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Kademai paleido Lietuvos Seimą
I

Sovietai uždarysią 
daug fabrikų

Taip valstybės eina prie 
“nusiginklavimo"

Aštuonios Europos valstybės, 
tarp jų ir Lietuva, rungčio
mis perkąri ginklų

Europos valstybės rung
čiomis perkasi ginklų

Vokietijos fašistai daro sąmo
kslus diktatūrai įsteigti

New Jersey tekstilės fabri
ku darbininku streikas

Streiko komitetas prašo kongresą daryti tardy
mą. StTeikininkŲ reikalavimai ir pareiškimas 

Darbo Sekretoriui dėl taikymos sąlygŲ

“Krikščionys" paleido 
Lietuvos Seimą

Nauji rinkimai turės įvykti ge
gužės mėnesio 8-9 dienomis.

Ką tik pasiekęs Chicagą Kau
no “Liet. Žinių’’ kovo 4 dienos 
leidinys praneša, kad kovo 2 
diena krikščionys-demokratai 
paleidę Lietuvos Seimą. uždaryti laikui nuo šešių sa-

Nauji rinkimai įvyksią gegu- vaičių iki dviejų mėnesių, 
žės 8-9 dienomis. idant tuo budu sumažinus val-

[“Naujienos” jau kovo 15 stybės išlaidas.
dieną buvo paskelbusios kable-1 Skaudžiausiai bus paliestos 
gramą iš Kaund, kad Seimo tekstilės vilnų ir odos pra- 
rinkimai įvyks gegužės 8-9. monės. Daugybė darbininkų 
Kablegramoj tečiau nieko nebu- bus paleista iš darbo, o taipjau 
vo minima apie tai, kad Seimas stipriai sumažinti fabrikų ad- 
jau paleistas.] ministiacijų štabai.

“Liet, žinios“ sako, kad joms Projektuojama stipriai su
tekę sužinoti, kad “krikščionis- mažinti darbininkams algas, 
kas blokas žada pasinaudoti kai kuriuose fabrikuose dagi 
Konstitucijos §34 ir reikalauti iki 50 nuošimčių.
sušaukti naują sesiją.’’ į Kalbėdamas Leningrade prof-

Tai reiškia, kad Seimas pa- sąjungų taryboje naujuoju
leistas tik tam, kad krikščionys 
galėtų sušaukti dar vieną jo 
sesiją ir Seimo pirmininku iš
rinkti vėl savo žmogų, vietoj 
D-ro Saugaičio, liaudininko.
Kademai užtikrina, kad jokių 

rinkimų įstatymų pakeitime 
nebusią
Toliaus “Liet, žinios’’ sako:
...“Ministeris pirmininkas p. 

Bistras užtikrino valstiečių 
liaudininkų lyderį M. Sleževi
čių, kad jokių rinkimų įstatymo 
pakeitimo apart Klaipėdos apy
gardos sudarymo nebus ir kad 
Seimo rinkimai bus paskelbti 
normaliu laiku. Kiek teko suži
noti, tokių pat užtikrinimų dėl 
rinkimų įstatymo ir Seimo rin
kimų paskelbimo, o taip pat 
pareiškimus, kad jokiu tiesiogi
niu budu rinkimų laisvę var
žančių įstatymų nebus išleista, 
kad rinkimų laisvė bus apsau
gota ir kad Seimo rinkimų me
tu visoms partijoms įstatymai 
bus taikomi lygiai ir vienodai, 
davė iv dešiniojo bloko lyderiai.

Artimiausioji ateitis parodys, 
kaip tie pareiškimui bu« reali
zuoti ir ar avantiuilzmo dva
sia yra galutinai nugalėta mu
sų sferose. Viena aišku, kad ii 
Seimo opozicija iiv demokratine 
visuomenė turi ir toliau budėti 
ir stovėti liaudies teisių, suve
renumo ir demokratybes sargy- 
h<,ic ’

Banditai pašlavė $15,000 
teatro pinigų

NEWARK, N. J., kovo 22.
Septyni maskuoti banditai, iŠ-' 
sprogdinę Mosque teatro sau
giąją šėpą, pabėgo su 15,000 
dolerių pinigų, sudariusių visos 
praeitos savaitės pajamas.

Sovietai ruošiasi uždaryti 
daug fabriku

Algos darbininkams bus stip
riai sumažintos, kai kiniuose 
fabrikuose iki 50 nuošimčių.

RYGA, kovo 22. Aukš
čiausioji sovietų ekonomijos 
taryba taiia daug savo fabrikų 

ekonomijos piogramu, komisa
ras Rikovas pasakė, kad nors 
valdžia esanti užversta profe
sinių sąjungų prašymais padi
dinti darbininkams algas, bet 
apie kokį nors algų padidini
mą negalį būt nė kalbos bent 
iki gulo šių metų, kadangi visįi 
priklausą nuo to, kaip iir kiek 
valdžia* galėsianti po ateinan
čios piutės surinkti javų eks
portui.

Sovietams skaudžiai nepavy
kus eksportuoti javų praeitą 
rudenį, sakė Rikovas, įvykus 
inflacija rublio, kurio perka
moji jėga nuo praeito rugsėjo 
mėnesio sumenkėjus 100 nuo
šimčių.

Tikėdamos surinkti gausiai 
javų eksportui, sovietų valdžia 
pirkus užsieniuose daug Rusijai 
reikalingų prekių, gaudama 
kreditų trumpam terminui. 
Kreditams padengti valdžia bu
vus priversta savo menkus au
kso rezervus eksportuoti, o da
bar, tiems išleistiems rezer
vams kiek atsteigti, valdžia 
esanti priversta griebtis negai
lestingų priemonių, kaip antai 
sumažinimo subsidijų valstybės 
pramonėms ir prekybos įstai
goms.

Raigdamas savo pranešimą 
Rikovas pasakė, kad visi ekono
miniai prospektai Rusijoj da
bar labai tamsus, bet jei užde- 
rėjimas šiemet busiąs geras, 
tai dalykų padėtis pagerėsianti.

Du Japonijos laivyno 
aviatoriai žuvo

TOKIO, Japonija, kovo 22. 
laivyno hidropianui nukritus 
netoli nuo Jokahamos, du ofi- 
cierai užsimušė, o kiti du pavo
jingai užsigavo.

LONDONAS, kovo 2.. Vie
tos Weekly Dispatch, nesisaky- 
damas, iš kur jis tokių žinių 
turi, skelbia, kad aštuonios Eu
ropos valstybes vtdnnčiua slap
tas derybas ginklams ir amu
nicijai pirktis. Tos valstybės, 
kurios rungčiomis ir gausiai 
perkasi ginklų, esą Graikija, 
Rusija, .Jugoslavija, Suomija, 
Lietuva, Lenkija, Rumanija ir 
Turkija. Re to kai kurios tų 
valstybių stengiančios! nusipir
kti ištisus fabrikus ginklams ir 
amu urnai eaminLs. G/aikij i 
esanti užsakius Italijoj 200,- 
000 šautuvų. Rusija perkanti 
milžinišką skaičių šautuvų, le
nuos ji siunčianti į Kiniją ir 
Persiją. Jugoslavija derantis 
dėl 400,000 šautuvų, o Suomiją,' 
Ixmkija ir Rumanija dedančios 
pastangų įsigyti šautuvų ir 
kulkosvaidžių. Vokietijos gink
lų firmos gavusios daugybę 
užsakymų iš Kinu ir Turkijos.

i

15 žmonių žuvo žemės 
drebėjime Azijoje ♦

LONDONAS, novo 22. -Ex- 
change Telegrapho gauta iš 
Konstantinopolio telegrama sa
ko, kad Adalijoj, Mažojoj Azi
joj. įvykęs smarkus žemės dre
bėjimas, dėl kurio daug namų 
sugriuvę ir penkiolika žmonių 
buvę užmušta.

Žemės drebėjimas Illinois
IIASRISBI’RG, 111., 

šiandie 9:38 vai. 
buvo jaustas lengvas
drebėjimas, tęsęsis aštuonioli
ka sekundų. Žalos nepadaryta.

kovo
ryto

žemės

Lyga kviečia Rusiją da-
lyvauti nusiginklavimo 

priruošime
GENEVA, Šveicarija, kovo 

22. Pautų Sąjungos taryba 
pasiuntė sovietų Rusijai galu
tiną kvietimą dalyvauti komi
sijos nusiginklavimo konferen
cijai priruošti darbe Genevoje. 
Kvietimo laiške pabrėžiama, 
kad Šveicarija prižadėjus pa
vartoti visų piremonių sovie
tų delegacijai apsaugoti.

Priešinas kalifato kon
gresui Kaire

f i «

MASKVA, kovo 22. — Sovie- 
tų centralinio komiteto pirmi
ninkas, Kalininas, gavo iš l>fos, 
Baškirų respublikos sostinės, 
telegramą, kuria pranešama, 
kad sovietijos mahometonys, 
skaičium tarp 4 ir 5 milionų 
žmonių, esą priešingi tam, kad 
kalifato kongresas butų laiko
mas Kaire, Egipte. »

i a — —————

Anglija nenorinti Ru- 
manijos karaliuno

PARYŽIUS, kovo 22. -Bu- 
manijos ex-kronprincas Karolis 
buvo ketinęs apsigyventi Ang
lijoj, bet girdėt, kad Britų vai- ' 
džia oficialiai jam pranešus, 
kad jo apsigyvenimas Anglijoj 
nebūtų geistinus.

Paveikslo parodoma atkasi nėrimas Osiriso kapo netoli
Abydos, Egipte.

Vokietijos fašistai sie
kias! diktatūros

« ■— l.ll ■■ - - f

Miunchene policija susekė fa
šistų sąmokslą netikriems 
Franci jos frankams dirbti.

BERLINAS/kovo 22. — Vo
kiečių fašistai vis dar daro są
mokslus įvykinti Vokietijoj 
pervartą ir atkurti monarchi- 

'ją, arba įsteigti diktatu rą. Per

22.
čia

. . r-'legatus monarchistų suvažiavi-
vartui padaryti reikia pinigų, Inuii Paryžiuje balandžio mėne- 
tatai, pasak laikraščio Montag sį. Girdėt, kad monarchistų 
Morgen, jie buvę p-iisiruošę judėjimo prieš bolševikus prie- 
fabrikuoti, Franci jos banknotus.1 ky busiąs pastatytas didysis 
Miuncheno policijai betgi pavy-' kunigaikštis Nikalojus. 
ko susekti sąmokslą, ir fabri-Į. Tuo pačiu laiku 
kuotus banknotus konfiskuoti, kad šį pavasarį 
pirmiau ne kad jie galėjo būt ruošią sukilimą pietų Rusijoj.

yra girdų, 
monarchistai

paskleisti. \
Vokieti./l fašistus uoliai re

mia Dr. Alfredas Hugenbergas, 
kurs kontroliuoja didžiumą na
cionalistų laikraščių Vokietijoj. 
Hugenbergas labai palankus 
tam, kad Vokietijoj butų įstei
gta diktatūra, panaši kaip Mus- 
solinio diktatūra Italijoje.

Du angliakasiai sutriuš
kinti kasyklose \

DANVILLE, III., kovo 22.— 
l’nited States Fuel kompanijos 
Vermilion kasyklose vakar bu
vo nukritusių iš viršaus uolų 
sutriuškinti du i darbininkąi, 
•Walter Ramsey iš South Dan- 
villės ir Celesti Vaccinno, italas, 
iš VVestvillės.

Chicagai ir ąpielinkei oficia- Vilkaviškio apskr.). — Vasario 
lis oro biuras šiai dienai prana- mėn. 15 d. ūkininkas Vaclovas
sauja:

Aplamai gražu; nedidelė 
temperaturbs atmaina; viduti-1 
uis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutinis^ 
kai siekė 39° F.

šiandie saulė teka 5:50, lei
džiasi 6:04 valandą. |

nuo

Rūsy monarchistai ruošias 
suvažiavimui

Planuoją dar šį pavasarį pa d at
ryti sukilimą pietinėj Rusi
joj

STOKHOLMAS, Švedija, ko
vo 22. — Rusų monarchistų 
agentai stipriai darbuojas Pa
baltijo valstybėse, ruošdami de-

Apie tai veikiausiai yra girdė
ję ir sovietų vadai, kadangi per 
pastarąsias savaites l’krainoj 
buvo daug areštų ir sušaudy
mų.

Chicagos traukinys susi
kūlė; 1 užmušiąs

BUFFALO, N. Y., kovo 22. 
— .Ties Athol Springs .šiandie 
susikūlė pasažierinis Niekei 
Plate traukinys No. 6, bėgęs iš 
Chicagos į Buffalo. Lokomoty- i 
va ir du prekių vagonai ištru-: 
ko iš bėgių ir mašinistas buvo 
palaidotas po mašina.

Prekių vagonuose buvo ke
turiasdešimt arklių, kurie visi 
buvo užmušti arba sužeisti. 
’ Pasažieriai buvo stipriai su
krėsti, tečiau -visi išliko sveiki.

Mašina užmušė jauną 
merginą

JUOIM PIS, (Paežerių valsč.,

Byla mašina paisė dobilus. Ka
žin kaip bevarydama arklius 
tarnaitė Anelė Kiškytė pakliu- 
vo po maniežo volu ir tapo už
mušta. Palaidota vasario mėn. 
18 d. Šunskų kapinėse. A. a. 
velionė buvo 19 metų mergina, 
kilusi iš Gižų vals. žvirkždai- 
čių kaimo.

PASSAIC, N. J., kovo 22. — 
Streikuojančių tekstilės pramo
nės darbininkų Jungtinio Fion- 
to komitetas pasiuntė telegra
mas Jungtinių Valstijų senato
riams Washingtone: Borah’ui, 
Wheeler’ui, LaFollette’ui, 
Edge’ui ir Edwards’ui, prašyda
mas, kad kongresas tuojau pa
darytų pamatingą esamų teks
tilės pramonėj sąlygų tyrinėji
mą.

Prašymas senatoriams
I

Savo telegramose senatoriams 
streiko komitetas sako:

“P.iaeitą ketvirtadienį [kove 
18] ties Gera tekstilės fabri
kais Passaic’o. policijos kazokai 
brutalingai puolė streikininkų 
paradą, rptišdami ir trypdami 
po ai kliu kojų šimtus ramių 
vyrų, moterų ir vaikų, neiš
skiriant kūdikių vežimėliuose. 
Daug laikraščių reporterių ir 
fotografų buvo skaudžiai su
muštu ir jų kameros sudaužy
tos. Daug Streikininkų, vyrų 
ir moterų, areštuota.

“Tekstilės darbininkų Jung
tinio Fronto komitetas, atsto
vaująs 16,000 streikininkų, ko
vojančių priešu nuskčlimą algų 
ir už' gyvenamąją algą, reika
lauja. kad kongresas tuojau 
padarytų tardymą tų sąlygų, 
kurios viešpatauja New Jersey 
tekstilės fabrikuose, **kur viso
kios žmonėms garantuotos kon
stitucinės teisės yra patremp
tos.

“Kankinamų darbininkų bal
sas dėl duonos kąsnio negali 
būt smarkaujančių kazokų bi
zūnais nutildytas.’’
Streikininkų pareiškimas Darbe 

Sekretoriui
Streikininkų komitetas, kurs 

praeitą trečiadienį nuvykęs į 
Washingtoną turėjo konferenci
ją su Darbo Sekretorium Da- 
visu streiko likvidavimo klausi
mu, po to pristatė jam šitokį 
pareiškimą:

“Passaic’o, N. J., ir apielin- 
kės tekstilės fabrikuose dabar 
streikuoja apie 16,000 darbinin
kų, vyrų, moterų ir vaikų. 
Streikas prasidėjo šių , metų 
sausio 25 dieną. Piieš darbo 
metimą darbininkai, per savo 
demokratiniu budu išrinktą 
komitetą, buvo įteikę samdyto
jams šitokius reikalavimus:

Vilnų audyklų savininkams:
“1. Panaikint 10 nuoš. algų 

nukirtimą ir pridėti dar 10 
nuoš. algos.

“2. Grąžinti darbininkams pi
nigus, atimtus iš jų piaeitu al
gų nukirtimu.

“3. Įsteigti 44 valandų darbo 
savaitę.

“4. Mokėti darbininkams pus
antro tiek už viršlaikio darbą.

“5. Įsteigti žmoniškas ir sa- 
nitaringas darbo sąlygas.

“6. Pripažinti darbininkų 
uniją.

Ailko fabrikininkams
“L Padidinti darbininkams 

algas 25 nuoš.

[Kiti reikalavimai toki pat, 
kai ir vilnų audyklų savinin
kams.]

“I šituos reikalavimus fabri
kų savininkai nedavė jokio at
sakymo, Botany fabrikai, di
džiausi iš jų visų, ant tų pėdų 
pašalino iš darbo kiekvieną ko
miteto narį, kurs įteikė jiems 
darbininkų reikalavimus.
Streikininkų taikymos su sam

dytojais sąlygos
“Atsakydami jūsų [Darbo 

Sekretoriaus] paklausiman dėl 
sąlygą, kuriomis darbininkai 
sutiktų taikytis su samdytojais, 
mes čia jas paduodame:

“1. Kad visuose tekstilės fab
rikuose, kur dabar eina strei
kas, butų tuojau įsteigta mi- 
nimum gyvenamoji alga, kokia 
iki šiol buvo paties Darbo De
partamento nustatyta.

“2. įsteigus tokią minimum 
gyvenamąją algą darbininkai 
tuojau grįš į fabiikus dirbti.

“3. Per tris dienas po mini
mum algos įsteigimo, fabrikų 
savininkai ir streikininkams at
stovaująs komitetas turi paskir
ti po vieną savo atstovą taitia 
dėl išdėtų čia reikalavimų. Tuo
du atstovu turi būt įgalioti' 
tartis ir. spręsti kiekvieną gin
čo tarp samdytojų ir darbinin
kų klausimą. Atvejy, jei jie 
negalėtų piieiti prie susitari
mo, jie turi turėt teisės pa
skirti trečią bešališką asmenį 
tarpininku, idant tuo budu butų 
galima teisingai išspręsti kiek
vienas toks ginčo klausimas, 
dėl kurio pirmiau negalėta susi
tarti.’’

Kautynes Komunisty su 
kariuomene

MECAS, Franci j a, kovo 22.
Vakar dėl komunistų suruoš

tos demonstracijos kilo stipri 
batalija demonstrantų su ka
riuomene. Kautynės tęsėsi išti
są valandą, ir keletas komunis
tų bei trys dragūnai buvo su
žeisti.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie^ 
nose.
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Jei jums yrą nusibodę 
paprasti.. .

AUJA meilė užsilaiko tūlam laikui.
Bet jei gerumas nėra tikras, ji greitai 

praranda skonį.

Pamėgimas turi būti tikras, bet ne papras
tas.
Helmarų rūkytojams niekuomet nenusibosta 
Helmarai. Meilė prie Helmarų visuomet 
pasilieka, nes jie yra tikri.

SusipažinkitJSu

I Ielmar
Karaliene Žymiausią Cigaretą t

INFLUENZA
Sumaikina tavo Jėgas ir gyvumą.

Palieka tave silpnu ir bejėgiu per ilgą laiką.
Apsisaugok nuo influenzos, išsigydy damas nuo peršalimo 

pačioje pradžioje be atidėliojimo.

PAIN-EXPELLERIU
Vaisbaienklis jrig. J. V. Pat. Biure.

vikriai patrynus krutinę ar pečius pagelbės kraujo drkuliacijai, 
nedaleidžiant įsisenėti ir įsigalėti peršalimams.

35c. ir 70c. vaistinėse.
Tirkrasis pažymėtas INKARO vaizbaženkliu.

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

$2.00 $2.00 
Per Week

F’ThT’I? Roll C.binet 
rt Jr H H Duet Art B.nch 
1 IVlUJU 100 Mušk Rolls 

Bridge Latnp

IŠPARDAVIMAS ŠIĄ SAVAITE
TIKTAI $10 ĮMOKĖTI

Mes maloniai paimsime į mainus bile kokį vartotą pianą, 
fonografą, radio ar kitokį muzikali instrumentą ir suteik
sime už jį PILNĄ PINIGINE VERTĘ ir užmokėsime visas 
dastatymo išlaidas.

0990 NATIONAL BUILDING 0990 
West Madison Street

EAST OF CORNER MADISON AND VVtSTERN AVĖ. 
A Phone Call Will One of Thttt Outfita

Phones Suvožė? Open Until 9 P. M.
SUNDAY—10 TO 4 P.

Mokslo reikalingumas 
demokratijoj

Beveik nerasi žymesnio žmo
gaus ar publicisto Amerikoje, 
kuris nebūtų perstatęs mokslo 
reikalų valstybėje, “Geru jau
nimo auklėjimu rūpinasi visi 
žymus vyrai visuose amžiuose, 
nes mokslas—tai geriausia pa
matas privačių šeimynų ir vi
suomenės gyvenimui“, yra 
pasakęs Ben į am i n Franklin. 
Tliomas Jefferson, demokratų 
partijos tėvas ir Virginijos uni
versiteto tėvas, pasakė: “Gene
ravo . švietimo systemu, kuri 
pasieks visus musų piliečius 
nuo turtingiausių iki biedniau- 
sių, kaip buvo paskiausia vi
sos visuomenės reikalas, kuriuo 
aš dėmėsiuos”. Jurgis Wash- 
ingtonas, musų pirmas prezi^ 
dentas ir respublikos tėvas, pa
sakė: “ugdyti įstaigų pirmiau
sios svarbos plėtimui visuotino 
švietimo.“

Sulig paprastųjų (common) 
tiesų, auklėti vaikus buvo -tė
vų pareiga, bet nebuvo jokios 
prievartos leisti vaikus į bile 
mokyklų. Kitaip sakant, vai
kas neturėjo mokyklos tiesų, 
kurias tėvai buvo įstatymais 
priversti pildyti. Bet laikui 
bėgant, o ypatingai respublikai 
augant, kilo naujas klausimas. 
Nepriverstina mokyklos siste
ma užleido kelių priverstinai 
mokyklai ir dabar reikalavimas 
lankyti mokyklų yra universale 
angliškai kalbančiųjų žmonių 

tarpe.
Priverstinoji sistema ilgai 

plito Jungtinėse Valstybėse, jx?t 
1918 metais, kuomet Mississippi 
pravedė šiuo reikalu įstatymų, 
sistema patapo visuotina šioje 
šalyje. Duba r visos valstybės 
reikalauja, kad visi vaikai tam

ir yra tendencija priversti, kad 
vaikai nuo 7 iki 16 metų am
žiaus lankytų pilnų laikų, kol 
neužbaigs pradinės mokyklos.

Priverstinas auklėjimas. Pik 
verstinas auklėjimas turi dų 
pamatiniu tikslu: pitonas; už
tikrinti išauginimų geriausių 
piliečių ir, antras privi rsti 
plidyti vaikų auklėjimo teises. 
Pirmasis iš tų dviejų pamatų 
demokratybėj yra aiškus. Pas
kutinis tikslas yra beveik svar
besnis, negu pirmas, nes vai
kai turi teisę prie geriausių 
progų gyvenime. Priverstinas 
auklėjimas yra labai svarbus, 
nes pati deinokratybė priklauso 
nuo mokyklų. Nėra kilnesnio 
darbo demokratybei, kaip 
šviesti žmones. [FLIS1.

Hemoirhoiciai
Laba) didutis kentėjimas nuo He- 

mmrhoidų yia greitai prašalinama, 
vartojant Cudutn Oinlniont.
Jei jus negalite gauti Cadurn Oint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, Ncw York.

Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas
Daug tūkstančių žmonių kasmet mir

šta nuo šalčio pasekmių. Viena pnoumc 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Tas būdas yra, HilUs Cascara-Bro- 
mido-Quinine. Jis kas žiemą 'sustabdo 
milionus šalčių — j 24 valandas.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok šal 
tį pribaigti, o sulaikyti gripą. Niekus 
dar nerado goresnio būdo. Visose aptio- 
koso gaunama.
Tikrai Gauk

CASCARĄ.
Raudona Dėžč^h

Kaina 30c

UININE
su paveikslu '

DR. J. F. KONOPA
X-RA¥
Ofisas; 1520

Valandos: 10-12

Artisto
Dainininko

Babravičiaus
KONCERTAS

ĮVYKSTA

Petnyčioj, Kovo 192626tą,

Pranešimas Jogei
JOHN J. ZOLP

Važiuoja Gegužės mėnesyje Su 
exkurslja Lietuvon didžiausiu lai
vu pasaulyje ir ypatiškai patar
naus kelionėje. Kurie manote 
važiuoti, prisidėkite Iš anksto, kad 
galima butų sutvarkyti pasus ir 
kitus kelionės' dokumentus. x

Sąžiniškas patarnavimas 
visuose reikaluose

Padaromi jr užtvirtinami 
įvairus, dokumentai.

t Parduodam! namai, lotai
'' ir farmos

Perkami ir parduodami morgičiai, 
bonai ir šėrai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., 

Telefonas Yards 0145 
' CHICAGO, ILL.

SULPHURIŠGYDO 
NIEŽI ANČIĄ ODĄ

ORCHESTRA HALL
Kas nori ištikrųjų pasigrožėti daina, nepatingėkite įsigyti sau tikietus, 

nes šį kartą tikietai yra pigus — nuo 50 centų ir augščiaus.
Gerbiamas artistas BABRAVIČIUS padainuos mums daugybę tikrų 

lietuviškų dainų, visų musų kompozitorių. Kiekvienas turės progos išgirsti 
pilnoj gražumoj musų dainas, kurios tapo užmirštos. Be lietuviškų dainų, 
dainuos kelias arijas ir šiaip žymiausių kompozitorių dainas. P-no Babravi
čiaus dainavimas yra žavėtinas, nes tik jis vienas moka išpildyti dainas taip, 
kaip reikalauja autoriaus kūryba.

Rengkitės visi sekantį Penktadienio vakarą į p. Babravičiaus koncertą, 
nes negreit gausite išgirsti. Programas bus visai naujas.

Pradžia 8:15 valandą vakare
• Įsigykite iš anksto įžangos bilietus

UNIVERSAL STATE BANK; “NAUJIENOS”; BIELSKIO APTIEKA, 1900 So. Halsted Street; 
“DRAUGAS”; ELTA COMMERCE CO., 3251 So. Halsted St.;/P. P. BALTUTIS, 901 West 33rd St.; 
J. F. BUDR1K, 3313 So. Halsted St.; BENOŠIAUS APTIEKA, 46th ir Ashland Avė.; J. J. ZOLP, 4601 
So. Marshfield’Ave.; JONAIČIO APTIEKA, 49th ir 14th St., Cicero; P. TUBUTIS, 233 E. 115th St., 
Roseland; DR. K. DRANGELIO Ofisas, 4193 Archer Avenue.

Jei jus kenčiate 
nuo niežų arba ki
tos kankinančios li
gos kuri labai ken
kia odai, jus greitai 
išsigydysite jei var
tosite Mentho-Sul- 
phur, taip pareiškė 
žinomas odos speci
alistas.

šis sulphur pri- 
rengimas, todėl kad

jis turi savyje ligų naikinančius pe
rus, beveik visuomet prašaliną didelį 
niežėjimą, net ir niežais sergantiems. 
Pirmas uždėjimas padaro odą šaltą 
ir malonią. Spuogai ir kiti išbėrimai 
tuojau išgydomi. Rowlcs Mentho- 
Sulphur yra uždedamas kaip ir pa
prastas cold cream ir jis visai ne- 
kensmingas. Jus galit gauti slovi- 
kelį bile nuo kokio gero aptiekoriaus. 
Pabandykit Mentho-Sulphur, pama
tysit ką tai reiškia dėl jūsų. Atsiųs
kite jo kuponą. Iškirpkite tuojau.

Whitehall Pharmacal Co. 
» 593 Madinon Avenue

New York, N. Y.
Dept. N 1140 E
Atsiųskite man dykai sartipelj Mentho- 

Sulphur.

Dykai 
Išbandymui

Naujos nupigintos kainos ten ii at
gal 3 klosoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, į Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEŠT1C, didžiausias pasauly, 
OLYMP1C, HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARAB1C siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southainpton, 
\ntwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 8-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkite prie mus vietinių agen- 
arba ‘ ,

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St- Chicago, III.

rU

INFLUENZA
PLATINASI

Geiiausis apsisaugojimas nuo In- 
fluenzos, tai reikia skalauti gerklę 
su SEVERA’S ANTISEPTOL. Varto
ki! jų taipgi dėl burnos skalavimo 
ir nosies skylučių plovimui. Svarbu 
yra, kad orą pei leidžianti kanalai 
butų atdari ir švarus. O jeigu In- 
fluenzos simptomai apsireiškia, gulė- 
kit lovoj ir vartok it SEVERA’S COfJ) 
IR GRIP TABLETES reguliariai. 
Kuomet gauni kosulį, SEVERA’S 
COUGH BALSAM suteiks greitą pa
galbą. šias tris gyduoles turėdami 
i>tit rankų jus turėsit didelį apsau
gojimą nuo influopzos atakų. Nusi
pirkt! jas nuo savo aptiekoriaus.

(Apgarsinimus)

GYDYTOJAS IR ' 
CHIRURGAS

ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 
budu. Gydo visas ligas greitai.

Milvvaukee Avė. ir Dickson St.
6-9 vakare. Nedėlioj 10-12

vyrų, moterų ir vaikų ligas, 
rklą naujausiu budu. Gydo vis 
Division St., kampas Milwaul 
12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vai 

TEL. ARMITAGE 6145

stiklai ant vietos.
1053 MilwauKee Avė.

Ant Xelowskio aptiekus. Tel.»Arnūtage 3988 
Valandos nuo 10 ryto iki 4:80 po pietų ir nuo 6 iki 

9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dienų
—

PUBLlSKAS AUKCIJŪNAS
Viskas turi būt parduota 
Aš einu lauk iš biznio

Išgydė jo rupturą
Ai įgavau didelę rupturą, kuomet kė

liau didelę skrynią, keletą metų atgal. Dak
tarai sakė, kad aft būtinai turiu daryti 
operaciją. Diržai man nieko negelbėjo. Pai- 
kiau aš dasižinojau apie tok| dalyką, ku
ris greit ižgydė mano rupturą. Jau kele
tas metų praėjo, o mano rupturą 
giau nepasirodė, bet vienok ai dirbu 
kų darbą kaipo karpenteris. Nedariau 
racijos, neautrukdžlau laiko, nebuvo 
belio. Ai nieko neturiu pardavimui, 
suteiksiu Junta pilnas informacijas, 
iigydyti rupturą be operacijos, jei 
paraiysit. Eugene M. Fullen, Carpenter, 
277 M. Marcellus Avė. Manasųuan, N. J. 
likirpkit ii straipsnį ir parodykit kitiems, 
kurie turi rupturą — jus gal iėgelbėdt jų 
gyvybę arba austabdyait skausmus, praia- 
linsit rūpesti ir pavojų operacijos.

dau- 
aun- 
spe* 
trc- 
bet 

kaip 
man

$75,000.00 vertės laikrodėlių stako: Ėlgin, Waltham, Hamilton ir 
Svviss. Deimantų, Peilių, šaukštų ir visokių laikrodžių, kurie bus iš
parduoti publiškame aukcijone.

Išpardavimas kasdien kol nebus išparduotas 
visas mano stakas 

Vakarais lygiai 7:30
Kiekvienas daiktas pilnai garantuotas taip kaip yra 

tas per Aukcijonierių.
Pirkite jūsų pačių kainomis ir sutaupykite pinigų. 
Krautuvė atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 10:30 vai. 
Užprašome visus.

P. K. BRUCHAS
Jewelry Store, 29 metai biznyje
3321 So. Halsted Street

Kelionė Tiesiai Į Klaipėdą

perstaty-

vakare.

CHICAGOS LIETUVIU EKSKURSIJA
Po V. M. Stulpino Co. ypatiška priežiūra 

šį metą Baltijos Amer. Linija nutarė paleisti 
savo didžiulius laivus tiesiai į Klaipėdos uostą

Pirmutinė Ekskursija laivu Estonia 
May 18,1926 m.

Antra ir paskutinė Ekskursija 
. Liepos-July 17,1926 m.

Kurie jau seniai Lietuvą matėte, tai dabar turite puikiau
sią progą aplankyti savo tėvus ir gimines ir pamatyti dideles 
iškilmes Kaune.

Kelione tiesiai Klaipėdon, ypač su mažais vaikais suma
žins vargą ir kaštus, negu važiuojant traukiniais per kitas val
stybes. Kurie važiuosite ant bile kurios viršui minėtos ekskur
sijos, tuojau atsišaukite delei informacijų, nes detei nepiliečių 
reikalinga mėnesis laiko išrūpinti pagryžimo dokumentus.

( Užsisakykite vietas ir laivakortes tuojau.
Laivakorčių kainos į Klaipėdą:

3-čia klesa į-abi pusi tiktai $181.00, užčėdysit $44.50
Turistinė 3-čia klesa j abi pusi $196.00, ‘užčėdysit $44.50
Antra klesa j abi pusi $270.00, užčėdysit $30.0u

Visais reikalais kreipkitės pas

V. M. STULPINAS 00.
3311 So. Halsted St. - " Chicago, III,

Telefonas Yards 6062

Harsinkities Naujienose”

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustmrina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švaziaL
Dr. W. Yuszkiewięz,

1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.

Serganti Žmonės
Jieškokit 
pa geibus 

ten 
kur

ją 
galite 

surasti .

nepaprastu pasisekimu 
nervų, užkietėjimo vi- 

nusilpnėjimo, reuma-

Džiaugiamės 
gydyme ligų, 
durių, abelno 
tirmo, krutinės, pečių, šonų, taipgi
ir visame kūne;' taipgi silpnų kepe
nų, skilvio, inkstų, pūslės. Gydome 
taipgi visokius kraujo ligas su di
džiausiu pasisekimu.

Suteiksime jum.) visokias speciales 
gyduoles prirengtas musų pačių labo
ratorijoj. Nedaro skirtumo kaip bu
vote apvilti kitų, aUilankykit pas 
mus dasižinoti ap'e tikrų jūsų ligos 
»Uov| — dasižinoait apie tai jūsų pa
čių kalboje. Nereikės mokėti ui pa
tarnavimą kol tik nesijausite geriau.

Dr. Bowos turi diplomą dėl prak
tikavimo medicinos Illinois valstijoj 
ir yra žinomai 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 didiiau- 
sioee klinikose ir llgonbučiose. Kiek
vienas pacijentas asmeniniai yra jo 
priilueimao. Patarimai DYKAI.

DR. BOWES
Gydytojau —- Specialistas

8 So. Clark St.
Ant Triangle restauranto, 

Žale Astor teatro

Ofiso valandos: Kasdien nuo P ryto 
iki 5:80 vakare. Utarninke. Seredoj 
ir Subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė- 
Hoj nuo 10 ryto iki 12 dieną.

UMMM
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i MUSŲ MOTERIMS
*■— —     Veda Dora Vilkienė ■■■»    

Kį IR KAIP VIRTI
ŽUVIS SU DAŽALU

petruškų
svogūnų
druskos
pipirų

džiovintos duo-

1% puoduko supiaustytos, 
virtus žuvies

*2 puoduko milko
1 j puoduko vandens
2 šaukštuku miltų
2 šaukštuku sviesto

•Truputį
Truputį
Truputį
'Lruputį

puoduko 
nos trupinių apipiltų sviestu.

Užvirk pieną su svogūnais, 
•/2 babakavo lapuko petruškų. 
Padaryk bailų dažalą iš pieno, 
miltų, sviesto druskos ir pipi-. 
rų.

Paimk mažą molinį indą, su
dėk pusę žuvies, užpilk pusę da
žalo, paskui sudėk antrą dalį 
žuvies, užpilk likusiu dažalu. 
uždėk ant viršaus duonos tru
pinius. Kepk pečiuje pakol vir
šus nepurus.

KIAUŠINIAI AU GRATIN

1 puoduką saldžios Smetonos 
bei milko.

1 puoduką vandens arba 2 
puoduku pieno.

1
G
9

svoguną 
gvazdikus 
šaukštu sviesto 
šaukštu miltų

’o šaukštuko druskos
**» šaukštuko paprikos
1 puoduką baltos duonos tri 

pinių
*2 puoduko tarkuoto sūrio.
5 kiaušinius

u-

Užvirk pieną su svogūnu ir 
gvazdikais. Ištarpk sviestą, su
dėk miltus druską, papriką, 
pieną kaip užvirs perkošk per 
sietą. Paimk pusę ir įpilk j 
išviestuotą indą. Sumaišyk 
duonos trupinius, sūrį ir dau
ginus paprikos. Uždėk duonos 
trupinius ant dažalo, kurį tu
ri inde, indą padėk pečiu n ir 
duok gerai Įkaisti. Sudėk ža
lius kiaušinius, vieną po vieną 
ant duonos trupinių; užpilk li
kusiu dažniu ir duonos tru
piniais. Kepk karstame pečiu
je. Paduok karštus.

SRIUBA Iš TOMATŲ

Paimk didelę blokinę toma- 
tų

lruputį petruškos
Druskos
Pipirų
Gvazdikų
Svogūną

IL.; šaukštuko cukraus
1% puoduko balto dažalo pa

darytą iš pieno, miltų, druskos 
ir sviesto.

Virk tomatus su gvazdikais, 
svogūnais, pipirais, druska kor- 
sius 10 minutų.

Perkošk. Turi būti 2 puodu
ku. Supilk i baltą dažalą. Pa
duok karštą su sausa 
bei krekėsais.

duona

(HON MIEN

l svaras virtų makaronų 
1/2 puoduko stipiaustytų se-

1 svogūnas
1 suplaktas kiaušinis
1 šaukštas kiniško dažalo
1 šaukštuką druskos
Taukų dėl kepinio makaronų 
’/a puoduko buljono 
i/o puoduko “bamboo shoots” 

kiniškos augmenys
’/j svaro žalios supiaustytos 

kiaulienos bei vištienos
14 puoduko sviesto
1 šaukštas miltų
Supiaustyk “bamboo shoots”, 

svogūną ir selerus ir mėsą j 
pailgus šmotukus, lyg siulus. 
Pakepk kiaušinį ir taip pat su
piaustyk. Sudėk makaronus ir 
tankus ir kepk 15 minutų. Mai
šyk su šakute, kad makaronai 
nesukibtų.

Sumaišyk likusius dalykus 
sekamai:

kurortus ir kitas panašias vic-’ kės su duona ir kariais ranko- 
las. !

dulkėse
tad jos

Tie mikrobai yra
jie labai greitai

nebūtų ligų 
butų beveik

Pakepink mėsą taukuose 15 
minutų. Sudėk selerus, bam
boo shoots, druską ir kinišką 
dažalą. Uždengk ir kepk 15 
minutų. .Sumaišyk buljoną su 
miltais ir užpilk mėsą su dar
žovėmis. Jeigu bus per tirš
ta, dapilk vandens. Uždėk pia- 
karonus ant torielio, o ant vir
šaus uždėk keptu ir supjausty
tu kiaušiniu.

mikrobų, 
nežalingos, 
labai gaivus, 
vinsta. Ligonies išspjautas džio
vos mikrobas gyvena mėnesius, 
net 
lui, mikrobai lengvai pakyla j 
orą ir drauge su oru jie paten
ka į plaučius. Jeigu organizmas 
silpnas, perdaug 
pa v., išbadėjus, 
išsimiegojus ir 
labai greit ima 
suserųn džiova.

metus. Išdžiūvus spiauda-

(’INAMONO-IMBIERO-
GVAZDiKV PYRAGAS

2 puoduku cukraus
1/2 puoduko sviesto .

•3 kiaušiniai
1 pauoduką saldžios Smetonos 

puoduko miltų
3 taukštai baking po\vder
Po 1 šaukštuko maltų gvaz

dikų cinamonų, imbiero
2/3 puoduko razinkų

sviestu, pri- 
kiaušini iš 
2 puoduku 
ir cinaino-

miltus dėk

k u riešutų.
Sutrink cukrų su 

lūdama po vieną 
kaito. Sumaišyk 
miltų su po\vderiu 
utis, imbieru ir 
oaskui Smetoną,
>rie pirmojo mišinio pamainy

dama su s netona. Nedėk viską 
skaito. Ant galo sudėk razin- 
<as ir įiešutus apibertus su li- 
uisiu ’/2 puoduko miltų, 
tepk formą, supilk ir 
lekarštame pečiuje.

PIESKO TORTAS

baltymai 
tryniai 
puoduką 
puoduką

kepk

cukraus 
šviežio, nuplauto

komų krakmolo 
miltų
sunkos ir žievės

1 puoduką
1 puoduką
’/2 citrinos
2 šaukštuku baking po\vder.
Ištrink sviestą 

sudėk išplaktus 
naišyk miltus su 
baking po\vderiu, 
ir gerai išpakltus
Sudėk j išsviestuotą indą, kepk 
ne kaistame pečiuje 45 minu-

su cukrum, 
trynius, su- 
k rak molu ir 

sudėk miltus 
baltymus.

Seimininkėms Patarimai
NAMŲ RUOŠA

(Tąsa)

Norint kambary t u rėtį pušų 
kvapą, kuris yra labai sveikas, 
reikia j stiklinę karšto van
dens lašinti tarputiną (galima 
dar maišyti skystų pušų sakų 
ir spirito) tol, kol kambarys 
pakvips pušų kvapu.

Tas kvapas kambaryje ilgai

Maloniai kvepia ir gėlės. No
rint, kad greit nevystų nuskin
tos gėlės, reikia jos pamerkti 
į vandeni, kuriame yra įmai
šyta šiek tiek kamparo.

Smilkymas cukrumi grynina 
orą. Jis geriausia panaikina * 
senos dvokiančios mėsos kva- 
p«-j.

Be rūpinimosi tyru oru, kiek
viena šeimininkė privalo rū
pintis panaikinti dulkes. Nuo 
įvairių daiktų nuolatos atsi
skiria paprastomis akimis ne
matomos dulkės. Jos lakioja 
ore ir vėliau nusėda, ir taip 
susidaro net storas sluoksnis 
udlkių.

Tokiu budu ore lakioja ir 
žemės dalelių, ir sieninių po 
pierų, ir musų rūbų dažų da
lelių, ir- musų odos ir plaukų 
dalelių; ir įvairių ligų mikro
bų bei bakterijų.

Pasižiūrėkite i saulės spin
dulį, patekusį į kambarį pro 
langinę- kokią daugybę dulkių 
jis apšviečia ore. Miestuose 
skaitoma iki 30,000 dulkelių 
viename kabuniame oro centi
metre. Kaimuose oras tyresnis, 
o dar tyresnis, beveik be dul 
kių, pajūry ir aukštuose kal
nuose. štai delko sveikatai 
pataisyti žmonės važiuoja iš 
didelių miestų j vasarnamius,

NAUJIENOS, Chicago, III.

Didelis Palengvinimas žmo- 
niem su Nuvargusiais Ner

vais—Naujos Gyduoles
Daktarai Kurie Turi Daug Metų Prak- 

tikoH Sako, Kad Tos Gyduoles yra 
Rekomenduotinos dėl ją, 
Mokslinio Sudėjimo nuo 

Tokių Nesmagumų
Skaitytojai auraa. kad tos puikios Ryduo- 

Ur nuteikIn labai pnlenuvinlnią | kė
lėt* dienų. Juh turite Jas pabandyti dėl hk- 
vo silpnų nervų, jei esate nlIpniM, nuvar
gęs ir panadlų nesmagumų. Jei jūsų mie
gus yrn prastas ir neatftviežlna jūsų, tik 
pabandykite tas naujas gyduoles Nuga- 
Tone. Kuomet jūsų viduriai nevirftkina, di
deli raugėjimą P<» kiekvieno valgio, apalvė- 
luaj liežuvi ir nemalonų nkon) burnoje, 
galvos skaudėjimų ir jaučiatės visas nu
vargęs ir silpnas it ryto, eikite pas sa
vo aptlekorių ir gauk Miteli Nugii.Tone. 
Vartokite jas pagal nurodymų ir jus nu
sistebėsite kaip 
rlau. Nuga-Tono suteikia ramų, 
nant| miegų, puikų apetitų, stimulioja ke
penis Ir regulioja Inkstus, skilvi 
naa labai gerai. Mos manome, 
kitų tokių gyduolių kurios taip 
tų kaip Nuga-Tone. Išdirbėjai 
žino labai gerai ką jos padaro 
atitikimuose, Ji«- privertė visus 
suteikti gurantijų ir _ , 
Jus neitus ite užganėdintas. 
moM Ir piirdavi nejamoH pm 
tlekoriUH.

Imis paimtais valgymais suval- 
gome. 'Tad visada prieš valgant 
reikia būtinai nusimazgoti ran
kas. Dar patarimas, turįs tą 
patį tikslą: būtinai reikia save 
ir vaikus papratinti kvėpuoti ne 
burna, bet nosimi. Jeigu kū
dikis kvėpuoja burna, reikia

nuvargintas, 1 
nusidirbus, ne-, 
t. t., mikrobai 
visli ir*1 žmogus

Daug dulkių 
rūbais, o ypač 

įeinamomis 
tam tikra

prinešama su 
su avaline. To-' 

durimis 
geležinė

MRS. V. AGLVS»

Dressmaking & Millinery 
7017 So, Western Avenue 

Tel. Prospect 8289
Darome moteriškas dreaes 

gal orderio; užlaikome gatavų
darytų naujausios mados. Darome 
Hemstitching, Guzikus, Skrybėles 
ir įsodiname Rhine Stones po 30 
ir 50 centų už tuziną.

greitai jus pasijausite gc-
Nuga-Tona suteikiu ramų, ntAvM.i-

pa- 
pa-

dėl ties 
įtaisoma 
grandinė avalinės purvams nu
gramdyti; kojoms nusišluosty
ti dedamos pintinės arba tie-! 
siog šiaudų.

Jokiu budu neleistina part
ijos, patiesalai ic kitkas dul
kinti ir rūbai valyti kambary
je. Juos reikia išnešti ant laip
tų, o dar geriau j kiemą. Jeigu 
tenka valyti kambaryje, tada 
būtinai reikia atidaryti langas. 
Prieš mazgojau! grindis ir va
lant patiesalus, galima api
barstyti juos gerta drėgna ar
bata iš imbriko arba drėgno
mis medžip druožlėmis (pjuve
nomis). šepOtį arba šluotą rei
kia apvynioti drėgnu skuduru, 
šluoti ir valyti atsargiai, nesu-3 
keliant dulkių. Dulkes šluostyti 
geriausia drėgnu skuduru. Ne
patariama vaitoti phiksninių 
šluotelių, kurios tik sukelia dal
ies. I

Valgymai — duona, pienas ir 
t. t. reikia laikyti indaujoje 
arba tam tikrame kambaryje 
ir, kad neprieitų dulkės, gerai 
uždangstyti. Tą dulkių dalį, ku
rią matome, suprantama, gali
me pašalinti, šluostydami ir 
mazgodami daiktus. Tačiau vi
siškai dulkių pašalinti negali
me. l odei palietę bet kokį daik- / 
tą rankomis, susiteršiame (nors 
mums rodos, kad daiktas šva
rus), o paskui, valgydami, dul-‘

ir žar* 
kad nėra 

gerai veik- 
Nuga-Tono 

tokiose at- 
aptiekorius 

HUarųžinti pinigus, jei 
Rokomeiuluoja- 

vteils gerus ap-

MIS. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 S'o. Halsted St., kampa* 31 gat.

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo U teta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergę.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto. UI

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto, ofisas 
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 200T

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart PanedSlio ir 

Pėtnyčios.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dcarborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS ’
Roselando Ofisas: 

Tel. Pullman 5950 
10756 S. Michigan A v.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearbom 6096 

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkievicx-

BANIS

AKUAERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims 
:r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

’•

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SEKNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.
Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir sueičiau

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoju 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki J2 vai. ryte, nuo 2
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo. 10 valan

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

OR. HERZMAN^
iki

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

DR. W.
YUSZKIEWICZ

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerkles, 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.

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., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

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

3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 25S2

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

Tol. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmlestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tek: Hyde Park 8395

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 So. Wood St.
Telephone Lafayette 7617 

Res.: 12046 So. La Saite St. 
Telephone Pu 11 man 8868

V.^. RUTKAUSKAS 
Ądvokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1386

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

visokias legališkas popieras.

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

Namų telefonas Yąrds 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Tel. Boulevard 0537

DR. M AR Y A 
D0WIAT—S A SS

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

rz > J J nuo 9 ikt II vai. ryte; 
g a/ant/os į nuo jįj g va|. vakare

■ ■

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo
nuo

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

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

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353 .

No. 2655. 
svečiuosna. 
nebrangi.

Sukirptos 
per krutinę, 
dų 40 colių 
colių rankovėms, juostai ir apikaklei 
apsiūti.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutą arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Smagi įsukma namie ir 
Lengvai pasiuvama ir

niieros 36 iki 42 colių 
36 mierai reikia 3 yar- 

materijos ir % yardo 27

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Ola įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No...... ........
Micro* „......... ............... per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(MImUji k valst.)

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
I • ' ’ 1 «

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar i sto
tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
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. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. VVestern A ve.
VALANDOS:

M nuo 10 ryto iki 9 vai. vakarexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

H
H
M
K H M

r
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. 
Pitnedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

Data: Kovas 23, 1926

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
auginto, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Lazative.

f 
*

1

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS' DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Chicago, UI.

Naujienų {Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th St., Chicago, 111.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įleiskit mums 
pagelbsti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161k „ — i. ....—

Mrs. Winslovs 
Syrup
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Co. Ine.

Editor P, GRIGAITIS
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Chicagoje — paštu: 
Metams ..........................

Užsimokėjimo kaina: 
Pusei metų ................................

Trims mėnesiams ............... ..
Dviem mėnesiams ........r...
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ............................ 3c
Savaitei ................................... 18c
Mėnesiui ...................................  75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams .................................  $7.00
Pusei metų .............................. 8.50
Trims mėnesiams .............-.... 1.75
Dviem mėnesiam..................... 1.25
Vienam minėsiu! ........................ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) 

Metams ..............
Pusei metų ........
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
4.00 
2.00

KLERIKALINIAI KAČIŲ KONCERTAI SEIME

KRIKŠČIONYS ATIDENGIA SAVO KORTAS

NORI PAKEISTI RINKIMŲ {STATYMU

KĄ JIE DARYS, PRALAIMĖJĘ] RINKIMUS?

Lietuvos Seime dar vis tebeina tąsynės tarp Seimo 
pirmininko ir krikščionių bloko.

. Krikščioniškoji1 “trišakė” daro Seimo posėdžiuose 
kačių koncertus iš piktumo, kad nepajėgia išversti iš pir
mininko vietos opozicijos žmogų. Kademai, federantai ir 
ūkininkų sąjungos atstovai kelia triukšmą, koliojasi ir 
net šoka mušti Seimo narius, kurie remia pirmininką.

Šitokiais savo darbais tečiaus klerikalai vis labiaus 
numaskuoja save. Pirmiaus naivus žmonės galėjo dar ti
kėti, kad krikščionys demokratai tai doros, žmoniškumo 
ir artimo meilės apaštalai; bet dabar kiekvienas mato, 
kad tie “krikščionybės” skraiste apsisiautusieji politikie
riai yra pikčiurnos ir akyplėšos, kurie net Seimo salėje 
nemoka kultūringai elgtis.

Ta suirutė Seime palengva kelia aikštėn ir kai ku
rias klerikalinės politikos paslaptis.

žio (kur “krikščionių” būrys puolė kumščiomis mušti 
liaudininką Sugintą) klerikalai mėgino susitarti su liau
dininkais geruoju dėl sesijos baigimo. Pasak Kauno “So
cialdemokrato”, tose derybose krikščionių blokas pasiū
lė opozicijos partijai tokias sąlygas:

“Papildyti rinkimų įstatymą, sudarant iš Klaipė
dos krašto dešimtą rinkimų apygardą;.

“Padaryti kai kurių techniškų pakeitimų pačiam 
rinkimų įstatyme;

“Karo stovį palikti kaip dabar jis yra;
“Pravesti per Seimą keletą eilinės reikšmės įstaty

mų, ir
“Pabaigus tuos Seimo darbus, skelbti kovo 8-9 dd. 

naujus rinkimus”.
Derybos su liaudininkais iširo, ir po pertraukos kvui. 

Šmulkštys vėl ėmė susiriesdamas plūsti Seimo pirminin-

dali klerikalinių planų.
Pasirodo, klerikalams labiausia rupi pakeisti rinki

mų įstatymą. Jie sako, kad tai busią tiktai “techniški pa
keitimai”, bet kas jais gali tikėti? Rinkimų įstatymą jie, 
be abejonės, nori pakeisti taip, kad užtikrinus sau dau
gumą busimam Seime, nežiūrint, kad dauguma piliečių 
ir balsuotų už priešingas partijas. Jau senai eina kalbos 
Lietuvoje, kad klerikalai rengiasi atimti balsavimo tei
sę kareiviams; kalbama taip pat apie įvedimą kaucijų 
kandidatams, ir t. t.

Jeigu Seimo vadelės butų dabar krikščionių ranko
se, tai Lietuvos liaudis tikrai susilauktų kokios nors “sur- 
prise party” pavidale įstatymo, apkarpančio piliečių bal
savimo teises.

Bet ką darys juodieji Lietuvos diktatoriai, kai jie 
pralaimės rinkinius, — jeigu jie šiandie dūksta, kaip iš 
galvos išsikraustę, vien tiktai prakišę Seimo pirmininko

Jeigu jie pamatys, kad valdžia galutinai sprūsta iš 
jų rankų, tai jie gali kažin kokių priemonių griebtis. Ne 
be reikalo darbininkų ir šiaip pažangių žmonių spauda 
Lietuvoje dabar nuolatos įspėja liaudį, kad ji butų visam 
kam pasiruošusi.

Pažiūrėsime tečiaus, ar klerikalams užteks drąsos 
daryti kokius nors neteisėtus “putšus”. Jie turėtų žinoti, 
kad, žaidžiant ugnim, galima labai greit nudegti nagus!

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-10 Roobevelt Kd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.
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VJKIJOJE.

Visi žino, kad Rusijoje tiktai 
valdančioji partija, komunistai 
turi teisę rengti prakalbas, lei
sti lai karščius ir steigti organi
zacijas. Kitokių nuomonių žmo
nėms tos teisės yra atimtos. Bet 
jus labai klystumėte; jeigu ma
nytumėte, kad bent Rusijos ko
munistų partijos viduje viešpa
tauja leisvė.

Kova, kuri eina tarpe įvairių 
I bolševizmo srovių nuo paskuti- 
I nio Rusijos komunistų partijos 
I kongreso, rodo, kad jokios lais- 
I vės tos partijos viduje nėra.

Minėtame kongrese, kaip ži-

I nia, viešai pasirodė opozicija 
Į prieš partijos, centrą, vadovau
jama Zinovjevo, Kamenevo, 
Krupskos (Leninienės) ir Sokol- 
n i kovo. Opozicija buvo nugalė
ta. Partijos centras tečiaus 
nepasitenkino tuo, kad suvažia
vimas didele dauguma balsų at
metė opozicinių delegatų suma- 
manymus ir pritarė Stalino va- 

I dovaujamai centro komiteto 
daugumai. Jisai ryžosi po su
važiavimo visai sunaikinti opo
ziciją ir tuo tikslu pradė
jo visose partijos orga
nizacijose, kur opozicija 
turėjų pasekėjų, smarkią kam
paniją. Pairti jos spauda ėmė 
dėti ilgiausius straipsnius prieš 
opoziciją, kuomet pastarajai ta
po visai uždrausta atsakyti į 
tas atakas. Be to, partijos va
dai ėmė važinėti su prakalbomis 
į partijos-kuopas ir apskričių 
organizacijas, kad sukritikavus 
ir išniekinus Zinovjevo - Ka
menevo frakciją, šitose pra
kalbose opozicijos vadams buvo 
uždrausta imti balsą ir gintis.

Kad šitaip partijos vadai ko
voja su savo oponentais, tai ma
tyt iš Tomskio kalbos, pasaky
tos Leningrade. Tomskis yra 
vienas iš viešpataujančios frak
cijos šulų, ir ve ką jisai pareiš
kė:

nariai ir kandidatai) susirin
kimuose tęstų tolinus propa
gandą už savo skirtingas nuo 
suvažiavimo nutarimų nuo
mones ir ‘aiškintų’ savo užim
tą suvažiavime poziciją. Pra
nešimus apie suvažiavimo nu7 
tarimus turi daryti partijos 
linijos šalininkai be opozici
jos kalbėtojų, ir centralinio 
komiteto arba centralinės 
kontrolės komisijos nariai iŠ 
mažumos neturi teisės imt 
balsą debatuose.”
Taigi partijos narių susirinki

muose Zinovjevui, Leninienei, 
Kamenevui, Sokolninkovui ir ki
tiems opozicijos vadams uždrau
sta ne tiktai laikyti kalbas apie 
suvažiavimą, bet ir dalyvauti 
diskusijose tuo klausimu! štai 
kokia “laisve” viešpatauja Rusi
jos komunistų partijoje.

Mums visai nerupi ginti Zi- 
novjevą ir jo vienminčius. Jie 
yra nėkiek ne geresni už Stali
ną, Buchariną ir kitus viešpa
taujančios klikos narius. Kai 
Zinovjevas dar nesenai turėjo 
savo pusėje daugumą partijos 
centre, tai jisai taip pat nepri
pažindavo nuomonių laisvės sa
vo oponentams, kaip jam dabar 
nepripažįsta Stalinas. Mes tik
tai norime parodyti, kad bolše
vikai yra despotai net kits ki
tam — net viduje savo partijos. 
Klika, j kurios rankas patenka 
vadovavimas jų partijose, reika
lauja sau aklo paklusnumo iš 
partijos narių.

Jokia tikrai darbininkiška or
ganizacija tokių vergiškų san
tykių nepakęstų!

- tai bajorų 
Ponai didikai, iš 

juose gyveno.

geltonplaukė ir tave jaunuolį 
sužavės.

Svajonė širdį pagavo ir ve
da į pasakų pasaulį...

O ar žinai, kad musų tėvų 
tėvai tą kalną savo rankomis 
supylė ir tuos rumus pastate?

Tik jų pastogė ne musų tė- 
vų-tėvus glaudė 
gušta buvo, 
kitur atėjūnai
Jie mūsiškės kalbos nemokėjo 
ir su mūsiškiais nekalbėjo. Mū
siškiams tarpininkavo ponų 
urėdas, kurio kalbą pavadavo 
bizūnas. Tuomet visa apylin
kė ėjo j bajorų guštą baudžia
vos atlikti, lenkė urėdui galvų 
ir visų nugaros jo bizūno ra
gavo.

Ana, ar matai anapus ežero 
koplytėlę ir kryžių kryžius?

Ar žinai kieno tenais kaulai 
kryžių liudininkų saugojami?

Tai buvusieji baudžiauninkai 
amžinasties prieglobsty globo
jami.

Mirties tyla kapuose viešpa

» Kas nugalės?
Kinta laikai, kinta žmonių 

papročiai.
Buvusiuose bajorų guštos an- 

truo&e rūmuose valsčiaus vy
riausybė tuno, šių dienų ponai. 
Daug jie nereikalingi. Kiauri 
stogai, kaminai suirę, langai 
lentomis apkalti. Tenkinasi.

Ar pameni tuos laikus, kai 
ponai didikai čia rykavo, puo
tas kėlė? Visa apylinkė ūžė, 
skambėjo. Nakties metą vertė 
diena, dieną naktimi. Visas so
das nušviestas žiburiuose sken
dų. Ežere valtys plukuriavo. 
Bumuose dūdų orkestras dun
dėjo. Žmonių minių minios 
rinkosi, ūžė, šoko, rykavo...

Kas pilnu rūmų šeimininku 
liks: ar jie, ar šių dienų po
nai, ar ant visada tenais įsiga
lės vėjai?

Ir eina nejučiomis, pamažu 
atkakli trijų, veik lygių jėgų 
kovą...

IRGI “DŪMOJIMAS”!

“Vakar aš gavau iš draugo 
Zinovjevo laišką, kuriame ji
sai kreipiasi j mane ir taip 
pat į Vorošilovą, Kalininą, Ki- 
rovą ir Molotovą sekančiais 
žodžiais: ‘Aš tikiuosi, jogei 
savo prakalbose jus busite 
taip padorus, kati pasakysiu- 
Leningrado darbininkams, 
kad centro komitetas uždrau
dė man viešai kalbėti.’ Bet 
aš Leningrado darbininkams 
negaliu taip sakyti, aš jiems 
sakau štai ką: Centralinis 
komitetas neuždraudė nė 
vienam kalbėti partijos suva
žiavimo nutarimų gynimui ir 
aiškinimui ir opozicijos klaidų 
kritikavimui (!). To centro 
komitetas niekam neužgynė. 
Centro komitetas laiko tiktai 
netikslinga, kad kiltų diskusi* 
jos, kuomet žmonės, kurie pa
darė klaidas, už tas klaidas 
stotų ir jas gintų. Tatai cen
tro komitetas uždraudė. Ji
sai uždraudė kalbėti prieš 
suvažiavimo nutarimus.” 
(“Leningradskąja Pravda”, 
sausio 9 d.).
Stalino frakcijos šalininkas 

Tomskis, vadinasi, aiškiai prisi
pažino, kad partijos bosai atėmė 
balsą opozicijai, kuri norėtų kri- 
tikuot daugumos nusistatymą. 
Neužmirškite, kad čia eina kal
ba ne apie suvažiavimo nutari
mų laužymą, bet tiktai apie jų 
kritiką, apie išreiškimą nuomo- 
monės, nesutinkančios su vieš
pataujančios partijos frakcijos 
nusistatymu. Kritika komuni
stų partijos yra uždrausta!

Dar aiškiau , apie tai prąneįa 
“Pravdojc”, sausio 13 
centro komitetas. Jo 
inas skamba taip:

Del to, kad opozicija Lietuvos 
Seime reikalauja mirties baus
mės panaikinimo, tai Chicagos 
kunigų organas rašo, jogei ta 
opozicija rengiasi padaryti gin
kluotą sukilimą! Girdi,—

“Tik vieno dar jie prisibi
jo, tai mirties bausmės skir
tos politiniams maištinin
kams, revoliucinieriems. Jei
gu ne tas, jau gal po keletą 
kartų butų mėginę riaušes 
Lietuvoje sukelti.”
Marijonų laičraščio logika iš

eina, kad jeigu kas priešinasi 
mirties bausmei, tai tas yra pik
tadarys, kuris bijosi, kad jisai 
nebūtų pakartas! Kad galima 
priešintis mirties bausmei, vado
vaujantis žmoniškumo moty- 
vais, to jisai, matyt, nestipran- 
ta.

* Nebyliai kryžiai liudininkai 
byloja kieno čia ilsimasi.

Vdrgai piemens iš medžio 
kryžius drožė ir jais nežino- 
miemsiems, pirm laiko žuvu
sioms, kapus dabino. ilgėda
mies artymųjų mirusiųjų ir lu- 
keriaudami giedresnių dienų 
ant kapų žymes dėjo, kad lai
kas buvusių žmonių pėdsakų 
neišdildytų ir gyviems primin
tų kieno ir kaip buvo gyvena
ma.

Kad ir žemės dulkės bau 
džiauninkai dingo, bet gyveni
me niekas neprapuolė.

Ne, vergai piemens taip ne
bylojo, tik jų širdies gelmėse 
tdksai jausmas glūdėjo. Vargas 
lupas užčiaupia ir širdies slap
tingąsias duris praveria.

Širdis rezga, seka pasaką ir 
amžinasties paslaptis atidengia 
o didžio ūpo pagauta— dainų 
dainas dainuoja ir praeity at
mena.

Nūnai jau ponų didikų ne
bėra. Kur jie? Kas žino. Karo 
viesulą daug žmonių nęžinion 
nunešė, žmonių Santykiavimo 
amžiais lytis nustatytus išar
dė. Išdidus, pasipūtęs bajoras 
susitraukė, susiglaudė ir iš 
prasčiokų žmonių tarpo jo ne- 
beišskirsi. Kur jie? Karo ir 
uomų kova visos lyginti lygi- 
la ir net žmogaus padarą ir tą

šių dienų ponai ir dukioja, 
tik ne anų dienų puotas kelia. 
Jie, it vagiliai susirenka ne
šluotame, nevalytame kamba
ryj, užsidarę duris, užsikimšę 
langus ir baukštydamies stačiai 
iš buteliuko degtinę siurbte 
siurbia ir neretai silkę užkąs
dami...,

Ponų didikų nebėra, nebėra 
ir anų garsių puotų, dingo 
baudžiauninkai, tik anie kopai 
apie buvusius laikus byloja. Ir 
šių dienų ponai-nykštukai nu
sususias, nuskurusias elgetų 
puotas kelia.

Praretėjęs medžių gojelis vėjo 
pučiamas graudžią giesmę 
traukia.

Ko liūdi jis?
Ar laukia grįštant anų gar

sių laikų, ar rauda, kad sun
kioj gyvenimo kovoj žmonės 
nepasimokė?

Tyliai stovi nebyliai kapų 
sarga-kryžiai ^praeities paliki
mų saugotojai.

Paniuręs ežeras, susmukę 
rūmai, praratėjęs medžių go
jelis. Tyla aplinkui viešpatau
ja, tik vaikų klyksmas- drumz- 
damas mirtingą tylą, tartum 
primena, kad rūmų griuvėsiuo
se eina sunki naujo gyvenimo 
kova.

Rūmų kambariuose cypauda
mas gaudo" vėjas vėją.

šių dienų ponai nykštukai 
grūdina save degtinėj.

Maži vaikai knygose gyveni
mo paslaptybių ieško.

♦ ♦ ♦

Kas žuvusioms toj kovoj ant 
kapų dės žymes?

Ar vergai, sukaustytomis 
vargo lupomis nejučiomis pa
liktą tos kovos pėdsaką? Ai 
naujai išaušusios gadynės dė
kingi laisvi piliečiai?

Kinta laikai, kinta žmonių 
papročiai!

* —Tolimasai Jonas.
Juodkrantė, 1924.
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TURTINGIAU-
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS
Geriausios 

rųšies 
Reikalaukite nuo bi
le kokių pardavėjų

d., pats

“Plenumas ramia
na, kad atsakomi ilgieji drau
gai iš suvažiavimo mažumos 
(centralinio komiteto ir cent- 

ralinės kontrolės komisijos

neleisti-

Klerikalų organo redaktoriai 
gurėtų dauginus dūmot apie 
Kristų ir jo mokslą, o ne apie tą 
Pono Dievo sutvėrimą, ant ku
rio Išganytojas jojo į Jertizoli- 
mą.

Stovi, riogso bajorų rūmai, 
apšiupę, sutrūnėję. Medžių go
jelis praretėjęs graudžiai gies
mę Li-uulciu.

Ko jie lindi? Ar ilgisi pra
eities laikų. Ar rauda< kad 
sunki gyvenimo kova mažai 
žmones pamokė? Ar nesiten
kina jaunasiais bajorų guštos 
šeimininkais?..

* * *
Nuo pat ankstybo ryto 

vakaro sutemos klykauju,
<auja nauji bajorų guštos šei
mininkai vaikų aibės.

Rūmų langai išdužę, pečiai 
sugriuvę, kambariuose vėjas 
vėją, gaudo, bet nauji šeiminin
kai į neprašytą svečią vėją ne
joja. Jie rimtą darbą daro, 
knygomis, plunksnomis apsL 
šarvavę, tartum 
nelabąjį svečią
Tartum paskelbę žut-butiną ko
vą užsimojo čia jie amžinai į- 
sigyventi, arba tig kaulus ana
pus ežero kapuose sudėjus vė
jui vietą užleisti.

Reikalauja Daugiau Kraujo
Mr. John Malner, Box 87, Arma, 

Kaus., rašo:
“Malonėkite atsiųsti man tuojau 

kitą bakselį jūsų puikios Bulgariš
kos Žolių Arbatos dei pataisymo krau
jo. Ji tikrai pagelbėjo man ir be jos 
negaliu būti, nes man reikalinga dau
giau stipresnio kraujo”.

Bulgariška Žolių Arbata pataiso 
kraują, prašalina užkietiejimą ir reu
matizmą.

Del prašalinimo slogų ir apsisau
gojimo nuo influenzos arba pneumo
nijos jus privalote vartoti Bulgariš
ką Žolių Arbatą. Ji pagelbės jums 
greitai.

Gydytojai rekomenduoja ja ir ji 
randasi visur vaiHlinfi.se <iel seiKan- 
čių žmonių 35c, 75c ii- $1.25.

Pastaba: Jei jus norite gauti ma
no didelio 5 menesiams šeimynai pa
kelio, atsiųskit $1.25. Adresuokite 
man H. H. Von Schlick, President, 
25 Marvel Buildihg, Pittsburgh, Pa.

Gulbranten Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 j savaitę.

Paamtykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

GarsiuKitės Naujienose

iki 
ry-

Kinta laikai
Lietuvos pergyvenimų)

Ana, ar matai; ant kalnelio 
medžių gojalį stūksantį?

Ar regi tu medžių šešėlius 
pakalnėj ežero vandenyj sty
rint?

Sakysi, graži vieta ir turtin
ga.

Taip. Ir pasaka jai derėtų.
Ko verti tie akmenų rūmai, ku

rie medžiuose tuno. Kiek juose 
langų žėri— nebesuskaitysi! Tik 
nūnai langų dalis lentomis ap
kalta. O buvo laikai, kuomet 
jie visi saulės spinduliuose 
blizgėto blizgėjo. Ir smagu 
buvo saulei leidžiantės ar te
kant į juos žiūrėti. Krikštoli- 
niame ežero vandenyj, tuomet 
rūmai drauge su medžių goju
mi spindėjo. O patsai vanduo 
saulės spindulius sugavęs nuo
lat keitė savo varsą: tai jis 
auksu žibėjo, lai gyvojo sidab
ro bangeles siuntė iš vieno 
kranto j kitą.

Žiuri į runius ežere pasken
dusius 
rūmai, užkerėtų kunigaikščių- 
burtininkų rūmai.

Žiuri ir lukuriuoji, bene iš 
ežero gelmės pakils skaistveidė,

pasiryžę tą

SLOGOS?
PRAŠALINKIT JAS

SU TERPENTINU

ir manai, kad pasakų

Greičiausiai žinoma pagelbu nuo 
galvos slogų, skaudamos gerklės ir 
krutinės, yra terpentinas. Jis veikia 
gerai, bet žalias terpentinas degina 
ir turi labai stipini kvapų. Mokslas 
surado būdų dėl prašalinimo to stip
raus kvapo ir deginimo, bet pasiliko 
visi geri ir gydanti dalykai. Tas nau
jas, malonus stovis terpentino yra 
dabar žinomas kaipo “Turpo — Ter
pentino Ointmentas”. Jis dasiekia už
degtas raumenų vietas kaip niekas 
kitas, ir prašalina slogas labai grei
tai. Taipgi prašalina karštį. Paleng
vina galvos skaudėjimų, išvalo gerk
lę ir krutinę labai greitai. Terpen
tinas yru nuo senai žinoma gyduolė 
— bot Turpo dar padidina jo geru
mų. Jis palengvina taip greitai, kad 
jus turite nusistebėti, nusipirkite už 
35c arba 70c slovikelj bile kokioje 
aptiekoje arba rašykite dėl DYKAI 
sampelio pas The Glessner Company, 
Findluy, Ohio. Turėkite Turpo na

mie dėl nelaimingų atsitikimų.

DYKAI
Sidabroti Indai

Balandžio 8 iki Balandžio 17

Su American Family Muilo Vy- 
niokliais ir American Family Fla- 

1 kės panels. Pirkite dabar dėl to
limesnio vartojimo ir taupykit vy- 
nioklius dėl išmainymo Balandžio 
8 iki Balandžio 17, įskaitant. Čia 
yra daugiau tikro muilo kiekvie
name šmote American Family ir 
sutaupius jums daug dolerių ant 
rūbų.

KIRK’S

“AMERICAN
FAMILY 

SOAP
ŠMOTUOSE ARBA SKIEDRELIŲ FORMOJE

vaiHlinfi.se


Antradienis, Kovo 23, 1. 2 j NAUJIENOS, Chicago, III,

Šiandie Požėlos ristynes

plėstina

šiandie First Regiment Ar- 
mory (16th ir Mįchigan Avė.) 
j vyks K. Požėlos su Geo. Vąšeli 
listynės. Vakar Vąšeli buvo nu
vykęs pas kapitoną ir padėjęs 
$100 pareikalavo, kad ir Požėla 
užsistatytų $100, jog jis neat
sisakys ristis. Požėla pristatė 
reikalaujamus pinigus, sakyda
mas, jog jis niekuomet nuo ren
giamų ristynių nėra pabėgęs. 
Be to, Vąšeli parodė kapitonui 
rekordą savo laimėjimų.

Risis dar M. Plėstina, pasau
linis čempionas, kurio iki šiol 
dar niekas nėra paritęs. Jo prie
šas bus gan geras ristikas 
McCarthy. Bancevičius risis su 
Felice ir Borisovas su Rey
nolds.

Ristynes prasidės 8:15 valan
da vakaro. c

Sarpalius sutinka ristis 
su Komaru

K. Sarpalius sutinka su Ko
maru bile kada ristis.

CASH OR CREDIT

C. Michel
(Lietuvi*) 

Deimantai. laikrodė
liai ir visokie aukso- 
aidabro dalykai ant 
išmokėjimo metams lai
ko.

3320 So. Halsted Street

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą 
Skaityk Naujienas.

BILLY’S UNCLE

Lietuvių Rateliuose.
LSS. VIII Rajonas vėl ren

gia gražy vakarą
Stato naują dramą “Kūmučių 

Rojus“.

L. S. S. VIII Rajonas suren
gęs keletą prakalbų “Keleivio” 
Redaktoriui d. S. Miehelsonui ir 
svečią išlydėjęs, stvėrėsi už nau
jo darbo -- rengimo gražaus 
vakaro, kuris įvyks ateinantį 
sekmadienį, kovo 28 d., Lietuvių 
Auditorijoj.

Bus statoma visai nauja dra
ma “Kūmučių Rojus”, parašyta 
J. J. Zolp. Ji yra iš dabartinio 
Amerikos lietuvių gyvenimo. Ji 
buvo nesenai pirmą kartą pa
statyta ir sulaukė didelio pasise
kimo. Ji tiesiog sensaciją su
kėlė. Tie patys artistai (iš Te
atrališko Kliubo “Lietuva”), da
lyvaujant pąčiam autoriui (o J. 
J. Zolp visiems chicagiečiams 
yra žinomas netik ' kaipo dra
maturgas, bot ir kaipo labai ge
ras vaidintojas). •

Vaidinimas prasidės 6:30 vai. 
vak. Paskui bus šokiai prie 
geros muzikos. Taip anksti bus 
pradėta vaidinti todėl, kad da
vus visiems užtektinai laiko ir 
pasišokti. Vaidinimas truks 
apie 3 vai., tad ankščiau .pradė
jus bus užbaigtas apie 10 vai., 
tai liks užtektinai laiko ir pasi
šokti, ir pasilinksminti ir pasi
kalbėti su draugais ir pažysta
mais. Įžanga irgi visiems pri
einama — tik 75c. ir $1.00. Tad 
rengkitės būti šiame vakare ir 
pamatyti “Kūmučių Rojų”. 
Kvieskite taipjau savo draugus 
ir pažystamus. Visiems suva
žiavus bus daug smagiau. — B.

Bridgeport
S. Michelsono prakalbos

Pereitą penkiadieni, kovo 19 
dieną, Mildos svetainėj, kalbė
jo svetys iš Bostono, “Keleivio” 
Redaktorius S. Micbelsonas. 
Žmonių pasiklausyti prakalbos 
susirinko pilna Mildos svetainė.

Svetys d. Miehulsohas kalbė
jo dviem atvejais. Pirmiausia 
kalbėjo apie buvusią 1905 m. 
I ietuvoj revoliuciją, kaip ku
nigai jų trukdė, stengėsi ją 
slopinti, gynė caro valdžią, 
kaipo paeinančią nuo Dievo, 
kaip paskui, Lietuvai kovojant 
už nepriklausomybę, kunigai 
bandė užrioglinti ant Lietuvos 
sosto vokiečių kunigaikštį Urti- 
chą ir poterius ją jau buvo iš
mokinę lietuviškai kalbėti. 
Kaip paskui tie patys kunigai 
visgi pasigrobė valdžią Lietu
voj ir tą šalį dabar laiko pa
vergę. Kalbėtojas kvietė susi
rinkusius paremti (Lietuvos 
liaudies kovą su klerikalizmu, 
kovą už Lietuvos vidurinę lais
vę, paaukojant kiek kas išgali 
Lietuvos socialdemokratams.

Po to buvo renkamos aukos 
Lietuvos Socialdemokratų par
tijai. Aukojo:

V. Simanavičius $5, Wm. 
Grilz, M. Chido po $2, A. Ru- 

lis, V. Brazauskas, V. Budri- 
kas,' N. Jubis, F. B., K. Miliu
lis, J. Duoba, K. Rudaitis, J. 
.ludikauskas, .L Ronkaitis, A. 
Matulaitis, P. Vespendras, J. 
L. Grušas, J. Sturonis, J. Bū
dis, J. J. Saulis, J. Spudas, V. 
Glėbas po $1;

S. Gri jukas, J. Kasparaitis, 
J. Sermis, K. Ivanauąkas, P. 
Jusinskas, A. Garbukas, V. Ka- 
randzevičius, J. Sėdas po 50ct

Viso aukų surinkta $41.50.
Antru atveju d. Michelsonas 

kalbėjo apie darbininkų judė
jimų, reikalų darbininkams or
ganizuotis ir apie socializmų, 
nurodydamas jo neišvengtinu- 
mą.

S. Michelsono prakalba vi
siems susirinkusiems labai pa
tiko. —Sąjungietis.

Visi rengiasi į “Kūmučių 
“Rojų”.

Bridgeportiečiai nudžiugo už- 
girdę kokį siurprizą jiems ren
gia LSS VIII Rajonas, — Ra
jonas rengiasi parodyti jiems 
taip pagarsėjusį “Komučių Ro
jų”. Dabar visi tik ir kalba: 
“Na, pamatysime dabar kaip 
išrodo tas Kūmučių Rojus.” Ir 
aš manau, kad neapsivris.

Bridgeportiečiai tai jau 
“ši u r” bus Kuhiučių Rojuje, o 
kaip kitos kolonijos?

Tik atsiminkime, kad no
rint patekti j Kūmučių Rojų 
reikia būti Liet. Auditorijoj 
ateinantį sekmadienį, kovo 28 
d., 6:30 v. vak.

“Jaunoji Birutė” rengia 
vakarienę

“Jaunoji Birutė” yra vaikų 
draugijėlė, kurią globoja patys 
tėvai. Joje vaikai mokinasi lie
tuvių dainų, muzikos ir lietu-

SAUGI VIETA 
DEL 

PIRKIMO, PARDAVIMO 
ARBA MAINYMO 

NAMŲ, LOTŲ, BIZNIŲ 
PO VISAS DALIS MIESTO 

TURIME DAUGYBĘ NAMŲ 
DEL 

GYVENIMO arba BIZNIO 
nuo mažiausio iki didžiausio 

NORINTIEMS PIRKTI 
PARDUOTI ARBA MAINYTI 
Del greito ir teisingo užsiganė

dinamo pirkite, per 
ROZENSKI LEMONT CO.

Teisingas patarimas platina 
kiekvieną biznį. Daugiausiai 
reikalinga teisingo patarimo 

REAL ESTATE
Užganėdinom'e kiekvieną kuris 
pirko, pardavė ar mainė per 
mus, tikriname, kad ir tamista 
busi užganėdintas.
Vienas geras investmentas pa
daro žmogų turtingą ant visa
dos.

ROENSKI LEMONT & CO. 
6312 So. Western Avė.

BROS. 2102

W. J. Stankūnas
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Grupių ir šeimynų 
Musų Speciališkumas

3315 So. Halsted Street
Opposite 33rd Place 
Telephone: Yards 1546 

Res.: 11061 So. Irving Avė.
Telephone: Beverly 2300 #

Chicago, Iii.. 

vių kalbos. Joj priklauso netik 
Bridgeporto, bet ir kitų pieti- 
nbs miesto dalies kolonijų vai
kai.

J)abar Jaunoji Birulė suma
nė surengti savo nariams ir jų 
tėvams, bei jų draugams ir pa
žystamiems linksmią vakarie
nę. Vakariene b\is ateinantį 
sekmadienį, kovo 28 d., Lietu- 
vij Auditorijoj. Vakarienė bus 
su turtingu programų, kurį iš
pildys patys vaikai, parodyda
mi kų jie išmoko priklausyda
mi Jaunojoj Birutėj. Bus dar 
ir šokiai.

Be abejo visi norės pamatyti 
ko jų vaikučiai yra mokinami 
toj draugijėlėj ir ateis į šią va
karienę. Įžanga, kartu su ska
nia vakariene, $1, vaikams 30c.

Gimnastikos pratimai
Rytoj ir poryt, kovo 24 ir 25 

d.d., bus Mark White Square 
gimnastikos klesų pratimai. 
Dalyvaus virš 150 narių ir bus 
netik gimnastikos, bet taipjau 
žaismės, didelių grupių šokiai, 
maršavimas ir t. t. Įžanga dy
kai su bilietais, kuriuos ga-< 
įima gauti pas parko prižiūrė
tojus. —Brldgeportietis.

VINCENTAS BIRVIDAS
Mirė Subatoj, Kovo 20 dieną, 

- 10:30 valandą vakare, 1926 m., 
sulaukęs 20 metų amžiaus; gi
męs Amerikoj, Spring Valley, 
palikdamas dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
tėvą Franciškų, motiną Barbo
rą, brolį Joną, seseris Marijo
ną, Bronisę, Aleną ir Liudvikų. 
Dabar randasi prirengtas j pas
kutinę kelionę, namuose 723 W. 
14th Place.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Ko
vo 24 dieną, 10 valandą ryto iš 
namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vincento giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai ir Seserys

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius, Tel. Canal 6174

Jonas Liczkus
Mirė Kovo 19 dieną, 5:25 valandą vakare, 1926 m., 

sulaukęs 53 metų amžiaus; gimęs Kauno gubernijoj, Šiau
lių apskričio, Lūkės parapijoj, Mediskių kaime. Išgyveno 
Amerikoj 31 metus, palikdamas dideliame nuliudime sa
vo mylimuosius ir mylinčius moterį Ameliją, sūnų Anta
ną, dukterį Broni^lavą, žentą Joną Pužauskj ir seserį 
Heleną Kasparavičienė ir gimines. Dabar randasi prireng
tas j paskutinę kelionę, namuose 6559 South Campbell 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Utarninkc, Kovo 23 dieną, 8:30 va
landą ryte iš namų j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o 
iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Liczkaus* gimines, draugai ir 
• pažįstami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu

vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveiki
nimą.*

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunūs, Duktė, Žentas ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Eudeikis, 
Telefonas Yards 1741.

Ar Jus žinote, kad —
Per Lietuvos upę Nemuną, Lenki-1 

ja galės plukdyti rąstus ir už tai : 
nereikės mokėti muito, pagal pada- * 
rytą sutartį Klaipėdoje. Ar jus žino
te, rūkytojui užima tik kelias minu
tes dėl pažinimo gryno Turkiško ta
bako Helmaruoąe. Kuomet perkate
Helmarus jus perkate gerumą, bet 
kuomet perkate paprastus jus perka
te daugumą.

IGNACAS KUGAUDA
Mirė Kovo 22 dieną, 7:15 va

landą ryto, 1926 m., sulaukęs 
40 metų amžiaus; gimęs Vil
niaus rėdybos, Švenčionių ap
skričio, Vidiškių parapijos, Stri- 
gailiškių kaimo, paliko didelia
me nuliudime brolį Kajetoną, 
Amerikoj, o Lietuvoj seserį 
Teofilę. Dabar raudasi 4605 So. 
Hermitage Avė., Eudeikio kop
lyčioj.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Kovo 25 dieną, 8 valandą ryto 
iš Eudeikio koplyčios į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Ignaco giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekamo,
Brolis

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

LEONORA 
M A ŠIDLAUSKIENĖ

Mirė Kovo 22 dieną, 1:00 va
landą po pietų, 1926 m.,, sulau^ 
kusi virš 60 metų amžiaus; gi
musi Lietuvoj, Dėmelių kaimo, 
Žagarės parapijos. Amerikoj iš
gyveno 20 melų, palikdama di
deliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius vyrą Jo
ną, ir dukterį Antaniną Žicąęie- 
nę ir žentą. Dabar randasi pri
rengta į paskutinę kelionę, na
muose 2012 String1 St.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Kovo 24 dieną, 8:30 valandą ry
to iš namų j Apveizdos Dievo 
^parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos ^pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Leonoros giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse iV suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė ir žentas

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Koosevelt 7532.

FRANCUZISKAS
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, RectaI, 
Venerinis ir Chroniškas

VYRU IR MOTERŲ 
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

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

iki 9.30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:80 
Phone Canal 0464

GEORGE ZAMB

Mirė . Pirmadieny j, Kovo 22 
dieną, 3:3(1 valandą ryte, 1926 
m., sulaukęs 50 melų amžiaus; 
paėjo iš Lietuvos iš Suvalkijos, 
palikdamas dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
moterj Magdaleną, vieną duk
terį ir du sūnūs Amerikoje. Da
bar randasi prirengtas j pasku
tinę kelionę, namuose pas gra- 
borią J. F. Radžiu, 3238 South 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Kovo 25 dieną, 10 valapdą ryto, 
nuo 3238 So. Halsted St., bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. George Zamb gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam-paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukteris ir Sunai
Laidotuvėse patarnauja gra

borius J. F. Kadžius, Telefonas 
Canal 6174.

Simpatiškas —
Mandagus — 

m Geresnis Ir Pi- 
Už Ki- 

tų Patarnavi- 
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

J. F. BADŽIUS
Pigiausis Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patarnauju geriau 

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

OFISAS: SKYRIŲ"
668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St. 
Tel. Canal 6174 Tel. Blvd. 4063

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

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

DR. VAITUSH, O. D.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 

• taiso trumparegystę ir toliregystę. 
I Prirenga teisingai akinius. Visuo- 
‘ se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 

i žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai.: 10 
ftei 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

DR. B. M. BOSS
Virš trisdešimtį metų Dr. Ross 
praktikuoja medicinų ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstą. 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 pagelbų. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly NamaS. 25 n.e- 
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomL 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va 
kare.

Garsinkites Naujienose
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o čia geria, kalbasi, barasi, dai
nuoja ir susivaidiję išsiskirsto. 
Paskui ateina Katriutė “profe- 

i goriaus” ieškoti ir ji patinka 
i senam Taruliui. Tarulla besige- 

rindamas Katnutei, užgauna 
jos kelį ir priklaupęs “gydo”. 
Pareina Tartilienė au “profeso- 

Profesorius pabėgo SU rium” ir sukelia skandalą, bet 
katriute paskui vėl susitaiko,

-----------  Tartilienė pasiuntusi vyrą 
arba' garsioji Birutės ‘.Surprise Kult, paduoda porą šimtų dole

rių “profesoriui” kelionei su ja 
į Italiją, pet “profesorius” su-

Tai buvo tikra naujiena chi- sitaria b€gt su Katriute.' 
cagiečiams. 
nio vakare, 
įvyko daug skelbta 
ta “Birutės” “Surprise Party”. 
Buvo tai nnizikalė komedija, 
juokai ir nejuokai, koncertas, 
muzika, dailė, grožė, silpnybės 
— sumaišyta į kupetą.

Į šią “Surprise Party” buvo 
pakviestas ir Naujienų Bepor- 
teris: užsimokėjo du ir pusę s 
dolerio, gavo minkštą, gerą sė
dynę pačiame teatro vidury; 
viską savo akimis matė ir ausi- 
mis girdėjo, lai 
buvo.

7 eatras- 
Muzika

PRANEŠIMAI
Ar nori buti nariu Chicagos 

Lietuvių Draugijos?

Palty

Trečias aktas. Tam pačiam 
................ .... bute įvyksta i engiamo j i “Sur

usenai žade- įgriso Purly”. Susirinkę svečiai 
dainuoja, linksminasi, bet šei- 

'tnininkŲ, nei “profesoriaus”, 
į nei Katriutės nėra. T&liaus at
vyksta Tarulio uošviai ir neuž
ilgo pareina šeimininkai. Paga 
lios atbėga Katriutės motina 

, su • telegrama nuo Katriutės, 
kurioje praneža, jog ji pabūgo 
su “profesorium”. Tartilienė al
psta. o Tarulis džiaugiasi.

Choristai savo “profesoriaus”' 
visai nepaiso: linksminasi, žai- 

žiuiėkite kaip šoka, dainuoja ir tuomi 
“Surprise Party” užsibaigia.

Pereito sekmadie-
Goodman teatre

Chlcagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašalpos yra viena iš di
džiausių pašeipos draugijų Chica- 
gojo. Į šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems naT 
rianis pašelpa išmokama gyvenan
tiems bite dalyįe Suvienytų Valsti
jų Amerikos, Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo, 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra pričtnamos ir Čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoli kaipo pašcl|ųnia(. Drau
gystėms ir paėelplniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
p;ie Chieagojf Lietuvių Draugijos 
pirmininko —‘ Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted Si.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai •—vyrai ir irto- 
terįs norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prašlmą prie bite 
vieno Draugijos nario arba dei pa- 
rankumo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas Kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus ;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Ilalsted 
Street.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 

Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 

JfcBP’y ssen, Restauran-
O'įjP'S tų, Kendžių, Be- 

kernlų. Musų 
E^^^spec lai urnas Geras patar- 

navimas, žemos kainos. 
Soatheims, 1912 Sb State St.

ISRENDAVOJIMUI
PASI BENĮ KAVOJ A krautuvė 

ir 4 kambariai. Gera vieta bu
černė j ir grosernčj, arlla Dry 
Goods krautuvėj, 4503 South 
VVood St. Klausk Vhistinyčioj.

1159 So. VVood St.*

RENDAI flatas 5 kambarių, su'vi
sais parankamais, pigi rendu. 4529 
So. Sawyer Avė. Atsišaukite 3 lubos 
užpakalyj 738 W. 31 st Street.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARIS rendai merginai arba 

vyrui. Vieta gyvenimui gera. 2-ros 
lubos frontas, 928 W. 35th PI.

JIESKO DARBO

RAKANDAI NAMAI-2EME
BARGENAI

Pardavimui išmuštas parloro se
tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpetas, liampos, ra
šymui stalas, 6 tūbų iadio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drexel Avenue 
Tel. Hyde Park 7186

Pavasariniai Bargenai

PARDAVIMUI
DEL labai svarbios priežasties tu

riu parduoti savo $800 vertės grojik- 
Ij pianą su benčiumi ir roleliais už 
$125.00. $25.00 cash ir $10.00 j mė
nesį. Pasimatykit šiandien su Mieli
nei Borschuba, 2332 W. Madison St., 
Ist floor front.

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

RETAS BARGENAS
r Parsiduoda saldainių, ice creain 
ir smulkių daiktų krautuvė, verta 
$800, parduosiu už puse kainos 
greitam pardavimui.

Kreipkitės:
1538 So. I9th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI restaurantas, gera 
vieta, gera transportacija. Parduo
siu pigiai. Puiki vieta dėl lietuvių. 
3457 S. Halsted St.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 6 ir 6 kambarius, aržuolo rti- 
mingai, karštu vandeniu apšildo
mas, imokfiti $4000, kitus kaip ven
dų. Namas randasi 6734 S. Maplc- 
wood Avė.

NhUJAS namas, mūrinis, 5 ir 5 
kambarių, karštu vandeniu apšil
domas, 2 atskiri boileriai, aržuolo 
trinias, maudynės ir visi parauku- 
mai. Narnas randasi 6611 South 
Fairfirld Avė.

NAUJAS kampinis, 4 pagyvenimų 
muro namas, ruimai exlra dideli, 

I‘taisyti pagal vėliausios mados, 4 
mrų garažas. Namas randasi ge

roj vietoj, tik blokas nuo Marųuettc 
Parko. įmokėti $10,000, kitus kaip 
rendą, Namas randasi 6554-56 So. 
Whipple SI.

NAMAI-ZEMĖr
PARDAVIMUI puikus 

kampinis Etas 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.
PARDAVIMUI didelis dėl 3 apt. 

namo lotas, aprubežiotoj vietoj, ne
toli elevatorio,' su keliais šimtais 
dolerių galit pradėt veikt, turiu 
parduot greit,

, Naujienos, 1739 S. Ilalsted St.
Box 715

NAUJAS 4 pagyvenimų mūrinis 
namas, visi po 5 kambarius rui
mai. visi įtaisyti pagal ’ 
mados, 4 karų garažas. 
$8660, kilus kaip vendą, 
randasi 6616-18 S. \Vbipplc

visi po 5 kambarius 
vėliausios 

įmokėti 
Narnas 
St.

PARDAVIMUI rinktinė vieta sta
tymui namų, didelis lotas, netoli 
nuo elevatorio stoties, aprubežio
toj sekcijoj, su $250 cash galit pra
dėt veikt, kitus išmokėjimais. Nau
jienos, 1739 S. Halsted St. Rox 714
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Visa komedija ir “Surprise 
Party” prasidėjo iš nieko. “Pro
fesorius” labai šaunus vyrukas 
begalo, be krašto pasidabojo 
choro 
įsimyli

Myl
Myl

trys

gud- 
myli, 

ir

Tai toks buvo turinys “Sur- 
prise Party”. Sukūrimui šios1 
komedijos, matomai, įdėta daug J 
gerų norų, energijos ir gabu
mu, ir taip jau nemažai jo pa
statymui. Ir tai ne bereikalo. 
Veikalas paliko geto įspūdžio.

i Tuo tarpu pakaks. Rytoj p?r- 
žimėsime veikalą iš kitos purės 
ir pakalbėsime apie jo išj i d.v- 
mą. — Reporteris Pupa.

Kūmučių Rojus
Naują J. .1. Zolp 4 veiksmų 

dramą, dalyvaujant pačiam au
toriui, stalo LSS.VIH Rajonas 
iittdėlioj, kovo 28 d. (Verbų ne- 
dclioj).

nok iai.
vai

“primadonoms” ir 
sykiu:

TarulienS, 
ir štrimienė, 
gražioji Katriute

Gyva, jaunutė.
O “Profesorius” didis 

ruolis ir geraširdis: visas 
visas pagiria, komplimentų
gerų žodžių nesigaili nė vienai, 
ii visas paglamonėja. O kai iš- 
netyčių viena kitą užklumpa, 
jis tuoj “repeticijas” daro, loš
ti mokina ir vėl lieka nekaltas 
kai pašvęstas avinėlis.

Artisto J. Babravičiaus 
koncertas

da-
«y- 
At-

vie- 
me-

Pasilikęs “Profesorius” 
nas, sėdosi ant kelmo po 
džiu ir svajoja. Jam vaizduoja
si meilė —- graži, nekalta, 
pavidale dviejų jaunučių vaikų, 
kurie sau linksmai šoka ir su
dalo puikų paveikslėlį; pavidale 
mergaičių dainų ir, pagalios jis 
pats nebežino: “myli ar nemy-

Koncertų ir vaidinimų sezo
nas baigiasi. Greit atšils, 
tai pasibaigs ir įvairus paren
gimai. Atrodo, kad sezonas1 
baigsis labai sėkmingai. Pui
kiai išėjo “Surprise Purly”. Da
bar vėl prisiartina šaunus kon- 

1 eertas.
Kovo 26 d. Orchestra Hali 

'salėj .artistas 
palinksmins
naujomis dainomis. Tai 
pirmas ir paskutinis 
tas šį sezoną. Per tat 
kiekvienam išgirsti jį 
jaut.

Bilietai parsiduoda 
šiose vietose:

Universal State Bank, “Nau
jienos”, Bielskio aptieka, 1900 

“Draugas”, El- 
C.o., 3251 South 

P. Baltutis, 901 
F. Budrik, 3343

Lietuvių Auditorijoj, 
Halsted St. Vaidinimo 

pradžia 6:30 vai. vak. Po 
dinimo

Apie šią naują dramą iš 
bortinio Amerikos lietuvių 
venimo kalba visa Chicaga. 
eikite jos pažiūrėti. Įžanga 75c. 
ir $1.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

MOKU prosylį ų- sinti. Pajieškau 
darbo prie kriaučių. L. Pester, 5429 
Ingleside Avenue.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir mote
rų dėl pardavinėjimo 
augštos rųšies sub-divi- 
sion real estate. Darbas 
visam laikui arba dali
nam laikui. Mes sutei
kiame pilnų koperacijų.
SHEKLETON BROS. 

1508 N. Crawford Avė.

GROJIKUS pianas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davennort, sta
las, da-bed lova, skalbinyčia, 9y12 
karpelai, $22 Įtampa už $10.

1813 S. Michigan Avė.
Konwoo<l 2514

PARSIDUODA grosernė ir No- 
lion krautuvė, pigiai, 2859 South 
Union Avė.

PARDAVIMUI kampine prie lligh 
School krautuve1, geras biznis, prie
žastis — liga. 4801 S. Union Avė.

Kas norit biznieriais pa 
likti su mažu pinigu

2 FLA'I'U mūrinis namas, 
kambarių, karštu vandeniu 
(lomas, maudynės ir visi paranku- 
mai. fmokėti $2500, kitus kaip len
dą. Na 
ter St.

MEDINIS namas, 5 
graži vieta, įmokėti tik 
mas randasi 4632 S.

7 ir 
apši'-

S. Carpen-

kambarių, 
$1500. Na- 
Sncramento

muro pu-2 MEDINIAI namai, 
damento, aukšti beizmentai, gražus 
fronto ir užpakaliniai porėtai, mau
dynės, elektra, 2 karų garažas, lo
tai 37y125 lt. Graži viet.6, tik pu
sė bloko nuo didelio McKInley 
Park, tik pusė bloko nuo 2 karų 
linijų. įmokėti tik $1800, kitus kaip 
remlą. ’ Namai randasi 2441—24 13 
W. l'ersbing Road,

Gražus mūrinis bungalow, elekt
ra, maudynės, visi parankumai, 1 
karo garažas, lotas 37 \ 125, labai 
graži vieta, tik pusė bloko nuo ka
rų linijos, įmokėti tik $1500, kitus 
kaip rendų. Namas randasi 5607 S.

Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 

1 gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
į savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap-

.1. Babravičius lupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
• . • .• tuoj praneškite šiuo adresu: Aušrosciucagiecius su Knygynas. 3210 So. Halsted St. (Tel.

bllS į(), Rnnlpvard 9663L
koucer- 
reikūtu 
dainuo

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

FARMOS FARMOS
Didžiojoj lietuvių ūkininkų koloni

joj. Parsiduoda 47 ūkės ant lengvų 
išmokėjimų; javai brangus, o žemės 
dar pigios. NaudokitSs proga. Reika
laukit ūkių surašo.

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

PARDAVIMUI farma Birchwood, 
VVis. 130 akrų derlingos žemės su 
triobomis, gyvuliais, padargais, 
sėklomis. Labai pigiai arba mainy
siu į miesto prapertę. Norintieji 
fanuos, veikit greitai. Savininkas 

.Cbas. .larum
1355 N. Keller Avė., Chicago

ANT PARDAVIMO geras lotas, 1 
blokas nuo vienuolyno į pietus, 
30y 125 pėdų; parduosiu labai pi
giai — už $12.000.

A. MICHALO . 
2545 \V. 69 St.

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

Savininkas
5223 So. Sawyer Avė.

Po to prasideda dainų i š< - 
kių repeticijos. Parepetavę cho
ristai tariasi rengti “profeso
riui” “Surprise Party”. Po to 
dar pabaikauja, padainuoja ir 
pirmas aktas užsibaigia.

Antras aktas įvyksta Tarų-Į S. Ilalsted St 
lio bute. Dalyvauja vyrai.

įvairus skelbimai ’

REIKIA trijų moterų dirbti tris va
karus j savaitę. Taipgi trijų moterų 
pilnam arba dalinąm laikui dienomis, 
šis darbas gerai apsimoka ir galima 
išsidirbti ateičiai. Atsišaukite, 4011 
VV. 261h St., Chicago.

iškalno Tel. Lafayette 5158-6438

REIKIA moterų ir merginų leng
vam darbui. Mokama geriausia al
ga mieste. Jose 
S. Morgan Si. ...

Parsiduoda bučernė ir grosernė už 
$700. Geri rakandai, ice baksifc, 4 
skelos (svarstyklės), elektrinė mėsos 
malimui masina, cash registeris ir 
daug kitokių daiktų ir daug šviežio 
stako. Pirmą kartą tokš bargenas, 
dėl didelės priežasties turi būt 
duota j 2 (liepas.

Matykite

J. Na man Co.
2418 W. Marųuette Roąd 

Arti VVestern Avenue 
Tel. Prospect 8678

MEDINIS cottage, 5 kambarių, 
didelė barnė, aukštas beizmentas, 2 
no 30 pėdų lotai, graži vieta; įmo
kėti tik $1500, kitus kaip rendų. 
Namas randasi 5538 So. Kostner

par- NAUJAS 7 kambarių bungalow, 
karštu vandeniu apšildomas, aržuo- 
lo trinias. Namas randasi- 2441 W. 
43rd St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 5 
ir 5 kambarių, karštu vandeniu ap
šildomas. aržuolo Irimas, (mokėti 
tik $4060, kitus kaip rendą. Namas 
randasi 2132 N. Le Vergo Avė. 
North Side.

i Mfg. Co., 3700 PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj. 4235 South Kedzie 
Avenue.

ROBIN BROS.

Reikalaudami

RAKANDU

NAMŲ STATYTIJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

REIKALINGA moteris prie namų 
prižiūrėti vieną mažą vaiką sergan
čios motinos, (motina į hospital). Už 
atlyginimą bus duodama valgis, kam
barin ir pinigais pagal sutarimo. At
sišaukite pas j *} ’

W. POŠKA
4403 So. Mozart St., ant antrų lubų

ĘSU našle, turiu dvi krautuves, 
sunku apsidirbti, noriu vienų parduo
ti. 1936 Canalport Avenue.

PARDAVIMUI medinis namas, 6 
ir 6 kambarių, maudynės, elektra 
ir visi parankumai. Kaina tik $6,800 
Namas randasi Bridgeporte, 
toli 32 ir Auburn Avė.

ne-

PARSIDUODA restauracija 
lunch ruimis. 2507 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 mūriniai namai, 
6 flatų kiekvienas po 4 kambarius, 
medinis namas 2 flatų, po 4 kamba
rius kiekvienas, visi naujos mados ir 
gerame stovyje, randasi netoli 45th 
St. ir Wood, netoli Parko, mokyklos 
ir bažnyčios, kaina $36,500. Namas 
stovi ant 3 lotų.

APTIEKA
4459 So. VVood St.

ta Commercc 
Halsted St., P. 
W. 33rd St., J.
S. Halsted St., Benošiatis aptie-Į
ka, 46th ir Ashland Avė., J. J.1 
Zolp, 1601 S. Marsbfield Avė.,' 
Jonaičio aptieka, 49th ir 14tb 
St., Cicero, P. Tubutis, 233 E. 
115tb St., Boseland, 
Draugelio ofisas, 119 
Avė.

Dr. K.
Archer

Stato naują veikalą

šeštadienį, kovo 28 d., Lietu 
Auditorijoj, statys naują J. J. 
Zolp I veiksmų dramą “Kūmu
čių Bojus”, iš dabartinio ame
rikiečių gyvenimo. Vaidins 'Te
atrališkas K Ii ubas “Lietuva“, 
dalyvaujant pačiam autoriui.

Pranešimai

V. M. STULPINAS COMPANY 
Parduoda namus, lotus ir farmas. 
Siunčia pinigus ir parduoda laiva
kortes. Daro aprokavimus ant na
mų statymo.

3311 So. Hhlsted Street, 
Notary Public Phone Yards 6062

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

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

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

REIKIA patyrusių moterų dėl sor- 
tavimo storų skudurų. 1400 Center 
Street.

PARSIDUODA 2-ji) kėdžių Barber 
Shop. Viskas puikiai įtaisyta. 2437 
So. Leavitt Street.

REIKIA DARBININKU.
VYRŲ

PARSIDUODA barbernė, kendžių 
štorukas, kornetas ir kiti namini ra
kandai. 812 W. 35th Plane.
--------------------------------- —----------

PARDAVIMUI saldainių, cigarų, 
cigaretų krautuve. Bargenas. 3752 So. 
Ashland Avenue.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

ar kviečia.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS’ 
' Long distance handling .

Turime daug metų, patyrimą. 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yus 3408—Blvd. 7667 Office

REIKIA dviejų salesma- 
nų. Turi buti energingi ir 
norinti dirbti.

Prieinamos sąlygos.
Geras agentas gali uždirb

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

JACOB J.
LEWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA 4 krėslų barbernė. 
Kainuoja $2,000, nupirksit už $1,200. 
7524 So. Halsted Street.

PARDAVIMUI grosernė; cigarų, 
kendžių ir kitokių smulkmenų. 4643 
So. Wentworth Avenue.
---------- 1— ;■ VA------ »------- .-----——

PARSIDUODA didelė skrynia, 
(tiunk), tinkanti išvažiuojantiems į 
Lietuvą. Parduosiu pigiai. 657 West 
18th Street.

KIEK
Visuomet šiose Krautuvėse esti pla

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

Dvi Didelės Krautuvės

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.007

Atsakymas: $100.00 ant syk ir
S6.G6 j metus per visą 

likusį gyveninis.
Kiekvienas musų praleistas dole

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

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinįgus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė* 
tumėt juos į banką ar spulką?

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

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO, 
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olsello 
kainomis 

Levinthal Plumbing Supply Co^ 
1637 West Di vieton SU 

netoli Marshfield

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų

STOGDENGYSTft ’
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
aplelinkėj. įstaiga 34 metu senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I, .1. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden* 
Avė. Phone Lawndale 0114.

REIKIA trijų vyrų dirbti tris va
karus j savaite. Taipgi trijų vyrų pil
nam arba dalinam laikui dienomis. 
Šis darbas gerai apsimoka ir galima 
išsidirbti ateičiai. Atsigaukit, 4011 W. 
20th St., Chicago.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių, 
cigarų, tabako, mokyklai reikmenų ir 
kitokių tavorų. Rūkytos mėsos. Par- 
sirfuoda greit už prieinamų kainų. 
732 W. 19th Street.

PARDAVIMUI" siuvėjo Šapu, ren- 
dos $45 j mėnesj, yra prosinimo ma
šina, 5 metams lysas, geras biznis. 

.410 W. 71st Street.
REIKALINGI lietuviai pardavėjai 

pardavinėti Hupmobile automobi
lius. Mokestis gera. Darbus leng
vas, o uždarbis didelis. Yra pro
ga ir nepatyrusierus išmėginti savo 
gabumus. Margis Motor Sales, 

4028 Archer Avė.
Phone Lafayette 2082

REIKALINGAS kriaučius prie kos- 
lumeriško darbo. F. Degimas, 804 
W. 3Lst Street.

REIKALINGAS kriaučius prie vy
riškų kostumeriškų siuvimų. K, Iru
čius, 3305 So. Auburn Avė.

$10 PINIGAIS
7 dienas į savaitę jei jus seksite 

instrukcijas 4r dirbsite 8 valandas t V... -
virš 25 metij amžiaus. PardavinSji- I 
mo patyrimas pageidaujamas, bet ne- I 
būtinas. Room 362, 111 W. Washing- 
ton Street.

PARDAVIMUI bučernė iš 
priežasties mirties, fikčeriai ir 
rakandai flate. 3 metų lysas 
dėl krautuvės, 4 kambarių 
tas, 8 karų garažas, rendos 
nesui tik $60.

5211 So. Halsted St. 
Tel. Yards 66g7 

arba Normai 4400

fla- 
mė-

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė ir reikalingas bučeris. Telefonas 
Boulevard 6054.

BIZNIAVI NAMAI
NAUJAS namas, storas 4 kamba

rių užpakaly storo ir 6 kambarių 
flatas, aukštas beiz.menlas, karštu 
vandeniu apšildomas; įmokėti tik 
$4000. Namas randasi 4324 So. Ca- 
lifornia Avė.

MES tuos visus namus parduo
sim pigiai ar mainysim ant tamstų 
namų, lotų ilr biznių.

/TAIPGI jeigu tamstas neišsirink- 
tninėt iš musų namų, tai mes pa- 
budavotmnėm kokius tik tamstas 
mylėtumei. Kurie manot pirkti ar 
budavoti namus, atvažiuokit pas 
mus pasitarti, o mes stengsimės 
tamstas užganėdinti.

Jokantas Bros.
ARCHER AVĖ. CHICAGO 
Tel. Lafayette 7674

ANT pardavimo biznies pra- 
pertė tinkama dėl aptiekos ar
ba dei kitokio biznio, arba iš- 
rendavosiu ant aptiekos.

5200 So. VVestern Avė.

PARDAVIMUI 3 flatų medinis 
namas, 6618 So. Sangamon St. Mū
rinis skiepas, elektra, gasas, nanaas 
gerame stovyje, rendos $110 į mėne
sj. Atiduosiu už $8,000, cash tiktai 
$2,IM)0. JOHN T. HALL A CO., 
1548 West 69th Street. Telephone 
Republic 1022.

2337 CARVER ST., 3 apartmen- 
tų namas pardavimui arba mainymui, 
kaina4 $24,000, cash $4,000 arba $5,- 
000, kitus mainais, 3-5 kambarių, ii 
1-2 kambarių apt. dėl janitoriaus, 
namas 1 metų senas, 2 karų gara- 
ŽHS

Tel. Dorchester 9122

MORTGECIAl-PASKŪLUS

4138

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

ANTRI MORGICIAI 
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius MorgiČiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South KedzJe Ave^ 

Lafayette 6788
> I ■ »■!!■! !■■■■

JACOB J. 
LEWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė

PARDAVIMUI rezidencijos lota' 
Ciceroj. Biskj įmokėti, prieinamai. 
Gera transportacija. Atsigaukit, 4011 
W. 26th St., Chicago.

TURIU 2200 pirmų morgi- 
čių atmokamų mėnesiniais mo
kesčiais ir gerą bučernę, o jei 
reikėtų ir pinigų. Mainysiu ant 
bungalow ar 2 pagyvenimų na
mo. Norintieji pinigų ir gerą 
biznį, kreipkitės

1723 W. 47th St.
Tel. Yards 4389

MOKYKLOS
PARDAVIMUI 3 aukštų namas, 4 

fintai ir krautuve, geras pirkinys 
už $18,000, Ralph Dendt. 3627 So. 
Ilalsted St.

PARDAVIMUI per našlę 
farma, 8 kambarių namas, 
nink.ai, arklininkas, viskas 
mados, Hobart, Ina., pigiai 
nupirks iki 1 balandžio.

šaukit:
Tel. Saginavv 2214 

1 ‘ L . i i.i ii-im i j
PARDAVIMUI kampinis moder

niškas 8 apt. namas, 2—5 ir 6—4 
kambarių, uždaromos lovos, pečiai, 
ice baksiai, furnas ir garu šildomi, 
plieno konstrukcija, geras pirkinys. 

1635 W. 57th St.
Tek Prospect 3922 i

7. akrų
2 višti- 
naujos 

jei kas

PARDAVIMUI restaurantas geroj 
vietoj. Biznis geras ir seniai gyvuo
ja. Pigi renda. Ilgas lysas. Parduo- 

j dieną. Turi būt gerai išrodantis, siu, nes pirkau didelį biznį.
Atsišaukite: _ _ _

BRIGHI'ON PARK RESTAURANT Labai geroj vietoj. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant bučcrnčš. 3932 So. 
Rockwell Street.

PARSIDUODA 2 augščių murini- 
namas prie pat Marųuette Bulvaro.

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

3955 Archer Avenue
Phone Lafayette 4741

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

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


