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NEW YORKAS geg

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Trys stambys sovietijos 
valdininkai sušaudyta

Maištininkai paėmė La Ouz ir 
Rio Grande, taipjau valdžios 
garnizoną EI Bluffe

Keletas kitų pavojingai sužeis 
ti; kai kurių užbertų anglių 
kasių pasigendama

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

Klausydamasis parlamente dar 
kiečių atstovo kalbos apie pa 
naikinimą Britų sosto

Lenkijos ministeriy 
kabinetas krito

ispanai 
iniošias

Brity komunistas Sakiai 
vala nuteistas kalėti

Skrzynskis
dar balandžio

Trys Belgijos ministe 
riai atsistatydino

užgynė 
koksą į

, Norvegijos valdžia 
eksportuoti anglis ir 
Angliją.

30 keleiviu ••prigėrė jūsų 
■ laivui paskendus

kerosino ir 
Ji svarsto 

dėl teikimo 
britų strei-

Derybos dėl padarymo tai 
kos Morokkoj nepavyko

valdžia tokį 
keičianti ir 
pertraktaci-

angliakasiai iš 
keli kiti skau

UDŽDA, Francuzų Morokka, 
Derybos dėl taikos

Francijos frankas dar 
labiau nukrito

Perka 40 aeroplanų 
paštui

Meksikos regiono darbo kon
federacija daro žingsnių sulaiky 
ti siuntimą iš Meksikos į Ang
liją maisto daiktų, 
kitokių produktų, 
taipjau klausimą 
finansinės paramos

Sudegė $1,000,000 
medžio

Kažin, kaip jautėsi Bri 
tų karaliunas

Britų valdžia sakos 
nenusileisianti

suderė- 
Aeropla- 
gabenti 

r sklisti 
j valar

Finansų ministerijos žmonės 
buvo pasmerkti dėl spekulia
vimo valstybės pinigais

nai galės „kiekvienas 
800 svarų siuntinių 
greitumu 135 myln

PARYŽIUS, Franci j a, geg. 6.
L’Information gauta iš Bu- 

charesto telegrama praneša, 
kad Juodosiose jūrėse, netoli 
nuo Rumanijos miesto Kusten- 
je, paskendo vienas 
laivas ir kad trisdešimt paša 
žievių prigėrė.

LONDONAS, geg. 6. —Laik
raščio London Times jaudina
mos popieros sandėly buvo kilęs 
gaisras, kurs betgi tuojau už
gesinta.

LONDONAS, geg. 6 
die per debatus atstovų bute 
vienas darbiečių atstovas, Geor
ge Buchanan, be kita pareiškė:

“Aš esu respublikininkas, o 
todėl norėčiau kad Biitų sostas 
butų panaikintas nor

Pėrų ložoj sėdėjo Britų sosto 
busimas paveldėtojas, karaliu
nas Edvardas, paprastai titu
luojamas Prince of Wales, ir jo 
Lioltš Albertas, Duke of York. 
Abu juodu klausėsi debatų ir 
girdėjo darbiečių atstovo pa
reiškimą.

British Worker skelbia, kad 
iki šiol skaičius darbą metusių i 
darbininkų siekia tarp 2,500,- 
000 ir 3,000,000.

Gražu, nors vakare gali būt 
atmainos; šilta; stiprokas, di
džiumoj pietų vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi- 
maksimum 83° F.

tuojau 
skersai įlankos nuo Bluefieldo.

Valdžiai betgi pavyko atimti 
vėl iš revoliucininkų Nandaimą, 
ir dabar ji siunčia stiprių gink
luotų jėgų į rytų pajūrį 
bandyti atimti Bluefieldą ir ki
tus miestus ir patrempti sukili

mo, pasimojusio suardyti da
bartinę socialę tvarką, šioje 
jūsų kovoj eina su jumis.”

Rusijos raudonųjų profsą
jungų vykdomasis komitetas 
nutarė atsišaukti į visus sąjun
gų narius ir valdžios įstaigų 
darbininkus, kad kiekvienas jų 
aukotų viepos dienos algos ket
virtį streikuojantiems Anglijos 
darbininkams paretinti. Tuo bū
du tikimos surinkti 3^ milio- 
no rublių. Generalei Anglijos 
sąjungų tarybai jau buvo.pa
siųsta 250,000 rublių.

Austrijos metalo darbininkų 
sąjunga nutarė teikti finansi
nės paramos britų streikinin
kams.

Glasgowe streikininkai ap 
vertė keletą omnibusų, streik 
laužiu operuojamų.

Revoliucinis sukilimas Ni 
karaguos respublikoj

Situacija nepasikeitus; krašto 
pramonė ir verslas sustoję; 
valdžia sakos nenusileisianti

Japonijos darbo federacija 
priėmė rezoliuciją teikti britų 
streikuojantiems darbininkams 
moralinės ir finansinės para
mos. Rezoliucija buvo kabeliu 
pasiųsta Anglijos profesinių są
jungų kongresui. Paskirta tam 
tikras komitetas pinigams rink-

LONDONAS, geg. 6. Sha- 
purji Saklatvala, vienintelis ko
munistų atstovas britų parla
mente, šiandie buvo teismo nu
baustas dviem mėnesiais kalė
jimo. Jis buvo pašauktas atsa
komybėn dėl “maištingos kal
bos”, pasakytos andai Hyde 
Parke.

Teismas siūlė jam altemati- 
vą — duoti garantijų, kad lai
kysis ramiai, bet Saklatvala 
pareiškė, kad jis geriau eisiąs 
į kalėjimą.

NEW YOHKAS, geg. 6. — 
“Jus turite atminti, kad Jungti
nės Valstijos tai jums ne Ang
lija,” prigrūmojo magistratas 
keturioms dešimtims streikuo
jančių kailių darbininkų, pa
siųsdamas juos į kalėjimą.

Nubaustieji streikininkai bu
vo kaltinami dėl netvarkos da
rymo.

Konferencija nutruko; 
sako, kad riffiečiai 
atnaujinti puolimą

Musselburge. netoli nuo 
Edinburgo, Škotijoj, minia strei 
kininkų puolė traukinį. Vagonų 
langai buvo išdaužyti ir keli 
pasažieriai užgauti. Keletas 
riaušininkų buvo areštuota.

VARŠUVA, Lenkija, geg. 6. 
— Respublikos prezidentas Voi- 
ciechovskis pagaliau priėmė 
ministerių kabineto rezignaciją, 
kurią premjeras 
buvo jam įteikęs 
21 dieną.

Krizis valdžioj 
finansų sutvarkymo klausimu

Londono Daily Mail sugebėjb 
išleisti dviejų puslapių lakštą, 
rašomaja mašina reprodukuo-

CARRVILLE, Fla., geg. 6. - 
Kilęs Brown-Florida Lumber 

| kompanijos įmonėj gaisras su- 
PARYŽIUS, geg. 6. Fran- naikino tris lentpjūves, medžio

franko vertė dar labiau džiovinamąją jaują ir 10 milio- 
šiandie biržos uždary

SPRINGF.1ELD, 111., geg. 6. 
— Illinois kasyklų darbininkų 
unijos prezidentas Frank Far- 
rington kabeliu, pranešė Britų 
angliakasių federacijos sekre
toriui Cookui, kad šimtas tūks
tančių organizuotų Illinois ka
syklų darbininkų teiks Anglijos 
kasyklų darbininkams, kovojan
tiems už savo padėties pagerini
mą, visos galimos finansinės )r

ILLINOIS Manufacturers 
Association vakar pasiuntė An
glijos premjerui Ba!dwinui ši
tokią kablegramą:

“Geri piliečiai visur-kur gė
risi jūsų tvirtumu ir drąsa be
ginant parlamentinę valdžią 
nuo i evoliucinio profesinių są
jungų puolimo.”

darbi-• jir. Grandę. šiuodu 
remti

Britų valdžia bandė konfis
kuoti profesinių sąjungų pradė
tą leisti streiko informacijų 
laikraštį British VVorker. šio

cijos
nukrito, šiandie biržos uždary- nų pėdų lentų. Nuostoliai ben 
mą doleriui mokėta 32 frankai’drai siekia daugiau kaip 1 mi 
ir 25 santimai. noną dolerių.

BRIUSELIS, Belgija, geg. 6. 
— Atsistatydinus vakar koloni
jų ministeriui Henri Galionui 
ir vidaus reikalų ministeriui 
Rolin-Jacųuemyne, šiandie dar 
rezignavo finansų ministeris 
Albertas Janssen.

bet vėliau 
beveik be paleistas, pasirodžius, kad lei- 

Di- dinio turinys visai nekaltas.

Anglijos premjeras Baldvvin 
oficialiame lapely British 
Gazette sako: “Visuotino strei
ko paskelbimas yra paskelbi
mas kovos parlamentui ir ke
lias į anarchiją ir pragaištį“. moralinės paramos

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

4 darbininkai užmušti ka 
sykių ekspliozijoje

Neisianti j kompromisus 
su streikininkais

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

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas

ATĖNAI, Graikija, j 
Skaitmeningas graikų 

ninku mitingas nutarė 
britų streikininkus.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30 

žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną?

Parduokit kas jums nereiks 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Briusely, Belgijoj 
pirmadienį įvyl$s Tarptautinės 
kasyklų darbininkų sąjungos 

tą. Vedamajame straipsny laik- vykdomojo komiteto suvažiavi- 
raštis pareiškia, bad dabar kova mas apsvarstyti, kuo būdų ge- 
einanti taip teisėtos Didžiosios Hau paremti visuotinas Angli-

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

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

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

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

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

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

Anglijos darbininku drau-| 
gai ir priešai svetur

MASKVA, geg. 6. — Valsty
bės politinės policijos (“čekos”) 
įsakymu šiandie buvo sušaudy
ti trys svarbus finansų komisa
riato valdininkai, Volin, Chepe- 
liovsky ir Rabinovič.

Visi trys jie buvo apkaltinti 
dėl naudojimo valstybės pinigų 
savo privatiniams reikalams ir 
dėl spekuliavimo červoncų. 
Aštriai užgintą spekuliacijos 
biznį jie vedę sąmoksle su pro
fesiniais spekuliantais Maskvos 
ir Leningrado biržose. Kelioli- 
l< a. tolcių spekuliantų buvo rto- 
senai sukišta j kalėjimą.

WASHINGT()NAS, geg. 6. 
— Generalis pašto viršininkas 
New pasirašė kontraktą su 
Santa Monikos, Cal., I)ouglas 

Studentai bandė apiplė- kompanija keturioms dešim- 
Šti gazolino stotį ,tims aeroplanų oro paštui tarp 

___  :New Yorko ir San Francisco. 
Kiekvienas aeroplanas

POTTSVILLE, Pa., geg. 6.— 
South Penn anglies kasyklose, 
netoli nuo Pottsvillės, šiandie 
įvyko dujų ekspliozija, dėl ku
rios keliolika darbininkų buyojdninkams 
užberta. Keturi 
imta negyvi, o 
džiai sužeisti, 
pasigendama.

LONDONAS, geg. 6. — Tre- ryto leidinys buvo policijos sų 
čia visuotino darbininkų strei- laikytas spaustuvėj 
ko diena prasidėjo 
jokios atmainos situacijoj 
dėlė didžiuma krašto pramonių 
ir verslo sustoję ir nuostoliai 
milžiniški.

Iš valdžios komunikatų spau
dai matyt, kad ji nesiruošia 
atnaujinti taikos derybų su 
streiko vadais. Valdžia laikosi 
nusistattymo, kad kol streikas 
nebusiąs atšauktas, tol ji nei
sianti į jokias derybas.

Nežiūrint tečiau premjero 
Ealdwino pareiškimo, kad vi
suotinas streikas esąs paskelb- 
bimas kovos parlamentui ir ve
dąs prie anarchijos ir pragaiš- Londono taxikebų šoferiai 
ties; nežiūrint taipjau jo skel- padėjo savo mašinas garažuose 
bimo, kad kol darbininkai ne- ir prisjd§jo prie streiko, 
atšauksią savo visuotino strei
ko, tol valdžia nepradėsianti jo
kių derybų dėl taikos, šiandie 
buvo girdų, kad 
savo nusistatymą 
graibstantis kelio 
joms pradėti.
Valdžia sakosi neisianti į jokius Britanijos valdžios ir neteisėtos jos darbininkų streikas 

| revoliucinės valdžios, Atsto
vaujančios profesinių sąjungų 
darbininkams. Viena jųdviejų 
turinti žlugti. Bet Angliju ne- 
pakęsianti, kad J. H. Thomas ir 
Ramsay MacDonald,padarytų su 
Didžiąją Britanija taip, kaip 
Leninas ir Trockis padarę su 
Rusija. Anglijos žmonės nieka
dos tokiai biauriai tiTonybei ne
pasiduosią.

ROMA, Italija, geg. 6. 
šistų laikraštis L’lmpero 
tiname Anglijos darbininkų |paėmę taipjau ir stiprų valdžios 
streike mato Britų imperijos garnizoną EI Blufie 
žlugimo pradžią

Kai kurių dar National Security lygos pirmi
ninkas, maj. gen. Robert Lee

------- Bullard, pasiuntė Anglijos 
WASHINGTONAS, geg. 6. premjerui Baldwinui kablegra-

— Senatas šiandie 66 balsais mą, kurioj jis sako;
prieš 8 priėmė sumanymą padi-1 “Visi, kas tik tiki į demokra-
dinti federaliams teisėjams ai- tinę konstitucinę valdžią irnimum 57
gas. Priimtas bilius pasiųsta yra priešingi pragaištingiems Šiandie saulė teka 5:39, lei 
atstovų butui. žygiams revoliucinio komuniz-džiasi 7:54 valanda.

Pottsvillėj ekspliozijos kasyklo 
se 4 darbininkai užmušti

geg 
Morokkoj nepavyko ir Ispani
jos, F.rancijos bei Riffo atstovų 
konferencija šiandie visai nu
truko.

Riffiečiai kategoringai atsi-1 
sakė daryti bet kurių nusilei-. 
dimų, o ispanams ir l’rancu- 

MANAGUA, Nikaragua, geg. zams rodėsi, kad jie jau padarę 
6. — Nikaraguos revoliuciniu-visų galimų nusileidimų ir da- 
kai, Luise Sandovalo ir Elizeo vę Abd-el-Ki imui pakankamos 
Duartės vadovaujami, kurie progos daryti taiką.
praeitą sekmadienį paėmė Blue-[ Riffiečių delegatai išvyko na- 
fieldą, dabar jau pasigrobė La mo.

Pranešimai iš Ispanų zonos 
miestu paėmę jie kontroliuoja sako, kad riffiečiai darą prisi- 

Rio Grande klonį, svarbią ruošimų pradėti puolimą iš

į l’ucific uju t Atlantic PhotoJ

Londono policija malšina minią. Tas paveikslas nuimta prieš porą savaičių, būtent, tuoj 
komunistų lyderių areštavimo.

LINCOLN, Neb., geg
Praeitą naktį policija sugavo du^a po 11,900 dolerių 
Nebraskos Universiteto studen
tu, John Daarah ir Frank Al- 
leną, bandžiusiu apiplėšti vieną 
gazolino stotį. lAbudu suimtieji 
prisipažino kalti.

visa 
bananų sritį.

Girdėt, kad , revoliucininkai

Valdžia per savo pradėtą lei
sti oficialinių žinių lapelį Bri
tish Gazette šiandie daro tokį 
skelbimą:

“Kai dėl visuotino streiko, 
tai čia negali būt jokių kom
promisų. Viena iš dviejų: arba 
vahlybė suardys visuotiną 
streiką, ar bu visuotinas strei
kas suardys valstybę. Valdžia 
nuo savo pozicijos nesitrauks 
nė žingsnio atgal.”

Sąjungų kongresas įspėja strei
kininkus laikytis ramiai

Nežiūrint spaudos skelbiamų 
pranešimų apie streikininkų ta
riamas riaušes, puolimus, kau
tynes su policija ir užmušimus 
policininkų, patsai oficialiais 
valdžios lapelis, British Gazette, 
nugindamas alarmingus prane
šimus, sako, kad niekur dar 
nebuvęs užmuštas nė vienas 
policininkas ir vos tik keli bu
vę visai menkai užgauti.

Patys darbininkai nepritaria 
jokiems smurto aktams, ir 
Profesinių Sąjungų kongresas 
per savo informacinį laikraštį 
British Worker atsišaukia į vi
sus streikininkus, graudenda
mas juos elgtis pavyzdingai ’r 
ramiai, taip, kad policija niekur 
neturėtų progos įsimaišyti. Bei 
kokios riaušės ir neramumai, 
sakoma atsišaukime, pakenktų 
tik pačių darbininkų reikalui, 
pakenktų jų kovai ir laimingam 
streiko baigimui.
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Priežiūra kūdikio akių, ausų, 
Nosies ir Gerklės.

EROVės s
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ

IkorespondencuosI
P1N1MOTO Į I
' IR J U 1/ ' ‘ I

!> KŪDIKIŲ SVEIKATOS. Indiana Harbor, IniL

Yra pirmos svarbos dalykų užlai
kyti kūdikio akis, ausis, nosį ir gerk
lę švariai. Kiekvienas menkutis au
sų uždegimas, arba tekėjimas iš ausų, 
nors ir manytum nesvarbu, reigaluuja 
tučtuojinės gydytojo apžiūros. Grei
tas gydymas gali išvengi i apžabalimo, 
arba apkutimo. Priprastas ir geras 
vanduo dėl akių plovimo yra borakso 
rūgštis (boracic acid). Jos pusę 
šaukštelio reikia įdėti j paintę virin
to vandens.

Dantys

Sveikas kūdikis turi prasikalti dan
tis tarp šešto ir septinto mėnesio. 
Dvidešimts dantų sudaro pirmą setą, 
arba “pieninius”, ir jų pasirodymas 
labai įvairuoja. Priežiūra šitų laiki
nių dantų yra labai svarbi. Juos rei
kia du sykiu į dieną apvalyti Švelniai 
trinant su minkštu audeklu arba vata, 
pavilgyta su boaksin.es rūgšties miši
niu. Kūdikiui augant didyn, reikia 
jį pamokinti vaitot dantų šepetukų, 
nes sveikumą antrųjų dantų priklau
so žymiai nuo priežiūros “pieninių”.

Antrieji arba amžinieji dantys pa- 
siodo apie šeštus arba septintus kū
dikio metus. Sete paerina 32 dan
tys. Priežiūra šitų dantų yra pir- 
mateilčs svarbos. Yra saugus pa- 
protis kas -šeši mėnesiai duoti geram 
dantistui apžiūrėti kud'kio dantis.

Visados savo kūdikiui duok geriau
si maistą. Jei negali žindyti savo ku- 
dykio, neeksoerimentuos su įvairiais 
preperatais, bet pradėk tuoj gerai — 
duok jan) tą maistą, kuris, padarė 
daugiau sveikų ir vikrių vyrų bei 
moterų, negu visi kiti kūdikių prepe- 
ratai krūvon sudėti — duok savo kū
dikiui Borden’s Eagle Brand Pieną, 
maistą, kuris išauklėja vikrias kojas 
sveikus kunus. Jis remiamas ir re
komenduojamas gydytojų d»ieį. jo 
augštos kokybės ir vienodos sudėties. 
Milionai ir milionai kūdikių išaugo j 
vikriui berniukus bei mergaites dėl* 
motin; geros priežiūros ir maistingu
mo, khrj suteikia Borden’s Eagle 
Pienas.

Yra kęeltas nurodymų, kuriuos gy
dytojai suteikia prieš gimdymą kūdi
kių, 
maistą, daržoves ir čielų grudų mais
tą. 2—Gerkit daug vandens. 3—Ap
sisaugok it nuo daug svorio, valgykit 
mažiau saldumynų ir riebalų. 4 — 
Gerkit pieną ir vartokit pieną su Kel- 
loggs All-Bran. Kellogg’s All-Bran 
yra gamtinė gyduolė nuo užkietėji
mo. Yra grynai skaestų produktas, 
kuri* išvalo vidurius ir lauk ėjim«*s 
pasidaro reguiaris- ir natūralia.

uteikia prieš gimdymą kudi- 
1—Valgykit lengvai virškinantį

Cadum Ointment prašalins jūsų 
vaiko odos niežėjimą tuojau. Labai 
džiovinančios ir gydančios gyduolės 
kur tik oda ya užsikrėtusi arba skau
dama. Daug kentėjimų nuo odos ligų 
galima išvengti vartojant šias puikias 
gyduoles. Cadum Ointmenl yra Fran- 
cuziškas prirengimas padarytas Ame
rikoje ir nekeųnkia kad ir švelniau
siai vaikų odai.

Skaityk šituos straipsnius atydžiai 
ka savaitę ir pasidėk ateičiai.
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CONDENSED M1LK.

THE BOROEN COMPANY 
Borden Building, New York

KUPONAS
Už lį kuponą galite gauti lietuvi!, 
kai paikinimus, kaip) penėti ir 
užlaikyti save ir savo kūdiki. 
Iškirpkit jį ir atsiuskit mums 
šiandien su savo vardu h* adresu.
Vardas .................... ............................

Pasikalbėjimas Su Amerikos
; į Motinoms

Tikslas Šio apskelbimo taipgi ir ty kurie seks po žio 
skelbimo laiks nuo laiko, tai kad nuteikus motinoms 
informacijų dėl penėjimo ją kūdikių kuomet pačios 
negali peneti savo krūtimis, jųę surasit, kad šitie 
skelbimai yra žingeidus, ne» jie išaiškins suprantamoje 
kalbėję daugeli dalykų kur jus turėtumėt žinoti apie 
kūdikių penėjimą ir apie Borden’s Eagle Pieną, 
pasauly geriausio kūdikių maisto.

Adresas...........

Lithuanian 6

':'W

EAGLE BRAND

draugijų, nes jis yra sutvėręs 
L. P. D. Kliubą ir SiLA 185 kp. 
ir iki šiol dirba tų draugijų 
naudai; per daugelį metų jis 
buvo tų draugijų pirmininku ir 
raštininku, o jei ir dabar jis 
kandidatuoja į kokį urėdą, tai 
nesiranda jokio kito kandida
to, kuris galėtų jį sumušti. Jo 
darbštumą ir daugelio metų 
darbavimąsi lietuvystės labui 
žino visi vietiniai, o net ir da
lis chicagiecių ir visi pažysta 
jį kaipo progresyvj žmogų. Vi
sas gi jo kėlimas triukšmo bu
vo tame, kad jis prasitarė prieš 
vieną kandidatą, kaipo netinka
mą būti delegatu. Taigi šmeiž
ti užsitarnavusius žmones vien 
dėl išsitarimo‘prieš vieną kan
didatą, kada tų kandidatų tin
kamumas buvo apkalbamas, 
neverta.

Patarčiau tokiems korespon
dentams prisilaikyti tiesos ir 
nedemoralizuoti vietos draugi
jų, nes atsiminkit kiek vargo 
reikia padėti, kad išuakįėjus 
tokias skaitlingas -ir stiprias 

augi jas.
Priešas Demoralizacijos.

Man gyvenant Indiana llar- 
bor per pastaruosius 12 metų, 
neteko matyti tiek neteisingų 
korespondencijų, kiek šiais me
tais, nes pas mus randasi žmo
gus, kuris mėgsta sakyti, kad 
jis apsišvietęs, progresyvią, mo
kytas. Bet jo progresyviškumas 
yra tokis, kad nė vieno dides
nio pokilio pobažnytiniame 
skiepe neapleisti, kasmet atlik
ti ausinę ir prie progos pasi
kviesti bent po penkis kunigus 
į *uošvės namus ir su jais ba- 
liavoli. Kuomet SLA 185 kp. 
sumanė rengti prakalbas S. 
Michelsonui, tai jis tu su 
kilu panašiu “vadu” riežtai 
užprotestavo prieš rengtyną tų 
prakalbų. Iki nariams 
klausius ir veik vienbalsia 
tarus rengti tas prakalbas 
kai Michelsonas laikė čia' 
kalbą, tas žmogelis skaitė 
kalinga į bažnytinį beismentą 
nueiti ir balevoti kartu su bu
riu kitų kunigų surengtoje vie
tos klebonui Bičkauskui “sur- 
prise party”. Paskui gi jis užsi
dėjęs kaukę parašė korespon
denciją ir pagyrė Michęlsonoj 
prakalbą, nors jos ir negirdėjo 
ir buvo griežtas priešininkas; 
tų prakalbų rengimo.

“Naujienose” nr. 97, bal. 24 
I d., jis vėl po nauju slapyvar
džiu rašo neteisingą korespon
denciją, ųžvardytą “Triukšmin
gas SLA 185 kp. susirinkimas”?
Bet kas kelia tų triukšmą, jei ^kilmių, su paprastu ba- 
ne tie patys ponai, kurie nė jjum -■ F. . - 
skaityti, nė rašyti nemoka, ku- njnkų. 
riems nereikia ir balso pasi
prašyti ir kurie nežino net ir 
konstitucijos taisyklių.

^sumanė ir kokius tai bolševi- i; 
kus kaišioti. Tai yra nesąmonė1 
ir tik sėjimas nesusipratimų' 
thrp vietos lietuvių, kas nėra 
naudinga ir pačiai kuopai. Kiek 
man yra žinoma jokis pavojus 
progresyvėms Ind. Harbor drau
gijoms iš bolševizmo puses ne- 
gręsia, nes čia bolševikų nėra,

iepa- 
nu* 
tai

) va
re i-

d r.

Racine, Wisc.
Atidaryta nauja 

tai nė.

Bal. 24 d., 8 vai. vakare, įvy
ko atidarymas pastatytos nau
jos lietuvių svetainės. Atidarv-

suruoštu svetainės savi- 
Oras buvo netilai.', vėt

ra, lietus su sniegu, bet juk ii 
■visose lietuvių svarbesnėse die- 

‘^jnose, taip tankiausiai esti. Pub
likos prisirinko pilna nauja, 
švari ruiminga salė ir rengėjai 
nemažai pelnė.

Nuo dabar mes, Ųačįne lietu
viai, įstojome į eiles tų koloni
jų, kurios turi nuosavas sve
taines. Vargome, aimanavome 
ir išmokėjome šimtus dolerių

o ir jų pritarėjų irgi mažai tė-įniiom°ms už svetimas sales, is- 
ra. Draugijos, ypač progresy- hndų daug turėjome, o patogu- 
>rčs, yra mišrios, nes prie jų 010 jokio. Dar ir po šiai dienai 
priklauso ir katalikai, ir tau-;«’ dievai žino ar mes kada bu- 
ininkai, ir socialistai, ir lifrs- tume įsigiję nuosavą svetainę, 

vamaniai, tad ir nėra reikalo jei nebūtų atsiradę Viktoras 
įvardyti narius, kad tas bolše-(Dzendzeletas ir Jonas Vėžaus- 
vikas, o kitas katalikas 
rikalas, nes tai kenkia 
syvėm draugijom.

Kuopos 
kandidatų 
būtent, P. 
Barzdis, o 
paminėjo, 
Jonas Kolas, J. Lims ir P. Gar- 
jonas. Kandidatai pasišalina už 
durų, o pirmininkas (kandida
tas į delegatus) paveda savo 
vielą vice-pirmininkui;

ar kleJkis, tie du lietuviai atsveria vi- 
progre- sas Racine lietuvių draugijas,draugijas, 

nes ką draugijos, visi lietuviai 
. neįstengė, tą atliko minėti du 

sur^1Hl; lietuviai. Ilgų metų sunkaus 
vaidus, (jar|)O uždarbį sudėjo ir pastatė 

svetainę 350 žmonių įtalpos, 
— daugiau pas mus niekuomet 

|ir nesusirenka į parengimus. 
Į Nuo dabar visos metinės drau
gijos bei kuopelės turės pato
gumą ir pats veikimas turės 
dvigubai padidėti. Ta naujoji 

... , ... .. talPJąu svetain€ pakrikštyta “Lietuvių
paskiria komisiją is trijų narių s^ing.., ran(lusi ,ie k 
balsus Skaityti. Apkalėjus 12tos ir Herrjck Ave tyi 
kandidatų tmkamumą eita l»'iejNamo savininkams laike baliaus 
;-‘lsavlmj> Ba sų gauna: .|įteikS p<> gyVą raudoną rožę, 
arzdis db, I t.arjonas . I. P. vjsj vietos ,ietuviai džiaugiasi 

Budis •>, S Bartkus 4. Pašau- nauj ja svctaine 
kus kandidatus komisija Pa’!džiauut 
skelbia balsavimo rezultatus. H--..,, 
Pirmininkas tuoj paskelbia rin- ( 
kimus nelegaliais, nes, pasak (|r
jo, jis pats, pirmininkas, ture-,^ 
jęs būti prie stalo laike balsa
vimo. Gaila, jog musų pirmi
ninkas nežino, jog vice-pirini- 
ninkas užėmęs jo vietą, turi vi
sas pirmininko galias. Sulig

narys taipgi 
į delegatus
Rudis, S. Bartkus, P. 
kitų trijų vardų lie
tai aš dapildysiu

ir yra kuo 
;is, nes sekmadieniais su

siėjus po savo pastoge gera 
proga liiu^taikį leisti. Kai ku
rios draugijos kraustosi į nau
ją salę laikyti mitingus ir nau
doti kitokiems parengimams.

Kas dar iš
1 ar apielinkių 
matęs naujos 
nės kviečiame

vietinių lietuvių 
miestelių nėra

Lietuvių svetai- 
visus atykti, ne

!’il?ini"ko:iiv?in'ų tik svetainę matyti, bet drauge 
ir gražų naujoje vietoje progra- 
mėlį. Gegužės 9 d., 8. vai. po 
pietų, ALTS. 35 kuopa ruošia 

pr^albas, šokius 
■v. S, Kodis.

- . , , . Programą išpildysriaunų Lietu- 
oratorius lu0J J vai£ių Choras ir vaikų mokyk- 

pasipraso balso ir pradeda pur- mokiniai. UžsibaigU8 ,pro. 
vmms žodžiais pulti valdybę . t ig Sokiai 
o toliau: “Senis oratorius šit____
savo genge tiek įtūžo, kad ga
tavi kumščius vartoti.” čia tie
sos nėra nė krislelio ir kores
pondentas tik bareikalingai 
tus įtarinėja bolševikais 
triukšmadariais. Ir kas gi 
aratorius? Tai B. Yasiulis, 
ris stovi sargyboj progresyvių

kad jei pirmininkas numirtų,! 
tai kuopa negalėtų nė vieno 
susirinkimo legaliai laikyti.

Toliau Kuopos Narys daug i
netiesos pasako n- teršia geri,J |r ba|i Kalbc>g 
narių vardą. Jis tarp kitko sa
ko: “Garsusis

ki- 
ir 

tas 
k u

Šokiams 
pampinta geras orkestras. Į- 
žanga maža, drauge ant pro- 
gramo ir šokių vyrams- 35c., o 
moterims ir merginoms - 25c. 
širdingai šiuomi kviečiame da- 

, lyvauti gegužės 9 d. Racinę lie
tuvių naujoje svetainėje, \

— M. K<h paraitis.

' Jūsų Kūdikio Pirmi Metai Yra Del 
Jo Svarbiausi

Jo teisingas pradėjimas gyvenime 
priguli nuo maisto kokį jis gauha 
laike tų dvylikos mėnesių. Maistas 
kuris padaro stiprius kaulus ir stip
rias kojas turi būt maistingas, riebus 
ir tuo pačiu laiku lengvai ir galutinai 
suvirškinamas. Jei jus negalit penė
ti kūdikio savo krūtimis, Eagle 
Pienas turi būti pirmučiausiai jūsų 
minty. Jau virš 68 metų motinos 
pilnai jam pasitikėjo. Eagle Pienas 
yra vartojamas visame pasaulyje 
motinų, nes jos žino, kad jis yra 
saugus ir lengvai prirengiamas 
maistas.

Beveik per tris-ketvirtadalius šimt
mečio šalyje, Borden’s Eagle Pienas 
yra žinomas pirmiausiai kaipo ge
riausias ir gryniausias pienas. Dau
gelis moterų kurios yra močiutemis- 
Šiandien, buvo išaugintos ant Eagle 
Pieno. Jos atsidękavodamos augina 
ir savo kūdikius su šituo saugiu 
pienu. Ir taip yra nuo vienos gent- 
kartes iki kitos. Eagle Pienas yra 
patvirtinęs savo gerumą kart-kartč- 
mis sykių.

Eagle Brand Pienas yra grynas 
karvių pienas, prirengtas su cukrumi 
specialiu Borden’s budu, kurį padaro 
kaip tik tokiu maistu kurio jums 
reikia dėl penėjimo jūsų kūdikių. Su 
Eagle Pienu jus nedarysite jokios 
rizikos dėl permainymo kūdikio ma
isto, nes jis suteiks kūdikių kūną 
auginamų substancijų ir maistingu
mo kurio jam reikia. Kūdikis len
gvai galės nešioti savo kunę ant 

kuomet tik pradės vaikš-
i < bet siuskite kuponą šiandien.

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia, 
jei nemiega naktimis ir nerimauja, 
jei jaučiate, kad dabar duodamas 
maistas jam ne tas, kuris reikia, 
išpildykite kuponą šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
peneti kūdikį su Eagle Pienu. Bor- 
den’s Eagle Pienas išris jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki
tų motinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo 
pavaduojančio maisto, iki nepradėjo 
vartoti Eagle Pienę. Nevilkinkite,

Ar myli savo gimines, sa 
vo draugus Lietuvoje?

t

Tūkstančiai Lietuvos žmonių 
akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Afrikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmones myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, 
laikraščiai,
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rinitus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonoms, “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijino, n& tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visiiimeneil 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja.

negu kiti 
talpina žinias ne

»tįV.S.P9lOS

Todėl jei jus mylite savo gi
mines, savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurie beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelių tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams į Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS

For-

rv»»

MNUH

CORD’AI

1739 S. Halsted St., Chicago.

33x4'/2 
34x4'/j 
35x4’4 
33x5 .. 
35x5 ..

$9.85
10.75
lO.'p
10.85
10.95

Tajerų Pardavimas
GARANTUOTI CORDAI

Goodrich, Kelly, Fiek, U. S. ir t. t.

30x3 »/2
Garantuoti Cord

$5.25
CORD’AI
.................  $7.50
.... -...............   7.75
......................  7.85
....................... 8.25
....................... 9.85

29x4.40
Balloon Cord

$6.75

31x4 .. 
32x4 . 
33x4 .. 
34x4 .. 
32x41/2

Naujas Tūbas Visai Dykai Prie Kiekvienų Dviejų Tajerų

BEE TIRE COMPANY
150 South Wabash Avenue

Atdara vakarais ir Nedėlioj

Sani-Flush
IŠVALO 

KLOSETO
BOWLS

Su Sani - Flush 
nereikės vartoti 
niops, viedrų ir 
rūgščių. Visuo
met turėkit Sani- 
Flush po ranka 
maudyklėj. Visai 
nekenkia plum-

bingo sujungimams.
Pilkit Sani-Flush pas savo gro- 
serninką, aptiekoj arba hardware 
krautuvėj, arba atsiųskit 25c už 
pilnos mieros kenų.

The Hygienic Products 
Company

130 N. Wells-Street 
l ianklin 4076

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 mėnesį:

“Karvelėli” ir “Plaukia/Sau Laivelis” 
(12 colių;

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

.25)

Garsinkitės Naujienose Garsinkitės Naujienose

boaksin.es
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Naminiai Paukščiai Ame
rikos Agrikultūroj

Pirmieji kolonistai atvežė na
minius paukščius į Ameriką, bet 
naminių paukščių industrija tik 
paskutiniame šimtmety žymiai 
išsiplėtojo. Amerikos pijonie- 
riai vartojo laukinius paukščius, 
jiems naminiai paukščiai buvo 
daug prastesni. Pirm 1825 jn. * 
plunksnos lovoms ir paduškoms 
buvo populiariškiausi naminių 
paukščių produktai. Ir tik 1860 
m. miestų žmones pradėjo var
toti naminių^ paukščių mėsą.
; Pirmi du perinyčių patentai 
'buvo išduoti 1847 metais, nors 
tik keturiasdešimta metų vė
liaus pirma praktiška perinyčia 
tapo išrasta. Pirma Amerikos 
Naminių Paukščių Paroda įvy
ko 1894 metais. 1873 metais 
Amerikos Naminių Paukščių 
Draugystė buvo suorganizuota.

Zmnnft* šiandien kenčia nuo 
uikletčjlmo, todėl, knd kol jie 
buvo Jauni jie neprlž’určjo 
savy*. Tėvai turi tuojau pra
šalinti iš vaikų *i*tcmo* tuos 
pavojingu* nuodu*, kure ran
dasi jų kūne.

Pradėk1,lt valgyti Kellogg's 
šiandien ir tegul vlna Ju*ų 
šeimyna valgo jaa. Užlaikyklt 
juo* visu* geroje Rveikatoje. 
Duokit jiem* po du ntalavu* 
šaukštu* kasdien--chronlškuiNe 
ataltikimuoae prie kiekvieno 
valgio. Bet pradėk‘.t valgyti 
ja* šiandien.

/■■... 1 " "" ■' ' 1Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
REGISTRUOTA AKUŠERE

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Pa
tarimus suteikiu veltui. Valandos 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Kitam 
laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Tel. Blvd. 3138
M. VVohkievica* 

BANIS
AKU6ERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim- 
lymo, patarimai 
tykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.»

Viduriniame - Sezone

Išpardavimas
10 Dienu Tiktai

Keliogg'* ALL-BRAN Išvalo žarna* ir 
atšvieiina ja*. Prašil'ina vinu** nuodus, 
kurio kenkia sveikatai. RJima* lauk 
P** įdaro reguilar'* ir natūralia. Nevar- 
tokit jokių gyduolių, pilių *Xa prnval- 
ninačių saldainių. Kellogg** ALL-BRAN 
yra užrašoma* gydytojų receptuose žmo
nėm*, kurie turi užkietėjmi), ne* jie ži
no, kad tikra* ir saugu* būda* dėl ga
lutino prašalinimo toj ligo*.

Kellogg'* ALL-BRAN pagelbėjo tūks
tančiam* nuo užketėjimo, jo* taipgi pa
gelbėti ir jums. Tegul visa šeimyna val
go Ja* *u pienu arba *metonn arba *u- 
maišykit »u kitai* virtai* arba nevirtai* 
*kano*tnl*. Jos turi gardų *kon|. Ban
dykit daugelyje receptų, kurie randasi 
ant kekvieno pakelio. Pradėkit ryto 
rytų ii* vartokit kasdien. Vi*uo*e gro.se- 
riuo.se raudonuose ir žaliuose pakeliuo
se. Bet t'krai žiūrėkit, kad butų 
Ke logg’s. Paduodamos visuose lieteliuo
se ir restaurantuose.

STANLEY MANKUS '
SIUVĖJAS

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

Goddard Bldg., Tel. Central 4615

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

Malonėkite atsiųsti man dykai 
nampobni pakol) Jūsų Kellogg'o 
ALL-BlėAN sykiu su In- 
forniKciJonii* mano kalltoje ir 
kų reiškia ALL-BRAN dėl ne
geros sveikatos Ir kaip nš ga
liu išvengti užkietėjimo.

Kellogg Cornpany
Battle Cžcek, Michlgan

Vardas ...........................
Adresas ........................

Lithuanlan

Geriausia ir pigiausia ap- 
rėdalų krautuvė. Vasari
niai aprėdalai dėl vyrų, 
moterų ir vaikų; naujau
sios mados aprėdalai už 
žemiausias kainas.

Lietuviai Advokatai
J. SAUDARGS

J. PIKELIS
3159 So. Halsted St. 

Chicago, III.

(PĖTNYČIOJ) per 10PRADEDANT ŠIANDIEN,
DIENŲ TIKTAI, mes pasiūlome musų VISĄ STA- 
KĄ Vyrų ir Berniukų 2 Kelnių Siutus ir Viršutinius 
Kautus LABAI PIGIOMIS KAINOMIS! Oras ne
buvo labai palankus ir musų stakas. nebuvo išpar
duotas užtektinai greit, todėl mes nusprendėm 
suteikti savo kostumeriam DIDŽIAUSI BARGENĄ 
koks buvo kada nors pasiūlytas Chicagoj. Mes turi
me parduoti šį staką greit, ATEIKIA ANKSTI, nes 
VISKAS TURI BŪT IŠPARDUOTA praktiškai 
JŪSŲ PAČIŲ KAINOMIS! Atsiveskit sykiu ir 
savo draugus, nes ir jie pasidžiaugs tokiais puikiais 
bargenais.

Neatidėliokit
PIRKIT TUOJAU!

SUTAUPYKI!
PINIGŲ!

S. CORDON
1401 So. Halsted Street

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 10 vakaro. Nedėlioj iki 6 vakaro 
P. S'. — Mes turime dar likusių keletą overkautų, jus galite juos nu
sipirkti pigiau negu mums kainuoja.

paukščiai, 
Amerikos 
1921 m. f 
visų ūkių

augino narni- j 
Lengva laiky- 

nes jie 
išmestais

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo Kieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarų, Išskyrus ketvėrgą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

Tel.

3241

Advokatas
S. La Šalie SI., Room 2001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Repuhlic 9600

7

1920 cen- 
359,000,- 
ukiuose, 

2,410,000 
žąsų;

Amerikos « 
kalakutų, 

2,939,000 
karvelių ir 231 stru-

Jos svarbiausias tikslas buvo 
priimti puikumo laipsnį paski
riant dovanas naminių paukščių 
parodoms. Tas laipsnis laiks 
nuo laiko pagerintas.

Šiandien naminiai 
džima svarbią vietą 
agrikultūroj. Sulig 
cenzo, 90.8 nuošimtis 
Suv. Valstybėse 
nius paukščius,
ti naminiai paukščiai 
maitinasi visokiais 
produktais žalio maisto, žolių ir 
insektų.

1920 m. naminių paukščių 
produktų vertė buvo $1,047,- 
000,000; gyvulių vertė buvo 
$924,000,000; vaisių ir vaisinių 
produktų $681,000,000; bulvių 
$340,000,000; tabako $229,000,- 
000.

Iowa ir Illinois valstybės už
ima pirmas vietas naminių1 
paukščių industrijoj.

Vištos sudaro 97 nuošimtį vi
sų Suv. Valstybių naminių 
paukščių, ir 94 nuošimtį nami
nių paukščių vertės, 
zas raportavo suvirs 
000 vištų 
3,627,000 
perlvištų; 
1,494,000 
sis.

Californijos Agrikultūros Ko
legijos Poultry Extension Ser
vice rinko rekordus 29 komer
ciniuose ūkiuose įvairiose Cali
fornijos dalyse. Tų ūkių vištos 
padėjo 5,875 tuzinus kiaušinių 
arba kiekviena višta padėjo 130 
kiaušinių. Tyrinėjimai 400 ūkių 
Missouri valstybėj parodo, kad 
1923 m. kiekvienas ūkis turėjo 
160 vištų, ir padėjo 125 kiauši
nius. Beveik kiekvienas ūkis 
pardavė už $634.02 vištų ir 
kiaušinių per metus.

Agrikultūros Departamentas 
išleido kelius pamfletus apie 
vištas. Pamfletai siunčiama 
ant pareikalavimo. Tarpe jų 
yra “Poultry Primer” (Farmers 
Bulletin 1040), “Poultry 
gement” (Bulletin 287), 
try House Construction” 
letin 574), “Natūrai ant 
cial Incubation of Hen’s 
(Bulletin 585), “Poultry 
sės“ (Bulletin 957).

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Mana-
“Poul-

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas *•

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

. Namų Tel.: Hyde Park 8395

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

DR. HERZMAN^
— Iš RUSIJOS-

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

Gydo staigias ir chroniška? li
gas vynj, moterų ir vaikų panai 
naujausius metodus X-Ray fi ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 16-12 pietų 

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

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v. 
Vi i ■ ■

............. "■
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
S——— I ■■■ !■■■ I I ■/

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas .
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

a ■ "■*

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų ii' 6 iki 8 vakare.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted S t., Chicago 
” arti 31st Street

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

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

Optametrist
Boule\ard 6487 

4649 S. Ashland A v
Kampas 47-tos 

ant 2 lub 
....... ....... ..................... ■■■■■ ■ —

DR. M. J. SHERMAN ' 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

k---------  .
■ ■ 1

z— ■■■ -------------------------
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 8 iki 8 v.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

---------------------------—J

A. L. Davidonis, M. D. 
4643 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood5107 

iz J J J 9 iki II vai. ryte; 
V alanaosį ŪUO 5 3 Val. vakare

Gydytoju 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, šamu, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

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

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas. 
Naujienų Spaustuve 
yra Unijinė Spaustuvė.Artifi- 

Eggs” 
Disea-

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Prityrę Vartotojai Perka

Ir Būna Pilnai 
Patenkinti

Daugiau Parsiduoda Negu Kitų

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

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

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

Vienas skaitytoje » i * skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.;;A- per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

........................................ ............. Atkirp čia ......................................................
Data: Gegužis 7, 1926 __________

xxxxxxxxxxxtxxxxxxxxxxxxzx .

Dr. Lawrence P. Slakis į
DENTISTAS

2 4454 So. Western Ave< S
J VALANDOS: J
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare h xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS’ DANTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki t.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

....................III Į...—.. ....................  !■< I,...—
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidiia Naujienų Ben
drove, 1739 9o. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas) RooMvelt 8600.

' ? TURTAI PO ŽEME.
• i« • it i* K 

MEKSIKOS PREZIDENTO DEKRETAS.
• a • e e •

IŠMINTINGAS ŽINKSNIS.
::::::

FEDERANTO LUMBIO PRAKALBOS.

Meksikos prezidentas Calles, pasiremdamas nepapra
sta galia, kurią jam yra suteikęs kongresas, paskelbė, kad 
požeminiai turtai Meksikoje pereina krašto nuosavybėn. 
Prie tų turtų po žeme priklauso kerosino šaltiniai ir ka
syklos. * ,

Suprantamas dalykas, kad prieš šitą prezidento 
žinksnį kels smarkius protestus visi kapitalistai, kurie 
Meksikoje turi kasyklas. Jie yra daugiausia svetimų ša
lių piliečiai ir jų protestus veikiausia rems jų valdžios.

Bet Meksikos valdžia kasyklų (arba aliejaus šaltinių) 
nekonfiskuoja. Ji tik reikalauja, kad kasyklų savininkai 
mokėtų kraštui tam tikrą mokesnį už leidimą daryti biznį 
— panašiai, kaip kad, sakysime, gatvekarių kompanijos 
Amerikoje duoda tam tikrą atlyginimą miestams už gau
namas iš jų koncesijas. t.vl " ‘ '

Kiekvienam išrodytų labai keista, jeigu gatvės mies
tuose butų privatinė nuosavybė tų žmonių, kurie daro jose 
biznį. Visi supranta, kad gatvės turi priklausyt visiems, 
o jeigu kas nori panaudot jas kokiam ypatingam savo tiks
lui, tai jisai turi, viena, elgtis taip, kad delei to nebūtų 
skriaudos kitiems gyventojams; antra, jisai tori kuo 
nors miestui atsilyginti už leidimą naudotis jo nuo
savybe.

Tą patį galima pasakyti ir apie krašto teisę kontro
liuoti turtus, esančius po žeme. Jie turi priklausyt ne 
vienam kuriam žmogui arba daliai žmonių, bet visiems 
gyventojams; todėl asmens arba kompanijos, norintys iš 
tų turtų daryti privatinį biznį, privalo pasiimti ant savęs 
tam tikras pareigas prieš gyventojus.

Tai, ką šiandie daro Meksika, senai turėjo padaryti 
Anglija: tuomet ji nebūtų susilaukusi ttį keblumų, dėl ku
rių ji dabar kenčia.

Jeigu Anglijos požeminiai turtai priklausytų kraštui, 
o ne privatiniems žemvaldžiams, tai anglių kasyklų kom
panijoms nereikėtų mokėti duokles (“royalties”) tiems 
parazitiškiems savininkams. Angliakasiams butų galima 
daug geriaus atlyginti už darbą, ir nuo kasyklų pelnų dar 
atliktų pakankamai pinigo įtaisyti mašinas ir kitokius 
pagerinimus darbo produktingumo padidinimui kasy
klose. Dabar gi, kaip žinovai sako, anglių kasimo pra
monė seniausioje kapitalizmo šalyje, yra ne tiktai suban- 
krutijus, bet ir visai atsilikusi technikos atžvilgiu.

Kad “krikščionybė” Lietuvoje dabar gerai apsimoka, 
tai parodo sekanti žinia:

Seimo narys, darbo federantas, P. Lumbys, nusipirko 
Linfconių dvaro centrą. Tame dvare esamoj mokykloj p. 
Lumbj švietimo ministeris p. Jokantas paskyrė mokytoju.

tas vyras puikiai “rūpinosi” darbininkų rei- 

kalais, jogei susilaukė tokios “Dievo malonės”,
Bet kažin kas bus su tais naujais dvarų centrų savi

ninkais, jeigu ryto ir poryt Lietuvos žmonės balsuos ne 
taip,.kaip jiems kunigai liepia?

Opozicijai laimėjus rinkimus, naujasis Seimas ir val
džia turės patyrinėti, iš kokių šaltinių taip greit pralobo 
visoki Lumbiai, Petruliai ir panašus “krikščionybės” 
šulai. >

PARLAMENTARIZMAS IR 
DARBININKŲ KOVA

Kada mes nurodome bolševi- 
kuoj autiems “revoliucionie
riams”, kati jie per keletu me
tų išbarstė visus savo “didžiuo-į 
sius principus”, nes jau dabar 
vietoje agitacijos už ginkluotus 
sukilimus jie skelbia reikalin

Chicagoje — paltu: 
Metams .................................„ $8.00

Užaimokijimo kaina: 
, Pusei metų .......    4.00
Trims minėtiems ---------------  $2.M
Dviem mineaiams --------------- 1.60
Vienam minėsiu! ___ __ ______ .75

Chicagoje per nešiotojus i
Viena kopija ___—_______ ____  8c
Savaitei   ______________ 18c
Minėsiu! ------- -----------------------  76c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams ...........   $7.00
Pusei motų —___ ___________  8.50
Trims mėnesiams______ ___   1.75
Dviem minėsiant .............1.25
Vienam minesiui_______ _____ .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
( Atpiginta)

Metame ............... $8.0®
Pusei metų .... i................ .............. 4.00
Trims mineslams ...................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

gumų dalyvauti rinkimuose ir 
kovoti parlamentuose už geres
nius įstatymus, tai jie atsako 
taip: Mes, tiesa, dabai- pripa
žįstame parlamentarizmų, bet 
parlamentas mums nėra vienin
telis kovos įrankis; tuo tarpu 
jus, socialistai, kalbate darbi
ninkams, kad galima viskų iš
gauti vien tik-per parlamentų.

šitas bolševikčlių argumentas 
yra gryniausias melas.
listai niekuomet 
visa darbininkų 
vien tiktai

susitarė, kaip publikų apmul
kinti, ir todėl.vienų pasakoji
mai prieštarauja antrų pasako- 

Sočia-* iimams, iš ko skaitytojas gauna 
nesakė, kad įspūdį, kad visi jie meluoja, 
viltis esanti štai, tik vienas pavyzdys. L. 

parlamentarinėje Pruseika giriasi dabartiniams

kovoje. Priešingai, socialistai 
visuomet aiškina darbinnkams, 
kad reikia naudotis ir visomis 
kitomis kovos priemonėmis — 
reikia organizuotis į unijas, 
reikia kurti kooperacijas, reikia 
šviestis ir skleisti apšvietą mi
niose, reikia vartoti streikus, 
kuomet negalima taikiu budu 
priversti kapitalistus pagerinti 
darbininkų būvį, ir t.t. žodžiu, 
socialistai ragina darbininkus 
vesti kovų už savo reikalus vi
sose gyvenimo srityse ir viso
mis tinkamomis priemonėmis.

Vakar “Naujienose” L. S. S. 
Žinių skyriuje buvo persatips- 
dinta Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos platforma Seimo 
rinkimams, ir vienas pirmuti
nių tos platformos punktų 
skamba taip:

“Mes sakom: Seimas, kad 
ir geriausias, nepagydys pro
letaro vargų. Darbininkų kla
sė nugalės savo priešus, pa
gerins savo buitį ir pertvar
kys gyvenimų socializmo pa
grindais tik per atkaklių ko
vų pačiam gyvenime.”
Taip kalba socialistai ir vi

sose kitose šalyse.
Bet parlamentai (seimai, kon

gresai, legislaturos) turi dide
lės svarbos—jau vien dėl tos 
priežasties, kad jie leidžia {sta
tymus ir skiria valdžias vals
tybės reikalų vedimui. Tik vi
sai aklas žmogus gali sakyt, 
kad darbininkams esu vistiek, 
ar jstatymai yra geri, ar blogi, 
arba afr Valdžia jiems yra pa
lanki, ar ne. Todėl ignoruot 
parlamenta ir boikotuot rinki
mus yra nesąmonė.

O betgi komunistai pirmiaus 
šitokios nesųmoniškos taktikos 
laikėsi ir mulkino darbininkus.

ŠIKŠNOSPARNIŲ ISTORIJA

Brooklyno “Laisve” šiomis 
dienomis išleido jubiliejinį nu
merį savo 15 metų gyvavimo 
sukaktuvėms pažymėti. Kaip 
paprastai esti tokiuose leidiniuo
se, taip ir tame “L.” numeryje 
daug vietos pavesta atsimini
mams apie praeitį. Tečiaus 
Brooklyno komunistų laikraš
čio rašytojai, matyt, stovėjo 
prieš labai nemalonų uždavinį: 
padaryti juodų baltu, nupiešti 
gražiomis spalvomis tų, kas yra 
nešvaru.

“Laisvės” istorijų juk visi 
pusėtinai gerai žino. Iš bepar- 
tyviško ir, galėtum sakyti, ko
ne bespalvio laikraščio, atsira
dusio dėl tos priežasties, kad 
keletas buvusiųjų “Keleivio” 
darbininkų nesutiko su jo lei
dėjais, “laisvė” pavirto socia- 
listišku laikraščiu; paskui, iš 
socialistinio, gana oportunis
tišku krypsniu, laikraščio pa
virto “kairiasparnišku”, tdliaus 
—revoliuciniai-bolševikišku, o 
dabar jau atviro “raudonojo 
biznio” organu. Kaip šitų vin 
giuotų kelių aprašyti, idant per 
daug neiškraipius faktų ir kal
tu neiššaukus pasišlykštėjimo 
tuose skaitytojuose, kurie dar 
turi savyje lient krislų principų 
tvirtumo?

j Yra keletas metodų tokios 
rųšies tendencinei istorijai ra 
Syti. "Viena, galimu nupie&ti 
sušvelnintoje formoje tikru: 
faktus, pasitikint, kad skaity 
tojai susimylės ir perdaug ne 
t'*erks “praeities gr>kųt: ant 
ra, galima užtylėti, kas buvo 
nemalonaus, ir visų aprašymų 
susiaurinti tiktai smagių daly
kų papasakojimu; trečia, gali
ma tiesiog užginčyti visų pra
eitį ir sakyt, kad tas, kas yra 
dabar, buvo savo esmėje visuo
met, tiktai kai kurie mažmožiai 
pasikeitė; pagalinus, galima pa
rašyt pasitesinima sau, smer
kiant ir šmeižiant kitus.

Bent vienas šitų metodų, 
nuosakiai pravestas, gali duoti 
pageidaujamų vaisių. Bet su 
“Laisvės” rašytojais įvyko ta 
nelaimė, kad jie tarp savęs ne

savo nusibolševikėjusiems vien- 
n inčiams, kad nuo pat dižiojo 
karo pradžios “I aisvė” užėmu
si geresnę pozicijų už visus ki
tus lietuvių socialistų laikraš
čius. Jau tuomet ji, girdi, 
ėmusi skelbti ‘ l‘?rų sočia.pat
riotams”. Toliaus ji dar iu- 
biaus pakairėjusi: ėmusi kriti
kuoti ir vidurio socialistus, (ii 
1917 pietais “Laisvė” jau ėjusi 
prie bolševizmo ir, pagaliau, 
tenai nuėjusi, šituose savo pa
sigyrimuose Pruseika neužmirš
ta pažymėti, kad kiekvienam 
tos “evoliucijos” etape jisai 
tardavęs nulemiantį žodį, vado
vaudavęs ir savo laikraščiui ir 
kairėj autiems L.S.S. elemen
tams.

Bet paklausykite, kų. pasako
ja apie tuos pačius laikus ki
tas jubilejinio numerio ben- 
drabarbis, F. Abek. Jisai sako:

“Iškilus pasauliniam ka
rui... ‘Laisve’ stovėjo prieš 
karų, bet jinai neskelbė karo 
karui. Į Antro Internacionalo 
išdavystes jinai žiurėjo pro 
pirštus.” . p i ’i . , ” 
Rašydamas apie 1915 metus 

(kada, pasak Pruseikos, “Lais
vė” ėmusi kritikuoti jau ir vi
durio socialistus), Abekas pa
stebi:

“ ‘laisvė’ šiuo laiku vietoj 
pakrypti į kairę, dar padeši- 
nėjo. Sakydavo laikosi vidu
rio, o tas vidurys visuomet 
nusvirdavo prie ‘Keleivio’ ir 
‘Naujienų,.”
Toliaus Aibekas rašo apie 

Kapsuko atvykimų ir kaip šis, 
sušaukęs socialistinių organi
zacijų ir laikraščių atstovus,
1917 m., pravedė bolševikiškų 
rezoliucijų, čia skaitome:

“Kapsuko rezoliucija per
ėjo vieno balso didžiuma. Tai 
d. Paukščio balsas nusvėrė 
konferencijų... Gi vyriausias 
to laiko ‘Laisvės’ redaktorius 
(Pruseika) palaikė Bago- 
čiaus, Michelsono pusę, kurie 
agitavo už Lvovo, Rodzian- 
kos ir Kerenskio valdžių. Į 
proletarinę h ilsi jos revoliuci
jų ir įsteigimų Sovietų val
džios ‘Laisve* irgi žiurėjo 
skeptiškai.”
Taigi Abekas aiškiai paro

do, kad Pruseikos pasakojimas 
yra perdėm melagingas.

Kuomet “Laisvės” Vabalas 
mėgina įtikinti publikų, kad ji
sai ir jo redaguojamasai laik 
raštis atėjo prie bolševizmo 
laipsniško kairėjimo keliu, nu
galėdami vienų po kitos savo 
klaidas, tai iš Abeko rašinio 
matyt visai kas kita. Jisai sa
ko:

“Nesvyruojančiai (? “N.” 
Red.) ‘Laisvė’ atsistojo ant 
komunistinio pagrindo tik 
pasibaigus pasaulio karui, ka
da nuo Socialistų Partijos 
atskilo kairysis sparnas ir 
1919 m. Chicagoje įsikūrė 
Komunistų Partija ir Komu- 
munistų Darbininkų Partija.”
Iš to “nesvyruojančio komu

nizmo”, kuris bėgiu šešeto me
tų bent tuzinų kartų keitė savo 
principus, programų ir taktikų, 
galima, žinoma, tiktai pasijuk
ti. Rot Abekas sako tiesą., kad 
“Laisve” ir lxruseika tik po di- 

tižiojo karo atsimetė nuo sočia- 
lizmo, ir —prįdėsime nuo sa 
vęs atsimetė tuomet, kai at 
si ra d o “Laisvei” proga išnaudot 
bolševizman pakrypusį masių 
ūpų.

Kai tie besmegeniai, kų sėdė
jo “Kovos” ofise, pražudė L. S. 
S. organų (patys sulys<|ami į 
“surpipę”) ir “kairiasparniai” 
paliko be savo laikraščio, tai 
tuomet “Laisvės” boseliai ryžo
si pasikinkyt juos į savo veži
mėlį, ir jiems tatai pilnai pavy
ko.

Vadinasi, ne laipsniškai vys
tydamas! iš dešinės į kairę, ji 
nuėjo pas bolševikus, bet stačia 
galva nudardėjo į bftlševizmą, 
vydamas! paskui dolerį. Su ja 
nudardėjo ir Vabalas-Pruseika, 
kuris dar gegužės mėnesyje
1918 metais (už puses metų po 
bolševikiško perversmo Rusijo
je!) vadino nesąmone ta mintį,

P. čiučelis

TIBURCIJUS
(Tęsinys)

“Ar jau senai sergi dukra 
mano?”

“Senai, labai senai, seneli 
geras. Senai jau nustojau vil
ties laiminga būti, senai lau
kiu, kad bent atėjus giltinė 
prie lovos užspaustų mano akis. 
Keli metai gulru štai lovoj visų 
pamiršta ir apleista. Niekas 
manęs čionai dažnai neprilan
ko, nebent vidurdienio saulu
tės spindulys . užklysta protar
piais į mano kambarį ir prime
na, kad tenai ow tiek daug 
džiaugsmo, daug laimės ir mei
lės Ir skaudu ir gaila man tuo
met lieka, kad aš negaliu pa
judinti nė rankų, nė kojų”, 
aimanuodama skundės Pavėnė 
seniui valkatai.

“Tai kelkis, dukra, eik ir 
nunešk žinių broliui, kad tu 
sveika. Tegul jo džiaugsmas 
šiandien dvigubai padidės ”

“Kur man, seneli, net ir ma
nyti bijau,” atsake ji, bet nuo
latos raginant seniui kėlės ir 
atsikėlė visiškai sveika. Išlipus 
iš lovos kuone pamišo džiaugs
mo pagauta ir norėjo pulti se
niui į kojas dėkoti, bet jo jau 
nebebuvo jos kambarėly. Pavė
nė dabar vėl buvo sveika ir 
linksma. Staiga sugrįžo pir
mykštis jos veido gražumas, 
užgijo žaizdos nuo ilgo gulėji
mo atsivėrę. Jos gilios mėly
nos akys, kaip dvi tolimosios 
vakaro žvaigždės iš džiaugsmo 
spindėjo, o puikios geltonos ka
sos gintaru gaubė jos dailių 
galvų. Didelį nustebimų ir su
mišimų įnešė Pavėnė svečių 
kambary pasirodžius visiškai 
sveika ir graži, Dabar Pavėnė 
viskų papasakojo, nepamiršo ir 
to, kaip įstabusis senis kasžin 
kam nupasakojo Rokio ateitį 
ir jo likimų. O tuomet, tuo
met supykot valdovas Rokis.

Baisiu žiaurumo kerštu rūs
čiai apsitraukė jo veidas. Jis 
staiga pakilęs apleido savo sve
čius, paliko dainas, muzikų ir 
žaislus, ir niūrūs, nulindęs nu
ėjo savo kambarin, kurio du
rų kelias vienas niekas net ir 
jo žmona negalėjo praeiti. Sar
gybų kareiviai ir tarnai ilgai 
ieškojo visais keliais dingusio 
valkatos, tačiau niekur jo ras
ti nebegalėjo. Iš didelio apmau
do supykęs valdovas rovė savo 
plaukus, keikė ir šaukė ir žūt 
būt prižadėjo nužudyti sura
dęs žvejo Buivydo sūnų. Jis 
dabar rustus išėjo iš savo kam
bario ir tarnams su kareiviais 
įsakė visoj jo žemėj ieškoti ta
da ir tada gimusio žvejo sū
naus. Ir \tarnai ilgai visur jo 
ieškojo, tačiau niekais nuėjo 
jų vargas. Visi grįžo nieko ne
radę. Tuomet dar su didesne 
minia pats Rokis išvyko po pla
čių savo šalį klajoti. Ilgai jam 
prisėjo visur klajoti. Klausinė
jo burtininkus ir šiaip pake 
leivius, kol pagalios pasisekė 
rasti pamiškėj ant Nemuno 
kranto senę giliai į žemę par- 
lindusių grįtelę, kurioje gyve
no žvejis Haivydas su savo 
žmona ir mažu šuneliu. Rąivy- 
das žuvis Nemune gaudė, me
dų miške rinko, o žmona tink
lus mezgė ir sūnų augino. Nu
džiugo valdovas suradęs savo 
pranašaujamąjį priešų. Vaiko 
tėvams jis .ėmė kalbėti, kad 
tie parduotų jam savo sūnų, 
kurio jis nefuri ir kurį žadėjo 
padaryti galingu valdovu ir jo 
aukštųjų rūmų šeimininku. Te-

kad Rusijoje galint būt tuojaus 
įvesta socializmo tvarka.

Je, nelengvas yra darbas 
šiksnorparnius ir dolerių gaudy
tojus paversti didvyriais, kovo
jančiais už idėjų!

Apie litanijas melų ir šmeiž
tų, kuriais tas jubilėjinis “L.” 
numeris stengiasi apjuodinti so
cialistus, čia neverta nė kalbeli, 
nes tai daugiausia seni bolševi
kiški plepalai, tik surinkti Į vie
ną daiktą. Juos per k ratinėj ant, 
reikėtų užsiimti nosį. 

vai nckurj laikų svyravę sutiko 
ir valdovas apipylęs auksu vai
kų pasiėmė su savim ir džiaugs
mo lydimas grįžo namo. Sugrį
žęs į savo pilį dar jis laikė ne- 
kurį laikų pas save žvejo sū
nų, o kai atėjo šalta baltoji 
Žiema, kai kieti ledo pančiai 
sukaustė upes ir ežerus ir bal
tas sniegas pridengė mirusius 
laukus, valdovas prisakė savo 
tarnams padaryti nedidelį gra
belį stiklo durimis ir iškirsti 
Nemune didelę eketę. Tarnai 
išpildė valdovo norą ir atėjus 
tamsiam vakarui, siuntant 
audrai, kai rodės, jog visos pra
garo dvasios puotų daro, val
dovas nunešė pats vienas gra
belį su vaiku ir įmetė eketin. 
Šaltos Nemuno vilnys sugriebė 
jį ir supdamos nešė tolyn. Ne
šė dienų, kitų ir tik trečių ry
tų grabelis priplaukė prie ki
tos eketės labai toli nuo Ro
kio rūmų, kur paukščiagaudžio 
jau -nebejauna žmona plovė 
žlugtų. Ji pamačius vaikų ran
kutėmis beaikėtojantį tgra'be 
liovės velėjusi ir vikriai jį iš
sitraukus parsinešė į savo tro
bų.

Parsinešus eme kalbėti savo 
vyrui: “Nebeturim vaikų, nori 
tiek daug privargom juos be
augindami. Vieni karuose už 
kilus žuvo, kitus bajorai pasi
ėmė sau, ot dabar štai vėl vie
nų vanduo mums suteikė. Au
ginsimo jį savo džiaugsmui ir 
žmonių laimei-”

“Ir puiku ir gerai,” — pra
dėjo girti vyras savo žmonų. — 
“Neilgu bus man po miškus 
klajoti, su paukščiais kalbėtis. 
Gaudyti paukščius ir jį išmo
kinsiu. Išmokinsiu su jais su
sikalbėti, jų mintis suprasti, 
smagu bus užbaigti savo se
natvės dienas. Niekas juk taip 
neišgydys sopančios krutinės, 
niekius nenuvaikys liūdesio ir 
vargo veido, kaip nekalta 
vaiko šypsena, jo tyros akys, 
jo juokas ir niekuomet nenu
rimstanti neveidmaininga kal
ba.”

Ir ėmė rūpintis juomi, o vai
kas stebuklingai greit gražus ir 
protingas augo. Greit jis išmo
ko kalbėti, dainuoti, greit vi
sus pradėjo stebinti savo pro
to gudrumais ir širdies geru- 
mu. Džiaugės seniai, o vaiko 
garbė, kaip pavasario upė, pla
čiai liejosi j visas puses. Jis 
dar visai jaunu būdamas pa
statė puikų rūmų,, vietoj supu
vusios senių grįtelės, pats sa
vo rankų išdrožiliejimais pa
puošė jo sienas ir paskui užve
dė begalo didelį sodų, į kurį 
pasodino kalbantį medį ir prū
dų pripylė gyvybės vandens, 
kuriuos buvo gavęs iš vieno at
siskyrėlio burtininko, gyvenan
čio gilumoj tamsios girios, bė
gant laikui, garsas apie nepa
prastąjį sodų ir rūmo puikumų 
pasiekė patį valdovų Rokį, ku
ris pasiryžo pats nuvykti, kad 
tonai pęavus tuos stebuklus ir 
savo sode užvedus. "Valdovui 
nuvažiavus, netik dėl grožės, 
kokios jis dar nebuvo matęs, 
bet ir dėl širdingumo daug nu 
sistebėti teko. Senutė vedžio
dama po rūmų ir sodų savo, 
daug apie viskų šnekėdama, 
galop išpasakojo ir apie rastą
jį sūnų ir čia valdovo sielai vėl 
sugryžo pirmykštis neramu
mas sii pykčiu, .lis puikiai su
prato, kad tai tas pats, kurį jis 
žiemų įmetė į šaltų Nemuno 
vandenį ir paprašė senutę jį 
pavadinti. Ifž keliolikos minu
čių prieš valdovo akis atsisto
jo dailus mėlynų akių, tartum 
jaunas laibutis berželis, puikus 
jau n i kaltui Iš jo viso gausiai 
veržės (puiki laimės šypsena, 
meilė ir visko žinojimas. J kiek
vienų valdovo paklausimų, at
sakinėjo jis aiškiai ir sąmonin
gai, dėl ko valdovas sumišo ir 
nieko daugiau jo nebeklausė. 
Jis tik lukterėjęs ]>arašė laiš
ką ir įdavęs jaunikaičiui liepė 

nunešti valdovo žmonai. Laiš
ke valdovas parašė tik kelis 
žiauraus sprendimo žodžius: 
“Mano brangioji. Padavėjas šio 
laiško yra baisiausis ir vienin- 
tėlis priešas musų garbės. Jis 
laukia, o gal ir nebetoli laikas, 
kuomet valkata galės paveržti 
niusų turtus ir laimę- Jodei 
įsakau tau, kad per valandų 
butų nukirsta jam galva ir 
man sugryžus parodyta, o kū
nas jo išmestas girion žvėrių 
maistui. Nepadarius to, atsa
kys tavo pačios gyvybe.

Rokis.
Jaunikaitis paėmė laiškų, ap

sirengė geriau, pasiėmė reika
lingus kelionei daiktus ir išėjęs 
iš savo rūmų išgirdo medžio 
kalbų:

“Pavilgyk laiškų gyvybes 
vandenyje, atsigerk jo pats ir 
tik tuomet ejk į kelionę.”

Jis pavilgė laiškų, atsigėrė ir 
savimi pasitikėdamas, pilnas 
aukšto troškimo išėjo iš sodo 
pro vartus. Gyvybės vanduo 
pakeitė laiško prasmę, nors to 
jaunikaitis ir nežinojo. Laiške 
dabar buvo tokie žodžiai:

“Aš suradau žmogų, kuris 
tinkamai tvarkys musų žemę. 
Jokių klinčių niekas negali da
ryti, jei jis ir musų dukterį 
vestų.”

(Bus daugiau)

Kodėl 
Bambino?

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

( Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
•^Bambino už jo saldumą. Jie 

net prašo daugiau 1

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Gcriausis Draugas.i

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

i

F. AD. RICHTER & CO.
Bcrry & So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

K N CHRYSLER
i Automobiliai 

Parsiduoda 
daugiausia

Nes yra stipriausi ir 
gražiai subudavoti,

4 cylinderių sėd a n .............. $995
6 cylindcrių ..........................  $1,695
Inšiuriname dykai ant metų. Pri
imame senus karus ir duodame 
ant lengvų išmokėjimų.

JOHN J. BAGDONAS 
4404 So. Western Avc. 

Tel. Lafayette 9030

i w w w u w w v v v
I «Im m k-2 k-. kT. a. A aiLT.C.

PIRM NEGU PIRKSI 
PIANį

Pamatyk ir išgirsk Gul- 
bransen Rcgistering Pianą, 
pas BUDRIKĄ.
Vienatinis Pianas katras 
groja Rolles teisingai, be jo
kio mechaniškumo; kainos:

$290 — $450 — $530
— $615 — $700

Ant lengvų išmokėjimų

JOS. F. SUDRIK
3343 So. Halsted Street
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Dominikai Dzingulėlis

Apie Matu sėli
Velykinį

broliukai kunigai, 
broliukai urėdai, 
aš vienas vargdienis 

Pieunu lankoj šienelį.
[Iš dainų]
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Galas žino, kokie dabar čė- 
sai užustojo! Nei tau gavėnios 
bėra, kokia kildavo, nei tau ir 
Velykų švenčių bėra šventų! 
Kiek čia senai dar visą gavėnią 
pasnikaudavom, iš kantičkų 
giedodavom, o dabar visą ga
vėnią landžiojo—zulinos po mu
sų miestelį visokie pusberniai 
bačkininkai ir lojo: balsuokit

Du 
Du 
Tik

už mus, balsuokit už mus! Ir 
tokį eimiderį pakele, kad žmo
gus ir nenoroms užgavėnes pri
simeni, o gavėnią užmiršti. Ar
ba vėl Velykos. Seniau, būda
vo, pirmą ar antrą Velykų die
ną sugrįžę iš bažnyčios gra
žiai atsigavim, visa šeimyna su
sirinkę ir “Aleliuja” pagiedam, 
ir ‘^Linksmą dieną apturėjom”.. 
O dabar — kur tau! Šitr va, 
pirmą Velykų dieną Natiškių 
Zazo »iem.uo vaikščioja pagal 
kaimj\ius ir sako, esą ZaprotiŠ- 
kių 1 
pa r va?
kviečiąs visus kaimynus int sa
ve: Mataušėlis esą didelių įlavi
nu iš Kauno papasakosiąs. Kai
mynas kviečia, kaip gi čia žmo
gus nenueisi, dar pamyslys, 
kad puikavoju. Kai aš su Indre

evės sūnūs Mataušėlis 
k^ęs iš Kauno ir Zazas
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Budweiser

TA1PGI 
GRYNAS

be prieskonių
2</j sv. kenai

Western Sales Corporation

PIRKIT SAU PLUMBINGĄ IR APŠILDYMO 
REIKMENIS DABAR!

Permainykit tą savo senos mados sinką, maudyklę, 
lavatory, kloseto įrengimus, j naujus ir naujos ma
dos.

* Atsilankykit j gražius musų parodymų kambarius į abidvi krautu
ves. Musų pardavinėtojas, kuris kalba gerai lietuviškai, maloniai pa-

Elektros įrengimai 
Cininis materioias 
Įrankiai 1
Bresinis materioias z 
Asbestos materioias

Keletas Musų Specialų
Laundrės lovys, pilnai prirengtas, su nauja kombi
nacija, faucet, trap ir stand.............................$12.50
Kloseto sėdynės..... ..........  $I.?5
Astuonių šmotų maudynės fikčeriai .............  $1.49

Roll Rim Maudyklės (vi
sokių mierų) pilnai pri
rengtos $25.75
Galvanizotas Range Boi
leris pilnai prirengtas, su 
standa $8.50

sakys olselio kainas vi>ų musų tavorų.
Maudyklės
Sinkos
Kloseto įrengimai
Laundrės loviai

Apšildymo reikmenys 
{dedami

Boileriai
Radiatoriai
Dūdos ir.Fitingai
Valves

DYKAI PASTATYMAS. Reikalaukit musų katalogo.
Atdara vakarais iki 7:30 vak. Subatoj visą dieną ir Ncdelioj po pietų

2118-22 So. State St.
CHtCAGO. ILL.

I’hoii-s; Vi< tory 2 15 1

4600 W. 22nd St.
CICERO, 1LL.

Phone: Cicero 130

Karobliuku, tuo, kur rudenį Že- 
nytis nori, atėjom int Zazą, jau 
beveik pilna gryčia buvo kai
mynų prisirinkusi. Kryžastalė 
sėdėjo patsai Zazo Mataušėlis 
ir rūke iš ilgos Kulkos namin 
taboką, kaip ir kiti gaspado- 
riai.

Nagi, Mataušėl, kas gi tau 
dabar pasidarė, — pasisveiki
nau aš su Breivioku nusidivi- 

atro-

gar- 
Kau-

[Pacific and Atlantic Photo]
John M. Goins (Stockton, 

Cal.) kovo 18 d. nužudei penkias 
moteris ir vieną vytą, o paskui' 
pats nusižudė.

ii

Jei jums yra nusibodę 
paprasti . . .

susigriebė Mataušėlis,

jęs, kad taip prastai 
dai?

* Breivės Matušėlis buvo 
sus pas mus, kad jis ten
ne esąs kažkoks labai didelis 
ponas, ne tai kur ministernėj, 
ne tai kur banke, ir dar pereitą 
vasarą buvo. atvažiavęs musų 
miestelin su makabiliu ir dviem 
panienkom, puodą ant galvos, 
tokį puodą, užsimovęs ir šiaip 
labai išsistrajinęs. O dabar, va, 
sėdi užu stalo apdriskusiais lai
dais kailiniais skrandą ap
sivilkęs ir naginėms apsiavęs.

- Kad tu jau, Dominikai, nie
ko nebeišmanai, - nei šiaip 
nei taip atsakė Mataušėlis. 
Kaune dabar tokia mada. Juk 
žinai Lietuva ūkininkų kraš
tas, ir mes esame demokratinė 
valstybė arba mes visi deųio- 
kratai, kitaip sakant, musų 
Ūkininkų Valstiečių Sąjunga, 
arba musų po teisybei ministe- 
riai, demokratiškai, kaip ūki
ninkų sąjungos, tfu, gaspado- 
rių reikalų...— mezgė Breivio- 
kas bambėdamas neatmezgamą 
mazgą.

—Ar tai visa jūsų Ūkininkų 
Valstiečių Sąjunga Kaune su 
kailiniais ir naginėms vaikšto?
— ne tai rimtai paklausė, ne 
tai pasišydijo Dumbliunų Pa- 
žemeckas Prancišius.

—Visa, visa, gaspadoriškai,— 
greitai
— tiktai ta, va, Ūkininkų Par
tija, tai, va, visa poniškai, be
dieviškai.. .

Na, jau sakyk sveikas, taip 
ir tikės kas tau! — pasiprieši
no Meilūnų Cibela Lionginas.

—O kodėl netikės! — įsišir
dijo Mataušėlis, —- juk ūkinin
kų reikalų gynėja atstovė, ji 
tiktai ūkininkais tesirūpina, o 
visi kiti — dvarponių, žydų ir 
bedievių....

—Prakvostai, daugiau nieko!
— staiga ėmė ir išsilojojo Ci
bas Juozapas, ta-s, kurs 1905 
m. su karūnoms vaikščiojo.

— Kas? kas prakvostai? —' 
užsidegė Mataušėlis.

—Na gi kas? Visi—• pyko 
Cibas Juozas — kai nebuvo 
kalbos apie rinkimus, tai jums 
ir ūkininkų nereikėjo, ūkinin
kas jums buvo šunies violoj. 
Jie ten sėdi Kauno aukštybėse, 
perka sau dvarus, bankus, fab
rikus už pinigus, iš musų išlup
tus! O kai ūkininkas kokį rei
kalą turi tai ir vaikščiok be 
kepurės pagal visokius ponus, 
nelyginant stacijas. O kai at
ėjo rinkimai, tai visiems tik 
ant liežuvio: ūkininkas, ūki
ninkas! Kailinius dar apsivilko, 
besarmačiai!

Cibui Juozapui šitain išsijo
jus gryčioj iškarto pasidarė 
karštą. Kiti pypkes užsidegė, 
kiti nusijuokė, kiti Šiaip leng
viau atsiduso, tiktai vienas 
Breivas Mataušėlis pasidarė 
raudonas, kaip burokas. Iš vie
nos pusės prisislinkė prie jo 
Marcalinas Laučkela, iš kitos— 
Antanas šatelis, tarytum norė
dami apsaugoti Kauno svečią 
nuo netikėtų pripotkų. Matau
šėlis pasirengė ir ėmė kalbėti:

—Neteisybė, neteisybė, tuk 
yra teisybė, kad musų valsty
bė ūkininkų kraštas, ale kad 
butų teisybė, kad ūkininkams 
teisybės be kepurės nėra, tai 
aš i>o teisybei negaliu...

Ir taip sunkiai jam ęekės 
apie teisybę kalbėti, kad jis vi
sai nepajuto, kaip Laučkela su 
Šeteliu iš abiejų pusių ėmė 
timptelėti jo kailinius, ir jie, 
ptTr, prrr... Tuo tarpu Pranci
šius Pažemeckas išsitraukė iš 
kišenes laikraščių pundą ir. 
ėmė skaityti įvairiose rinkimų 
a py ganiose įduotus kandidatų 
sąrašus.

—Šia, žiūrėk, •— tarė jisai, 
kaip jie šydijas iš musų, ūki
ninkų. Beveik kas antras sąra
šas vis koks nors “ūkininkų:”

“Valstiečių liaudies partija”, 
“Žemaičių ūkininkų suivieniji- 
mas”, “Žemaičių naujakurių”, 
“(Lietuvos Ūkininkų, nuominin
kų ir naujakurių partija”. 
“Lietuvos Ūkininkų susivieniji
mas,” “Darbo Valstiečių Są
rašas”, “Vidutinių Ūkininkų 
Partija”, “Valstiečių ir maža
žemių”, “Ūkininkų Valstiečių 
Sąjunga”, “Ūkininkų Vieny
bes”... Bala žino, kodėl jie dar 
nepramanė “Ūkininkų Kvaily
bė” sąrašo! Iki rinkimų apie 
šias, atsiprašant, partijas nė 
padūkę šunes neloja, o dabar, 
šit, kiek priviso! Ir durnumas 
gi tų Kauno ponų: šitiek par
tijų pramanė ūkininkų bal
sams gaudyti, tarytum ūkinin
kai butų jau kokie mulkiai!

- Taigi aš ir sakau, kad pra
kvostai! Nebesitiki senaisiais 
vardais rinkimus belaimėti, tai 
ir prisidengia visokiomis vode- 
gomi£!— rūstavo Cibas Juoza
pas, - ką gi, tokioj Anglijoj 
ar Amerikoj, prieš rinkimus 
kiekviena partija stengias kuo- 
ašlriausia pasirodyti, kad j> 
yra, kad žmonės kuoaiškiausia 
žinotų? kas ji yra ir žinotų, ką 
jie renka. O pas mus norima 
kaip nors tam ūkininkui akis 
apgauti, po svetimu skvernu 
palindus j Seimą1 prasmukti. 
Ir vis tai padarė, pasitikėdami 
ūkininkų kvailumu,—mat, p;as- 
padoriai gal nesusigriebs ir hal
suos už tokias šaltos blauzdos 
partijas. Jei aš bučiau minis
tras, tai šitokį darbą nubalįs
čiau, kaip baudžiama kiekvie
na žulikystė ar šmugelis!

Nubaust tai jau negalima, 
- nesutiko senis Zazas, — jau 
įstatyme taip parašyta, kad 
rinkimų sąrašus gali pasiūlyti 
kas nori ir kokius nori, by 
tiktai išlaikyti kiti įstatymo 
reikalavimai.

- Tas pats dedas ir su kito
kiais sąrašais, — atsiliepė Un- 
čiškių Man įkas, — va, kad ir 
Telšių apygardoj paduoti net 
trys blaivininkų sąrašai, o už 
kurį balsą paduosi, vistiek ati
teks jis krikščionims demokra
tams.

O gi šitų mažažemių, nau-( 
jakurių, darbo žmonių, bicd- 
nuomenės, varguomenės, lozor 
rių, tai kiek sąrašų,—tęsė Ma-’ 
niko mintį Pranciškus Paže
meckas, - net galva sukas, o 
įžiūrėk dauguma jų vistiek ati
teks bolševikiško notaro darbo 
federantams.
Negražiai, negražiai su mumis 

elgias Kauno ponai, — lingavo 
galva Mimikas. Breivės Matau
šėlis sumišimo padėtį gelbėti ir 
prabilo:

—Jeigu norite, kad kas šmu- 
geliuotų jūsų balsais, tai bal
suokite už ūkininkų sąjungą, 
šita sąjunga senai visiems žino
ma, ji turi savo tarpe tokių 
garbingų vyrų, kaip Petrulis 
gargusi daktaras Draugelis, vi- 
suresantis kun., Vailokaitis, li
tų valdytojas, kun. Staugaitis 
iš Rymo raudonas juostas ve
žioti specialistas... Mes jums 
duosime zuperio, akečių...

-Pakako Patrulio, pakako!

GERUMAS kuris yra paprastas 
greitai nusibosta ir lieka ne- 
žingeidus. Vien tiktai kuris 

yra tikrai nepaprastas, įgauna 
pamėgimą per ilgą vartojimą.

. 9
Jus pastebėsit tai į greitą išaugimą 
ir nupuolimą nekuriu cigaretų.

Giriami šiandien, užmirštami rytoj.

Helmarai yra tikri cigaretai, bet ne 
paprasti cigaretai. Kaip tik sykį 
paragfoysit juos, jie užkariaus jus. 
Nei laiko ilgumas, nei papročiai 
nesunaikina nepalyginamo gerumo 
šių nepaprastai puikių cigaretų.

Susipažinkite Su

*.LMillir4

Ielmar
Karaliene Žymiausių Cigaretų

rxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxx

Klausyk ir Temyk 
0 Putam

----- ėmė šaukti Subatėlių balsu 
Saliamonas Lapė, —aš negra- 
motnas, ir mano tėvas buvo na- 
gramatn^s ir Patrulio jau pa- 
koka.

-Et jau Ūkininkų Sąjunga! 
—pašoko ir Cibas Juozapas,— 
gi buvo Seime ūkininkų sąjun
ga, o ką ji ūkininkams padarė?

Visą laiką šliaužiojo paskui 
krikščionius demokratus ir bol
ševiko noturo darbo federan- 
tus, o ūkininkams naudingu^ 
įstatymus ar pravedė, ar ap
gynė? Tai yra greičiau ban
kininkų sąjunga ,o ne ūkinin
kų! Jei jos vadai įsigijo po 
dvarelį, tai dar mažas pasitar- 
navimas ūkininkams!

Nežinia kuo šis gaspadorių 
ginčas su Kauno svečiu butų 
pasibaigęs, jeigu ne icliai Lauč
kela su šalelių. Vienas jų — 
timpt Mataušėlio kailinius iš 
užpakalio, ir kitas -timpt Ir 
tampė jie tuos kailinius, kol jų 
plyšys privažiavo iki kahiie- 
riaus. Tuomet lai Brreivės Ma
taušėlis pajuto, kaip gaspadoriai 
bjauriai jį iššidijo; ir pašoko 
piesta. Bešokdamas užkliuvo 
koja už nosies Zozo piemeniui, 
kuris kažkurio galo rangėsi po 
stalu.

Tfu! Paršas! nusikeikė 
Mataušėlis, griaudamas užpa
kaly perplėštus kailinius.

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

—Paminėsit jus mane!'— ta
rė Mataušėlis ir trenkė išeida
mas duris.

—(M, zštujką padaiVau!—šo
kinėjo ant vienos kojos Zazo 
piemuo, užsiėmęs sukruvintą 
nosį, kurią Mataušėlis nuspyrė, 
rodydamas pro langą į Malu- 
šėlį. Kaimynai, sužiurę pro 
langą j Mataušėlį, pamatė jau 
jį bestovintį ant akmens ir grū
mojantį j langą; \

—Rupūžės prakeikti, aš jus 
pamokysiu!

Zazo piemuo, susiraitęs pa
stalėj nupiove Mataušėlio na
ginių aukles, ir šis išėjęs į 
kiemo pirmą purvinėlį savo na- 
ginėles nuklampino... Nusivy* 
niojo Mataušėlis autus, bloškė 
juos patvoriu ir baltom koje
lėm nužingsniavo per didį ve
lykinį purvynėlį klebonijos! lin
kui.

(lerai, taip jam ir reikia, 
prakvostui! žinosi kitą kartą 
gaspadoriams akis monioti! 
palydėjo Kauno svečią kiti gas
padoriai.

Bet tai juk vakaruškos, o ne 
Velykos t įJ- JI

Sis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų 75 kuponus 
Už tris mėnesius.... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
XXXXXXXTXXrriY\’T

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk type^vriterj.



NAUJIENOS, Chicago, BĮ

KIMBU. LPabėgo iš kalėjimo

45 Broadway, New York City

STEIK KVITINA
9 Nuošimčiai i Metus Baltoji vergė

už Indelius
200% APSAUGA

Smulkios Žinios

SIEKINES VANOS
usideda iš Banko turto ir iš turtų vi

NAUJIENŲ

Panedšly, Seredoj ir

NaujienoseGarsinkities

TURTINGIAUSIAS
STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Visi indėliai apsaugoti 
. Už indėlius Bankas

Vaikų Vilnoniai 2 
kelnių siutai

prie 57 ir Cottage G rovė Avė 
ar parkiukuose.

grąžina sumą ir likusius nuošim- 
Pasinaudojant telegrafo parankumais

Del pilnų informacijų apie i§- 
Jlaukimus United States Linijos 

iivų—Leviathan, George Wash- 
ington, America, Republic, Pres- 
ident Roosevelt, President Ilard- 
ing—klausk jūsų Agentų ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

South parkams reikalinga 
darbininkų. Galima sužinoti ir

Randasi tokie dėl pasirinkimo siutai kuriuos vyrai labiausiai mėgsta. 
Pradedant nuo Angliškų modelių iki Kolegijų studentų. Visuomet popu- 
liariški styliai dėl vyrų jau su išdirbtu skoniu, viena ir dviem eilėm gu- 
zikų modeliai, rankomis pasiūti, gerai trimuoti, su geros rųšies pamu
šais, vilnoniai worsteds, ševjotai, šešiolikos uncijų geros rųšies šeržo, ir 
herringbones, 1 arba 2 kelnėmis siutai. Jaunų vyrų mieros 32 iki 42, 
vyrams paprastų mierų nuo 36 iki 46, storų vyrų mieros nuo 38 iki 48.

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Skausmas pūs
lėje. T u o j a us 
sustabdo San
tai Midy. Per
sitikrink, kad 
gausi tikrą vai- 
s t ą. Pastebėk 
žodj

“MIDY”
Parsiduoda vi- 
s o s e vaistiny- 
čiose.

Vyrų ir jaunikaičių vienomis ir dvejomis kelnėmis siutai, taipgi 
kautai ir Gabardine ©verkautai ir vaikų 2 kelnių siutai. Kiekvie

nas siutas garantuotas vilnonis.

Po 30 metų olselio drabužių biznio, kuris randasi 317 W. Jackson 
Blvd., netoli Franklin. Išpardavi mas prasidės Gegužio 8, 8:30 vai. 
ryto., Biznio valandos 8:30 ryto iki 6:30 vakaro, nedėlioj nuo 9 iki 

12:30 dienų.

Vl«OM »p<L,___ _______________________
duJ.14. CMMr-n’. M.i.t.mU 

a4 forma) Mc.
Geresnis nei Mušt ar d Plaster

KONCERTAS
Koncerte dalyvaus ir akompanuos Babravičiui 

J. Byanskas

Užvakar automobiliai užmušė 
du vaikus ir vieną vyrą. Visuo
se atsitikimuose automobilistai 
tapo areštuoti už neatsargų va
žiavimą.

gPĮąnk. po Amerikos Vėliava“ 

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

Užvakar du plėšikai užpuolė 
Daniel Delich saliuną, 10400 
Muskegon St. ir atėmė $3,000. 
Vėliau du žmonės tapo areštuo
ti, kurie ir prisipažino prie pie
šimo.

Visos Chicagos vaikų išdirbi
nių didelė paroda prasidės geg. 
9 d. ir tęsis iki geg. 15 d., kas- 
die nuo 4 iki 10 v. v. ir šešta
dieny nuo 10 v. ryto iki 3 vai. 
po pietų, Municipal Pier. Paro
doj bus išstatyta apie 30,000 
vaikų išdirbinių, kartais labai 
nepaprastų ir netikStinų, kad 
vaikai galėtų juos padirbti — 
aeroplanų, laivų, radio, visokių 
elektros ir mechaninių prietaisų 
ir tt. Yra ir gražių dailės kuri
nių. Kasdie bus turtingas pro
gramas, kurį pildys patys vai
kai. Įžanga dykai.

Pradžia 7:30 valandą vakare 
PO KONCERTUI ŠOKIAI

Tikietu kainos: • $1.00 ir $1.50 perkant iš 
anksto pas:

UNIVERSAL STATE BANK 
“NAUJIENŲ” OFISE 

“AUŠROS” KNYGYNE'
ELTA COMMERCE CO., Raštinėje

J. A. URMAN, Drug Stdre

Tik pabandykit jj 

Reikalaukit nuo 
bile kokių 

pardavinėtojų

T\ŽIAUGKITfiS saugumu ir 
sJ patogumais laivų, korius val
do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cudėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankumais bile laivo 
United States Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

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

P-lė Marie Buch, 20 m. 3230 
Carroll Avė., užvakar papasa
kojo teismui, kad tūla Elsie 
N. Hanson, 3435 Franklin St., 
laikė ją tris metus savo verge 
ir vertė ją užsiiminėti prostitu
cija. P-lė Buch pasisakė, kad 
ji atvyko Chicagon ketvertą 
metų atgal ir neturėjo čia jo
kių draugų. Mrs. Hanson ir 
kita moteris nuviliojo ją į Han
son namus ir ten ją laikė verge 
per tris metus. Teisėjas įsakė 
Mrs. Haneon tuojaus areštuoti.

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

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

Daugelj išgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

Išegzaminavimaa ir patairymal 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE 
SOS Sb. State St.

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

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne
< i< Ih..........n. 'J ll i l" -‘H

Visas $35,000.00 vertės stakas, vyrų, jaunuolių ir vaikų drabužiai bus 
išparduoti už didelį bargeną, nežiūrint kiek kainavo išdirbėjui. Tikrai 
vienatinis didžiausis atpiginimas drabužių Chicagoj. Atsilankykit kas
dien ir nusipirkit sau drabužių ateinantiems dvejiems metams. Mums 
nesvarbu kaip jus esate prisigavę su kitais išpardavimais kitur. Bet mes 
žinome, kad mes jumis užinteresuosim kasdien, jei tik atsilankysit. Mes 
esame sudėję taip staką, kad jus patys sau galėsite pasitarnauti. Prie 
visų tavorų yra tikietai su dideliais kainų numeriais, vienodos kainos 
yra dėl visų.

United Si
110 So. Dearborn St., Chicago, III

Užvakar iš Stateville kalėji
mo, ties Joliet, pabėgo septyni 
ilgiems metams už žmogžudys
tes ir plėšimus nuteisti kaliniai. 
Jie pabėgo užmušę kalėjimo 
viršininko pagelbininką ’Peter 
M. M. Klein, taipgi sumušę sar
gą. Atėmę iš jų ginklus jie 
privertė trečią sargą išleisti per 
kalėjimo varius, pašaukti kalė
jimo viršininko automobilių ir 
šoferį ir kad tas sargas negalė
tų sukelti triukšmo, pasiėmė jį 
su savim. Pabėgėlimas ištiko 
ryte, bet jis sužinotas tik 3 v. 
po piet, kada kitas sargas nu
ėjo Klein raštinėn ir rado jį ne
gyvą, o kitą sargą gulintį be są
monės, užrakintą kai cery.

| Pabėgę kaliniai, jų tarpe du 
lenkai ir trys, meksikiečiai, pa

sileido bėgti automobiliu ne į 
| Chicago, bet į pietus. Ties Ot- 
(tawa jie sargą ir šoferį norėjo 
nužudyti, bet jie atsiprašė ir 
tik tapo prirakinti prie medžio, 
kur juos rado farmeris ir pa- 
liuosavo. Sužinojusi iš sargo 

*apie kalinių pabėgimą ir jų bu
vimą Ottavva apielinkėj visa a- 
pielinką pradėjo ginkluotis ir 
ieškoti L pabėgusių kalinių. Bet 
kaliniui pasisklaidė ir viena jų 
dalis nuvyko j Leonore, kur 
juos gyventojai ir užklupo. Įvy
ko smarkus persišaudimas, lai
ke kurio du miestelio policistai 
gal mirtinai liko sužeisti, taip
jau tapo pašautas ir gal mirti
nai sužeistas vienas kalinys, 
kurį paskui pasisekė suimti. 
Likusi kaliniai pabėgo nakties 
tamsoj ir pasislėpė. Ginkluoti 
būriai žmonių jų dabar stropiai 
toje apielinkėje jieško.

Vyrų viršutiniai kau 
tai ir “gabardines”

Kainos yro nuo

$9.00 iki $21.00
Verti $18 iki $40, vilnonio ma- 
teriolo, gerai ‘ pasiūti su geros 
rųšies pamušais.

Elektros prietaisai mank- 
štinimui kūno 

(Elecirical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.

Pirtis ir kambariai 4 71%
nakvinei ...................... I • ■ w

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

Tel. Boulevard 4552

STEIN TEXTILE C0
317 W. Jackson Blvd., netoli Franklin

P-lė C. O. Meuren, 33 m., iš 
Evanstono, keliaujantis agen
tas, tapo pasodinta kalėjimai) 
už atsisakymą užmokėti $7 pa
baudą už laikimą automobilio 
visą naktį gatvėje. Ji pareiškė, 
kad pabauda yra perdaug' dide
lė ir nusisprendė verčiau eiti 
kalėjimai), negu tokią pabaudą 
mokėti.

TAI BENT ČEMPIONAS
“Praeitą metą aš pafiksinau 

Komarą”, sako Banceviėius. 
“Šią žiemą tiek nugąsdinau 
Šimkų, jog jis bijosi su manim 
kliube ant matraso susitikti. 
Visa tai, matyti, tiek nugąsdi
no Požėlą, jog jis išbėgo į Ho- 
selandą ir neteko žado — bijo 
ir prasižioti. Bet jis neišsisuks 
iš manęs — jis turės arba su 
manim ristis arba diržą man 
atiduoti.”

Garfield Parko “Refectory”, 
prie Hamlin ir Madison gat
vių, prasidėjo West parkų vai
kų išdirbinių paroda, kuri tęsis 
iki geg. 16 d., kasdie nuo 1 iki 
10 v. v. Yra išstatyta visokių 
išdirbinių: žaislų, medžio ir ki- 

j tokių gražių darbelių, nėrinių, 
į siuvinių ir tt. Įranga dykai.

Ekstra Special
530 garantuotų Matcolf siutų, 
maišyti šilko worsteds ir Fran- 
euziško materiolo, verti iki $65

$27.00
Kiekvienas siutas garantuotas 
vilnonis, su Matcolf ženklu. 
Mieros nuo 36 iki 46.

HEMORAIDAI
, (pilės)

[Pacific and Atlantic Photo]

Si r Chunihąl Metha, kuris de
da visas pastangas, kad įvesti 
prohibiciją Indijoj. Jis yra 
Bombay valdžios narys.

Tai yra geriausis investmentas, kokį 
kada-nors Amerikos lietuviai yra girdėję
Nedaro skirtumo ar indėsi $100, $200, $500, 
$1,000 ar $10,000 arba bile kokią sumą, visiems 
bus mokama 9 nuošimčiai į metus ir prisiun
čiami Jums kas pusė metų po 4 ir pusė nuo
šimčio.
Indėliai priimami ir atmokami Amerikos Dole
riais. Indėliai grąžinami po vienų metų kiek
vienam, kuris neduos išanksto pareiškimo, jog 
nori palikti ant ilgiau 
dviguba apsaga — 201 
išduoda atatinkamą liudijimą
Apsaug
sų Banko narių. Kiekvienas Banko narys at
sako už Banke padėtą indėlį dviguba atsako
mybe. Visų Banko narių turtai paėmus į krū
vą siekia virš 300 milionų dolerių ir kiekvienas 
indėtas doleris momentaliai padidina turtą ir 
sykiu apsaugą. Didesnės apsaugos nė negali būt. 
Nuošimčiai prasideda nuo tos dienos kai bankas 
gauna pinigus ir praėjus šešiems mėnesiams 
moka nuošimčius už pusmetį, o kitiems šešiems 
mėnesiam 
čius 
pinigai gaunami Kaune į 4—5 dienas po indėji 
mui pas musų korespondentą 
BENDROVĘ.
Paleiskit Jūsų Dolerius į darbą ir pareikalau-

9% (nuošimčių).

LIETUVOS ([OPERACIJOS BANKAS
Kaunas, Lietuva

Del platesnių žinių ir indėlių padėjimo 
Kreipkitės j

iMJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Tie siutai bile kokioje retail 
krautevėj parsiduoda po $12. 
Pilki, tan, rudi, šviesus ir tam
sus, su druželSms, čekioti ir 
vienodo materiolo. Mieros 7 
iki 18.

Išsikirpkit šj adresą, žiūrėkit, kad patektumėt i tikrą vietą

ĮM BOHEMIAN ■ 
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Penktadienis, Geg. 7, 1025 NAUJIENOS, CEIcago, IR

Lietuvių Rateliuose
Lietuviu Tautiškos

1 Kapinės
parduota, 

ir tai prie geros tvarkos 
daug atsiekta. Tautiškų

vi-Liet. Tautiškų Kapinių 
suotinas 
bal. 18 d 
Valdyba savo raporte i 
nauja nepranešė; geg. 5 
apvaikšėiojimo komisijos 
porte tapo pranešta, kad 
kas yra tvarkoj ir kad tų 
nų bus geras programas, 
ant kapinių dalyvaus trys cho
rai ir taipjau bus trys kalbė-

susirinkimas įvyko 
Liet. Auditorijoje, 

nieko 
H d.

ra- 
vis- 
die-
nes

Užsibaigus raportams, pirm. 
A. Tomkevičia padavė sumany
mą, dėl labo kapinių padaryti 
mažus lotus — dviejų ir dau
giau duobių. Bet tas klausimas 
taip ir užsibaigė pasikalbėjimu 
ir jokio nutarimo nepadaryta, 
nors ir nepasirodė priešininkų 
tam sumanymui. Veikiausia nu
tarimo nepadaryta todėl, kad 
sumanytojas nenurodė plano 
kaip tų padaryti ir kokia butų 
kapinėms nauda iš mažų lotų.

Pirmininkas padavė ir kitų 
sumanymą, būtent pakelti lotų 
kainas, nes buk dar esą ar bu
vę lotų po $35. Tokia lotų kai
na padarė įspūdį į lotų savinin
kus ir pasipylė įnešimai pakel
ti lotų kainas. Svarstant tą 
klausimą pasigirdo ir kapinių 
globėjų (trustees) birtsas, kad 
netiesa ką pirmininkas sako, 
kad ant kapinių nėra tokių pi
gių lotų, nes pigiausias lotas, 
su amžinu fondu, yra $85 — ir

ma, kad ir neturtingas turėtų 
progos įsigyti lotų, tada turė
sime ir visuomenės prijautimų. 
Kapinių žemė dar nesibaigia ir 
tik dalelė jos tėra 
bet 
jau
kapinių lotus perka ne kokie 
turtuoliai, bet neturtingi, lais
vę mylintys žmonės. Man teko 
patirti i*š atskaitos metiniame 
susirinkime,, kad didžiuma lotų 
yra parduodama ant išmokėji
mo ir jog už lotus randasi dar 
nesumokėtų pinigų arti $9,000.

.Todėl patartina pirmininkui 
ir tiems globėjams, kurie nori 
augštų kainų, » neužmiršti vi
suomenės, nes nėra didelio rei
kalo dėti pastangas greitai pra
lobti. Svarbiau yra turėti vi
suomenės užuojautų ir paramų, 
negu didelius- turtus. Tas ke
lias

nijaus garbės amžinas doku
mentas.’’

Chicagos lietuviai! neužmirš
kite, kad tas pats artistas, Juo
zas Babrayičius dainuos Lietu
vių Auditorium, 3133 So. Hals
ted St., Chicago, gegužės 9 d., 
vakare, 7:30.

— A. K. Rutkauskas, M. D.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

yra saugesnis.
Tiesą Mylintis.

Jaunuoliu vakaras

[Pacific and Atlantic Photo]

Lordas Kinnoul. kuris tapo 
pašalintas iš Britų Lordų Buto 
dėl bankroto.

Nesenai įsikūręs Jaunuolių 
dr-jų Jungtinis Komitetas, ku
ris atstovauja keturias jaunuo
lių draugijas — Jaunuolių Or
kestras (Bridgeporte), Jaunoji 
Birutė (Bridgeporte), Dailės 
Choras (Englevvood) ir Dailės 
vaikų dr-jėlė (Garfield Bark), 
jau pradėjo veikti. Kadangi jau 
vėlus pavasaris, atėjo šiltos die
nos, tad negalima suspėti ką 
didesnio pasirengti. Tečiaus ir 
šiuo trumpu laiku bus sureng
tas “jaunuolių susipažinimo va
karas“. Vakaras bus sekmadie
ny, geg. 16 d., 6 v. v., Mildos 
svetainėje. Šiame vakare daly
vaus visos, 1 
draugijos ir/
savo programą, 
šokiai. Vakaras yra rengiamas'mylinčiu ir gerbiančiu 
tam, kad visų keturių draugijų tautą, savo Tėvynę, 
jaunuoliai galėtų 
tarp savęs, galėtų 
tėvai, draugijėlių 
mokytojai. Arčiau 
s i pažinus, ir

Ketvirtadieny — Teatrališko 
Kliubo “Lietuva” susirinkimas.

šeštadieny 8 v. — speciali 
“movies” dėl suaugusių; vaikai 
bus įleidžiami tik su tėvais.

I 7 eatras- 
• Muzika

Dar apie artistą Juozą 
Babravičių

Ar nori būti narjtj Chhagos 
Lietuviu Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi- 
tarpinės Pašclpos yra viena iš di
džiausių pašeipos draugijų Chica- 
goję. j šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašeipos skyriai ligojo: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na- 
rianiH vaAelpa iSinblcmtin rtyvenan- tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos, Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus, iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priimamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašolpiniai. Drau
gystėms ir pašelpimams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai na> iai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti i šitų Draugijų 
galite paduoti prnšlmą prie bile 

“os nario arba dėl pa
te kreiptis į žemiau

i
ANTANAS KAZLALSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Seredoj, Gegužio 5 dieną, $:00 
valandą vakaro, 1926 m., sulau
kęs 42 metų amžiaus; gimęs 
Kauno vedybos, Tauragės ap
skričio, Pagramončių parapijos, 
Kreivių kaimo, palikdaipas di
deliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius brolį Jo
nų, Lietuvoj motiną Elzbietą, 
tėvą Franciškų; brolį Juozapų 
ir seserį Johanų. Kūnas pašar
votas, randasi 4600 So. Wells 
Street.

laidotuves jvyks Subatoj, Ge
gužio 8 dieną, 8:00 valančią ry
to iš namų j šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vė- 
lionio sielų, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Kazlauskio 
giminūs, draugai, ir pažįstami 
ęsate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvčse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Brolis Jonas

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yd« 1741.

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kroojo, Odos, Rectal, 
Venerinis ir Chroniškas

VYRU IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

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

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

Ar Jus žinote, kad —
Gegužio 12 ir 14 Kaune įvyks Pa- 

baltijos valstybių studentų konfe
rencija, kurioje dalyvaus Suomių, 
Latvių ir Lietuvos studentai, o 
Skandinavijos studentai dalyvaus 
kaipo svečiai. Ar jus žinote, kad 
nėra geresnio tabako, kaip Turkiš
kas“ tabakas ir Helniarai padaryti 
iš 100% gryno Turkiško tabako.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

pritaiko 
stiklai

Akinių Pritaikymo Mano
METŲ PRITYRIMO

lotų kainos yra keliamos kas
met. Bet pirmininkas, matyt, 
buvo pasiryžęs savo sumanymų 
pravesti ir jo nuomonei prie
šingi globėjai tik su dideliu 
vargu galėjo balsų gauti. Iš jo 
rėmėjų-globėjų buvo nurodinė
jama, kad kitose kapinėse lo
tai yra daug brangesni, kad kam
pinės, pardavusius lotus, jiueiš 
ant bankinio ir t. t. Reiškia, 
lėmė blogą ateitį kapinėms, jei 
tas sumanymas nebus priimtas. 
Po viso to triukšmo duota įne
šimas ir liko nutarta išrinkti ko
misijų iš lotų savininkų; nors 
jau pusė lotų savininkų ir bu
vo apleidę svetainę, bet iš li
kusių išrinkta komisija iš pen
kių narių visą tą dalyką ištirti.

Kilus tokiam svarbiam klau
simui, kuris liečia kapines, su-' 
sijieškojau dviejų metų - ___
ir 1925 metų kapinių atskai-.

štai kaip jauslusis vientautis 
turios jaunuolių , P. šiekšta musų dainos dievai- 
tekviena jų pildys |tį aprašo: “Artistas Juozas 

O paskui bus i Babravičius yra tikru lietuviu, 
savo 

Lietuvos 
susipažinti gamta jį apdovanojo lyriko-te- 
susipažinti noro, aukštos bangos, lengvai 
vedėjai ir linksniuojamo aido-dovana. Mu- 

visiems su- sų dainiaus-artisto puikiai su- 
bendras darbas lietos išnašaus balso meliodijos, 

bus daug sėkmingesnis ir bus pasiekia giliausius žmogaus sie- 
lengviau jį dirbti. Kad visi ga-» los jausmus. Musų dainiaus vir- 
lėtų* šiame vakare dalyvauti-, p pančios nftiliodij-us . ‘ sujudina 
žanga nustatyta labai žema — žmogaus glūdinčius prakilnius 
tik 50c. jausmus. Tokie jausmai jau pri-

Gal būt kaip prie komiteto, mena aukštybės, 
taip ir prie šio vakaro rengimo siekius ir verčia 
spės prisidėti ir penkta drau- neapkęsti blogumo.
gijelė — Bijūnėlis iš North Si- gyvenimo įspūdžiais prakilnieji 
de, Tik dabar jo veikimas, ne- jausmai nepasiekiami...
tekus svetainės, tapo kiek su
trukdytas, iki nebus surasta 
nauja vieta pamokoms.

I Jungtinis dr-jų komitetas ne- 
- 192 l pasitenkins vien šio 

surengimu. Jau dabar planuo- Dauguma Europos operų, neįsi

labdarybės 
užmiršti ir

Paprasto

vakaro

Blogi, 
storžieviški elgesiai auklėja 
blogąją karakterio pusę. Kas 
prakilnu, kas švaru, kas dailu 
ir malonu būna šaltiniu gražia
jai žmogaus karakterio pusei.

tas, ir štai kę jos parodė. 192 U‘lnla,^e““8 
m. paskolos ant “gold bond”, 
atmokėta $3,000 ir dar nupirk
ta Lietuvos Auditorijos “gold 
bond“ už $500. Tai reiškia nuo 
paprastų kapinių išlaidų liko' 
$3,500, nors tais metais buvo 
per kapines vestas naujas ke
lias, kuris Įdainavo $503, taip
jau atmokėtas nuošimtis už 
“gold bonds“ $279. Pereitų gi, 
1925 m., atskaitoj radau, kad 
atmokėta paskutinę paskolų 
sumoj $1,400 ir dar pirktas pir- ‘ 
mas rfiorgičius už $1,500; taip
gi ir pinigų kasoj buvo $1,087;
daugiau, negu užpereitais me- rydavo ką nepaprasto, tai kiti 
tais. Tokiu budu pernai kapi- žmonės sakydavo, kad tas žmo
nės davė pelno $3,987. Šitų su- gus yra velnio apsėstas arba 
žinojęs iš atskaitų likau links- tai atlieka su jo pagelba. To- ' 
mas, kad dalykai nėra taip kį žmogų mes chicagiečiai turi- 
blogam stovy, kaip bandė, juos me ypatoje prof. J. Čekanavi-, 
pristatyti pirmininkas ir ne- čiaus. Jis padaro 1 
10rie globėjai. kus, kad žmogus “i _

Mano patarimas pirmininkui akimis žiuri ir tikėti negali. Jis Tarp tų visų iškilmių 
yra, J<ad jis laikytųsi tiesos ir iš oro pagauna gėles, paukščius k’^lva Mayor, įteikė

Jis turi juodą laz- Juozui Babravičiui, 
. miesto aukso raktus 

dalykai. Jis istorinę knygą.
lietuviams Į ‘,Kas nesupranta

bendrus leįdžia žmonių, jei jie tinkamais 
o ru- rūbais uepasirėdę. — Garsiųjųjaunuolių išvažiavimus, 

deny ar žiemą manoma duoti di pasaulio dainių — muzikų kon- 
delj bendrą koncertą su turtin- certai brangiai įkainuojami, 
gu ir įvairiu programų.

Jaunuolių tėvai ir visi norin
tys susipažinti su jaunuolių 
darbuote ir kartu gražiai pasi
linksminti, kviečiami atvykti į 
pirmą bendrą jaunuolių vakarą 
geg. 16 d. —O.

Žmogus su velniu
Jeigu senovėje žmogus pada-

“Artisto *Juozo Babravičiaus 
stebuklingai skambančiu balsu 
gėrėjosi Rusijos imperijinės o- 
peros lankytojai, kaip caras, 
kunigaikščiai ir visi didžiūnai. 
Musų artistui J. Babravičiui,
puotas rengė Graikijos kara
lius Aleksandras ir Anglijos 
aristorkratai. Jei toki dklžiu- 
nai, pažįstanti pasaulinės dai
lės vertę, brangiai • įkainuoja 
musų tautiečio talentą, tai kaip 
mes, lietuviai, negalime džiaug
tis turėdami savo tarpe — pa
saulinę garbės retenybę.

“Atvažiavus tenorui, Juozui 
Babravičiui j Bostoną (rugsėjy. 
1925) jį pasitiko ant stoties 

tokius daly- didele minia, laikraščių repor- 
“čystomis” teriai ir pats miesto “majoras”.

j... • miesto
tenorui, 
Bostono 

ir miesto
mažiau kalbėtų susirinkimuose; ir zuikius, 
nes jo dalykas yra tik tvarką dėlę, su kurios pamojimu pa
vesti, o ne laikyti ilgus ir nuo- sidaro neįtikėtini 
Lodžius “spičius”. Sergantys parodys Chicagos 
sielvartos liga globėjai tegul daug stebuklų Lietuvių Audito- įteikimas aukso 
peržiūri atskaitas, tai gal pa- rijoj, gegužės 14 d., penktadie- turiu priminti, kad tokia nepa- 
sveiks iš tos ligos.

Aš netikiu, kr. I augštos lotų 
kainos butų naudingos kapi- 
nėms, nes sumažintų pirkimų 
lotų ir Žmonės bus priversti 
tenkintis pavienėmis duobėmis. 
Lietuvių Tautiškos kapinės, ku
rias visuomenė 
metų, pasitikėdama, kad jos 
bus skirtingos, neturėtų sekti 
pavyzdį tų kapinių, kurių vie
natinis obalsis yra tik — dole
ris, doleris ir doleris. Imkime 
prieinamas kainas kaip ir pir- mokykla.

, kų reiškia 
raktų, tiems

ny. Visi bus, Raganius ir gi.
— Raganius.

Town of Lake

prasta dovana — apdovanojami 
tik daugiausiai kuom nors at
sižymėję pasaulio žmonės. Man 
tik yra žinoma, kad tokius auk
so raktus yra gavę apart artis
to Juozo Babravičiaus, Fran- 

Sq. ei jos karo laiko premjeras, Cle- 
menceau, ir Anglijos ministe- 

Dr- ris, Lordas Bali’our. Kaip girdė- 
su- jau, tai musų artistas Juozas

Babravičius, ketina įteikti tą

Ateinančią savaitę Davis
remia per 14 parke bus:

Sekmadieny, geg. 9 d. — 
stės Lietuvos Vėliava Am. 
si rinkimas.

Pirmadieny ir antradieny, 7 aukso raktą savo mylimos že- 
—9 v. nemokama vakarinė mes amžinai atminčiai, Kauno

Mažėjui. Čia vėl bus musų ge-

vieno Draugi! 
rankumo gali 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus paturimus įstojimui 
i Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus :

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygyrns 3210 S. Halsted 
Street.

Jungtinių jaunimo organizacijų 
mokytojų susirinkimas bus gegužės 
7 d., 8 v. v., P. Sarpalio namuose.'! 
Visi J. J. organizacijų mokytojai 
bukite, nes reikia sutvarkyti prog
ramą busiančio jaunuolių susipaži
nimo vakaro, kuris įvyks gegužės 
16 d., Mildos svet. —.Komitetas.

............... - it*
SLA 109 kuopos susirinkimas 

{vyks penktadieny, gegužės 7 d., ly
giai 7.30 vai. vakaro, Meldažio sve
tainėj, 2212 \V. 23 rd PI. Visi na
riai kviečiami atsllanhylil

. i , » Valdyba.■ Ąį. —L?/' ,
PRANfcšIMAS

A.f A
t

PAULINA YURKUS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu gegužčs 6 dieną, 12:15 vai. 
ryto, 1926 m., sulaukus 62 
metų amžiaus: gimusi Lietu
voj. Paliko dideliame nuliū
dime savo myliinuosius ir my
linčius sūnūs Juozapą, moti
ną ir Joną; dukteris S. Rim
kienę ir Pauliną Devitt. Kū
nas pašarvotas randasi 3544 
S. Lowe Avė.

laidotuvės įvyks subatoj, 
gegužio 8 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų j šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Paulinos Yurkie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Hunui ir Dukterys.

LaidottM1sė C<pAtačnauja gra- 
borius Schroeder - Thompson 
Tel. Prospect 0253.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių (tempimą, kurti 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, servuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregvetę 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma 
Šiaušias klaidas. Speciali atvda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Pohns Boulevard 7589

Dentistas

aukso,

Ashland Are.

pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street

patar

Netoli

be skausmo 
musų 
mai- 

ir

Lietuvių 
naus 

Traukimas 
Bridge

1 • A

Town of Lake moterys ir mer
gaitės rengia iškilmingą baksinj

.BALIŲ .
Didelės dovanos ir puiki muzika
Nedėlioj, gegužės 9, 1926

Krinčiaus Svetainėj
4600 S. Wood St.

Durys atsi(ku^s 6< vai. vak.

Amęr. Lith. Citizens Club 12 
ward susirinkima.4 Įvyks subatoj, 
gegužio 8 d., 8 vai. vakare, Mc- 
Kinley Purk svet. Būtinai turit 
būti šiame susirinkime. Yni daug 
svarbių dalykų svarstyti.*

J. Eringis, sekr.
• ■■ """-"t---------- ;

Lietuvos Mylėtojų Draugystė lai
kys savo mėnesinį .susirinkimą šeš
tadieny, gegužės 8 d., 8 vai. vaka
re, Auditorium svet., 3133 South 
Halsted St. Gerbiami draugai ma
lonėkit visi laiku pribūti, nes tu-! 
t’iiue daug svarbių reikalu dėl ap
tarimo. —K. J. ijcmereckis, rašt.

—4^4—
Garfield Park L .V. ir M. P. 

Kliubas laikys mėnesinį susitinki- į 
mų nedėlioj, gegužes 9 d., John 
Engels svet., 3720 W. Harrison St. 
Pradžia 1 vai. po pietų. —Rast.

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chkagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Boulevard 4139

Pranešimas Toiv>i of Lake, lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
minėtamę apskrityje aprūpinti lie
tuviui “Naujienomis“, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že-Įz*
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas“, 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų“ išnešiotojas Pranas Jurėnas,1 
5118 So. Paulina iSt. Tel. Prospect 
1887. 

> .m . į .

LSS 81 kuopoH mitingas įvyks 
šeštadieny, gegužes <8 d., nuo 8 vai.' 
vakaro, A. Ripkevičiaus bute, 1517į 
N. Irving Avė. Nariai prašomi lai
ku susirinkti. . Lapaitis, raŠt.

Towu of Lake. — Amity Pašal
pos Kliubas laikys mėnesinį susi
rinkimą pehktadieny, gegužės 7 d., 
8 vai. vak., Kliubo svet., ,4644 So. 
Paulina St. Draugai meldžiu ne
pamiršti ir nepavėlinti atsilankyti, 
nes turim daug svarbių reikalų 
tarti. —F. J. Vaišvilas, rast.

akinius — šlifuoti 
ant vietos.

Dr. Jau J, Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampus 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0528

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.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Pėtro Ropšo, paeina 

Judrėnų parakvijos, moteris jo Pet- 
rošaitė, Kvėdarnos parakvijos, Lem
bo kaimo. Turiu labai svarbų reika
lą. Meldžiu atsišaukti ir jei kas ži
note praneškite.

JUOZAS SKREBALIS
3625 So. Rockvvell St., Chicago, III.

AS Povilas Šmitas paięškau savo 
trijų brolių. 1913 metais Juozapas 
ir Jonas gyveno Mllvile, Nevv 
George, o Julius Philadelpia, Pa. 
Paeina Raseinių apskr., Skaudvilės 
vai*., Adakavos parapijos. Jie patys, 
mano giminės ar kas žino malo
nėkit man pranešti. Busiu labai 
dėkingas. Paul Smith, 2554 Blue 
Islantl Avė.; Chicago, Iii.Y ___________________

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, 111.

SERGANTI ŽMONĖS!
DR. U().SS gyde^mones k^licn. 

■kurie serga

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 į pavojų savo gy
vybę bandydami be vertės gydymą, 
kurie prižadėjo greit išgydyti. Per 
trisdešimti metų praktikavimo, Dr. 
SRoss yra išgydęs 

tūkstančius, ku
rie turėjo tas Il
gas.
Serganti yra už
prašomi atsilan
kyti ir gauti tą 
pati gydymą, su 
pagelba kurio gy
dytojas yra atga
vęs sveikatą tūk
stančiams kitų.

KAZIMIERA Aleksaitė paieškai! 
savo giminių: dėdės Mykolo Gedmi
no ir savo sesers Onos Aleksaitės. 
Taipgi Patkevičienės Domicėlės ir 
jos dukters Amilijos, o po vyru 
nežinau kaip vadinasi.

Kaziimera Aleksaitė,
536 Linden Avė., Parnassus, Pa.

JIESKO PARTNERIŲ ”
• REIKIA partnerio su kapita

lu, su prisidėjimu darbu arbe ne, 
patyrimas nereikalinga^ išdir- 
binėjami produktai žinomi, kiek
viena šeimyna jų reikalauja.

Phone Prospect 7190

ISRENDAV0JIMU1
CICERO. — Storas ant 

geroj vietoj, 4 kambariai 
mui. Tam pačiam name 
rendon, 4 ir 5 kambarių,

rendos, 
gyveni- 

2 fialai 
__vanos, 
elektra, naujos mados įtaisymai, ne
toli lietuvių bažnyčios, 1434 So. 
49 Ct. Kreipkitės prie savininko 
4936 W. 14 St., Cicero.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabą direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th Chicago

Naujienų Ekskursija
Jau tik kelios dienos liko 

prisirengti, nes iki 8 d. Ge
gužio turi viskas būt pri- 

r. rengta ir laivakortes pri-
1 l * • • 1 ! r i. — * turite 'duotos Laivų Kompanijai,
luih v ii v i •»lz i turk rl’ii i*a<! i tnn fltlllU' . _ _

Lietuvos 
sirinkimas

Dukterų Draugijos 
įvyks gegužės 9 d.,

ap-

su-

būti susiiiukime. Turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti.

BRIUGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas“ pradedamu išnešioti 

nuo ' 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace it 
nuo 85-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas“ galima mokėti sykį 
i savaitę arba sykį j mėnesj. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
i upinami ankstyvomis “Naujienomis“ 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynus, 3210 So. Huhted St. (Te). 
Boulevąrd 9663).

Kitaip gali pritrukti vietų 
ant laivo. Todėl nesivėlinkit 
su užsakymais kambarių. 
Prie pirmutines progos at
silankykite į Naujienų ofi
są, kuris yra atdaras nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vak.

NAUJIENOS
(GALAS)

DR. KOKS turi dald- 
dimą prnktlkuoti Medi
ciną ir Chirurgiją Illi
nois valuti joj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tas Illinois State Board 
of Health. Buvęs Svei
katos . Komiai jonierius 
antro didžiausio mies
to Illinois valstijoj. Yra 
baigęs didžiausią Medi
cinos Kolegiją ir turi 
patyrimą virft trisdeSim- 
tj metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatiškų Ligų.

Del 
«Nusil- 
pusių 

ir 
Visai 

Bejėgiu 
Vyrų

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

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 priėmimo kambarys 508. 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po 
pietų. Panedėly, seredoj ir suba
toj nuo 10 ryto iki 8 vakare.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — ta5 bus 
brangi dovana.

ANT rendos krautuvę, 4 kamba
riai pagyvenimui, tinkanti bile ko
kiam bizniui, renčia nebrangi. 2421 
S. Halsted St. Savininkas ant 3-čių 
lubų. Dienos laike po antrašu 

1909 S. Halsted St.

‘VAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BE7DGEPORT PAINTING 
& HDW. CO. 

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prex.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apiellnkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo Įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos ‘darbininkai samdomi. 1. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcr.e Lawndalc 0114.

..
Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

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

3311 $! Balsi<*d Street
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ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ
5% iki 10%
Atiokavin

Pigiausios kainos mėnesi
nių apmokamų kontraktų 

Chicagoj 
Mokėsime Pinigais

MOTERŲ
RKIKAI.INGA moterie ar uiei'Ml- 

n» prie namų darbo. Gera mokes
tis, valgis ir kmnbaris. Atsišaukite 
1730 S. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
TURIU, parduoti grosernės ice 

box, šėpa indams. 551 W. 14th PI,

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

Del išrenduotų namų, iki 
morgičių.
Atsineškite kontraktus, 
abstraktus ir t. t. su sa
vim.

Atdara vakarais
• 6:30 iki 8:30

BANKERS’ DISCOUNT 
COMPANY

Suite 405 Otis Building
10 S. La Šalie Street 

Franklin 4431

PIRKIT PLUMB1NGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co, 
1637 West Divialon St., 

netoli Marshfield

MAŽESNIS ATROKAVIMAS

Mes sumažinsime bile kokį mėne
sinių mokėjimų kontraktą tokia kai
na kokia jus busit užganėdintas. Atsi
neškite su savim savo kontraktą. Ofi
sas atdaras vakarais.

BANKERS* DISCOUNT CO.
10 So. La Šalie St., Suite 405 

Franklin 4431

BAGDONAS BROS.
MOVING, KXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd 7667 office

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 So State St.

STATYK NAMĄ TUOJAU
NEREIKIA ( ASU

KimIcI laikote savo lotą? Dabar 
vra gerbs 
Mes 
jūsų loto be 
mokėkit kaip 
rodyti jums 
namus arba 
aprokavimą.

REIKIA DARBININKU 
----------------- ___ ------- —___________  

-------------- VYRŲ______

AUKSINIU DOVANU ~ 
KAMPANIJA

LABAI MALONUS 
PRANEŠIMAS

Vyrai kurie gali atlikti 
pereigas kaipo sales mana- 
geriai.

Vyrai kurie gali būti kai
po pardavinėtojai.

Vyrai kurie tikrai nori už
dirbti pinigų ir kurie pasi
tiki savo gabumams dėl at
likimo labai paprasto dar
bo.
. Atsišaukite N. W. Kam
pas Clark St. ir Archer Av., 
žemutinės lubos.

Tel. Michigan 2162

Reikia Pardavinėtojy 
Auksinių Dovanų

Š1U0MI PRANEŠAM Chicago* 
visumnonei, kud turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studebokeri 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sodan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu
siu)

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1685 

1). Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai
OGD-EN AUTO \VRECKING CO., 

3349 Ogden Avc. Rockwcll 4994 Į
Brangiai mokame už senus netin

kamus karus.

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nfi, biznis eina gerai, nes išdirbtas 
per 10 metų. Parduosiu visą arba 
priimsiu partneri. Negaliu apsidirbti; 
turiu du bizniu.

A. B. PETRONIS 
1631 So. Main St. 

Rockford, 111.
-- - *-------------- -

PARSIDUODA grosernė, ge
roj vietoj, už $800; vieta tin
kama ir dėl bučernės. Parsi
duoda greitai. Priežastis va
žiuoju j krajų.

1407 W. Adams St.

Geriausi Darganai
Kurie turi būt parduoti pęr

10 dienų

EKSTRA didelis lotas, 150y250, 
North Shore, geroj apielinkėj, ge
riausia pasiūlymas Chicagoj, biskį 
(mokėti. Naujienom, Box 750.

WEST SIDE

RAKANDAI
RAKANDAI

Parsiduoda pigiai 3 šmotų .‘kuri
nis parlor setas, aisbaksis, cedur 

floor ir bedroom lempos Ir tt*

M. ALELUNAS 
2249 West 22nd Street 
lubos iŠ užpakalio. Vakarais 

6 vai. Nedėlioj visą dieną.

chest,

1-mog 
po

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI delikatesen ir gro
sernė, remia pigi, naujai apgyven
to! apielinkėj, biznis gerai išdirb
tas. Parduosiu pigiai, nes važitio-, 
ju j Lietuvą. Matyt galima visada.

Kreipkitės:
8229 S. Halsted St.

PARSIDUODA restaurantas, arti 
didelių dirbtuvių. Geras biznis, 

4324 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras, 4 Bowling Alleys ir 
šokių svetainė, 5 metų lysas, 2402 
St. Charles Rd., Bellwood, III.

Reikia 10 vyrų prie 
davinejimo labai plačiai iš
garsintos mieste apgarsini
mų kompanijos.

Nereikia jokių parašų ar
ba resyčių gauti. I

Jus pakalbėsite 2 minutes 
apie pardavimą, . paliksite 
savo parašą ir pakelį. Pa
darysite 35 pardavimus į 
dieną ir jūsų įplaukos bus 
nuo $8 iki $14 į dieną.
‘Naujas planas dėl vyrų 

kurie nenori paimti reziden
cijų į savo darbą.

Pradekite tuojau. N. W. 
Kampas Clark St. ir Archer 
Avė., Tel. Michigan 2162 dėl 
nurodymų. Nesuteikiame 
smulkmenų telefonu.

par-

CROVVN GROJIKUS PIANAS, 
atsilankykit šiandien ir pamatykit 
šį bargenų, kainavo $750, kurį aš 
parduosiu už $120, dabar įmokėti 
$30 ir po $10 į mėnesį, jei jūsų 
liudymas geras. Aš užmokėsiu 
statymą

PARDUOSIU mažą groserį, sal
dainių, minkštų gėrimų ir kitų 
smulkmenų krautuvė. Parduosiu pi
gini delei nesveikatos. 613 W. 14th 
PI.

SALESMENAMS PROGA

ALGA - GERAS KOMISAS
laikas <kl statymo namo, 

pastatysime jums namą ant 
įmokėjimo. Paskiau 
rendą. Daleiskite p«- 
planus ir pastatytus . _ . t
suteikti jums pilną' toju nuo 25 iki 45 metų am- 

Musų patarnavimas

Reikia trijų arba keturių 
gerai išrodančių pardavinė-

pa- 
da-

7923 South Park Avenue 
Phone Triangle 0535

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

PETER A. SEDEMKA

žiaus, patyrusių arba nepa
tyrusių. Jus turėsit darbą 
prie greitai augančios Chi
cagoj organizacijos. Klaus
kite M R. ALEXANDER, 
Room 1016 State-Lake Bldg. 
nuo 10 iki 12 diėną.

PALIŠIUOTOJŲ 
i Reikia patyrusių palyšiuotojų

PRANEŠU Naujienų 
tojams, kad dirbtuvę laikrodžių 
ir pritaikinimo akinių ofisą 
kėliau iš didmiesčio ant 

1850 W. North Avė.
’• K. NURKAITIS

per-

‘ ► “bąli bearing races”. Pa
geidaujama operatorių kurie tu
ri patyrimą dirbti ant 
Norman mašinos.

AHLBERG BEAR1NG 
317 E. 29th St.

Van

CO

MR. RISER,
2332 W. Madison St.; 1 fl

PARSIDUODA labai pigini figū
rini, tinkami dėl groscrnės arba 
kito panašaus biznio, irgi medžia
gos dėl alaus dirbimo.

Kreipkitės.
4600 S. Marshfield Avė.

1. floras

PARDAVIMUI Beauty Shop ir 
Millenerv, išdirbto! geroj vietoj. 
3216 S. Halsted St. Tel. Yards 0103

TURIU sukelti pinigų, parduosiu 
grojiklį pianą, vartotas tiktai bis- 
kį, $100. prie to roleliai ir benčius 

Kreipkitės.
6512 So. Halsted St. 

Ist Floor 
Mr. Kaluvaitis

PARDAVIMUI saldainių krautuvė, 
ice cream, mokykloms reikmenų ir 
šiaip visokių smulkmenų, vieta labai 
senai išdirbta. ,Nebrangiai.

2857 So. Union Avė.

CEMENTO maišymui mašina, ke
letas vartotų cemento maišyklių 
$35 ir augščiau dėl greito pardavi
mo, taipgi visokių kontraktoriškų 
prirengimų. DRAVf) ĖQUIPMENT 
CO., 611 Fulton St. Phone Monroe 
7360.

PARDAVIMUI valgykla 
Brighton Parke; biznis 
rai išdirbtas, pigiai.

J. KAULIS 
3955 Archer Avė.

NEGIRDĖTA PROGA
__________.4. ■

ge-

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

PARSIDUODA cigarų, cigaretų 
ir visokių smulkmenų ir gėrimų 
krautuvė. Yra laisnis ir lysas. 5 
kambariai pagyvenimui. Parduosiu 
už pirmą teisingą pasiūlymą. Par
davimo priežastis — du bizniai.

2491 Archer Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA 20 darbininkų j geležies 
atkarpų jardų, nuolat darbas. At
sišaukite 3647 S. Iloman Avė.

REIKALINGAS barberis, supran
tantis savo darbą ir kad butų tei-

i \ J singas, ir kad sutiktų eiti su ma-HEIKIA ęlatyrusių šeimynų .__
ir pavieniij vyrų, i

farmų prie cukrinių burokų,I -----
I HE MICHIGAN SUiGAR CO., • parankioj vietoj Cicero. Biznis iš-

> -V 1 • • • 1 <Lnffnl rnnlit$23 už akrų. Dy kai j vieną pu-

AR NUSIBODO fabrike dirbti? 
Jeigu turit keletą šimtų dolerių, tai 
tuojau meskit tą fabriko darbą. 
Geriau dirbk dėl savęs; neturėsi 
boso ant savo sprando ir nematysi 
blogų meto. Darbas į namus atei
na ir čeverykai visiems reikalingi. 
Kuris biskį nusiinanot apie čeve- 
rvkų taisvjną, tai pasinaudokit; aš 
išmokinsiu dykai, nrie to dar du

ų šeimynų -m į partnerius. Pinigų tereikia; bizniai knivoj. Labai gerų pragyve- 
darbas ant tiktai $100, nes visi barberiški ra-nimą galima daryti; ant stritkarių

didžiausis lietuvių centras.Ž,1 > I kandai nieko nekainuos, nes pasi-; linijos, didžiausis lietuvių ceicukunių burokų, !ren(lavo.a (Irauge su štoru ir fabaiĮPer 24., metus išdirbta vieta. Ne-

gyvenimo vieta. Del smulkmenų 
atsišaukit į musų ofisų,.
gan Sugar Company, 40 So. 
Halsted St., 2 fl. Chicago, arba 
rašykit B. A. HARTZ, vedėjas 
Darbininkų Departamento, Mi
chigan Sugar Co., Saginaw, 
Mieli, arba John Holecek, 22141 
So. Kedzie Avė. Tel. Crawford 
3816.

' dirbtas per daugel metų. Atsiliep- 
. Į kit greitai. Rašykit c/o Paul Sony, 

suteikiama/Naujienos, 1739 S. Halsted St., 
iiikmcuų < Chicago, III., Box 753
. Michi- ' REIKIA sheannenų ir darbininkų 

. j geležies atkarpų jardą. Interstate 
' Steel Supply Co., 4030 S. VVells St,

praleiskit progos. Atsišaukit
A. J. GRINCEVICIUS, 

4450 S. Hermitage Avė, Chicago, III.
PARSIDUODA pigiai Lunch Room.

Tarpe dirbtuvių. Gera vieta. 
944 W. 37th Place

PARDAVIMUI bučemė, biznis se
nas ir gerai išdirbtas.

I 2903 So. Union Avė.REIKALINGAS barberys ant pėt- 
nyčios vakaro ir subatoje nuo pie
tį) arba ant visos dienos. Jonas Ja- 
nuševičia, 140‘Ą E. 113 St.

REIKIA DARBININKU
4

MOTERŲ
REIKIA 2 patyrusiij moterų sęr- 

tavimui skudurų. RUDOLPH BES- 
KIN, 1037 Frank Street.

REIKIA tuoj patyrusios 
terkos į valgyklų.

Kreipkitės:
11955 S. Halsted St.

Wcst Pullman, III.

vei-

REIKALINGAS patyręs bučerys, 
kalbas gerai lietuviškai ir angliš? 
kai. Lengvas darbas; gera alga. 
2419 W. Marųųette Rd.

BIZNIS pigiai, gera vieta, turi 
būt parduota, nes važiuoju iš Chica- 
gos. Atsišaukite greitai.

3302 W. 88th Elace

REIKIA agentavime patyrusio 
žmogaus rinkime “Naujienoms”' 
skaitytojų-prenumeratorių. Sąlygos 
geros. Kreipkitės asmeniškai į Nau
jienų Cirkuliacijos Skyrių. ......  —" ——- . ........

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Daromas geras /biznis. Nėra pa
našaus biznio aplink. 5 pagyvenimui 
kambariai. Pigini. Pardavimo 
žastis — išvažiuoju ant ūkės. 

5806 So. Union Avė.

prie-

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Lexington 7 pa- 

sažierių automobilius, gerame sto-1 
vyle. Parduosiu pigiai. Nėrą kam I 
važinėti. Parsiduoda anglinis i»- 
sinis pečius.

5915 So. VVhipple St.
Tel. Hemlock 1165

PARDUOSIU grosernę ir bučer- 
nę, gera vietų, biznis išdirbtas, ar
ba priimsiu partnerį su menku ka
pitalu. 1810 S. Peoria St.

I PARSIDUODA bučernė, grosernė; 
ir ga-’sena išdirbta vieta, biznis gerai ei

na. Noriu greitu laiku parduot, va
žiuoju j Lietuvą. 1967 Canalport Ave.; 
Phone Roosevelt 4395.

PARSIDUODA kendžių Storas ir 
pekarnė, arti naujos lietuviškos 
bažnyčios ir mokyklos. Su 
namų. Geroj vietoj.

Kreipkitės:
1538 S.'50th Avc. 

CICERO, ILL.

ar be

>ĄVIMUIJ| kendžių Storas, 
alsbakąi^įtindamas dėl gro-

PARDĄVIMUIJį keųcttių 
didelis u J—- W-T« ....
sėmės, šiokeisai, už $250.

Kreipkitės.
3514 S. Emerald Avė. 

Tel. Yarils 4435

PARDAVIMUI grosernė, iee cream, 
nesvaiginamų gorimų, saldainių ir 
kitokių daiktų krautuve. Biznis iš
dirbtas per daugeli metų. Parduosiu 
pigiai. Pardavimo priežastį patir- 
šit ant vietos.

708 W. 30 St.
................—1 , 1 "

PARDAVIMUI1 grdsernė, laikoma 
visokių mažmožių. Pigi kaina. 

3530 Parneil Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, maišytu tautų apgyventa apie- 
linkė, biznis cash. 5752 S. Racine 
Avė.

NAMAI-ŽEME
BARGENAS 3 FLATŲ 

Kaina $11385
TURI BŪT PARDUOTAS TUOJ 
Įmokėti tik $2555 cash, o kitus 
mokėt kaip rendų, $98 j mėne
sį, įskaitomas visas 6 nuošim
tis. Įplaukų yra $135 į mėnesį. 
Arba gyvenkit 1 flate ir gaukit 
$85 kas mėnesį. Didelis nulei
dimas už cash virš $2555. Tuo
jau galit kraustytis.

Namas gerame stovyje, ne
senai malevotas ir dekoruotas,! 
elektra, gatvė cementuota ir ap
mokėta, j kainą {skaitoma ra
kandai viename flate, 1 blokas 
nuo 63 St. ir Halsted, transpor
tacija puikiausia. Gera vieta 
pirkiniams pirkti, yra krautu
vės, bažnyčios ir mokyklos, ne
toli Englewood High Mokykla 
ir Chicago Normai. Galiu mai
nyti. Pašimatykit su savininku 
1 fl. Mrs. Cas^y arba Tel Be- 
verly 7070.

660 Engl<rwood Avė.

BARGENAS

5 KAMBARIŲ bungalow, 7 
pėdų beismentas, elektra ir 
miesto vanduo, arti gatvekarių 
linijos, lotas 50X125, kaina 
$3,750. Parduosiu ant išmokė
jimo arba mainysiu j lotą.

J. N. Zewcrt and Go. 
5882 Archer Avė.

.. . .......... . ........t* ■ .1 I - ■ ...................................  ..

PARDAVIMUI 2 aukštų 
kambarius mūrinis namas, į. 
vandeniu šildoma, vėliausios 
dos {rengimai, garažas dviem 
šinom.

6744 So. Campbell Avė.
1 lubos

po 6 
karštu 

ina- 
ma-

PARDAVIMUI naujas mūrinis na 
mas, 5—6 kambarių, karštu van
deniu apšildomas, apdengti f porČiai 
bungalovv stogas. Naujos mados 
įtaisymai. Parduosiu pigiai.

Savininkus ant atitrų lubų.
1613 S. 49 Avė., Cicero, UI.

6 FLATŲ geras mūrinis 
mas, 5 flatai po 4 kambarius 
ir 1 flatas 6 kambarių. Kaina 
pigi — $15,500.

3 FLATŲ mūrinis namas, 2 
Lflatai po 5 k am baidus ir 1 fia
las 4 kambarių, vanos, toiletai, 
gazas ir elektriką. Kaina tik
tai $9500.

2 FLATŲ mūrinis namas, 4 
ir 4 kambariai, 2 karų garažas, 
parduoda pigiai — už $6500, 
įnerti, apie»J/2 pinigais, kitus 
randos išmokės. , (

GERAS; medinis ir mūrinis 
cottage su beismentu. Kaina 
tiktai $3900.

2 FLATŲ naujas mūrinis na
mas, 4 ir 4 kambarių, augštu 
beismentu, bungalow stogas, 
sun parloras, viekas vėliausios 
mados. Kaina tiktai $10,500, 
{mokėt reikia tik $3500 arba 
daugiau.

2 FLATŲ mūrinis namas, 6 
ir 6 kambariai, vanos, toiletai, 
gazas ir elektriką, parduoda pi
giai — už $7800, reikia apie 
$3500, randos kitus išmokės.

2 AUGSTŲ namas ant Arte- 
sian Avė. 4 ir 4 kambarių fla
tai, su vanom, toiletai, gazas 
ir elektra; parduoda pigiai — 
už $5000, {mokėt reikia tiktai 
$1500.

PARDAVIMUI pigiai namas, 2 pa* 
gyvenimų po 5 kambarius, yra elek
tra, gasas; atsišaukit greit.

12185 Emerald Avė.
Went Pullman, III.

2 FLATŲ namas po 6 kam
barius, karštu vandeniu šildo
mas., tikras barmenas tam, kas 
nori gero namo, 65 ir Rockwell 

St. Triangle 0535.

na-
NAUJAS 2 AUGSTŲ MŪRINIS
REZIDENCIJA, 5437 S. May St., 

2 vanos, miegojimui porČiai. turiu 
parduoti tuojau, pasimatykit sv 
savininku ant vietos subatoj po 
pietų arba nedėlioj, arba pašaukit 
Tel. South Shore 7147.

MAINYSIU krautuvę ir 5 
flatų namų kampini, su lotu 
prie šalies, netoli 55 bulvaro, 
rendų $280 į mėnesį.

7923 South Park Avenue 
Phone Triangle 0535.

$1000 JUMS REIKIA
150 — NAMŲ — 150

Dabar budavojamų: 4, 5 ir ( 
kambarių, medines arba murinės. 

KAINOS $3600 iki $6200
Pirmas {mokėjimas tiktai $100, ki
tus kaip rendą. šis namų olselio 
pasiūlymas yra dėl jūsų pasirinki
mo. Galit jsigyti vieną tų puikių 
nanni tiesiai nuo savininko, liktai 
su biskiu (mokėjimo, kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais, 
sišaukit šiandien.

SAVVIAK & CO.
7181 W. Grand Avė.

6407 Irving Park blvd.
6537 Irving Park blvd.

Kitus taip kaip rendą

At-

FARMA pradėta gyventi, 160 ak
rų,' yra ir bndinkų, lietuvių kolo
nijoj, McNaughton, Wis. Parduosiu 
ant lengvų išlygų arba mainysiu 
ant mažo namo ar loto Chicagoj, 
savininkas R. Puishis, 2915 E. 91 
St. Tel. So. Chicago 1171.

Nusipirkite naują 4 kambarių 
Honeymoon murinj bungalow, kiek
vienas kambarys didelis ir šviesus, 
aržuolinės grindys, karštu vandenio 
šildomas, moderniškas plumbingas, 
dideli su sieteliais ir stikliniai por
Čiai, su grindimis viškai, dar yra vie
tos dėl vieno kambario, jei norite. 
Cementinis skiepas, laundrės lovys, 
Kasinis šildytuvas ir t. t. Lotas 30x 
125, title garantuota per Chicago 
Title A Trust Co., savininkas ant 
vietos Subatoje ir visą dieną Nedč- 
lioj.

7204-7206 So. Rockwell St.

VIENAS akras žemės, proga kai
nų kilimui, turiu parduoti greit, 
Naujienos, 1739 S. Halsted St. Box 
748.

2 FLATŲ medinis, 6-7 kambarių, 
bargenas, brangus kampas, fumace 
šildomas, moderniškai jrengtas, 1 
kambarių rezidencija iš užpakalio, 
gerame stovyje, lotas 60x165, garu 
Šildoma, elektra, gera transportacija, 
išrenduotas, geras investmentas, mai
nysiu j bungalow arba lotą.

A. B. LAVINE
7505 Jeffery Avė.
Hyde Park 1025

PUIKI pusė akro žemės, prie di
delio kelio, augštąmc dlstrikte, $600 
įmokėti, kitus išmokėjimais, Nau
jienos, 1739 S. Halsted St. Box 749.

Mes taipgi turime daugelį ki
tų bargenų prie vienuolynų 
(Marųuette Park), Brighton 
Park ir West Side. Norėdami 
pirkti gerų namų pigiai arba 
parduoti, arba mainyti lotus ir 
biznius, kreipkitės ypatiškai

JOHN KUCHINSKAS
2221 West 22nd Street.

Ofisas atdaras subatoj iki 
8:30 vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

MAINYSIU 24 flatų narna, prie 
parko, rendų į metus $24,000, pro
ga visam gyvenimui dėl tikrų 
nių. Dabar yra laikas veikti, 
tas ilgai nesitęs.

Kreipkitės: 
7923 South Park Avenue 

Triangle 0535

žmo-
nes

NAUJI mūriniai bungalovv’s, 
$7950, sutaupysite $1000. Gražus, 5 
kambarių, sun parlorai, ugnavie- 
tės, knygynai, bufetai, prosinimui 
lentos, stikliniai porėtai, aisbak- 
siai su grindimis viškai, garu šil
domi ir t.t. ant 87, 88, 89 St. j va
karus nuo Cottage Grove, $1500 
cash.

Statytojas, 605 E. 90 Pi.

TURIU parduoti savo 5 kamba
riu bungalow Ciceroj, furnas šildo
mas. aržuolo trimingai, netoli mo
kyklų ir bažnyčių, lik $7500, mai
nysiu j lotą, Naujienos, Box 751.

PUIKUS bargenas. Pardavimui ge
ras medinis namas, 5 kambarių ant 
2 lotų, su sieteliais porčiai, cementi
nis skiepas, yra vanduo, elektra, 2 
blokai nuo stoties, 15 mylių S. W. nuo 
vidurmiesčio, tiktai $4,500. Savinin
kas, agentų nereikia. Phone Ken- 
wood 2257 arba Naujienos, Box 752.

Pamatykite Šiuos 
Sargėmis

MODERNIŠKAS namas, paimsiu 
lotą už pirmą jin ok ėjimą arba cash 
$750, kitus kaip rcndą. kaina $6750 
MR. WESTERHOFF, Pullman 7500

i—-- r
Parsiduoda 3 pagyvenimų 

namas, 2 po 6 ir 4 kambarių, 
cottage už $4,200/ant išmo
kėjimo.

6 flatų muro namas, 2 sto
rai ir 4 flatai po 6 kamba
rius; parduosiu arba mainy
siu.

Brighton Parke, 2 flatų, 
5 ir 6 kambarių, #u augštu 
beizmentu. Kaina $8,000, ant 
išmokėjimo.

200 akrų farmą parduo
siu, mainysiu arba renduo- 
siu.

Norėdami pirkti, parduo
ti arba mainyti, su reikalu 
kreipkitės pas

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4899

NASLR parduoda 5 kambarių 
cottage, 5522 Justine St. Kaina 
$3750. cash $1500, atsišyukitc. Mr. 
Wendt, 5535 Justine St.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, 1—5 ir 2—4 kambarių fla
tai ir krautuvė, garu šildoma, ren
dų $225 į mėnesi.

Atsišaukite 1 įlotas frontas. 
1738 W. 35 St.

Triangle 5664

BARGENAS. Pardavimui per sa
vininką nauia krautuvė ir 6 fia
lai ant viršaus, augštos kiesos lie
tuvių apielinkėj. Tejefonuokite:

Prospect 9875

PARSIDUODA 6 kambarių, didelė 
bungalow. Naujas ant 2 lotų, ant 
gero kelio. 3254 W. lllth St., Mount- 
green, III.

$4500, {mokėti $2000, jei norite 
bargeno, pažiurėkit, 3657 S. Union 
Avė., 2 augštų medinis-murinis, 
2—4 kambarių flatai, 1—9 kamb. 
fl. 1 karo garažas, rendų $72 į mė
nesį, savininkas. J. Dietrick, 3657 
Union Avc., 2 fl. rear.

Biznierių Proga
Gera Roadhouse ir gera 

biznio vieta, daržas pikni
kams, sų geru Restaurantu, 
svetaine dėl šokių, visi geri 
įtaisymai dėl biznio; arti 
Chicagos, ant gero cemen
tuoto kelio ir arti karų lini
jos.

Turi būti parduotas grei
tai už prieinamą kainą, ant 
lengvų išlygų. .

Dėl platesnios informaci- 
"i pas

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

JUOZĄ GAUDUTI 
Building Contractor 

6551 S. Francisco Avė.
Tel. Republic 8761

jos kreipkitės ypatiškai

John Minsiąs
2221 W. 22nd St.

PARSIDUODA mūrinis namas 6 
ir 4kambąriai, naujai pataisytas; 
yra maudynės, elektra, gasas, berz- 
mentas, vieta gera, rendos $53 į 
mėnesį. Kaina $4,300. Išvažiuoju į 
Lietuvą. Gausit bargenų.

3717 S. Parneil Avė.'

DIDELIS BARGENAS
SAVININKUI reikia pinigų, 

duos savo lotą už $200 casn, 
randasi arti gatvekurlų ir 
los.

J. N. ZEWERT AND 
5882 Archer Avė.

i, par- 
, lotus 

mokyk-

CO.

REIKALUI ištikus labai pigiai 
už $1500 parduodamas naujai pa
statytas medinis, {rengtas namas, 
8 m. ilgicr ir 5% m. pločio su ve
randa ' puikiausioj ir sveikiausioj 
vietoj Žal. kalne, Viduno Alėja, prie 
pat ąžuolyno. Mūrinė priemenė 
.3.20V2,50 m. žemė Kauno Miesto 
Valdybos, 976 kv. mot.; metinė nuo
ma 20 dolerių. Sklypas aptvertas, 
gilus cementinis šulinys; sandely s 
6y3 m. ir iš. vieta. — Kaunas 
Centr. Paštas. Kazys Petrauskas.

Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies
to turiu parduoti savo gražų muri
ni namą, 2 flatai po 6—6 kamba
rius, vienų metų senumo, yra visi 
įrengimai. Paimsiu mažą {mokėji
mą.

1811 S. 51 Avė., Cicero. 
Tel. Cicero 2133 R.

PARSIDUODA bizniavas namas, 
Storas ir 5 ruimai ant viršaus, vie
ta apgyventa lietuviais, netoli di
delio parko, namas naujas, kaina 
nužeminta.

Kreipkitės:
2546 W. 69 St.

MORTGECIAI-PASKOLŪS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAVINYESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzae Ave^ 

Lafayette 6788
■i ■ —■ i .........i ■■■ *

TEIKIAM GREIT PASKOLAS 
$1,060 ir daugiau, 216 nuošimčio 

be komiso.
Lincoln Loan Association 
1931 Milwaukee Avenue 

Netoli Western Avė.

JEI NENORI matyti blogo meto, 
pirk 160 akerių fanną, su gyvuliais, 
trobomis ir visais kitokiais įtaisy
mais, katrie tik reikalingi z^nt far- 
mos. Randasi Michigan valstijoje 
ant ežero kranto, užslvadina Big 
Bass I^ike. Perkant reikia įmokėti • 
$1500, Savininkas mainys ant na
mo, biznio, priims Jotus už pirmą 
įmokėjimą. Platesnių žinių kreip
kitės

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 S. Halsted St. 

Boulevard 9641

PARSIDUODA akeris žemės ir na
mas su bizniu, gasolino stotis ir 
ierems. Randasi priešais Tautiškų 
kapinių, kas norės galės pirkti ir fur- 
nišius. Pardavimo priežantis — va
žiuojame j kitą miestą.

Telefonas Willow Springs 47

KO8ELANDO BARGENAS 
NAUJA 5 ruimų bungalovv 

din©), netoli 103, 3 blokai i 
rus nuo Michfgan Avė. Casn 
kėti $1000.

J. P. RASINSKAS, 
209 E. 107 St. 

Tel. Pullman 7994

(nie- 
vaka- 
jmo-

MOKYKLOS
Spocialės 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, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTF1LZ, Manager

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

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

International Barber ('ollege,
672 and 651 \V. Madison St., 

CHICAGO. ILL.


