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. • Prohibicija - didi piktadaGraikija naikinsianti rybe, sako senatorius
A tono vienuolius

Pekine daug. Kinų stu 
dentų nužudyta

Jungtinių Valstijų senatorius 
smerkia prohibicijos įstatymą

C1NCINNATI, Ohio, kovo 18. 
— Jungtinių Valstijų New Yor- 
ko senatorius Edvvąrds, laiky
damas čia kalbą vakar pasakė, 
kad prohibicijos aktas tai esąs 

! niekšiškiatisias įstatymas, tai 
Į Kalvari jos kryžius, tai Judošio 
išdavybė, tai piktadarybių 
tadarybė.

Senatorius pasakė, kad 
ofise \\ ashingtone jis turįs
stančius laiškų ir telegramų, 
kuriuose esą parodoma prohi
bicijos piktadarybės, degenera
cija, biaurios nedorybės, ištvir
kimas, 
bės ir 
Saloon

t
savo
tuk-

Pangalos ruošias naikint | Kruvina Kiny studenty
"vienuoliu respubliką” skerdyne Pekine

pasileidimas, žmogžudy- 
daugiau panašių Anti- 
lygos “dorybių”.
jus žinote”, sakė sena- Į 
Edwards, “kad pačiame

Atono kalno vienuolių titveikai 
turės eit naudingesnio darbo 
dirbti; liks tik seniai

17 studentų užmušta, 16 sužei
sta kareiviams ėmus šaudyti 
demonstrantus

PEKINAS, Kinai, kovo 18.
Tūkstančiui kiniečių studentų 
suruošus demonstraciją ties 
ministerių kabineto rūmais, ka
reivių sargyba ėmė demon
strantus šaudyti, septyniolika1 
studentų negyvai nušaudama ir 
šešioliką sužeizdama.

Studentų demonstracija buvo 
suruošta protestui prieš val
džios nuolankumą svetimų vals
tybių ultimatumui dėl atsteigi- 
mo laisvo susisiekimo vandeniu 
tarp Pekino ir Tientsino ir jū
rių.
Svet. valstybių ultimatumas
Savo ultimatume svetimų 

valstybių vyriausybės pareika
lavo:

Paliauti karo veiksmus kana
le tarp Taku ir Tientsino; pa

minas ir kitas 
kliūtys; atsteigti navigacijoj
signalus; neleisti uostan ka
riaujančių laivų ir nedalyti jo
kių trukdymų svetimiems lai-

torius
Washiugtono mieste titveikai 
butlegerių kas savaitė lanko į- 
vairius ofisus, neišskiriant nė 
senato ir atstovų buto rūmų, 
imdami užsakymus įvairiausios 
rųšies svaigalams, pradedant 
nuo denatūruoto, medinio ir ki
tokių nuodingų alkoholių, iki 
gerų geriausio šampano?”♦

i Byla dėl nužudymo atsto 
vo Matleotti

v.< ’**'

[Pacific and Atlantic Photo]
France:? Ncr.bitt iš Troy, O., tuno nužudyta vonioj. Jos vy

ras, kuris parodomas paveiksle, tuo tarpu buvo išvažiavęs j kitą 
miestą.

Garlaivis sudegė jūrėse; 
žmonės išgelbėti

KAPT AUNAS, Pietų Afrika, 
kovo 18. —a. Tik bevielinio tele-

Kunigas Geelkerken at
skirtas nuo bažnyčios

Seime krikščionys jau palei 
do į darbą kumščius

Ministeris Krupavičius, federantai Ambrozaitis 
ir Kardišauskas puolė atstovą Sugintą. 

Posėdis nutrauktas

Seime krikščionys jau pa 
leido į darbą kumščius

šiandie, vas. 26, posėdis prasi
dėjo labai ramiai gal todėl, kad 
daugybė publikos ir pozicijos 
blokui lyg ir nepadoru per 
daug triukšmauti.

Mažumos jokiu budu
tinka sėdėti už pozicijos bloko 
nugarų ir vėl demnostratvviai 
savo piupitrus persikelia kai
rėn. Publikai linksma, juokia-

nesu-

Atstovas Sugintas atrėmė vi
sus tariamus kademų “argu
mentus” ir įrodė tikrą jų sesi
jos pabaigimo užsispyrimo prie
žastį, būtent: nusikratyti ne
geistino jiems pirmininko ir 
kad trikomas galėtų užimti pir
mutines valstybės vietas.

Trijulė tuomi buvo baisiai su
jaudinta ir pakėlė lermą, kur 
ypatingu aktingumu pasireiškė 
Ambrozaitis, kuris pirmininko 
adresu metė žodį: kriminalis
tas. Į tai atst. Sugintas paste
bėjo, girdi, kas jau bekalbėtų 
apie tai, tik ne p. Ambrozaitis, 
prieš kurį dėl jo darbų buvo 
užvesta kriminalinė byla.

Kademai visai išėjo iš pu-

i

Pirmininkas D-ras Staugaitis 
pareiškęs, kad sekretorius pa
reigų eiti nenori, pats skelbia siausvyros, pakėlė gvoltą ir fe- 
įėjusius įstatymus ir siūlo ati-.der. Ambrozaitis, kun. Krupa- 
duoti komisijoms. Kademų pa-įVičius ir fed; Kardišauskas puo- 
siulymą vėl atlieta, kaip pada- lė atstovą Sugintą ir tipingos, 
re ir pereitus kartus.

Pirmuoju dienotvarkes punk
tu eina Seimo sesijos baigimo 
klausimas. Referentus Bauli- 
naitis praneša, kad Seimo pre
zidiumas nutaręs pasiūlyti Sei
mui išspręsti klausimą š. m.

|burlokiškos išvaizdos, raudono
mis akimis federar^tas Kardi- 
šauskas du kartu sudavė kumš
čiu p. Sugintui krūtinėn. Be
galiniam triukšmui kilus, pirmi
ninkas posėdį pertraukė.

ui m ynu tirt viki b. iii. - y ti • vi 1/1
piimosios sesijos baigimo. Sei- PKSlaVČ /i tūlio

ATĖNAI, Graikija, kovo 18.
— Graikijos diktatorius Panga
los ruošiasi griauti “vienuolių 
respubliką” Atono Kaino viršų 
nėj.

Ką tik dabar tapo išleistas 
dekretas, kuriuo panaikinama 
visos privilegijos, kuriomis A- 
tono vienuoliai iki šiol naudo
davęs. Visi vienuoliai, jaunesni 
kaip 50 metų amžiaus, turi ap
leisti vienuolynus ir eiti dirbti 
naudingesnio darbo. • Vienuoly
nuose gali liktis tik senesni 
kaip 50 metų vienuoliai. Novi
ciatai priimti užginta. Tuo bo
du vienuolių respublika turės 
neužilgo išmirti?

Pangalos daro tatui dėl kra
što ekonomijos. Atono Kalno 
vienuolynai Graikijai pasidarė 
perdaug sunki našta. Prieš ka
rą vienuoliai turėdavo dideliųi šalinti iš ten 
pajamų iš nuosavybių, paliktų 
jiems Graikijoj, Rumanijoj, 
Serbijoj, Rusijoj ir Turkijoj. 
Dabar gi Graikų ortodoksų baž
nyčia labai suskurdo. Dauguma vams: paliauti darymą kratų 
jos nuosavybių buvo įvairių svetimuose laivuose.
valdžių konfiskuota, ir Graikija. Girdėt, kad kuomineunų (nu
buvo priversta šelpti tą milžini- cionalės liaudies armijos) vadai 
šką vienuolių armiją. Diktato
rius Pangalos tatai nutarė tos 
naštos valstybei atsikratyti, o 
visą Atono kalną ir pusiausalį 
padaryti nacionaliu parku.

Kalbama “vienuolių respubli
ka” buvo įsteigta aukšto kalno, 
vadinamo šventuoju Kalnu, 
viršūnėj, ir apima milžinišką 
naturalį, nepaprasto gražumo ir 
didingumo parką, užimantį di
desnę Chalkidikos pusiausalio 
dalį.

Vienuoliai Atono kalne pra
dėjo apsigyventi šeštame šimt
mety. Skaičius jų sparčiai au
go, turtingi ponai gausiai juos 
šelpė, palikdami jiems savo tur
tų dalis ir nuosavybes. Per 
šimtmečiui jie gyveno savaran
kiai, niekieno netrukdomi 
ir tuo budu susikūrė kaip ir 
nuosavą vienuolių Respubliką. 
Jie buvo atsakingi patriarchui, 
bet iš tiesų patys savim valdė
si. Dagi Konstantinopolis, tai
gi Turkijos valdžia, maža .ką 
tegalėjo jiems sakyti.

Tų vienuolynų dabar ten yra 
apie dvidešimt, su visa armija 
vienuolių. Viename tik šv. 
Pantelemono vienuolyne, kurs 
priklauso rusų vienuoliams, yra 
arti dviejų tūkstančių vienuo
lių.

Dabar gen. Pangalos pasiruo
šęs tuos dykūnu titveikus iš 
ten iškrapštyti, pasiųsti nau
dingo darbo dirbti, o puikiąją 
vietą padaryti krašto nuosavy-j INTERNATIONA! 
be, kuria visi žmonės 
naudotis.

ir Mandžurijos diktatoriaus 
Čang Tsolino fengtieniečių ge
nerolai priėmę svetimų valsty
bių reikalavimus, sutikdami pa
liauti karo operacijas apie Taku 
ir Pei upėj.

West Frankfurto kasyklos 
vėl atsidaro

Pusantro tūkstančio angliaka
sių, kelias savaites buvusių 
be darbo, grįžta dirbti

Iii.,\VEST FRANKFORT, 
kovo 18. Old Oriento Chica- 
go, VVilmington and Franklin 
kompanijos kasyklos No. 1, ku
rios daugiau kaip mėnesį laiko 
buvo uždarytos, vakar pradėjo 
vėl dirbti.

Apie tūkstantis angliakasių, 
kurie per tą laiką buvo privers- 

švęsti be darbo, grįžo dabar 
senąsias savo vietas.

ti

Zieglere taipjau pradėjo dir
bti Bell and Zoller kompanijos 
kasyklos No., 1, kuriose papras
tai dirbdavo daugiau kaip tūk
stantis darbininkų, bet dabar 
į darbą priimta tik pusę to , 
skaičiaus.

Du traukinio tarnauto
jai užmušti

KEWANEE, III., kovo 
Prineetone vakar rpirė 
metų moteriškė, Mary McCall. rius llarrington.

pinigu
NASSAl', Bahamų salos, ko

vo f8. — Praeitą naktį plėšikai

nic piimininkas pasilikęs tos 
nii( mones, kad ši sesija turi 
būti šio Seimo paskutinioji.

.L suskaidė čia Kanados Royal
gailis į tai pareiškia, kad taip Banko voltą iv išsigabeno 1,500 
klausimas nebuvo statomas. svarų pinigų auksu ir sidabru.

Pats atst. Raulinaitis prezi
diumo posėdy pasiūlė šią sesiją 
Įmigti, neminint, kokia tai yra 
r esi ja.

Prasidėjo debatai dėl sesijos 
paleidimo. Atst. Purėnienė pa
žymi, kad kademai komedijas 
Seime krečia, kelia triukšmą, 
trukdo darbą, o darbo yra la
bai daug, ir todėl sesijos baigti 
negalima.

P. Starkus ir kun. Staugaitis 
įrodinėjo, kad Seimo sesiją rei
kią baigti, nes, girdi, Seimo pir
mininkas nepasinaudojęs statu
to paragrafu, kuris duoda jam 
galimybės pašalinti iš posėdžių 
atstovus. Iš vietos buvo labai f 
linksmai šian tonan pastebėta: 
už tad girdi, kad nepasinaudo
jo policijos pajėga.

CH1ETI, Italija, kovo 18.
Byloj dėl nužudymo parlamen
to atstovo Matteotti 1924 me
tų birželio 10 dieną, du liudi
ninkai, karabinierių oficierai 
Angelo Fazzi ir Giovanni Divo, 
šiandie liudijo, kad vieną kaiti
namųjų, būtent Amerigo Dūmi
nį, su dviem kitais asmenimis'grafo išradimo 1 dėka vakar i 
jie matę naktį prieš birželio 10 
dieną atvažiuojant automobiliu 
ir sustojant ties vidaus reika
lų ministerija.

Romos policijos viršininko 
štabo narys Gaetano Laino liu
dijo, kad birželio 8 dieną Dū
mini prašęs leidimų ginklams 
nešioti keturiems asmenims.

Teisme be to dar iškelta į 
aikštę, kad automobilis, kuriuo kiti britų laivai pasiskubino ne- karto sinodas buvo jį suspenda- • • —. • . va <1 t a
Dūmini išdangino iš Romos nu
žudyti atstovą Matteottį, buvo 
Dūminiai paskolintas Filippel- 
lio, fašistų ledaktoriaus ir auk
što valdininko.

vengta didelės nelaimės jūrėse

Britų garlaivy Paparoa, kurs 
su pasažieriais plaukė iš Liver
pulio į Brisbėną, Australijoj, 
kilo gaisras, ir tokiu smarkumu 
išsiplėtė, kad visos pastangos 
užgesyti jį buvo bergždžios. 
Garlaivis bevieliniu 
ėmė šauktis pagalbos,

atskirtas

ASSEN, Olandija, kovo 18.
Hefoimalu kunigus J. II. Geel
kerken, kurs per pamokslą bu
vo pareiškęs abejojimo dėl tei
singumo biblijos pasakos apie 
levą ir žaltį, dabar tapo baž
nyčios sinodo visai
nuo bažnyčios kaipo eretikas.

Sinodas reikalavo, kad kum 
Geelkerken pasitaisytų ir duo
tų raštu prižadėjimą tikėti ir 

telegral u |skelbti lygiai taip, kaip kad bib- 
im trys lįja sako, 'bet jis atsisakė.

laimės vieton. Jie suskuba at-^VęS trims mėnesiams, tečiau už 
....i.*.. i..:i,............. . ..o...užsistojo

jo parapijiečiai, nutardami pa
laikyti jį savo bažnyčios kuni
gu, nežiūrint sinodo nutarimo.

Fašistų nužudytojo Matteot- 
ti žmona atsisakė dalyvauti j 
teisme, raštu pranešdama teisė-1 
jui, kad toji byla jos akyse ne
beturinti jokios reikšmes dėl to, 
kad asmenys, kuriuos ji lai
kanti tikrais jos vyro nužudy
mo kaltininkais, būtent tam 
tikri aukšti fašistų partijos 
valdininkai, jau
amnestija išteisinti.

Nugina žinią apie ban
dymą nužudyt Ispanijos 

karaliy 
-----r—

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
18. — Del vakar paskelbtų Pa
ryžiuje žinių, kad buvęs pada
rytas pasikėsymas nužudyti Is
panijos karalių Alfonsą, valdžia 
išleido pareiškimą, sakydama, 
kad tos žinios esančios nieku 
nepamatuotos.

ŠIANDIE
Keleivio” Redaktoriaus

S. MICHELSONO
PRAKALBOS

vykti Įnikti, ir visi pasažieriai i kiminą Geelkerkeną 
bei įgulos žmonės buvo išgelbė
ti. Garlaivis Paparoa buvo pa
liktas ugniai sunaikinti.

Nelaimė atsitiko vandenyne, 
400 mylių nuo Kaptauno.

Moteris —10 kvortų 
degtines, vyras 

— 1 kvorta

MASKVA, kovo 18. Kaina 
vyrui, skaitant kvortomis deg- 

esą karaliaus tinęs, daug pigesnė Rusijoj, ne 
kad kaina moteriai, ką parodo 
šitokį du atsitikimai Pervoma- 
jevščinos kaime.

Viena kaimietė pard( 'ė savo 
vyrą kitai kaimietei u v vieną 
kvortą degtinės. Tame pačiame 
kaime vienas kaimietis pardavė 
sąvo pačią kaimynui už dešimt 
kvortų degtines.

Valsčiaus valdininkai abidvi 
tranzakcijas patvirtino, vet da
bar ir pirkėjai su pardavėjais 
ir valdininkai imami nagam

VEDĘS VAIKAS NUSIŽUDĖ 
DEL SAVO PAČIOS

NEW YORKAS, kovo 18.
Brooklyne vienas 16 metų ber
niukas, Lotiis Cavello, prieš po
rą mėnesių buvo slapta vedęs 
16 metų mergaitę, bet daikte 
negyveno, kad tėvai nesužino
tų. Dabar betgi jųdviejų vedy
bos išėjo į aikštę, ir berniuko 
tėvai kreipėsi į teismą vaikif

Du asmens mirė nuo 
nuodingo munšaino

SELLEBSVILLE, Pa., kovo 
18. — Netoli nuo čia Clūntono 
farmoj rado negyvus du asme
nis, turtingą Philadelphijos 
pramonininką, Charles Clinto- 
ną, ir vieną moteriškę Susaną 
Johnsonienę. Koroneris pripa
žino, kad juodu mirė nuo nuo
dingo munšaino.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

MILDOS SVETAINĖJE
3142 So. Halsted St. 

BRIDGEPORTE
Visi bukite šiose prakalbo
se, nes tai vienatinė proga 
išgirsti d. Michelsoną.

Įžanga 15c.
Pradžia 8 valandą vakaro.

VELYKOS JAU ARTINASI
TELEGRAFUOKI! PINIGUS GIMINĖMS

galėtų Minn., kovo 18. — Ttraukinio 
lokomotyvai ištrukus iš bėgių 
Holstrum geležinkely, buvo už- vedybas panaikinti. Jaunas Ca-

18. mušti du traukinio tarnautojai, vello dėl to begalo susikrimto, 
šimto kurintojas Laduo ir kondukto- ir vakar vakarą, nuėjęs pas sa

vąją mergaitę, nusišovė.

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

Nenusistojęs oras; nedidelė 
temperatūros atmaina; stipro
kas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 39° F.

šiandie saule teka 5:57, 
džiasi 6:00 valandą.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

Naujienos pasiekė didžiausio ir neuž
ginamo greitumo siuntime pinigu Lietu
von. 4-5 dienos Jūsų pinigai yra paskirtoj 
vietoj. Ir tasai greitumas Jums kainuoja 
tiktai 50 centų brangiau negu siunčiant pa
prastu budu, nežiūrint sumos ir adreso il
gumo.

Pinigai pasiųsti iki Kovo 27 bus išmo
kėti prieš Velykas, išskiriant pačius blo
giausius Lietuvos užkampius, kur greitas 
susisiekimas yra negalimas.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:

lei-

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

Parduokit kas jums nereiks 
lingas per paskelbimus Nauji©-, 
nose.

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. !20th St.

NAUJIENOS
Chicago, 111W39 So. Halsted St., •
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ATĖNAI, Graikija, kovo 18. 
— Graikijos diktatorius Panga- 
los ruošiasi griauti “vienuolių 
respubliką“ Atono Kalno viršų
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skaitytojų ieško bargenų Nau- 
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— 1 kvorta

Seime krikščionys jau palei 
do į darbą kumščius

VEDĘS VAIKAS NUSIŽUDĖ 
DEL SAVO PAČIOS

VELYKOS JAU ARTINASI
TELEGRAFUOKI! PINIGUS GIMINĖMS

NEW YORKAS, kovo 18.
Brooklyne vienas 16 metų ber
niukas, Lotiis Cavello, prieš po
rą mėnesių buvo slapta vedęs 
16 metų mergaitę, bet daikte 
negyveno, kad tėvai nesužino
tų. Dabar betgi jųdviejų vedy
bos išėjo j aikštę, ir berniuko 
tėvai kreipėsi į teismą vaikiu 
vedybas panaikinti. Jaunas Ca-

17 studentų užmušta, 16 sužei
sta kareiviams ėmus šaudyti 
demonstrantus

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
18. — Del vakar paskelbtų Pa
ryžiuje žinių, kad buvęs pada
rytas pasikėsymas nužudyti Is
panijos karalių Alfonsą, valdžia 
išleido pareiškimą, sakydama, 
kad tos žinios esančios nieku 
nepamatuotos.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c, už žodį, 
na 50c. VienasDu traukinio tarnauto 

jai užmušti

West Frankfurto kasyklos 
vėl atsidaro

atskirtas 
eretikas.

kad kun.

pats skelbia siausvyros, pakėlė gvoltą ir fe- 
ir siūlo ati-.der. Ambrozaitis, kun. Krupa

vičius ir fed. Kardišauskas puo- 
I atmeta, kaip pada-'le atstovą Sugintą ir tipingos, 

(burlokiškos išvaizdos, raudono
mis akimis federai>tas Kardi
šauskas du kartu sudavė kumš
čiu p. Sugintui krūtinėn. Be
galiniam triukšmui kilus, pirmi
ninkas posėdį pertraukė.
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I Byla dėl nužudymo atsto 
voMatteotti

Prasidėjo debatai dėl sesijos 
paleidimo. Atst. Purėnienė pa
žymi, kad kademai komedijas 
Seime krečia, kelia triukšmą, 
trukdo darbą, o darbo yra la
bai daug, ir todėl sesijos baigti 
negalima.

P. Starkus ir kun. Staugaitis 
įrodinėjo, kad Seimo sesiją rei
kią baigti, nes, girdi, Seimo pir
mininkas nepasinaudojęs statu
to paragrafu, kuris duoda jam 
galimybės pašalinti iš posėdžių 
atstovus. Iš vietos buvo labai 
linksmai šian tonan pastebėta: 
už tad girdi, kad nepasinaudo
jo policijos pajėga.

KEWANEE, III., kovo 
Princotone vakar rpirė 
metų moteriškė, Mary McCall. rius Harrington

CHIETI, Italija, kovo 18.
Byloj dėl nužudymo parlamen
to atstovo Matteotti 1924 me
tų birželio 10 dieną, du liudi
ninkai, karabinierių oficierai 
Angelo Fazzi ir Giovanni Divo, 
šiandie liudijo, kad viena kalti-

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.

MASKVA, kovo 18. Kaina 
vyrui, skaitant kvortojnis deg
tinės, daug pigesnė Rusijoj, ne 
kad kaina moteriai, ką parodo 
šitoki du atsitikimai Pervoma- 
jevščinos kaime.

Viena kaimietė pardavė savo 
vyrą kitai kaimietei už vieną 
kvortą degtinės. Tame pačiame 
kaime vienas kaimietis pardavė 
sąvo pačią kaimynui už dešimt 
kvortų degtines.

Valsčiaus valdininkai abidvi 
transakcijas patvirtino; vet da
bar ir pirkėjai su pardavėjais 
ir valdininkai imami nagam

, sakė sena- Į 
kad pačiame 

Washingtono mieste titveikai 
butlegerių kas savaitė lanko į- 
vairius ofisus, neišskiriant nė 
senato ir atstovų buto rūmų, 
imdami užsakymus įvairiausios 
rųšies svaigalams, pradedant 
nuo denatūruoto, medinio ir ki
tokių nuodingų alkoholių, iki 
gerų geriausio šampano?“

Visi bukite šiose prakalbo
je, nes tai vienatinė proga 
išgirsti d. Michelsoną.

Įžanga 15c.
Pradžia 8 valanda vakaro.

INTERNATIONAL FALLS, 
galėtų Minn., kovo 18. — Ttraukinio 

lokomotyvai ištrukus iš bėgių 
Holstrum geležinkely, buvo už-

18. mušti du traukinio tarnautojai, vello dėl to begalo susikrimto, 
šimto kurintojas Laduo ir kondukto- ir vakar vakarą, nuėjęs pas sa

vąją mergaitę, nusišovė.

Ką tik dabar tapo išleistas 
dekretas, kuriuo panaikinama 
visos privilegijos, kuriomis A- 
tono vienuoliai iki šiol naudo
davęs. Visi vienuoliai, jaunesni 
kaip 50 metų amžiaus, turi ap
leisti vienuolynus ir eiti dirbti 
naudingesnio darbo. • Vienuoly
nuose gali liktis tik senesni 
kaip 50 metų vienuoliai. Novi
ciatai priimti užginta. Tuo bū
du vienuolių respublika turės 
neužilgo išmirti?

Pangalos daro tatui dėl kra
što ekonomijos. Atono Kalno 
vienuolynai Graikijai pasidarė 
perdaug sunki našta. Prieš ka
rą vienuoliai turėdavo 
pajamų iš nuosavybių, paliktų 
jiems Graikijoj, Rumunijoj, 
Serbijoj, Rusijoj ir Turkijoj. 
Dabar gi Graikų ortodoksų baž
nyčia labai suskurdo. Dauguma 
jos nuosavybių buvo įvairių 
valdžių konfiskuota, ir Graikija 
buvo priversta šelpti tą milžini
šką vienuolių armiją. Diktato
rius Pangalos tatai nutarė tos 
naštos valstybei atsikratyti, o 
visą Atono kalną ir pusiausalį 
padaryti nacionaliu parku.

Kalbama “vienuolių respubli
ka“ buvo įsteigta aukšto kalno, 
vadinamo šventuoju Kalnu, 
viršūnėj, ir apima milžinišką 
naturalį, nepaprasto gražumo ir 
didingumo parką, užimantį di
desnę Chalkidikos pusiausalio

Fašistų nužudytojo iMatteot- 
ti žmona atsisakė dalyvauti į 
teisme, raštu pranešdama teise-1 
jui, kad toji byla jos akyse ne
beturinti jokios reikšmės dėl to, 
kad asmenys, kuriuos ji lai
kanti tikrais jos vyro nužudy
mo kaltininkais, būtent tam 
tikri aukšti fašistų partijos 
valdininkai, jau esą karaliaus 
amnestija išteisinti.

Atstovas Sugintas atrėmė vi
sus tariamus kademų “argu
mentus“ ir įrodė tikrą jų sesi
jos pabaigimo užsispyrimo prie
žastį, būtent: nusikratyti ne
geistino jiems pirmininko ir 
kad trikomas galėtų užimti pir
mutines valstybės vietas.

Trijulė tuomi buvo baisiai su
jaudinta ir pakėlė lermą, kur 
ypatingu aktingumu pasireiškė 
Ambrozaitis, kuris pirmininko 
adresu metė žodį: kriminalis
tas. Į tai atst. Sugintas paste
bėjo, girdi, kas jau bekalbėtų 
apie tai, tik ne p. Ambrozaitis, 
prieš kurį dėl jo darbų buvo 
užvesta kriminalinė byla.

Kademai visai išėjo iš pu-

PEK1NAS, Kinai, kovo 18. • 
Tūkstančiui kiniečių studentų 
suruošus demonstraciją ties 
ministerių kabineto rūmais, ka
reivių sargyba ėmė demon
strantus šaudyti, septyniolika 
studentų negyvai nušaudama ir 
šešioliką sužeizdama.

Studentų demonstracija buvo 
suruošta protestui prieš val
džios nuolankumą svetimų vals
tybių ultimatumui dėl atšteigi- 
mo laisvo susisiekimo vandeniu 
tarp Pekino ir Tientsino ir ju-

CINCINNATI, Ohio, kovo 18. 
— Jungtinių Valstijų New Yor- 
ko senatorius Edvvards, laiky
damas čia kalbą vakar pasakė, 
kad prohibicijos aktas tai esąs

• niekšiškiausias įstatymas, tai
• Kalvarijos kryžius, tai Judošio 
išdavybė, tai piktadarybių pik
tadarybė.

Senatorius pasakė, kad savo 
ofise \\ ashingtone jis turįs tūk
stančius laiškų ir telegramų, 
kuriuose esą parodoma prohi
bicijos piktadarybės, degenera- 

biaurios nedorybės, ištvir- 
pasileidimas, žmogžudy- 
daugiau panašių 
lygos “dorybių“, 
jus žinote 
Edwards,

• Chicagai ir apielinkei ol’icia- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja :

Nenusistojęs oras; nedidelė 
temperatūros atmaipa; stipro
kas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 39° F.

šiandie saulė teka
džiasi 6:60 valandą.

Pusantro tūkstančio angliaka
sių, kelias savaites buvusių 
be darbo, grįžta dirbti

\VEST FRANKFORT, Iii., 
kovo 18. Old Oriento Chica
go, Wilmington and Franklin 
kompanijos kasyklos No. 1, ku
rios daugiau kaip mėnesį laiko 
buvo uždarytos, vakar pradėjo 
vėl dirbti.

penose 
ių skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra 
šit greičiausia.

Vienuoliai Atono kalne pra
dėjo apsigyventi šeštame šimt
mety. Skaičius jų sparčiai au
go, turtingi ponai gausiai juos 
šelpė, palikdami jiems savo tur
tų dalis ir nuosavybes. Per 
šimtmečiui jie gyveno savaran
kiai, niekieno netrukdomi 
ir tuo budu susikūrė kaip ir 
nuosavą vienuolių Respubliką. 
Jie buvo atsakingi patriarchui, 
bet iš tiesų patys savim valdė
si. Dagi Konstantinopolis, tai
gi Turkijos valdžia, maža <ką 
tegalėjo jiems sakyti.

Tų vienuolynų dabar ten yra 
apie dvidešimt, su visa armija 
vienuolių. Viename tik šv. 
Pantelemono vienuolyne, kurs 
priklauso rusų vienuoliams, yra 
arti dviejų tūkstančių vienuo-

Plėšikai paslavė % tono 
pinigų

NASSAT, Bahamų salos, ko- 
Praeitą naktį plėšikai 

IKpaM suskaldė čia Kanados Royal
pareiškiu, kad taip Banko voltą ir išsigabeno 1,500 

nebuvo statomas, svarų pinigų auksu ir sidabru.

KAINAS, vas. 26 [LŽJ.
Šiandie, vas. 26, posėdis prasi
dėjo labai ramiai gal todėl, kad 
daugybė publikos ir pozicijos 
blokui lyg ir nepadoru per 
daug triukšmauti.

Mažumos jokiu budu 
tinka sėdėti už pozicijos 
nugarų ir vėl deinnostratvviai 
savo piupitrus persikelia kai
rėn. Publikai linksma, juokia-

MILDOS SVETAINĖJE
3142 So. Halsted St.

BRIDGEPORTE

Apie tūkstantis angliakasių, 
kurie per tą laiką buvo privers
ti švęsti be darbo, grįžo dabar 
į senąsias savo vietas.

Zieglere taipjau pradėjo dir
bti Bell and Zoller kompanijos 
kasyklos No., 1, kuriose papras
tai dirbdavo daugiau kaip tūk
stantis darbininkų, bet dabar 
į darbą priimta tik pusę to 
skaičiaus.

SELLERSVILLE, Pa., kovo 
18. — Netoli nuo čia Climtono 
farmoj rado negyvus du asme
nis, turtingą Philadelphijos 
pramonininką, Charles Clinto- 
ną, ir vieną moteriškę Susaną 
Johnsonienę. Koroneris pripa
žino, kad juodu miiė nuo nuo
dingo munšaino.

Dabar gen. Pangalos pasijuo
sęs tuos dykūnų titveikus iš 
ten iškrapštyti, pasiųsti nau
dingo darbo dirbti, o puikiąją 
vietą padaryti krašto nuosavy
be, kuria visi žmonės 
naudotis.

ASSEN, Olandija, kovo 18.
Reformatų 'kunigas J. II. Goel- 
kerken, kurs per pamokslą bu- 
vo pareiškęs abejojimo dėl tei
singumo biblijos pasakos apie 
levą ir žaltį, dabar tapo baž
nyčios sinodo visai 
nuo bažnyčios kaipo

Sinodas reikalavo,
Geelkerken pasitaisytų ir duo
tų raštu prižadėjimą tikėti ii 
skelbti lygiai taip, kaip kad bib- 

bet jis atsisakė. It

[Pacific and Atlantic Photo]
Erančcs Nc.bitt iš Troy, O., tano nužudyta vonioj. Jos vy

ras, kuris parodomas paveiksle, tuo tarpu buvo išvažiavęs į kitą 
miestą.

Britų garlaivy Paparoa, kurs 
su pasažieriais plaukė iš Liver
pulio į Brisbėną, Australijoj, 
kilo gaisras, ir tokiu smarkumu 
išsiplėtė, kad visos 
užgesyti jį buvo 
Garlaivis bevieliniu 
ėmė šauktis pagalbos, ir. trys jjja sako 
kiti britų laivai pasiskubino ne- karto sinodas buvo jį suspenda-

Jie su.Skubo at-)VęS trims mėnesiams, tečiau už 
visi pasažieriai i kunigą Geelkerkeną užsistojo 

jo parapijiečiai, nutardami pa
laikyti jį savo bažnyčios kuni
gu, nežiūrint sinodo nutarimo.
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Naujienos pasiekė didžiausio ir neuž
ginamo greitumo siuntime pinigii Lietu
von. 4-5 dienos Jūsų pinigai yra paskirtoj 
vietoj. Ir tasai greitumas Jums kainuoja 
tiktai 50 centų brangiau negu siunčiant pa
prastu budu, nežiūrint sumos ir adreso il
gumo.

Pinigai pasiųsti iki Kovo 27 bus išmo
kėti prieš Velykas, išskiriant pačius blo
giausius Lietuvos užkampius, kur greitas 
susisiekimas yra negalimas.

Pangalos ruošias naikint | Kruvina Kiny studenty 
“vienuolių respubliką

Svet. valstybių ultimatumas
Savo ultimatume svetimų 

valstybių vyriausybes pareika
lavo:

Paliauti karo veiksmus kana
le tarp Taku ir Tientsino; pu- 

didelių i šalinti iš ten minas ir kitas 
kliūtys; atsteigti navigacijoj 
signalus; neleisti uostau ka
riaujančių laivų ir nedaryti jo
kių trukdymų svetimiems lai
vams : paliauti darymą kratų 
svetimuose laivuose.

Girdėt, kad kuominčunų (na- 
cionalės liaudies armijos) vadai 
ir Mandžurijos diktatoriaus 
Čang Tsolino fengtieniečių ge
nerolai priėmę svetimų valsty
bių reikalavimus, sutikdami pa
liauti karo operacijas apie Taku 
ir Pei upėj.

Pirmininkas D-ras Staugaitis 
pareiškęs, kad sekretorius pa
reigų eiti nenori, 
įėjusius įstatymus 
duoti komisijoms. Kademų 
siulvma 
rė ir pereitus kartus.

Pirmuoju dienotvarkes punk
tu eina Seimo sesijos baigimo 
klausimas. Referentas Kauli
nai tis praneša, kad Seimo pre
zidiumas nutaręs pasiūlyti Sei
mui išspręsti klausimą š. m. 
pirmosios sesijos baigimo. Sei
me pirmininkas pasilikęs tos 
nin monūs, kad ši sesija turi 
būti šio Seimo paskutinioji. (vo 18. — 

l>-ra*A L—suukuidė 
gailis į U 
klausimas

Pats atst. Raulinaitis prezi
diumo posėdy pasiūlė šią sesiją 
baigti, neminint, kokia tai vra

‘ Lithvianian Daily News
Entered aa second Clasi Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, 111^ 

under the Act of March 8, 1879.

KAPTAt’NAŠ, Pietų Afrika 
namųjų, būtent Arnerigo Dumi- kovo 18. —®- Tik Ijevielinio tele- 
nį, su dviem kitais asmenimis grafo išradimo dėka vakar iš 
jie matę,naktį prieš birželio 10 vengta didelės nelaimės jūrėse 
dieną atvažiuojant automobiliu 
ir sustojant ties vidaus reika
lų ministerija.

Romos policijos viršininko 
štabo narys Gaetano Laino liu
dijo, kad birželio 8 dieną Dū
mini prašęs leidimų ginklams 
nešioti keturiems 

Teisme be to dar 
aikštę.
Dūmini išdangino iš Romos nu
žudyti atstovą Matteottį. buvo 
Duminiui paskolintas Filippel- 
lio, fašistų ledaktoriaus ir auk
što valdininko.

asmenims.
iškelta i

kad automobilis, kuriuo
laimės vieton
vykti laikiu
bei įgulos žmonės buvo išgelbė
ti. Garlaivis Paparoa buvo pa
liktas ugniai sunaikinti.

Nelaimė atsitiko vandenyne 
400 mylių nuo Kaptauno.
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XkUD1KIv
EROVes skYI

c>'v lotinos 
kurios negali 
penėti krūtimis 
savokuiiih'ųilegul 
nedaro bandymą su 
kitaismaistais,bei 
lai vartoja sį 

saugą ir atsakantį 
kudikią maistą

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Du apdegė dirbtuvėj

STRAIPSNIS 168

PRIEŽIŪRA INDŲ PO 
VARTOJIMUI

Du darbininkai, M. Schvvąrtz, 
60 m., 1326 S. Kedzie Avė., ir 
jo sūnūs J. Schwartz, 35 m., 
3641 Roopevelt Rd., labai apde
gė smarkioj ekspliozjjoj Globė 
Cleaning and Dyeing Co., 19 
Ogden Avė. F 
benzino kambary, kur drabu
žius pamerkiama prieš juos va
lant. Priežasties 
nežinoma.

iibiuvitt Katelių.
S. Michelsonas šiandie 

kalbės Bridgeperte
Jo maršrutas yra labai 

mingas. — Susitvėrė 
LSS. kuopos.

sek- 
dvi

JUMS REIKIA TONIKO?
Medicinos mokslas pripažysta cod-liver aliejų 

kaip sveikatų teikiančią jėgą dėl atgavimo sveikatos 
ir kaipo būdą apsaugojimo žmogaus kūno nuo užsi
krėtimo bakterijomis.

s
6

EAGLE BRAND
CONDENSED M ILK

irt M 
kuponą 
u » i t • 

lletu- 
painokd

prižiūrėti 
ir penett •»'# ir 

kūdiki- ISklrp- 
i r pri»ių«kit® 

tusu vardu

KIMBALL
Grojikliai Pianai

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

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

SIERINES VANOS
Elektros prietaisai m auk

štinimui kūno 
(Electrical treatment) .

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai (T 4 *7 C 
nakvinei ....................  I ■ I w

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

Tel. Boulevard 4552

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Tuoj po vartojimo prašalink čiulpu- 
ką ir perplauk jj šaltame ar šiltame 
vandeny. Patrink išorinę pusę su tru
pučiuku valgomos druskos, ir išversk, 
perplauk ir patrink su druska, kad 

i nuėmus pieną, ir pavirink penkias mi- 
I nutas. Čiulpikas tuoi bus sausas kaip 
tik išimai iš verdančio vandens. Įdėk 
jį j stiklinę, kuri buvo pervirinta ir 
Įtiektai prisuk dangtį ir laikyk jį kur 
nėra daug šviesos. Pirm vartojimo 
čiulpiką reikia vėl perplauti. Gerai 
yra turėti prirengta keletą čiulpikų, 
kadangi juos patinka įvairios nelai
mės. Turėtum turėti ant rankų šc- 
nas bonkutes ir dvyliką čiulpikų. 
F rie to, vieną aštuonių uncijų mierą 
ir bonkutei trintuką.

KAIP PRIRENGTI KŪDIKIO 
MAISTO BONKUTŲ

Prie švarumo kitas svarbiausias da
lykas yra teisingas nusaikavimas ir 
tinkamas atmieSimas. Kuomet varto
jama pasaldintas kondensuotas pie
nas, jis turi būti atmieruatas pilant 
i 
bėgtų pilnas, bet nepervirš. Lengvai 

tą kišti į keną, jei pasvarstysi kiek 
prie jo prilipo pieno visai nereikalin
go. T 
imti tiek ir tiek šaukštų j liek ir tiek 
uncijų vandens: todėl reikia labai 
atydžiai atsaikuoti kiekvieną šaukštą 
kondensuoto pieno kaip pamokinimai 
rodo. Atsaikaves reikalaujamą kie
kį yra svarbu perplauti stiklą su vi
rintu vandeniu, kad išsėmus prilipu
sią pieno dalį. Atidarytas kenas tu
ri būti laikomas šaltoje vietoje ir kie
tai pridengtas puodeliu ar stikline. 
Vartojamas pienas turi turėti Smeto
nos varsą ir būti liuosas nuo sukrekė- 
jimų.

Atsaikuok virintą vandenį (ne van
denį, kuris verda, bet tokį, kuris bu
vo pirma atvirintas ir dabar vėsus) 
mieroje. Ten pilk pieną tik žiūrėk, 
kad lygmalė butų su saiku, o ne per 
viršį. Išmaišyk viską gerai iki išsi- 
leffi. Iš mieros pilk šiltą maišytą j 
Sterilizuotą bonkutę ir uždėk tuojaus 
sterilizuotą čiulpiką. Sumaišyk tik 
tiek, kiek reikalinga vienam penėji
mui.

Pranešimas Jogei 
JOHN J. ZOLP

Važiuoja Gegužės mėnesyje su 
i skursi ja Lietuvon didžiausių lai- 
' i pasaulyje ir ypatič'-ai patai- 
r.nus kelionėje. Kurie manote 
važiuoti, prisidekite iš anksto, kad 
galiniu butų .sutvarkyti pasus ir 
kitus kelionės jųpkumentus.

Sąžiniškas patarnavimas 
visuos., reikaluose 

Padaromi ir užtvirtinami 
įvairus dokumentai.

Parduodami namai, lotai 
ir farmos

Perkami ir parduodami morgičiai, 
bonai ir bėrai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., 

Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, ILL.

yra cod-liver aliejus labai grynoje formoje ir 
malonus vartojimui. Jei jus jaučiate silpnumą 
ir reikalaujate toniko, atsiminkite, kad nieks 
negali susilyginti su Scott’s Emulsion kaipo bu- 
das atbudavojimo jūsų stiprumo. Bandykit jį! JJX

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 25-71
----- TT--1----------- ‘--------------------------- ----- 1------- -----

“Keleivio” Redaktorius St. 
Michelsonas vakar atvyko į 
Chicagą ir tą pačią dieną laikė 

. .. , prakalbas North Sidėj, Liuosy-
l’.kspliozija kilo |^g svetajngje. Prakalbos buvo 

labai sėkmingos. Jų pasiklausy- / 
ti atėjo daug north sidiečių. Ir 

ekspliozijos neapsivylė, nes d. Michelsonas I 
yra geras kalbėtojas ir papa-! 
šakojo klapsytojams daug 
svarbių dalykų.

I šiandie vakare d. Michelso
nas kalbės Bridgeporte, Mildos 
svetainėje, 8142 So. Halsted St. 
Tai bus paskutinė d. Michelso- 
no prakalba Chicagoje, nes šeš
tadieny bus vakarienė Liet, 
Auditorijoj, o sekmadieny kal
bės Roselande ir po to apleis 
Chicagą (sekmadienio vakare 
kalbės Indiana Harbor, Ind., o 
pirmadieny jau bus Grand Ra- f 
pids, Mich.). į

Tad visi, kurie dar negirdėjo 
d. iMichelsono kalbant, bukite; 
šiandie vakare Mildos svetainė- 
je. ; ■ 'I

i)rg. Michelsonas sako, kad 
jo dabartinis maršrutas yra 
labai sėkmingas. Ūpas žmonių 
pradeda taisytis, žmonės prade
da labiau įdomauti visuomeni
niais reikalais ir visur į prakal
bas lankėsi labai skaitlingai.

Per prakalbas susitvėrė ir 
dvi LSS. kuopos. Viena susi
tvėrė Bridgeville, Pa. Toj ne-

RALFU CUAPLIN
ROBERT MINOM
J. W. JOHN STONE
IDA ROTllSTEIN

Vasell-Požėlos 
ristynės

Požėla rimtai rengiasi risty- 
nėms. Apie Gco. Vąšeli tiek

iš keno j šaukštą, n žiūrint, kad pri- jailg visokių dalykų pasakoja- 
begtų pilnas, bet nepervirš. Lengvai , ; ',, x.
galima suprasti, kode! nereikia šaukš- ma, kad krėsti baikas 11CUŽS1-

moka. Sakoma, kad Vąšeli yra
pJn>“W kai; P*n«i X pirmaeilis ristikas. Jis priklau
• • • A • i v 1 ¥ A A • 1_ * 1 • * __ __ • _ -.’ l?so pusiau sunkiojo svorio risti- 

kų rųšiai. Per keletą metų jis 
ritosi Californijoj, ir esą visur 
ristynės laimėjęs.

Kapitonas nerimauja. Tas didelėj kolonijoj mažai tesusi- 
Vasell gali jo regimento instru- rįnko į prakalbas, bet kuopelė 

suminkyti” Bus susitvėrė gana stipri. Taipjau 
susitvėrė nemaža kuopa Akron, 
Ohio. Tai buvušį bolševikų 
tvirtove, bet socialistų kuopa 
susitvėrė iš 18'narių ir ketina 
greitu laiku *savo skaičių pa
dvigubinti. Telkimąsi 
socialistų kuojtaę dar 
miestuose, , * ..

ktorių Požėlų 
nega rbė.

Be Požėlos risis dar Mari n 
Plėstina su McCarthy, Bancevi- 
čius su Felice ir Borisovas su 
Jimmy Heynolds.

Ristynės, kaip žinia, įvyks 
kovo 23 d. /First Ręgiment Ai- 
mory, 16th ir Michigan Avė.

sutverti 
keliuose

VYSKUPAS WrdLW MONTGOIOY BMN
KRUTAMI PAVEIKSLAI 

KLASIŲ KOVOS KALINIAI 
EUROPOJ IR AMERIKOJ

Vieno akto drama
“THE LAŠT DAY OF THE COMMUNE”

Rur.ijos ir Siberijos kalinių daines
Muzikalia programas, J.atvių orkestrą 
bb metų Sukaktuvių Demonstracija 

PARYŽIAUS KOMUNA
ASHLAND AUDITORIUM ’

Pėtiiyčioj, Kovo 10,1926
Tikietai 25c. Prie durų 50c.

Kuomet prisieina reikalas išauklėti 
įu8ų kūdikis i stiprius, sveikus vy
rus bei moteris, niekas nėra taip 
svarbus jų pirmuose gyvenimo žings
niuose, kaip maistas. Todėl žmonės 
jau senai pamatė eksperimentavę, 
išmintingi žmonės nerizikuoja. Jei 
motinos pieno nėra, jie nesikvaišina, 
bet tuoj imasi Borden’s Eagle Brand 
Pieno. Pasinaudok prityrimų tiekos 
inilionų kūdikių per paskutines tris 
rentkartes.

Jei jūsų kūdikis kenčia nuo niežų 
trba kitos odos ligos, bandykit Cadum 
)inment. šios puikios gyduolės pra- 
alins niežėjimą tuojau ir jos greit 
Ižiovina ir gydo kur tik vaiko oda 
nesveika. Cadum Oinment yra Fran- 
euziškas prirengimas padarytas Ame- 
ikoje ir nekenkia kad ir delikatnai 

vaiko adai.
Motinos turi daryti viską, kati pa

sninkus gerą inaista prieš ir po gim
dymo kūdikio. Kiekviena motina tiu- 

i dadeti Kellogg’s All-Bran prie sa
vo kasdieninių skanėstų. Kellogg’s 
All-Bran yra gamtinė gyduolė nuo 
užkietėjimo. Yra grynai skanėstų 
produktas kuri išvalo ir atšviežina 
žarnas ir viduriai pradeda veikti re- 
guliaiai.

Skaityk Aituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

Nekaltink Kūdikio
Verkimas yr-r vienatiniu bū

du. kuriuo kūdiki* gali jums pa
sisakyti, kad p* jaučasi ne»tna- 
fhi.

Kiekviena molina žino ar jos 
kūdikis verkia dėl iialkimo, 
skausmo ar pykčio.

BAMBING
Kūdikių Geriausi. Dranga*

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins jo skausmą 
ir apgalės jo pyktį, jei viduriu 
užkieičjimas yra to prithulimb

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinė* bonkulė*.

Dambino galite gauti pas savo 
vaistininką arba tiesiai iš labo
ratorijos pu 35c. už bonką.

F. AD. RICHTER & CO.
Barry and So. Sth 8t». i 

srooklyn, N. x. aį

__________ ——

ATVYKO J. KOMARAS

Užvakar atvyko į Chicagų 
žinomas ristikas J. Komaras. 
Ką jis mano čia daryti, — kol 
kas neteko patirtį —X.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Rytoj vakare, Liet, 
rijoj, yra rengiama 
artimesniam susipažinimui 
svečiu ir taipjau svečio supa- ’ 
žindinimui- su chicagiečiais. ! 
Drg. Michelsonas' taip retai 
apsilanko Chicagoje, kad chi-( 
cagtečiams nėra progos susipa
žinti su d. Michelsonu. Dabar 
šioj valyirienėj ir bus ta pro
ga, 
rioj 
nas,

<'o4s. taip iw( 
labai smagiai? 
J. Grušo orkestras. Visi steng- 
kitės būti šioj vakarienėj. Bilė
tas tik 81.90. šiandie gi vakar.' 
bukite Mildoj.

kur

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausjjį paštą (Clarl 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
kia klausti prie langelio,
padėta iškaba “Advertised Win 
dovv” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturiolika dienu nuo 
skelbimo.

1 Aleksiunui Karoliui
3 Adishunas John
6 Apkenevene Izabell
8 Bučinskas Konstantinas
14 Bikinas Piter
15 Boneucius J.

Daciolas Stasis
Lausiskis J.
Mockus Joseph 
Merkis Tadaus 
Pauwksiul Dominikus 
Petraitis S.

78 Pustelnikas Vincentas
82 Rimonis Frank
92 Šimėnas Janas
93 Sireikis Petras
95 Stasikaitis Peter
96 Strazis Eva.
98 Stitilis A.
108 Viskute Kašte
118 Zordeckis Kazimieras^

pa-

Audito- 
vakariene 

su

Be geros vakarienės, ku- 
taipjau kalbės d. Michelso- 
bus dar ir šokiai ir žais- 

vakair i'ioo 
Šokiams grieš

Brighton Park
Užmuštasis esąs Stasys Jasaitis

20
52
64
65
71
73

KUOMET KRUPAS
UŽEINA NAKTl

(.linus parpimas gerkles Jūsų 
kūdikio vidurnakty gali būt pirmas 
ženklas krupo. Ji# ateinu labai 
greitai ir veikia sparčiai -— atidė
liojimas yra pavojingas. Viena ma
žu doza Dr. Drake Glesco prašali
na krupą i 15 minučių — be vč- 
mimo. KeKomenduoiainas daktarų 
ir aptiekorių; 50c. butelis —- ver
ias $50 2 vai. ryto.

Porų dienų atgal buvo rašy
ta, kad gatvekaris užmušė ne
pažystamų lietuvį, kuris vis 
dar tebėia neidentifikuotas. 
Nors daug lietuj lankosi pas 
graborių, 3734 Archer Avė., 
bet ikišiol vis dar nėra tikrai 
identifikuotas. Pažystami spė
ja, kad užmuštasis veikiausia 
yra Stasys Jasaitis, pirmiau 
gyvenęs Cičero, bet pastaruoju 
laiku buk persikėlęs j Brighton 
Parkų. Jis turys dvi seseris 
Bridgeporte, bet niekas nežino 
jų adreso.zJei jos atsilankytų 
pas graborių, pagelbėtų identi
fikuoti užmuštąjį brolį. -—Kep,

i
SANTAL 

MIDY
Greitai sušvei-

L nina s k a u s - 
g pinimą. Sau- 
I gokis pameg- 
ĮdŽiojimų. Pn-’j 
r stebėk ž o d j 

“Midy”. Par
siduoda visose 
vaistinyčiosę.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Sutaupyk} 10 iki $20
Tiktai vienas žingsnis toliau nuo didelių rendų 

daleidžia mums pasiūlyti jums
VILNONIUS
2 KELNIŲ
SIUTUS IR
VIRŠUTINIUS
KAUTUS PO

Sezono naujausių spalvų, patternų ir sty- 
lių dėl vyrų ir vaikinų, viena ir dviem eilėm gu- 
zikų. Kiti puikiausios vertės po

$25 - $30 - $35 - $40 - $45
Vaikų siutai su ilgomis ir trumpomis kel

naitėmis, su ilgomis arba trumpomis knick- 
ers $9.75 Ir daugiau

PASTABA! Mes turime ant rankų keletą 
šimtų overkautų biskį suteptų, mes juos par
duosime su dideliu nuostoliu. Jus galite supra
sti kiek daug jus galite sutaupyti pirkdami da
bar.

S. GORDON
1401 SoutK Halsted Street

Atdara kasdien iki 9 vakare,. Subatoj iki 
1A vralrana MnrlZilim* ilzi 5 Ytn ninfn

//V£J

Knygutė 
Beauty”.

YOlRtYti
Murino Co., Dpt H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

Švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra ižvalantin, suminki- 

■ tinantis, atšviežinantis ir 
* nekenkiantis. 
Jums patiks iisai

Eye Care” arha “Eye 
Dykai pareikalavus.

BOHEMIAN 
APYNIŲ* 
SKONIS

Reikalaukit nuo
Hile kokių 

pardavinėtojų

PuriTan 
Malt

Tik pabandykit jj

STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Serganti Žmonės
JieŠkokit 
pagdbos 

ten 
kur 
ją 

galite 
surasti

ner>anrjfilu‘ pasisekimu 
gydyme ligų, nervų, užkietėjimo vi
durių, abelno nusilpnėjimo, reuma- 
tiirno, krutinės, pečių, fconų, taipgi 
ir v same kūne; taipgi silpnų kepe
nų, skilvio, ink»tų,' pūslės. Gydome 
taipgi visokias kraujo ligas su di
džiausiu pasisekimu.

Suteiksime jum. visok as speciales 
gyduoles prirengta* musų pačių labo
ratorijoj. Nedaro skirtumo kaip bu
vote apvilti kitų, atsilankykit pas 
mus daaižinoti ape tikrą ju»ų ligos 
rįovj — dasižinosit apie tai jūsų pa
čių kalboje. Nereikės mokėti už pa
tarnavimų ko) tik nesijausite geriau.

Dr. Bow»s turi diplomą dėl prak- 
tikavmo medicinos Illinois valstijoj 
ir yra žinomas kaipo atsakantis gy
dytojas ir chirurgas. Jis gaus ir jū
sų pasitikėjimą, kuomet patys patir
site, ta'p ir kiti tūkstančiai pacijen- 
tų patvirtins gabumą Dr. Bowes, ku
ris turi daug metų patyrimą didžiau
siose klinikose ir ligonbučiose. Kiek
vienas pacijentas asmeniniai yra jo 
prižiūrimas. Teturimai DYKAI.

DR. BOWES
(lydytojas — Specialistas

8 So. Clark St.
Ant.Triangle restauranto, 

žale Astor teatro

Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 ryto 
iki 5:80 vakare. Utarn nke, Seredoj 
ir Subatol iki 8 vai. vakare. Nedė- 
lioj nuo 10 ryto iki 12 dieną.

VARIOKU SULPHUR DEL
IŠGYDYMO SAVO ODOS

Bile koks sųpleišėji- 
| - mas odos, net ir labai 

pavojingas ir niežai, 
7 gali Luti greitai pra- 

balinami vartojant 
Mentho-Sulphur, taip 
Pareiškė žinomas odos 

'įjfl spcialistas. Nes jame
AMnariandasi ligų perų nai- 

kinanti elementai, šis 
"* sulphur prirengimas 

tuojau suteikia paleng
vinimą nuo odos trobelių, džiovina ir 
gydo niežus ir palieka odą dailią ir 
gražią.

Labai retuose atsitikimuose, kad 
šis sulphur nepagelbėtų. Jus galite 
gauti slovikelj Rowles Mentho-Sul
phur bilo nuo kokio gero ąptieko- 
riuus. Pubanclykit Mentho-Sulphur, ptirruitynil ki) tas rvif-lciu. <!<•! jusv|. 
Atsiųskite dėl jo kuponą. Ifikirpkite 
tuojau.

Whitehąll Pharniacal 
698 Mudison Avenue 
New York, N. Y.

Dept. N 1140 D
Atsiųskite man dykai tampei} Mentho- 

Sulphur.

c“ Dykai 
Išbandymui



NAUJIENOS, Chicago, III

KORESPONDENCIJOS

ĄUJMUN

YHllMAįt Lietuviai Advokatai

3241

ORDEN Telefonai
Brolis A

I Ielma
LIETUVIAI DAKTARAI

!! TAI NE SAPNAS!!

gir-

Tol. Dearhorn 9057

TIESIOG | KLAIPĖDA
Valandos Jei abejoji

Baltijos Amerikos Linijos Laivais
Lituania

18 Gegužės- MayEstonia YXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

150, už pusę metų—75, už tris mėnesius

Data: Kovas 19, 1926

Butkus Undertaking

NaujienoseGarsinkities Pilies Sargas

iAvnlytiiH. 
pavoj ilgų

nuo 
nuo

Ar jus žinote, kad Kellogg’* ALL-BRAN galu
tinai prašalins nuo jūsų užkietiejimą vidurių?

čytis, . 
kovo 21 
Ivanovo

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

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

arti Leavitt Si.
Telefonas ('ana! 2552

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

Namų Tek: Hyde Park 3395
Optametrist

Tel. Boulevard 6487
4649 S*. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

dienų atgal 
nominacijos,

Blvd. 3138 
Woitkievici- 
BANIS

O dabar kuomet jus noi ite didžiausio užsi 
ganedinimo jus važiuoja :c automobiliu.

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

cORPORATr°N
PRESENT RŲįEHIAT 

UNITED PR0FipSWlWWį(jJ 

SENojMki<Ą4« K

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 va), vak. Nedaliomis 

8 iki 2 vai. po pietų.

Jei jums yra nusibodę 
paprasti

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi- 

s nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės 1 Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

Pirmų kart istorijoj turit progų išplaukti 
laivu stačiai j TĖVYNĘ...

Kreipkitės j:
Paul P. Baltutis, 901 W. 35 St.
Central Mfg. District Bank, 1112 W. 35 St 
John P. Ewald & Co., 840 W. 33 St. * 
S. F. Fabionas, 809 W. 35 St.
V. Milaszewicz, 1725 W. 47 St. 
“Naujienos”, 1739 So. Halsted St.
V. M. Stulpinas, 3311 So. Halstėd St.

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.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. labomis, 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

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

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

Taigi palūkėkime St. Michel- 
sono prakalbų, o tada spręsime 
ir padiskusuosime plačiau.

—Skrcpelis.

ANTHONY L. THQMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Of-sas: 4600 So. Wood St.
Telephone I.afayette 7617 

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persltikrinkit.
Mano gydymo būdas, taipgi su

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

1407 Milwaukce Avė., 2 fl.

QV| ODELES 
AMERIKOS LIETUV Į) EKSKURSIJOS

Hamtramcką jau ne pirmų 
kartą valdo valstijos policija. 
Kiek laiko atgal niunšaino pa
dėtis ten pasidarė tokia, kad 
turėjo įsimaišyti 
priemiestį 
torius 
norą, 
viršininką 
rimo.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canhl 0257 * \

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

27 3alandžio-April
Lydos L. Šimutis, “( arso” redaktorius

Ant to paties laivo
Nereikia persėst

Nė važiuot ier svetimas šalis

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

tį, arba savo išnešiotojui sykj j menes; ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sękamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
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, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

................................................. Atkirp čia ........... ».....................................

DR. HERZMAN^
— IŠ RUSIJOS —

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

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

18th St
VALANDOS: : 

ir nuo 6 iki 7:30

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111

DR. G. SKRNER
Lietuvis akinis specialistas 

3265. Halsted Street

Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.
i Nedėlioj 9 iki 12 ryto
L Akiniai $5 ir augŠčiau i

Kėllogg Company
Ilnltle Creek, Michigan

Name ................ ............... . .....
Address * ................................
Lithuunian

Tel. Boulevard 0537

< w DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

A. A. SLAKIS
Advokatas

Advokatas
5349 So. Hermitage Avenue 

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

visokias lęgališkas popieras.

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas

P. B. Hadley, Licensetf
710 West 18th St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

Phone Canal 1713-0941 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

(gauna ui* 
neapsižiūrėjimų, 

yra lubinu pavo- 
negu daugelis žmonių 

apie tai. Viri keturtas- 
iigų galima uu rimti U 

ei užkie. ėjimo. Kūnas 
veikt! ataaluinOlai jei 

gerui 
nuo

valstija tą 
Guberna- 

prieš mayoro Jezevvski 
paskyrė naują policijos 

ir viskas nu-

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
UltraviolStinS šviesa ir diathermia

Detroito priemiestis llam- 
tramek, turintis 80,000 gyven
tojų atsidūrė valstijos policijos 
valdžioj. 'Tas priemiestis yra 
apgyventas veik vienais lenkais, 
iš kurių susideda ir priemiesčio 
valdžia. Priemiestis tarp de- 
troitiečių turi prastą vardą ir 
paprastai yra vadinamas “Booze 
Town”.

JOHN B
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearhorn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Rcpublic 9600

AR jus atsimenate t los laikus kuomet 
baisikeliai buvo didžiausia pasididžia

vimas? 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
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarų, nerviškumą, galvos skaudėji
mų, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

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

Betgi keletas 
miestely įvyko 
Jezewski pralaimėjo ir niayoru 
tapo nominuotas Majevvski. Ta
da mayoras Jezewski pašalino 
policijos viršininką ir paskyrė 
savąjį, iMarųuardt. Bet policija 
atsisakė jo klausyti. Vienas pp- 
licistas, Budds, atvirai pasisa
kė stojąs už iMajėwskį, ištiko 
muštynės ir polibijos viršinin
kas )Jlarquardt tą policistą pa
šovė. Marųuardt tuojaus tapo 
suspenduotas ir tvarkos prižiū
rėjimui priemiesty tapo pa
siųsta valstijos policija.

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 
absl raktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

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

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 00G2
—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

M ilonėkite atsiųsti man dykai 
HUinpelinj pnkelj jūsų Kellog- 
g’o ALL-BKAN nykiu nu in
formacijomis mano kalboje Ir 
ką reiAkhi ALL-BRAN dėl ne
geros sveikatos ir kaip aš gu
liu iAvengti užkietėjimo.

i AKUŠEREA 
[Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims 
r merginoms.

• 3113 South
Halsted St.Kovu 7 d. čia pasimirė Kazi

mieras Bartulis, kilęs iš Veršių 
kaimo, Žagarės vals., Šiaulių 
apskr. Gimė 18X0 m., Vas 20 
l. Kada prisiėjo eiti rusą ka

riuomenėn, tai pastangomis lg- 
,hi Kvedaro (!•'ranees Stogis te- 
v<>) 1900 m. atvyko Amerikon. 
Pagyvenęs kiek pas pp. Kve
darus, (Jiieagoj, išvažiavo j 
plačiąją Ameriką darbo jieško- 
li. 190 1 m. apsigyveno Melrosc 
Parke, ten ir apsivedė, 1911 m. 
betgi persikėlė į Indiana llarbor 
ir ęia gyveno iki savo mirties 
Dirbo liejiklose, bei kada dėl 
icsveikatos nebegalėjo dirbti, 
nuobė prie daktarų, ir taip be
ieškodamas pagalbos ir negu- 

’ėdamas lovoj, bet L*evaikščioda- 
nas ir pasimirė. Paliko mote- 
į ir penkias dukteris, vyriau- 

dą 19 nx jauniausią X m. Bro- 
ius paliko tris Aleksandrą, 
Vlclrose Parke, o du, Antaną ir 
h.mininką Lietuvoj, taipgi vie
lą seserį, Marijoną, Lietuvoj, 
l'aipjau dėdę Igną Kvedarą, 
pusseseres Marijoną ir Oną ir 
nisbrolį Joną Jurgaičius pus- 
;cst rę 1‘Tancis Slogis, Juzę. Kve- 
lariulę ir pusbrolį Kazį Kvede- 
ą, kurie visi gyvena (’.liicagoj.

trumpą iHlką.
Kellogg’n 
Kellogg'H 

uyduolė nuo 
. kiul HuteikA 
labai rhron A- 
Juhu įtroHcr-

Pas- 
pinigų J ir 2 morgičiams

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Wėstern Avė, 
VALANDOS: 

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare

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

nuo 9 ikt II vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo V i e' a
3323 South Halsted St.

I ei. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną ”akarą, išskyrus ketvergi;. 
Nedėliomis ni5o 9 iki 12 lyto.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE 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

DaugelU žmonių 
kieUJImt) per 
Užk etėjimas 
j nga 
mano 
deAImb'i 
urMaatlc 
neguli v_T„, 

Ap»lnauKoklt 
ženklų.

Nevartokite pilių 
lių vandenų. Tii 
pagelbėk jum* tl 
Gydytojai viiur 
AI.L-BRAN nuo 
AI.I.-IMtAN yra 
uxkl.»t5j nio *ir iznrnntuojnmn, 
nuobitino i>hk<*II>4 
kiuri., ntslt ik m iiohv 

ninku grųžiiiH

Iškirpkite ir atsiųskite šį kuponų mums Šiandien su jūsų vardu ir adresli

netoli Morgan St.
Nuo 10—12 pietų 

i vai. vakare.
Dienomis: Canal

3110. Naktį
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St. .
: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

• '-V T.ktfll Kellmrg’H ALL-BRAN
nuteiks gero Hveikatų kiekvie-

B nam, ne. JN yra ALL-BRAN
Nėra kklrtumo ka.p ilgai
jųa kenčiate mm užkietėjimo,
lyellogg’k ALL-BRAN aute kn 

WF^B| pnatovių pagelbą, jei valgykit
j JB nuolat. Valgykit mažinu oni

atnlnviiH kaukttua kanl en 
C |pr| chrontftkuose atsitikimuo-
AmmIJ ne, prie kiekvieno valgio.

Valgykit Ke!1ogg’n ALL-BRAN hu pie
nu arba smetona arba HumaiAykit hu ki
tu* virtai* arlm nevirtai* vnlgiaiH. Jurni 
patiks J<» rieOutink* nkoni“. Skaitykit re 
centus iJdrukuotus ant kiekvieno pake
lio. Nevartokit dalie* bran produktų, ne. 
jie tiktai dalina? tepagelbati. Vabryklt 
tiktai KelloKK’a AI-I.-HRAN. Puh visu* 
K>'.> >er>y'nk uh raudonuoti.* ir žaliuo?,* pit- 
ke'.iume. Tikrai žiūrėkit, kad butų Ko’- 
Inga'*, riuluodama vinuoso hoteliuose Ii 
rtvilaui'Hniiose.

K. JURGELIONIS
A I) V O K A T A S 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — 
straktai. — Ingaliojįmai 
kola

epaioto

tflfoftlftflrtRING CORPORATIONVORK»N»Y»
0144

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 Sb. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl-. 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

čia pas inus šiomis dienomis 
arpe vietos lietuvių eina karš- 

vi ginčai apie tai ar “Keleivio” 
iedaktorius St. Miehelsonas 

yra teks geras kalbėtojas, kaip 
laikraščiai rašo apie jį. 
tet ginčytis nėra ko. Palauksi- 
ne porą dienų, tai patys išgir
sime jo kalbą ir pamatysime jį 
mitį, o tada nebeireikės ir gin- 

jis kalbės pas mus 
7 vai. vakare, T.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoju 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Ijlinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiku Ijgų.

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 2bd0

Nebe reikalo vielcs lietuviai 
susidomėję, * nes čia pirrdiau 
kalbėjo pora kalbėtojų “Vieš
vėnų slrielčius” ir Andriulis ir 
tiek čia nesąmonių priplepėjo 
ir neapykantos prisėjo, kad 
vietiniai jaučias esą tik
ri proto ligoniai. Jie visą vil
tį (leda ant St. Michelsono 
Ii, pamatysime kokių vilkų 
ivies kaily butą.

druskų arba mlncriv 
n vidur 
k labn!
rekomenduoji

užk lėtėjimo.
vaintinė

kad ir
arba

jtiNų pinigu*
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

LENKŲ PRETENZIJOS SUTRUKDĖ EUROPOS 
f TAIKĄ

FRANCUZŲ IR ANGLU KALTĖ

LIETUVA PAtJSTA TUOS VILKUS

■*

no i c rnunPA gydytojas irUn< Ji r. KUnUrA CHIRURGAS
XniV Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 

-ivA > jr gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai..
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson 

Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12
TEL. AKM1TAGE 6145

st.

Chicagoje — paltu: •’ 
xMetams ....   $8.00

Užsimokėjimo kaina: 
Pusei metų ................................... 4.00
Trims mėnesiams .................  2.50
Dviem mėnesiams .................... 1.50
Vienam mėnesiui ............................ 7b

Chicagoje per neliotojus:
Viena kopija ................................. 8c

................ ....... ................. I Norėdama pakenkti adv. K. 
Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, Į V.11*'*1 Kalldidatureli į S.L. A. iž 

paltu:............................ Idinmkus, Brooklyno “Vienybė”
Metams ............... -.....................  $7.00 Į taikosi įkąsti “Naujienoms” ir
Trims mėnesiams...................... 1.75 rašo, kad joms “reikės visuo-
Dyiem mėnesiam......................... 1.251 menės paramos, reikės pinigų
Vienam menesiui ............................ 7ol . . , . ,,I bylinėtis su savo šerniukais .

(Atpiginta) I Tai yra besąžiniška msinuaci-
M e tams ....'...............   $8.00 Į ja. Visi žino gerai, kad “Nau-

SesiamsTZZZZ too Ijienos” dar niekuomet nekauli- 
Pinigus reikia siųsti palto Money Į no pinigų iš visuomenės savo 

orderiu kartu su uisakymu. reikalams. Ir apie tuos “ščrf-
I ninkus”, kurie ieško priekabių 
I prie “Naujienų”, taip pat visi 
i senai žino, kas jie per paukščiai: 
I tai yra amžinas “provininkas” 
I Jamontas, už kurių nugaros sto- 
j vi komunistinių intrygantų bu- 
I rys, išnaudojantis savo tikslams 
I tą nelaimingą žmogų!

Pati “Vienybė” gvoltu rėkia
TAIKOS BR1EŠŲ DŽIAUGSMAS — TIK AR ILGAM? prieš komunistus (nesenai ji net

• u ----—■ — I reikalavo, kad jie butų depoi-
Francuziškai-lenkiška politika vėl uždavė skaudų Į tuoti!), o tuo tarpu kai komuni- 

smugį tarptautinės taikos reikalu), sutrukdydama Vokie-|stai stengiasi pakenkti “Naujie- 

tlJOS įstojimą į Tautų Sąjungą. ■ t , I vjen^ dūda, mėgindama užmesti
Francuzų remiama, Lenkija norėjo įsiskverbti | lau-L š5|į ant musų dienl.aščiol 

tų Sąjungos tarybą. Tatai jai nepavyko. Bet jos preten-l Tai tikrai širvydiška taktika, 
zijos sužadino apetitus kitų valstybių, turinčių savus ga-l Tegu Brooklyno sentautinin- 
lingus globėjus. Ispanai ėmė reikalaut sau nuolatinės vie- kų organas nemeluoja, kad adv.. 
tos Tautų Sąjungos taryboje su Anglijos pritarimu, o Bra- Gu«10 kandidatūrą “Naujienos” 
žili j* iškėlė toki pat reikalavimą, pasiremdamas italais.
Galų gale Tautų Sąjungos kongresas, negalėdamas Pa- Llts save išduoda. Tie asmens, I 

.tenkinti tų reikalavimų/turėjo išsiskirstyti, nieko neat- už kuriuos “Vien.” stoja, jai ge- 
likęs. Iri yra dėl to, kad iš jų ji gavo

■■ .. ■■ ■ ■ —»v. . I riebią paskolą be “komišeno”.
Šis nepasisekimas gal ir nesugriaus Tautų Sąjungos, “Nauj.” gi jokių “sendvičių” iŠ 

bet jisai iššauks daug kivirčų tarptautinėje politikoje ir P L; A. nelaukia ir nenori Ady. 
žymiam laipsnyje sunaikins gerus Locarno sutarties vai- , A iždininkus del
sius* _ I to, kad jos laiko jį tinkamiausiu

s Locarno konferencijoje Europos valstybės jau buvo I žmogum tai vietai. Jokandida-I 
nutarusios eiti prie tikros taikos atsteigimo, pašalinant I turai pritaria daugybė Sus-o na- 
tuos nesutikimus, kurie nuo karo laiko tęsėsi tarpe buvu- rių, kurie neturi nieko bendra 
šiųjų priešų. Toje konferencijoje Santarvės valdžios pir- nei »u partijomis, nei su laikraš- 
mą kartą daugelyje metų tarėsi su Vokietija, kaip lygus p11*1 bizniais*_________
su lygiu. Vokietijos įstojimas į I autų Sąjungą turėjo ši-1 “INFORMUOJA” SAVO I 
tą susitaikymo darbą užbaigti. Dabar gi pasirodė, kadi AVEIjEH.
Europos diplomatams dar rupi daugiaus savo ambicijos! ---------
ir egoistiniai interesai, negu tarptautinė taika ir bendras! Kokiomis “informacijomis” 
tautų labas. Į komunistų spauda maitina savo!

, I skaitytojus, vaizdžiai parodo!
__ , . . . , „ . . . I “Laisvės” rašymai apie musų|Kad lenkai kartu su franeuzam suvaidmo Genevoje llžimtf} pozicij)> keikuno BimboJ 

purvinu taikos sabotazniiiky lolę^ tame nei a nieko nuo-1 Įjyiojg. Vienam paskutiniŲ savoj 
stabaus. Jie nuo senai yra pasaulio taikos ardytojai. Del Į numerių ji rėkia, Jcaip iš galvosi 
begėdiško lenkų smurto prieš Lietuvą, del užgrobimo Vii-Į išsikrausčiusi, kad “Naujienos”! 
niaus — jau per keletą metų kybo karo pavojus ties ry- Į stojusios už Bimbos skundikus, 
tll Europa I kad jos ne tik juos teisinusios, I

C , . , . . v. . i . a i , a . y I bet ir kėlusios į padanges. ’
Musų skaitytojai žino, kad ir tą lenkų smurtą prieš I . . i

Lietuvą tuomet rėmė daugiausia franeuzai. Ačiū francu-Į, l,sv skaitytojai gerai*zino,Į 

zų paramai, lenkai pasiliko užgrobtoje Lietuvos tenton- lse„ nebUVo. Kaip gi tad tas& 
joje ir iki šiol iŠ jos nesikrausto. • I Brooklyno šlamštelis galėjo pa- Į

■ ...........   I daryti iš balto juodą? Nu-gi ve Į
Bet yra nemažai kaltės ir Anglijos valdžios pusėje, I kaip. Jisai išpešė iš vieno “N.” 

kad tas Europos vilkas dabar sugebėjo sugadinti tarptau-ĮstraiPsnio kelioliką sakinių, ku-Į 
tinės taikos darbą Genevoje. Lenkus dalinai rėmė anglui1’10 tlllka ’° teziui paremti;! 
užsienių reikalų mimstens ChaMberlain. Kas zin, ką si- netjnka h. užpMęs trukstan I 
tam ponui del to pagiedos Anglijos žmonės, kai jisai pa-1 straipsnio vietas savais “ko-1 
grįš namo? ' . mentarais”, padarė “išvadą”,!

Čia mes matome skirtumą tarpe dabartinės anglų I kad taip sakiusios “Naujienos”!! 
'konservatorių valdžios ir buvusios darbiečių valdžios.Į “Laisvės” peckelis tvirtina,Į 

Kai MacDonaldas stovėjo prie valstybės vairo, tai Ang-|kad nuisų straipsnyje tiktai ke-| 
a • j-” • s a G • I llais žodžiais nupeikta skundas.!Ina vadovavo Europos taikos judėjime, ir per trumpą lai-L . . , ... . . . ., , ... ,tv. .t, . . i I tuo gi tarpu skundikų teisini-1ką Europa buyo padariusi milžinišką zmksnj priekyn. O mui esą pašvęsta ilgiausi išva. 

šiandie Angliją jau panaudoja savo tikslams atviri tarp- džiojimai. Tikrenybėje gi buvo 
tautinės taikos griovikai. I visai atbulai. Didesnioji dalis I

............ ...... ■■ ■ I straipsnio, kurį jisai cituoja, su-1 
Del nepasisekimo Genevoje džiaugiasi visi taikos J sidėjo iš skundo knfikos, o ne iš 

priešai — Italijos fašistai, Rusijos bolševikai ir visų ša- skundikų teisinimo . Ir prie! 
lių nacionalistai. Bet reikia tikėtis, kad jų džiaugsmasI tras P|mlesnis ..N?> straips. 
nebus ilgas. Vokietija anksčiaus at vėliaus tuies būt pi'i-lnįg pačiu klausimu buvo iš-1 
imta j Tautų Sąjungą, ir Tautų Sąjungoje turės paimti tisai pašvęstas skundo ir skun- 
viršų tos jėgos, kurios kovoja už taiką ir tautų solidaru- dikų kritikai. Paskui "N-se” 
mą........................................................................................................... I tilpo dar trečias straipsnis, kur Į

Turės del to, kad pasaulis, tiktai tuo keliu eidamas, V®1 buvo kalbama toje pat pra- 
gali susilaukti geresnės ateities , . . , “klyno komUnisitj šlamš-

Uz pasaulio taiką ir tautų solidarumą kovoja visų sa- tas ne tiktai to vJg0 nomini> bet 
lių organizuotieji darbininkai^ kurių pajėgos tolyn vis la- dar stačiui meluoja, sakydamas, 
biaus auga! • I kad “tik tiek ‘pasmerkimo’ ” Į

buvę “Naujienose”.
Koks gi buvo tas “skundiku i 

teisinimas” musų dienraštyje^ Į 
kuriuo “Laisvės” melagis taip I 
baisiai piktinasi? Kaip žinia, | 
“Naujienos” nurodė, jogeil 
Bimbos byla kilo dalinai per jo 
paties kaltę, nes jisai savo ne-1

TIKRAI ŠIRVYDIŠKAI.

žmoniškais plūdimais ir niekuo 
nekaltų asmenų niekinimais bai
siai suerzino C ir išprovokavo 
brocktoniečius. Ar šitas “N.’ 
nurodymas buvo neteisingas?

Kaipo faktų, kad palaidas 
Bimbos liežuvius sukurstė prieš 
jį Brocktono lietuvius, mes pa
minėjome tai, kad komunistų, 
atsiprašant, “kalbėtojas” vieša 
išdergė “Tėvynės” redaktorių p. 
Vitaitį, išvadindamas jį “kruvi
niausiu žmogžudžiu”. Ar “L.” 
užginčija šitą faktą? Ne. J 
praeina pro jį tylomis. Reiškia, 
ji pripažįsta, kad Bimba iš tiesų 
taip kalbėjo. Taigi provokacija 
Bimbos pusėje yra neužginčija
mas dalykas. O jeigu taip, tai 
kame čia yra nusidėjimas “Nau
jienų”, kurios tą provokaciją 
nurodė?

Iš to, kad brocktoniečiai, bėg
dami į teismą, pasielgė negerai 
(ir kvailai), ir kad jų skundas 
buvo visais atžvilgiais smerkti
nas, dar anaiptol neišeina, kac 
Bimba esąs angelas. Kaip tik 
jo byla aiškiausiai parodė, kaip 
pavojinga yra ta žmonių demo
ralizacija, kurią jisai iššaukia 
savo provokatoriškomis “prakal
bomis”. Jeigu mes nebūtume 
to nurodę, tai mes būtume nu
sidėję tiesai.

O “Laisves” peckeliai tauzija, 
kad mes rėmę skundikus! Ka
žin ar jie dar ilgai šitaip mulkins 
savo nelaimingus* skaitytojus?

Klaidinančios' 
Informacijos
“Naujienų” No. 33 tilpo Eltos 

paduota iš Vilniaus telegrama, 
kurioje klaidingai informuojami 
Amerikos lietuviai apie dalykų 
stovį Vilnijoj. Kadangi prisi- 
skaičius panašių informacijų ne 
vienas amerikietis gali padaryti 
klaidingų išvadų ir pertai turėti 
bereikalingų nuostolių, manau 
neprošalį bus parašius Tams
toms keletą pastabų apie tikrąjį 
dalykų stovį'lenkų okupuotose 
srityse. Kad “Vilniuje jaučia
ma nepaprasta pinigų stoka”, 
tai tiesa. Bet taip pat yra tiesa, 
kad ta stoka jaučiama ir visoj 
Lenkijoj ir nei kiek ne švelnes- 
nūj formoj, kaip pas mus Vilniu
je. Visur tie patys mokesčiai, 
tie patys valdininkai, ta pati 
tvarka ir ta pati stoka... Viena 
kuri sritis čia negali daryti išim
ties. Aršiausia čia visus smau- 
ga tai visokie mokesčiai. Mo- 

Ikesčius ima valstybė ,ima mies
tas, ima valsčiai, ima ligonių 
kasos. Ir tiek tų visokių mokes
čių, kad stačiai galva apkvaista 
ir dažnai tą patį mokestį tenka 
2-3 kartus užmokėti. Kadangi 

[mažne kiekvienas turi daugiau 
^mokesčiams išmokėti, negu kiše- 
nius išneša, todėl priversti pa
mažu paYsidavinėti savo “lak- 
monus”. Todėl atpigo nuosa
vybė, bet ne tiek, kaip “infor
muoja” Eltos korespondentas. 
Netiesa yra, kad centre miesto 
už 1000 dolerių galima butų 
pirktis 3 aukštų namus. Tokį 
namą ne tik už $1000, bet ir už 
$10,000 niekas neparduos. Jeigu 
už 1,000 dolerių ir galima butų 
pirkti.medinis namukas su ke- 
liasdešimts kvadratinių pėdų 
žemės, tai dar ilgai reikėtų pa
ieškoti kur noks gale priemiesčio. 
Bet tokie namai greičiau tiktų 
vištoms gyventi, negu žmonėms. 
Reikia pastebėti, kad nuosavybę 
pas mus visi išmoko labiau bran
ginti, negu pinigus, ir be didelio 
reikalo stengiasi jos ne‘išleisti 
iš savo rankų. Jeigu kas yrą 
priverstas parduoti namą arba 
žemes, tai moka pastatyti ir 
kaina. Bet tai ir visai norma
lu, nes su pinigais čia jokio biz- 
nioTie padarysi, ir bankuose lai
kyti pavojinga. • Taip pat yra 
heticsą, kad už .500 doleriij gali-i 
ma butų gauti 30 ha. žemės su 
triobesiais. Galima butų pasvei
kinti Eltos korespondentas, jei 
jis čia gautų už 5000 dolerių 15 
ha. žemės be triobesių. Iš to1 
matome, kad tasai informato

rius nedaug tesuklydo. Tiesa, 
arčiaii įaudonosios sienos žeme 
kiek pigesnė, bet vis savo kainą 
turi. Daugelis jau apsiprato su 
tą siena ir ne taip jos dabar bai
dosi. Visiškai nesuprantu, kam 
panašios informacijos yra reika
lingos? Išeina taip, kad atsive- 
žuš čia 1000-2000 dolerių galima 
butų kalnus nuversti. Tuo tar
pu 1000 dol. čia jau ne taip di
deli pinigai.' Reikia labai mo
kėti gyventi, kad su 1000 dolerių 
galima^ butų čia metus pragy
venti. Apskritai imant, inteli
gentui žmogui su nedidele šei
myna reikia į metus išleisti ma
žiausia 12000 dolerių pragyveni
mui ir tai labai dar taupiai gy
venant.

“Galiliejušų” ir “varšaviakų” 
bėgimas iš Vilniaus taip pat iš 
piršto išlauštas. Tie ponai čia 
taip įsitupėjo, kad jų ir su ka- 
čerga neiškrapštysi. Jei dalis 
jų ir išnyko, tai gal tiktai tie,

mxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxmxxxxxxxxxxxxxxx

Apie Įvairius Dalykus.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXX1

Sir Basil Zaharoff’o nepaprastas romanas

Turtingiausias Europoj žmogus
ILady Zaharoff, buvusios ku

nigaikštienės de Villafranka de 
los Coballeros, mirtis vėl 1 at
kreipė pasaulio dėmesį j Sir 
Basil Zaharoff’ą. Zaharoff yra 
Europos mistcriŠKas žmogus. 
Po .pasirašymo paliaubų lordas 
Beaverbrook apie Zaliaroffą 
rašė sekamai: “Tautų likimas 
yra jo sportas, armijų žygiavi
mas ir valdžių veikimas jo 
specialia pamėgimas. Kai atsL 
randa karo pavojus, las miste
riškas žmogus slankioja po be
sikankinančių Europą”.

Zaharoff yra skaitomas tur
tingiausiu žmogumi Europoj, 
Jis kontroliuoja visose Europos 
dalyse daugelį gelžkelių, ka
syklų, laivų, fabrikų, laikraš
čių, bankų ir viešbučių. Jis 
kontroliuoja Vickers, Ltd,. di
džiausią britų ginkų dirbimo 
kompanijų; Royal Dulch Shell, 
didžiausią Europos aliejaus 
kompaniją; Credit Lyonnais, 
Erancijos žymiausių banko kor
poracijų, ir yra skaitomas sa
vininku Mente Carlo ruletkos.

Paslaptis dengia jo praeitį 
Nė vienam laikraštininkui ne
pasisekė iš jo nieko išgauti. 
Spaudai jis tik tiek tora pareiš
kęs, kad jo motina buvo grai
kė, tėvas rusas ir gimęs Kon
stantinopoly. Anglų titidas jam 
buvo suteiktas tuo laiku, kai 
Lloyd George buvo premieras'. 
Fantastingų dalykų pasakoja
ma apie Zaharoff’ą. Bet jis ty
li. Kartą, sakoma, jis buvo 
parašęs savo atsiminimus, bet 
vėliau sudeginęs juos.

Draugo pasakojimas
Daug kalbama apie Zaha- 

roff’o nepaprastą romanų. Esą 
jis laukęs 40 metų mylimos mo
ters, kol, ant galo, su ja 1924 
m. apsivedęs. Buvusis salos 
Carfu gubernatorius 1922 metų 
rudenį amerikiečiams Atėnuose 
štai ką papasakojo:

“Aš pažinau jį, kai jis dar 
buvo jaunas žmogus Atėnuose”, 
sakė gubernatorius. “Jis buvo 
labai energingas ir sumanus, 
kaip paprastai yra visi salose 
gyvenantys graikai, šių dienų 
sumaningiausi graikai paeina 
iš salų. Zaharoff1!) motiha bu
vo kilusi iš Aegean salų, nors 
jis pats gimė Konstantinopolyj.

“Kai jis jaunystėj atvyko j 
Atėnus, jis buvo taip jau ne
turtingas, kaip Stadium gatvės 
ubagas. Bėgiu kelių metų jis 
darė sau prugyevnimų kaipo 
vertėjas ir privatinis sekreto
rius. Aš dirbau tuo laiku val
džios įstaigoj ir tik kelis d radi- 
nūs teraudavau i savaitę. 
Bendras neturtas suartino mu
du. Zaharoff buvo gyvo proto 
Žmogus ir visą laikų planavo. 
Jis pasižymėjo nepaprasta mag- 
letiška asmenybe, ir aš stebė

jaus, kad jis lėtai teprogresuo- 

kurie atsidūrė į Lukiškius. Kai 
del butų, tai Vilniuje ištiktųjų 
pastebima įdomus apsireiški
mas. Pora metų atgal už bu
tą centre miesto galima buvo 
gauti 3000-5000 dolerių, žiūrint 
punkto ir buto didumo. Gi da
bar butų kiek nori ir be jokio 
primokėjirtio. Daugiausia kų 
reikalauja, tai rendą už metus 
iš kalno užmokėti. Bet tai dar 
nereiškia, kad Vilnius “apsičys- 
tija”. Kadangi iš butų savinin
kų lupa didelius mokesčius, tai 
daugelis likvidavo savo butus ii 
pasitenkina vienu — pora kam
barių, o kiti iš miesto persikėle į 
priemiesčius, nes ligi šiolei Vil
niaus priemiesčiai buvo labai 
skystai apgyventi. Tuo budu 
išvengia didelių mokesčių.

Taigi, lenkų bėgimo iš Vil
niaus visiškai nematyti, ir ga 
daugiau jų čia atbėga, negu iš
bėga. — As. Av.
Vilnius, 1 kovo 1926 m.

i 
M

“Vienų dieną nusišypsojo jam 
laimė. Tai įvyko šiame pat 
viešbutyj. Britų Vickers gink
lų firmos agentas atvyko į 
Atėnus daryti biznį su valdžia 
Aš buvau paskirtas globot 
agentų. Kai tas agentas papra 
šė manęs rekomenduoti jam 
gerą sekretorių ir vertėjų, man 
tuoj atėjo j galvą Zdhąrolf, ku
ris tuo laiku neturėjo darbo.

Patiko agentui
“Zaharoff jau tuo laiku ži

nojo apie dešimtį kalbų, o 
ypač gerai kalbėjo angliškai, 
ispaniškai ir franeuziškai. Vic
kers agentas pasamdė jį, mokė
damas jam penkis svarus ster
lingų savaitei. Toki alga tais 
laikais mums atrodė staciog 
pasakiška; jo savaitinė alga 
buvo didesnė, negu mano mė
nesine.

“Zaharoff prie Vickers atsto
vo dirbo apie tris mėnesius. 
Trims mėnesiams parbaigus 
atstovas grižo atgal į Londoną; 
bet Zaharoff jam tiek patiko, 
kad jis pasiūlė jam vieta Lon
dono ofise. Jaunas sekretorius 
pasiūlymą priėmė, ir nusipirkęs 
nauja drabužių Čilę išvyko į 
Angliju,

“Tuo pačių traukiniu kelia
vo į Franciją jauna ispanė, 
Nors ji vos 17 metų teturėjo, 
bet jau metai kaip buvo vedusi 
su Ispanijos didžiūnu. Jos ve
dybinis gyvenimas buvo gan 
laimingas, kol ji sutiko Jau
nąjį Zaharoff’ą. lai buvo mei
lė iš pirmo pasimatymo. Ispa
nė buvo lydima senos giminai
tes, bet ta priežiūra, matyti, ne
sulaikė jaunųjų nuo pasimaty
mo. Zaharoff visiškai užmir
šo apie Londonu ir pasiliko Pa
ryžiuj tol, kol jo mylimoji ne
išvyko į Ispanija.

Ispanės sumanymas
“Nėra abejonės, kad jųdvie

jų meilė buvo nepaprasta. Bet 
ispanė suprato, kad jųdviejų 
meilė buvo beviltinga. Persky
ras gauti katalikams ispanų 
teismuose, nėra jokios galimy
bes. Priegtam Zaharoff buvo 
tik avanturistas be jokios atei
ties. Paskutiniame jųdviejų 
pasimatyme ‘Zaharoff prisiekė 
pasilikti jai ištikimas iki gy
vos galvos.

“Jauna moteris buvo praktiš
kesnė—ji ragino savo mylimąjį 
ieškoti laimės; ir — kas gali 
pasakyti?—ka ateitis jiem
dviem lemia! Norėdama sura
minti Zazaroff’ą, ji pašnibždėjo 
jam j ausį, kad jos įtaka Is
panijoj yra didelė. Tad jeigu 
kartais jis sumanytų gauti iš 
ispanų valdžios užsakymų gink
lams, tai ji dės visas pastan
gas, kad tas užsakymas jam 
tektų. x

“Kai ji apleido Paryžių, Za- 
haroff’o galvoj gimė naujas1 
planas. Ofiso darbas jo ne
traukė. Jis sumanė atlikti to-

George W. Hotchkiss iš 
Evanston, III., kuris numirė ko
vo 1 d., turėdamas 95 m. am
žiaus. 1849 m. jis buvo tarp tų, 
kurie vyko į Californiją aukso 
ieškoti.

kius darbus, apie kuriuos visas 
pasaulis kalbėtų.

“Atvykęs į il.ondoną, jis už 
paskutinius pinigus nusipirko 
drabužius ir nuvyko į Vickers 
ofisą, kur pareiškė, jog jis ga
li gauti iš ispanų valdžios stam
bius užsakymus.

Jo progresas

“į plausimą, kokiomis sąlygo
mis jis nori dirbti, Zaharoff 
atsakė, jog jis ims nedidelį ko
misų, bet užtat firma turės 
priimti jį dalininku, jeigu jis 
gaus užsakymų 1,000,000 svarų 
sterlingų. Po trumpų derybų 
jo pasiūlymas buvo priimtas, ir 
jaunas Zahhroff išvyko į Ispa
niją. Dviem mėnesiam prairę- 
gus, jis sugrįžo su daug dides
niu užsakymu, negu vienam 
milionui svarų sterlingų.

“Nuo tos dienos Zaharoff’ui 
pradėjo nepaprastai sektis. Jis 
tapo žymiausiu Europos ginklų 
pardavėju. Jis gaudavo reikia
mų informacijų • ir tinkamai 
jomis pasinaudodavo. Aciu savo 
agentams, jis žinodavo kiekvie
nos valstybės mllitarinius pla
nus ir resursus. Jeigu viena 
valstybe apsiginkluodavo iki 
tokio laipsnio, kad ji pasidary
davo pavojum kitai valstybei, 
tai Zaharoff padėdavo silpnes
nei valstybei apsiginkluoti.

“Krupps bijojo jo labiau, 
negu bile vieno kito žmogaus 
pasauly. Kai kilo karas, Zaha
roff, žinoma, susidėjo su vokie
čių priešais”.

Kalbadama, kad Zaharoff 
prisidėjo prie išdirbinio grynai 
militarinio pobūdžio planų. 
Puolimas Salonikų buvęs jo 
sumanymas.

1924 m. ispanė, Zaharoff’o 
jaunystės dienų mylimoji, tapo 
našlė. Dviem mėnesiam prabė
gus po jos vyro mirties, ji apsi
vedė su Zaharoff’u, kuris laukė 
jos 40 metų. Bet šiomis die
nomis ji pasimirė, ir misteriškas 
Europos žmogus pasiliko naš
lys. K. A.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St., Chicago
Phone Canal 2501

--------------



Penktadienis, Kovo 19, 1926

Sveikatos Dalykai
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MEDIKALĖ PRIEŽIŪRA 

MOKYKLOSE

laikraščiai 
ii žmonės 
nepaprasti 
tos pačios

Pasitaiko, kad kasyklose už
griuvo daug darbininkų; neti
kėta ekspliozija apakina ir už- 
kur’ina daug žmonių; teatio 
lubos įtūžta ii užmuša daugy
bę, ir tuojaus visi 
tas nelaimes skelbia 
įdomauja, nes Jai 
atsitikimai. Vienok
apklinkės mokyklose daugiau 

 

vaikų ii^mga raišų protuose ar
ba kum e, turėdami nesvei
kas akis ausis, negu nuimant 
visas nelaimes ir suskaitant 
visus nelaimingus atsitikimus. 
Ir tai yra dėlto, kad žmonės 
užinteresno i tuo dalyku.

Daugiau negu trečdalis iš
egzaminuotų vyrų buvo atrasti

netinkamais kareiviavimui. Tas 
netinkamumas paėjo nuo ne
priežiūros kūdikystėje, kuomet 
visus trukumus butų buvę ga
lima pagerinti ar panaikinti.

Apskaitliuojama, kad šioje 
šalyje randasi apie dvidešimts 
penki milijonai mokyklos vai
kų. Tame atsitikime, apie sep
tyniolika milijonų iš jų negau
na tinkamos priežiūros sveika
tos atžvilgiu, kuomet mokyklų 
lanko. Vaikai yra reikalauja
mi įstatymu priverstinai mo
kyklas lankyti beveik visose 
valstybėse, bet tik biskį dau
giau negu puse tų valstybių te
turi medikalės priežiūros įsta
tymus, ir tie įstatymai veikia 
tik miestuose ir parinktuose! 
d įstrik tuose.

Jungtinių Valstybių Viešos
Frank Carter, kuris mieste 

Omaha, Nebr., nušovė kelis žmo
nes. Policijos suimtas, jis aiš
kinosi, kad turįs patraukimą 
šaudyti.

pataps jūsų ištikimiausi^ 
durnų draugu kolų kada nors 

turėjote

•' -u*

Lietuviški

Columbia
Rekordai dėl Kovo mėn.

Velykų Rekordai
10 colių 75c.

2 (Sveika Maria, Karužiutė Soprano 
^"‘^^(Ave Maria, Lotyniškai, Olga Roller, Soprano

(Linksma Diena Mum* Nušvito, Jonas Butėnas, Basso 
r.49l l(|»u|kim Ąn( Kelių, Jonas Butėnas, Basso
t'ior (Daržely Alyvų, Jonas Bv..ėi.;.s, Basso

(Jėzau Kristau Maloniausias, Jonas Butėnas, Basso

Naujai Išleisti
10 colių 75c.

Tavęs Aš, Mergelė, Kastancija Menkeliuniutė Sop.
' 1 (Vai Močiutė Mano, Kastancija Menkeliuniutė, Soprano 

Pirmutiniai du rekordai didžiausio lietuvių Operos tenoro 
Juozo Babravičiaus, išimtinai Columbia Artisto.

10 colių 75c.
IKO MI-T Kur Bakūže Samanota, Juozas Babravičius, Tenor

1 1 (Aguonėlės, Juozas Babravičius, Tenor
12 tolių $1.25

I61002F (Karvelėli, Juozas Babravičius, Tenor
r (Plaukiu Sau Laivelis, Juozas Babravičius, Tenor 

Rinktinis surašąs populiarių rekordų

10 colių 75c.
16000E Beržyną Eina Ona, Kostas Sabonis, Baritone

r (Atvažiavo Sveteliai, Kostas Sabonis, Baritone
iflAni y (^' b'tant Aušrelei, Jonas Ramanauskas

(Kam šeriai Žirgelj, Jonas Ramanauskas
1kftftlP(Dzim(lzi-Drimdzi, Vanagaitis, Dineika ir Alšauskas 

(Futbolas, A Vanagaitis
COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY 

New York City
Pardavmui pas visus Columbia pardavinėtojus

BANKINIS PATARNAVIMAS
TAUPYMO SĄSKAITOS gali būti atidaryton Bile 
biznio dienoje nuo 9 ryto iki 2 po pietų. Suhatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. 3% nuošimčiai išmokami 
du nyk j metua.
INVESTMENTAI pasiūlomi per musų Bonų ir Real 
Estate Paskolų departmentą įeina augštos rųšies in
dustriniai, public utility, geležinkelių ir municipa- 
liai bonai taipgi pirmi teisėti morgičiai ant (reng
tų Chicages sųvaačių.
UŽSIENINIŲ KELIONIŲ BIURAS patarnąuja čio
nai ir užsieny ir suteikia patarimus apie visas svar
besnes keliones, pagelbsti įsigyti pas pertus, vizas, 
ir t. t. be užmokesčio. Parduodame laivakortes į vi
sas dalis pasaulio.

Frank OjVVetmore, čermanas Melvin A. Traylor, Prezidentas
Savastis šėrininkų iš The First National Bank 
of ( hieauo Suvienytų re^uraų .$450,000,000

Dearborn, Monroe ir Clark Street, Chicago

dalyse.
pagelbą paro-

Sveikatos Biuras ilgų laikų ty
rinėjo vaikų fizinę padėtį įvai
riose šios šalies

Prieš duosiant
do reikalingumų iš pirmo per
žiūrėjimo, bet dauguma kitų, 
kuriems reikalas yra didesnis, 
neparodo jokių ligos ženklų 
ant pirmo peržiūrėjimo tol, kol 
pasidaro pervėhi sulaikyti pa

Dauguma tėvų ir motinų no
ri, kad jų vaikams mokyklose 
sektųsi. Jie nori, kad jie ki- 

I tus viršytų moksle, ir kad gau 
tų kuogeriausį mokslų. Tam 
tikslui reikalaujama sveikas 
protas sveikame kūne. Vaikas 
turi būti fiziniai sveikas, kad 
galėtų priprasti prie atmainos 

prisitaikyti prie mokyklos 
kambario. Mokyklos kambaryje 
patėmijami visi tie trukumai, 
kurie pirmiau nebuvo matomi

Vaikas geroje sveikatoje ga
li greitai, mokykloje progresuo
ti, bet vaikas budąmas prasto
je sveikatoje, netik kad nega
lės progreso daryti, bet gąh 
bųti nukeltas žemesnėn kleson. 
Toks vaikas gali labai moksle 
nusiminti. Tai yra viena iš 
priežasčių, kodėl vaikai daugu
moje atsitikimų apleidžia mo
kyklas labai anksti. Tėvai kar
tais nesupranta priežasties, ko
dėl jų vaikai negali išmokti ar
ba progresuoti greičiau, ir ne
žino, kad jų -vaikai fiziniai nė
ra tinkami. levu ir motinu v 
priedermė yra sužinoti, kiek 
tik galima, apie jų vaikų svei
katą. Kad tai padarius, reikia 
reikalauti, kad visi vaikai mo
kyklose gautų medikalj išegza- 
minavimą, kad visi fiziniai tru-

mokykloje, kurių tavo vaikai 
lanko, nėra daromas niedakalis 
iSegLunir.iv’mas, reikia savo 
vaikus vesti pas savo gydytoją.

Keikia atminti, kad maži 
trukumai gal’ tapti dideliais 
trukumais vaikui pradėjus mo
kyklą lankyti. Jei tie truku
mai nebus tuojaus panaikinti 
arba pagerinti jie gali privesti 
prie netekimo ambicijos .r ini
ciatyvos, ir vaikas gali užaug
ti negalėdamas pats savęs už
laikyti ir tų, kurie jam pride
rėtų užlaikyti.

Paprasčiausia mokyklos am
žiaus vaikų trukumas, tai blo
gas matymas. Kareivis, sugrį
žęs iš pasaulinio karo, kuris 
turi gerą sveikatą, bet negali 
matyti, yra visų apgailestauja
mas. Apsunkintas visam am
žiui jis turės ieškoti tokio už
siėmimo, kuris nereikalauja 
akis vartoti. Vienok yra daug 
vaikų ir mergaičių, kurie tam
pa aklais kasmet Jungtinėse 
Valstybėse vientik dėl nepri- 
žiurėjimo ir nepaisymo.

Trakoma^ yra kroninė akių 
liga, kuri priveda prie aklumo, 
jei nėra gydoma tinkamai, ir 
ši liga pradeda laitai išsiplėto
ti Amerikos mokyklose. Jei 
mokykloje nėra medikalės prie
žiūros, tai negali būti tikras, 
kad. tąvo sūnūs ar mergaitė, 
tavo sesuo ar brolis, sėdi arti 
vaiko, kuris turi trakonių, ir

Camel yra sveikas, duosnus draugas milijo
nams patyrusią rūkytojų. Galite apeiti toli- 

. miausius plotus, galite mokėti kiek galite, 
vis Camel pasiliks ištikimiausiu durnų 
draugu, kokį kada nors esate turėję. Jis vis 
jus trauks, jis nepaliks cigaretinio atsidavi
mo, ir nesigailėsite rūkę Camel nei vieną, 
dieną, nei visą amžių. Jumyse vis bus pilnas 
ir kvapningas durnų užsiganėdinimas, pri- 
duodąs smagumo gyvenimui, kada tik 
Camel užsidegsite.

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

i

1

i

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

Jei jus dar nežinote Camel gerumo, paban
dykite juos. Mes kviečiame jus palyginti 
Camels 
kainos.

su bile esančiu cigaretų, nežiūrint 
Imk Camel.

Camel

*

kitiems

skaičius 
prastas

nuo kurio ta liga gali 
prilipti.

Gana didelis vakių 
musų mokyklose turi 
akis ar kokių nors akių ligų.
Daugumoje atsitikimų neprie
žiūra gali privesti pro aklumo 
užaugs, o kituose atsitikimuose 
vaikas negali laikytis su kitais 
moksle užaugus, o kituose at
sitikimuose vaikas negali lai
kytis su kitais moksle vien tik 
kad negali gerai matyti. Kiek
vienas vaikas turi būti nors 
sykį j metus gerai - įšegząmi- 
nuejamas, kad išvengus ligų, 
kurios apsunkina kaiti protines, 
taip ir fizines pa jėgas.

Prastos akys sulaikys tavo 
vaikų moksle, ir jei tuojaus ne
bus prižiūrimos, tai akys gali 
būti amžinai sugadintos.

Geros ausys, taip-pat kaip 
geros akys yra reikalingos vai
kui, kuris nori greitai irtis 
mokslo bangose. Medikalis iš- 
egzaminavimas parodys ausų 
padėtį, ir tinkamas gydymas 
gali visus trukumus prašalinti, y %

Medikais mokykloje priežiū
ra atranda adenoidus ir tonsi- 
lus. Dažnai vaiko progresas 
mokykloje pagerinamas, kuo
met jo tonsilai 
Taip 
ma j

Ai
tą vo
į tvirtus vyrus ir moteris? Jei 
taip, tai stengkis, kad sveika
tos biuras rūpintųs 
mokyklose priežiūra, 
nas vaikas turi teisės

dantis.
nori, kad 
kaimynų

esti išėmami.
atydos kreipia-

tavo vaikai ir 
vaikai užaugtų

mcdikale
Kiekvie-

buli svei-

kas ir reikalauti, kad jo svei
kata butų npsaugojama*

s [FLISJ.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugų —< 
Skaityk Naujienas.



Lietuvių Rateliuose.
' Bridgeportas

š indi e S. Michebmnas kalba 
Mildos svetainėj.

šiandie vakare “Keleivio” 
Redaktorius S. Michelsonas bus 
Bridgeporte — Mildos svetai
nėj. Tai bus paskutinė jo pra
kalba Chicagoj. kadangi rytoj 
bus vakarienė, o nedėlioj kalbės 
jau Roselande ir Indiana 
Harbor. Taigi visi, ki)r dar ne
girdėjote d. S. Michelsoną kal
bant, šiandie vakare būtinai bu
kite Mildos svetainėj. Tai jū
sų paskutinė proga užgirsti d. 
Al ichelsonii.

šeštadieny, kaip žinia, bus 
vakarienė artimesniani susipaži
nimui ir atsisveikinimui su d. 
Michelsonu.'

Stengkimės visi joje būti, nes 
galėsime kartu ir pasilinksmin
ti. Yra paimtos abi Liet. Audi
torijos svetainės, taip kad ren
gimasis prie šokančiųjų, ar be
sikalbančiųjų. Muzika bus ge
ra, o ir vakarienė taipjau bus 
nepaprasta. Įžanga pigi 
$1.00.

Ak. tas siurprizas neduodi 
man ramumo. Vakar mačiau 
LSS. VIII Rajono organizatorių 
jau po Town of Lifke belaks
iant. Maniau, kad jis vis dai 
munšaino katiliuko j ieško, bet 
apsukęs keletą blokų jis įlindo į 
J. J. Zolp raštinę, to paties, kur 
ant kampo 46 ir Paulina gatvių, 
gražiame real estate. Ten jis 
užsidaręs su p. J. J. Zolp kabine
te apie kaž-ką ilgokai posėdžia
vo. Norėjau nors per rakto 
skylutę pažvelgti ir per plyšį pa
siklausyti, bet gražioji panelė 
raštinėj manęs neprileido.’

Išėjo iš kabineto linksmas ir 
nubėgo prie gatvekario. Ban
džiau vytis, bet kur tu jį pavysi.

Ko jis ten lankėsi? žinau, 
‘ kad namo neketina pirkti. Tik 

prisiminiau, kad p. J. J. Zolp yra 
geras dramų rašytojas ir taip
jau labai geras vaidyla. Gal čia 

Taupykit 
Vynioki1US

GavimuiVertingąDovanąDykai
Išsiuvinėtais kraštais staltiesės, 
peiliai, šaukštai, duodami dykdi 
už American Family Muilo vy- 
nioklius ir American Family Fla- 
kes skrynutes nuo Balandžio 8 iki 
17 įskaitant. Jys negalite nusi
pirkti geresnio muilo, todėl pirki
te dabar ir gausite tas dykai do
vanas.

KIRK’S •

AMERICAN 
FAMILY

SOAP
I

ŠMOTUOSE ARBA SKIEDRELIŲ FORMOJE

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET -rT"
Tel. Kedzie 8902

------  % :< v s s t W
3514-16 Rooserelt Rd. X fvaMSH

Arti St. Louis Av«.
CHICAGO, ILL.

paslaptis ir ghidi, bet dabar at
spėk tu, žmogus, i

Na. šiandie vakare, Mildos 
svetainėj viską sužinosiu, — ža
dėjo juk. — Bridgeportietis.

Cicero
Draugystės Lietuvos Karei

vių šeimyniška vakarienė kovo 
7 d. pavyko visais atžvilgiais. 
Nors snigo visą dieny ir šalta 
buvo, o į vakarą dar šalčiau, 
taip kad net buvo baugu išeiti 
per duris, bet tokis oras mažai 
sulaikė ciceriečius. Vieni važia
vo j Naujienų koncertą, bet 
apie 200 žmonių atėjo ir j va
karienę Liuosybės svetainėje.

Apie 9 vai. vak. fotografas 
P. Pučkorius pasistatė savo 
npaiata ii- iHiėmė foto«iafijn tų 
12 vyrą, kuine gavo dovanas 
(turėjo būti 14, bet du pavėla
vo). Prieš įteikiant dovanas, 
komiteto narys S. A. Stankevi- 
če pasakė prakalbą apie tas 
dovanus ir draugiją. Gavę dova
nas po aukso žiedą,,tie gar
bės draugai sėdosi už stalo, 
kartu sėdosi jų šeimynos ir vi
si svečiai. Valgius gamino ir 
pi ie stalų tarnavo vieni vyrai 

tos draugijos nariai ir jie 
tarnavo taip, kad išrodė, jog 
jie butų geriausio hotelio pa
tarnautojai ir vyre jas; pasta- 
i lieju buvo S. A. Stankeviče.

Kiek užkandus prasidėjo pro
ga amas. Pirmiausia suvaidinta 
komediją “Namai Pragarai”. 
Vaidino patyrę vaidylos, J. 
Dambrauskas ir V. Deveikaitė 
ir suvaidino gerai. Kol sceną 
sutvarkyta, sekė prakalbos. 
Kalbėjo di-jos pirmininkas J. 
Takažauskas ir visa eilė gavu
sių dovanas, kurie padėkojo 
draugijai, rengimo komitetui 
ir visiems svečiams. Po to sekė 
nuizikalinis programas, kurį iš
pildė A. P. Kvederas, .1. Uktve- 
ris, V. Deveikaitė ir M. Iva
nauskaitė: Taipjau dainavo M. 
Kulaitė, akomponuojant p-iei 
Skiriutei. P-lė Stankevičiūte 
dviem atvejais šoko klasinius 
šokius, o p-lė šaputis gražiai 
skambino pianu. Visi progra
mų dalyviai publikai patiko ir 
ji nesigailėjo katučių. Bema
tant prisiartino vidurnaktis iri 
tada visi išsiskirstė.

t

NAUJIENOS, Chicago, III,

Draugystės ir rengimo komi
teto vardu tariu širdingą učių 
programo dalyviams, rėmė
jams, biznieriams ir visiems 
darbuotojams, kurie tik prisi
dėjo prie šių musų iškilmių su
rengimo. Kam gi nepatiko — 
atleiskite, ateity stengsimės 
dar geriau pasirodyti.

Sek r. K. P. Deveikis.

Dar vienas “Open Forum” 
( šį sekmadienį, Liet. Audito
rijoj, turėjo prasidėti eilė P. 
Grigaičio- paskaitų iš kultūros 
istorijos. Bet pastaruoju laiku 
P. Grigaitis buvo susirgęs ir 
nors dabar yra jau kiek pasvei
kęs, bet visgi dar negalės atei
nantį sekmadieni laikyti pa
skaitą. Tai vieton paskaitos ir 
ilteiiianlj sekmadienį bus

“Open Forum”. “Open Forum” 
yra rengiamas labai gyvu klau
simu, kuris kiekvieną apeina, 
būtent. “Ar reikalinga yra 
prohibicija?” lai yra labai 
gyvas dienos klausimas. Mes
šioj šaly turime prohibicija ir piečiams vaidyla, Surprisb 
matome visas jos geraK ir blo-. vaidins larulio rolę,
gas puses. Susirinkę galėsime Į 
apsvarstyti gerąsias . ir blogą- Juokų šventė 
sias prohibici jos puses ir nu-j------------
sverti ko daugiau yra prohibi- Sako švęsime naujo veikalo 
cijoj gerumo ar blogumo ir “juokų šventę”. Kas matė per 
tada patys pamatysime ar ji rakto skylutę repetuojant “Suv
yra šiai šaliai reikalinga ir nau- prise Palty”, tas nepasijuto 
dingą. Referentu šiuo gyvu kaip j kuprą sftaugo. žingeidi! 
klausimu bus inž. K. Augusti- labai pasižiūrėti, tik nenor leis- 
navičius. Kiekvienas gi, kuris ti. Sako,'ateikit 21 kovo Į 
lankė paskaitas žino, kad K. Goodman teatrą, ten pamatysi- 
Augustinavičius klausimą išna- te mus visus pasipuošusius gra- 
grinėja nuodugniai ii visapu- žiais kostiumais. Tartiliene, 
siškai. ‘ štiimienė ir Katriutė nežino

“Open Foram” bus lygiai 
10:30 vai. ryte, Liet. Auditori
jos mažojoj svetainėje. Po re
ferento bus diskusijos. Visi 
kviečiami atsilankyti. — B. x

floseland
Ir mes sulauksime svečią St. 

Michelsoną

Pagalios ir mes susilauksime 
tokio svečio, kurį mes džiaugs
mingai priimsime ir visi eisime 
jo prakalbų klausyti. Tai “Ke
leivio” Redaktorius S- Michelso
nas. Mes džiaugiamės, kad S. 
Michelsonas mus neaplenkė ir 
nors vos kelias dienas lankyda
masis Chicagoj, nusitari . 
mums pasakyti prakalbą.

S. Michelsono prakalbos bus 
nedėlioj, kovo 21 d., 1 :3O vai. 
po piet, C. Strurnilo svetainėje, 
158 E. 107 St.

Visi rosclandiečiai ir apielin- 
kių lietuviai bukime šiose ne
paprastose prakalbose, o nėra 
abejonės, kad daug naujo už- 
girsime. 'lai yra musų viena
tinė proga pasimatyti su “Ke
leivio” Redaktorium ir užgirs
ti jo prakalbą. —Reporteris 

■■■■■■■«■■■■■■■■■■■!

Matai Kas Dedasi? ,

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

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
om u■■ «h «« «11m • ■ •

kur rasti modelius savo puoš
numui. “Birutės” choras naujus 
rubus sius. Vyrai siudysis bal
tas kelnes, mergaitės darys 
lenktynes su žibučiais dėl trečio 
akto, kuomet “surprise party” 
surengia larulio namuose. Vie
na Poškienė bus originaliam 
bučerkos kostiume. “Propeso- 
rius” burdingierius laukia 
baltų, kaimiškų, kelinių pri- 
siunčiant iš Bostono nuo Dzim- 
džių.

Visi ruošiasi ir mes nesnaus
kime. NaUjaa teatras, naujas 
vaidinimas mus verčia pasipuo
šti tai šventei kūne ir sieloj. A. » I »

KAS, KUR, KĄ KALBA 
APIE “SURPRISE

PARTY”.

Pastaruoju laiku chicagiečiai 
labai susidomėjo musų gerbia
mo muziko-kinėjo nauju veika
lu. Su didžiausiu nekantrumu 
visi laukia primieros “Surprise 
Party”, kuri įvyks sekančio 
nedėldienio vakare, Goodn'ian 
Memorial teatre, štai ką neku- 
rie užklaustieji sako apie “Bi
rutę” ir gerb. Vanagaitį:

P. V. Sarpalius: Labai graži 
muzika. Yra ir lietuviško “džia
zo”. Patiks visiems.

Dr. C. K. Kliauga: Naujoviš
kas ir originalus veikalas. 'Lo
kio dar neturėjome. Publikai 
labai patiks.

l>r. K. Draugelis: Vanagaičio 
muzika yra naujovinė. Ji ypač 
tinka jaunajai gentkartei. Lie
tuviai privalo Vanagaitį tinka
mai įvertinti.

A. Bierzynski: Apie Vanagai
tį ir “Birutę” turiu kuoaukš- 
čiausia nuomonę. Manau, kad 
tiek žmonių eis pažiūrėti “Sur
prise Party”, jog teatre neliks 
nė vienos vietos dykos.

Dr. į*. Zalatoris: Kiek girdė
jau, dalykas yra “orait.” Va
žiuosiu pažiūrėti. Paskui galė
siu daugiau ką pasakyt.

— Perspiring Reporter.

Del artisto Babravi
čiaus koncerto

Kovo 26 d. Orchestra Hali 
salėje įvyks artisto J. Babra
vičiaus koncertas.

I Turėjome mes daug visokių' 
koncertų ir koncertėlių, bet šis 
bus visų koncertų vainikas. At

virai kalbant, kol kAs Amerikoj 
mes tik vieną pirmos rųšies 
daininininką teturime, — ir 
juo yra artistas Babravičius.

į O jeigu taip, tai kiekvienas 
musų privalo išgirsti p. Babra
vičiaus koniertą. —S.

Smagiausia Ekskursija 
LIETUVON

7 ai Bus Naujienų Ekskursija
Gegužio-May 15 dieną, 1926

WHITE STAR Linijos Laivu MAJESTIC

J. J. STRAZDAS, Generalk 
Naujienų Agentas,- Detroit 
Mich. bus šios Ekskursijom 
vedėjas ir palydovas. Jis; 
taipgi aprūpina detroitie- 
čius prisirengimo reikalais; 
padaro reįkalingas popie- 
ras, parduoda laivakortes ir į 
gelžkelio tikietus ir suteikia 
patarimus visuose kelionės 
reikaluose.

Jo adresas:
’ 1711 — 24th Street, ’ 

Detroit, Michigan.

WABASH GELŽKELIS
, . ' , I

EKSKURSIJA prasidės iš Chicagos Dearborn stoties trečiadieny gegužio 12, 11:30 
vai. vakare. Chicago bus pirmas susijungimo punktas, čia suvažiuos Naujienų 
ekskursantai iš visų aplinkinių miestelių ir susijungę su chicagiečiais keliaus 
Detroitan. Detroitas bus antras susijungimo punktas. Į čia suvažiuos ekskur
santai iš sekamų miestų: Omaha, Neb.; Dės Moinęs, Iowa; Kansas City, Kansas; 
St. Louis; Springfield, III.; Westville ir iš visų kitų miestų ir miestelių, per kuriuos 
eina Wabash gelžkelis ir kuriems nepatogu atvykti Chicagoj). Detroite susijungę 
visi ekskursantai keliaus į NIAGARA FALLS.

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

ERIE GELŽKELIS
IŠ Buffalo visi ekskursantai tais pačiais vagonais keliaus tolyn Erie gelžkeliu. 
Visi daiktai, išvažiavus keliauninkams į ^Niagara Falls bus galima palikti savo 
vietose, vagonuose. Vagonai užrakinami ir apsaugojami. Visa kelionė gelžke- 
liais bus puiki ir įdomi pilnoj to žodžio prasmėje. Kas norės lovą Pullman vago
ne, tam bus parūpinta.

KELIONE nuo new YORKO 1 o
KLAIPĖDON IR ATGAL 1OO

BUKIT PRISIRENGĘ
NORINT keliauti su šia garsia ekskursija reikia būt prisirengus iš anksto. Ne
turintiems Amerikoniškų popierų reikia turėti gimimo metrikus, gauti Lietuvos 
užsieni/) pasas, viza, taksų sumokėjimo liudijimą ir leidimą sugrįžti; Amerikos 
piliečiams reikia — užsienio pasą ir vizą. Visiems reikia užsimokėti už laivakor
tę ir gelžkelio.tikietą bent per 10 dienų pirm išvažiavimo.
Detroitiečidi kreipkitės pas musų generalį agentą ir palydovą, J. J. Strazdą, o 
chicagiečiai ir iš kitų miestų —- į Naujienas.

Penktadienis, Kovo 19, 1920

Naudokitės Patogumais!
Nėra geresnės, smagesnės 
ir taip gerai aprūpintos ki
tokios kelionės Lietuvon, 
kaip Naujienų Ekskursija. 
Su šia ekskursija keliauda
mas žmogus paveda visus 
savo rūpesčius ir reikalus 
palydovui ir keliauja Kuo
sas, aprūpintas,, patenkintas 
ir ramus. Čia galima jaus
tis kaip namuose, kaip sve
čiuose, kaip dideliame — 
ilgame piknike.
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Dainos Draugijos 
Debiutas

Duinos Draugijos Choras — tai 
visai nepaprastas musų chorų 
gyvenime daiktas.

I
•4 

č

Pirmasai numeris, Gypsy Life 
(Schumann), nepergeriausiai iš
ėjo. Choristai (—tūs) lyg. ir ne* 
susimojo, nesusigaudė, lygiai 
siubuojančion, muzikalioji sU<- 
tartinėn nesupuole. Truko ir 
savimi pasitikėjimo, taigi kaip- 
ir nusigandę, savųjų “aš” ne- 
pasigavę atrodė. 'Todėl šitas 
numeris tarsi kokia nublanku
sia šydą apsigaubė. Gal būt, 
kad iš pat pradžių ir negalima 
geriau padaryti, mat, su nepasi
tikėjimo, baimės šmėklomis 
persiimti reikia. Pasiėmęs 10- 
čiaus liaudies dainas (Mažas 
musų brolužėlis; Motinėle, sen
galvėle; Vai, gudri, gudri) dai
nuoti, choras visai ne be tuo pa
sirodė. Dabar buvo aišku, jog 
šitas choras yra visai nepapras
tas lietuvių chorų gyvenime 
daiktas. Balsai, taip sakant, 
tik atrinktiniai: gražiai n u la
šinėti, nudailinti — susiglau
džia, klausai primnion harmo- 
nijon supuola. Gražios vaizduo
tės ir gilaus jausmo nestinga. 
Bet visų geriausiai choras pasi
rodė Kegna Terrae (Curto) 
dainuodamas. Čia ir musų pri-

šventosios ugnelės, kuri nuola
tos pakursto ambiciją ir pasi
ryžimą ką nors aukštesnio, to
bulesnio pasiekti?

Pocienė ne tiktai prie choro 
solo dainavo, bet ir skyrium. 
Ji šiam vakarui itin atatinka
mų programą susitaisė. Ji su
dainavo: Ar lauke aš ne žole
le žaliavau (l’scluiikoyvsky), 
Vissi d’arte (aria iš Toskos; 
Puccini) ir Tulpės (Pocius). 
Kad pirmutinę ir paskutinę 
dainas ji labai vaizdingai ir 
gražiai sudainuoja, tai mudu 
jau senai žinovą, bet kas mu
du be galo nustebino, tai ta 
arija iš Toskos. šitą ariją ji 
dainuodama, savo tiesiog iš šir
dies plaukiančiu užsidegimu ir 
šiluma visus klausytojus nuste
bino, jų dvasinius sąjūdžius su
kėlė ot, stačiai žavėto suža
vėjo. Kaip gera, kad Pocienės 
sieloje ir dramatinės kompozi
cijos palankumo surasti pradė
jo. Ten pirmiau lyrines buvo 
viską užponavę.

Reiktų ir apie kitus dalyvius 
vienas kitas žodis tarti, bet 
kad jau raštas ir taip didelis 
pasidarė, tartum laukas ap
artas juoduoja. —A. ir G.

ir mylinčius

IZIDORIUS PETRAITIS
Mirė Kovo 16 dieną, 9 valan

dą, llgonbutyje, 1926 m., sulau
kęs apie 48 metų amžiaus; gi
męs Lietuvoje, Kauno rėdybos, 
Raseinių apskričio,"Batakių pa
rapijos, Akstėnų kaimas, palik
damas dideliame nuliudiftie sa
vo mylimuosius 
brolį Juozapą ir pusbrolį But
kų Amerikoje. Lietuvoje paliko 
senų motinėlę, brolį ir seserę. 
Dabar randasi prirengtas į pas
kutinę kelionę, namuose 944 W. 
85th Place.

Laidotuvės įvyks Kovo 20 
dieną, 8 vai. iš ryto iš namų j 
šv.‘Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Izidorių Petraičio 
giminės, draugui ir pažįstami 
esute nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Marijona Butkienė

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

FRANCUZIŠKAS
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinė* ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VALIAUSIAIS METODAIS.

Vartoja Alpine, Vioiet, X-Ray 
ir Elektrą

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

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

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

DR. VAITUSH, O. D.

Palengvins akių įtempimą, kuria 
e\p priežastimi galyos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mc, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tobregystę. 
Prirengs teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai.: 10 
Iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p, p.

1545 West 47th Street

ma domia solo dainavo. Įdomu { 
buvo klausyti, kaip visas cho
ras pei'simaino, kaip ir ji ima 
drauge su choru dainuoti. Ro-i 
dos, kad Įkvėpimo, užsidegimo, 
savim pasitikėjimo dabar vi- 
suose (—sose) kupinai yr<ų 
Gražiu muzikalumu ir giliu: 
jautrumu dabar choras klau-' 
sytojuose dvasinius sąjūdžius 
taip sukėlė, kad buvo iššauktas 
ir antru kartu tą pačią dainą! 
sudainuoti. Stebėtina, ką vie
nas žmogus padaryti gali!

ONA BIEžIENe. chicagiečių mėgiama dainininkė, “Sur- 
piise Party” vaidins štrimienės rolę.

... .........................g. ...»■ — ?

Romanas pasirodė gan dide- dėl to, kad ji dainuoti gerai 
IĮ ir stipru dramatinį tenorą gali, bet tik dėl to, kad ji tokį 

gražų, didelį ir' stiprų , balsą

Dainavo ir tik vieni vyrai, 
kaip “Naujienų” koncerte. Dai
navo gerai, bet vis dėlto tokio 

* vaizdingo, romantinio, poetin- 
igo ir gilaus įspūdžio, kaip miš
rus choras, nepadarė. Ir neste- 

. būtina: juk be gražiosios lyties 
dailės srity j pačių puošniausių 
rūmų nepastatyti... Gaila, kad 
Pocius, tarsi pavydėdamas, sa
vo puikių chorisčių i “Naujie
nų” koncertą neatsivedė, taigi, 
ir nedavė tai didelei miniai pro
gos tikrą mišrų chorą dainuo
jant išgirsti.

Visai savojingai ir labai įdo
miai visas choras sudainavo 
Habanera (iš Carmen; Eizel). 
Čia labai liko Rakauskiene, ku
ri solo dainavo- Iš tiesų, Ra
kauskienė — gryniausios lietu
vės tipas — čia taip puikiai ti
ko ir tokio nepaprasto Įspūdžio 
į klausytojus padarė, kad no
risi tik palankiai jai kalbėti. 
Vaizduotės ir jausmingumo (ap
skritai interpretacijos) jai ne
stinga. Balsas gražus ir nemen
kas.

turįs. Ir nemenko progreso pa
daręs tėra. Tos tiesiog klausai 
nepakenčiamos nosinės intona
cijos jau tik pėdsakai teblikę. 
Patartina jam daugiau darbo 
į savo balsą įdėti, — išeitų gc- 
i as dainininkas — tenoras, ko 
lietuviuose didelė stoka. Turėtų 
kur nors išvažiuoti, užsidaryti 
ir su atsidėjimu mokytis, — 
tai kaip Kudirka arba Butėnas 
padarė. „

.Janušauskienė. Jinai drauge 
su Romanu, Balsiu, Chapu ir 
Gedvilu, Avė Maria sudainavo. 
Apię ją ir tik k negražiausiai 
norėtųsi kalbėti. O, žinoma, ne

turi. Bet sykiu ir pikta, kad 
tokia turtinga medžiaga rudyti 
palikta! lodei neiškenčiava ne
pasakę to, kas būtinai reikia 
pasakyti. Janušauskienė yra 
Pocienės ir Bukauskaitės laikų 
dainininkė. Tik Pocienė su Bu
kauskaite net operos daininin
kėmis virto, o Janušauskienė, 
tartum kiekvienai pažangai du
ris užsklensdama, vis dar maža 
kiek aptašytu, kėrčiuotu balsu 
nugrubusiai dainuoja. O jau 
jos vaizduotė ir jausmai, tai vi
sai sustingę. Nejaugi Janušaus
kienės krutinėję visai nėra tos

I A + A I
IGNACAS NORKUS’

Mirė Kovo 17 dieną, 5:30 va
landą ryte, 1926 m., sulaukęs 
50 metų "amžiaus; gimęs Kur- 
tavėnų parapijoj, palikdamas 
dideliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Elzbietą, dukterį Liucilę 19 me
tų, dukterį Aleną 13 metų, sū
nų Joną 11 metų ir žentą Joe 
Zutowt, brolį Leoną ir seserį 
Juliją ir pusbrolį Gasparą. Da- ■ 
bar randasi prirengtas į pasku
tinę kelionę, namuose 4372 W. 
Ogden Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Kovo 20 dieną, 1 vai. po pietų 
iš namų j Tautiškas kapines.

’ 11 I ' I
Visi A. A. Ignaco gimi

nės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kvidčiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis, Sesuo, 
Pusbroliai ir Pusseserės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus, Tel. Canal 3161.

J- 
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PRANCIŠKUS ZEMONTAS

Mirė Kovo 16 dieną, 6:30 va
landą vakare, 1926 m., sulaukęs 
42 metų amžiaus; gimęs Kau
no rėdybos, Tauragės apskričio, 
Tenanų parapijos, Nudaugių 
kaimo, palikdamas dideliame 
nuliudime savo mylimuosius ir 
mylinčius moterį Marijoną ir 3 
dukteris Veroniką 18 metų, 
Marijoną 7 metų ir Oną 5 me
tų. Dabar randasi prirengtas į 
paskutinę kelionę, namuose 2447 
West 43rd Street.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Kovo 20 dieną, 8:00 valandą iš 
ryto iš namų j Nekalto Prasi
dėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Kranciško Zemon- 
to giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris ir Dukterys

I
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Antanas Plonis
Mirė Kovo 17 dieną, 6 valan

dą ryte, 1926 m., sulaukęs 39 
metų amžiaus; gimęs Kairiš
kių' kaimas, Triškių valsčius, 
Šiaulių apskričio, palikdamas 
dideliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Marijoną, sūnų Antaną 10 me
tų ir dukterį Michasę 5 metų, 
2 seseris ir du broliu ir dėdę 
Joną. Dabar randasi prireng
tas j paskutinę kelionę, namuo
se 626 W. l«th St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Kovo 20 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų j Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ąntano giminės, 
draugai ir pažįstami ir taipgi 
draugai likusių nubudime jo 
mylimųjų esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliu/ię liekame,
Moteris, Vaikai, Broliai, 
Seserys ir Dėdė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus & Co., Telefonas 
Canal 3161. ____

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

T“Tr

JOSEPIIINE KNIUKST

Antanas Stanevicia
Mylė jom mes jj gyvą esantį, neužmirškime jo ir nu

mirusio. Sukanka jau poetai laiko nuo mirties mano my
linio vyro ir brangaus musų tėvelio.

Persiskyrė su mumis balandžio 4 d., 1925 m., likosi 
palaidotus šv. Kazimiero kapinėse. Už jo sielų pamaldos 
atsibus Kovo-March 20 <1., šeštadienio ryte 8 vai., švento 
Kryžiaus Bažnyčioj, ant Town of Lake.

Kviečiam nuoširdžiai giyiines ir pažįstamus dalyvauti 
pamaldose, po pamaldų meldžiame visus atsilankyti j na
mus, 5757 So. Turner Avė. Tel. Prospect 5001.

Mes negalime užmiršti musų brangaus tėvelio; tegul 
tau būna lengva šios šalies žemele ilsėtis, ir mes pas tave 
atkeliausim. .

Su dideliu širdies nubudimu liekame:
M(1TERIS STANISLAVA, 
SŪNŪS VACLOVAS, 
DUKTERYS: HELENA, 

ONA, 
ANTANINA, 

. VANDA IR 
žentas; daunorius.

Mirė Trečiadienyj, Kovo 17 
dieną, 5 valandą vakare, 1926 
m., sulaukusi 13 metų amžiaus; 
gimusi Chicagoje. Lankė Pub
lic School, buvo Eighth 
grūde, palikdama didelia
me nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius motiną 
Stanislovą, tėvą Krank, du bro
liu Walterį ir Krank. Dabar 
randasi prirengta į paskutinę 
kelionę, namuose 1423 So. 48th 
Court.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Kovo 20 dieną, 2 valandą po 
pietų iš namų į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Josephinos gimi
nės, draugai ir. pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Tėvas ir Broliai

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

a+a
ANTANAS STANKUS

Mirė Kovo 16 dieną, 7:30 va
landą ryto, 1926 m., sulaukęs 
42 metų amžiaus; gimęs Kau
lio rėdybos, Raseinių apskričio, 
Andrejavo parapijos, Laidžių 
kaimo. Išgyveno Amerikoj 14 
metų, palikdamas dideliame nu
liudime savo mylimuosius ir 
mylinčius moterį, 3 vaikus ir 
seserį Lietuvoj, o Amerikoj 
brolį Juozapą. Dabar randasi 
prirengtas j paskutinę kelionę, 
namuose 7210 So. Rockvvell St.

Laidotuvės įvyks Subaloj, 
Kovo 20 dieną, 1:30 valandą 
dieną iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A.. Antano giminės, 
draugai ir pažįstami esate'nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Vaikai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

J. F. RADŽIUS
Pigiausis Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patarnauju' geriau 

ir pigiau negu kiti, todėl, kad pri
klausau prie grabų išdirbystės.

OFISAS: SKYRIŲ
668 VV. 18th St. 3238 S. Halsted St.
Tel. Canal 6174 Tel. Blvd. 4063k-------- - ------------------------ '

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

164d W. 46th St/ Chicago
-------------------------------------------**

Ar Jus žinote, kad —
i Lietuvos laikraštis “Lietuvos Ūki
ninkas“ buvo patrauktas teisman už 
straipsnį “Lietuviški Farizejai”, 
bet Apygardos tęismas laikraštį ne- 

sfado kaltu. Ar jus žinote, kad Hel, 
mar Turkiški cigaretai suteikia 
jums gerumą. Visuomet gerumas 
vi a įverti namas negu daugumas.

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

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūsles 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose 
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių, žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Darodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
S t., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Pe”k 
tas augštas, Crilly Namas. 25 mo
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomiu 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 via 
kare.

Gaisinkites Naujienose
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Pranešimai ASMENŲ J'EŠKOJIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA OARBININKy PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar • kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI URA 
LEISTI $100.00?

Atsakymai*: $100.00 ant ayk įr 
$6.0*'* į metus pei ciną 

RknaJ gyvenime.
Kiekvienas musų praleistas dole j 

ris sudulo nejoatomą įuostų ern 
tų ir kiekvienai* centas atlieki j 
tam tikrą darbą. Praleisdami ten Į 
tų paskui centų, dolerį paskui do-1 
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite lai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, 
tie 
tmnėt juos j banką ar smilką" 

Naujienų. Spulks 
86.00 gryno pelno 
8100.00 — panų si y k 
Šmitas uždirbtų jei 
• a (»er 20 metų?

Ateik ir pasitn k 
iipie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleri**.

R'A'k , (m! patiko 
pinigai uždirbtų jums jei pudė į metai 

. žino, 1 
>. uždirba P<» žiavusi 
ant kiekvieno 1 ;

kiek jūsų 
laikylumėt jį

II .ŠKAU savo g<iriausi(»s moteries 
Veronikos LegeBurnės, kuri pereitų 
molų išėjo pasivaikščioti ir negrį
žo. Paliko, man visus rakandus, 
krautuvę ir 3 metų dukterį. Tur-

> s m lygu, kad jau antri 
r nėr
ne.se n Ii

antrašo lie

i

su sekretorių 
o nuo jo sti- 

daug.usis

L?n.\ tis 
j Ameriką 

į nenorėjai 
i leidau. N\ 
ją auglį u

’USU

SPULKA. 
Ilnint«-<l Si

apst/.enijim; norė- 
ažiuoti — atvežiau.1 

su manim gyventi — iš* 
norėjai savo dukters, aš 

slokjarduose 
tai ant manęs 

Pinigų ėmei 
suskaitei. Bls- 

jei biznie-

gavai
nieko neguli 
kiek norėjai

1 k į man y va1 i i aus nioU-rl
O kad krautuvėj nenorėjai mar
padėti, lai mat Slokjarduose geriau 
kad to norėjai, kų reik padaryti

ar klek 
siu mala,

Birute* “Surprise Palty”, metiką* 
Los komedijos tikietus galima gauti 
“Naujienose”, Aušros Knygyne, 

Halsted St., Elta Commrice 
Halsted St. ir pas “Birute!- 

. Geriausia tikietus įsigyti i 
paskui nore.kės šlovei i ilga

1210

i m 
no, 
langelio.

r a- 
kal- 
pr:e 

Komitetas.

reik daryti, visiems gerai ir negali 
pykti.

As nepykstu nei biskio ant jūsų, 
kail įųs ]»ykslnl, kodėl neateini sa
vo dūk 
bijmdi

. MICHELSONO PRAKALBOS
Keleivio” redaktoriaus S. Mielu*.’

vietose:
VU k.

svetinėj
Bridgeporte.

11

1:30 v f

j.rsų nemušau išeinant, 
ir žadėjai ateiti. Nebi- 

iok, aš nemušiu, lik gražiai kalbėk 
su m •nim. Galėsi sav 
’ •t’k' li. ici ro. ? ir jei 
d) prie dul.terš, o j< 
anl v:..ado tai i cik, 

ė ir man brangi 
v ra, jei nenori 11

j t via
> jums

lau 
g ’ I

po picl. Stri’mi’o
E. 107 St., Roseland.

Visi lietuviai d rb‘ 
hininkčs kvicė’ami

ninkai ir

VIII Rajonas.
L.M.S.A. 2 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadieny, kovo 21 d., 1$al. 
po pietų, pp. Kaulinu bute, 1556 S. 
\Vhipple St. Visi nariai prašomi 
laiku susirinkti. —Valdyba.

Vakarienė artimesniam susipaži
nimui »u svečiu S. MichelsonU, Ke
leivio Redaktorium, bus šeštadieny, 
kovo 20 d., 8 vai. vak., Liet. Audi
torijoj. Visi kviečiami dalyvauti 
šioje vakarienėje. Bus taipjau šo
kiai. įžanga $1. Biletus galima gau
ti Naujienose ir Aušros Knygyne.

Ko ni i tetas.
Jaunosios Birutės valdybos ir ko

misijų susirinkimas bus šiandie, 
Mark \Vhite S<j. Library Room, Rei
kalinga pasitarti apie vakarienę. 
Visi prašomi dalyvauti. —Org.

SLA 226 kuopa rengia prelekei- 
s, kurios atsibus nedė’ioj, kovo

nėj, 1822 \Vabnnsia avė. Pradžia 2 
vai. po pietų, šiom prelekcijom lai
kyti pakviesti gorinusi prelegentai. 
Dr. A. Montvidas ir Stasys Valančius, 
įžanga veltui. Todėl kviečiame vi
sus skaitlingai atsilankyti, o busit 
pilnai patenkinti. —Komitetas.

Liet. Tealr. Draugijos šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, kovo 20 d., 7:30 vai. vak. 
parapijos svet., 32. PI. ir Auburn 
Avė. Visi nariai yra kviečiami* lai
ku susirinkti. —I*. K. nul. rašt.

Pranei u visięnn draugams ir 
.draugėms, kad Dr-stė Atgimlies 
Lietuvių raut >s Vyrų ir Moterų 
rengia šeimyniškų beskių vakarie
nę subatoj, kovo 20 d., Lietuvių 
Tautiškos parapijoj svet., 35111 So. 
Union Avė. Prasidės 7:31) vai. vak. 
Programas susidės iš piano,* smui
ko dainų ir deklamacijų. Prašom 
I ublikos atsilankyti. —Komitetas.

Draugijos Lietuvos Gojus mėne
sinis susirinkimaš įvyks sekmadie
ny, kovo 21 d., 8:30 vai. po pietų. 
Antano Bagdono svetainė* Visi na
riai bukit laiku, nes yra svarbių 
reikalų atlikti. Atsiveskit naujų 
narių. —Valdyba.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
PAIEŠKAI’ partnerio, našlė mo

teris; priimsiu vidutinio amžiaus 
v\rą j Koteli » biznį. Ateikit tuojau 
206 E. 23 St.

ASMENŲ J1EŠK0JIMAI
PAIEŠKAI’ savo dėdes Silvestro Kriksėiuno, tautiško kunigo. Turiu 

labai svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas žinote apie jį, kur jis yra, mel
džiu pranešti. Aš busiu labai 
k ingus.

Peler J. Krikščiūnai, 
Ncw Milford, Conn.

dė-

PAIEŠKAI brolio Frankio 
Ka?1akevičio-Kal»y; Bartininkų 
parapijos. Atsišaukit ar pra- 
neškit kas žinot.. Phone Igtf. 
1728.

2601 W. 47 St.

PAIEŠKAI! švanuvną, paeinanlį 
iš Radviliškio miestelio. Aš tada 
dirbau pekarnėj pas Mataitį. Girdė
jau, kad apsivedus dabar ir gyve
na Chiėagoj. Turiu svarbų reikalą. 
Jinai pati ar kiti ją pažįstanti mel
džiu pranešti man šiuo adresu.

A DOIJ A S ST E F A N O VICIA 
2230 W. 22nd St.

CHICAGO, 1LL.

i**g> 
r ne

nei-
pa-

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicngoj ir 
jipielinkėj. (staiga 31 metų senumo. 
Didžiais i;i ir geriausia slogų den
gimo įstaiga Chieagoj, Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunnc Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phone I avvmlale II114.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI I ru’mai nuo fronto, 

kaina 818 i mėnesi. 3621 S. \Vallacc 
St. Tel. Boulevard 3652

PARENDAVOJIMUI 3 kambariai 
fornišuoti. 
savaitę.

po $3 kiekvienas per 
Taipgi turiu kambarių su 

housekeeping po *5 į savaitę. 
1813 Slring SI.

ii/pakalyjc, 
(lomas, Pigi 
) vestus nuo

chesler 3617

VYRŲ
BEIK ALINGAS darbininkas dirb

ti Pool įtolime. 1822 Canalport Avė.
REIKIA trijų vyrų dirbti tris va

karus į savaitę. Taipgi trijų vyrų pil
nam arba dalinam laikui dienomis, 
šis darbas gerai apsimoka ir galima 
išsidirbti ateičiai. Atsišaukit, 4011 W. 
46th St., Chicago. 1

RAKANDAI
BARGENAI

Pardavimui išmuštas parloro se
tas, riešuto mecįžip valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpvtas, įtampos, ra
šymui stalas, 6 tūbų tiulio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drexel Avenue 
Tel. Hyde Purk 7186

PAILSI DUODA groserhė, kendžlų 
ir tabako krautuvė. 2751 \V. 38 St.

EXTRA BARGENAS |
Pardavimui pigiai stiliumi 3 irę 

bakslai ir flkčeriai ir restauranto1 
fikčeriai. Kam reikia, atsišaukit, 
nepraleiskit geros progos.

S. SUDINTAS

Tel. Pullman 5625

PARSIDUODA 
nauju, už pusę 
$405; nupirksi! 
Lipskis, 4552 So.

koncertina, visai 
kainos. Kainavd 
už du šimtu, A. 
I’raneisco Avė.

PARSIDUODA dclicattesen ir vi
sokių smulkmenų; galima pirkti 
vieną arba su mimu. Matyti vaka
rais. 3232 So. Lowe Avi1.

4 RUIMU mūrinė, karšiu vande
niu šildoma bungiilow. Kas norit 
nusimufuoti, atiduodu už $i,500

1 PARSIDUODA 6 ruimų bungalovv 
kaina $9000, randasi 6535 S. Ciunp- 

1)011 a ve.
2 AUKŠTU P<> G kambarius me

dinis namas. Randasi labai gerų 
negrų apgyvento) vietoj. Kaina 
$5700; 2 storai ir 8 flatai. 67 
ir \Vestern Avė. Kaina $57,000.

K reipkitės:
J. NVEl.ICIIKA

6634 So. Maplcvv’ood Avė.
Tel. Republic 3769

Baom •* Baom - Boom
$12.50 — $12.50 — $12.50

st.

Tiktai pagalvokit, $12.50 už_ puL 
kų vasarinių i
pėdų, netoli Delis, 
gražiu community 
įskaitomos visos 
straktus ir kitus 
aprubežioto skaičiaus 
rie atsiųs teisingą išrišimą 
karnų raidžių SICS1NOWN, kuomet 
jas gerai sudėsite, jos sudarys žo
dį didžiausių vasarinių resortų val
stiją visoje šalyje.

Naujienos, -739 So, Ilajsled St. 
Box 693

resortų lotų 25x125 
Wisconsin, su 
namu. Taipgi 

išlaidos už ab- 
dokmnentus, dėl 

žmonių, ku- 
iš se-

ir 3 kambariai 
vandeniu upšil* 

Vienas blokus 
55 St.

karštu 
remia. 
Kedzie. 3236 \V 
kambarių ruimai. Ren- 
\V. 3(1 St. Plmne Dor-

RENDON krautuvė, tinka bllę 
kokiam bizniui: aptiekei labiausiai, 
remia pigi. 1511 S. Kedzie Avė., 
Brighlon Parke. Tel. Lafayette 8530

PARDUODAME labai pigiai 5-kių 
kambarių puikius rakandus, kaip 
naujus; 3 šmotų parloro setas, 2 
miegamo kambario setai, grojlklis 
pianas, radio, 7 šmotų valgomo kam
bario setas, kaurai, lempos ir daug 
kitų dalykų. Pigiai — dalimis.

1611 W. 551h Street

PARSIDUODA duonos kepykla 
su namu arba be narn i. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant namo. 
Biznis yra gerai išdirbtas ir 
cash vedamas. Atsišaukite po 
rašų 

11926 S. Halsted St. 
Tel. Pu’hnan 5444

yrn 
ant-

PARDAVIMUI 27 pėdų 
lotas, netoli Michigan Avė. 
ir 120th PI., kaina $1,200. 
Reikia turėti pinigais $300. 
Atsišaukite į real estate ofi
sų.

---------------- —i----r------------*--------

DIDELIS BARGENAS

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVO.IA apšildyti kam

bariai dėl pavienių arba vedusiu. 
Labai gera transportacija. Su val
giu arba l>e valgio. Bušai sustoja

Elconora Shimbel, 
3251 So. Sfieliigan A 

Tel. Doug'as 6553
RUIMAS už dyką moterei. kuri 

pridabotų 5 melų mergaitę iki 6 
vai. vak irę. Atsišaukit į Naujiem] 
Skiriu, 3210 So. Halsted SI.

REIKIA DARBININKŲ

JAUNA parri parduodu 5 kambarių rakandus pigiai, mažai vartoti. 
Brangus setas ir visi kiti reikalin
gi daiktai, daug patalynės. Kreip
kitės tuojau, gausit bargeną, nes 
apleidžiu mieštą. Galit nirkti ir 
dalimis. Matyli galima vakarais.

2226 Garfield Blvd.
2 lubos

Iri. Prospect 2156

TURIU pigiai parduoti savo 8 
kambarių rakandus, įskaitant pia
ną. Savininkas apleidžia miestų. 
Parduosiu sykiu arba dalimis.

K rei fikitės f
1228 S. A vers Avė.

Tel. Lawndale 6530

PARSIDUODA bučernė, groser- 
nė ir daržovių krautuvė. Fixturiai 
ir įtaisymai yra labai geri. Biz
nis cash. 3300 So. Ashland \ve.

JACOB J.
LEWANDOWSKI

11750 Sb. Michigan Avė

PARSIDUODA 5 kambarių inedi- enKta ir upino- geras beizmen-ti i iiciiMi 1 .v • ' nis narnas. Viskas įrengta ir apino-I ARSI!)I ODA urbn . issirnaino 30'x'125 lotas, geras beizmen-
bučcrnC ir groserne. Geriamus biz* tnS( Medžiais apžėlęs kiemas. 4508 
uis ant South- Side. 5306 South S. Kominski Avė.
Union Avė. 1 J______________ ______________

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, geroj vietoj, kambariai iš už
pakalio. 4600 S. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI barbernė, 2 krės
lai, geroje rpielinkeje, remia $30. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St. Box 
711.

PARDAVIMUI nauja muro, 6 karnb 
bungalovv, garu šildoma, kieto med
žio išbaigta. 30 pėdų lotas. $3,000 
įnešti, o likusius $50.00 į mėnesį. 
Vienas blokas nuo Kedzie Avė. arti 
mokyklos, bažnyčios ir Storų.

Savininkas
5223 So. Savvyer Avė.

PARDAVIMUI puikus 
kampinis lotas' prieš parkų, 
48x125, parinkta vieta dėl 
rezidencijos. Kaina tik $3,- 
500, pinigais reikia $1,000. 
Atsišaukite į real estate ofi
sų.

JACOB J.
LEWANDOWSKI

11750 So. .Michigan Avė

Aš John Bambos 
k’ęiisi'U, j s:'i sako: 
rios per laikraštį, k:i 
sibaigs ir kitas v\ ras 
t i pareis’.

Jau prailgo Laukti, kodėl taip 
sižadėjai seserų, brolių, tėvų.

žinoti kur esi. Yra jums laiš- į 
iš Lietuvos nuo tėvų ir kitu 
pažįstamų, ateik atsiimti. Aš 

senojo* vietoj senai negyvenu,

VYRŲ 'r MOTERŲ PARDAVIMUI
DIDELIS bargenus. Atiduosiu už 

pusdykį Ice (’reain par’or, ken- 
džių, tabako ir sol t drinks parlor, 
su namu ar atskirai. 2906 So. Union

Jie

REIKIA patyrusių šeimynų 
į ir pavienių vyrų, darbas ant 

, farmų prie cukrinių burokų, 
THE MICHIGAN SUGAR CO., 

į* $23 už akrą. Dykai ,į vieną pu- 
transportacija, suteikiama

r ori 
kas 
jūsų 

.yoi
pariŲyii’ii ir dabar turiu kitų ^’uu'1 gyvenimo vieta. Del smulkmenų 
iuvę ir tų žadu parduoti ir įsva- , a Tt x
ž'uoju greitu 
ateiti 
savo

nori, gali' 
manim ir

laiku. Jei 
ir pasikalbėti su 

du k t ere.
nieko sau gyvenu 
dukrele Birute. Kol 

Stokjardus nereik 
uis gerai eina.
no moteris vadinasi 
žeitota esanti, tai 

4 metus.
kad turi dukterį ir vyrą, i , 

Chicngoj nieks nevadinsi 
visi žino mane ir jumis,1

gražiai su 
kas dar j 

dirbti, biz- 
Girdčj-.m, kad ina-: 

mergina, ne- j 
man nuvatha 
išgyvenom ir

pamirš), 
Nemanyk, 
panele, o 
kad l.ageikienė esi.

Jei kis žino kur ji gyvena, 
meldžiu ipan pranešti, o bus 
atlyginta, nes turiu svarbų 
h).

o. Wi Avė.

atsišaukite pas B. A. Hartz, Ve- 
1 dėjo Darbininkų Departmento, 
I Michigan Sugar Conipan^, Ša
ginavv, Mich.

Vėl kita bučernė už 
pusdykę

PARDAVIMUI arba mainymui 
bučernė su groseriu ant bizniavos 
gatves .Turi būt parduota greitai. 
Geriausi rakandai, daug šviežio 
stako, pigi renda su 4 kambariais 
pagyvenimui, geras lysas. Geriau
sias bargenas C.hicųgoj, kas pirks 
tuoj arba mainysiu ant automo
bilio, loto, maž(V namo ar niorgi- 
čiaus. Kreipkitės tuojaus, nes pas 
mus bargenal ilgui nebūna.

PARSIDUODA Luneh Ruirnis,1 
sena, išdirbta vieta. Parduosiu pi
giai, nes apleidžiu Chicagų, 4432 
So. \Vestern Avė. Lafayette 6957. I

PARDUOSIU greitai savo gražų 
upright pianą, rakandus ir du kau
rus. 309 E. 50 St. KenvVood 8549.

tai 
už lai 
reika-i

REIKIA vyrų ir mote
rų dėl pardavinėjimo 

’augštos rųšieš stib-divi- 
non real estate. Darbas 
visam laikui arba dali
nam laikui. Mes sutei
kiame pilną koperaciją.
SHEKLETON BROS. 

1508 N. Crawford Avė.

irgenai ilgai nebūna.

J. Namon Co.
2418 W. Marąuette Rd

arti \V^cnų,.Ąve.

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ
DA.STATOM anglis Southern Illi

nois, mine rur. $5.75, Lump $6.75. 
Douglas 0041.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35%

Mes oarduodnųip visiems olselio 
kainomis

Levinthal Ptumbinu* Supply Co„ 
1637 VVest Di vieton SU

• netoli Marshfield

BAGDONAS BROS, 
MOVING. EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS’ 
Long distance handling .

Turime daug metų patyrimą. 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yris 3408—Blvd. 7657 office

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTIJAI

3804 So. Kedzie Avė.
• CHICAGD

T
V. M. STULPINAS COMPANY 

Parduoda namus, lotus ir fermas. 
Siunčia pinigus ir parduoda laiva
kortes. Daro aprokavimus ant na
mų statymo.

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards 6062

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojąm. Už

laikėm malevą, popierų, 
stiklus ir t. t.

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
HHen» Re.stauran- 
tų, Kandžių, Be
kerotų. Musų 

r specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

SoHtheims, 1912 S'o State St.
—■ ■ ' ' - . ...

MOTERŲ
REIKALINGA, moteris bei mergi

na diibti prie namų darbo, mažoj 
lietuvių šeimynoj. Turi turėti paliu
dijimus kur pirmiau dirbo. Valgis 
ir guolis. 3259 W. 66th Street. Tel. 
liepublic 8915.

REIKIA trijų moterų dirbti tris va
karus j savaitę. Taipgi trijų moterų 
pilnam arba dalinam laikui dienomis, 
šis darbas gerai apsimoka ir galima 
išsidirbti ateičiai. Atsišaukite, 4011 
W. 46th St., Chicago.

REIKIA merginų virėjų ir vei- 
terkų. Atsišaukit 12 vai. dienų ir 
8 vai. vakare. 4346 S. Ashland Avė.

REIKIA patyrusių moterų par
davinėtojų m itrių dresių ir kautų. 
Darbas nuolat visų metų. Atsišau
ki!, tuojau.

Halsted Cloak and Suit Co. 
1245 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA trijų jaunų energingų 
vyrų virš 21 metų. Pelningas biz
nis, galima uždirbti $5000 j metus. 
Nepatyrusius išmokinsime. Darbas 
visų Įniki, arba vakarais. Kla uskit Vietor t ekis, nuo 9:30 iki 12 ryto, 
Room 874, First National Bank 
Building, 38 So. Dearborn St.

REIKIA dviejų salesma- 
nų. Turi būti energingi ir 
norinti dirbti. /

Prieinamos sąlygos.
Geras agentas gali uždirb

ti nuo 8 iki 10 tūkstančių 
dolerių į metus. Atsišaukit 
tuojau j real estate ofisą.

JACOB J.
LEWANDOWSKI

11750 So. Michigan Avė.

REIKALINGAS bučeris, katras 
gali dirbti suimtomis. Ateikite pa
sirengę dirbti. 1621 S. Halsted St.

160 AKRŲ farrna. 50 myliu nuo 
Chicagos, turi vėliausius įrengi
nius, budink- i kainavo $1800 trys 
metai atgal, visi nauji. Geriausls 
juodžemis. Viskas auga labai gerai. 
Mainysiu į miesto nuosavybę. Sa
vininkas. 4027 ELston Avė.

Keystonc 7931

TURI BŪT PARDUOTA 
TUOJAU

2 l’LATt,’ mūrinis namas. 5—5 
kambarių, garu šildomas, ką tik 
užbaigtas, 2 karų garažas. 30 pė
dų lutas, lietuvių apielinkėi, ce
mentinė gatvė, 1 blokas iki \Vestern 
Avė., $15000, cash $5000. Kitas 2 
flatų tame distrikte už didelį bar- 
gemą. Taipgi btmgalow’s kų tik už
baigti, $7200, įmokėti $500. Pama- 
tvkit šiandien kol dar jie nepar
duoti.

EREI) R. BAUCH.& CO.
7131 So. \Vestern Avė.

TIKRAS PIRKINYS
5 KAMBARIU bungalovv, prie ce- 

j mantines gatvės, didelis lotus 37V2 
y 125, labai gera vieta gyvenimui, 
tiktai $5,500, cash $1,500, kitus kaip 
rendų.

Charles Reuss
6844 W. Grand Avė.

PABDAVIMUI puikiausia res- 
taurantas, vertas $3,000, par
duosiu už $800. Reikia tik $100 
cash, o kitus išmokėjimais.

4340 S. Ashland Avė. 
Tel. Lafayette 6271

NABIAI-2EME

PARDUODU pigiai dėl mir
ties 4 kambarių cottage, su skie
pu, šapa iš užpakalio, galima ją 
vartoti biie kokiam reikalui.

FRANK HOFFMAN 
2633 W. 35th Street 
Tol. Lafayette 2788

REKORDUS SUMUŠANT1S 
BARGENAS

PARSIDUODA mūrinis bungalosv, 
6 kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, dar beveik naujas, 
pardavimo —- savininkė 
žinoti iš Chicagos.

Kreipkite^:
6223 So. Francisco

Priežastis 
turi išva

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
namas po 4 kambarius. Naujos ma
dos įtaisymai. 3598 \V. Pcrshing 
Rd. Tel. Lafayette 2250

PARSIDUODA .6 kambarių mū
rinė bungalow. Naujos mados įtai
symai. Pigiai greitam pardavimui. 
Taipgi 3 lotai arti vienuolyno.

2649 W. 69 St.

PASINAUDOKI/!' iš mano nelai
mės. Parsiduoda,, pęlningiausis biz
nis šiais laikais — Malt & Hops 
ir grosernės krautuvė. Renda pigi, 
su pagyvenimu, šiltu vandeniu šil
doma, 5 metų lysas, cash biznis, 
gruiausioj vieloj ant didžiausio ke
lio,. Parduosiu pigiai, nes išvažiuo
ju į Kanadą, iš Kanados į Lietuvą, 
nes turiu svarbi!) reikalų. Aš visų 
žinomus Chicagos senas biznicriuą. 
Aš padariau pinigų šiame biznyje; 
padarysit ir tamstos. Nelaukit, nes 
trumpus laikas.

Western Malt & Hops Co.
6914 S. VVestern Avė., Chicago

Phone Helhloek 0948 
Savininkas John P. Legeiko

KAMPINIS 150X125 pėdu 
įrengtas su bažnyčia, mokyklos sve
taine, ir privutiška savasčių, karš
tu vandeniu šildoma, $75,000 visai 
nebūtų brangu, bet turime parduo-' 
ti tuojau tiktai 
greit.

PARDAVIMUI miestely Woodruff, 
Wis.. maža krautuvė, 6 kambarių 
namas ir 10 biznio lotų. Daug lie
tuvių aplinkui apgyvena. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu į Chicagos 
namą. Pasunatykit su savininku.

2249 So. Loomis St., (’hieago

.PARSIDUODA biznio namas, su 
bizniu ir 3 fintai ant Bridgeporto. 
Cash $8001), likusius kaip rendų. 
2 flatų ir garažas, cash $2500. Gra
žus bungalow. 6 ruimų ir 6 lotai. 
Kas norit pirkti ar mainyti ant 
biznio kreipkitės G. Zaksas A Co., 
3325 S. Lowe Avė. Tel. Blvd. 8032

už 827,000. ' Veikit
BARGENAS

Pažiūrėk jį pirmiaus. Mūrinis 
biznio namas, 3 flątai ir storas, 

i South Sidėje, prie naujo teatro, arti 
2 karų linijų. Kaina $14.900 —

PARSIDUODA arba mainau 10 
flatų naują bildingą. Mainyčiau ant 
mažesnio namo, 62 St. ir Albany 
Avė. Namas turi būti greitai par
duotas arba išmainytas, skubinki
tės, gausit bargeną. Savininkas, 
3036 W. 62nd St., 1 lubos iš už- 
apkalio.

DEL labai svarbios priežasties tu
riu parduoti savo $800 vertės grojik- 
Ij pianą su frenčiumi ir roleliais už 
$125.00. $25.00 cash ir $10.00 į mė
nesį. Pasimatykit šiandien su Mich- 
ael Borschuba, 2332 W. Madison St., 
Ist floor front.

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklj pianų už $150, yra 
75 roleliai ir benčius, $50 cash ir 
po $10 i mėnesį.

VIALAĮTIS
6512 So. Halsted St. 

1-mos lubos

RESTAURANTAS greitam parda
vimui, geras biznis, prie mokyklos 
ir Bell telefonų įstaigos. 1510 West 
Harrison Street.

» EXTRA
BUčERNfi su groserne parsiduo

da; viskas naujai įtaisyta, biznis 
išdirbtas cnsh; geroje apielinkėje, visokių tautų apgyventa. Galima 
sutikt pusę įmokėt, pusę palikt ant 
morgiČių.. Renda pigi. 1835 West 
North Avė. Tel. Ilumboldt 9355.

BARGENAS Už $1500

Verčios $3800 bučernė ir grofier- 
nė, south-west kampas, Archer ir 
California ave.4Q41 Archer avė. 
riu parduoti j 5 dienas. Matyti 
įima subatoj ir hedelioj iki 6 
Savininkas.

M. MORKUS
7044 Archer Avė.
Tel. Prospect 2559

Tu- 
ga- 
val.

PARDAVIMUI kepykla. Geras 
biznis. Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box 7t0.

PARSIDUODA pigiai grosemė ir 
bučernė, maišytų tautų ajigyventoj 
aplelinkėj. Biznis išdirbtas per dau
geli melu, ant kampo karų linijos.

Kreipkitės:
1739 S. Halsted St. 

B03 707,

Mums reikia geros bekernės su Įį5(H)0 ;u. (|JHlgisiu įmokėti, likusius 
namu 1 mitinus 4 flatų moderniškų ren(|a - - - ........ -
mūrinį naihų, 2—I ir 2—5 kam- *___ ų
barių fintai, karštu vandeniu šildo- '__ _  __
nias, 2 karu garažus, ant 2 lotų,1 l----------- - ------ , - . . .
63 St. netoli Ashland Avė., rendos cottage, 2 karų garažas, pigiai. 
$300 į mėnesį. Atsišaukite, 5129 S. 3239 S. Irving Avė.

MORIGECIAI-PASKOLOS

Ashland Avė. Tel. Boulevard 8420.

VELYKŲ BARGENAS

Turiu tuojau parduoti puikų 
8flatų murinj namų, 2 po 4, 2 
po 7, ir 4 po 5 kambarius, Mar- 
ųuctte Manor apielinkėj, labai 
geroj vietoj, 1 blokas nuo 63 
St. 2 blokai nuo Western Avė, 
Su $10,000 galima pradėt veikt.1 
Atsišaukit prie savininko. Tel. 
Prospect 9511.

FARMOS FARMOS
Didžiojoj lietuvių ūkininkų koloni

joj. Parsiduoda 47 ūkės ant 
išmokėjimų; javai brangus, o 
dar pigios. Naudokitės proga, 
laukit ūkių surašo.

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1, Box 17 Fountain, Mich.

lengvų 
žemės 
Reika-

BARGENAS
HARVEY, ILLINOIS

Dviejų pagyvenimų medinis na
mas po 4 kambarius, 50 pėdų < lotas, 
Kalima kitą stalyti Kaly.

Randasi ant Carse Avė.
prie 15$ St.

Greitam pardavimui atiduodu 
$4200, įmokėti $2000.

Atsišaukite
209 E. 107 St., Roseland 

Tel.’Pullman 7994

už

$6.500 PIGUMAS $6,500
2 flatų medinis namas, po 5 kam

barius, 2 karų garažas, yra elektra, 
cementinis skiepas sujungtas su na
mine kepykla. Parduosiu su nuosto
liu. Savininkas

5714 Union Avenue 
Englevvood 3040

PARDAVIMUI rezidencijos lotas 
Ciceroj. Risk j įmokėti,! prieinamai. 
Gera transportacija. Atsigaukit, 4011 
W. 46th St., Chicago.

PARDAVIMUI parinktas biznio 
lotas pilnos sekcijos linijoj, netoli 
elevatorio, cash reikia tiktai $800. 
Naujienos, 1)739 So. IJalsted Street. 
B(<x 713.

Tel. Englevvood 8137.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri

IKARAI PIGIAI parsiduoda vienas 
arba 2 lotai ant West Sidės. P. 
Sublinskas, 416 Hari St., arti 400 
No. Robey St.

PARDAVIMUI 2 uugštų medinis 
namas, 4—4 kambariu, gerame pa
dėjime, $1000 cash, kitus lengvais 
išmokėiimais, kaipa <*4800.

Kreipkitės:
4613 So. Fairfield Avė.

1 5 KAMBARIU bungalow, stin par- 
loras, furnas šildomas, 60 pėdų lo
tas, garažas, vynuogės, vaisiniai 
medžiai, netoli naujo Garfield Par
ko “L”, kur kainos labai kįla, tik
ras aukavitnas už $7,000, įmokėti 
$750. A. Swartz, 1104 St. Charles 
Road, Maywood, III.

PARDAVIMUI 80 pėdų biznio 
kampas, Ciceroje ant karų linijos, 
prie cementinio kelio. Lengvais iš
mokėjimais. Atsišaukit, 4011 West 
261 h St.

PARDAVIMUI medine cottage, i 
kambarių ir 5 kambariai skiepe 
Savininkas, 966 \V. 18 PI.

PARSIDUODA nrl>a mitinau įm
iną, 2818 S. Emerald Avė. Savinin
kas, 843 W. 34 St.

PARDAVIMUI didelis ant South 
Wcst kampo lotas, 23 ir Rockwe1l 
St. yra visi įtaisymai ir apmokėti, 
vertas $3000, parduosiu už $1000 
cash.

Consumers Flour 
127 N. Dearborn 

Room 1414

už $1600

St.

Klausyk, Jurai,BARGENAS.
jums duosiu pasirinkti vieną gra
žiausi namą. Jus patys padarykit 
teisingą kainą ir bus atiduota to
dėl, kad man reikia ne mažiau kai]) 
$1000. Ka turit i mainus, tai mel
džiu atsilankyti pas savininką Jo- 
sėph A. Žitkus, 1822 S. Rubble St. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI labai gražus 2 
apartinentų namui Jotas, 2 blokai 
nuo elevatorio, su $400 galit veik
ti. Naujienos, 1739 S. Halsted SI. 
Box 712

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzae Ave^ 

Lafayette 6738

Morgičiai - Paskolos
Skoliname pinigus ant 

pirmų ir antrų morgičių 
6%, taipgi perkame kon
traktus ir antrus morgi- 
čius. .

Del platesnių žinių 
kreipkitės

E. W. BARS
Real Estate Go.

3146 So. Halsted Street 
Phone Blvd. 6775

T

MOKYKLOS

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Barberyste Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinintas prirengę 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
į biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber College, 672 and 
651 W. Madison SI., Chicago, UI,

IMPERFECT IN ORIGINAL


