAS
STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

BOHEMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Pritaiko 
Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

pleiskanas, apsaugoja plaukų slin 
kimą ir užlaiko juos labai švariai 
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Milwaukce Avė., 2 fl

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

Kampas 47-to8 
ant 2 lub

per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidų 
tonai be datų nepri 
ut priduodama var

Kellogg Company
Battle Creek, Mlchignn

Vardas ...........................
Adresas ........................
Lithuanian

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Blvd. 3138 
Woiikievicv 
BAN1S

Valgykit 
nu nrba

PuriTan 
Malt

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

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

8 iki 2 vai. po pietų.

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

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
turiu stebėtiną būdą dėl užauginl- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!
Mano gydymo būdas 

minkština plaukus,

Kellogg's ALL- 
todel, kad Jie 

pasekmes 
gali

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

••*•»«>, AT

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
Ofisas: 3103 So. Halsted St, Chicago 

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

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St., Chicago 
Pilone Canal 2591

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

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

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

cOR p?RATfO/V
PRESENTFOR RHjHjpY 

UNITED PROFIT-SH^lįįlVRpy 

ąeNojMufĄMi 64 U*

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 Sb. Wood St.
Telephone Lafayette 7617

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Advokatas
5349 So. Hermitage Arenus 

Tel. Hemlock 1385
Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais U tam., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
Chicago, III.

Senovėj, • laukiniai žmonės 
visuomet basi vaikščiojo.

[FLIS].

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

DR. G. SERNER
Optomet rišt

Lietuvis Akių Specialistas
YaL: Nuo 1 iki 8:30 vakare

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted St.

Ant 2 lubų

Be paraližiaus, iškrypusių 
kojų, ir kitų nesveikumų nuo 
susižeidimų, ir panašiai, daugib 
ma kojų ligų paeina iš negerai 
pritaikintų kurkiu, netinkančio 
stovėjimo ir vaikščiojimo, ne- 
simankštinmo, ir padų musku-j 
lų silpnumo. Gerai pritaikin
tos kurpės, geros ir tinkamos 
formos, daug prisideda prie pa-| 
taisymo silpnų letenų 
nuspaudimų, “kornų”, 
damų narių.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Mankštink visų kūną. Plauk 
kojas kasdien. Jei tai negelbsti 
cik pas chirurgą. Krautuvėse 
perkamieji lenkimų (arches) 
palengvin tojai tiek gali page
li nti, kaip kad raišam krukiai. 
Sukumpusius pirštus, nuospau
dą ir daug kitų ligų chirurgai 
labai lengvai prašalina. Kojas 
gali skaudėti dėl nesveikų dan
ių, tonsilų, tokie nesveikumai 
atidžiai turi būti išieškota 
Vientik letenų lenkštumas be 
kitų kokių nesveikumų gali 
neturėti jokios svarbos.

reguliariai, 
nuteiks 

Valgykit 
du stalavus kauki* 

chroniAkuose at- 
klekvienu val- 

ALL-BRAN 
pagelbės 
grąžina

AKUftERKA 
Pasekmingai pa- 
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
<!ykai moterimi 
[ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Ijouis Philippe, paskutinė 
Francijos monarchistų viltis, 
kovo 28 d. numirė Cicilijoj. 
Louis paėjo iš karališkos Bour- 
bonų šeimos ir turėjų pretenzijų 
į Francijos sostą. Beveik visą 
savo gyvenimą jis praleido iš
trėmime. . . .

Prašalinkit Užkietiejimą 
N u j oi prašalins ir apsau
gos užkieticjimą. Jis yra 
žarnų pravalo intoja« — 
bet ne laxative — neskau
dina vidurių. Veikia ge
rai. Nėra kitų tokių kaip 
Nujol. Bandykit šiandien.

Phone Canal 1718-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ar Jus Žinote Kad-Daugiau Negu Keturesdešimiis 
Ligų Gali Būt Surasta Nuo Užkietiejimo

Mankštink kojų pirštus vai
kščiodamas ant pirštų galų ke
lius kartus j dieną ir kitokiais 
budais.

Tik pabandykit jj 
Reikalaukit nuo 

bite kokių 
pardavinėtojų

Advokatas
S. La Šalie ST., Room 2001
Randolpji 1034—Vai. nuo 9-6 

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

Pėtnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbom St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. HERZMAN^
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pa</al 
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 G iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.
/ fS-rit) iš ryto ir po 8 v. v.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir ĮRobey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8633 
UltraviolėtinS šviesa ir diathermia

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

-'v'

KPAIDTO

[■SlflRING CORPORATION 
iWVORK.N.Y.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 
Roselando Ofisas: 

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

Valandos: Mieste iki pietų; 
Rose)antie po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminąvojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

turi būti praiallntas 
ant visados, 

Gydytojai rekomenduoja 
BRAN nuo užkietėjimo 
žino, jog jos Nuteikia trikras 
kenčianti'ems. Tiktai ALL-BRAN 
būt 100'4. veikiančios dėl pražsuinlmo už
kietėjimo, Tai yra gamtinės gyduolės 
nuo užkletėj.’mo. Kellogg's ALL-BRAN 
iftvalo ir atAviežimi žarnue. Jos taip 
veikia kaip paty gamta Rjiinaa Inuk 
gidaro natūralia ir reguliari*. Jos 
valo visus nuodus i6 jūsų kūno.

Iškirpkite ir atsiųskite šj kuponą

Uikletėjinuis llvyato kitas li
gas, nes jin paleidžia J jūsų 
sistemų pavojingus nuodus. 
Juo ilgiau jie užailika Junų 
sistemoj, ,tuo daugiau atidraH 
nuodų. Štai kodo! užkietėjimas 

tuojau

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo Viela 
. 3323 South Halsted St. 

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

Malonėkite atsiųsti man dykai 
nampelinj pakeli jūsų Kellog- 
g’o ALL-BRAN sykiu su in
formacijomis mano kalboje ir 
kų reiškia ALL-BRAN dėl ne
geros sveikatos ir kaip aš ga
liu iėvengrt užkietėjimo.
Ci <■ 'ii' m iiiiSHgaaggė^——

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Jei valgysit 
Kellogg'a ALL-BRAN 
pagelbą ant visados, 
mažiausiai 
tus kasdien 
itikimuoen i 
glu, Kellogg'a 
garantuojama, kad 
arba groaerninkas 
jums pinigus.

Kellogg'a ALL-BRAN 
maižykit hu virtais arba ne

virtais skanėstais. Bandykit jas recep.- 
tuose, kurtė randas ant kiekvieno pake
lio. Jums patiks jų skonis. Gydyto
jai užražo | receptus Ir rekomenduoja 
Kellogg'a ALL-BRAN, nes jie žino, kad 
Jos gerai veika. Nevartokit pilių arba 
kenkiančių gyduolių. Visuose grosernė- 
se raudonuose Ir žaliuose pakeliuose. Bet 
tkrai žiūrėkit, kad butų Kellogg’a. Pa
duodamom visuose Koteliuose ir restau- 
rantuose,

mums šiandien bu junų vardu ir adresu

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 841 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

STANLEY MANIUS
SIUVfiJAS •

Ofiso vai. 9 A. M. iki 5:30 P. M.
Siutai $85 ir aukščiaus

Goddard Bldg., Tel. Central 4615

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

rz » j J nuo 9 ikt 11 vai. ryte; Valandos y nuo g va|. vakare

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytdjui
Iškirpk šį kuponą kasdieną* ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis: w

Vienas skaitytoj;'^ r skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.^vL. zitztzt t:*..“ *"* ’ v----  —J1— »-u-
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. K' 
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi 
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

..........................   Atkirp čia .................................................
Balandis 30, 1926

= Dr. Lawrence P. Slakis S 
DENTISTAS

2 4454 So. Western Ave« 2 
m ' VALANDOS: J
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare r xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 ik 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880
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LIETUVOS IR RUSIJOS DRAUGINGUMAS.
• •••••

TRIJŲ VALSTYBIŲ SUTARTIES PLANAS.

“TILTAS” TARP VOKIETIJOS IR RUSIJOS.
• ••••• 

KLIŪTYS IR PAVOJAI.

Iš visų Pabaltijo valstybių Lietuva yra draugingiau- 
sia sovietų Rusijai. Ji pirmutinė padarė su Rusija taikos 
sutartį, ir ji niekuomet iki šol neturėjo su ja aštresnių su
sikirtimų. Lietuvos atstovas Rusijoje yra labai geruose 
santikiuose su Maskva, ir Maskvos diplomatai, atvykdami 
j Kauną, rodo savo simpatijas Lietuvai.

Iš to matyt, kokią menką rolę tarptautinėje politikoje 
vaidina religiniai ir kitoki nuomonių skirtumai. Bolševi
kai yra atviri “bedieviai”, o Lietuvos valdžios priešakyje 
stovi fanatikiški “krikščionys”, bet tai nekliudo jiems vie
niems su antrais draugauti.

Chicagos “Tribūne” korespondentas, p. John Steele, 
dabar praneša iš Londono, kad tarp “krikščioniškos” Lie
tuvos ir bolševikiškos Rusijos įvyksiąs dar didesnis susi
artinimas. Jiedvi ketinančios pasirašyti panašią “drau
giškumo ir neitralumo sutartį”, kaip ta, kurią nesenai 
pasirašė Rusija su Vokietija.

Šitoje sutartyje dalyvausianti taip pat ir Vokietija. 
Galutinas starties tikslas esąs išstumti Lenkiją iš Dancigo 
koridoriaus ir iš Vilniaus krašto ir sudaryti tiesioginį 
susisiekimą tarpe Vokietijos ir Rusijos per Lietuvą. Re- 
zultate butų, girdi, pasiekta da ir to, kad šiaurinės Pa
baltijo respublikos (t. y. Latvija, Estija, o gal ir Suo
mija), kurios yra nusistačiusios prieš Rusiją, butų atskir
tos nuo Lenkijos.

•  •

žodžiu, šis naujas diplomatijos žygis Europos rytuose 
yra atkreiptas pirmiausia prieš Lenkiją, taigi — ir prieš 
Franciją. Jeigu jisai bus pravestas iki galo — tuo keliu, 
kurį numato “Tribūne” korespondentas, — tai tarptauti
niai santykiai šiaurių ir rytų Europoje visiškai pasikeis: 
apsiautus iš visų pusių Lenkiją ir atskyrus ją nuo šiau
rių, Rusijos ir Vokietijos sąjunga sudarys jėgą, kuri galės 
sėkmingai priešintis kiekvienai valstybių kombinacijai 
Europoje.

Nėra kalbos, kad Lietuvai tokia padėtis butų naudin
ga. Ji butų jau nebe užkampis, a^ie kurį pasaulis išgir
sta tiktai tuomet, kai tarp jos ir lenkų iškyla ginkluotas 
konfliktas pasienyje, bet — svarbus “tiltas” tarpe rytų ir 
vakarų. Jos saugumu butų suinteresuota tiek Rusija, 
tiek Vokietija; be to, ji naudotųsi ir iš prekybos tarpe pra
moningosios Vokietijos ir agrarinės Rusijos.

Bet, pirma negu svajoti apie šitas tolimas perspekty
vus, reikia neužmiršti, kad kelias prie jų anaiptol nėra ly
gus. Vokietija nelabai gali smarkauti, turėdama po šonu 
apsiginklavusią nuo kojų iki galvos Franciją; o Rusija 
yra subankrutavusi. Rusijos pramonė gyvena sunkų 
krizj; jos červonco kursas smunka — jau yrą netekęs be
veik trečdalio savo vertės. Jeigu Rusija norės gauti pas
kolą iš Anglijęs arba Amerikos, tai ji turės atsižadėti visų 
savo agresingų sumanymų prieš francuzus arba draugin
gas francuzams šalis.

Blogiausiam atsitikime tas pono Steelo paskelbtasai 
planas gali net atvesti Europą prie karo. Sąjungos vienų 
valstybių prieš kitas yra iš viso pavojingas dalykas.

Eugene V. Delis su žmona Bermudoj. Daktarų patariamas, 
jis išvežė j Bermudą savo žmoną, kurios sveikata yra labai silpna.

JUDUOŠIUOJASI.

“Artimo meilę” skelbiantis 
Marijonu organas rado reikalin
ga prilyginti prie Judošiaus 
“Naujienų” redaktorių, kuris, 
girdi, “parsidavė socializmui”, 
atsimesdamas nuo ištikimųjų 
katalikų.

Už kiek Grigaitis “parsida
vė”, kada jisai apie 25 metai at
gal įstojo į slaptą, valdžios per
sekiojamą socialistų organizaci
jų, “Draugas” nepasako. Bet 
jeigu prisidėjimas prie socialis
tų reiškia “parsidavimą”, tai ku
nigų laikraštis gal paaiškins, 
kaip žiūrėti į pirmųjų amžių 
krikščionis, kurie visi be išėmi
mo turėjo atmesti savo įtėvy ti
kėjimą, priimdami krikščiony
bę?

Jeigu naują mokslą priiman
tys žmonės yra “parsidavėliai”, 
tai kodėl “Draugas” nepataria 
lietuviams grįžti prie savo seno
sios bočių tikybos — prie Perkū
no ir kitų pagoniškų dievų gar
binimo? Kam jisai reikalauja, 
kad jie laikytųsi katalikiško ti
kėjimo, kurį lietuvių tautai įpir
šo Romos agentai ir vokiečių 
kryžiokai ?

BIMBIŠKA ETIKA.

Balandžio 26 d. “Laisvė” įdė
jo ilgą straipsnį apie “plunksnos 
banditizmą”. Tenai su didžiau
sią pasipiktinimu smerkiama tbu- 
as buvęs centristų, o vėliaus 
ekstra kairiųjų komu
nistų sėbras, Zabulionis, 
cadangi jis esąs iškrei
pęs vienos bolševikiškos panelės 
aiško prasmę, praleisdamas ja

me žodį “buk”. Tai panelė ra
šiusi taip:

“Ten įtariama kokie tai 
$1,500.00, kuriuos buk aš esu 
paėmusi...”

Zabulionis gi iš to sakinio iš
metęs žodį “buk” ir tuo bildu pa
keitęs jį taip, kad laiško autorė 
neva pasakiusi, jogei ji tikrai 
paėmus ♦tuos $1,500.00, kurie 
; ai prikaišiojama.

Tečiaus, išsipludusi, kiek dru- 
;a, dėl tokio “plunksnos bandi
tizmo”, “Laisvė” tam pačiam 
savo numeryje ir tam pačiam 
puslapyje deda straipsnį apie 
“Naujienas”, kuriame yra dvi
gubai dauginus banditizmo,' ne
gu Zabulionio rašinyje. Ji kal
ba apie du raštu, tilpusiu “Nau
jienose” dauginus, kaip dvi sa
vaites atgal, bet “užmiršta” pa
sakyt, kad tai buvo apgarsini
mai. Ir ne gana to, kad ji šitaip 
apgaudinėjti savo skaitytojus, ji 
dar dėl tų apgarsinimų “kriti
kuoja” “N.” redaktorių.

Kiekvienas žino, kad apgarsi
nimus priima ne redaktorius, 
bet administracija (biznio vedė
jai), ir kad už apgarsinimų tu
rinį atsako tas, kas apgarsini
mą duoda. Iš mintingi žmonės 
moka atskirti redakcijos nuo
mones nuo nuomonių, išreikštų' 
straipsniuose, po kuriais pasira
šo jų autoriai. Bet “L.” plunks- 
nabraižos apsimeta, kad jie ne
moka atskirti net apgarsinimų 
nuo redakcijos straipsnių! Ir 
šitaip begėdiškai mulkindami 
savo skaitytojus, jie dar turi 
drąsos skųstis dėl Zabulionio ne
silaikomo laikraštinės etikos.

Subolševikėjote jus, vyrai, ir 
subimbėjote!

IRGI LOGIKA.

Ekstra kairiajame “Aide” vie
nas asmuo mėgina išaiškinti, 
kaip atsirado komunistai.

Buvo, girdi, prieš karą deši
nieji ir kairieji socialistai. De
šinieji vis norėdavo nukrypti 
nuo “revoliucinio marksizmo.’, 
bet kairieji “su savo kritiką, lyg 
su vadžiomis” juos sulaikydavo.

Atėjo karas. Tuomet jau 
kairiųjų “vadžios” buvo persilp- 
nos, ir dešinieji socialistai kartu 
su vidutiniais ėmė ragifiti įvai
rių šalių darbininkus, kad jie, 
pasidalinę i du Hogeriu, muštų
si, lietų kits kito kraują. Tada,

girdi, “kairieji socialistai pasiva
dino komunistais” ir “tokiais 
budais dabartiniai socialistai li- 
ko išgamomis (renegatais)”.

Šitaip plepėt gali tiktai žmo
gus, kurio protą yra stipriai pa
lietę “mėnulio spinduliai”. Nes, 
viena, jeigu dešinieji socialistai 
turėjo tokius pat palinkimus 
prieš karų,** kaip ir dabar, tai 
kaip galima sakyt, kad jie virto 
^renegatais”?

Antra, jeigu komunistai pir
ma vadinosi “socialistais”, o 
paskui to vardo (ir ne tik vardo, 
bet ir programo!) atsižadėjo, tai 
renegatai yra kaip tik jie, o ne 
kas kitas.

Trečia, iš kur “Aido” rašyto
jas paėmė, kad dabartiniai so
cialistai tai tie žmones, kurie 
stojo už karą? Yra faktas, kad 
visa Amerikos socialistų parti
ja buvo griežtai priešinga karui. 
Jos vadai vieni už tai buvo trau
kiami tieson, o kiti ir į kalėjimą 
buvo patekę (pav. socialistų 
partijos pirmininkas, Eugene V. 
Debs). Tie, iš Amerikos socia
listų, kurie stojo už karą, pasi
traukė iš partijos, ir labai retas 
jų yra sugrįžęs atgal (kaip 
Upton Sinclair).

Tarp Amerikos socialistų, ku
rie paliko ištikimi partijai, ėjo 
ginčai ne dėl to, ar remti karą, 
ar ne, bet tiktai dėl to, kaip ka
ro politikai genaus priešintis. 
Šitam klausime socialistų nuo
monės buvo nevienodos: vieni 
sakė, kad reikia šaukti streikus, 
trukdyti darbą amunicijos fab
rikuose ir t. t.; o kiti laikė to
kią taktiką neįvykinama ir ne
tinkama ir siūlė, kad susipilu
siųjų darbininkų energija butų 
atkreipta j greitos ir teisingos 
taikos iškovojimčį ir, iš antros 
pusės, į piliečių teisių apgynimą 
nuo valdžios persekiojimų.

Bet tai visai nebuvo priežas
tis, dėl kurios komunistai atsi
metė. Jie atsimetė ne karo me
tu, bet po karo — 1919 metais, 
h- atsimetė jie dėl to, kad jiems 
pakvipo bakunizmo (anarchiz
mo) mokslas, “Kairiasparniai” 
paskelbė, kad jie nepripažįsta 
kovos už darbininkų būvio pa
gerinimą įstatymų keliu (refor
mas), bet reikalauja “tųojauti- 
nės revoliucijos.” štai delko 
socialistų patrija turėjo su jais 
skirtis.

Ekstra kairiojo pasakoriaus 
išmistus sumuša taip pat ir fak
tai iš kitų šalių socialistų judė
jimo. Anglijos socialistų vadas, 
MacDonaldas, buvo priešingas 
karui, bet pas komunistus jisai 
nenuėjo. Fra nei jos Longuet ir 
daugelis kitų žymių socialistų 
buvo priešingi karui; Rusijos 
socialdemokratai - menševikai 
daugumoje buvo priešingi ka
rui; Austrijos visa socialdefno- 
kratų partija buvo priešinga ka
rui, ir vienas stambiausiųjų jos 
vadų, Fr. Adler, net nušovė mi- 
nisterį pirmininką, išreikšdamas 
savo protestą prieš karą; Itali
jos socialistai buvo priešingi ka
rui; Vokietijos nepriklausomieji 
socialdemokratai, su K. Kauts- 
kiu priešakyje, buvo priešingi 
karui. O betgi visi šitie socia
listai nenudardėjo į bolševikišką 
“komunizmą”. Bet užtai pas 
komunistus nuėjo toks karštas 
social-patriotas, kaip franeuzas 
Cachin, kuris ne tik pats stojo 
už karą, bet ir važinėjo po kitas 
šalis (Italiją, Rusiją), raginda
mas darbininkus kariauti.

Komunistai, vadinasi, yra ne 
tie, kurie negalėjo susitaikyti 
su socialistais karo , klausimu, 
bet tie, kurie atsižadėjo socialis
tinio programo ir jo vieton pri
ėmė bolševikų “mokslą”, suside
dantį iš pasenusių anarchizmo 
nesąmonių, papuoštų “marksis
tinėmis” frazėmis, liktai tam
suoliai, nieko neišmanantys apie 
socializmo istoriją, gali įsivaiz
duoti, kad dabartinis komuniz
mas turįs ką nors bendra su 
marksizmu arba kad jame esą 
kokių nors revoliucinių idėjų. 
Jisai yra išsigimusios rusų revo
liucijos padaras, ir pramoningų
jų šalių darbininkams jisai gali 
rodyti kelią tiktai į praeitį - - i 
tą, ką jie jau senai yra pergy
venę!
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štai kai kurie tų prietari/.
Niekuomet pirma nereikia ‘- 

pirma pečių į naują vietų, nes 
tai pagimdys nesutikimų šeimy
noj.

Amerikos hobo ir jo gy
venimas. - Studentai 
nebenori lankyti kop
lyčių. -- Prietarai, su
rišti su persikrausty
mu j naujų vietą.

“Oh, the hobo life is the life for me;
It’s the only life where a man is 

free.
As long as 1 have a shirt to my 

back
There’s little I care for, nothing 1 

lack.”

Didžiausiu nekantrumu hobos 
pavasario laukia. Miesto gyve
nimas jiems įgrista. Jie negali 
nurimti vienoj vietoj. Tų nenuo
ramų tikrasis gyvenimas prasi
deda balandžio mėnesyj. Ispa
nijoj paprastai pasirodo įspė
jimai, kad besibastantys ne
nuoramos bus areštuojami. Bet 
Amerikoj jų niekas nekliudo. 
Tiesa, kai kuriose vietose poli
cija. nėra jiems prielanki. To
kių vietų vienok nedaug tėra, 
ir pakliuvę į bedą hobos padeda 
kreida ženklus ant tvorų, kad 
jų draugai apsisaugotų.

Nereikia sumaišyti Amerikos 
hobo su valkata arba “komu”. 
Hobo yra naudingas pilietis, jis 
netingi darbą dirbti. Jis tankiai 
yra svajotojas ir intelektualas. 
Bėda su juo yra tik ta, kad jis 
niekur negali nurimti. Jį trau
kia naujos vietos, nauji žmo
nės. Vienok besitrankydamas 
iš vienos vietos į kitą, jis išmal
dų neprašo. Padirba jis keletą 
dienų vienoj vietoj, nusibosta 
jam, ir gavęs mokesnį eina to
liau.

Laike civilio karo pasireiškė 
didelis trukumas lauko darbi
ninkų. Tuo pačiu laiku mies
tuose gyvenimas pablogėjo. 
Pradėjo stigti maisto. Tad su
sidarė būriai vyrų, kurie ėmė 
traukti į ukius. Kadangi pa- 
stovaus darbo • nebuvo* tai jiems 
nuolat tekdavo keliauti iš vienos 
virtos į kitą. Tos rųšies dar
bininkai ir pradėta vadinti jpo- 
bo.

“Hobo yra žemes smetona”, 
sako Urbain Ledoux, kuris po 
savo raštai pasirašo Zero. Le- 
doux pats yra. išsibastęs 26,000 
mylių ir puikiausia pažįsta ha- 
bo gyvenimą.

“Kas gali tvirtinti, kad hobo 
yra mažiau naudingas, kaip 
miesto darbininkas, kuris die
na iš dienos dirba vienoj vie
toj?” tęsia Ledoux. “Hobo yra 
svajotojas, kuris trokšta įvai
rumo labiau, negu ko nors ki
to. Jis negali nurimti vienoj 
vietoj; jis trokšta naujų min
čių, naujų įspūdžių.

“Vieną naktį, būdamas dar 
visai jaunas, jis apleidžia savo 
miestą ir keliauja dievai žino 
kur. Pilpas vilties, pilnas sen
timento, pilnas noro gyventi. 
Tai yra tas žmogus, kuris nuo 
lauku suima musų javus, dirba 
žvejonėj, surenka obuolius. Kai 
jis turi liuoso laiko, mes 'ran
dame jį viešuose knygynuose 
arba paskaitų besiklausant. Ta- 
voriniu traukiniu jis važiuoja 
arba automobilistų prašo pa- 
vėžyti tik todėl, kad sučėdijus 
tuos kelis uždirbtus prie ūkio 
darbų centus juodąjai dienai.”

Hobo, pasak 'Ledoux, yra 
svajotojas su kietais raumeni
mis. Jis dirba dvi valandi die
noj, o likusį laiką linksminasi.

“Kiekvienas mėgsta ką nors 
naują, įspūdingą”, sako Le- 
donx. “Miesto berniukas kre
čia visokius šposus, o tikyj au
gęs berniukas mėgsta keliauti, 
mėgsta karts nuo karto sun
kiai padirbėti. Aš turiu ketu
riolikos metų sūnų, ir aš bu
čiau labai patenkintas, kad dalį 
savo gyvenimo jis praleistų 
kaipo hobo”.

bų, kuriems duota vardas “di- 
lettante”. Jiems svarbiausia 
rupi susipažinti su hobo gyve-( 
nimo sąlygomis. Prie tų “di- 
lettante” priklausė Jack Lon
donas, Maksim Gorkis ir John 
Masefield. Jack Londonas sa
ko, jog jis visiškai kitonišką 
supratimą apie gyvenimą įgi
jęs po to, kai jam tekę po Ame
riką pasibastyti.

Benjamin L. Beilman, Chi
cagos daktarus, kuris prieš po
rą savaičių išplaukė į Europą 
studijuoti kriminologiją, apie 
18 metų vedė hobo gyvenimą. 
Per tą laiką jis buvo areštuo
tas 60 kartų, o Sari Diego mies
te buvo smalų išteptas ir plun
ksnomis apibertas. Bet nežiū
rint į visą tai, jis vis dar ne
gali atsižadėti pabostos gyve
nimo.

William 1). Scott atsižadė
jo šiltos kunigo vietos, kad ga
lėjus hobo gyvenimą vesti. Jis 
yia baigęs Toronto universitetą 
ir Leipzigo konservatoriją.

Bet gal labiausia žinomas ho
bo yra Jim Tully, žymus rašy
tojas. Prieš' kiek laiko pasiro
dė jo knyga “Beggars of Life”, 
kur jis aprašo hobo gyvenimą. 
Apie hobo jis turi labai aukštą 
nuomonę.

“Dauguma hobų savo inte
lektualumu pralenkia papras
tus darbininkus”, sako jis. “Jo
kioj kitoj šalyj bastymosi ne- 
•pasiekia to aukšto laipsnio, 
kaip Amerikoj. Bastytis šian
die reiškia važiuoti traukiniu 
arba automobiliu. Jokis pa- 
basta neis pėkščias, jeigu tik 
to jis gali išvengti”.

Pastaruoju laiku pradeda 
atsirasti dar ir nauja hobų rų- 
šis: tai studentai ir studentės. 
Atostogų laiku nusitaria keli 
studentai pavandravoti po svie
tą, ir pasileidžia kelionėn. Jie 
veda lyginai tokį pat gyvenimą 
kaip hobo.

Nusibosta inteligentingoms 
merginoms miesto monotoniš
kumas, amžinas gyvenimas pa
gal laikrodį, daėda iki gyvo 
kaulo konvencioliškumas, ir 
jos bando pasprukti iš tos ne
pakenčiamos atmosferos. _Tuo 
budu merginų hobo skaičius 
nuolat didėja. Jos dabar turi 
net savo uniją, kuriai priklauso 
512 narių.

♦ - * *
Amerikos universitetų stu

dentai nerimsta. Eina smarki 
kampanija prieš priverstiną 
lankymą koplyčios. Mat, dauge
lyje universitetų studentai kas 
rytą privalo eiti į koplyčią 
(chapel), kur paprastai koks 
nors “pryčeris” atkalba mal
dą, o profesorius arba šiaip 
pašalietis visokių tėviškų pata
rimų studentams duoda.

“Prievarta religijoj priešta
rauja sąžines laisvei”, rašo 
Williams kolegijos laikraštis. 
“Galima prievarta žmogų ant 
kelių paklupdyti, bet negalima 
priversti jį melstis. Kiekvieną 
rytą kolegijos patvarkymai pa
klupdo 700 žmonių ant kelių, 
ir po to kolegijos vedėjai ste
bisi, kodėl studentai nesimel
džia, bet vietoj to skaito The 
Springfield Republican”.

Kai kuriuose universitetuose 
buvo paskelbtas referendumas 
koplyčios lankymu. Vi
sur gavo didelę daugu
mą balsų priverstino lan
kymo priešininkai. Saky
sime, Bale universitete bal
savo 2,000 studentų. Iš jų 1,681 
balsavo prieš koplyčios lanky-
mą.

Hobos, kurie bastosi tik va
karinėse valstijose, kai užeina 
javų valymo laikas, paprastai 
yra vadinami ‘barvestiff”. Jų 
gyvenimas merą tiek romantin- 
gas, kaip NevrrYorko arba Los 
Angeles hobų, kurių galima už
tiki i visose valstijose.

Bet yra ir kitokios rųšies he

Palik ką nors senoje vietoj, 
bet niekuomet neimk su savim 
nešti pečių į t naują vietą, nes 
nojo buto kiaušinių gali pri
vesti prie nesusipratimų.

Nereikia imti su savim katės, 
i Bet jeigu katė priklysta, tai ją 
reikia pasilaikyti, nes tai lai
mę reiškia.

Norint turėti pasisekimą nau
joje vietoje, reikia užsivilkti 
laike kraustymosi išversti marš
kiniai.

Dr. Eogel turi surašys daug 
ir kitokių prietarų, nuo kurių 
žmonės jau baigia pasiliuosuo- 
ti. — K. A.........

Iš VAIKŲ PASAULIO.

Automobiliai grąsina vaikų 
gyvastį.

“Šiandien, automobiliai yra 
toki pavojingi vaikams, kaip 
yra pavojinga krioklys ir skar
latina”, sako Metropolitan Life 
Insurance Kompanijos raportai. 
Skaitlinės parodo, kad nuo 
1920 m. automobilių nelaimingų 
atsitikimų aukos padidėjo 50 
nuošimčių. Dvi-penktosios dalys 
mirčių buvo tarpe vaikiu netu
rinčių 15 metų amžiaus.

Gimimo užregistravimo 
Texas.

Texas .planuoja gimimų ir 
mirčių užregistravimą visoj val
stijoj, idant ji butų priskaityta 
Suv. Valstijų “registration 
area”. 1925 m. api^74 nuošim
tis, gimimų buvo užregistruota. 
Bet pirm negu valstybės priima
ma į registracijos dalį jos turi 
parodyti, kad 90 nuošimtis visų 
gimimų užregistruojama.

Keliauųančių ūkininkų vaikai 
negauna apšvietimo.

Kad keliaujančių ūkininkų 
vaikai netur laiko lankyti mo- 
kyklaš, parodo tyrinėjimai Na
tional Child Labor Committee, 
Denver mieste 1925 m. Vaikai, 
atvažiavę į Denver rudenį, pra
leido daugiaus kaip pusę mokslo 
metų. Beveik pusė tų vaikų ne
buvo pei*kelti į aukštesnes kla
ses.

Pripažinimas motinų.
Porto Rico gubernatorius ką 

tik įsteigė Vaikų Gerovės Ko
mitetą iš penkių narių. Mote
rys, “šeimynų motinos”, priva
lo užimti dvi vietas komitete. 
Tas komitetas tyrinės visas vai 
kų problemas, pasiūlys vaikų 

i gerovės įstatymų permainas ii 
i peržiūros vaikų įstaigas.

[F. L. I. S.]

Garsinkitės Naujienose

Pamatyk ir išgirsk Gul- 
bransen Registering Pianą, 
pas BUDRIKĄ.
Vienatinis Pianas katras 
groja Rolles teisingai, be jo- 

; kainos:

❖ ♦ *
Nuo senai gegužės 1 d. yra 

žinoma kaipo išsikraustymo 
diena. Tą dieną daugelis žino-' . 
nių persikelia į naujas gyveni-,^10 mechamskimio
mo vietas. Nemažai yra ir 
prietarų su kraustymosi diena 
surišta. Paprastai sakoma, jog 
penktadienis yra nelaiminga 
diena persikėlimui naujon vie
ton gyventi. Prieš kiek laiko 
I)r. Ed\vin M. Eogel surinko I
prietarus, kurie yra prasiplati
nę Pennsylvanijos

$290 — $150 ~ - $530
— $615 — $700

Ant lengvų išmokėjimų

JOS. F. BUORIK
x3313 So. Halsted Street
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich.

Nedėlioj, 2 d. gegužės, 
DarL*. A įxš vietos Draugija 
gia vieną iš puikiausių vakarų 
užbaigimui šio sezono. Bus per
statyta vienas iš popuiiariškiau- 
sių veikalų “Į Hytų Šalį”. Bus 
ir koncertinė dalis, kurių iš
pildys vienas iš geriausių Ru
sų Stygų Orkestras ir visa gru
pė šokikų, kurie šoks visokius 
rusiškus šokius. Taipgi daly
vaus Ateities Choras, Vaikų 
Choras, solo, duetų,- kvartetų 
ir kitų įvairumų. Bus dar ir 
dovanų. Todėl nedėlioj visi bu
kit I. A. S. Svetainėj kaip 3 
vai. po pietų. —Rengėjai.

Am. 
ren-

So. Omaha, Nebr.
kuopa 

surengusi vakarą šv. An- 
nvetainej. Pirmiausia pri

kalbėti vietos klebonų, 
atvirai pasisakė, kad jam 
geriau kalbėti apie astro-

pa-

Bal. 11 d. SLRKA.
buvo 
tano 
statė 
kuris 
butų
nomijų, negu apie SLRKA. Ir 
ištikrųjų, iš jo kalbos*pasirodė, 
kad jis nieko nežino apie 
SLRKA praeitį, jo įsikūrimų ir 
paskesnį jo įsikūrimą ir paskes
nį jo gyvavimą.

Po to vaikai padainavo 
lėtą lietuviškų ‘dainelių ir 
šoko lietuviškų šokių, o
Aleknavičiūtė pašoko klasinį 
šokį. Pabaigoj tapo suvaidin
ta komedija “Kuprotas Oželis”. 
Lošėjai savo užduotis atliko ge
rai. Programas buvo ilgas ir 
Įvairus, gerai p-ios Aleknavi
čienės vedamas.

Kalbant apie vakarą negali
ma nepaminėti apie plakatus.

‘lOt HAVOR5
PROOUCtS

Pasauly Importuotais 
Bohemų Saazer Apyniais 

Parsiduoda visose krautuvėse

BANKINIS PATARNAVIMAS
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 Keal 
Estate Paskolų departmentą jeina augŠtos rųšies in
dustriniai, public utility, geležinkelių ir municipa- 
liai bonai taipgi pirmi teisėti morgiČiai ant jreng- 
tų Chicagos sąvasčių.
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 | vi
sas dalis pasaulio.

First Trust Savinas Bank
Frank O. VVetmore, čermanus Melvin A. Traylor, Prezidentas

Savastis šėrininkų iš The First National Bank 
of Chicago Suvienytų resursų $450,000,009

Dearborn, Monroe ir Clark Street, Chicago

no i c rnunPA gydytojas irUn. J. r. RUNUrA chirurgas
X1> a Gydo vyrų, motetų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, iiobĮ 

”lv/v X ir gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 VV. Division St, kampas Milwaukee Avė. ir Dlckson St

Valandos: 10-12 dienų, 2-4 po pietų, 6-0 vakare- Nedalioj 10-12
TEL. ABMITAGE 6U5

31x4 
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33x4 .. 
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30x3’/j 
Garantuoti 
Cord $4.80
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COKDAl

....................... $7.15

...........................7.30 
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..... ................... 7.85
............................ 9.35DR. A. WARCHALOWSKI 

OPTOMETRISTAS
Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — Šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1OJ3 MilwauKee Avė.
Ant Xclowskio aptiekos. Tel. Armi* ge 3988

Vali ridos nuo 10 ryto iki 4:80 po pietį r nuo 6 iki
9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki dieną

anglų 
nega-

K. A

Jie buvo išspausdinti tiek su
darkytoj lietuvių ir net 
kalboj, kad net suprast; 
Įima, štai jie:

“Kuprotas Ozelis
“Stato teatra S. L, B.

127 Kuopa ant St. Antano mo- 
kiklas svietaines 11 balandžio 
1926 M, 6 Valanda po pietų.

“Dyelis balius yr Teatras 
Nespoleskite tą puike proga, 
Seni jaune dideli maži pralidus 
gavienes laikų bus linkasma 
ateity yr pamati ty ta puike 
komedije, turie site daug jo- 
ko Suvarzikite diržus, Kad Tu- 
silaikitumete nag joka.

“Koiezia Komitetas
Puike Mazika

“Dance
Given by 

Balandžio 25 d. vietinėje lie
tuvių salėje įvyko “Varpo” cho
ro rengtas, berods, Franco Stan
kūno naudai koncertas. Nors 
koncertą rengė “Varpo” choras, 

Admission 35c I bet pats choras jame nedalyva
vo ir programas susidėjo vien 
tik iš duetų solo ir smuiko solo.

Programą išpildė F. Stankū
nas (basso), Irene Barbour 
(mezzo soprano), I. Galkauskas 
(tenor), M. česnavičiute (sopra
no) ir J. Velička (smuikas).

Kadangi be išimties Visi dai
nininkai nėra profesionalai, tai 
ir reikalaut iŠ jų tiek daug ne
tenka. O nereikalaujant daug, 
galima sakyt, kad koncertas pa
vyko vidutiniai. Buvo silpnes
nių dalykėlių, bet buvo ir itin 
gražių, gražiai artistiškai išpil
dytų.

Prie gražesniųjų priklauso 
p-no Stankūno išpildytas “Kal
vis”, “Naują Svietą”, “Litai” ir 
“Non Piu Audrai” (iš operos Le 
Nozze di Figaro). P-nas Stan
kūnas turi nepaprastai stiprų 
basso ir nebldgai interpretuoja. 
Kiek silpniau išėjo p-lčs Cesna- 
vičiutės ir p. Stankūno duetas 
“Oi berneli vinturi”. Ant kiek 
p-lė česnavičiute duete puikiai 
dainavo, ant tiek p. Stankūnas 
buvo netikęs jai partneris. Sa
kau netikęs, nes to nepaprastai 
puikaus Tallat-Kelpšos kūrinėlio 
galutinai nežinojo ar nebuvo tin-

P-le Česna-

at
St. Antonis School Hali

Sunday, April 11, 1926.
At 8:00 P. M.

Good Music
Invailet Kemite”

Sarmata su tokiais plakatais 
ir rodytis.

Tų pačių dienų, bal. 11 d. į- 
vyko SLA. 87 kp. susirinkimas. 
Į susirinkimą atsilankė 25 na
riai. Pereitame susirinkime 
buvo nutarta pasiųsti atviru
tes, kad daugiau narių sukvie
tus: delei to ir centro valdybos 
rinkimus atidėta. Bet ir į šį 
susirinkimą nedaug tesusirin
ko. Nežinia kodėl nariai nesi
lanko į susirinkimus; gal dali
nai ir naminėlė kalta.

Susirinkimas buvo labai ap
miręs, daugiausia dėl pirminin
ko kaltės. Šiaip taip priėjo 
prie balsavimo, bet vos spėjo 
balsavimo lapelius iš narių su
rinkti, kaip visi pradėjo skirs
tytis. Buvo paprašyta, kad 
balsus suskaitytų, bet ir to ne
padarė.

Nors metiniame susirinkime 
ir buvo nutarta, kad valdyba 
tvarkesniam stovy lankytus.} 
susirinkimus, bet ji nė kiek ne- 
pr.sitaisė.—87 kp. Narys.

Ar jus žinote, kad
Vilniuje, kuri dabar turi užėmu

si Lenkija buvo įsteigtas lietuvių Į kamaį pasirengęs. P-le Česna- 
namas, kuriame gyveno apie 300 ,v. . , , .. ui
mokinių ir mokytojų, bet nesenai Vlčiutė turi begalo stiprų balsą, 
Lenkijos valdžia pareiškę, kad tas p č aukštose gaidose ir moka 

gyventojams paliepė išsi- artistiškai užsilaikyti. Ji yra 
Ar JS? V.?ljneabejojama operai medžiaga.

P-nas J. Galkauskas — apie jį 
nėra kas daug sakyti. Tai dat 
tik pradedantis jaunas daininin
kas. Kadangi jis amerikietis, 
tai jam pusėtinai sunkiai ver
čias su lietuvių kalba... Salima, 
kad jis dar nesenai tepradėjo 
lietuvių kalbos mokytis. Kaip 
ten nebūtų, bet jam tenka ati
duoti kreditą, kad jis nesišalina 
savo žmonių, bet stengias juo
sius pažinti ir prie jųjų prisitai- 
kint. *

Žmonių koncerte buvo ne
daug. Priežastią, — turbut, la
bai blogas išgarsinimas. Pavyz-. 
džiui, man pačiam pas vietos 
biznierius nepavyko surast pa- 
gairsinimo lapelio. — P. K—as.

namas priguli valdžiai ir visiems 
namo 
kraustyti. .
marai turi savyje 100% gryno Tur
kiško tabako, kur kiti cigaretai tu
ri tiktai paprastų tabaką.

Giovanni Amendola, Italijos 
fašistų opozicijos vadas, kuris 
fašistų tapo tiek* žvėriškai su
muštas, jog nuo sumušimo ir 
numirė.

Rockford, III.

“Varpo” Koncertas.

pataps jūsų ištikimiausiu 
dūmų draugu kolų kada nors

Newark, N. J. Camel yra sveikas, duosnus draugas milijo
nams patyrusių rūkytojų. Galite apeiti toli
miausius plotus, galite mokėti kiek galite, 
vis Camei pasiliks ištikimiausiu durnų 
draugu, kokį kada nors esate turėję. Jis vis 
jus trauks, jis nepaliks cigaretinio atsidavi
mo, ir nesigailėsite rūkę Camei nei vieną, 
dieną, nei visą amžių. Jumyse vis bus pilnas 
ir kvapningas durnų užsiganėdinimas, pri- 
duodąs smagumo gyvenimui, kada tik 
Camei užsidegsite.

Padarymui šio vieno cigareto yra sudSta visi 
gabumai didžiausios pasaulyje tabako eks-

turėjote

pertų organizacijos. Tiktai geriausias pa
kankamai geras dėl Camels. Rinktiniausias 
Turkiškas ir Amerikoniškas tabakas. Eks
pertai jį sumaišo. Puikiausia cigaretų po- 
piera, pagaminta dcl jų Franci joje. Užsideg
dami Camei, akimirksny jus dažinote, kad 
sueinate į pažintį su lengvu, maloniu durnu, 
numylėtu milionų.

Jei jus dar nežinote Camei gerumo, paban- ♦ 
dykite juos.
Cąmels 
kainos.

Mes kviečiame jus palyginti 
su bile esahčiu cigaretų, nežiūrint 
Imk Camei.

Bimbinės prakalbos ir pastabos

Garsinkites Naujienose

Balandžio 14 d. čia kalbėjo 
komunistų keikunėlis Bimba. 
Visų ką aš čia noriu pasakyti,tai 
padaryt pora pastabų dėl minė
tų “prakalbų”, nes matosi, kad 
pas komunistes politika eina 
taip, kaip vėjas pučia: tai, ką 
jie vakar niekino, šiandie jau 
giria, ką vakar skelbė, šiandie 
to užsigina. Reiškia, iš kur vė
jas pučia, thi komunistai vis 
laiko nosį pavėjui...

Komunistų Bimba dar nepa
taria žmonėms važiuot j bolše
vikų “rojų” į Rusiją, nes esą 
Rusijoj dar nėra gerai; socia
lizmo Rusijoj esą dar nėra... 
Staigus socializmo įvykinimas 
esą negalimas: tas turi imti lai
ko—vystytis... Amerikos kapi
talizmas esą vystęsis per 600 
metų! Gi bolševikiškoj Rusijoj 
gyvenimas pradėjo gerintis tik 
nuo 1923-čių metų! (įsitėmyki- 
te: gerintis tik pradėjo). Tai 
šitaip tas “Laisves” abazo šu
las klausytojams pasakojo. Tai-

Tajerų Pardavimas
GARANTUOTI CORDAI

Goodrich, Kelly, F Į* k, U. S. ir t. t.

29x4.1'0 
Balloon

Cord $6.4;5

J-|33x4'/i 

f|34x4»/i 
" ' 3-5x4.'/j 

33x5 .. 
35x5 .. 

... $9.35

... 10.25

... 10.25

... 10.30

... 10.35
Naujus Tūbas Visai Dykai Prie Kiekvienų Dviejų Tajerų

BEE TIRE COMPANY
> 1350 South Wabash Avenuc

Atdara vakarais ir Nedėlioj

gi, šis komunistų “kalbėtojas” 
čia pasakė tai, ką “Naujienos” 
yra senai pasakiusios apie Ru
siją. “Naujienos” visuomet sa
kė, kad mėginimas tuojaus Ru
sijoj įvykint socializmą yra 
kvailas darbas, * nes tas negali
ma: tas turi eiti vystymosi ke
liu. Antra, “Naujienos” sakė, 
kad visos kalbos apie Rusijos 
gyvenimo gerumą—yra melas. 
Ir visa tai dabar komunistų 
Bimba savo “prakalboj” pa
tvirtino. Bet kodėl “Laisvė” 
su Bimba ir visu savo abazu 
visą laiką “Naujienas” už tai 
keikė, kad jos taip kalbėdamos 
“tarnauja kapitalistams”! Ar 
prieš 1923-čius metus komunis
tų “laisve” negyrė bolševikų 
Rusijos, kad ten yra gerai? 
Taip, ji tai darė. Reiškia, ji 
žmonėms melavo ir juos mulki
no. Kodėl dabar komunistai 
pradeda kalbėt apie vystymosi j 
socializmą, kuomet iki šiol jie 
to nepripažindavo? Iki šiol 
jie skelbė, kad viską galima į- 
vykdinti su diktatūra (kurią 
jie jau keletas metų Rusijoj 
praktikuoja). Todėl,
kitos pusės papūtė vėjas-*- gy
venimas parodė visai ne tą, ką 
komunistų agitatoriai skelbė. 
Kodėl jie dabar sako, kad Rusi
joj gyvenimas pradėjo gerintis 
tik nuo 1923-čių metų, kuomet 
Rusijoj “rojų” jie gyrė ir prieš 
tai? Todėl, kad šiandie žmo
nės jau yra danginus apie tą 
“rojų” patyru ir todėl komu
nistų gyrimams netiki. Taigi, 
pasirodo, kad komunistai yra 
patys šiandie savo melų liudy
tojai.—D.

kad iš

SUTAURINA DARBO

Daug yra kalbama ir rašoma aplt 
išrastus pagerinimus ir mašinas ku
rion Hutaupina vyrų darbų, bet ma 
žai'yva kalbama ir rašoma apie ta 
kaip galima sutaupyti darbą moter 
rims. Skalbiamos mašinos ir Šluoja
mos mašinos palengvino šeiminin
kėms darbą, bet dabar yra “SANI- 
FLUSH”, kuris daug prisideda prit 
palengvinimo moterų darbo, Su ju< 
galima nuvalyti labai gerai klosetc 
bowls. Darbas atliekamas greitai ir 
švariai. t

(Skelbimas)

VMM

Cdioel

Pinigai Išmokėti Lietuvoje 
KOPERACDOS BANKO

^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 numeri save 
kvito ir gavėjo vardą.

6189 -MJ Malinauskui 
22724—A. Stanevičiui 
22723—A. Butkienei 
12181—A. Bielskienei
6208—P. Mikalajūnienei
6218—B. Vaidžiunui

21541—P. Čiapienei
6220 —0. Paplauskienei 

12191—A. Kavaliauskienei 
21536—L Slavinskui
6222—B. Barišiui

21542—S. Papendiek 
12186 -P. Simaičiui
6203—Jonui Petraičiui 

222729—J. Maneliui 
55491—L. Varpiotui 
55494—K. A. Jančevskiui 
55496—J. Kaulakienei
6291— A. Butkienei

12210—T. Vizgirdui
6287— P. Aleksandrai
6292— J. Marcinkienei
21550—J. Karoliui

21201-^K. Ambrazui 
6273—M. Monkienei
6288— M. Erčiui.

21542—P. Baliui
6290 -Juojui Teniukui 
6302-—Jonui Obeciunui

?12OI5----Alliintii VižL>»rui
6305—Viktorui Vazgirdui 

21204—Ipolitui Mockui 
2120G—Barborai Vaičekauakie- 
/ nei 
22423—Agotai Merkelaitei 
J2750—Pranui Kandamanskiui 
22751—Nikodemui Kuncevičiui 
22755—Mortai Dambrauskienei 
22756—Marijonai Gecavičiutei 
22758 Petrui Nauieviėiui

Camei

Pinigus gavo: 1 1 '’ VjĮj
55499—Vincui Pocevičiui 
55506—Aleksandrui Latuvui 
6321—Placidai Piluckienei
6322—Stasiui Jonušui
6310—Adelei Šlaitytei

12223—Petronėlei Daugįntaitei 
12224—Petronėlei Parnarau-

skienei
6325—Onai Valentinaitei 
6327—Nikodemui Būdvyčiui 

12217—Onai Matulionienei 
21212—Anelei Gricienei 
22425—Justinai Jučaitei 
24254—Agnieškai Mankienei 
24256—Antosei Rokuniėnei 
12227—Justinai Klimienei 
21213—Pranciškai Mikasauskie- 

nei
21217—Onai Marcinkienei
6319— Monikai Gervilienei 

12215—Benediktai Kaaiulienei 
12221—Vincui Žukauskui
6312— Rozalijai Girdžienei 
6317—Marijonai Kniezienei

12228—Magdalenai Stulgienei 
21207—Mykolui Smailiui 
12225—Antanui Žiurui
6329— Elenai Vaznonienei
6313— Kazimierai Klumbienei
6342----Antanui 1'nk.inskiui

12226—Jonui Augui 
24258- Antoniniii šimkevičienei 

6318 Adomui Grigaravičiui
6320— Barborai Spingienei
6330- -Juozapui Ja gėlu viriai 

21210- -Marei,jonai Platakaitei
6383 i’ii ii'ii Juodvalkiui 

12201 !’. :.i; Anušaičiui
6251 Juozapui Račkauskui 
6256- I lzbi» tai Jurgut it n« i
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9 Nuošimčius į Metus 
už Indelius

200% APSAUGA
• • 

I

T ai yra Geriausis In vestmentas, kokį kada nors 
Amerikos Lietuviai yra Girdėję 

f

Nedaro skirtumo ar įdėsi $100, $200, $500, $1,000, ar 
$10,000, arba bile kokią sumą, visiems bus mokama 
9 nuošimčiai j metus ir prisiunčiami Jums kils pusė 
metų po 4 ir pusė nuošimčio. •

Indėliai priimami ir atmokami Amerikos Doleriais. 
Indeliai grąžinami po vienų metų kiekvienam, kuris 
neduos išanksto pareiškimo, jog nori palikti ant 
ilgiau. Visi indėliai apsaugoti dviguba apsauga — 
200%. Už indėlius Bankas išduoda atatinkamą liu
dijimą.

Apsauga susideda iš Banko turto ir iš turtų visų 
Banko narių. Kiekvienas Banko narys atsako už

Paleiskit jūsų Dolerius j darbą ir pareikalaukit

Banke padėtą indėlį dviguba atsakomybe. Visų 
Banko narių turtai paėmus į krūvą siekia virš 300 
miliohų dolerių ir kiekvenas indėtas doleris momen
taliai padidina turtą ir sykiu apsaugą. Didesnės ap
saugos nė negali būt.

Nuošimčiai prasideda nuo tos dienos kai bankas 
gauna pinigus ir praėjus šešiems mėnesiams moka 
nuošimčius už pusmetį, o kitiems šešiems mėne
siams — gražina sumą ir likusius nuošimčius. Pasi
naudojant telegrafo parankumais pinigai gaunami 
Kaune į 4—5 dienas po indėjimui pas musų kores
pondentą — NAUJIENŲ BENDROVE.

1 .

iš jų gero uždarbio — 9% (nuošimčių).

Lietuvos Koperacijos Bankas
*

Del platesnių žinių ir indėlių padėjimo kreipkitės į

1739 So. Halsted St Chicago, III.



^Penktadienis, fialand. 30, ‘23 NAUJIENOS, CHicago, IU.

Chicagos žinios Dalyvaus Vilniaus Našlaičiu Koncerte Gegužės 2 d.
’ » ' ______

Jieško McSwiggin 
. užmušėju

Chicagos policija ir detekti- 
vai siaučia po Cicero ieškoda
mi užmušėjų prokuroro pagel- 
bininko McSvviggin ir dviejų jb 
draugų, butelegerių Duffy ii 
Dogherty, kurie porą dienų at
gal tapo Cicero nušauti iš 
kulkosvaidžio. Spėjama, kad 
nušovė Torrio šaika, kuri valdo* 
Cicero ir kur bandė įsigalėti 
Dogherty. Cicero hoteliuose ii 
saliunuose todėl daromos nuo
latinės kratos ir desekai žmonių 
areštuojami, bot iki šiol jokių 
pėdsakų užmušėjų nesurar 
Tik padarius kratą vieno Torrio 
šaikos vadų, Kalph Caponi na
muose. 1921 So. 19 Ct., brolio 
tos šaikos vadovo Al. Caponi, 
surasta daugybė visokiausių 
ginklų.ir keletą šimtų šūvių 
amunicijos. Tarp kitko rasta in
strukcijas ir niekurius prietai
sus Thompson kulkasvaidžio;

Keturi žmonės žuvo 
gaisre

Keturi negrai sudegė ir keli 
kiti negrai liek apdegė, kad 
vargiai pasveiks, gaisre, kuris 
kilo Angeles name prie 35 ir 
State gatvių. Namas senas, 7 
augstų ir jame gyveno apie 75 
šeimynos. Gaisras, kaip spėja
ma, prasidėjo rūsy ir greitai 
laiptais persimetė Į visą nc.iiią. 
Namui prisipildžius durnais, vi
si gyventojai puolė prie langų 
ir nors ugniagesiai šaukė, kad 
jie nešoktų, bet palauktų pa- 
gelbos, to šauksmo penki nepa
klausė ir šoko iš 6 ir 7 augštų, 
ir užsimušė ant vietos. Du žu
vusių gi sudegė.

FRANCUZISKAS
SPECIALISTAS

Gydo Hk«h kra«jo, OJoh. Rectai, 
Venerini ir ChroniiUan

VYRU m MOTERŲ
VALIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Aipinc, Violai, ?.-Kay 
ir Elektra

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

Viršui bf.nko
Valandos. nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

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

......... ...........-......................................

DR. VAITUSH, ■
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą. kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karžtj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyrtę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atvda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 

riki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.
1545 West 47th Street

Pohne Boulevard 7589

*■ L
Garsus švedų Vyrų Choras, seniausias ir geriausias vyrų choras Chicagoje, prijausdamas kenčiantiehis Vilniaus lie« 

tuvių našlaičiams, dalyvaus Vilniaus našlaičių naudai rengiamam‘dideliam koncerte ateinantį sekmadienį, Lietuvių Auditori
joj. Visi ateikite pasiklausyti šio garsaus choro.

Teatras-
Muzika

Dzimdzi Drimdzi 
vakaras

“Durklas”. — “Nusižudėlis” — 
Koncertinė programa. — Bi
kinio padėtis. — Busimas 
dzimdzių vakaras.

Bet užkietėjusi jo širdis prade* 
da atsileisti. Jis |»uliuosuoja ka
linį. ?(

Lietuvių Rateliuose.
Šiandie svarbus

susirinkimas
Šiandie vakare Lietuvių Au

ditorijoj bus svarbus mass-mi- 
tingas imigracijos varžymo rei
kalais. Mitingas yri labi 
svarbus, nes paliečia kiekvieną 
ateivį, o juk visi mes esame 
ateiviai ir turime bendrai prie
šintis visokiems bandymams 
suvaržyti ateivių teises. Taipgi 
turime rūpintis padidinti lietu
vių kvotą.

Visi tad šiandie bukite Liet. 
Auditorijoj. — L.

Apvaikščios darbininku 
šventę

Tarptautines darbininkų 
šventės — Pirmosios Gegužės 
apvaikščiojimas įvyks sekma
dieny, gegužės 2 d., 1:30 vai. 
po pietų, Mildos svetainėje. 
Rengia LSS. VIII Rajonas.

Bus turtingas programas: 
dainuos Pirmyn Mišrus Cho
ras, dalyvaus taipgi smuikinin
kai M. Petruševičius ir Aldona 
Grušaitė ir k. Kalbės P. Grigai
tis.

Visi darbininkai-ės dalyvau
kime šiame apvaikščiojime. K.

Balandžio 28 d. Lietuvių Au
ditorijoj, paskutinį kartą susi
rinkę Chicagoj, Dzimdzi Drim
dzi artistai pasirodė prieš pub
lika.

Buvo tai dalinai liūdnas, da
linai linksmas vakaras. Pradė
jo su drama “Durklas”. Nors 
tai vieno veiksmo drama, bet 
dramatizmo joje daugiau, ne- 
?u daugely j keturių veiksmų 
dramose. T • f • • ' < •

“Durklo” turinys tpks: kali
nys, kuris yra pasmerktas rtiir
ti. Jis dar visiškai jaunas. Ka- 
čjimo prižiūrėtojas nebeteko 
jokio pasigailėjimo nuo to lai
ko, kai jo sūnūs žuvo dvikovoj. 
Draugai yra pasiryžę išgelbėti 
kalinj. Jie prisiunčia per vieną 
sargą pinklų ir virvę. Tas sar
gas, pritardamas su gitara, dai
nuoja. Ta daina jis duoda rei
kiamus nurodymus kaliniui, 
kad pastarasis sėkmingiau ga
lėtų pabėgti. Kili sargai tuo 
tarpu lošia iš pinigų ir visai 
nekreipia dėmesio į dainos žo
džius.

Kaip tik sargai pasišalinu, 
kalinys stveriasi už darbų. Vis
kas eina gerai. Dar viena kita 
minutė ir jis laisvas. Tuo tar
pu įeina kalėjimo užveizdas. 
Čia tai ir prasideda dramatiš
kiausias momentas. Užveizda 
pasiduoda kalinio maldavimams 
ir nesipriešina jo pabėgimui. 
Bet štai kalinys pamato* savo 
durklų, kuris kokiu tai bildu 
pas užveizdą atsidūrė. Tuo 
durklu buvowužveizdos sūnūs 
nudurtas. Paaiškėjo, kad kali
nys, būtent, ir nužudė jo sūnų 
durklu. Užveizda dabar neper
maldaujamas. , Jis trokšta už 
savo sūnaus mirtį atkeršyti. 
Rodosi, jau viskas pabaigta.

Bimta drama ir dzimdziai! 
Rodosi, tai dvi priešginybi.; O 
vienok dzimdziams, pasirodo, ir 
rimta drama nėra svetimas da
lykas. Jie vaizdino gan vyku
siai. Ir tai nežiūrint to, kad 
vienas dzimdzių (Dikinis) sirg
damas turėjo vaidinti.

Antra programo dalis buvo 
komedija ‘'Nusižudėlis”.

Įsimylėjęs jaunikaitis gauna 
nuo savo širduko saktį. Tatai 
tiek paveikia jį, jog jis nuta
ria nusižudyti. Bando jis kar
du niisidurti, bando revolveriu 
nusišauti, — niekas neišeina. 
Tarnas vis įsipainioja ir atima 
ginklus. Ant galo, kviečia jis 
draugų ir išdėsto jam reikalą. 
Draugas ramiausia išklauso jį 
ir, prašomas, duoda įpiodų. Ka
dangi po mirties nieko nerei
kia, tai draugas busimo saužu- 
dos visą turtą bando nusavin
ti. Pasiima jis ir laikrodėlį, ir 
žiedą, ir cigarus, ir net butų 
priverčia jam pervesti. To tik 
ir betruko. Jaunikaičiui visa 
meilė išgaruoja ir jis nutaria 
gyventi. Tarnui gi, liepia savo 
drau^tj išvaryti lauk.

Vaidinimas išėjo gerai. Ko
medijoj tik ir tedalyvauja trys 
asmenys. Nors dalyvių mažai, 
bet komedija gyva ir labai juo
kinga. Vaidino — Dikinis, Di
neika ir Pilka. Atiduoti kuriam 
nors pirmenybę aš nesiimu, — 
jie visi gerai vaidino. Publikai, 
ta komedija labai patiko.

Po to, sekė koncertinė pro- 
giamo dalis. Vanagaitis ir Di
neika sudainavo komiškų dai
ną, Pilka padeklamavo pianui 
pritariant ir, ant galo, buvo 
sudainuota “Leiskite į tėvynę” 
ir dzimdzių himnas.

Nors programa pasibaigė 
apie 11 valandą, bet žmonės vis 
dar nenoriai skirstėsi. Laukė 
daugiau. Reiškia, patiko. O ir 
žmonių buvo prisirinkę daug. 
Taigi gerai nusisekė. 

♦ >!« ♦
Dr. Biežis pranešė publikai 

labai nemalonių žinių: art. Di
kinis serga džiova. Jam reika
linga greita pagalba. Jis turi 
kuogreičiausia gydytis. Publi
ka suprato reikalų ir sudėjo 
$120 parėmimui art. Dikinio ir 
jo Šeimos (serga taipgi jo žmo
na ir vienas vaikas).

Reikia manyti, kad tai tik 
pradžia. Chicagiečiai sušelps

nelaimes išliktų £mogų. - Kuo
met nuo vienditito dolerio pri
klauso Žmogaus gyvastis ar 
mirtis, tai nešelpti butų lyg ir 
nusidėjimas.

>K ♦ * '

Gegužes 5 d. įvyks paskuti
nis dzimdzių vakaras. Progra
ma bus visiškai nauja. Tuoj po 
to vaidinimo jie išvažiuos su 
gastrolėmis j kitas kolonijas. 
Vaidinama bus Lietuvių Audi
torijoj. —S.,

džia netik vaidinti, bet ir gryž- 
ti Lietuvon. Jie reikalauja, 
kad jis kuogreičiausia vyktų 
sanatorijon.

[ Atsisveikinimo vakare, Dr. 
Biežiui paaiškinuš ligonio pa
dėtį ir apie rūstumą jo ligos, 
publika tuoj sumetė virš $120, 
kad artistas galėtų tuoj aus vy
kti sanatorijon ir ten nors kiek 
ilgesnį laiką pabūti. Daktarai j 
tikisi, kad išvykęs sanatorijon 
artistas gal ir pasveiktų. —J.

ALBERT DOLAlk
I

Bus perkeltas j nuosavą lo
tą, Subatoj, Gegužio 1-iną die
ną, 3-čią valandą po pietų, Lie
tuvių Tautiškuose kapuose.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus, pažįstamus, 
ir Raudonos Rožes Kliubą, ku
rio A. A. Albertas buvo nariu, 
dalyvauti perkėlime kūno.

Nuliūdę,
' Motina ir Brolis

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Švedų Choras
Ateinantį sekmadienį, geg. 

2 d., Liet. Auditorijoj,. Vilniaus 
našlaičių naudai rengiamam V. 
V. K-to koncerte pirmą sykį 
lietuviams pasirodys garsus 
švedų Vyrų Choras.

šis choras yra seniausias ir 
geriausias vyrų choras Chica
goje, susitveręs dar prieš 1887 
m. Jau laike pasaulinės paro
dos 1893 m. tas choras buvo 
pagarsėjęs. Po to jis apvažinė
jo veik visą Ameriką, apsilankė 
Švedijoj ir Europoj, visur susi
tikdamas didelį pasisekimą 
Ateinančiais metais mano vyk
ti į vakarines valstijas, p pas
kui v61 vyks Huropon.

Ištikryjy, kiekvienas tik ga
li pasidžiaugti, kad tokis gar
sus ir didelis choras (susidedan
tis iš apie 50 dainininkų) da
lyvaus lietuvių koncerte,* ku
riame jis padainuos net apie 
11 dainų angliškai, švediškai 
ir norvegiškai.

Bukime visi pasiklausyti šio' 
garsaus chotu. {

Be šio choro, tame koncerte 
dalyvaus daug kitų garsių dai
nininkų ir dainininkių, kurių 
chicagiečiai nėra girdėję ar 
mažai yra girdėję, kaip antai 
basas V. Barstovas, O Vilkaitė 
ir k. Taipgi čia pasirodys jau
nas, het didelis lietuvių talen
tas — smuikininkas M. Petru
ševičius ir k.

Tad sekmadieny visi bukime 
Lietuvių Auditorijoj. —K. B.

AlA

SIMONAS’ ŠEŠTOKAS

Mirė Balandžio 28, 1926 m., 
8:40 vai. ryto, sulaukęs 88 me
tų amžiaus. Kilo iš Panevėžio 
apskr., Vodoklio valsč.. Karved
žių kaimo. Paliko dideliame nu
liudime brolį Baltramiejų ir 
šyogerką, o Lietuvoje tėvą, mo
tiną ir dvi seseris Marijoną 1 
Miškinienę ir Oną. Kūnas pa
šarvotas 8049 Vincennes Rd.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Gegužio 1, 1926, iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Juoza
po bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gi- 
nynes, draugus ii*, pažįstamus 
daiy^huti Šiose laidotuvėse. 1

Nuliūdę liekame, < ,
Brolis ir Švogerka

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

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

OFISAS: 
668 W. 18th St.

, Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Blvd. 4063

|®W 
8W

J. Dikinis serga
Dzimdzi-Drimiizi artistas J. 

Dikinis, kurį chicagiečiai taip 
pamylėjo, sunkiai serga. Jis 
jau sirgdamas sugryžo Chica- 
gon ir nors užvakar dalyvavo 
dzimdzių atsisveikinime, bet 
visą (laiką buvo daktarų prižiū
rimas. Daktarai griežtai drau
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ant vietos.

Dr. Jan 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.

JUOZAPAS VASILIAUSKIS
Mirė Pirmadienyj, Balandžio 

26 dieną, 3 valančią po piet, 
1926 m., sulaukęs 43 metų am
žiaus; gimęs Lietuvoj, Kauno 
gubernijoj, Girdiškes parapijoj, 
Tauragės apskričio, palikdamas 
dideliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius pusbrolį 
Antaną Grabauską ir pussese
rę Oną Macas, Amerikoj. Da
bar randasi prirengtas j pasku
tinę kelionę, namuose 4634 So. 
Paulina St.

Laidotuvės įvyks šeštadienyj, 
Gegužio 1 d., 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines. *

Visi A. A. Juozapo Vasiliau
sko giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su- 

• teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis ir Pussesere

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

įveu.
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į VWo-mwteALi& 
I \^vo«. OMB'./

/■■ 1 ...................—■
Phone Boulevard 5203 

Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th SU Chicago

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
t Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, UI.

SERGANTI ŽMONES!
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie seram

Kraujo, Odos* Inkstų, 
Pūsles, 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 j pavojų savo gy
vybę bandydami be vertės gydymą, 
kurie prižadėjo greit išgydyti. Per 
trisdešimtį metų praktikavimo, Dr.

Ross yra išgydęs 
/jįK tūkstančius, ku-

Lm Y’ie turėjo tas li-

HSerganti yra už- 
Hprašomi atsilan- 
Jkyti ir gauti tą 
J pat| gydymą, su 
F pagelba kurio gy

dytojas yra atga
vęs sveikatą tūk
stančiams kitų.

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

z WEU-» \ 
UUAT DO C 
CARE. HOW

IUAKE ,

DR. KOSS turi <l»lei- 
dimą praktikuoti Medi
ciną ir Chirurgiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tas Illinois State Board 
of Health. Buvęs Svei
katos Komiaijonierius 
antro didiiaua o mies
to Illinois va stijoj. Yra 
baigęs didžiausią Medi
cinos Kolegiją ir turi 
patyrfmą virt trisdekim- 
t| metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatiikų Ligų.

Del
Nusil
pusių 

ir 
Visai 

Bejėgiu 
Vyrų

Specialis 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 prašalintiį 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. Dearborn St.

Kampas Monroe St., Crilly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki 5 augšto.
Vyrų priėmimo kambarys 506.-— 
Moterų priminimo kambarys 508. 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po 
pietų. Panedėly, seredoj ir suba- Į 
toj nuo 10 ryto iki 8 vakare.

Siuskit pinigus per 
• NAUJIENAS



8 NAUJIENOS, Chicago, III. t Penktadienis, Baland. 30, ’26

Teatras-Muzika PRANEŠIMAI ISRENDAVOJIMUI JIESKO DARBO PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ZEME
Apie Artistą J 

Babravičiy
metąšį rudenį ir ateinatį 

musų artistas Juzas Babravi
čius bus “l’niversal Grand Ope
ra Concert Company” narys. 
Artistui J. Babravičiui teks ar
timai bendrauti su “l’niversal 
Arlist’ų” nariais, būtent: Ina 
Bourskaja, l'eodor Chaliapin, 
Anton C.ivoru, Leonora (’.ortez, 
Ivan IvantzolT, įsa Kremcr, Bu- 
dolph Polk, Anne Boselio, Tha- 
lia Sabanieva, 
EI vi ra De 
I.a Puma, 
Marųuerite 
Plotnikoff.
tistai yra žvaigždės. Garbė 
musų tautai, kad lietuvius at
stovauja artistas Juozas Babra
vičius. Jam sekasi tarpe aris
tokratų savo gimtojo krašto 
reikalus pakreipti mums nau- 
dingon pusėn.

Anglijos moterų 
“Eve” 1922 Kalėdų

Toscha Seidel, 
Hidolgo, Guisrppe 
Giacomo l.ucchini, 
C.obbey ir Eugene 
Virš įvardy lieji ar-

SLA 6-to Apskričio Suvažiavimas 
jvyks gegužės 23 d., Indiana 

Harbor, Ind.
šiuo pranešame visoms priklau

sančioms kuopoms prie 6-to Apsk.. 
jog suvažiavimas įvyks gegužio 23 
d., 1:30 vai. po pietų, 3420 Michi
gan Avė., Indiana Harbor, ind.

1. Susirinkimai visų kuopų labai
arti, todėl gerb. kuopų valdybos ir 
darbuotojai padarykite sumanymų 
bei įnešimų į sekamą konferenci
ją. ,2. Kuopos nepriklausančios į 6-tą 
Apskr. gali išrinkti atstovus ar pri
sidėjimui, ar patyrimui ,šio apskri
čio darbuotę. Ypatingai geri pro
ga šiom SI.A kuopom, 
Hammond, Ind., Michigan 
Ind. ir Gary, Ind. Todėl gerb kuo
pos šių apylinkių pasinaudokite šį 
kartą.

k. t. E
City

RENDAI Štaras, geras visokiam 
bizniui, cementuotas skiepas, biz- 
niava vieta. 2831 So. Union Avė. 
Savininkas 840 W. 33 St.

MOTERYS
JIEŠKAU darbo ant ūkės. Turiu 

patyrimą. A. M., 2850 So. Leavitt 
Street

BENDON namas 5 ruimų, 
garažas dėl automobilio, barne, 
vištininkas ir 1 akras žemės, 
prie to 1 karvė, 40 vištų, 1 jau
na telyčia. Vieta yra Hamlin 
ir 110 PI. Ataišaukit, 3906 W. 
110 PI. M t. Grcemvood, 111.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

.J. Jucius.

REIKIA patyrusių preserių prie 
didelio elektrinio popierų atkarpų 
preso. Atsišaukite Peoples Iron & 
Metai Co., \Vaste Papei- Depart
ment, 5835 S. Loomis St. Phone 
\Venl. 6754—5. 

3. šis suvažiavimas yra labai 
svarbus daugel atžvilgių, prie to 
ir pats posėdis bus įvairus. Kuo
pos darinkite atstovų, kurios netu
rėjo ganėtinai pagal taisyklių. Iš
rinktiems atstovams įsakykite bū
tinai dalyvauti suvažiavime. Todėl, 
gerb. darbuotojai, 
domę į šį reikalą 
organlzacjoš.

BENDON 4 šviesus kambariai, 
naujai dekoruoti, .$15. 1303 \V. 14 
Place.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
REIKIA OARBININKįl
VYRŲ ir MOTERŲ

PARSIDUODA didelis, 85 ka
rų garažas, labai pigiai. Šili
ma, šiltas vanduo dykai. Ren
da $175 | mėnesį. Ilgas lietas. 
Turiu kitą biznį ir esu privers
tas parduoti. Geriausios išlygos 
dėl pirmiausiai atsiliepiančių 
pirkėjų. Atsišaukite tuojaus į 

3913—19 S. Michigan Avė.
Phone Boulevard 2386

PARDAVIMUI biznio kampas, 4-4 
kambarių flatai, 1-5 kambarių Ra
tas, nesvaiginamų gėrimų parloras, 
saldainių ir notion krautuvė, daromas 
geras biznis, lietuvių kolonijoj, savi
ninkas nori visai apleisti bizni, par
duosiu labai pigiau JOHN SOBO- 
LEWSKI, 8701 Houston Avė., Phone 
So, Chicago 7778.

PUBLIfiKAS GARAŽAS
Beveik užbaigtas, pardavimui arba 

išrendavojimui, 2226-30 So. Leavitt 
St., savininkas A. Karn, 1123 So. 
Kedzie Avė., Tel. Kedzie 2101.

BARGENAS
Pardavimui per savininką ir sta

tytoją, 4 fialų po 5 kambarius na
mas, nes reikia pinigų, 6328 Alban) 
Avė, Ifemlock 1461.

•’.tkreipkite savo'rhigan 0790.
<lel labo musų

K. J. Semaška.
Sl.\ 6-to Apskr. Sek r.

1834 \Vabansin Avė., Chicago.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
185-ta Kuopa, Indiana Harbor, Ind.— 
S. L. A. 185 kp. susirinkimas įvyks 
Nedėlioj, Gegužio 2 dieną, 3:30 vai.

RUIMAS dykai gyventi, jei pa
dabosi! 5 metų mengaitę. 'lel. Mi-

ĮVAIRUS SKELBIMAI

ANT PARDAVIMO nauji mūriniai 
namai, baigiami dirbti, labai pri
einama kuinu. 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 btin- 
galow ant pardavimo. Imam kon
traktus, darau teisingus aprokavi- 
mus ir teisingą darbą, šiuo reika
lu kreipkitės pas

JUOZĄ GAUDUTI
Bullding Contrartor 

6551 S. Francisco Avė.
Tel. Republlc 8761

BUNGALOW

UŽ $300 iki $500 nusipirksite sau 
namų Melrose Parke, kitus išmo
kėjimais pigiau kaip rendų. Prie 
to dar tie namai yra labai gerai 
pastatyti ir jus galėsite uždirbti 
didelį pelną. Taipgi pasirinkimui 
lotai šioje apielinkėje, labai pigiai 
greitam pardavimui.

. Kreipkitės.
BLOOMFIELD Tl’BER & CO.

11 S. La Šalie St., Chicago. 
State 1719

PARDUOSIU savo prie elevatorio 
biznio lotą, apielinkė apgyventa, 2 ir 
3 apartmentiniais namais, reikia tik 
$700, jei žinote vertę žemės prie ele
vatorio, rafivkit j

NAUJIENAS
1739 So. Halsted Street 

Box 745

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. Chięago, 
arba rašyk B. A. HABTZ, ve
dėjas Darbininkų Departamen
to, Michigan Sugar Co„ Sagi- 
naw, Mich. arba John liolecek, 
2214 So. Kedzie Avė. Tel. 
(’rasvford 3816. .

MINKŠTŲ GĖRIMŲ IR ŠALTI
NIO VANDENIO DIRBTUVĖ

$15,000 pelno neša į melus, ran
dasi Kenosha, Wis. 3 muro namai, 
3 trokal dėl išvažlojimo, visos ma
šinos ir biznis. Kaina $45,000, cash 
$25,000. Geru proga dėl saliuninin- 
ko.

6947 So. Maplewood Avė.
Naujas 6 kambarių mūrinis bun- 

galotv, karštu vandeniu šildomas, sa
vininkas ant vietos. PARDAVIMUI ARBA 

MAINYMUI ’Tel. Yards 7282
BRJDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Už-laikraštis 
numerv * P° Ketharine House svetainė- 

, \lje, 3801 Deodor gat. Visi nariai yra 
kviečiami atsilankyti j susirinkimą, 

Bus 
perrinkimas delegatų į Seimą.

Prašome atsivesti Jr naujų narių *
kunigaikštis įvesdino i Lundo- prirašyti prie S. L.’A. 185-tos kuo- SrOGDENGYSTB

... ... . 1 nos — Valdyba , Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas
na mips i&vniinnrinmn'i Innx»« jr garantuojamas už $4. Automobi

lių trukų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo jstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai .samdomi. I. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcj.“ l.nwn<l.ilc O! 1-1.

esate girdėjilsios nes yra daug svarbių reikalų.“Ar jus jnu 
dainininką, kurį (’.onnaughl’o

MARTIN’S REALTY CO. 
321 Milwaukee Avė. 

KENOSHA. WIS.

ną prieš išvažiuodamas. Juozas 
Bobrovitch-Babravičius jo 
vardas. Sir George Arlhur, 
išvažiavus Duke’ui, iškėlė jam 
puotą, pavedęs pp. EdvardsamsJ 
surinkti nusimanančius dainavi 
mą kritikus jo paklausyti. O, 
kaip jis gražiai dainavo lietu
viškai ir 
“Liuosai dainuodamas daugy

be kalbų: lietuviškai, lenkiškai, 
rusiškai, vokiškai, itališkai, 
prancūziškai, angliškai, grai-j 
kiškai; liuosai kalbėdamas vo
kiškai, kiek prancūziškai ir an
gliškai Babravičius čia atliko 
tarpt' anglų aristokratijos tie
siog politinę ir net komercinę 
misiją. Aiškino, kodėl lietu- 
viems taip brangus Nemunas, 
jų kultūros lopšys, kodėl jam 
giedant graudų ‘Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka“, girdis ašaros, 
ši daina tampa visų popule- 
tiausia anglų salonuose.

“Sekas Babravičiui užsieniuo
se, jis ten Lietuvai naudingas. 
Bot tiek metų nebebuvęs tėvy
nėje, pasiilgsta jos, viską me
tęs. net paskirtus jau vakarus, 
sugrįžta padirbėti su musų dai
lininkais”...

Kitą kartą daugiau žinučių tuvių Auditorijoj, 
parašysiu. (> dabar tiktai pri-

LSS 81 kuopos mitingas įvyks 
šeštadieny, gegužės 1 d., kaip 8 v. 
vakaro, Liuosybės svet., 1822 Wu- 
bansia Avė. Nariai prašomi laiku 
atvykti. I’o susirinkimo J. Lapaitis 
įtaikys pnsknita) tvmojv “Ko<lel kai- 
iptalizino tvarka turės griūti?”

Kuopos Raštininkas.

RAKANDAI

NEGIRDĖTA PROGA
Kas nori įsigyti labai gerą 

restaurantą, tegul tuojau ap
žiūri šį puikiai įtaisytą biznį. 
Priverstas greitai parduoti, nes 
yra svarbi priežastis. Savinin
kas, 3103 S. Halsted St.

FARMA ant pardavimo 80 
akrų, su gyvuliais, triobomis 
ir mašinom; kaina $5,000, tu
ri įnešti $3,500. * Randasi Mina- 
mone County. Parsiduoda la
bai pigiai. Pardavimo priežas
tis — senatvė. Delei platesnių 
informacijų kreipkitės sekan
čiu

nelietuviškai!... Lietuvių Laisvės Kliubas laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą šeštadieny j, 
Gegužio 1 d-, 1926 m., 8 vai. vaka
re, Lietuvių Auditorium svetainėje, 
3133 So. Halsted St. Gerbiamieji kliu- 

. biečiai, malonėkite visi laiku 
j nes turime daugelį svarbių 
dėl aptarimo.

— K. J. Demereckis,
dėl

pribūti, 
reikalų

Rast.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirin-
kimą Nedėlioj, Gegužio 2 dieną, 1-mą 
valandą po piet, Lietuvių Auditorium 
svetainėje, 3133 So. Halsted St..Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti,’ nes 
randasi daug svarbių dalykų aptarti.

— S. Kunevicze, Nut. Rašt.

Pirmosios, Gegužės apvaikščiojimas 
bus sekmadieny, gegužės 2 <L, 1:30 
vai. po pietų', Mildos svetainėj, 3142 
So. Halsted St. Dalyvauja Pirmyn 
Mišrus Choras, smuikininkė Aldona 
Grušaitė, M. Petruševičius, E. Gru
šaitė ir k. Kalbės P. Grigaitis. Visi 
kviečiami atsilankyti. įžanga 15c.

— LSS. VIII Rajonas

Vilniaus našlaičių naudai rengia
mas didelis koncertas ir šokiai nedė
lioj, gegužės 2 d., 7:30 vai. vak., Lie-

* w............ _* \ Dalyvauja didelis
1 ir garsus švedų Vyrų Choras, rusų 
dainininkas V. Barstov, dainininkės 

menu, kad artistas Juozas Bal>- Ona Vilkaitė ir Ona Biežienė, smui- 
_ kininkas M. Petruševičius ir k. Visi 

Į kviečiami atsilankyti pasiklausyti ge
ro koncerto ir paremti Vilniaus naš
laičius.

ravičius gegužės 9 dieną—va 
kare, Lietuvių Auditorijoj chi- 
kagiečiams paskutinį karią dai
nuos.

—A. K. Rutkauskas, M. D.
V. K—tas.

J. Babravičius šiandie bus 
Chicago j

Dainininkas J. Babravičius, 
kuris buvo išvykęs j New Yor- 
ką pasirašyti kontraktą dainuo
ti šaliapino operoj ir buvo ten 
užtrukęs kiek ilgesnį laiką, 
šiandie sugryžta Chicagon. Jis 
atvyks Chicagon 2 vai. po pie- 
tk, į Michigan Central stotį.

Kaip žinia, jo koncertas bus 
gegužės 9 d., Liet. Auditorijoj.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadienyj, 
gegužio 2 dieną, šių metų, 1-mą vai. 
lieną. Lietuvių Auditorium svetainėj, 

3133 So. Halsted St. Šiuomi nariai 
yra kviečiami susirinkti, nes randasi 
laug svarbių reikalų aptarti.

— P. K., Nut. Rašt.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Pranešimai
)

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

• ar kviečia.
Kultūros Ratelio susirinkimas jvyks 

Subatoj, Gegužio 1 d., 8 vai. po pie
tų, 2930 N. Harlem Avė.

Illinois Lietuviu Paielpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks- šeš
tadieny. gegužės 1. d., 8 vai. vaka
re. Lietuvių Auditorijoj, 3L33 So. 
Halsted St. Visi kliubiečiai esate 
kviečiami pribūti į susirinkimą; 
taipgi kurie išpildėte kliubo apli
kacijas laito vakarienės, balandžio 
17 d., visi pribukite, o busite pri
imti į kliubą be įstojimo mokesčio.

A. J. Lazdauskss, sekr.

Dr-stė šv. Kazimiero Karalaičio 
laikys mėnesinį .susirinkimą gegu
žės 1 d., sekmadieny. 1 vai.; po pie 
tų, Liet, 
malonėkit

Auditorijoj. Visi nariai 
atsilankyti.

T. Aleliunas, rašt.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
\ IR SUTAUPYKIT 35% 
Mes oarduojame visiems olselio 

kainomis
Levinthal Plumbing Supply Co, 

1637 West Divislon St 
netoli Marshfield

JAUNA pora turi parduoti 5 kam
barių rakandus, vartoti tik kelis mė- 
nesiuR, Ailkini.n moHair* setas, bufetas, 
2 miegruimio setai, kaurai, Įtampos, 
deska, sykiu arba dalimis.

• 3103 Montrose Avenue
2 apartmentas

PARSIDUODA grosernė ir delica- 
tessen krautuvė, maišytų tautų apie- 
linkėj. Daro gerų cash biznį. Parsi
duoda iš priežasties nesveikatos.

5708 So. Morgan Street

antrašu:
Romald Franszkewicz 

1215 So. Court St. 
ROCKFORD, ILL.

NAUJAS biznio namas, yra di
delis skiepas, 8 krautuvės, 5-^5 
kambarių fialai, du ofisai, 2 karų 
garažas, grosernė ir bučernė įskai
toma. .Mainysiu į 2 arba 3 flatų 
namą arba bimgalow. Mes taipgi 
turime kitų gerų mainų, pardavi
mui namų ir lotų. Ofisas atdaras 
nedėlioj visą dieną.

FRANCELL’S REAL ESTATE 
5034 Archer Avė. 
I^afayette 7546

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI rakandų taisymo 

biznis, gerai įrengta, geroje vietoje, 
nebrangiai. NAUJIENOS, 1739 South 
Halsted St., Box 740.

BAGDONAS BROS. O

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EKPERTS 

Long distance handling .
Tarime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yda 3408—Blvd. 7667 Office

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au- 

Studcbakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka- 

Studebaker 
ir pil-

—'v i i,

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN 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 ven
dą. Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

3311 Sc Vulsted Street
— ■ ■ .......... * " " - / —

ŠIUOMI turiu garbės pranešti vi
siems savo pažįstamiems, kad aš pa
dariau ryšius su Howard E. Walter 
& Co., Real Estate Inv., 3124 West 
63rd St., Phone Prospect 8820. Visuo
se reikaluose prašau kreiptis viršmi- 
nėtu antrašu arba Prospect 7360.

PETEK A. SEDEMKA

MAŽESNIS ATROKAVIMAS

JIEŠKAU savo pusseserės Petro
nėlės Mickytėš, paeina iš Seredžiaus 
parapijos, T ..... , * " ______ , __________________
Amerikon 20 metų atgal. Girdėjau, neškite su kavini savo kontraktą. Ofi- 
kad gyveno Waterbury, Conn. Yra 
svarbus reikalas. Prašau jos arba 
kas apie ją žino pranešti. Busiu dė
kinga. ANTONINA MASALSKIU?®, 
2350 So. Leavitt St., Chicago, III.

Mes sumažinsime bile kokį mėne
sinių mokėjimų kontraktą tokia kai- 

Pašilių kaimo. Atvyku na kokia jus busit užganėdintas. Atši
lt metų atgal. Girdėjau, neškite su savim savo kontraktą. Ofi

sas atdaras vakarais.
BANKERS’ DISCOUNT CO:

10 So. La Šalie St., Suite 405 
Franklin 4431

AŠ Povilas Šmitas paieškai! savo 
trijų brolių. 1913 metais Juozapas 
ir Jonas gyveno Mill vile, New 
George, o Julius Philadelphia, Pa. 
Paeina Raseinių apskr., Skaudvilės 
vals., Adakavo parapijos. Jie patys, 
mano giminės ar kas žino nialo-į 
nėkit man pranešti. Busiu labai 
dėkingas. Paul Smith, 2554 Blue' 
Island Avė., Chicago, III.

IEŠKAU savo brolio Prano Ačo. 
Pirmiau gyveno Pennsylvanijos val
stijoj. Dabar nežinau kur. Meldžiu 
atsišaukti arba žinanti malonėkit 
pranešti; turiu svarbų reikalą.

J uozas Ačas
1827 W. 23rd St., Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS pusininkas į gro- 

semės-buČernės biznį arba par
duosiu. Priimsiu . ir nepatyrusį to 
biznio. 671 W._ 14 PI.

——--- _ = .■■■■.—r

I- ISRENDAVOJIMUI
RENDON naujos krautuvės, tin

ka bile kokiam bizniui, taipgi kam
pas dėl bučernės, atsišaukite, 559 
W. 31 St.

S. L. A. 226 kp. susirinkimas įvyks
Gegužės 2, 2 vai. po pietų, 1822 Wa-i w. .51 »t.
bansia Avė., Liuosybės Svetainėj. I RENDON flatai, 3—5—6 kam- 
Malonėkit atsilankyti visi nariui ir barių, yra vana, elektra, rendos 
užsimokėti duokles. 1 $20, $25, $30, atsišaukite 559 W.

— A. Martišius, Sekr. 31 St. ’ - %

________ ■f

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
čemių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Bo- 
kernių. Musų

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 Sb State St.

Pašaukite Boulevard 0250
Leonas Roofing

& SUEET METAL
Gravel &. Ready arba Shiųgles, 
Gutters & Down Spouts. Praneškit 
mums apie savo stogų trubelius. 813 
W. 35th St., 3750 So. Wallace St.

REIKIA DARBININKĮI
MOTERŲ

REIKALINGA veiterka ant visa
dos arba ant trumpų valandų. Gera 
mokestis. 8551* W. 3*8th St.

REIKIA patyrusių moterų dėl sor- 
tavimo skudurų. P. GOLDMAN, 2100 
So. Loomis Street.

REIKALINGA mergina ar mote
ris dirbti lunch ruimyj. Trumpos 
valandos, šventadieniais nereikia 

dirbtu 1715 S, Ganai St, 9

PARDUOSIU pigiai iš priežasties 
ligos savo didelį lotą, geriausioje vie
toje Westchester, netoli 
mokyklų ir bažnyčių ir 
tiktai biskį įmokėti

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted 

Box 744

PRIVERSTAS parduoti puikų rezi
dencijos lotą, netoli elevatorio, mo
kyklų ir bažnyčios, graži apielinkė, 
lik buriRalow ir 2 flatiniai namai sta
tomi, pigi kaina, $250 canh. Naujie
nos, 1739 So. Halsted St., Box 741.

elevatorio, 
krautuvių,

st.

tomobilių agentūrą,
I. MI 1 t.

rus. Standart Sis ir 
yra 27 arklių jėgos H. Pr 
nai aprengtas 4 > durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gąunąm ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu
si m -

MILDA AUVfO SALES
3121 So.jlalsted St.
Tel. Boulevard 1685

D. Kuraitis ir A; Kasulis, vedėjai

OGDEN AUTO VVRECKING CO., 
3349 Ogden Avė. Rockwell 4994
Brangiai mokapie už senus netin

kamus! karus. Z

PARDUODU Hupmohile, touring, 
1922, naujai permalevotas ir viskas( 
naujai perdirbta, važiuoja gerai, 
parduosiu už $325.

K. MISIŪNAS, 
5544 Indiana Avė.

PARDAVIMUI
UŽ $100 nupliksite mano beveik 

naują grojiklj pianą, su benčiumi 
roleliais, kabinetas, $25 cash irroleliais, kabinetas, $25 cash 
$10 j mėnesį.

JOSEPH MATERLING
2332 W. Madison St.

1 floras

ir
PO

PARSIDUODA groseris ir deli- 
kalesen; palei VVhite City, daromas 
geras i. ragvvenimas, ant kampo St. 
Lovvrence ir 64th St. Parduosiu pi
giai iš priežasties ligos.

600 E. 64th St.

PARDAVIMUI saldainių, ci
garų, cigaretų, tabako, mokyk
los reikmenų, pigi renda, yra 
4 kambariai gyvenimui, dide
lis bargenas. ,

2815 W. 38 St.

CICERO — parsiduoda bučernė 
ir grosernė, su namu arba be na
mo. vieta išdirbta per daug metų, 
lietuvių apgyventoj kolonijoj, parduosiu už prieinamų . kuiną.

1325 So. 50 Ct., 
CICERO, n,L.

PARSIDUODA Ice Cream parlo- 
ris, cash arba mainais. Turiu greit 
parduoti; parduosiu pigiai, geras 
bargena,s. Tel. Roosevelt 8352,

PARDAVIMUI krautuvė žuvies ir 
ib delikatesen, biznis gerai išdirb
tas. Turiu parduoti greit, nes sa
vininkas išvažiuoja iš miesto, ren
da $50, 3417 W. 63 St. Prospect 
7590.

PARDAVIMUI grosernė, saldainių, 
mokyklos daiktų, visokių smulkmenų. 
Kas greit pirks, gaus bargeną, ar 
mainysiu ant automobilio. Kreipki
tės: 3518 Wallace1 Street.

PASINAUDOKITE proga. Parsi
duoda bučernė ir grosernė naujoj ko
lonijoj. Pardavimo priežastis, savinin
kas apleidžia miestą.

7118 So. Western Avė.

PARSIDUODA pigiai Lunch Room. 
Tarpe dirbtuvių. Geru vieta.

944 W. 87th Place

PABDAVIMUI bučernė 
grosernė, biznis senas ir 
vietoj; arba mainysiu į 
mobilių arba lotą. Renda 
lysas ilgas.

1810 So. Peoria St.

ir 
geroj 
auto- 
piRi,

MES PASTATYSIM jums ant jū
sų loto bungalow, 2 flatų arba 3 
flatų be jmokėjimo. Atsišaukite ar
ba rašykite dėl kainų, planų ir nu
rodymų.

Zemon Coąstruction Cojnpany
11 S. La Šalie. Rm. 533. 

Central 8157.

PARDAVIMUI 2 aukštų po 6 
kambarius mūrinis namas, karštu 
vandeniu šildoma, vėliausios ma
dos įrengimai, garažas dviem ma
šinom.

6744 So. Campbell Avė.
1 lubos

PARSIDUODA kriaučių šapa. Iš
dirbtas biznis, geroj biznio vietoj. 
.1. Baktys, 3249 So. Halsted St.

PAHSIDUODĄ,,. bučernė Iš prie
žasties ligos,,-' arba mainysiu ant 

arba ant ice 
neatsi-

mažos grosernės, 
sceam parlor. Agentai lai 
šaukia.

Kreipkitės.
2421 W. 43 St.

PARDAVIMUI arba išrendavimui 
pasirinkimui 5 kambarių murinės 
bungalow, 5245 S. Sawyer Avė. 
Kaina $7950, įmokėti $1000, rendų 
$60 į mėnesį.

JOHN L. SHEH1DAN & CO. 
5312 S. Kedzie Avė.

Prospect 3630

•NAUJAS moderniškas mūrinis 2 
flatų, 6—6 kambarių, kieto medžio 
trimingas, garu šildomas, icc box, 
prosinimo lenta, 2 karų garažas, 
gera transportacija, pigiai, $3500 
cash, kaina $15,006, savininkas 1 fl.

6110 S. Sacraniento Avė.
Prospect 10388

PARSIDUODA kendžių ir ciga
rų Štaras, arti parko, 3 ruimai pa
gyvenimui. Honda pigi, ilgas lysas, 
irgi 4 didelės paduškos pigiai. Esu 
našlė, apleidžiu miestą.

Kreipkitės.
2004 Fovler St. 

Brunswick 5578

PARDUOSIU su nuostoliu nau
jos mados 9 kambarių namą, tin
kamas dėl didelės šeimynos, arba 
galima perdirbti į du pagyvenimu, 
dideli porčiai miegojimui, karštu 
vandeniu šildomas, garažas, savi
ninkas 8630 Aberdeen, Stewart 
9885.

PARSIDUODA lotas 30X125 
tarpe 69 ir 70 St., ant Maple- 
\vood Avė.

Su vi ninkas 
4053 So. Richmond St.

MORTGECIAI-PASKOLOS

PARDAVIMUI bekernė, priežas
tis — noriu pasilsėti, South Sidc 
Baking Co., 4743 S. Wood St.
i i i i—Ji ■■ i m ! J J '-l'.LLJJLL ĮĮ'f

APIJEIDŽIU miestą. Turiu parduo
ti savo puikų lotą geroje lietuvių ko
lonijoje, parduosiu pigiai su biskiu 
įmokėjimo, kitus po $10 j mėnesį. 
Naujienos, 1739 So. Halsted Street, 
Box 742.

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

* Ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ava^ 

Lafayette 6788

NAMAI-ŽEMF SAVININKAS TURI GREIT 
. PARDUOTI

69 AKRV FARMA SU STAKU

Visa dirbama, upė bėga per far- 
mą, kuri turi daug žuvies, 7 rui
mų naujas namas, didelė barnė, 
garažas, grūdam supilti namas, etc. 
8 karvės, 2 arkliai, 100 vištų, 2 
kiaulės. Forma randasi 40 mylių 
nuo Chicagos, 6 mylios nuo Keno- 
sha, Wis. ant didelio cementinio 
kelio, Pleasant Preari mieste, 2 
blokai ligi pašto ir gelžkelio sto
ties. Parduosim arba mainysiu ant 
namo, kaina su viskuo $225 už 
akerj.

MARTIN’S REALTY CO. 
3211 Milvvaukee Avė. 

KENOSHA, WIS.

10 kambarių namą, l*/j loto, gera 
vieta dėl rooming house, iš čia ga
lima nueiti pėsčiam iki didelių dirb
tuvių. \

7210 So. Marshfield Avė.

BARGENAS greitam pardavimui, 
6 kambarių nauja murinę bungalow, 
visi moderniški parankumai, 5716 So. 
Albany Avė., Republic 4824.

PARDAVIMUI pigiai 2 
tai, ant Archer Avė., pusė 
ko nuo Crawford Avė.

3210 S. Halsted St. 
Box No. 45

lo
bio-

TEIKIAM GREIT PASKOLAS
$1,000 ir daugiau, 2H nuošimčio 
komiso.
Lincoln Loan Association
1931 Milwaukee Avenue

Netoli Western Avė.

be

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

MOKYKLOS

3 KAMBARIU medinė cottage, ant 2 lotų, ant kampo, miesto van
duo, šalytakiai, kaina $2950, cash 
$500, kitus mėnesiniais išmokėji
mais.

5 KAMBARIU medinė cottage, 4 lotai, 
vištų, 
$500, 
tnais.

SAVININKAS parduoda, 4—5 
kambarių pusantro augšto medinį 
titaną ant cementinio pamato, ant 
Elston, netoli Diversey, gera trans
portacija, atsilankykit ir pamaty- 
kit patys, atsišaukite, 2850 Fletcher 
St. arba telefonuokit Juniper 8000.

vieta tinkama dėl auginimo 
kaina $3950, cash $1000 arba 
kitus mėnesiniais išmokėji- 
AtsiŠaukite.
J. N. ZEVERT & CO., 

5882 Archer Avė. 
Tol. Prospect 8305

BARGENAS. Pardavimui 5 kam
barių naujas naujos mados muri-
nis namas, 2 fintų, vienas prie 4552 
S. Turner Avė., 5—6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, ir 4610 
S. Francisco Avė., taip kaip ir ant 
Turner Avė. 2 flatų, 4—5 kamba
rių. 3142—44 W. 38 PI., i ‘ 
Šildomas, 3128 W. Pershing Rd., b 
fintai ir 4 karų garažas, garu šil
domas. 7400 W. 
Illinois.

Ave., 5—6 kambarių,

2 AUGŠTŲ mūrinis namas, 6—6 
kambarių, garu šildomas, 3 kari] 
garažas, lotas 50y 125,, prie bizniu- 
vos gatvės, kaina $12,500.

2850 FLETCHER ST.
Juniper 8000.

NAUJA 5 kambarių mūrinė bun- 
galoAv, karštu vandeniu šjldoma, 30 
pėdų lotas, viskas modemiška ir 
pilnai užbaigta, kaina $8,000, iš
mokėjimais.

7140 So. Maplewood Avė.

‘ NAUJA 4 kambarių mūrinė bun- 
Malow, karštu vandeniu šildoma,

” 30 pėdų lotas, kaina $7,000, išmo-
ėo .j m ' * kėjimais. Atdaros dėl apžiūrėjimob.lrd Mace, Argo, (|jPnos laike Ir nedėlioj. Savininkas

PARSIDUODA improved lotas 
ant 53-Čios gatvės ir Sacramento 
Avė., trečias nuo kumpo, f 
Nekrošius, 4406 So. Ir 
Avė.

ant pareikalavimo.
7204 So. Rockwell St

Pigiai.* TURIU parduoti savo puik^ rezi- 
Hermitage dencijos lotą, proga dėl didelio pel

no, cash $275. Naujienos, 1739 South 
——— ---- - Hąlsted St., Box 743.

PARSIDUODA dviejų pagyveni-( -----
mų mūrinis narnas, naujos mados' PARDAVIMUI Hoad House, pui- 
įtaisymai. Netoli parkų ir bulva- kioj apielinkčj. Kreipkitės tuojaus. 
rų. Parsiduoda pigiai. 5526 South 4139 So. Harlem Avė. Sticknev, 

Fairfield Avė. 2 lubos. III., arti černausko daržo.

PABDĄVIMUI Hoad House, pui-

111., arti černausko daržo.

.____

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

College
2407 W. Madison, Chicaro, Ui.

Phone Seeley 1648
M. E. HUTFILZ, Manager

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

Illinois Phimbing Works
514 N. La Šalie St.

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

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

International Barbcr College,
672 and 651 W. Madison St., 

CHICAGO, ILL. »
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