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Abd-el-Krimas siūlo I ■ • ■
Francijai taiką

kaizerio nuosavybes

Kinai bijosi naujų studen
tų neramumų

12,500,000 Vokietijos piliečių 
balsavo už nusavinimą buvu
sio valdovo turtų

Vokiečiai reikalauja konfis
kuoti ex-kaizerio nuosavybes

Riffiečių vadas siūlo 
Francijai taiką

Abd-el-Krimas įspėja, kad 
taika busianti atmesta, jis 
siųs karą toliau

jei
tę-

PARYŽIUS, kovo 25. Fran
cijos užsienių reikalų departa
mentas gavo iš -riffiečių vado, 
Abd-el-KiSmo, taikos pas i ady
mą, kartu 
jei Franci j a jo 
mesianti, tai jis

taikos 
pareiškimu, kad

pasiūlymą at- 
esąs pasiruo- 
Morokkoj per

vieną

ir pir- 
kraštui 
nebesi-

daug dar metų.
Savo taikos pasiūlymą Abd. 

el-K rimas atsiuntė per 
pasiuntinį anglą.

Riffiečių vadas, kaip 
miau, reikalauja Riffo 
autonomijos, bet jau
spirdamas, kad jam butų ati
duotas ir Tetuano miestas.

Del sunkios finansinės krašto 
padėties, Fiancija negali skirti 
didesnių kreditų Morokkos 
kampanijai, o todėl manoma, 
kad valdžia rimtai apsvarstys 
Abd-el-Krimo pasiūlymą.

Francijos vidaus reikalą 
ministeris rezignavęs
PARYŽIUS, kovo 25. 

dėt, kad vidaus reikalų 
teris Louis Malvy įteikę: 
jerui Briandui savo rezignac 
ją.

[Malvy, kurs andais buvo 
parlamente nualpęs, daktarų 
patariamas praeitą antradienį 
išvyko į Nicą pasilsėti. Jau ta
da buvo girdų, kad jis ruošią- 
sis atsistatydinti.

Gir- 
minis- 
pA m-

Du žmonės prigėrė
EFFINGHAM, III., kovo 25.

Wabash upėj, netoli nuo 
čia, vakar prigėiė du žmonės, 
S. Austin ir James \Vinters. 
Po ilgo ieškojimo jų kūnai pa
galiau šiandie buvo Surasti ir 
išgriebti.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Parduokit kas jums nereiks* 
liūgas per paskelbimus Naujie
nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

BERLINAS, kovo 25. Pre
liminariu oficialiniu apskaičia
vimu, jau 12,500,(MM) Vokietijos 
piliečių pasirašė peticijas, kad 
reichstagas (parlamentas) pri
imtų įstatymą konfiskuoti bu- 

1 vusio kaizerio ir jo šeimynos 
nuosavybes be jokio atlyginimo.

Priversti parlamentą, kad 
jis svarstytų ir spięstų ex-val-| 

, x . . dovų turtų konfiskavimo klau- Kinu studentai Sanhajui |simą, reikėjo, kad to reikalau- 
7 TO ne mažiau kaip 4 nulionai

” ’ da-
mi- 
kad

paskelbė streiką
Protestuoja prieš 

skerdynes Pekine; 
plečiasi ir kitur

Prisipažino ■ nužudęs mer
gaitę prieš 54 metus

Katastrof ingas potvinys 
Kaune

[Pacific and Atlantic Photo]
Dorothea Flexer iš Allentovvn, Pa., po debiuto Metropolitan %

Operoj kovo 5 d Ji dainavo operoj “Andrea Chemer”.

---------y—— -

KAUNAS, kovo 9. ['Musų 
koresp.]. — Nuo penktadienio, 
kovo 5, nakties Kaunas pergy
vena katastrofinį momentą, 
koks retai kada tepasitaiko. Po 
trejeto dienų staigaus polai
džio, žemesniosios miesto ir 
priemiesčių gatvės baisaus tva
no užlietos, ir kaip greit tokia 
padėtis pasikeis, tuo tarpu nėra 
jokių aiškių ženklų.

Ištikusis nepaprastai didelis 
potvynis daugeliui Kauno pilie
čių ir pačiai valstybei jau iki 
šiol yra padaręs didelių nuosto
lių, o katastrofai dar nematyti 
galo. Priešingai, gresia dar blo
gesnėmis pasekmėmis.

Ties Kaunu Nemune tebesi
laiko nepajudintas storas tvir
čiausia ledas, o Nerio į Nemuną 
išėjimas užverstas kalnais ledų. 
Nežiūrint nuolatinio daužymo 
minosvydžiais ir granatomis, 
ledai nesijudina iš vietos.

Vakar vanduo kokį metrą bu
vo nupuolęs, bet šiandien, ko
vo 9 d., nuo 12 vai. ir vėl pra
dėjo kilti aukštyn.

Vandenų, Plentų ir Geležin
kelių Valdybose šiandien gauta 
telegrama apie gręsiantį Kau
nui baisaus potvynio pavojų, 
dėl tos priežasties, kad pradėjęs 
eiti Nemune už Alytaus ledas 
užsikimšo. Jam prasiveržus 
išsyk gali užplūsti didelė van
dens srovė.

Mieste didelis sujudimas ir 
žmonės su nusiminimu plačiai 
kalba apie galimybę tapti už
lietam visam Kaunui. Aleksoto 
tiltui gresia tiesioginis pavojus 
likti sudraskytam.

4 užmušti traukiniui 
sudaužius autą

KENTON, Ohio, kovo 24. — 
Praeitą naktį prekių traukinis 
sudaužė užumiesty automobilį, 
kuriuo važiavo keturi asmens, 
du vyrai, viena moteriškė ir 
viena jauna mergaitė. Visi jie 
buvo užmušti.

Del kurios nužudymo tuomet 
du nekalti žmonės buvo go- 
vėdos nulinčiuoti

MEDINA, Ohio, kovo 25. — 
Pagaliau iškilo į aikštę kaltinin
kas baisios piktadarybės, įvy
kusios prieš 54 metus, kai bu
vo rastas kūnas nužudytos jau
nos mergaitės, Marės Si kuri u- 
tės, dėl kmios nužudymo buvo 
suimti du “pedleriai” ir nulin
čiuoti.

Denvero ligoninėj gulįs vie
nas ligonis, 'l’homas Douglas, 
jau senas žmogus, dabai* prisi
pažino, kad tą mergaitę nužu
dęs jisai. Douglas papasakojo, 
kad pirma jis mergaitę išžagi
nęs," o paskui nugalabinęs. Kai, 
radę mergaitės kūną, vietos gy
ventojai įdūkę ieškojo piktada
rio, lyg tyčia pasimaišė ten du 
keliaujantieji “pedleriai” (kro
melninkai), MacLoed ir Kim- 
mel. Juodu buvo įtarti ir še
rifo areštuoti. Įdukusi govėda 
areštuotuosius išvežė iš šerifo 
rankų ir bematant nulinčiavo.

Douglas prisipažino, kad ne 
tik jis pats mergaitę išniekinęs 
ir nužudęs, bet ir uoliai kurs
tęs govėda linčiuoti abudu vi
sai nekaltu “pedlenu”.

Kasyklų darbininku strei
kas W. Virginijoj

VVHEELING, W. Va., kovo 
25. Septyniolika šimtų ang 
liakasių, dirbančių trijose Elm- 
grove Mining kompanijos kasy
klose, šiandie metė darbą dėl 
to, kad kompanija įvedė naują 
algų mokėjimo sistemą: užuot 
mokėjus algas kas antra savai
tė, kaip iki šiol kad buvo, ji 
nusitarė mokėti vieną kaitą 
mėnesy.

Valstybės pajamos per 
pirmą metų bertainį
WASHINGTONAS, kovo 25.

Iždo departamento skait
menimis, per pii*mą šių metų 
bertainį valdžia surinks pajamų 
mokesniais viso apie 435 milio- 
nus dolerių; tai yra tik 6 milio- 
nais dolerių mažiau, ne kad 
buvo pernai per tą patį laiką 
surinkta, nežiūrint, kad naujuo
ju įstatymu pajamų mokesnial 
buvo žymiai sumažinti.

i piliečių. To pareikalavo 
bar 121/a miliono, taigi 81/2 

studentų Hono piliečių daugiau, ne 
streikas įstatymas reikalauja.

I Agitaciją už buvusio kaizerio 
ir jo šeimynos turtų konfiska-1 

’vimą veda ypač socialdemokra
tai.

koyo 25. 
mokyklų 

studentai

Arabų moterys kariauja. 
francuzus Sirijoje

Suorganizuoti du karingų

| SANHAJUS, Kinai,
Astuonių kiniečių 

ir kolegijų šanhajuje 
vakar paskelbė streiką, protes
tuodami dėl įvykusių studentų 
skerdynių Pekine. Kitose mo
kyklose taipjau pasireiškia sti
prus bruzdėjimas prisidėti prie 
streiko.

Streikininkai išsiuntinėjo te- terų batalionai sirų
legramas į kitas kolegijas Ki- Ha m.s padėti
nuošė, ragindami studentus 
streikuoti, ir streikas plečiasi. 
Vedama plati propaganda. Sve
timšalių koncesijose skleidžiami 
atsišaukimai, kiniuose smerkia
ma laikinasis Kinų prezidentas 
Čidžui, Anglija ir Japonija.

Nors iki šiol neramumų dar 
nepasireiškė, vyriausybė begi 
labai susirupinus, bijodama, 
kad. streikui išsiplėtus, nekiltų 
įimtų neramumų.

Revoliucija Kantone
Gen. čang Kaišek pagrobė val

džią į savo rankas.

mo- 
sukilė-

jEHvzobiMAs,- palestina,.1 Ziuovjevas pašalinta iš Vienuoliai ir vienuolės tai 
kovo 25. — Gauti iš Sirijos 
pranešimai sako, kad kovojau- 1 
čių su franeuzais Sirijos sukilė
lių eilėse pasirodę moterų ba
talionai. Du ai abu moterų ka- 
talionai dar lavinami 
bės, o kai kurie būriai 
vavę pastarojoj kovoj

pirmininko vietos tik parazitai
Leningrado sovieto pirmininku 

išrinkta Nikalojus Kumaiov
karei vy- 
jų daly-
ties Mi- gory Zinovjev nebeišrinkta Le- 

danu, netoli Damasko. Rekrutą- ningrado sovieto pirmininku, 
vimas moterų, sako, tęsias to- j0 vjeton tapo išrinktas Nika- 
liau.

MASKVA, kovo 25. -•

Rusijos “Gyvoji bažnyčia” nu
tarė uždaryti visus k Košto- ’ 
rius ir vienuolynus

Amerikiečiai perkasi 
šunims rubus Pa

ryžiuje
PEKINAS, Kinai, kovo 25. 

Oficiailinė telegrama skelbia, 
kad generolas čang Kaišek, I 
l)-ro C. C. Wu ir kitų žymių 
kiniečių padedamas, įvykinęs 
Kantone pervartą, sukišdamas 
į kalėjimą kiniečių ir rusų ko
munistus. Keletas rusų ^komu
nistų buvę užmušta.

ŠA NBA JUS, Kinai, kovo 25. 
—*■ Gauta čia telegrama prane
ša, kad Kantone komunistų 
partijoje įvykęs skylimas. Kon
fliktas kilęs praeitą pirmadie
nį tarp “raudonųjų” generole 
Čang Kaišeko ir kiniečių ir ru
sų komunistų. Gen. čang Kai
šek areštavęs streiko vadus ir 
keletą Whampoa kadetų mo
kyklos rusų, nusitaręs, visus ru
sus ir komunistus išvyti iš mie
sto.

lojus Kumarovas.
i Zinovjevo pašalinimas nenu
stebino nieko. To senai laukta. 
Savo bylą Zinovjeras pralošė 
pastarajame komunistų parti
jos suvažiavime, kame jis, kai
po opozicijos vadas, buvo Sta- 

didžiumos
Per metus išleidžia šuniui $4,-

000; moka už rubus jam — ^n0 vadovaujamos
700 dolerių nuveiktas,

NEW YORKAS, kovo 25. - 
Vakar atplaukė iš Europos 
garlaivis Olympic, sd 883 pa- 
sažieriais, tarp jų ir .vienas ke
turkojis pasažierius — Nevv 
Yorko milionieriaus Sidney Wil- 
liamso ir jo žmonos myliausias 
šuo, vardu Francie.

Mr. and Mrs. Williamsai bu
vo tyčia nuvažiavę į Paryžių 
pirkti savo mylimam šuniui 
naujų rūbų, už kuriuos jie su
mokėjo 700 dolerių. Mrs. Wil- 
liams reporteriams teikės ma
loniai paaiškinti, kad jos myli
mo šunelio Francie išlaidos 
per metus «Jekia 4,000 dolerių.

Kovoja prieš svetimšaliy 
deportavimo biliy

Graikų partijos susitarė 
dėl naujo prezidento

WASIHNGTONAS, kovo 25 
— Del įnešto kongrese “negei
stinų” svetimšalių deportavimo 
biliaus, šiandie atstovų buto 
imigracijos komisija klausė to 
biliaus priešininkų argumentų. 
Prieš deportavimo įstatymo pri
ėmimą kalbėjo organizacijos 
American Civil Liberties Union 
atstovai, o taipjau Chicagos 
Universiteto profesorius Ernst 
Freund, atstovaująs chicagiškei 
Immigrants Protective' League.

MASKVA, kovo 25. — Kres
nąją Gazeta praneša, kad rusų 
“Gyvosios bažnyčios” sinodas 
jau sutaisęs savo programą 

(visiems vyrų ir moterų vienuo
lių ordenams panaikinti, ir jau 
davęs instrukcijų Leningrade 
tą programą vykinti.

Nutarimas klioštorius 
vienuolynus Rusijoj panaikinti 
buvo sinodo priimtas jo susiiin- 

’kime, laikytame dar 1923 me-' 
tais. Daugely vietų tečiau to-1 
kios tikybinės organizacijos gy
vavo po priedanga darbo ben
druomenių.

Naujame sinodo dekrete be 
kita ko sakoma:

i “Sinodas sprendžia, kad vie- 
? nuoliai

su šios 
tipingi 
ti savo 
venti produktingu darbu.

ir vienuolės nebesudera 
gadynes dvasia. Jie yra 
parazitai. Jie turi mes- 
priežadus ir pradėti gy-

Ęx-kaizeris nori daly
vauti laidotuvėse

KOPENHAGA, Danija, kovo 
24. — Laikraštis Politikei! sa
ko, kad buvęs Vokietijos kai
zeris Vilhelmas prašęs leidimo 
atvykti į Daniją dalyvauti mi
rusios karalienės Luizos laido
tuvėse, kurios įvyks Ko|>enha- 
goj ateinantį .sekmadienį.

Kaip “sausoji” prohibi-' 
rija vykinama

Valdžios agentas bandė parduot 
už $200,000 leidimų degtinei

ATĖNAI, kovo 25. — Visos 
politinės partijos Graikijoj su- ’ 
tarė statyti respublikos prezi- 1 
dento kandidatu Konstantiną 
Demeredzisą, vietoj praeitą sa
vaitę rezignavusio i prezide< 
to vietos admirolo Kundurioti- 
80.

Demeredzis yra juristas, sa
vo politinėmis pažvalgomis mo- 
naTchistas.

Įstatymo trafiko nelai- ' 
mems sumažinti 

projektas
BEHLINAS, Vokietija, kovo 

25. — Medicinos studentas 
John B. Goodrich, amerikietis, 
nušovė p-lę Alice Fitzneriutę, 
teatro šokėją, taipjau amerikie
tę, o paskui pats nusišovė. 
Juodu buvo susižiedavę. Trage
dijos priežastis nežinoma.

MOUNT VERNON, III., kovo 
22. Kasyklų miestely Nason 
gaisras praeitą naktį sunaikino 
keletą verslo namų, padaryda
mas apie 10,000 dolerių nuo
stolių.

GRAND VIEfrV, Ind., kovo 
25. Gaisras vakar sunaikino 
Čia penkias nedideles krautu
ves, padarydamas apie 50,000 
dolerių nuostolių.

' VELYKOS JAU ARTINASI
TELEGRAFUOKIT PINIGUS GIMINĖMS

Naujienos pasiekė didžiausio ir neuž
ginamo greitumo siuntime pinigų Lietu
von. 4-5 dienos Jūsų pinigai yra paskirtoj 
vietoj. Ir tasai greitumas Jums kainuoja 

. tiktai 50 centų brangiau negu siunčiant pa
prastu budu, bežiūrint sumos ir adreso il
gumo.

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

( Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 

> ar musų skyrius:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Haisted St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Haisted St., Chicago, III.

L ■ , - - - - ______ _

WASHJNGTONAS, kovo 25. 
■— Nevv Yorko kengresmanas 
La Guardia atstovu bute vakar.

* i

kaltino Frankliną L. Dodge’ą, 
buvusį teisingumo departamen
to valdininką, kad jis bandęs 
parduoti $200,000 vertės per- 
mitų (leidimų) svaiginamiems 

! gėrimams. Tie permitai buvę 
paimti iš paskubusio Cincin- 
naties butelegerio, George Re- 
muso, kurs už butlegėriavimą ' 

• buvo pasmerktas kalėta

VVASHITGTONAS, kovo 25.
— Nacionalė gatvių ir vieške
lių saugumo konferencija, pre
kybos seki'etoriui Hooverui pir
mininkaujant, priėmė ekspertų 
komisijos pateiktą visam kraš
tui taikomų trafiko įstatymų 
projektą, kurio bendri dėsniai 
toki: • • ;

Minimum amžius asmens au
tomobilį važiuoti — 16 metų; 
samdomo šoferio 718 m.; tak- 
si-kabų ir busų šoferių 21 
metų. ;

Važiavirpo greitumas i 
dencijų ir trafiko kontroliuoja-1 
mose biznio zonose 20 my
lių per valandą; biznio distrik- anuo
tuose, kur nėra trafiko‘kontro-Į Vakar temperatūra vidutiniš- tas darbininkas, Kari Peterson, 
lės — 15 
ne mieste, 
35 mylias

Ghicagai ir apiclinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana- 

rezi- sauja:
Dalinai

stiprokas

Darbininkas užbertas 
kasyklose žuvo

1R0N ' MOUNTA1N, 
apsiniaukę ir šalčiau; ko',or25' . .Ar«Kono kasyklose,
žiemių vakarų, všjas. ■!leto", "uo “f0 v,,šu! *d“’ 

bus buvo užbertas ir užraus-

mylių per valandą; kai siekė 39® F. 
kaimo vieškeliais šiandie saulė teka 
l>er valandą. džiasi 6 :<F7 valandą.

Mich.

20 metų. Jo tėvas, ten pat 
5:45, lei- dirbęs, buvo pavojingai sužeis- 

j tas.
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Jaunosios Birutės 
Vakaras

NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, Kovo 26,1926

ai šia s 
kurį kiekvienas 
kudikis gali 

suvirškinti ke 
apsunkinimo 
ja silpna 

vidurip

EACLEBRAND
CONUBNSED M ILK.

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIU SVEIKATOS

STRAIPSNIS 169

Kaip Pašildyti Pieną Iki 
Reikalaujamo Laipsnio

Kad pašildžius pieną, įdėk bonkutę 
j Šilto vandens indą taip, kad vanduo 
padengtų pieno lygmalę bonkoje. Kai
tink indą, bet neduok vandeniui už
virti. Kad patyrus šiltumo laipsnį 
užlašink lašelį ant delno. Jeį jauti 
ramų šiltumą, tai atvėsink pakišęs po 
bėgančia srove šalto vandens. Nieka
dos nedėk čiulpiko j savo burną, kad 
patyrus šilumos laipsnį. Tai pavojin
gas būdas. Del tos pačios priežasties 
neliesk pirštais tos čiulpiko dalies, ku
ri dedama j kūdikio burną.

Šiam sekmadieny, Lietuvių 
Auditorijoj rengiama Jauno
sios Birutės metinė vakariene 
ir koncertas. Musų jaunimas, 
kurs i>er ištinus metus lankė 
dainų ir lietuvių kallios pamo
kas parodys svečiams, ką išmo
ko ir prasilavino.

Bet tai dar ne viskas, šalę 
koncertinės dalies yra ruošia
ma taipgi ir skani vakarienė. 
Geriausios virėjos ir valgių ga
minimo e ^pertai tapo pakvies
ti prie to darbo. Susėdę aplink 
stalus, kaip didžiausioj puotoj 
galėsime maloniai praleisti lai
ką.

Kas norės, turės progos ir 
pasišokti. Tam tikslui yra nu
samdyta viena svetainė, labai 
patogi šokiams. Ant galo, bus 
patiektas dar ir vienas surpri- 
sas, apie kurį čia kol kas dar 
neapsimoka kalbėti. JĮ pama
tysim pačioj vakarienėj.

Chicagos lietuviai nuoširdžiai 
prijautė Didžiosios Birutės va
karui. Juokės, plojo rankom, 
šaukė “valio” ir t.t. Dabar, ger
biamieji, neužmirškim Jauno
sios 'Birutes, kuri irgi šiuom 
tuom gali pasigirti. Ji taipogi 
dainuoja p. A. Vanagaičio dai
nas ir žada patį pakviesti į va
karą.

Atsilankykim kuoskaitlingiau- 
giausiai ir nesigailėsim. Tai bus 
ne tik jaunimo šventė, bet ir 
musų pačių. —Iki...

Fr. Valuskis Chicagoje
Iš Los Angeles yra atvykęs 

krutamųjų paveikslų korpora
cijos prezidentas, p. Francis 
Valuskis. Rytoj, t. y. kovo 27 
d., jis nuims krutumus paveik
slus kai kurių didesnių lietuviš
kų įstaigų, o nedėlioj birutie- 
čius.

Ateinantį mėnesį jis žada pa
lodyti krutumus paveikslus 
“Naktis Lietuvoj’’. Tame vei
kale dalyvauja visi (lietuviai. X.

<T* ai 
kuponu 
u a i t • 

dykai lietu
viškai pamoki 

kaip priturėti 
ir peneti aave ir 

juaų kūdiki- iškirp
kite i r prlsnjakite 

Šiandie au jūsų vardu 
ir adresu.

THE BORDHN COMPANT 
Borden Bldg. New York

Kaip Kūdiki Laikyti Penint
Kuomet kūdikis ima savo maistą 

laikyk jj savo kaire ranka. Bonkutė 
per visą laiką turi būti taip laikoma, 
kad gurkis visados butų pilnas pieno. 
Tas neduoda orui veržtis pro čiulpiką. 
Duok kūdikiui progą apimti čiulpiką 
gerai.

Kiek Laiko Kūdikis Turi 
Žįsti Bonkutę

Penėjimas turi būti baigtas per 20 
minutų. Jei kūdikis ryja godžiai, tai 
išimk čulpką keletu sykių. Jei jis 
mieguistas, tai palaikyk jį budinčiu 
iki pabaigs bonkutę. Jei nežiūrint to, 
jis vistiek užmiega, atimk bonkutę ir 
neduok jam nieko iki sekančio pe
nėjimo.

Visi ateikite ir pamatykite kaip išrodo

‘Kumuėiu

Ką Jus Darytumėt 
Del Krupo

Del Krupo — Ką jus 
Darytumėt?

Štai yra gydytojų receptas varto
jamas milionuose namų per 35 me
tus, kuris prašalina krupą be vėmi
mo į 15 minučių. Taipgi geriausiai 
žinoma pagelba nuo Kosulio, Slogų 
ir Užkimančio Kosėjimo. Jei turite 
kūdikių savo namuose jus privalote 
turėti savo namuose daug sykių iš
bandytų gyduolių rekomenduotų ge
riausių kūdikių specialistų. Prašyki
te savo aptiekoriaus dabar Dr. 
Drake’s Glessco, 50c butelis.

Maistas, kurį teiki kūdikiui, turi 
t nustatytą įtaką jų augimui. Mokslas 
įrodė, kad daugumoje pienas teikia 
stiprybę ir gyvybę. Išvystyme augan
čių kūdikių j stiprus ir sveikus vy
rus bei moteris duok jiems užtektinai 
Eagle Pieno dėlto, kad Eagle Pienas 
yra grynas maistas suteikiąs visus 
maistingumo elementus reikalingus, 
idant kūnas augtų.

Per 65 metus motinos penėjo savo 
kūdikius su Borden’s Eagle Pienu. 
Jis pasirodė esąs puikus kūną buda- 
votojas maistas vaikams, kurie nėra 
normališkai sveiki. Gydytojai jį re
komenduoja vaikams, kurie nedape- 
tuti ir be svorio.

Vaikai po visą šalį tūkstančiai ir 
tūkstančiai jų skolingi savo vikrią ir 
stiprią sveikatą Eagle Pienui. Nėra 
jokių abejonių apie Eagle Pieno gry
numą arba pasekmes kurias tūkstan
čiai ateivių motinų gavo iš jo. Eagle 
Pienas yra labiau vartojamas kūdi
kių penėjimui, negu visi kiti maistai 
krūvon sudėt. Nes tai yra grynas 
pienas ir cukrus, patogioje formoje, 
lengvai suvirškomas kūdikiams.

Rojus’
Nauja J. J. ZOLP keturių veiksmų drama iš 

dabartinio Amerikos lietuvių gyvenimo

Nerišlioj, Kovo 28 d., 6:30 v. v.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

ISULPHURIŠGYDO 
ODOS SUPLEIŠEJIMUS

Mentho - Sulphur, 
malonus 
džiovina 
odą kuri 
erzinama 
kuri yra 
šokiais 
spuogais 
nelygi ir 
sa. Niekas 
gelbsti taip greit, 
kaip šios gyduolės, 

pareiškė žinomas odos specilistas. 
Kaip tik uždėsite šj sulphur pri- 

rengimą, niežėjimas tuojau pranyks 
ir po dviejų arba trijų vartojimų nie
žai panyksta ir oda pasilieka dajli 
graži. Sulphur yra labai geras kai
po odos gyduolė, nes jis išnaikina pa
razitus kurie yra priežastimi niežė
jimo *ir visokių išbėrimų. Mentho- 
Sulphu visuomet greit pagydo niežus.

Slovikėlj Mentho-Sulphur visuo
met galite gauti bile geroje aptiepoje.

Pabandykit Mentho-Sulphur, pa
matysit ką tai reiškia dėl jūsų. At
siųskite dėl jo kuponą. Iškirpkite 
tuojau.

cream, iš- 
ir išgydo 
labai yra 
niežėjimu; 
išberta vi- j 
negražiais 
arba yra 
labai sau-

nepa-

Jei jūsų vaikai turi pučkus, jus su
rasite, kad Cadum Ointment greitai 
juos išdžiovina ir jie tuojau nukrinta 
palikdama gražią ir dailią odą. Tai 
yra džiovinantis ir gydantis antisep
tikas. .Cadum Ointment yra Francu- 
z iškas prirengimas padarytas Ameri
koje, jis nekenkia kad ir delikatna 
vaikų odai.

Motinos kurios pasirenka valgius 
protingai kurie suteikia jos kūdikiui 
gerų maistą ir 
apsaugoja nuo 
nių taisyklių yra žiūrėti, kad vaikai 
nejgautų užkietėjimo vidurių. Tas 
yra lengvai atsiekiama jei valgysit 
du stalavus šaukštus Kellogg’s All- 
Bran kasdien. Jei valgysit Kellogg’s 
All-Bran reguliariai, tai jūsų vidu- 
duriai pradės normaliai veikti, nes jos 
išvalo ir atšviežina žarnas ir jos vei
kia normaliai.

;erai augina ir kurie 
gų. Viena pirmuti-

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

Ar jus žinote, kad

I

Vaidinime dalyvauja pats autorius J. J. Zolp ir 
geriausi Teatrališko Kliubo “Lietuva” ^rtistai-es: 
T. Čerkauskaitė, £ Bajorinaitė, J. J. Palekas, J. P. 
Parkauskas, A. Vasiliauskas, E. Kareiva ir daug ki
tų. Bus juokų ir ašarų. Po vaidinimo7 šoM 
vėluokite. įžanga tik 75c ir $14 a V

Rengia L. S. S. VIII RAJONAS

ai. Nesi-

DR. J. F. KONOPA CHIIUJ1«/as IR
XnAV Gydo vyrų, moterį) ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 

•IvA 1 ir gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 VV. Division St., kampas Milvvaukee Avė. ir Dickson St. 

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

■■■ ■ ■■ ... , . ........— ............... —

NEPAMIRŠKITE KAD

Teter’s Shoe Store
Yra Seniausias Ant Bridgeporto

VELYKOMS GEVERYKAI

Whitehall Pharmacal 
5*8 Madiaon Avenue 
New York, N. Y. 

Dept. N 1141' H 
Atalųakite man dykai nampelj Mentho-

Sulphur.

Co Dykai 
Išbandymui

Lietuvos valdžia pernai metą tu
rėjo išdalinimui 130,1111’ akrų že
mės, bet dar liko neišdalintos že
mės 38,127 akrų. Planuojama, kad j 
šį metą bus išdalinta 117,200 akrų.1 
Ar jus žinote, kad rūkytojai, kurie 
pamėgina rūkyti 1 Irimams, visuo
met pasirenka Helmarus vietoj pa
prastų. Beimanti turi tiktai gryną 
Turkišką tabaką ir Turkiškas ta
bakas suteikia daugiau malonumo 
negu kitas kokis tabakas.

Didžiausias čeverykų pasirinkimas yra musų krautuvėj: 
vyrams, moterims ir vaikams. Visokių stylių ir spalvų nau
jausios mados.

Mes užlaikome aukštos rųsies čeverykus; musų kostumo- 
riai yra pilnai užganėdinti.

Ateikite ir pamatykite pavasarinio styliaus naujenybes.
Musų kainos yra specialiai dėl Velykų žemos,: fZfl

Vyrams ir Moterims, nuo
Ir Augščiau

' TETER’S SHOE STORE
3415 So. Halsted Street
Atdara vakarais iki 10 vai. vakare

Nedėlioj iki 1-mai po pietų

APSAUGOKI! SAVO ATSPARUMAI
Gerai žinoma jėga cod-liver aliejus apsaugos 

atsparumu ir pagelbės užlaikyti kūnų pilname stip
rume ir vikrume primena didelį svarbumu dėl var
tojimo

SCOTTS [MULSION 
šis maistas-tonikas, turtingas sveikatos 

teikime cod-liver aliejus, vienas žinomų ir bran
ginamų dalykų žinomas medicinos mokslui dėl 
užlaikymo jaunų ir senų stiprioje sveikatoje. 
Vartokit Scott’s Emulsion reguliariai!

Scott & Bowno, Bloomfield, N. J. .

.1

25-72

INFLUENZA
PLATINASI

Geriausia apsisaugojimas nuo In- 
fluenzcs, tni reikia skalauti gerklę 
fu SEVERA’S ANT1SEPTOL. Varto
kit ją taipgi dėl burnos skalavimo 
ir nosies skylučių plovimui. Svarbu 
yra, kad orą perleidžianti kanalai 
butų atdari ir švarus. O jeigu In- 
fluenzos simptomai apsireiškia, gulė- 
kit lovoj ir vartokit SEVERA’S COLD 
IR GR1P TABLETUS reguliariai. 
Kuomet gauni kosulj, SEVERA’S 
COUGH BALSAM suteiks greitą pa- 
gelbą. Šias tris gyduoles turėdami 
ant rankų jus turėsit didelj apsau
gojimą nuo influenzos atakų. Nusi- 
pirkit jas nuo savo aptiekoriaus.

(Apgarsinimas)

BOHT^MIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS Z

5

PuriTan 
Malt
TURTINGIAUSIAS

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Tik pabandykit jj 
Reikalaukit nuo 

bile kokių 
pardavinėtojų

SIEKINES VANOS

f 
ž 
Ž

t
i

Elektros prietaisai mank- 
štinimui kūno 

(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

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

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

Tel. Boulevard 4552

? * ML
METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

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

Pranešimas Jogei
JOHN J. ZOLP

Važiuoją Gegužės mėnesyje su 
exkursija 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.

Sąžiniškas patarnavimas 
visuose reikaluose

Padaromi ir užtvirtinami, 
įvairus dokumentai.

Parduodami namai, lotai 
ir farmos

Perkami ir parduodami morgičiai, 
bonai ir Šerai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., 

Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, ILL.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Mihvaukee Avė., 2 f 1.

Vienintelis Koncertas Chicagoje Pradžia 8:15 v. vak
A

Art. Juozo Babravičiaus
RT

i
Visi šį vakarą važiuokime į

ORCHESTRA H AL L*1

220 So. Michigan Avė



KORESPONDENCIJOS

Lietu viai Advokatai

3241

Galu gale paprasti visuomet nusibosta

Telefonai

Telephone Yards 0994

LIETUVIAI DAKTARAI
!! TAI NESAPNAS!!

Telefonas Boulevard 1939

Tel. Dearborn 9057

TIESIOG Į KLAIPĖDA
KIMBAL

Baltijos Amerikos Linijos Laivais
Lituania

18 Gegužės-May

LIETUVIAI!!!!

Butkus Undertaking

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai
Data: Kovas 26, 1926

NaujienoseGarsinkities

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

ligom*
J jūsų

nngalbą
Al.L-

tikimuoHe 
mArk i t jo 
prirengtai.

arba

Helmarai yra tikri cigare ai, bet ne paprasti 
Štai kodėl milionai ruko juos.

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

Bylos 
straktai
kola

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

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

Valandos

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Lietu-
žmonės Amerikos

Valandos: 9 ryto iki 3:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki l v. p. p.

inos. Geriau- 
Leiskit mums 

valan- 
Tel. Canal 3161

Blvd. 3138 
Woitkievicz« 
BANIS

.COR PO wat i o/ų 
k presentfor 
UNITED PROFIpSjiSįltS 

ŠEN

27 3alandžio-April 
i, “Garso” redaktorius

Pas-
2 morgičiams

laibai geras castor oil pa
dalytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogy’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
l’an visus aptiekorius.

Penktadienis, Kovo 26, 1926

Jei jums yrą nusibodę 
paprasti

Sėdat ant laivo Amerikoje 
pat iš to paties laivo Lietuvoje

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

Pirmą kart istorijoj turit progą išplaukti 
laivu stačiai j TĖVYNŲ...

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

710 West 18th St., Chicago, III
Viskas, kas reikalinga prie pa- 

grabų. Teisingos 
sias patarnavimas 
pagelbėti jums nubudimo

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

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Advokatas
S. La Salk* S't., Room 2001 
Rnndolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
—9 v. v. apart Panedelio ir 

Pėtnyčios.

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

8 iki 2 vai. po pietį}.

Ant to paties laivo
Nereikia persėst

Nė važiuot per svetimas šalis

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS 

Ofisas: 4600 S'o. Wood St.
Telephone Lafayette 7617 

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

i policija
Jurkovich

nors

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

Optametrist
Tel. Boulevard G487

J|^4649 S. Ashland A v.
Kampas 47-tos 

ant 2 lub

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

DV| DiTELES
AMERIKOS LIETUVIU EKSKURSIJOS

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk š| kuponą kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar i sto

ti, arba savo išnešiotojui syki j'mėnesj ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas -skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adreshs 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 dovanu dykai ant pareikalavimo.
........................... ’...................... Atkirp Čia ...............................  ’......

surado 
Kellogg’<

ALL-BRAN

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage ’Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

visokias legališkas popieras.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

Narnų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

DR. A. .1. BERTASH 
3464 So. Halsted St.

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

Ar žinote kad,—didelis galvos skau
dėjimas gal iš priežasties užkietėjimo?

A. A. SLAKIS
Advokatas

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 

Tel. Yards 4681

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

ghlviH HknudėjimnH, 
pn-ieltęs veidu.'*, 

plaukai, įdubusios akys, 
tai yra tik- 

i efektų nuo užklete- 
VirA keturin><deAinit| 
ligų Kalima dėl to 

leleinkit tomą 
nuodus

pu.tovta 
chroniškuose 

regulitirl’v.
i nYba jūsų 
piniRua. Gy
liu i'no, kad 

tikra* palek

iu Mtalavua Šauklius 
chroniAkuoso atsi-

Kcllogg Company
Battle Creek, Michigan

Name ‘............................ ...........
AudresK ............ .................... ..
Lithuanian

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas

Phone Canal 1713-0941 
Res. Midway 5512 

DR. R. C. CUPLER. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

dr. g. serner
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.

i Nedėlioj 9 iki 12 ryto
I Akiniai $5 ir augščiau

suteik in 
labiausiai 

valgysi! 
pagelias

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIAUSTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

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. Brunswick 4983.

3421 So. Halsted S't.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

name policija 
rado 150 galionu varytuvą ir 
143 galionus munšaino. Visų 
tai buvę paslepia slaptame 
skiepe, j kurį galima buvo įeiti 

\Vai- 
g raugo ir 
pėdų dia- 
augšėio

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261 .

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. HERZMAN-’.>-
— IŠ RUSIJOS —

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

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

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

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

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 413G
3235 So. Halsted St.
: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

tik paslėptomis durimis 
noro name rado dau 
didelį kubilą — G 
metre ir 8 pėdu 
raugų rauginti.

Kaip paprastai, kiekvieną pavasarį, 
American Family Muilo* kompanija 
skelbiasi musą..laikraštyje ir skiria 
dovana:, toms motei ims kurios nepa
tingi pareikalauti- tų dovanų, kuomet 
j?s sutaupina muilo vynioklius ir taip 
vaienamus “pareis“.

Už American Family Muilo vyniok- 
lius ir tuos “parieta“ galite gauti gra
žius rankšluoščius ii- sidabruotus in
dus. Kaip turėsit užtektinai sutau
piusios tų vynfoklių, tuomet nueikite 
i artimiausią krautuvę James S. 
Kirk A Company, kur jie bus išmai
nyti j sidabruotus indus arba rankš
luoščius.

Daugelis motinų surado, kad taupy
mas padaro didelio įspūdžio i mažus 
vaikus. Jie iš mažens įpranta j tau
pymą ir jie užauga naudingais vyrais 
ar moterims. Kitos kurios nevartoja 
vynioklių atiduoda juos kitiems nau
dingiems tikslams suvartoti.

(Advertisemen() w

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

3113 South 
Halsted S't.

Malonėkite atsiųsti man dykai 
nampelinl pakeli junų Keilog- 
k'o ALL-BRAN nykiu su in
formacijomis mano kalboje ir 
kų reiftkia ALL-BRAN dėl ne
geros aveikatos ir kaip až ga
liu l&vengti užkietėjimo.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo V teta 
3323 South Halsted St. 

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

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 S'o. Halsted St., kampas 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
turimas, dar ir 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

noras ir 
prie kaltės 
nuteisti G 
sos farmą ir užsimokėti 
$10O ir teismo kaštus. —I’

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiki} ligų.

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

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

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

BRAN. Ji prnAnlinR viau* 
nuodus irt kūno ižviilo žnr- 
nuH ir Ht&viežinn jus. Juaų 
vidurini pradedu veikti regu
liariai ir normaliai. Utmlržki- 
te pilei, gyduolei, druska* ir 
prnvalninimui vandenie. Tie 
pravalnitojai tik pądaro jueų 
lietimui pilną eu gyduolėmin 
ir jei (lozoe nėra padauSipa- 
mm nuolat, jos nuetoja nnvo 
veikmės.

Dldelle 
epindantl oda 

nemaloniu kvapiu, 
tui keleliu 
jhno. 
pavojingų 
nurauti, b 
niųntl navo 
kimi) Ilgiau, 
'lukatančial 
valgydami

Kellogg’o 
pagelbą, kad 
ataitikimuose. 
garantuojama, kud 
griKierninknH grąžina atgal 
dy tojai rekomenduoja j j 
ALL-BRAN suteikiu 
mei.
Valgyk t mažiausiai 
ALI.-BRAN kaedlen

Iškirpkite ir atsiųskite šį kuponą mums Šiandien

prie kiekvTeno valgio. Juh pa- 
riekutinę ekonj. ,Le gatavai 
valgyti nu pienu arba Hme- 

SumaŠykit ji hu kitais virtais 
nevirtais valg'ais. Pabandyk j| 

receptais iftdrukuotais ant pakelio. 
Pas visus groserninkus raudonuose ar
ini žal uose pakeliuose.! Bet bukit persi
tikrinę, kad Keilogg’H yra parduodamas 
vsuose hotelluo’.e ir icstaurantuose.

su jūsų vardu ir adresu

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

Tel. Humbohlt 3878
Valandom nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

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

Policija nė Naujokaičio, nė 
\Vainoro nearestavo, nes nera
do jų namie. Tęčiuus jų nesu
randant ji areštavo jų moteris, 
o lada atsirado ir vyrai. Wai- 

Naujokailis teisme 
prisipažino ir tapo 
mėnesiams į patai-

Bangas 
gimimas 
VVaiiKir 
mis ir pompa 
mas į kaimyno 
tis namus, kui 
buvo verdamas

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State S't., 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 
visuose teismuose.

Infęaliojimai 
pinigų 1

Pakliuvo partneriai munšaino 
bizny

Policija čia 8-toj gatvėj už
tiko munšaino dirbtuvę, sutai
sytų partnerystės pamatais, 

munšainui buvo rau- 
sankrovininko Anton 

iš kur paipo- 
buvo perduoda- 
Joljn Naujokai- 
nuinšainas jau

Dr. lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė, 
VALANDOS: 

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare

CIGARETAI pasirodė ir vėl išnyko daug 
ir daug sykių. Jv gerumas nebuvo 

tikras. šai kodėl publikos pamėgimas 
išnyko.

valandėlę prieš 
padarė kratą Dan 
namuose, skersai gatvę ir 
rado munšaino, bet niekt 
pelnė, nes policijai palikus 
munšainą gatvėj ir nuėjus krės
ti pas Naujokaitį, nežinia kas 
išpylė munšainą ir nusinešė 
visas pnipas ir kitus prietai
sus, laip kad liko tik vienas 
katilas.

PJ/O

(b IjįlPJBete cpaid to Zft

CORPORATION
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NUOSTABUS KALĖJIMO VIRŠININKAI
• e • • • • a ,e e • e e e

LEIDŽIA BANDITUS PLĖŠTI NAKTIMIS IR 
PUOTAUJA SU JAIS

e e e • • •

KODĖL TOKS SOVIETŲ KOMISARŲ 
IŠTVIRKIMAS?

ŽIAURAUS DESPOTIZMO PASEKMĖ
Daug kalbama apie korupciją valdžios įstaigose Ame

rikoje, Lietuvoje ir kitose kapitalistinėse bei buržuazinė
se valstybėse, ir kalbama ne be pamato. Bet pažiūrėkite, 
kas dedasi bolševikų valdomoje “sovietų respublikų są
jungoje”. Junius B. Wood vakar pranešė kablegrama iš 
Maskvos štai kokių žinių:

, “Zaporožje, pirmiaus buvusio Aleksandrovsko pa
vyzdingo kalėjimo, vadinamo ‘Verstino Darbo Na
mai’, viršininkai, Ukrainoje, tapo suareštuoti ir ap
kaltinti tuo, kad jie nuteistuosius ilgiems kalėjimo 
terminams plėšikus išleidžia nakties metu plėšti ir 
paskui, sugrįžus, kelti puotas viršininkams“.
Įdomi žinia, ar ne? Mums bent tokios žinios dar iki 

šiol neteko matyti! t
Kaip sakėme, korupcija valdžios įstaigose yra gaųa 

paprastas dalykas pasaulyje. Gal būt nerasite šalies, ku
rioje bebūtų paperkamų valstybės tarnautojų. Nenuo
stabu, kad tarpe paperkamų valdininkų pasitaiko ir kalė
jimų viršininkų.

Bet p. Wood paminėtieji dalykai iš to “Zaporožje“ 
kalėjimo sumuša visus rekordus. Čia mes matome jau ne 
tiktai kyšių ėmimų, bet tiesiog —.valdininkų bendradar
biavimų su plėšikais, pavestais jų priežiūrai!

To “pavyzdingo” bolševikų kalėjimo viršininkai, kaip 
sako korespondentas, naktims išleisdavo. nuteistuosius 
banditus, kad jie galėtų plėšti žmones ir paskui, parsine
šę grobį, vaišinti tuos viršininkus! Skaitant tokių žinią, 
išrodo, lyg tai butų pasaka iš arabų knygos “Tūkstantis 
ir Viena Naktis“. O betgi tai yra tikras atsitikimas, pra
neštas ne iš kokių nors “kontr-revoliucinių“ šaltinių, bet 
iš pačios Maskvos!

Taigi yra neužginčijamas faktas, kad sovietų žemė
je vistik dedasi tokių dalykų, kokių “supuvusiame bur
žuaziniame pasaulyje“ negirdėt. Kaip “laiminga“ šian
die butų žmonija, jeigu Zinovjevo legijonams butų pavy
kę įvykinti tokių pat “tvarkų“, kaip Rusijoje, ir kitose 
šalyse!

Klausimas tečiaus kyla, kodėl sovietų valstybė pra
lenkė savo valdininkų ištvirkimu net labiausiai supuvu
sias buržuazines šalis?

Mums rodosi, kad atsakymas į tai yra aiškus: todėl, 
kad toje valstybėje yra labiausia įsigalėjęs despotizmas. 
Kur despotai-diktatoriai viešpatauja be jokios kontrolės; 
kur žmonės yra ne laisvi piliečiai, bet beteisiai vergai, — 
tenai valdininkų pasileidimas ir išgverimas yra neišven
giami. Despotizmas yra ta pelkė, kurioje, anot rusų pa
tarlės, visuomet veisiasi velniai. Z W

Despotizmo šalyje valdininkai nebijo jokios kritikos, 
kadangi kritikos teisė — t. y. žodžio ir spaudos laisvė — 
yra panaikinta. Nesąžiniškesnieji tarpe tų valdininkų ima 
vogti. Pastebėję, kad jų vagysčių niekas nedrįsta kelti 
aikštėn, jie ima vogti daugiaus. Savo pavyzdžiu jie to- 
liaus užkrečia ir kitus valdininkus, ir korupcija plečiasi, 
lyg kokia gangrena, vis labiaus ir labiaus užnuodydama 
valstybės įstaigas.

Kad tai yra tiesa, mes žinome iš pinigų dirbimo 
skandalo despotiškoje Vengrijoje, iš pasibaisėtinų sukty
bių valdiškose fašistinės Italijos sferose (dėl to juk, kad 
socialistas Matteotti mėgino tas suktybes iškelti parla
mente, jisai buvo nužudytas!), iš “Purickijados“ ir “pe- 
trulijados” klerikalinėje Lietuvoje, ir t. t. ir t. t.

Sovietų Rusijoje gi žmonės yra prispausti labiaus, 
valdininkų sauvaliavimas yra aršesnis, kiekvienas kriti
kos balsas slopinamas žiauriau^, negu despotiškiausiose 
šalyse. Todėl ir valdžios “aparąto” supuvimas tenai yra, 
didžiausias. Kitlir valdininkai vagia ir dalinasi su vagims, 
o sovdepijos komisarai eina net iki to, kad remia bandi
tų amatų!

Tai ve kokius vaisius neša kruvina, teroru paremta 
diktatūra. '

Chicagoje — paštu:
Metams .................................... $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ..................  $2.00
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

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

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ..................................   $7.00
Pusei metų ................................ 3.50

\ Trims mėnesiams ..................... 1.75
Dviem mėnesiam ..........   1.25
Vienam mėnesiui ..............  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...........„.... ».............. .. $8.00
Pusei metų ............ .................... 4.00
Trims mėneaiaths ....................  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu* w

DAR SYKĮ PAMELAVO

Sulig “principų”.

J. Baltrušaitis rašė apšvietie- 
čių “Aide”, kad “Naujienos” 
su džiaugsmu sakiusios, jogei 
“Aidas” neišeisiąs. Mes pava
dinome tai melu ir pareikalavo
me, kad Baltrušaitis parodytų, 
iš kur jisai tą melą paėmė.

Dabar jisai mėgina neva pa
remti tą savo melagingą tvirti
nimą ir tuo tikslu paduoda šito
kią ištrauką iš “Naujienų” 
straipsnio:

“Ar redaktoriaus (“Aido”) 
raštai yra ‘tikrai darbininkiš
ki, ką gali žinot? Gal ir ne. 
O antra vertus, jeigu darbi
ninkai gali rašinėt straips
nius (net ‘pačius geriausius’), 
parėję iš dirbtuvės, atliekamu 
nuo darbo laiku; jeigu jie už 
tai negauna atlyginimo, — tai 
kodėl reikia duoti algą Balt
rušaičiui?”
Ar šituose “N.” žodžiuose 

yra sakoma, kad “Aidas” neiš
eis? Aišku, kad ne. Reiškia, Bal
trušaitis, primesdamas mums 
tokį sakymą (ir “džiaugsmą”), 
tikrai melavo.

Bet jisai meluoja dar kartą, 
prasimanydamas, kad tais aukš- 
čiaus paduotais žodžiais, ku
rijos jisai cituoja iš “N.” 
straipsnio, mes stengęsi suagi
tuoti “apšvietiečius”, idant jie 
nemokėtų Baltrušaičiui algos. 
Tai yra netiesa. Savo straips
nyje mes visai ne agitavome 
“apšvietiečius”, kad jie maitin
tą savo redaktorių šventa dva
sia, bet kritikavome tokį jų 
protavimą, kad redaktorius ga
lįs gyventi be algos. Ir ta Bal
trušaičio paimtoji ištrauka iš 
“Naujienų” straipsnio turi tiks
lą parodyti, kaip klaidingai gal
voja Baltrušaičio kvailinamieji 
“Aido” skaitytojai. Kiekvienas, 
kuris musų straipsni skaitė, ga
lėjo tatai aiškiai suprasti.

Vadinasi, vieną savo melą 
gindamas, ekstra - kairiųjų va
das sufabrikavo antrą melą.

Keista tečiaus, kam dar Bal
trušaitis mėgina teisintis dėl sa
vo melagingų rašymų apie 
“Naujienas”. Tam pačiam sa
vo redaguojamojo laikraščio nu
meryje (9-am; straipsnyje 
“Amerikos Darbininkų A pavie
tes Draugijos Reikalais”) jisai 
skelbia ve kokį manifestą:

“Marksistai (?) nesako, 
kad mes absoliutiškai nevar- 
tosim ‘slaptos diplomatijos’ 
arba ‘pletkųi ar kito negeisti
no įrankio. Mes galime tą 
viską vartot, jeigu reikia (I), 
tiktai prieš musų idėjos prie
šus, bet niekuomet prieš idė
jos draugus.”
Taigi šitas, vadinąs save 

“marksistu” (koks biaurus 
Markso vardo juodinimas!), gai
valas viešai pasisako, kad jisai 
laiko galima vartot prieš “idė
jos priešus” ir slaptas intrigas, 
ir pletkas (šmeižtą) ir kitus ne
dorus įrankius! Toks yra jo ir 
jo vienminčių “principus”. Jei
gu gi taip, tai jisai visai nuosa
kiai elgiasi, kuomet jisai savo 
redaguojamam šlamštelyje rašo 
begėdiškus prasimanymus apie 
“Naujienas”.

Bet kam tuomet jisai mėgina 
savo melų užsiginti.? Jeigu jam 
jo “principas” leidžia šmeižt vi
sus, kurie nepriklauso jo mulki
namųjų buriučių bandai, tai, 
apmelavęs “Naujienas”, jisai 
turėtų ne teisintis, bet pareikš
ti: “O kas jums galvoje, ar aš 
melavau, ar ne? Jeigu man rei 
kėjo, tai galėjau ir pameluoti, 
nes tokia,yra musų taktika!”

šitaip pasakęs, jisai butų bent 
parodęs, kad jisai nebijo už sa
vo “įsitikinimus” stoti. O da
bar, padaręs “svinstvą”, jisai, 
lyg tas šeškas, stengiasi pasi
slėpti!

Nemalonus yra darbas tokį 
pašvinkusį sutvėrimą tempti už 
uodegos iš jo tamsaus urvo ir 
rodyti publikai. Bet dabar 
žmonės bent žinos, kas jisai per 
vienas. Po to, kai pats Baltru
šaitis viešai pasisakė, kad prieš 
kitaip manančius asmenis ji
sai, reikalui esant, vartoja ir 
pletkas ir kitokius šlykštumus, 
tai 'kiekvienam bus aišku, kad 
jo zaunoms apie socialistus ne
galima tikėti nė per nago juody
mą.

“PATEPIMAS” FEDERANTŲ 
LYDERIUI.

Praloto Dambarusko leidžia
mas juokų laikraštis, “Garnys”, 
labai vykusiai pajuokė krikščio
nis demokratus ir federantų šu
lą, Fryburgo daktarą Amrozai- 
tj, dėl jų nepasisekimo Seimo 
pirmininko rinkimuose vasario 
9 d. Kademai, kaip žinia, statė 
tą p. Ambrazaitį kandidatu į 
pirmininkus, bet opozicija pa
ėmė viršų, pravesdama Dr. J. 
Staugaitį.

Apie šitą/įvykį “Garnys” įdė
jo tokį pasikalbėjimą:

“Rapas (Stepui). — Ar gir
dėjai stebuklą: krikščionys 
padėjo opozicijai išrinkti Sei
mo pirmininku liaudininką 
d-rą Staugaitį! Kas čia pasi
darė?

“Stepas. — Matai, rimtesni 
krikščionys bevelijo turėti 
Seimo pirmininku suaugusį 
žmogų, kad ir svetimą, negu 
vaikėzą, kad ir savą...

“Rapas. — Bet tai krikščio
nims smūgis...

“Stepas. — Ne, tai tik pa
mokymas, kad daugiau Į pir
mas valdybų vietas nekištų 
nebrendusių vaikėzpalaikių.”
Kuomet šitaip išjuokia kleri

kalinės federacijos lyderį net 
kunigų spauda, tai galima sau 
įsivaizduoti, ką apie jį mano 
Lietuvos liaudis.

ASILO KANOPA.

Brooklyno ’ “Laisvė”, matyt, 
yra labai patenkinta, kad kleri
kalai Lietuvos Seime pašalino iš 
pirmininko vietos opozicijos at
stovą, Dr. J. Staugaitį, nes ji ra
šo taip: “Gavo išspirt”, ir pas
kui visą,savo tulžį išlieja ant 
Staugaičio ,o klerikalus, piešia, 
kaipo “pergalėtojus”.

Štai keletas komunistų organo 
tiy v • _žemčiūgų :

“Krikščionys demokratai 
' greitai (?) apsidirbo su Jonu 

Staugaičiu, liaudininkų ir so
cialdemokratų žmogum: Da
vė (?) jam papirmininkauti 
tik keletą dienų (nuo vasario 
9 iki kovo 2 d.! “N.” Red.); 
padarė iš jo ‘monkę’ (!) ir vėl 
pastate į kampą, — nors J. 
Staugaitis dar ir taip pataika
vo (?) klerikalams.

“Kunigai Šmulkščiai, Kru- 
pavičiai, Ambrozaičiai ir kom
panija parodė, jog klerikalų 
blokas dar ‘nesusprogo’. So
cialdemokratai ir liaudinin
kai peranksti buvo pradėję 
krykšti apie juodojo bloko 
‘susprogimą’.”

Toliau “Laisve” lygina social
demokratus ir liaudininkus prie 
spardomų “šunyčių” ir sako, 
kad jie esą “artimi idėjiniai 
•žmonės” klerikalams.

Kiek melo, neapykantos ir 
Keršto čia išlieta ant galvų 
opozicijos, kovojančios su kle
rikalizmu! Ir kariu tas “rau
donųjų” šarlatanų laikraštis 
drįsta prikaišioti socialdemok
ratams ir liaudininkams “arti
mumą” su klerikalais!

Kaip galima dar aiškinus pa
rodyti savo artimumą juodam- 
jam klerikalizmui, kaip paro
do “Laisvė”?

Klerikalai džiaugiasi išmetę 
iš Sęimo pirmininko virtos Dr. 
Staugaitį ir “Laisvė” džiau
giasi.

Klerikalai visai p niekina sa
vo nugalėtąjį priešą — ir “Lais
vo” j j purvais drapsto.

> Klerikalai džiaugiami savo 
“galybe” ir savo bloko “stipru

mu” — ir “įLaisvė” traukia tą 
pačią giesmę apie klerikalus.

Kodėl ji taip kvailai išduoda1 
save, viešai rodydama, kad ji 
klerikalizmui pritaria labiaus, 
negu klerikalizmo priešams? 
Net ir iš Vidiko su Bimba mes 
tokio asiliško žioplumo nelau
kėme.

Visokios Naujienos iš 
Klaipėdos Padangės

Hašo A. Kabardinas

Vasario 11 d. šaulių Name 
įvyko nuo potvinio nukentėju- 
siems Klaipėdos krašto pilie
čiams sušelpti koncertas. Tą 
koncertą surengė Klaipėdos 
šaulių kuopa, šaulių mišrus 
choras sudainavo kelioliką dai
nų gana gerai. Choras publi
kos aplodismentais buvo iš
šauktas kitas daineles dainuoti 
pe kelis kartus. Po koncerto 
šokiai tęsėsi iki antrai valandai 
nakties. Dieną pirmiau toj 
pat svetainėj buvo ponios gu- 
bernatorienės 'Žilienės, pašiau 
gomis surengtas koncertas ir 
bankietas arba, kitaip sakant, 
bankietinis koncertas irgi nuo 
potvinio nukentėjusių Klaipėdos 
krašte naudai. Abu parengimai 
davė pelno virš 5,000 litų.

Vasario 13 d. “Ryto” viešbu
čio svetainėje Lietuvių social
demokratinės jaunuomenės or
ganizacija “Žiežirba” buvo su- 
lengusi savo metinių sukaktu
vių vakarėlį. Apie aštuntą va
landą jau buvo pilnutėlė sve
tainė draugų ir svečių. Kiek 
pasilinksminus, pašokus, pažai- 
džius, buvo išpildytas progra
mas. Organizacijos pirminin
kas draugas Bimša (klaipėdiš
kis) gražia lietuvių kalba pa
sakė prakalbą, aiškindamas so
cializmo nuopelnus darbininkų 
klasės ir visos žmonijos labui. 
Kalbėtojas paaiškino, kad da
bartinis kapitalistinis surėdy
mas dėl Jenktyniavimosi f preky
boje, dėl savo pelnagaudiškos, 
konkurencijos pramonėje viso
se šalyse sukelia tarpe valsty
bių karus, išžudo milionus 
žmonių, sunaikina daugybę tur
to. Gi prie socializmo tvarkos 
karų nebus, kadangi žmones 
visokius produktus ne dėl pel
no gamins, o tiktai dėl žmonių 
naudojimosi tais darbo vaisiais. 
Ta drg. Bimšos kalba visiems 
labai patiko. Iš publikos buvo 
prašyta, kad ta kalba butų ir 
vokiškai pasakyta. Drg. Bimša, 
kiek trumpiau, pakartojo ir 
vokiškai savo kalbą. Panelė 
Paliušaitė padeklamavo darbi
ninkiškas eiles, o K-nė sulošė 
monologą “Mokyta moteris” ir 
padeklamavo revoliucioniškas 
eiles. Po programo sekė šo
kiai, žaismės iki, 2 vai. “žiežir- 
bininkai” rengiasi 'netolimoj 
ateity pastatyti scenoje du vei
kalu.

¥ ¥ *

Vasario 14 d. “Ryto” viešbu
čio salėje buvo lietuvių “skau
tų” organizacijos vakarėlis su 
losimu, dainomis, deklamacijo
mis, šokiais ir žaismėmis. O 
Lietuvių Kliubc tą patį vakarų 
draugija “Betanija” turėjo su
rengusi gana įdomų vakarą su 
ilgu ir įvairiu programų. Sce
na buvo papuošta mišku, kur 
buvo matomos grybautojos. Vė
la kitas paveikusias, kaip lietu
viai caro laikais už lietuviškas 
knygas ir laikraščius buvo ga
benami Sibiran. Po programo 
buvo šokiai, žaismes iki po pu
siaunakčiui.

* * *
Vasario 15 d. šaulių Namo sa

lėje buvo surengtas simfoninis 
konservatorijos mokinių ir mo
kytojų koncertas. Mokinių 
orkestras Stasio Šimkaus (ka
daise buvusio Chicagos “Biru
tes” choro vedėjo) diriguoja
mas sugriežė labai gerai keletą 
aukštos klases muzikos gaba
lų. Sustojus griežti, salėje kaili 
griaustinis suužė publikos ap
lodismentai. Visi, kiek teko 
girdėti, muzikos žinovai sako,

Tur-but “Laisvė” neatsilai 
kė prieš “pagundą”, pamatė, 
kad klerikalai spardo savo par
blokštą priešą, tai ir ji lenda 
prie jo, tardama, kaip žino
mas ilgaausis sutvėrimas vie
noje Krylovo pasakėčioje: 
“Duokš, ir aš jam spirsiu. Te
gu pažįsta asilo kanopą!” 

kad tas didžiulis simfoninis 
Konservatorijos Mokinių Or
kestras labai pažengė pirmyn 
muzikoje. Konservatorijos mo
kytojas (čekas) Emilis įLeich- 
neris, smuikininkas solistas, 
tiesiog stebuklus darė savo 
smuiko griežimu. Klausantis 
tokio smuikininko griežimo tiek 
užžavi žmogų, kad vietomis už- 
siduoti klausimų, kur muzikos 
mene baigiasi interpretacija, 
išsiaiškėjimas, ir kur prasideda 
savita muzikos kūryba. Smui
kininkui buvo įteikta gėlių bu
kietas. Koncertai) atsilankė 
daug vokiškos aristokratinės 
publikos. Mat, muzikos menas 
yra bepartyvis, visų tautų ger
biamas, taip kad Konservatori
jos simfoninis Orkestras ir jo 
vedėjas ponas Stasys Šimkus 
Klaipėdos visuomenėje paliko 
gerą neužmirštiną įspūdį. Kon
certas visais atžvilgiais pilnai 
pavyko. Nuo vasario 21 Kon
servatorijos Orchestras važiuo
ja į kilus Lietuvos miestus 
koncertus duoti.

šventės apvaikščiojimaa. Prasi
dėjo katalikiškoji gavėnia. Tai 
šitaip mes klaipėdiečiai pami
nėjome savo tautinę šventę.

* *
Dar apie Klaipėdos krašto 

ekonominę padėtį. Nors ši žie
ma buvo biednuomenei lengves
nė, negu pereitų metų, bet vis- 
tiek Klaipėdoje vienu tarpu bu
vo keli šimtai bedarbių, kuriuos 
miestas turėjo maitinti, kol su
rado darbus prie įvairiausių 
viešųjų darbų. Bet nuo šio pa
vasario tai visi laukia, kad 
Klaipėdoje darbai ir biznis pa
gerės. O tai todėl, kad medžių 
plukdymas Nemunu iš Lenki
jos j Klaipėdą prasidės ir nuo 
to gal visi tartokai pradės dirb
ti. (Lietuvos valdžios yra nužy
mėta, kaip laikraščiai praneša, 
nuo Telšių iki Kretingos tiesti 
naują gelžkclio šaką. Tas, žino
ma, daug pakels Klaipėdos 
miesto pramonę. Jau dabar 
namų kainos pradeda kili i.

* * * »
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Vasario 16 d. Klaipėdos pi
liečiai apvaikščiojo Lietuvos 
nėplriklausomybės sukak tuvių 
paminėjimą. Tą dieną oras bu
vo nešaltas, nors dangus ir bu
vo apsiniaukęs. Prie daugelio 
namų matėsi lietuviškos vėlia
vos. Visos lietuvių vedamos 
Valstybinės įstaigos šventė — 
nedirbo. O šiaip vokiečių tvar
komos, vedamos miesto įstai
gos, krautuvės dirbo kaip ir 
paprastai šiokiomis dienomis. 
Evangblikų ir katalikų mald- 
namiuose, bažnyčiose buvo at
laikytos religinės pamaldos, 
pasakyta žmonėms pamokslai, 
įvertinta Lietuvos nepriklauso
mybės šventė. Nuo dvyliktos 
valandos prasidėjo kareivių pa
vadavimas. Tiesiai nuo katali
kų bažnyčios visas parudavi
mas traukėsi į miesto centrą, į 
miesto teatro aikštę. Suėjo vi
sa kariuomenė ir buvo išrikiuo
ta, o aplinkui buvo suėję tūks
tančiai civilių žiūrėtojų. Lie
tuviškoji ir klaipėdinė milicija 
visur dabojo tvaiką. Muzika 
sugriežė parado maršą ir Lie
tuvos himną. Griežiant himną 
daug piliečių nusiėmė kepures. 
Gubernatorius Žilius atvykęs 

į parado aikštę pasveikino ka
reivius ir pasakė tai dienai 
tinkamą prakalbą. Žmonės kal
tino Klaipėdos direktorijos ad
ministracijos prezidentą Simo
naitį, kad jis neatėjo sykiu su 
gubernatorium į parado vie
tą, bet stovėjęs .kur tai paša
lyje ir da buk muzikai grie
žiant Lietuvos himną nenusiė
męs kepurės, lyg kad butų sar- 
matijęsis vokiečių. Po visų 
formalumų karei vi ja gat
vės viduriu muzikantų 
vedama jiirmyn nuvyko 
kareivinių link. (Ii publika ša
ligatviais lydėjo kareivius. Pas
kui važiavo kanuolės, kulkas- 
vaidžiai ir broviruoti automobi
liai. Tuo ir užsibaigė paradas. 
Vakare šaulių name 7 pulkas su 
rengė vakarą. Buvo suvaidin
tas Viduno veikalas “Tėviškė”. 
Veikalas pritaikytas tai šventei. 
Konservatorijos Kapelos Cho
ras p. Bertulio vedamas sudai
navo kelioliką dainų. Pulko or
kestras sugriežė kelis aukštes
nės muzikos gabalus gana gra
žiai. Programui pasibaigus 
prasidėjo linksmoji vakaro da
lis (kaip čia vadina) šokiai, 
žaismės, rateliai ir tęsėsi iki 
antrai valandai nakties. O su 
šokių pasibaigimu pasibaigė ir

Kodėl 
Bambino?

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

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

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau!

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausis Draugas.

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

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

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

Brooklyn, N. Y.

NAUJI TAJERAI
30x3 ’/į Cord, $4.55 

Kiti žinomi Cord’ai, Goodrich, 
Goodyer, F iręs ton e, Fisk, 

Miller, ir t. t.
VISI CORD’AI 

Eįftk 31x4 .............. $ 7.50
32x4 .............. 7.75

madų 33x4... ..... /7-85
■KP 34x4 ........ 8,25

Atsinešklt s j skel
ti lį U] bintą gausite 
H K L discount ’ą
■ KII32x4>/2 .... 9’85
j|į|{ Į|33x1>/2 9.95
■ tf 34x4«/2 10.75
■■J 0/33x5   10.85

3,^x3 .......... 1o.95
k w ( Ha LOON CORU Į

29x4.40 $6.95

BEE TIRE CO.
1350 So. VVahash Avė.

Atdara vakarais ir Nedėlioj 
Su automobiliu galit stovėti 

visą dieną.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
Atėjo Kultūros No. 2. La

bai įdomus turinys. Kaina 
40c. Galima gauti

NAUJIENOSE , 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
Illlllillllllllllllllllllllllllllllllllllh^^
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Dailiausius Vežimėlius Už Žemiausias Kainas 
Rasite Peoples Furnitūra Co. Krautuvėse 

Motinos Lankykite Musu Krautuves
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Augšeiausios rūšies parinktųjų Amerikos 
išdirbysčių kūdikiams vežimėliai randasi 
musų krautuvėse. Desėtkai skirtingų nau
jausių madų, padirbimų ir spalvų, už negi r-* 
dėtai žemas kainas. Pavyzdis: i
Pilnos mieros vežimėliai, dailiai pinti. Pa
sirinkimas skirtingų spalvų po $14.75 
(Didesnės mieros vežimėliai, apgręžiami į 
abi pusias (Reverseable) su corderoid pa
mušalu, mediniais ratukais su roberinėmis 
senėmis, kaina tik $23.50

Vakar ryte gaisras sunaiki
no Bezark moterų drabužių 
sankrovą, 22 S. State St., pri
darydamas nuostolių už $175,- 
000.

Wm. J. “Three Fingered 
Jack” White ii> Tommy Shupe 
tapo areštuoti kaipo dalyviai 
apiplėšime International Har- 
vester Co., iš kurios pora sa
vaičių atgal tapo atimta $80,- 
000. White taipjau tapo pažin
tas kaipo dalyvis apiplėšime 
Drovers National Bank pernai 
žiemą. Taipjau jis yra kaltina
mas ir už užmušimą policisto 
Plaume.

Jennie Dorman, 5, m., 5930 
S. Elizabeth Avė., paslydo ir 
parkrito, užgaudama galvą į 
durų rankeną. Ji taip sutrenkė 
smegenis, kad po kelių ,dienų 
pasimirė.

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

Jus niekad 
nepatirsite kaip geras gali 
būti cigaretas kol nepabandysite 

Camel
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Parduodame ant Lengvu Išmokėjimų

Baltiko-Amerikos linija rengia 
ekskursija Lietuvon balandžio 27 
d. laivu S. S. Lithuania. Ši ekskur
sija turi didelės svarbos Jungtinių 
Valstybių Kanados lietuviams, taip
gi ir Lietuvai, nes pirmutiniu kar
tu jaunos Lietuvos Respublikos is
torijoj per Atlantiką plaukiantis 
laivas eis tiesiog j Lietuvos uostą 
Klaipėdą.

Lietuvos spauda šį skelbimą su
tiko dideliu susidomėjimu ir da
roma dideli prisirengimai ekskur
siją atatinkamai pasitikti ir tą is
torinį kraštui įvyki iškilmingai pa
minėti.

Eskursija ruošiama vadovaujant 
Leonardui šimučiui, žymiam poe- 
tui-rašytojui, Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos (kuri jungia vi
sas Am. liet, katalikų organizaci
jas, draugijas ir daugelį parapijų) 
vice-pirminjnkuij Jungtinėse Val
stybėse jisai gyveno keturioliką 
metų, visą laiką aktyviai dalyvavo 
lietuvių tautiniame judėjime, re
dagavo laikraščius, buvo nariu 
Amerikos Lietuvių 'Karybos ir Tau
tos Fondo, kuris karo metu rinko 
aukas nuo karo nukentėjusioms lie
tuviams.

P-nas šimutis, būdamas žymiu 
kalbėtoju, yra aplankęs beveik vi
sas Am. lietuvių kolonijas saky
damas kalbas bei paskaitas. Jisai 
yra labai populiarus-lietuvių tarpe 
r dabartiniu laiku yra Lietuvių 

Romos Katalikų Susivienymo Ame
rikoje organo “Garso” redaktorium.

Tie Jungtinių Valstybių ir Kana
dos lietuviai, kurie mano dėtis 
šion ekskursijon, tesikreipia prie 
Jaltiko-Amerikos linijos vietinių at

stovų, kurie esti beveik kiekvie
nam mieste arba į A. L. R. K. Fe
deraciją, 222 So. 9th Str., Brook- 
lyn, N. Y.

(Advertisement)

Nežiūrint kaip laiminga diena ar linksmas 
vakaras jums buvo, jokis kitas dūmų draugas 
nepadidins jūsų gyvenimo džiaugsmų tiek, 
kiek Camel. Camels turi parinkčiausį ta
baką, kokis tik auga pasaulyje. Jie niekad 
neatbukina jūsų noro ir nepalieka cigaretinio 
atsidavimo, nežiūrint kaip dažnai rūkysite 
juos. Į Camels yra {vyniota geriausios ypa
tybes kokias kada nors troškote cigaretuose.

Į vieną šį cigaretą įeina žinojimas ir išsila
vinimas didžiausios tabako organizacijos 
pasaulyje. Parinkčiausias kas auga Turkiš

kas ir Amerikoniškas tabakas. Atydžiausias 
sumaišymas. Net cigaretų popiera yra pui
kiausia, pagaminta dėl jų Francijoje. Jokis 
kitas cigaretas nėra taip padarytas kaip 
Camel. Jie yra mylimiausias pasirinkimas 
patyrusių pasaulio rūkytojų. -

Jei dar nežinote Camel gerumo, pabandykite 
juos. Be jokios abejonės, kad, nežiūrint 
kainos, kurią norėtumėt mokėti, jus niekad . 
nepatirsite kaip lengvas ir malonus cigaretas 
gali būti, kol nepabandysite geriausio iš 
pagamintų, Imk Camel.

/

4177-83 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
J. N'AKKOŠIS. VeJčjas

h
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Skausmas pūs
lėje. T u o j a us 
sustabdo San
tai Midy. Per
sitikrink, kad 
gausi tikrą vai
stą. Pastebėk 
žodj

“MIDY”
Parsiduoda vi
sose vaistiny- 
čiose.

Serganti Žmonės

Jieškokit 
pagelhos 

ten 
kur 
ją 

galite 
surasti

Džiaugiamės nepaprastu pasisekimu 
gydyme ligų, nervų, užkietėjimo vi
durių, ubelno nusilpnėjimo, reuma
tizmo, krutinės, pečių, šonų, taipgi 
ir visame kūne; taipgi silpnų kepe
nų, skilvio, inkstų, pūslės. Gydome 
taipgi visokias kraujo ligas su di
džiausiu pasisekimu.

Suteiksime jutnj visokias speciales 
gyduoles prirengtas musų pačių labo
ratorijoj. Nedaro skirtumo kaip bu
vote apvilti kitų, atsilankykit pus 
mus dasižinoti ap'c tikrų jūsų ligos 
s^ovj — dasižinosit upic tai jūsų pa
čių kalboje. Nereikės mokėti už pa
tarnavimų kol tik nesijausite geriau.

Dr. Bowes turi diplomų dėl prak
tikavimo medicinos Illinois valstijoj 
ir yra žinomas kaipo atsakantis gy
dytojas ir chirurgus. Jis gaus ir jū
sų pasitikėjimų, kuomet patys patir
site, ta1 p Ir kiti tūkstančiai pucijen- 
tų patvirtins gabpmų Dr. Bowes, ku
ris turi daug metų patyrimų didžiau
siose klinikose ir ligonbučiose. Kiek
vienas pucijentas asmeniniai yru jo 
prižiūrimus, l'uturiinai DYKAI.

DR. B0WES
Gydytojus — Specialistas

8 So. Clark St.
Ant Triunglo resUurunto, 

sale Astor teatro

Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 ryto 
iki 5:30 vakare. Utarnlnke, Seredoj 
ir Subatoj iki 8 vai. vakare. Nede- 
lioj nuo 10 ryto iki 12 dieną.

Camel

Velykoms Avalynė

DYKAI
DYKAI
DYKAI

Naujausių spalvų čevery- 
kai Beige, Blonde ir Pil
ki, kumeliukų skuros, pa-

• tentuotos skuros ir sati- 
niniai. Visi specialiai ap- 
kainuoti dėl ankstybos pa-

r vasario nuo

$3.65 iki $7.85
K

ŠILKINĖS PANCIAKOS MOTERIMS 
ŠILKINĖS PANCIAKOS VYRAMS 
PAIŠELIŲ BAKSIUKAL VAIKAMS 

PRIE VISŲ PIRKINIŲ

Warsawsky’s Reliable Shoe Store 
. 1341 South Halsted Street 

Telefonas Canal0762
Krautuvė atdara kožną vakarų ir visą'dicną Nedėliojt

KORTOS!
No. 1. Laimes Spėjimo Kortos gerai 

žinomos Madame Le Nonnand, garsios 
mystiškos franeuzės moters, kurios pra
našavimas ir biedniems, karaliams ir 
kunigaikščiams visuomet pasirodė teisin
gi. Kaladė šitų kortų su paaiškinimu, 
kaip jspėti laimę, tik $1.00.

No. 2. Suženklintos Kortos, į kurias 
žiūrint iš užpakalio galima pasakyti ka
ičia korta yra. Jos yra vartojamos gar
siausių magikų ir kazirninkų. Kaina už 
kaladę su paaiškinimu, kaip jas pažinti 
tik $1.50.

No. 8. Suženklintos kortos geresnio 
išdirbimo. Kaina su paaiškinimais 
tik $2.25.

Mes gvarantuojam užganedinimą arba 
sugrąžinam atgal pinigus.

Prlsiųšskite tik 25c. padengimui per
siuntimo lėšų ir pažymėk kokio numerio

kortu nori, o likusius pinigus užnioėsi, kai aplaikysi kortas savo namuose.
Adresas: , ......

PRACTICAL SALES CO.,
1210 NOKTU IRVING AVĖ., Dept. 205, CHICAGO, 1LL.

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybes” Rekordų Skyrius įsigijo 

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

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

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

Garsinkitės NAUJIENOSE
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BANKINIS PATARNAVIMAS
TAUPYMO SĄSKAITOS «ali būti atidarytos hite 
biznio dienoje nuo 9 ryto iki 2 po pietų. Su ha toj 
nuo 9 ryto iki H vakare. 3% nuošimčiai išmokami 
du syk j metus.
INVEsTMENTAI pasiūlomi per musų Bonų ir Keal 
Estate Paskolų departmentą įeina aukštos rųšies in
dustriniai, public utility, geležinkelių ir municipa
lini bonai taipgi pirmi teisėti morgičlai ant įreng
tų Chicagos savasčių.
UŽSIENINIŲ KELIONIŲ BIURAS patarnauja čio
nai ir užsieny ir suteikia patarimus apie visas svar
besnes kelione*, pagelbsti jaigyti pasportus, vizas, 
ir t. t. I>e užmokesčio. Parduodame laivakortes į vi
sas dalis pasaulio.

First Trust&* Savings Bank
Frank O. Wetmore, Hermanas Meivin A. Traylor, Prezidentas

Savastis šėrininkų iš The First National Bank 
of ( hicago Suvienytų resursų $450,000,000

Dearborn, Monroe ir Clark Street, Chicago

Ar Jus Ketinate 
Kraustytis?

Jei taip, telefonuokit 
Wabash 6000!

TELEFONUOKIT Wabash GOOtf" ir užsi- 
tikrinkit, kad turėtumėt GASO PA
TARNAVIMĄ savo naujame name. Tik
rai žiūrėkit, kad suteiktas mums adresas 
butų teisingas; paduokit tikrą augštą ir 
flatą. '
Užsisakykit dėl užsukimo gaso dabar. Mes 
paliksime jūsų orderi iki dienos jūsų persi
kraustymo.
Jei jus ketinate kraustytis rašykite arba 
telefonuokite

VVABASH 6000

The Peoples Gas Light & Coke Co.
JUS (JAUT GERIAU ATLIKTI SU GASU

Staltieses
DYKAI

uz Muilo Vynioklius
Didelės, baltos atsiuvinėtos stal
tiesės, labai geri indams rank
šluosčiai, gražus sidabroti peiliai 
ir šakutės, viskas dykai už Ame
rican Family Muilo Vynioklius ir 
American Family Flakes panels 
nuo Balandžio 8 iki 17, įskaitant. 
Pirkit dabar. Nėra geresnio pa
daryto muilo*, įsigeria giliau; at
lieka daugiau; kainuoja mažiau 
ilgesniam laikui.

KIRK’S

AMERICAN 
FAMILY

SOAP
ŠMOTUOSE ARBA SKIEDRELIŲ FORMOJE

Rusiškos ir Turkiškos Vanos.
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Roseland
S. Michelsono prakalbos.

kalbėjo dviem atvejais — apie 
Lietuvos padėtj ir apie darbi
ninkų judėjimą. Prakalbos vi
siems labai patiko, išėmus vie

ną ar porą bolševikėlių, kurie 
bandė statyti “klausimus”, bet 
greit nudegė nagus, nes tie 
klausimai jų pačių nenaudai iš

ėjo.
Aukų Lietuvos ‘Socialdemo

kratams surinkta $36. — Rep.
DR. VAITUSH, O. D

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos. - *

Jei nori išmokti 
gerai rašyti 
nusipirk typewriterį

Pereitą sekmadieni po piet 
C. Strumilų svetainėje įvyko 
“Keleivio” Redaktoriaus S. Mi- 
chelsono prakalobs.

Čia geru prakalbą bjina ir
tai. Rengia prakalbas vien 
komunistų keikūnai ir klerikalų 
Imrškalai. Jie tiek atbaidė žmo
nes nuo prakalbų, kad sunku 
dabar publiką ir besukviesti 
kad ir j geras prakalbas. pe
čiaus nežimint to, j d. Michel- 
sono prakalbas susirinko nema
žai žmonių — virš .šimto, kas 
čia yra nepaprasta.

S. Michclsonas, kaip ir kitur

PAVASARIO EKSKURSIJA

Dabar kelionė vandeniu vien 
(ik smagumas visiems

Nelabai senai keliauninkai lai
vais, o ypač trečios klesos, Jakai 
bijodavo kelionės jūrėmis ir jie 
būdavo labai užganėdinti, kūninei 
pasiekdavo krantų. Dabar yra vi
sai kas kita. Dabar kelionė yra 
labai pirkiai sutvarkyta ir page
rinta Dabar ir trečios klesos ke
liauninkai turi vien liktai .smagu
mų ant vandenio keliaudami jūrė
mis. Kelionė vandeniu dabar vi- 
iiertis yra didelis smagumas ir ke
liauninkai apie jn ilgai dar kalba 
su dideliu pamėgimu.

šį pavasari United American 
Lines yra surengusios labai puikių 
ir smagių ekskursijų j Europą, 
ypač deJ trečios klesos pasažieriu, 
ta kelionė bus atlikta labai puikiu 
laivu REI.IANCE. Pirma ekskursi
ja išplauks balandžio 20. Vadovas 
šios <“k skursi jos bus Mr. L. Grei- 
fer, kompanijos darbininkas. Ge
gužės 18, bus antra pavasarinė eks
kursija tuo pačiu laivu BEUANCE. 
Vadovu antros ekskursijos bus Mr. 
A. Dobozy, jis pagelbės pasažie- 
riams visokiose reikaluose.

Kurie mano keliauti šį pavasari, 
lai pasinaudoja šia proga. Laivas 
RELIANCE plaukia i Hamburgą 
per Cberbourgų ir Southamtonų. 
Trečios klesos kainos yra labai nu
pigintos.

(Advertisement)

.V DAKA

VAKARAS 
IK!

VELYKŲ 
APART 

šio
VAKARO

DOVANOS VISIEMS VAIKAMS

Vaikų Sliperiai

Moterims Vyrams ir Vaikam
Naujausiu Stylip ir Spalvų

Didelis Atidarymas

Kramer’s Ceveryku Krautuves
3228 So. Halsted St.

Velykoms Ceverykai
Vyru 

Ceverykai
52.95 
ir iki

$5.45

3228 S. Halsted St., 4719 S. Ashland Avė., 6315 S. Ashland Avė.

$1.45 iki $2.95
Ceverykai, Beige, Blonde 
ir Pilki, Kumeliukų sku- 
ros ir satininiai. Specia- 
lės kainos dėl pavasarinio 
sezono moterims nauja- 
nybės. $3.75 ir $4.75

KRAMER’S SHOE STORES
% '

YJunltvvetutaJl
CLOTMING HOUSE —-

Milwaukee and Ashland Avenues
CHICAGOS DIDŽIAUSIA UŽ VIDURMIESCIO VYRAMS KRAUTUVĖ

niu

štai musų Velykoms specialiai dėl Chicagos vyrų 
— viena ir dviem eilėm guzikų siutai naujausių pa
vasarinių stylių. Labai gerai pasiūti vienos didžiau
sios firmos Amerikoje. Vilnonio materiolo, nauji 
rudi, mėlyni ir pilki. Jus pamatysite, kad tie siutai 
yra^daug geresni negu kieno nors kitur.

Kiti puikus 2 kelnių Velykoms siutai

$23 - $33 - $50

Motinos!

LIET S AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi grflvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Bouievard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

ATDARA
KAS 

VAKARAS 
! IK!

VELYKŲ 
APART

ŠIO 
VAKARO

MUSŲ DIDŽIAUSIS BARGENAS

Pataisymas Dykai

Jūsų Vaikams Velykoms Rūbai 
Čionai Pigiai Apkainuoti

$14.85 SUDRUTINTI, SIUTAI
Tie siutai yra pasiūti iš vilnonio materiolo, gražių pavasarinių sty
lių. Vienos ilgos kelnes ir knicker’iai.

LAIKRODĖLIS DYKAI DEL KIEKVIENO VAIKO!

$7.95 keturių šmotų siutai
Vaikų siutai sU ilgomis kelnėmis ir knicker’iaiš ir su VESTE, taip 
kaip tėvo siutas. Stipraus materiolo, naujų patternų ir spalvų. Mie
tus nuo 5 iki 10 metų.

$4.95 VAIKŲ VIRŠUTINIAI KAUTAI
Kiekvienas vaikas dėvės viršutinį kautą šj pavasarį, ir jūsų vaikas 
turi turėti vieną. Jie yra pasiūti gerai ir pritiks gerai, stiprus, ge
ro materiolo, naujų spalvų. Mieroš 2*/j iki 8.

$16.85 HIGH SCHOOL SIUTAI
Nobby patternų — teisingų stylių — naujų spalvų — štai kode! tie 
siutai yra tokie populiarus tarpe High School mokinių. Kiekvienas 
siutas su 2 ilgomis kelnėmis.

MUSy VELYKOMS
VIRŠUTINIU KAUTU

SPECiALAI
Nusipirkite tuojau viršutinį kautą 
kuomet jus galite gauti labai pi
giai! Tie kautai yra gerai pasiū
ti, vilnonio materiolo, naujų pava- 
Karinių spalvų ir patternų. Tube ir 

box modelių —- viena ir dviem ei
lėm guzikų.

Kiti puikus viršutiniai 
kautai .

$24.50 ir $29

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

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
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 pagalba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialia gydymas nusilpusių vynj. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa
galbos 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. M-*- 
terų priėmimo kambarys 508. Pe^k 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. PanedSliais, seredomic 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 v» 
kare.

",........................ 1

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauslai.

M. Yuška,
3228 W. 88th Chicago, UI.

Garsinkilės Naujienose
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Prapuolėlis atsirado

Prieš keletą dienų buvo pra
puolęs William Burkhardt, na
rys Illinois prekybos komisijos, 
švogeris Wm. Hale Thompson, 
buvusio mayoro. Jis išvyko į 
Springfieldą, .iš ten rengėsi vy
kti Floridą ir tuo laiku dingo.

Po kelių dienų ieškojimo jį 
surAsta vakarinės Kanados sa
natorijoj, netekusį atminties. 
Kaip jis į ten pateko, dar nie
kas nežino. v

Lietuviu Rateliuose
P. Grigaičio paskaitos

kovoAteinantj sekmadienį, 
26 d., 10:30 vai. ryte,
Auditorijoj, prasidės “Naujie
nų” Redaktoriaus P. Grigaičio 
paskaitos. Bus viso trys pa- 
skaitoS — kovo 28 d., balan
džio 4 ir 11 d.d. Paskaitos bus 
iš kultūros istorijos — nuo 
seniausių laikų iki dabartės.

Paskaitos bus labai įdomios 
kiekvienam ir taipjau nema
žiau svarbios kiekvienam, ku
ris stengiasi prasilavinti, pla
čiau įžvelgti į gyvenimą. Kas 
nori gerai pažinti dabartį, tu- Kalbėjo jis ilgai apie Lietuvos 
ri žinoti ir praeitį — kaip žino- f —’"J T 
nes vystėsi, kilo, ėjo prie aukš- padėtį, bet apie Lietuvos darbi- 
tesnio gyvenimo, — =- • • • • ’ * ’
civilizacijos.

Tai bus tąsa 
paskaitų. Pirmose 
buvo aiškinama kaip susikūrė tuvą terioja. 
žemė ir atsirado ant žemės gy-'aukų surinkęs $60 su centais, 
vybė (Dr. A. J. Karaliaus pa-,nors žmonių buvo tik apie 35.

lolitnesnį gyvybes 
ir atsiradimų žmo-vvstimasi

gaus (K. Augustinavičiaus pa- rapijonys nebeiškentė 
da-, plepalų ir kolionių. Nors “strel- 
+ čius” ir buvo pasakęs, kad pri

ims tik raštiškus klausimus, 
bet nebeiškentęs vienas parapi- 
jonas atsistojo ir pareikalavo, 
kad nešmeižtų pačių parapijo- 
nų ir nevadintų juos Lietuvos 
šnipais, nes čia nesą socialistai, 
o tik parapijonys. Taipjau pa
reikalavo, kad kalbėtojas atsi
prašytų publiką už jos šmeiži
mą. Kilus sujudimui pirminin
kas pasiskubino uždaryto 
rinkimą ir tuo prakalbos 
baigė. —Girdėjusi.

skaitos apie evtoliuciją); <"
bar gi bus aiškinama kaip tas 
žmogus ant žemės sau gyveni
mą kūrė — nuo pat seniausių 
laikų iki dabar.

Visi kviečiami nepraleisti šių 
svarbių paskaitų, bet į jas at
silankyti. P. Grigaitis daug įdo
maus ĮMisakys net ir tiems, 
kurie yra skaitę kultūros isto
riją ir tą dalyką studijavę. 
Tiems gi, kuriems dar neteko 
su tuo klausimu susipažinti, 
šios paskaitos bus tikra mo
kykla.

Visos paskaitos, kaip papras
tai, bus 10:30 v. ryte, Liet. 
Auditorijos mažojoj svetainėj.

Kumučiy Rojuje
Da 
ne-

Taip, jau visai nebetoli, 
pora dienų ir visi, kas tik 
tingės atsilankyti į Lietuvių 
Auditoriją, pamatys Kūmučių 
Bojų. Tingėti gi tokį nepapras
tą dalyką pamatyti, butų lig nė 
šis, nė tas. Mes daug kalba
me apie kūmutes, bet jų Rojų 
dar tik keli tėra matę. O tas 
jų Rojus yra nepaprastas da
lykas. Ir kad pamatyti tą Ro
jų, verta iš labai toli važiuoti.

Tik nesivėluokite, nes Rojų 
nudengs ir pradės jį rodyti vi
siems kaip 
kovo 28 d., 
Pradedama 
todėl, kad 
butų laiko ir pasišokti, žinoma, 
tik tiems, kurie norės šokti. 
Tie, kurie nenorės šokti, galės 
pasikalbėti, pypkes 
ar, pamatę Rojų, tiesiai 
gryžti. Tai jau bus jų 
valia.

Nors Rojus, sakoma, 
brangus, bet čia Kūmučių 
jų galima bus pamatyti už
kvoterius, jei kas norės iš aug
iai žiūrėti ir už rublinę, jei pa
norus žiūrėti iš žemai.

Kovo 28 <L bus nepaprasta 
diena, bet tiek pat nepaprastas 
bus ir Kūmučių Rojus. —DDD.

vai. vakare,
Auditorijoj, 

rodyti taip anksti 
Rojų pamačius dar

6:30 
Liet.

parūkyti, 
namo 
pačių

yra 
Roi 
tris

■ -A
Kovo 20 d. p. p. Butkams pas 

p. p. Kaličius, 4403 S. Maple- 
vvood Avė., buvo surengta “Sur- 
prise party”. Rengėjos buvo 
p-ios B. Betraitienė ir K. Kalį- 
ciene. P. p. Butkams tapo su
teikta graži dovana — 7 šmotų 
valgomojo kambario setas įr 
“floor lamp”, J. Šimkus gi pa
sakė gražią prakalbą. Svečių 
buvo labai daug, kurie linksmi
nai praJeido yakarą.

— Gegužė.

North Side
šis bei tas.

Nedėlioj, kovo 28 d., Liuosy
bės svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė., Pirmyn Mišrus choras ren
gia gražų vakarėlį. Kaip kiek
viename choro parengime bū
na daug juokų, taip ir šiame 
vakarėly bus šis bei tas. Nors 
svetainė nėra paranki dėl loši
mų, bet nesant patogesnės sve
tainės, reikia pasitenkint šia. 
Todėl Pirmyn choras ir vėl su- 
manė pagaminti šį bei tų. kui* 
publika turės smagaus juoko, 

taipgi smagiai praleis vakarą. 
Todėl ir kviečiame visus atsilan
kyti. — Northsidietks.

Mokose Park

surengę, Vaičiūno

\Stiielčiaus” prakalbos
Vietos parapijonys čia buvo 

> svetainėje, 
prakalbas. Kalbėti pakvietė 
garsųjį Viešvėnų “stiielčių”.

turčius, apie abelnį Lietuvos

aukštesnės niūkūs, apie jų vargus nė žode
liu neprisiminė. Padaręs per- 

jau buvusių trauką rinko aukas savo kleri- 
paskaitose kalinei partijai, kuri dabar Lie- 

Paskelbė, kad

Antroj savo kalboj jis puolė 
šmeižti socialistus ir paleido 
savo liežuvį taip, kad net ir pa

tų jo

susi- 
užsi-

Brighton Park
Užmuštasis — gyvas

“Naujienose” buvo rašyta, 
kad užmuštas prie Western ir 
Archer Avė. lietuvis, kuris bu
vo laikomas Adams’o koplyčioj, 
esąs kaip spėjama, Stasys 
(Stanley) Jasaitis.

Keletas šimtų žmonių perėjo, 
iš kurių keletas pripažino, kad 
yra jų pažįstamas draugas. At
sirado žmonių, kurių skaičiuje 
buvo p. A. Miller, kuri, nežiū
rint smarkaus lietaus, leidosi 
į plačiąją Chicagą ir Cicero su
žinoti jo gyvenimo vietą ir jo 
draugams pranešti. Gavo kokį 
tai antrašą ir surado užmušto
jo pažįstamą, šis žmogus žino
jo kur gyvena antras, artimes
nis jo draugas, tad nuvedė 
tą; tas galų gale nuvedė 
patį užmuštąjį St. Jasaitį, 
ėję į užmuštojo gyvenimo 
tą, rado p. Jasaitį gyvą ir svei
ką. Visi džiaugėsi, kad jų drau
gas atsirado gyvųjų karalijoj. 
Bet Jasaitis yra labai panašus 
į užmuštąjį netik ugiu, rūbais, 
bet veidu ir net ženklu, kuris 
toje pat vietoje randasi ant 
antakio..

Išlaikius 10 dienų, graborius 
Adams išvežė užmuštojo kūną 
į jiavieto lavoninę, Polk ir 
Lincoln gt. Ten laikys da dvi 
savaiti ir palaidos pavieto ka
pinėse.

pas 
pas 
At- 
vie-

šis atsilikimas yra gana vaiz
dus. šis žmogus gyveno Brigh
ton Parke, bet jo šeimininkai 
neieškojo. Rodos, turėjo žinia 
ir jų ausis pasiekti, nes kelis 
kartus per radio, anglų ir lie
tuvių laikraščiuose buvo gar
sinama. Matyt, kad jis gyveno 
pas svetimtaučius, kurie ne sa
vo tautos žmonių nepaiso. Tai 
yra pamoka tiems, kuriems yra 
per prasta pas lietuvius gyven
ti. Pas anglą, vokietį, lenką, 
nors ir pas žydą, bile ne pas 
lietuvj.
daug $10 mokėt į mėnesį, o 
svetimtaučiui moka nuo $5 iki 
$8 į savaitę. Negryžus įnamiui 

visas jo turtas liks kitiems 
dovanai.

Yra lietuvių, kurie gėdinasi 
net skaityti lietuvių laikraštį. I 
Jie gyvendami pas svetimtautį 
visados nešiojasi anglų laikraš
tį, nors jį silpnai skaito, o ma
žiau supranta. Suėjus, jie klau
sia, kas girdėt pas lietuvius. 
Sužinoję svarbių dalykų, bėga 
j redakcijų, kad suieškotų ke
lių mėnesių seną laikraštį. Apie 
lietuvius rašo tik “Naujienos”, 
bet ne svetimtaučių laikraščiai. 
Prie užmuštojo buvo ir svetim
taučių reporteriai, bet kad jis 
Buvo tas lietuviu ir ne
buvo kam “pašmeruoti’\ tai ne
tik paveikslo, bet nė įmanomo 
aprašymo neįdėjo. “Naujieno
se” tilpo aprašymas pirmoje 
vietoje ir be jokio apmokėji
mo. lai yra tarnystė, kurią tei
kia “Naujienų” dienraštis.

Nuo šio laiko, kiekvienas pa
vienis lietuvis' privalo gyvent 
prie lietuvių. Kiekvienas priva
lo turėti knygelę su savo var
du, pavarde ir antrašu kišeniu- 
je, kad nelaimei patikus butų 
galima greit sužinoti.

Daugely draugijų, nes ir SLA 
kuopose, yra prasta . tvarka. 
Knygose užrašyta yra tik var
das, pavardė, kiek ir kada na
rys užsimokėjo, bet daugelio 
nėra adresų. Raštininkai sako: 
“aš žinau adresą, žinau jo stu- 
bą, tik neužrašiau”. Daugelis 
narių persikelia į nąują vietą 
ir nepranęj^ ^wiugijds rašti
ninkui savo naujo adreso. At- 
mainymas adreso yra menkas 
dalykas, bet atsitikime labai 
svarbus ir reikalingas daiktas. 
Draugijos susitvarkykite ir 
kiekvienas nešiokitės dokumen
tą jūsų ypatus ir gyvenimo 
vietos. —Reporteris.

Šiandie Orchestra Hali sa
lėj įvyks musų artisto - daini- 

Pas lietuvį yra pcr-Li^o j Babravičiaus koncer-

Bridgeportas
Laukiame sekmadienio

Visi mes, bridgeporliečiai, 
nekantriai laukiame ateinančio 
sekmadienio, kada pas mus į 
svečius atvažiuos toiwii of la- 
kiečiai ir atveš su savim tą gar
sųjį Kūmučių Rojų, kurio pa
žiūrėti mes visi eisime į Lie
tuvių Auditoriją. Tik nesivč- 
luokime, nes Kūmučių Bojų 
pradės rodyti nuo 6:30 vai. Vė
liaus atėję nematysime pradžios 
ir paskui gailėsimes pavėlavę.

Sekmadieny taipjau bus Jau
nosios Birutės vakarienė. Ji 
taipjau bus Liet. Auditorijoje. 
Tai bus jaunuolių ir jų tėvų 
vakariene. Jaunuoliai dainuos, 
deklamuos, grieš, o tėvai ir 
svečiai klausysis, o paskui ir 
patys pasišoks. Vadinasi bus. 
dvi šaunios pramogos. Well, 

me eiti vakarieniauti pas jau
nuosius birutiečius — nereikės 
eiti į restoraną, bus pigiau ir 
geriau, nes vakarienė busianti 
Ihbai skani, ir tai tik už vieną 
dolerį. Reiškia, bus pigiai ir 
gardžiai.

Apiplėšė raštinę
Vakar dieną visiems išėjus 

pietauti ir uždarius raštinę, 
plėšikai išmušę užpakalinį lan
gą, įsilaužė į V. M. Stulpino 
Real Estate ofisą, 3311 South 
Halsted St. ir išnešė kiek pini-

Pateko receiveriui
Oloveckio muzikos ir sporto 

reikmenų sankrovai, 3417 So. 
Halsted SI., tapo paskirtas re- 
ceiveris. — Bridgeportietis.

7 eatras- 
Muziko

Šiandie artisto J. Babravi 
čiaus koncertas

ir sve- 
dainas. 
dainos 

puikus.

tas. Jis dainuos musų 
timų kompozitorių 
Programa bus įvairi, 
gražios, o dainavimas
Artistas Babravičius moka in
terpretuoti dainas, moka per
duoti tų dainų esmę.

Šį vakarą mes tuime pripil
dyti Orchestra Hali. Tikietų 
brangumu negalime nusiskųsti: 
jie visiems prieinami -- net už 
50 centų bus galimybės kon
certą girdėti. Tad nepraleiskite 
tos progos! Koncertas prasidės 
8:15 valandą vakaro. - N.

“Kūmučių Rojus” šių 
laikų drama

. J.
Ro-

Keturių veiksmų unuja. 
Zolpo drama “Kūmučių 
jus” yra šių laikų drama. Joj 
vaizduojamas yra dabartinis 
lietuvių gyvenimas šiais pro- 
hibicijos laikais. Visi veikalo 
typai nėra pramanyti, auto
riaus sugalvoti, bet imti iš pa
ties gyvenimo. Jie yra tikri, 
tik pramanytais vardais. Taigi 
veikalas yra iš musų pačių — 
chicagiečių — gyvenimo. To
kios* dramos, iš musų pačių 
gyvenimo, dar '/beturėjome jr, 
be abejonės, kiekvienam bus 
žingeidi! ją pamatyti. Ji bus 
statoma sekmadieny, kovo 28 
dieną, 6:30 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijoj. Įžanga labai pigi

ŽYMUS LIETUVIAI ATVYKS
TA GARLAIVIU “ESTONIA”.

Baltijos Aniori^n 
stangų pagelbėt i Ii 
mintiems Jungtinėj 

it* Kanadpjc

Unija deda' pa- 
etuviains, gyve- 

* Artjerikbs Val
stijose it* Kanadoje, įvykinti jų 
troškinius atidarymui jų pačių uos
to Klaipėdoje, todėl šį pavasari ir 
vasarų siunčia kelis savo plaiTkio- 
jančius per Atlantikų garlaivius tie
siai į Klaipėdą, kad tuo budu pa
žymėjus didelės svarbos įvykį su
tvirtinimui santykių tarpe Lietuvos 
ir Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
Kanados.

Garlaiviu “ESTONIA”, kuris at
plauks į New Yoi’kų kovo 30 -die
nų, atkeliauja du žymus lietuviai 
atstovai: Martynas Jankus ir Ado
mas Brakas iš Klaipėdos Krašto. 
Jie atkeliauja į Jungtines Valstijas 
tikslu supažindinti Amerikos lietu
vius su ekonomine, sociale ir poli
tine padėtimi Klaipėdos Krašte. Jie 
atveža pasveikinimus Amerikos lie
tuviams nuo Lietuvos žmonių. Taip- 
_ Pa
dėtį lietuvių gyvenančių šioje ša'-

di- 
ga-

gi jų misijos tikslu yra patirti 

tyje.
Baltijos Amerikos Linija turi 

tižiausio malonumo, kuomet ji 
Ii visais jai prieinamais budais pri
sidėti kooperuojant jos burtams 
Lietuvoje ir Čionai Amerikoje.

(Advertisement)

VALERIJA CEPULAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

musų brangiausia dukrytė po 
sunkios operacijos ligonbutj, 
Kovo 23 dieną, 3:45 valandą po 
pietų, 1926 m., sulaukusi 2^ 
metų amžiaus; gimusi Chica
goj. Paliko dideliame nubudime 
širdelės skausmuose brangiau
sius tėvelius, dėdes ir tetas. 
Netekome savo ^rangiausios 
dukrytės, kuri kaip žvaigždytė 
švietė ir linksmino mus. Dabar 
randasi prirengta į paskutinę 
kelionę, namuoše 5017 West 
Cullom Avenue.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Kovo 27 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš namų j švento Mikolo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Valerijos Cepulai- 
tės giminės, draugai ir pažį
stanti esate nuošinlžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teigti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekamo,
Tėvai, Dėde ir Teta.

Laidotuvėse patarnauju gra
belius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741

MOTERIS - IŠGELBĖJO JĮ
Nuo sunkių slogų — reikalauja 

daugiau

P. B. Lodei*, Lamai*, Pa., rašo:
H. H. Von Schlick, President. 

“Gerbiamasis, aš siunčiu jums pini
gų dar už tris bakselius Bulgariškos 
Žolių Arbatos.. Mano moteris vartojo 
jas per keletą metų ir jos išgelbėjo 
jos sveikatą. Ji sako, kad be jų ji ne
gali gyventi. Bulgariška Žolių Arba
ta yra labai gera dėl prašalinimo už- 
kietiejimo, reumatizmo, skilvio ir in
kstų ligų ir pataiso kraują. Del at
sikratymo sunkių slogų, vartokit ją 
karštą einant gulti. Ji randasi visuo
se vaistinėse dėl sergančių žmonių: 
35c, 75c ir $1.25.

PASTABA: Jei jums reikia dide
lio 5 mėnesiams šeimynai pakelio, 
atsiųskite $1.25. Adresuokite man, 
H. H. Von Schlick, President, 25 Mar- 
vcl Building, Pittsburgh, Pa.

PADĖKOS ŽODIS Pranešimai
Būdama suardytam gyvenime ir 

pairusioje sveikatoje neleido man 
aplinkybės asmeniškai padėkavoti 
visiems dalyviams mano didžiai 
mylimo vyro velionio Motiejaus 
šermenyse, kurios atsibuvo kov^o 
18 d. š. m. Todėl tariu nuo širdies 
ačiū Sv. Juozapo Dr-stei ir Aušros 
Vartų Dr-stei, lankytojams ir karst- 
nešiams, taipgi Jlumboldt Parko 
Liet. Pol. Kliubui už suteikimą pui
kų gyvų gėlių vainiką ir gausų na
rių dalyvavimą velionio šermeny
se. Ačiuoju visiems dalyviams, pa
žįstamiems draugams ir giminėms, 
taipgi gerb. graboriui Lechavičiui 
už malonų patarnavimą velionio 
šermenyse.

Velionio moteris,
Klemantina Stungienė.

PADĖKAVONĖ
A. A. Vincentas Birvidas, 

kuris mirė Kovo-March 20 die
ną, 1926 ir palaidotas tapo Ko
vo 24 d., 1926, o dabar ilsis 
Tautiškuose kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo jj į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusienns vaini
kus draugams. Kalbėtbįm ir 
Kadžiui, kurs savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai, 
nulydėjo jj j amžinastj, o mums' 
palengvino perkęsti nuliūdimą 
ir. rūpesčius, dčkavojame Vaka
rines žvaigždės Kliubo nariams 
už gražų,<aijiįką ir patarnavi
mą ir pagailos dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms; o tau musų myli
mas Vincentai sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Tėvas, Motina, Brolis ir 
Seserys Birvidai.

JURGIS AMBROZAITIS
Mirė Trečiadieny], Kovo 24 

dieną, 7 valandą vakare, 1926 
m., sulaukęs apie 60 metų am
žiaus; gimęs Kauno Rėdybos, 
Jurbarko Apskričio, Skirsna- 
munio Parapijos, Rotulių Kai
mo, palikdamas dideliame nu
budime savo mylimuosius ir 
mylinčius broli' Antaną ir bro
lienę su šeimyna, brolį Silves
trą, taipgi pusbrolis Kazimie
ras Jakaitis, Amerikoj, o Lietu
voj dvi seseris Marijoną ir Elz
bietą. Dabar randasi prireng
tas į paskutinę kelionę, namuo
se 1330 So. 49th Ct., Cicero, III.

Laidotuvės jvyks šeštadięnyj, 
Kovo 27 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų i šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o is ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jurgio Ambrozai- 
čio giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolis, Broliene ir jos šeimyna

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius 1. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

J. F. RAD2IUS
Pigiausias Lietuvis x 

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

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Ganai 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

................ ..................... 1
Phone Boulevard 5203 

Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chieago
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PRANEŠIMAIFHANGUZIBKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerines ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VALIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Kay 
Ir Elektrą

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

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

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

ki —■ ui m

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk įr 
$6.66 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomų juostų cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
vam tikrą darbą. Praleisdami cen
tų paskui centų, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiamo 
šjmtų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti de] kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padfr* 
tumčt juos į banką ar spulka?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — painislyk kiek jūsų 
šimtus uždirbtų jei liilkytumct jį čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Ar nori būti nartu Chicagos 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goje. I šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašalpa išmokama gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra prieinamos ir čielos drau
gystės bei * kliubai, kurie yra čar- 
teriunti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kl i ubams 
yra proga prisidėti prie Cbicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prašimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl 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. Halsted 
Street.

kwiy Rojus
Nauju J. J. Zolp 4 veiksmų 

dramų, dalyvaujant pačiam au
toriui, stato LSS VIII Rajonas 
nedėlioj, kovo 28 d. (Verbų ne
dalioj), Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Vaidinimo 
pradžia 6:30 vai. vak. Po vai
dinimo šokiai.

Apie šią naują dramą iš da
bartinio Amerikos lietuvių gy
venimo kalba visa Chicaga. At
eikite jos pažiūrėti. Įžanga * 75c. 
ir $1.

Paskaita iš kultūros istorijos bus 
sekmadieny, kovo 28 d., 10:30 valan
dą ryte, Lietuvių Auditorijoj. Skai
tys Naujienų Redaktorius P. Grigai
tis. Visi kviečiami atsilankyti.

— Visuomenės Darbo Sąjunga

Jaunosios Birutės koncertas ir va
karienė bus ateinančioj nedėlioj, Lie
tuvių Auditorijoj. Pradžia 7 valandą 
vakare.

Tėvai, rėmėjai ir šiaip asmenys, 
kurie simpatizuoju vaikų draugijoms 
nuolankiai prašomi atsilankyt. Mes 
užtikrinant visiems linksmą ir sma
gų laiko praleidimą.

— Rengėjai.

Teatrališko Kliubo ‘'Lietuva” 
Kūmučių Rojaus repeticijos bus 
penktadieny, kovo 26 d., lygiui 8 
vai. vakare, Davis Stpiarc Parko 
svetainėj, 45-os ir Paulina gatvių. 
Visi aktoriai ir aktorės meldžiami 
būti paskirtu laiku, nes svetainėj 
laikas yra aprubežiuotas.

J. J. Palėkus, pirm.

Roseland. — Kovo 28 d., 2 vai. 
po pietų po pietų, Aušros kamba
riuose, 10900 S. Mirhigan avė., bus 
Sąryšio keturiolikta protekcija te
moje “Inkvizicija”. Skaitys F, Mi- 
sses iš Valparaiso universiteto stu
dentas. Visi atsilankykite, sužino
site daug dalyku apie inkviziciją. 
Įžanga veltui. —Komisija. 

_ u_
North Side. — LMSA 2 kuopa 

šeštadieny, kovo 27 d., Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia avė., tu
rės “opeli formų” temojo “Ar reL 
kalinga prohibieija?” Prelegentai 
- I. Kaulinas ir K. .1. Semaška. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

—Valdyba.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 A. 
C. W. of A. specialis susirinkimas 
įvyks Pėtnyčioj, Kovo (March) 26 d., 
1926, 8 vai. vak., 1564 No.. Robey St. 
Šiame susirinkime bus renkami dele
gatai į Konvenciją A. C. W. of A., 
kuris atsibus Gegužio (May), mėne
sį. Taipgi yra svarbu visiems nariams 
šio skyriaus atsilankyti į susirinkimą 
ir išsirinkti* tinkamus narius ir pa
siųst konvencijon.

A. M. Kadsel, RaŠt.
■h****1*-

Dr-stės Ova. Liet. Karai. Min- 
daugio Nr. 1 mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoje, kovo 27 d., 
Dievo Apvaizdos parap. mokyklos 
kamb., 7:30 vai. vakaro. Visi na
riai malonėkit atsilankyti.

G.' Pakeltis, nut. rašt.
North Side. — Teatrą ir balių 

rengia Pirmyn Mišrus Choras ne
dalioj, kovo . 28 d., Liuosybės sve
tainei. 1822 Wabansia avė. Pradžia 
7 vai. Vakare. Visus kviečiame 
skaitlingai atsilankyti.

—Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAU brolio Petro čekaičio, 

gyvenančio Chieago, III. Prašau at
sišaukti, turiu svarbų reikalą. Ona 
čekaičiutė, po vyru čivienė, P. O. 
Box 179, Baldwinvilie, Mass.

Aš Simonas Yodauga paieškai! 
Martino Urbono. Jo moteris paei
na iš Kclrnanionių kaimo, Antosi 
Kuzmickiutė; girdėjau pirm i aus 
dirbo kriaučių šajioj Brooklyne, 
N. Y. Turiii svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas kitas meldžiu pranešti 
Mano antrašas: Simonas Yodauga, 
1008 So. 1O Street, Herrin, III.

IEŠKAU brolio Vlado Paulausko, 
arba Walter Paul; seniau jis gy
veno New Haven, Conn. Brolau, 
rašyk man drąsiai, nes aš suprantu 
jūsų padėjimą; aš jūsų pasiilgau ir 
turiu žinių nuo motinėlės iš Lietu- 
vos. Jei kas apie jį žino, kur jis 
randasi, malonėkit pranešti, už ką 
iš anksto tariu ačių.

Sophie Slazas,
5805 S. Maplcwood Avė., Chieago

JĮESKO PARTNERIŲ
PĄIEŠKAU partnerio. Našlė mo

teris priimsiu partnerį į hotelio 
biznį. Atsišauki! tuojau. Lilia Rim
kus, 206 E. 23 St.

Į VAIRUS SKELbImaT3
Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTIJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

V

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

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards 6062

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

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

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald AvenueV ------—-----

BAGDONAS BROS.
MOVING, EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPEUTS 
Long distance handling .

Turime daug metu patyrimą. 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Y'ds 3408—Blvd. 7607 office

Tel. Yards 7282Tel. Yards 7282
BKIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

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

PIRKIT PLUMB1NGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKI! 35% 

Mes varduodama visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Division StM 

netoli Marshficld

KRAUTUVIŲ FIKČER1A1 
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikale- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Ba
li ornių. Musų 

specialumus Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sobtheims, 1912 So State St.



NAUJIENOS, Chicago, III
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Van Buren

nuo
nuo

395 
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Avė.
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775
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PARDUODU batu taisymo dirbtu 
vę labai pigiai, nes turiu apleisti mie 
stą. Biznis labai geras ir pelningas 
Atsišaukite kuogreičiausiai, 106 — E 
107th St., Chicago,

nes išvažiuoju iš Chica 
103 St.

mainymo 
gera vieta,

$1,450
1,075

650
990

2 lubų.
Cicero, 1U

kambarių, 
$1500. Na- 

Sacramento

GERIAUSIA FARMA 
Visoj Michigan Valstijoje

Atyda Garadžninkams, Ku 
rie Perka Automobilius

PARDAVIMUI 27 pėdų 
lotas, netoli Michigan Avė. 

kaina $1,200. 
Reikia turėti pinigais $300. 
Atsišaukite į real estate ofi-

MOTOR SALES 
Nash Dealers 

7616 S. Halsted St.

PIGIAI parduosiu bučernę 
grosernę 
gos. 1 I

PARSIDUODA namas su beizmen- 
. Atsišaukite: Tel. Willow Springs

yra laikas

J. Blaževičius
1938 S. 'Lincoln St

PARDAVJMUI lunchruimis ir ne
svaiginamų gėrimų parloras, 1220 
W. 69 St.

PARDAVIMUI puikus 
kampinis lutas prieš parką, 
48x125, parinkta vieta dėl 
rezidencijos. Kaina tik $3,- 
500, pinigais reikia $1,000. 
Atsišaukite j real estate ofi-

Wisconsin farmos pardavimui

REIKIA švaraus lietuvio par
davinėtojo, čia jus surasite pui
kią progą uždirbimui pinigų su 
manim kaipo mano asistentas. 
Aš išmokinsiu jumis šitame dar
be ir jus uždirbsite daug pinigų 
kuomet jus mokinsitės. Jei jus 
norite tikrai būti pasekmingu, 
tai pasimatykit su Mr. Beny, 
Room 821, 77 W. Washington 
St., bile kokj rytą šią savaitę.

PARSIDUODA restauracija 
lunch ruimis. 2507 So. Halsted St

SAVININKAS turi parduoti 
Peerless coach, taip kaip nau
jas, $200 pigiau negu nustaty
ta kaina, 428 S. Sacramento 
Blvd., Van Buren 0688.

ESU našlė, turiu dvi krautuves 
sunku apsidirbti, noriu vienų parduo
ti. 1936 Canalport Avenue.

NEPAPRASTAI PELNIN
GAS BIZNIS

C. P. SUROMSKIS & CO 
3352 So. Halsted Street 

Boulevard 9641

RESTAURANTAS PAR 
SIDUODA ARBA IšSI 
MAINO ant namo, loto, ar 
ba kitokio biznio, 4102 Ar 
cher Avė. /

DELEI nelaimės šeimynoj, savinin 
kas parduoda savo 2 namus Roselan 
de ir Ingelvvoode, turiu 1 lotą Rose 
landė. Viską parduosiu visai pigiai 
nes greitai reikia pinigų.

Atsišaukite
.. 209 E. 107 St.
Tel. Pullman 7994

Pardavimui grosernė, de 
likatessen ir ice cream par 
toras, su fikčeriais ir staku 
kuris randasi krautuvėj 
kaina $1,500,

9139 So. Western Avė.
Phone Beverly 0380

parsiduoda už pirmą teisingą 
pasiūlymą. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus, lenda pigi. Kas 
norite gero biznio, taipgi mai
nysiu ant namo, loto, arba ki
tokio biznio.

C. P. SUROMSKIS and CO., 
3352 South Halsted Street 

Boulevard 9641

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, biznis geras, —- knygučių nėra 
Atsišaukite: 5752 So. Bucine Avė.

JACOB J. 
LEWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė
JACOB J.

LEWANDOWSKI

netoli 
j šalę 

National Tca krautuvės, turiu par
duoti pigiai, nes savininkas aplei
džia miestą. Del kainų ir išmoks
imų pasimatykit su

A. N. MASULIS & CO.
6641 S. Western Avė.

Tel. Republic 5550

SALESMEN'Ų
Mums reikia keletą gerų ambi- 

tingų Lietuvių Vyrų.
Mes dabar organizuojame Lie
tuvių Skyrių ir turime keletą 
gerų vietų dėl gabių vyrų. Mes 
atidarėm geriausią subdiviziją 
Chicago j, didžiausiame indust
rijos distrikte. Yra viskas įreng
ta ir parsiduoda labai lengvai 
ir yra labai tinkama žemė dėl 
lietuvių.

MUSŲ VYRAI UŽDIRBA 
DAUG PINIGŲ

Atsilankyki! dėl pasikalbėjimo. 
Jei ne, jus galite pražudyti pro
gą gyvenime.
Pasimatykit su Mr. Hoague,

310 S. Michigan Avė., 
Room 2048

muro pu- 
gražus 
, mau-

RENDAI kambarys kaištu vande
niu apšildomas, vienam arba dviem 
vyrams, su valgiu arba be valgio. 
Ta:pgi ir garadžius dėl mašinos.

1421 So. lai man A ve.

PARDAVIMUI 5 naujos 
namai per savininką, 2- 
namai, 4 
38 Pi., 1 
barių, 3128 W.

PARDAVIMUI medinis namas 5 
flatų, elektra, gasas, rendAs $85.00 j 
mėnesį. Parduosiu pigiai, nes turiu 
išvažiuoti, tik $7000, 

4532 So. Honore St.

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų iŠmoklnimas prirengs 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
j biznj. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber College, 672 and 
S51 W. Madison St., Chicago. II).

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

Prieinamos sąlygos.
Geras agentas gali uždirb

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

JACOB J.
LEWANDOWSKI

11750 So. Michigan Avė.

TIKRI VARTOTŲ KARŲ 
PIRKINIAI

Parsiduoda, vaistų ir che
mikalų išdirbystė su visais 
patentais; receptais ir išra
dimais. Biznis neša didelį 
pelną ant įmokėtų pinigų ir 
per 20 metų padarė daug 
žmonių turtingais. Ypatin
go patyrimo nereikia, tik 
reikia mokėjimo kuodau- 
giausia parduoti produktų. 
Kaina $6,000.00, visi cash. 
Savininkai pasirengę apleis
ti šią šąli. Atsišaukit laišku 
Box 716, NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St.

160 akerių žemės ant pat 
ežero kranto, 90 akerių dir
bamos, 70 akerių ganykla ir 
miškas. 4 arkliai, 9 karvės, 
traktorius, trokas ir pasi- 
žierinis automobilius, taip
gi visokių mašinų, kokių tik 
reikalinga ant farmos. Par
siduoda labai pigiai. Galima 
pirkti su mažu įmokėjimu 
arba kitokios nuosavybės. 
C. P. SUROMSKIS & CO.

3352 So. Halsted Street 
Boulevard 9641

MANsfield 7800
A. H. REGAN

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

4753 W. Madison Street

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzae Avė., 

Lafayette 6738

ANT pardavimo arba 
bučernė ir grosernė, 
parduosiu arba mainysiu ant namo 
loto arba automobilio. Kreipkitės 

1211 W. 63 St.

tiniam pirma proga, 
lės prie

ROZENSKI LEMONT
6312 So. Western

Prospect 2102

GROJI KLIS pianas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiui, davenport, sta
las, da-bed lova, skalbinyčia, 9y 12 
karpetai, $22 Rampa už $10.

4843 S. Michigan Avė. 
Kenwood 2514 -

AU'BURN 1926, Brougham 
biskį vartotas, $1250, pilnai pri
rengtas. Tai yra tikras barge
nas. J. Bates, 428 S. Sacramen 
to Blvd. Van Buren 0688.

MAINAU 5 pasažierių didelį 
tomobilių ant sedon Fordo.

4104 So. Campbell Avė.

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

320 E. 14 Street,
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 5 
ir 5 kambarių, karštu vandeniu ap
šildomas. aržuolo trinias. įmokėti 
tik $4000, kitus kaip rendą. Namas 
randasi 2132 N. Le Vergn Avė. 
North Side.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na 
mas, 6 ir 6 kambarius, aržuolo rti- 
minga i, karštu vandeniu apšildo 
mas, įmokėti $40(jfr>Jkitus kaip ven
dą, Namas randasi o$4d S. Maple- 
wood Avė; »

$295 CASH, 1924 metų, perma 
liavotas mėlynai, 6 Cord tajerai 
dise ratai, bamperiai, baksas ir 1.1 
Kitus pagal pirkėjo norą.

MANNING MOTOR SALES 
7616 S. Halsted St.

mano 
turės 2

PARSIDUOPA
Gent’s Furnishings & Shoes 
Tai yra vyrų aprėdalų ir 

ševerykų krautuvė
Vienatinė tokios rūšies lietuviška 

krautuvė visame mieste, kuriame

gaunam ant mainų 
kada, o mes pribu-

turim naujų au- 
Studebakers 
tvirtus ka- 
Studebaker 
P., ir pil- 
sedan kai-

PARSIDUODA 2 aujęSčių mūrinis 
namas prie .put Marųuette Bulvard. 
Labai geroj vietoj. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant bučernčs. 3932 «So. 
Rockwell Street.

PARDAVIMUI namas prie 
6122 S. Whipple St., naujas 3 
flatų mūrinis, dideli po 5 kam
barius flatai, sun parlor, miego
jimui porčiai, stikliniai ir su 
sieteliais, knygynas, ugnaVietė, 
aržuolo ir beržo trimingai, karš
to vandenio pumpa. lai yra 
bargenas. Kaina greitam parda
vimui $22,500. Savininkas C. C. 
Rausch, 6122 S. Whipple St.

MILDA
3121 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1.685 

Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

REIKIA patyrusių šeimynų 
ir pavienių vyrų, darbas.- ant 
tarpių prie cukrinių burokų, 
THE MICHIGAN SUGAR CO., 
$23 už akrą. Dykai i vieną pu
sę transportacija. suteikiama 
gyvenimo vieta. Del smulkmenų 
atsišaukite pas B. A. Hartz,’Ve
dėjo Darbininkų Departmento, 
Michigan Sugar Company, Sa- 
ginaw, Mich.

VVILLYS-KNIGHT Club Sedan 
$300 cash, 1924 metų, gerame sto
vyje, $150 vertės ekstra dalykų. Ki
lus 12 mėnesių išmokėjimais.

MANNINC ‘

MEDINIS cottage, 5 kambarių, 
didelė barnė, aukštas beizmentas, 2 
Do 30 pėdų lotai, graži vieta; įmo
kėti tik $1500. kitus kaip rendą. 
Namas'" randasi 5538 So. Košt nėr

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

PARDAVIMUI bučernė, ge
roj vietoj, prie bizniavos gat
vės, verta $4060, parduosiu už 
$3000, jei pirksit šią savaitę.

Phone Vincennes 7473 
908 West 79th St.

NAUJAS 7 kambarių bungalovv 
karštu vandeniu apšildomas, aržuo 
lo trinias. Namas randasi 2141 \V 
43rd St. 1

si. štai tamstos proga įsigyti leng
vą darbą, bet pelningą biznj. Vi
sas stakas šviežias. Pardavimo 

iežastis svarbi, nes savininkas iš-

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

REIKIA vyrų darbui j geležies 
atkarpų šapą — patyrusių prie Me
lavimo geležies. Smith A 1‘lotkin, 
2633 \V. Roosevell Rd. •

NAUJAS 
namai/, visi 
mai, visi įtaisyti 
mados, 1 karų garažas. 
$8000, kitus kaip rendą. 
randasi 661<6-18 S. Whipplc

JAUNA pora parduoda pigiai 5 
kambariif rakandus, vartoti 4 mėne
sius. šilkinis mohair parloro setas, 
išmarginti frėmai, 2 riešutiniai mieg- 
ruimio setai, valgomo kambario se
tas, bufetas, liampos, kaurai, console 
fonografas, paveikslai, veidrodžiai. 
Atskirai. 3438 Broadway, netoli Bel- 
mont, 2 apt. Buckingham 5585.

BUNGALOW PIGIAI
Karštu vandenili Šildomas, visi 

įrengimai, savininkas turi parduo
ti už $4000, reikia cash $15(M>, 
H()WARl) E. WALTER

Howard E. Walter & Companv 
3124 W. 63rd St. 
Prospect 8820

Iš priežasties senatvės aš par
duodu savo 3 farmas, nuo 40 iki 
160 akrų. Negalit rasti geresnės 
žemės, geri budinkai ir tvoros, ne
toli iementinio kelio 15y31. Ge
riausia' pieno sekiija Amerikoje. 
Cash jmokėti % ar daugiau, kitus 
išmokėjimais tinkamai dėl pirkėjo 
už 5 nuošimti. Parduosiu su gyvu
liais arba be gyvulių ir mašinomis. 
Netoli bažnyčia ir mokykla, neto
li gyvena keletas lietuvių šeimynų. 
Veikit greit, jei 
farmos. Greitai 
ant farmų. Turi 
30 dienų. Pirkit rtuo 
siltaupykit komišiną.

GEORGE DAY, 
R. 4. Fond Du Lac, Wis

SAVININKAS turi pigiai parduo 
ti naują 6 kambarių mūrinį bunga 
low. Viskas moderniška, karštu van 
deniu šildomas, ekstra gerai pasta 
tytas. Tikras bargenas. Ateikite ii 
pamatykite patys.

2320 N. Melvina Avė.
Tel. Columbus 8980

REIKALINGAS patyręs farmeris 
su šeimyna. Darbas ant visados. An
gelo Scibona, 1900 So. 50th Court, 
Cicero, III.

PARSIDUODA groseris, tikrai 
prirengtas, lysas ant dviejų metų, 
ruimai ant/pagyvenimo; renda pi
gi. Parduosiu pigiai, nes turiu dd 
bizniu.

Kreipkitės:
1844 Canalport Avė.

PARDUOSIU 4 kambarių su va 
na medinę cottage, yra visi įtaisy
mai ir apmokėti, furnas šildoma 
30 pėdų lotas, kaina $1500.

Kreipkitės:
3729 W? 65 St.

Republic 5178

pagyvenimų mūrinis 
kambarius rui- 

pagal vėliausios 
įmokėti 
Namas

Iš PRIEŽASTIES ligos našlė tu 
ri parduoti 6 kambąpų rakandus 
fialas tinkamas dol užlaikymo vy 
rų. Pigiai greitam pirkėjui. Jei rei 
kės narduosiu dalimis.

Kreipkitės
21'33

ESSEX, Sedan, 1923, naujai 
nialevotas, gerame 
$395, išmokėjimais 
nais. James Bates, 
Sacramento Blvd. 
0688.

EKSTRA PRANEŠIMAS. Jau pa
vasaris, malonus oras traukia jumis 
į laukus ir kaip sakyti sako: pirk 
ūkę lietuvių kolonijoj, sučėdysi svei
katą ir pusę pinigų. Jei manai pirk
ti ūkę ar mainyti, reikalauk ūkių su
rašo, tenai rasi ko jieškai.

P. D. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

PAŽIURCK1T čia. Išmokite Aido 
arba Elektros amatą. Nuolat dar
bas, $25 iki $30 ko) mokinatės. 
Darbas kol mokinsltės. Paskiau'gan 
eit darbą bile kur. Atsišaukit arba 
rašykit, suteikit telefoną ir adresų 
Mr. Tbomas, Room 615, 8 South 
Dearborn St.

REIKIA patyrusiu moterų 
davinėtųjų prie kautų, siutų ir 
siu, 1303 S. Halsted St.

4 FLATŲ, 4 kambarių, 2 kam 
mūrinis namas. štimu šildomas 
Mainysiu ant bile ko.

Lafayette 6584, arba. 2853

Taipogi privatiškiems, kurie 
dabar pirkti automobilių 
kartu Jaugiau mekėti iš kompanijos 
pirkdami, kadangi galite nupirkti 2 
kartu pigiau. Parsiduoda* Studebakcr 
uždaromas 5 pasažierių Special six, 
žinoma tuoj išdirbyste; tokiam padė
jime karas kaip naujas, visi reika
lingi extra dalykai prie karo randa
si, nė vieno cento nereikia pridėti. 
Duosime pamėginti kaip tik norėsite 
ir dar galime duoti geriausiam me- 
zhanikui peržiūrėti. Iš didelės prie
žasties parsiduoda tik už $675.00. Ne
mokantį važiuoti, išmokinsiu. Kas 
pirmas pamatys atvažiavęs su pini
gais, užtikrinu tam bus parduotas. 
Toks automobilių bargenas dar pirmą 
kartą garsinasi.

Matykite tuoj.

PARRAVIMUI grosernė, geroj 
vietoj, prie didelio kelio, tirštai 
apgyventa, biznis gerai išdirbtas. 
Kreipkitės luojatis. 1130 \V. 60 St.

PARDUOSIU, mainysiu ar parcn 
davosiu farmą, 80 akrų žemės, 15 kar 
vių, 2 arkliai, 40 vištų ir kiti gyvu liai, visos mašinos reikalinjęos, gera 
ine stovyje. Fordas važiavimui. Par 
duosiu labai pigiai. Savininkas 

1 W. 112th Place 
Tel. Pullman 5606

Jokantas Bros.
ARCHER AVĖ. CHICAGO 
Tel. Lafayette 7674

TURIU parduoti gražų North 
Sidėj rezidencijos lotą, greitai au
gančioj aiiielinkėj. netoli transpor- 
tncijos, cash arba išmokėjimais. 
Rašykit J. M. Vander Poal, 260 \V. 
(i(i Št.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun 
galow, 1 karo garažas, 30 pėdų lo 
tas. Savininkas, 5551 Sb. Troy St.

BIZNIAVI NAMAI
NAUJAS namas, štoras 4 kamba

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

MES tuos visus namus parduo
sim pigiai ar mainysiu! ant tamstų 
namų, lotų ar biznių.

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. Halsted St.
Bo?c 715

60 KAMBARIŲ rootning namas, 
garu šildomas, elektra, 9 metams 
lysas, geros įplaukos, gera išren- 
(lavojimui vieta, turiu parduoti, 
nes sergu. John Kalena, 55 \V. 
Erie SI.

NAUJAS kampinis, -I pagyvenimų 
muro namas, ruimai extra dideli, 
įtaisyti pagal vėliausios mados, 4 
k:irų garažas. Namas randasi ge
roj vieloj, tik litukas nuo Marųuette 
Parko. įmokėti $10,000, kitus kaip 
remia. Namas randasi 6551-56 So. 
\Vhipple St.

BARGENAJ
Pardavimui išmuštas parloro so 

tas, riešuto medžio valgomo kamba 
rū) setas, 9x12 karpetas, liampos, ra 
šymui stalus, G tūbų radio setas, vis 
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drexel Avenue 
Tel. Hyde Park 7186

PARSIDUODA resfąurįntas ir ci
garų krautuvė, netoli didelės pir
ties. Geras biznis dėl gero žmo
gaus. Alex Cohen, 1433 Ncvvberry

mados 
2 . flatų 

5 kambarių, 3142—44 W. 
2 flatų namas, 4—5 kam- —, per^|ng Rd., 1—2 

flatų namas, 5—6 kambarių, karš* 
tu vandeniu Šildomas, 4352 So. 
Turner Avė. Tas namas yra nau
jai pastatytas, viskas yra jrengta, 
galite tuojau kraustytis, 1—2 fla- 
tų namas, 5—6 kambarių, dviguba 
karštu vandeniu šildoma sistema, 
1610 S. Francisco Avė.

Kreipkitės:
. JOS. VINCIGNERRA, 
' 7100 W. 63rd PI.

ARGO, ILL.
Phone Summit 240-J

Dviejų pagyvenimų mūrinis na
mas. pirmas augštas, karštu van- 

i šildomas. Mainysime anl 
bungalow. t

5 KAMBARIŲ cottage su lotu 
Parduosime pigiai — tik už $3900

Mainome visokius biznius ant na
mų. Turime visokių bargenų. 

Alliance Real Estate Co.
4345 So, Troy St.
Lafayette 7652

REIKALINGAS kriauČius 
nauju ir senų drabužių 
kn<l mokėtu su inaMnu prosyti 
Krank Mickus, -1138 Archer .A

MEDINIS namas, 5 
graži viela, įmokėti tik 
mas randasi 1632 S. 
Avė.

Važiuoju į Lietuvą. Parduosiu sa
vo 2 automobilius, 1925 Hudson 
Coach. Mažai važinėtas, atrodo kaip 
naujus. Kaina $595.00, ir 1922 Win- 
lon Six, 6 pasažierių Sedan, labai 
geram stovyje. Kaina $295.00. Virš 
minėtus bargenus galima matyti

8 iki II valandai iš ryto, ir 
6 iki 9 valandai vakare.
1224 So. Bocksvell St.

Ant 1-mo flato, 
Tel. Lafayette 8021

PRDAVIMUI arba'Tnainimui auto
mobilius. ant groserio, loto arba ma
žos mašinos. Mašina geram stovyje 
ir atrodo kaip nauja.

Atsišaukit
4221 So. Artisian Avė.

5 lubos iš užpakalio

2 MEDINIAI namai, 
damenlo, aukšti beizmentai, 
fronto ir užpakaliniai porčiai 
d.vnės, elektra, 2 karų garažas, lo
tai 37y 125 ft. Graži viela, tik pu
sė bloko nuo didelio McKinley 
Park, tik pusė bloko nuo 2 karų 
linijų. įmokėti tik $1800, kitus kaip 
rendą. Namai randasi 2111—2443 
W. Pershing Road.

7 KAMBARIŲ MEDINIS NA
MAS, puikiais dideliais medžiais 
apielinke apsodinta, aukštas 
beizmentas, garu apšildomas; 
garažas, vištininkas, namas ant 
trijų lotų, 75 pėdų z pločio, 125 
pėdų ilgio. Savininkas privers
tas parduoti iš priežasties — 
gyvena kitame mieste. Namas 
vertas $8,900, nužemino kainą 
dėl greito pardavimo, parsi
duoda tik už $7,900 ant leng
vo išmokėjimo. Vieni lotai ver
ti $5,000 toje vietoje. Randasi 
Chicago Uwn, ant 64-tos i 
Westus už Kedzie Avenue. Ne
praleiskite šitos progos. Pirmu-

Kreipki-

$10 iki '.t įmokėti, kitus per 
mėnesių. Naujų karų garantija.
’26 Cry^ler Crown Imperial sedan
*26 C rys ar coach, beveik naujau
*25 Rollin «e<lan, kaip naujas ...
*26 Studebuker brougham, naujas
'26 Oakland coach, bisk| vartota .
’24 E»*ex coach, tikrai geras ........
'24 Durant sedan, tkras bargenas .
"]4 Jordan sedan, prirengtas .......
'26 Overland sedan, kaip nauja-s .
'25 Oakland coupe, mažai važinėtas
'25 Nash spoil sedan, prirengtas .
'25 Huick touring, buski vartotas^.
'24 Jordan touring, tikras pirkinys
’26 Rickenbaker, tour ng, geras ...
'25 Crysler phaeton, kuip naujas .
'25 Maxweil sport touring, prirengtas
'24 SViliys-Knight, touring geras ....

2037 Milvvankee Avenue
Netoli Armitage

Atdaru vakaiaia ir Nedėlioj

FARMOS FARMOS
Didžiojoj lietuvių ūkininkų koloni

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

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

$5500 cash, naujus 2 flatų namas 
5—5 kambarių, garu šildomas, vis 

l kas moderniška. Bargenas, -816 W 
54 PI. Boulevard 9049.

Specialės Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakoj, Sis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

REIKALINGI pardavėjai prie 
Real Estate. Turiu geriausias prn- 
pertos pardavimui, arčiausiai prie 
miesto. Ateikit parodysiu, kad ga
lit uždirbti po $65 j savaitę.

111 W. \Vashington St.
Room 353, M. Petrowskės 

Nuo 9 iki 1 po pietų

J. Namon
2418 W‘. Marųuette Rd 

Arti VVestern Avė.

NAUJAS namas, mūrinis, 5 ir 5 
kambarių, karštu vandeniu apšil
domas, 2 atskiri boileriai, aržuolo 
trinias, maudynės ir visi paranku- 
inai. Namas randasi 6611 South 
Fairfield Avo,

2 FLATŲ mūrinis namas, 7 ir ’ 
kambarių, karštu vandeniu apšil 
domas, maudynės ir visi paranku 
mai. įmokėti $2500, kitus kaip ren 

(dirpen

PARSIDUODA 80 akrų farma 
arba mainysiu ant namo ar loto; 
kaina tik $4,500. Yra 5 budinkai 
ir upė bėga pro pat barnę. Yra 
žuvių ir viežių, o žemė yra labai 
gera. Savininkas anl 

1417 So. 49 Avė.,

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Biznis gerai išdirbtas per dau
gelį metų. Kas norit greitu paiku 
pasidaryti pinigų, nepraleiskit šios 
vietos.

1967 Canalport Avė.
Phone Roosevelt 4395

Bargenas
PARDAVIMUI bučernė, 

nuo 68 St. ir Westem Avė

TAIPGI jeigu tamstas neišsirink- 
tumėt iš musų namų, tai mes pa- 
budavotumėm kokius tik. tamstas 
mylėtumčt. Kurie manot pirkti ar 

jus norite geros budavoti namus, atvažiuokit pas 
bus laikas dirbti mus pasitarti, o mes stengsimės 

būt parduotos į tamstas užganėdinti. , 
savininko ir/

IEŠKAU darbo už biičerį; 
moku savo darbą gerai. Kalbu 
rusiškai, lietuviškai ir angliš-

1)1 DELIS BARGENAS
JAUNA pdra parduoda 5 kamba

rių rakandus pigiai, mažai vartoti. 
Brangus setas ir visi kiti reikalin
gi daiktai, daug patalynės. Labai 
pigiai parsiduoda pianai. Kreipki
tės tuojau, gausit bargeną, nes ap
leidžiu miestą. Galit pirkti ir da
limis. Matyti galima vakarais.

2226 Garfieid Blvd.
2 lubos

Tel. Boulevard 9663

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. Box 714

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

TURIU parduoti tuojau iš prie 
žasties apleidimo miesto savo $800 pr . 

“* “ pianą už $150, yra važiuoja | Califorma. 
roleliai ir benčius, $50 cash ir Atsišaukit pas 

$10 i mėnesį, L H. PHILIP,
VIALAITIS I 310 Mani St., Raciite, Wis

6512 So. Halsted St. _______________ __________
1-mos lubos

ši LOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad 
tomobilių agentūrą, 
kompanija, kuri dirba 
rus. Standart Six ir 
yra 27 arklių jėgos H. 
nai aprengtas 4 durių 
nuoja $1471. Taipgi turim daug se 
nų karų, nes 
Pašaukit bile 
si m

PARDAVIMUI kampinė 
High School krautuvė, geras ..... ............ ...... ,
uis. iš priežasties ligos, 4801 South yįrV 5*00 lietuviškų šeimynų randa-1 deniu 
Union Avė. «,• cini tamstos uroeta isiffVti ieng- b

PARSIDUODA arba mainau 10 
flatų naują bildingą. Mainyčiau anl 
mažesnio namo, 62 St. ir Albany 
Avė, Namas turi būti greitai par
duotas arba išmainytas, skubinki
tės, gausit bargeną. Savininkas, 
3036 \V. 62nd St., 1 lubos iš uŽ- 
apkalio. i><< >

KAS NOB! MAINYTI NAMĄ ANTi
BIZNIO ARBA LOTĄ ANT NAMO?. PARDAVIMUI nauja muro, 6 kamb 

bungalow, garu šildoma, kieto med- 
1 žio išbaigta, 30 pėdų lotąs. $3,000 
I įnešti, o likusius $50.00 į mėnesį. 
; Vienas blokas nuo Kedzie Avė. arti 
mokyklos, bažnyčios ir Storų.
/ Savininkas

5223 So. Savvyer Avė.

ANT remtos N kambariu fialas, 
754 XV. 3.3 St.. ant antrų lubų, ga
ru apšildomus, visi įtaisymai vė
liausios mados, (teras vienui arba 
ir dviem mažom šeimynom susita
rus. Atsišaukit: Elta Commerce Co., 
3251 So. Halsted Street, Telefonas 
YardŠ 1231.

HENDA1 kambarys dėl vieno 
vyro, prie mažos šeimynos, 2 fl. 
jš fronto. .1. Rodi, 1520 \V. 57 St.

775 40 AUTOMOBILIŲ TILPAN
7«5. TIS GARADŽIUS

THE MANNING 
SALES 

NASH PARDAVINĖTOJAI 
Prie 7616 SO. HALSTED ST. 
PARDUOS LABAI NUŽEMIN

TOMIS KAINOMIS 
80 VARTOTŲ KARŲ

1925 Dodge sedan ............. 785.
1924 Studebaker Sedan 850.

Geistina,'1924 Nash Sedan 
1924 Moon Sedan 

čia yra pažymėti tiktai keli 
karai, kurie randasi pas mus. 
Kiekvienas karas yra labai Re
tame padėjime. Parduosime la
bai lengvomis sąlygomis.

Paimsime jūsų seną karą j 
mainus.

7616 S. HALSTED STR.


