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referendumą N“l!!all,'sal!? Pa“ satihs - Mussolmi

Zinovjev besąs šiaudine 
kominterno figūra

Mussolinis sakos nebojąs, ką 
pasaulis apie jį sakąs

Del referendumo prohibici 
jos klausimu

Zinovjev besąs tik šiaudi 
nė komintemo figūra

Italijos diktotoi'ius pataria vi
soms valstybėms padaryt ga
lą parlamentams

ROMA, Italija, kovo 29.
Vakar fašistai šventė septyne- 
rių metų fašizmo gimimo su
kaktuves. Kalbėdamas hipo
drome, kur buvo susirinkę apie 
7,000 juodmarškinių ir apie 
5,000 šiaip miestiečių, diktato
rius 
jam 
apie 
arba

Senatorius Barah pasiūlė tris 
Edge rezoliucijos papildy
mus visuotinam balsavimui.

Kol kas jis laikomas vadu tik 
dėl užsienio akių, bet savo 
rolę jau esąs pabaigęs ,
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VVASHINGTONAS, kovo 29.
Senatorius Borah šiandie 

imsiulė tris papildymus prie 
senatoriaus Edge rezoliucijos 
pavesti prohibicijos klausimą 
referendumui (visuotinam 
žmonių balsavimui).

Papildymai yra pavidale 
klausimų. į kuriuos Jungtinių 
Valstijų piliečiai turėtų duoti 
atsakymus, idant galutinai gin
čijamą prohibicijos klausimą iš
sprendus. Vienas tų klausimų 
yra toksai:

“Ar jus pritariate tokiam 
Jungtinių Valstijų konstituci
jos papildymui, kuriuo Aštuo
nioliktas papildymas (svaigina
mųjų gėrimų uždraudimas) bu
tų pašalintas arba visai atšau
ktas?”

Ateinantį piimadienį sonatoj 
teismų komisija pradės klausy
ti argumentų įneštais biliais 
prohibicijos įstatymui modifi
kuoti. Pirmu liudininku bus 
iždo vicesekrotorius Andrews, 
kurio žinioj yra prohibicijos 
vykdymas.

BERLINAS, kovo >29. 
Spaudos atstovui teko turėti il
gesnį pasikalbėjimą su vienu ! 
žymiu komunistu, ką tik parvy
kusių iš Maskvos, kur jis daly
vavo komunistų internacionalo 
vykdomojo komiteto suvažiavi
me. I

Tasai komunistų vadas sako, į 
kad Zinovjevo rolė kaipo ko
munistų judėjimo vado, esanti 
jau pabaigta. Suvažiavime pa
sirodę, kad kadangi Zinovje- 
vas nusiritęs nuo savo aukštos 
kėdės rusų komunistų partijoj 
ir “politbiure”, jis nebetekęs 
savo įtakos ir užsienių komu
nistiniam judėjimui. Jei Zinov- 
jevas dar losiąs rolę komunistų 
internacionale, tai tik nomina- 
lę, dėl užsienio akių, 
gi jis besąs tik 
riaus 
nistų 
kas.

Iš tikrųjų 
šiaudinis, ge- 

sakant, popierinis komu- 
internacionalo pirminin- 
Bet ir tokią popierinę ro- 
nebe ilgai lošiąs. Netru

kus jis bevaidinsiąs vaidmenį, 
panašų į Trockio.

O koki Rusijos vadų santy
kiai su Trockio yra šiandie, esą 
lengvai galima matyti iš seka
mo: Rusijoj dabar švenčiama 
aštuonerių metų raudonosios 
armijos sukaktuvės. Laikoma 
šimtai kalbų, rašoma daugybė 
straipsnių spaudoj, stiaipsniuo- 
se kalbama apie visus raudono

sios armijos didvyrius, apie vi
sus, kurie bent šiek tiek prisi
dėjo prie jos organizavimo ir 
padarymo tokios, kokia ji da
bar yra; kalbama apie Frunze 

.ir kitus komunistų generolus; 
giedama garbės giesmės dagi 
kai kuriems caro generolams;

* vienintelis, kurio vardas nie 
kur neminima. kurio nuopelną 
ir role raudonojoj armijoj vi 

sai užtylima, tai — Trockis. 
Taip atrodo, girdi, kad tartum 

j Trockis niekados nieko bendra 
A D MfiDI K A DADRIinTI 3U raudoną ja armija nėra turė- 
An llUnl RA rAnLIUUlIJięs. Taigi, kas atsitiko su 
DIDIfTI A D DAICQVnTI |Trockiu’ sako komunistų va- 
rin!\ I» nl! rnlLdlvUII plas, netrukus tas pat atsitiks 

-- - . įsu Zinovjevu. <

Trys vaikai užmušti 
traukinio katastrofoj

HOUSTON, Tex., kovo 29.— 
— Netoli Malone, Texas, ištru- į 
kęs iš bėgių susikūlė Interna-i 
tional and Great Northern pre- ‘ 
kių traukinys. Vagonų griuvė- • 
šiltose buvo rasti trijų užmuštų 
vaikų kūnai. Vėliau užmuštie
ji pažinta. Jie buvo iš Eureka,!? 
Tex.: Amet Freeman, 15 m., 
R. Hunt, 15 ir Jesse Gidden, 17. 
Jie, matyt, buvo susitarę va
žiuoti “svieto pamatyt,” ir 
važiavo pasislėpę prekių vago- 

ne.

Mussolini pareiškė, kad 
esą tik nusispiauti, kas 
jį ir fašizmą kalbama, I 
užsienių spaudoj rašoma. 

“Atėjo jau laikas”, sakė Mus
solini, “pasaulio opozicijos fa
šizmui burbulas pradurti. Visai 
natūralūs dalykas, kad tarptau
tinė demokratija, liberalizmas, 
laisvoji masonerija ir benamė 
plutokratija yra prieš mus nu
sistatę. Bet mes pareiškiame 
atsakingoms kitų valstybių vy
riausybėms: Jus turite pada
ryti tą patį, ką mes esame pa
darę. Jei jus norite gyventi, 1 
jus turite taipjau padaryti ga
lą savo kalbingiems parlamen
tams. Visą autoritetą jus turi- Į 
te atiduot vykdomajai 
džiai.”

| Apie bylą dėl nužudymo par- 
j lamento atstovo Matteotti fa- 
įšistų galva vengė kalbėti, pasa
kė tik, kad “tokių dramų turi 
kiekviena revoliucija”.

vai-

Nauja Lenkijos-Rumanijos 
saugumo sutartis

VARŠUVA, Lenkija, kovo 29. 
— Buchareste, Rumanijos sos
tinėj, tapo pasirašyta nauja 
Lenkijos su Rumanija tarpusa
vio garantijų ir apsigynimo su
tartis.

Panaši tų dviejų valstybių 
sutartis, kuri buvo pasirašyta 
kovo 1921 m., šiemet pasibaigė.

—----------- /_
Konkurencija amerikie

čiams Meksikoj
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

29. — Viena meksikiečių kom
panija padarė kontraktą su Vo
kietijos Siemens elektros-plieno 
konsernu įsteigti čia elektrinį 
geležies ir plieno fabriką ir lie
jyklą. Tiipinamosios krosnys 
ir visos mašinos bus pagamin
tos Vokietijoj ir, pargabentos 
čia, bus vokiečių ekspertų 
operuojamos.

Amerikos biznininkai žiuri į 
. Itai kaip į negeidžiamą vokiečių 
,i lkonkiirenci.il). Meksikoj.

Orleano kunigaikštis, 
pretendentas į Fran

cijos sostą, mirė

Naujienos pagelbės jums.
Desėtkai tūkstančių Naujienų' RiaUŠČS Paryžiuj dėl ko- 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną.

munisty laimėjinYo

PARYŽIUS, kovo 29. Ko- 
ną. Parašykite į Naujienas ką munistų minioms vakar džiu- 
hirit parduoti, o pirkėjų atra- Igaujant dėl išrinkimo dviejų 
sil greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

komunistų parlamentai), nacio
nalistų ir katalikų jaunuome
nė suruošė kontrdemonstraci- 
jas, — ir prasidėjo riaušės. Po
licijai riaušes malšinant vienas 
“jaunųjų patriotų” organizaci
jos narys buvo užmuštas.

Nusižudė 93 metu žmogus

PARYŽIUS, kovo 29. 
lermoj, Sicilijoj, mirė 
Orleano kunigaikštis Liudvikas 
Filipas, pretendentas į Franci- 
jos sostą. Jis buvo 57 metų 
amžiaus.

Orleano kunigaikštis, apie 
kurį spietėsi Francijos monar- 
chistai ir vedė intrygas sugrą
žinti Francijoj monarchiją, bu
vo ištremtas iš Francijos prieš 
keturiasdešimt metų.

Pa- 
vakar

AUTOMOBILIS UŽMUŠĖ 
FARMERĮ 

.......k... .....

IRONVVOOI), Mich., kovo
— Vieškely, šešias mylias

29. 
nuo 

čia, buvo automobilio užmuštas 
farmerys, Motiejus Rajala, 39 
metų amžiaus. Jo trylikos me
tų sūnūs, kurs kartu su juo va-

PEORIA, III., kovo 28.
Eureka miestely vakar nusižu
dė, pasikardamas, senas, 93 me- žiavo rogėmis, buvo nublokštas 

tų amžiaus, Šilas W. Leighton. šalin, bet mažai teužgautas.

■įįįįį

[Pacific and Atlantic Photo],
Ly.i de Rutti, žymiausi Vokietijos krutamųjų paveikslų ak

to ra, kuri šiomis dienomis atvyko į Ameriką. Ji paeina iš gra
fų giminės.

Caro “ochrankos" galva 
dabar “čekos” viršila

Rumiancev, kurs buvo pasmer
ktas sušaudyti, specialistas 
socialdemokratams šnipinėti.

RYGA, kovo 29. — Iš Ekate- 
rinoslavo praneša, kad Rumian- 
ccvas, caro laikais 'buvęs politi
nės “ochrankos” viršininkas, 
kuis buvo bolševikų tribunolo 
pasmerktas sušaudyti, dabar

Paryžiuje du komunistai Bergeris už špionažo
išrinkti parlamontan akto atšaukimą

Komunistų kandidatai gavo arti ’
1 ’/z tūkstančio balsų daugiau — Socialistų 
už oponentus

PARYŽIUS, kovo 29. 
tik įvykusiais Paryžiuje 
mais atstovų į parlamentą, už
imti vietas dviejų mirusių at
stovų, antrajame rinkimų aps
krity laimėjo komunistai, pra- 
vesdami du savo kandidatu, 
Fournierą ir Du Closą.

Komunistai surinko 63,256 
balsus, tuo tarpu kai nacionalis
tų ir fašistų kandidatai, Keri- 
Uis ir Raynaud, gavo tik 61,- 
718 balsų.

Ką 
rinki-

Meksika nugina žinią 
apie koncesijas Japo

nams Kalifornijoj

Lietuvos žinios
TRUMPOS ŽINIOS 

Iš KAUNO
Klerikalai slaptai rengiasi 

prie atviros diktatūros.
Seime vasario 26 d. fede- 

rantų “tėvas” Ambrozaitis pa
vadino Seimo pirmininką, kuris 
kaitų yra ir vice-prezidentas, 
kriminalistu ir 
dais. Paprasti

panašiais var- 
piliečiai gautų 

kalėjimo, jei 
i minis-

jau sovietų valdžios susimiltas, j sunkiųjų darbų
Mirties bausmė jam buvo pa-1 taip pavadintų bet kurį 

keista penkeriais metais kaleji-■ terį. 
mo. Tai buvo šių metų sausio 
27 dieną. Mėnesiui nepraslin-' Seime vasario 26 d. 
kus, vasario 21 dieną, buvęs kad federantų vadas 
Varo “ochrankos” galva, kurs zaitis turėjęs kriminalinę bylą 
Denikino laikais pasiuntė į už savo darbus. Jis (atst. Su* 
“kitą pasaulį” nemaža komu-j gintas) būdamas 
nistų ir kitų revoliucininkų, ga- teismo tardytoju, 
vo naują amnestiją. Šį kartą dęs. Už tą žinią 
jis buvo ne tik visai bausmę1 puolė kumštimis 
dovanotas ir iš kalėjimo paleis- Sugintą, 
tas, bet dar buvo paskirtas at
sakingu valdininku Charkovo'žiavimas paskyrė 
“čekoj”. |Šeinio rinkimams

Jo paskyrimą “čekos” valdi- tančių litų, 
ninku aiškina tuo, kad sovie-| Vasario 28 d. Janavoj įvy- 
tams esą reikalingi specialistai (ko pasekmingas socialdemokra- 
socialdemokratų organizacijoms tų,mitingas. Dalyvavo apie 600 
šnipinėti.

—Atstovas Sugintas (v. I.) 
pasakė, 
A m b ro

Raseiniuose 
tą bylą tar- 

federantai 
mušti atst.

—Ūkininkų Sąjungos šuva- 
busimiems 

šimtą tuks-

žmonių, tiek pat į salę netilpo, 
kuriuos policija išvaikė. Įkur- 

Broliy piktadarybė išėjo tas i),of sąjungos skyrius, į 
i aikštp narių.

I I -* Teko sužinoti, kad darbi
ninkų priešai nori išstatyti gra
žiais vardais sąrašus kad tuo 
budu suskaldžius darbininkų 
balsus.

—Vasario 28 u. Šiauliuose 
įvyko Odos Pr. Darbo Sąjungos 
skyrių atstovų suvažiavimas. 
Visais balsais, vienam susilai
kius, nutarta prisidėti prie Am
sterdamo Profesinių Sąjungų 
internacionalo. —[Sd. .

i

ŠIAULIAI, kovo 14 [ŠN . — 
Bambalų kaime, Kruopių valą., 
1923 metų laipkričio men. din
go J. Losbergas. Jis gyveno su 
kaimynų .1. ir P. Stankų sese
ria nevedęs. Tuo metu jos ne
buvo namie, o jai sugrįžus bro
liai pareiškė, kad jis išvažiavęs 
Latvijon, šių metų sausio mė
nesy Stankui buvo įtarti Los- 
bergo žuvime.

• Policijai suareštavus J. Stan- 
pasakė, jjg prjsjpažino nužudyme

\VASHINGTONAS, kovo. 29.
kongresmanas

|Victor Berger, iš Wisconsino,
'įnešė atstovų bute rezoliuciją 
atšaukti karo metams priimtą 
špionažo įstatymą. •

Berger savo-kalboj
kad tasai špionažo aktas esąs j()> nes, ^k, nenorėję, kad su 
pikčiausias ii neleinčiausias, jtl seserja gyventų. Kad geriau j 
koks kada buvęs Jungtinių I-* padengus nusikaltimą, kartu’ 
stijų kongreso priimtas.

Traukinio katastrofa

nužudė ir jo arklį, kuriuos už- Penki 
kasė darže. Atkasus J. Losbergo 

Socialistu partija laimė- 'griaučius rasta perdaužtas I
jo 4,000 nauju narių kiaušas ir apie kaklą apsukta 

----------- ‘ j virvė. P. Stankus buvo išvykęs'
Latvijon ir priėmęs jos piliety-

nu-
NEW YORKAS, kovo 29.

Lankąsis čia laikraščio Amer- bę. Dabar iš ten gabenamas 
• ican Appeal administratorius .L baudimui už žmogžudybę.

Mahlon Barnes pranešė, kad 
per praeitus metus, nuo kovo 
ji, 1925, iki kovo 1, 1926, So-1 
cialistų partija Amerikoj gavus 
iš viso 4,000 naujų narių. Par
tija paaugus ne tik naujų narių 

; skaičium, bet ir naujų skyrių.WASHINGT()NAS, kovo 29.
— Praeitą šeštadienį laikraščiai i
paskelbė telegrama iš San l)ie-!TA . . » i
go, Cal., kad Meksikos vyriau- 0™^ ąukstŲ aeropla- 
sybė davus vienam Japonų siu- BHS, Į.’llbcilS 40 ŽIUOIllŲ 
dikatr.i konce.si j «j. Hidel12
milionų akrų, žemes plotui že- 

nąutinšj Kalifornijoj. Del tos( 
žinios Washingtono sferos ėmė 
nervintis, patriotinė 
vaipais skambinti.

Meksikos
Washingtone, Tellez, 
pareiškė, kad ta žinia apie su
teikimą koncesijų japonams Že- 
mutinėj Kalifornijoj 
gryniausias absurdas.

spauda

ambasadorius 
šiandie

esanti

I1AAGA, Olandija, kovo 29. 

— FokkOio aeroplanų dirbtuve 
stato dviejų ankštų aeroplanų, 
kuris galės gabenti 40 pasa- 
žierių. Viršutiniame aukšte 
bus miegamosios kabinos. Ae
roplanas bus vartojamas išim
tinai nakties kelionėms. To ae
roplano savininku busianti vie
na Amerikos kompanija.

Meksikos žemės įstaty
mas įėjo galion

Chica-gai ir apielinkei olicia- 
i lis oro biuras šiai dienai prana-

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
29. Įstatymas, kuriuo regu
liuojama svetimšalių žemės 
nuosavybės teisės Meksikoj, 
šiandie tapo oficialiai paskelb
tas ir įeina galion.

žmonės užmušti, astuoni 
sužeisti Brazilijoj

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, kovo 29. — Telegrama iš 
Itajubos, Minas Geraes valsti
joj, praneša, kad traukinio ka
tastrofoj, įvykusioj 
Mineiro geležinkely,

cAlGARY, Alberta. Kanada, nes buvo užmušti 
kovo 29. Victoria Parke va
kar sudegė Emmerto arklidės, 
kuriose ugny žuvo keturiolika 
reisinių arklių.

14 arkliu sudegė
Rede Sul 

penki žmo- 
ir astuoni 
Traukinio

vienas antros
pavojingai sužeisti.
lokomotyvą ir
klasės vagonas, ištrukę iš bėgių 
nusirito 200 pėdų j pakalnę.

Dalinai apsiniaukę; apie va
karą galima laukti sniego; ne
didelė temperatūros 
vidutinis

Vakar
kai sieke

atmaina;
mainąsis vėjas.
temperatūra vidutiniš-
32° F.
saulė teka

Del Latvijos pilietybes
RYGA, Latvija, kovo 29. — 

Socialdemokratų frakcija įnešė 
Latvijos seime pasiūlymą, kad 
visi asmens, gyveną Latvijoj

5:38, lei- nuo 1924 metų, butų pripažinti 
i Latvijos piliečiais.

si and i o 
džiasi 6:12 valandą.

KODĖL PER NAUJIENAS .
YRA GERIAU SIUSTI PINIGAI

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

lkonkiirenci.il
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Jei jums yra nusibodę 
paprasti...

Pastabos

PRODUKTAS kuris yra nuolat ir nuolat 
vartojamas pasidaro kompanijonas.

Taip yra ir su Helmar...jis užkariauja su 
pirmu pabandymu ir pasilieka ilgiausiame 
susipažinime.

Nuo ilgumo laiko jis nenukenčia.. .arba 
įprotis nesugadina jo< geros ryšies ir jie 
pasilieka malonus kaipo geriausi cigaretai!

Susipažinkit Su

Helmar
Karalienė Žymiausių Cigaretų

Nėra Nieko Geresnio
PAIN-EXPELLERĮ 

Vaizbaženklis ireg. J. V. Pat. Biure.
Trinkite juomi nuo reumatiškų skausmų, pečių diegimo, sus

tingusio sprando, neuralgijos ir apšlubitno. Pain-Expe!leris pra
vydavo šalin skausmus jau tuomet, kai diedukas buvo dar vaiku!

35c. ir 70c. vaistinėse.
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizhaženkliu.

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

DR. J. F. KONOPA CHIRURGAS IR
XpAV Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis,'nosj 

1 jr ger]<]ę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Mihvaukee Avė. ir Dickson St. 

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

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai 
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Reauty”. Dykai pareikalavus.

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

tj, arba savo išnešiotojui sykj j mėnesį 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 laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

Kame dalykas, kad pastarai
siais laikais komunistai labai 
buvo pradėję kalbėt ir siūlytis 
remt socialdemokratų kandida
tus j Lietuvos seimų? Socialde
mokratus iki šiol juk jie vadi
na “sočiai pardavikai s”... Išro
do, kad tai čia bus nauja gudri 
komunistų “strategija“. Su šita 
“strategija“ jie norėtų apdumt 
žmonėms akis ir gelbėt save 
nuo bankroto. 

* ♦ *
Kaip žinome, socialdemokra

tai Lietuvoje vis kaskart dau
ginus gauna rėmėjų ir dau
ginus Lietuvos rinkiniuose lai
mi. Tad šitie socialdemokratų 
laimėjimai kaskart komunis
tams vis skaudesnj smūgį Už
duoda. 

♦ ♦ ♦
Taigi komunistai žino, kad 

socialdemokratai gali daug ir 
sekančiuose rinkimuose laimėt, 
o tai jiems reiškia smugj, nes 
juo jie daugiuus socialdemo
kratus šmeižia, tuo žmonės 
dauginus socialdemokratus re
mia. Todėl socialdemokratų 
laimėjimus komunistai norėtų 
nuo žmonių akių kaip nors 
uždengt. Ir jegu jie save iš
pirštų rinkimuose į seimų so
cialdemokratų kandidatus 
“remt“, tai po rinkimų, kuo
met socialdemokratai laimėtų, 
jie Kirtusi, kad socialdemokratų 
kandidatai buvo išrinkti jų (ko
munistų) balsais! Taigi, čia ir 
matėsi visa komunistų “strate
gija“.

* *. *

Jeigu kas mano, kad skun
dimais komunistus policijai ar
ba tampymu į teisina juos pa
mokys doros, tai daro stambių 
klaida. Tokiuose atsitikimuose, 
komunistai gauna progos tik 
pasinaudot, ir apšauk t save 
“kankiniais“ už “darbininkų 
reikalus“. Tokiuose atsitiki
muose jie turi progos šaukt, 
kad jų priešai, neįsteng
dami juos “sumušt Žodžiu“, 
šaukiasi policijos ir teismo pa- 
gelbos. Ir čia jie gauna pro
gos iš mažai protaujančių žmo
nių pasižvejot dolerių i savo, 
kišenių “apsigynimui“. Taigi, Į 
geriausia banda tiems nepraust-l 
barniams yra kaip kad “Nau
jienos“ patarė — tai neit ir jų 
‘prakalbų“ neklausyt. Rimtesni 
ir protingesni žmonės jau se
niai taip daro.

Nesykį pastebėta musų spau
doje statant komunistams rei
kalavimų, kad jie melus ir šmei
žimus atšauktų, arba savo kal
bas paremtų prirodymais. Bet,1 
rodos, tai bereikalingas darbas.1 
Iš komunistų prašyt prirody-i 
mų, tai tas pats, kų iš nuogo 
prašyt marškinių. Atšaukti gi 
melus, tai butų stebuklas, kad 
jie tai padarytų, nes jų tikslas 
yra melus skleist. Ir jie sten
giasi paskleisi jų kuodaugiau- 
siai ir kuoplačiaUsiai.

# >!< >•:

Komunistai per gyvų gvolta 
nori savo draugus įstatyt į SLA. 
Pildomųjų Tarybą. Tuo tikslu 
jie griebiasi visokių “strate
gijų“ ir nemažai šmeižimų pa
leido apie SLA. viršininkus. Čia 
reikia pasakyt, kad, kuomet 
S|LA. nariams įkirės komunistų 
šmeižimai ir kėlimas trukšmo 
organizacijos viduje .šmeiži
mas jų viršininkų (šmeižimus 
jie vadina “kritika“), tuomet 
jiems priseis panaudot visuo
tinas balsavimas, kad visus 
trukšmadarius ir šmeižikus ant 
kart išluos iš organizacijos lau
kan.—Kalvis.

Del 
Odos ligų
žmonės* kurie turi om

metu eilę minim ramu mieifH •• 
ilsj bevnrtoilani' (mluin Olr'fment 
Jis prašalina niežėjimą tuojau, su
minkština ir gydo odą kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Ointment ' yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, Išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi 
mų, šašų, dedervinių, žsdzdų ir t. t. 
JJ jus negalite gauti Cadum Oint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avcnue, New York.

PIANU SAVININKAMS
Reikalaukite Naujo 

Kataliogo
Lietuviškų Volelių dėl 

Grojiklių Pianų.
Naujam Katalloge rasite pilną su
rašą visų Lietuviškų Volelių pada
ryti! Amerikoje. Katalibge telpa 
daug naujų dainų, giesmių ir šokių 
muzikos.

PRISIUSIME VELTUI
Tunijam ir Tuisom pianus

Turime geriausius pianų mekani-, 
kus, kurie atlieka užtikrintą dar
bą, už teisingu kAiną. Jai Jūsų 
pianas reikalauja pataisymo ar tu- 
nijirno šaukite Canal 6982 arba 
Lafayette 3J71.

THE PEOPLES
FURNITURE 00.

PIANŲ SKYRIUS
1922-32 So. Halsted St. 
4177-83 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.--------------—----- - /

SULPHUR IŠVALO ODĄ 
LASAI GREIT

Nuo didelių odos su- 
skirdimų, spuogų ir iŠ- 
bėrimų ant veido, ka- 

?klo, rankų ar kitų kū
no dalių, jums nerei
kia laukti dėl palengvi
nimo nuo kentėjimų ir 
nemalonumų, pareiškė 
žinomas odos specialis- 

lV'4 tas. Uždekit biskutj 
' / Mentho-Sulphur ir pa- 
' ' gerėjimas pasirodys 

sekamą dieną.
Nes jis yra ligų perų naikintojas, 

nieko nėra geresnio kaip šis sulphur 
prirengimas. Kaip tik jį uždėsite, 
gijimus tuojau prasidės. Tiktai tie 
kurie turi nematomas edos ligas gali 
žinoti kaip geras yra šis Mentho- 
Sulphur. Net labai nemalonus niežai 
tuojau išdžiūsta h- nubyra.

Gaukite slovikėlį Rowles Mentho- 
Sulphur nuo bile kokio gero aptieko- 
riaus.

Pabandykit Mentho-Sulphur, pama
tysit ką tai reiškia dėl jūsų. Atsiųs
kite dėl jo kuponą. Iškirpkite tuojau.

Whitehall Pharntncal Co. lAvlrai* 
598 MadiHon Avenuc
’dZpJ’n- Vj Išbandymui

Ataiųskrte man dykai sampelj Mentho- 
Sulphur.

Pranešimas Jogei
JOHN J. ZOLP

Važiuoja Gegužės menesyje su 
exkursija Lietuvon didžiausiu lai
vu pasaulyje ir ypatiškai patar
naus kelionėje. Kurio manote 
važiuoti, prisidekite iš anksto, kad 
galima butų sutvarkyti pasus ir 
kitus kelionės dokumentus.

Sąžiniškas patarnavimas 
visuąse reikaluose 

Padaromi ir užtvirtinami 
įvairus dokumentai.

Parduodami namai, lotai 
ir farmos

Ęerkami ir parduodami morgičiai, 
bonai ir Šerai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., 

Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, ILL.

Smagiausia Ekskursija
LIETUVON

Jai Bus Naujienų Ekskursija
Gegužio-May 15 dieną, 1926

WHITE STAR Linijos Laivu MAJESTIC

J. J. STRAZDAS, Generali 
Naujienų Agentas, Detroit 
Mich. bus šios Ekskursijo. 
vedėjas ir palydovas. Jis 
taipgi aprūpina detroitie- 
čius prisirengimo reikalais, 
padaro reikalingas popie 
ras, parduoda laivakortes ii 
gelžkelio tikietus ir suteikit 
patarimus visuose kelionės 
reikaluose.

Jo adresas:
1711 — 24th Street, 
Detroit, Michigan.

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

...............................   Atkirp čia .................................. ...............
Data: Kovas 30, 1926

M
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Dressmaking & Millinery
7017 So. Western Avenuc 

Tel. Prospcct 8289
Darome moteriškai dreses pa- 1 

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

WABASH GELŽKELIS
i * 1

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

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

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

KELIONĖ NUO NEW YORKO 1 O/L
KLAIPĖDON IR ATGAL 1OV

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

įu   ’Pt—>i—M—me—>m— niurir—‘
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Reikalaudami

RAKANDU
Skaitytojų Balsai

[Už Išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

i

Lankykite Didžiausias
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir šluojamų mašiną. Ir vi 
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina 
mos. Patarnavimas mandagus; I.eng 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

1177-83 Archer Avenue
Kampas Riehmond Gt.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms 
TEN IR ATGAL TIKI ETAI 
N L’ Ž E MINTOM1S KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas 
NORTH C. E R M A N

LLO Y D
100 N. LaS’alIe St.. Chieago, Iii.

arba prie vietinių agentų

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyjai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite »r persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
plei kanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai. 
* I)r. W. Yuszkiewicz, 
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Dar dėl SLA. iždininko 
kandidatūros

Kiekvienus biznis, kiekviena 
organizacija tuvi iš kalno pasi
rinkus sau advokatų, šioje ga
dynėje nors ir geriausiose są
lygosi' ir tvarkoje atsiranda 
bėdų ir nesusipratimų, štai, jus 
paskolinot kam nors pinigų. 
Jis ne tik prižada juos sugrą
žinti, bet prižada ir trejus-do- 
vynerius nuošimčių. l’žtatų 
biznierius išduoda čekį, kuri 
neatmokėjus galima jo visą 
Lizoj aukštyn kojom apversti 
ir j j, ar ją j šaltąją patupdyti.

kelis centus, lyg Alvito ubagui 
per Šventos Onos atlaidus. O 
jų muzika, tai tikra kačių mu
zika ir žmogui, kas yra girdėjęs 
geros muzikos, tai pro šalį ei
nant nenoroms reikia leistis į 
kojas, 'lai viena lietuvių gužy
nių įrengimo yda.

Paskui, kur lietuviškų mote
rų etiketo supratimas, būtent 
tų, kurios eina per biznierius 
kaulydamos pinigų nupirkimui 
dovanų ypatai, kuriai rengia
ma “surprise palty”? Jeigu pa
našios moterys bent truputį eti
ketą suprastų, tai raustų iš 
gėdos rankiodamos iš žmonių 
pinigus bereikalingiems daik
tams. Prisi ubagavę pinigų 
tokiu nevisai švariu budu, jos 
.perkasi dovanas be mielos 
brangias. Perka “dining ruimų 
setus”, perka pianus ir tt. Galų 
gale gal ir namus pradės pirk
ti. Perka ypatai dovanas, ne-

itėjo laikas, o pinigų skolin
tojas neduoda neturi. (Lauksi

parduos biznį ir pinigai ne-, pirkimui surenka daug, 
grįš.
čia pas valstijos prokurorą; Kad Laucevičiaus, 
eik pas privatinį advokatą iv domaičio paminklui, 
atiduok pusę jam pinigų už iš- budu tos rūšies 
kolektavimą. c

žinodamos, ar verta ta ypata, 
ai-' ne. Pinigų minėtų dovanų 

Apie 
Skųskis policijai, jį siuu- 200—300 dolerių ir vis vėjams, 

valstijos prokurorą; Kad Laucevičiaus, ar šerno-A- 
tai jokiu 

kūmutės tiek 
pinigų nesurinktų!

'lai antra yda lietuviškų guNieko nejNidarysi, jei drau
gijoj nesiranda nario, kuris yra žynių rengimo, 
advokatu, bet musų SLA. or-1 o dabar kvietimas žmonių į 
ganizacijoj mes turime. SLA minėtas gužynes. Kviest kvie
tini didelį turtą ir varo biznį eia visus ar pažįstamus, ar ne, 
skolindamas pinigus. Paskolini-Yy įjų eina jr atneša 2—8 dok, 
mui neįeik advokato, juos sko- 0 prisikvietus visokių nežinomų] 
lintojas priims be jo, bet >t-(“munšainierių”, 
ėmimas bus sunkus, be advo- apteršta ir kitų 
kato neapseisi. Koks yra išro-'sugadina. Be to lietuviškų šu
kavimas, jei SLA. laiko iždi-'r __ ____ __ _
ninku žmogų, kurio reikalus dar kokią gudrybę 
turi atlikti ramdomasis advo- Ypatiškai arba per telefoną už-i 

i vyrą, sakyda-! 
mos: “Ateik, bus visokių mer
ginų jaunų, gražių” ir tt. 

|() nuėjęs tai buk “šiur”, kad-| 
rasi nusigėrusių dideliais kum
piais, nevisai išsipraususių, 1 
lyg Rusijos žandarų, bliuzui-1 
jaučių “misiukių”, arba kelis 
tuzinus gyvanašlių. Taip saky
damos jos bemano, kad vyrai 
mergini/ niekuomet nematė.

atlikti
? Kam varginti du žnio-( kviečia augesnį 

nes ir abiem užmokėti, kuomet 
iždininku galima išrinkti savo 
narį, kuris yra advokatu. Iš
rinkimas iždininku advokato 
sutaupys organizacijai daug pi
nigų, o jie visada reikalingi.

Mes turime SLA. keletą na-J 
rių advokatų ir vienas yra nei 
kandidatu į iždininkus, šis kan
didatas v ra advokatas Kaziui įr
ras Gugis iš Chicagos. Iki šiol 
nieks nedrįso nė per pusę lu
pų ištarti prieš netinkamumą 
ii. G ugi o. Adv. Gugis žino vi
sas iždininko pareigas ir jas 
galės tinkamai eiti. K. Gugis 
yra advokatu per daugelį me
tų. SLA. bus garbė turėti iž
dininku advokatą Gugį. Jei 
nerime turėti atatinkamą žmo
gų, gerai vedamas atskaitas, 
prižiūrėjimą, kad nežūtų pa
skolinti pinigai, balsuokime vi
si SLA. nariai narės už adv. 
K. Gugį. Žiūrėkite, kad jūsų 
balsas eitų jums patiems ant 
naudos. Jei adv. K. Gugis bus 
iždininku SLA., tai musų bal
savimas neis dovanai. Mano 
balsą gaus tas, kuris bus iždi
ninku, o juo bus adv. K. Gu
gis.—Trysdešimts šeštas.

“SURPRISE PARTY” EPIDE
MIJA

Pastaruoju laiku pas lietu
vius įėjo madon rengimas taip 
vadinamų “suprise party”. Ant 
laimės ar nelaimės, ir man te
ko jose dalyvauti. /Taigi aš ir 
noriu savo nuomonę išreikšti 
apie minėtas “parties.”

Man regis, kad aš bandysiu 
porą žodžių tarti iš negatyvas 
pusės. Paprastai musų kores
pondentai apie panašius nuoty
kius visuomet kalba pozityviai. 
Lygiai kaip anais metais tūlas 
draugelis parašė žinią apie 
Universal State banko atidary
mą, buk tai bankas įdėjęs to
kias duris, kad nežinia nė kaip 
įeiti! Juokai!... Arba jeigu rašo 
apie “surprise party“, tai bijo 
pasakyt teisybę, nes iš tiesų, 
gali kitą kartą neužkviesti, tai, 
ir rašo — buvo puiki “palty” 
p. C. ar ponia K. surengė “sur
prise party”. Gavo tokias ir 
tokias dovanas, ir t. t.

Kiek man teko susipažinti su 
minėtų “parties” dvasia, tai 
nenoroms reikia pasakyti, kad 
tos lietuviškos gužynės dvokia 
kokiu tai Stock Yardų kvapu. 
Vieni muzikantai, kurie yra už- 
kvieėiami į minėtas “parties”, 
jau užteršia visą atmosferą 
lįsdami kiekvienam atėjusiam 
žmogui į akis, kad tasai duotų

tie kampus
žmonių ūpą

žynių rengimo moterys ir štai
> vartoja.1

Prikviest prikviečia žinomų ir 
nežinomų apie 156 !20(> ypatų,! 
tai nei prie stalų žmoniškai 
neatsisėda; tuomet į skiepus,! 
kaip kriminalistus grūda, kur 
tvankus oras, ir moonshaino 
kvapsnys slopina sielą.

Mano manymu, jeigu aš my
liu savo draugą, tai aš pasikvie
sčiau ir pamylėčiau kaip drau
gą ne su kitų pinigais; ne ki
tiems lendant į akis. Juk kokia 
čia malonė, jeigu mano povą 
draugas nupirks kitų pinigais 
dovaną, arba kaip gali jaustis' 
pirkdamas?

Ant galo aš noriu pridurti, 
kad aš visai nepriešingas pasi
linksminimams, bet reikia, kad 
pasilinksminimai nebūtų išėję 
iš etikos ribų. Gi už tokių 
‘party” rengimą lietuviai turė
tų raust iš gėdos. Lietuvio 
dvasia, daugumoj, kad bile’ 
kaip, o kad kilniau, gražiau,— ' 
tai jie nepaiso.

Tai visa, ką norėjau pasaky-' 
Ii. Tatai nepykite lietuviškų 
gužynių rengėjos, o jeigu ir 
rengisite bandykite švares
nėje formoje jas rengt.

—Petras Miknaitis.

BOHEMIAN
APYNIŲ
SKONIS

PuriTan 
Malt

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS
Geriausios 

rųšies 
Reikalaukite nuo bi
le kokių pardavėjų

Nėra kito Šaltinio, 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Ekstra 
Ekonomija

Taupykit Vynioklius dėl Dykai Premijų

Yra daugiau tikro muilo j Ame
rican Family, negu bile kokiame 
kitame muile kokį jus perkate. 
Jus dėvėsite savo skalbinius eks
tra visą mėnesį. Taupykit vyniok
lius ir panels ir išmainykit juos 
Balandžio 8 iki 17 įskaitant j nau
dingas dykai dovanas.

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. 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
tarimas, dar ir 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir 'mergi
noms, kreipki
tės, <> rasite pa
galbą.

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

Tel. Blvd. 3138
M. VVoitkievica- 

BANIS
AKUAERKA

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

3113 South 
Halsted St.

KIRK’S

AMERICAN
FAMILY

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chieago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

DR. HERZMAN^

SOAP
ŠMOTUOSE ARBA SKIEDRELIŲ FORMOJE

■a

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt R<1.
Ąrti St. Louis Avė.

CHICAGO, 1LL.
___________ j_______

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Lietuviai Advokatai

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

K.
ADVOKATAS

Miešto Ofi sas
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

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

Gyvenimo V lėta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie 
ną vhkarą, išskyrus 
Nedėliomis nuo 9 iki

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Tel. Y&rds 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų i ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHtNSKAS
LAWYEIi

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasanskas) 
ADVOKATAS

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

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

. A. OLIS
Advokatas

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

J. P. VVAITCHES '
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pullman 5950 
10^56 S. Michigan A v.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir\ nuosavybes teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 Halsted St., Chieago 
Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

n ,  —, ........... ■ —/

Gydytoja Kabinetas
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

■ ■ NN Z
LIETUVIAI DAKTARAI

Narnų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

~...................
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 4Gth St. „ Chieago, 111^

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

Tz . j l nuo 9 ikt II vai. ryte; 
Valandos į nuo 5 g Val. vakare

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia 

i. »■ ......——
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm

j Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė, C
VALANDOS: C

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare H

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chieago, III.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

— IŠ RUSIJOS —
Gerai lietuviains žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

3110. Naktj
Drexel 0950 

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

/—— '
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000
........... i —

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chieago 
arti 31st Street

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

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

Phone Canal 1718-0941 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Butkus Undertaking
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th St., Chieago, III.

Viskas, kas reikalinga prie p^> 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan- 
doje. Tel. Canal 3161

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

Mrs. Winslow*s 
Syrup
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NAUJAS SMŪGIS NACIONALISTAMS 
FRANCIJOJE

“Draugas” rašo:
“Lietuvos Komunistų par

tijos slaptoji konferencija, 
įvykusi Sausio mėnesyje, nu
tarusi laike rinkimų savo 
žmones ir savo balsus sublo
kuoti su socialdemokratais. 
Lietuvos sacialdemokratai tą 
dėjimąsi turėjo viešai atmes
ti, bet tikrumoje su komuni
stais susitarė ir raifka ran
kon veikia.”

VARŽYTINĖS.TARP DVIEJŲ KRAATUTINYBIŲ

BRIAND’O KABINETAS TURĖS GRIŪTI

SOCIALISTAI IR KOALICIJOS KLAUSIMAS

Paryžiuje pereitą sekmadienį antruose papildomuose 
rinkimuose į atstovų butą laimėjo du komunistų kandida
tai. Pirmuose rinkimuose, kurie įvyko prieš savaitę laiko, 
buvo negavęs daugumos nė vienas kandidatas, todėl bal
savimas turėjo įvykti antrą kartą.

Du išrinktieji komunistų atstovai užims vietas dvie
jų nacionalistų, dėl kurių mirties tame distrikte reikėjo 
daryti papildomuosius rinkimus. Nacionalistai tapo tenai 
sumušti dėl to, kad, kaip praneša telegramos iš Pary
žiaus, radikalų vadas Herriot ir socialistų vadas Blum 
patarė savo partijų balsuotojams arba susilaikyt nuo bal
savimo, arba atiduot savo balsus už komunistų kandida
tus, bet nieku budu nebalsuot už dešiniuosius.

Iš kur Marijonų laikraštis ži- 
I no, kad sociiddemokratai “su 
komunistais susitarė ir ranka 
rankon veikia”?

Šiomis dienomis Liet. Komu
nistų partija paskelbė spaudoje, 
kad į jos “bendro fronto” siūly
mą socialdemokratai nesiteikė 
net duoti atsakymą. Socialde
mokratų gi organe buvo apie 
tą pasiūlymą pasakyta, kad tas 
siūlymas yra “provokacija”, ku
rios darbininkai privalą saugo
tis (apie tas buvo rašyta “Nau
jienose” ir kituose Amerikos lai
kraščiuose).

Akivaizdoje šitų faktų “Drau
go” tvirtinimas, kad socialde
mokratai “susitarė” su komuni
stais, yra melavimas per akis. 
Ar gražu kunigų laikraščiui taip 
elgtis?

•• ••• w

[Pacific and Atlantic Photo]
Sidi Mohammed, Morokos su

kilėlių vado Abd-el Krimo bro
lis, sakoma, tapęs sušaudytas.

VĖL “BENDRAS FRONTAS”.

Antradienis, KovS 80, 1926

SKIRIASI SU SAVO 
“TAVORŠČIAIS”.

Aiškus dalykas, kad tas rinkimų rezultatas anaiptol 
nereiškia, jogei komunizmas Franci joje einąs stipryn. Te
legramos pažymi tą faktą, kad komunistai kalbamame 
distrikte šį kartą gavo ne daugiaus balsų, kaip per pasku
tinius visuotinus rinkimus. Jie laimėjo tiktai ačiū radi
kalų ir socialistų pagalbai.

Reikia žinot, kad Francijos sostinės gyventojai yra 
keistoki piliečiai. Paryžiuje beveik nėra stambios pramo
nės, ir todėl nėra skaitlingo industrinio proletariato. Mi
nios gyventojų tenai susideda iš smulkių savininkų, inte
ligentų, valstybės tarnautojų ir vadinamųjų “rantjė” (gy
venančių nuošimčiais nuo įvairių indėlių). Paryžiaus 
priemiesčiuose gyvena ir apsčiai darbininkų, kurie tačiau 
yra užimti daugiausia smulkiose industrijos ir prekybos 
įmonėse.

Tos žmonių minios yra linkusios politikoje eiti į kraš- 
tutinybes. Daugiausia pasekėjų tarp jų turi kraštutiniai 
dešinieji ir kraštutiniai kairieji.

1924 m. gegužės mėnesio rinkimuose, kuomet visoje 
Franci joje radikalų ir socialistų partijos sumušė atžaga
reivius, Paryžiuje daugumą vietų laimėjo Poincarė šali
ninkai. Tuo pačiu laiku tame didmiestyje turėjo gero pa
sisekimo ir komunistai. Kone tris ketvirtadalius komu
nistų frakcijos parlamente, susidedančios iš 26 žmonių, 
sudaro atstovai iš Paryžiaus ir jo priemiesčių. Kitose vie
tose Franci joje, ypatingai stambiosios pramonės centruo
se, komunistai yra visai silpni.

Taigi ir šį kartą tame Paryžiaus distrikte, kur rei
kėjo rinkti du nauju atstovu į parlamentą, varžytinės 
tikrybėje ėjo tarp dviejų kraštutiniausių partijų — na
cionalistų ir komunistų.

Kadangi nacionalistai Francijoje dar tebėra stiprus 
ir pavojingi demokratinėms partijoms, o komunistų nie
kas tenai nebijo, tai tos partijos ir nutarė geriaus pa
remti komunistus, negu leist laimėt nacionalistams.

Dešiniųjų pralaimėjimas Paryžiuje yra skaudus 
jiems moralia smūgis. Tai yra smūgis taip pat ir dabar
tinei Francijos valdžiai, kuri sabotažuoja radikalų ir so
cialistų reikalavimus, mėgindama pravesti stambiajai 
buržuazijai tinkamą finansini programą. Manoma, kad 

* po šito smūgio Briand’o kabinetui teks artimoje ateityje 
rezignuoti ir kad tuomet vėl sugrįš valdžion Herriot.

Bet jeigu radikalas Herriot antru kartu stos vald
žios priešakyje, tai dabar jau vargiai begalės atsisakyti 
nuo dalyvavimo valdžioje ir socialistai. Atsisakymas da
bartinėse sąlygose butų stambi klaida. Be socialistų pa
galbos radikalai, neturės pakankamai nei jėgų, nei drą
sos vesti tokią politiką, kuri gali išvaduoti Franci ją iš jos 
finansinių ir kitokių keblumų.

Kitose šalyse, kur socialistai nesišalino nuo dalyva
vimo valdžioje — Vokietijoje, Austrijoje, Švedijoje, Ang
lijoje, Danijoje ir 1.1., pasekmės buvo, bendrai imant, ge
ros. Dalyvavimas ar nedalyvavimas valdžioje socialistams 
yra ne principo, bet taktikos klausimas.

V. Paukštys - švenčioniškis, 
nuo pat “Laisvės” įsikūrimo 

I dirbęs tame laikraštyje — pra
džioje kaip zeceris, paskui kaip 
redaktoriaus padėjėjas, vėliaus 

I kaip vyriausias redaktorius, —- 
praneša, kad jisai “dėl tūlų prie
žasčių” apleidžiąs “Laisvę”. Ko
kios tos priežastys, nepasakyta. 
Gal būt, jo vieton įsiskverbė 
koks smarkesnis “revoliucionie
rius.”

Paukštys pastaruoju laiku 
nebeturėjo įtakos “Laisvės” pa
stogėje, ir apie jį beveik nebu
vo girdėt. Jisai yra iš viso ne
gabus žmogus. Tačiau, savo 
laiku jisai buvo nustelbęs Pru- 
seiką. K tuomet dar 1918 m. pa
vasaryje (už pusės metų po bol
ševikiškos revoliucijos Rusijo
je) pastarasis svyravo, nežino
damas, kurion pusėn krypti (so
cializmo ar bolševizmo), nes, 
mat, dar nebuvo aišku, ar Leni
no partija išsilaikys, tai 
Paukštys jai! buvo karštas “le
ninizmo” šalininkas. Todėl 

| “kairiasparniai” juo pasitikėjo 
labiaus, negu Pruscika. Prusei- 

| kai, pagaliau, nudardėjus į bol
ševizmo balą, karštesnieji ko
munistai dar ilgai negalėjo už
miršti jo svyravimo, ir jisai tu
rėjo daug “darbuotis”, kol įtiki
no juos savo “revoliuciungume”. 
Pasiekė gi jisai šito tikslo nuo* 
latiniu savo pirmesnių]ų princi
pų niekinimu ir buvusiųjų savo 
draugų, socialistų, šmeižimu.

Paukštys pasidarė bolševikas 
pirmiaus už savo šefą, Pruseiką, 
dėl to, kad jisai, mokėdamas lat
vių kalbą, skaitydavo kairiąją 
latvių spaudą, kuri pirmiaus 
beveik visa buvo bolševikiško 
krypsnio. /

Apsirgęs šita “flu”, jisai 
žinksnis po žingsnio priėjo prie 
visiško suidiotėjimo. Pavyz
džiui, per pirmąsias metines Le
nino mirties sukaktuves jisai 
parašė “L-je” ilgą straipsnį, 
garbindamas bolševizmo tįyą 
už tai, kad pastarasis buvęs 
Stenkos Kazino ir Emeljano Pu- 
gačovo “idėjų” paveldėtojas. Ir 
pastatęs Leniną ant vienos len
tos su tais dviem garsiais Rusi
jos banditais, jisai pareiškė jį! 
esant tikriausiu “marksizmo” 
vykintoju!

Ar jis šitų savo nesąmonių 
dabar yra atsižadėjęs, mes ne
žinome. Bet v ištiek lietuvių 
laikraštija nenustos nieko, ne
tekusi tokio “literato”.

Vadinamos “Lietuvos Komu
nistų Partijos” sekretorius, A. 
Petrauskas, paskelbė komunis
tų laikraščiuose antrą savo par
tijos pasiūlymą Lietuvos social
demokratams dėl “bendro fron
to”.

Jisai rašo, kad pirmas laiškas 
socialdemokratų partijos cent
rui buvęs pasiųstas .1925 m. 
gruodžio mėnesy, bet s.-d. par
tija nedavusi į jį jokio atsaky
mo. Taigi dabar komunistai ra
šą dar kartą, atnaujindami sa
vo pasiūlymą ir “išplėšdami” jį. 
Jie kviečia į bendrą frontą be 
Lietuvos socialdemokratų par
tijos taip pat ir Klaipėdos kraš
to socialdemokratus ir Klaipė
dos krašto darbininkų partiją.

Komunistai nori, kad šitos 
organizacijos padarytų su jais 
sutartį, ir už tai žada per rinki
mus “agituot už s.-d. sąrašus 
tuose rajonuose, kur dėl tų ar 
kitų priežasčių nebus mums ar
timesnių sąrašų ir agituot už 
kairiųjų sąrašų likučių jungimą 
su s.-d. sąrašu likučiais”.

Komunistų sekretorius nuro
do ir kokiomis “sąlygomis” jie 
geidžia susitarti su socialdemo
kratais. Reikia pastebėt, kad 
tose “sąlygose” nėra beveik nie
ko, dėl ko socialdemokratams 
reikėtų su kuo nors derėtis. Jo
se išdėstyta daugiausia tie daly
kai, už kuriuos socialdemokratai 
jau senai kovoja, be jokių ragi
nimų iš šalies, kaip antai: Lie
tuvos nepriklausomybės gyni
mas, bedarbių apdrauda, 8 vai. 
darbo diena, ligos kasos darbi
ninkams, naujakurių aprūpini
mas mišku, ir t. t. Pirmiaus 
komunistai visuomet dėdavo į 
savo pranešimus “proletariato 
diktatūrą” ir “buožių nuverti
mą”, d dabar jau jie nė vienu 
žodžiu apie tai neužsimena.

Bolševikišku raugu atsiduoda 
jų “sąlygose” tiktai šie du punk
tai: “už profsąjungų vienybę, 
prieš jų skaldymą” ir “už dar
bininkų ir valstiečių sąjungą”. 
Po “profsąjungų vienybe” ko
munistai supranta bolševikiškų 
darbininkų uniją susivienymą 
su -socialistų vadovaujamomis 
unijomis ir “raudonųjų” unijų 
internacionalo sujungimą su 
Amsterdamo unijų internacio
nalu. Socialistai senai pasakė 
savo nuomonę šituo klausimu. 
Į komunistų kalbas apie “prof
sąjungą vienybę” ji atsako: 
vienybe įvyks tuomet, kai Ma
skva paliaus kursčiusi vienus 
darbininkus prieš kitus ir ■ kai 
visi darbininkai įstos į tas di
džiąsias darbininkų unijas, 
ries šiandie gyvuoja.

Kai dėl “darbininkų ir 
stiečią sąjungos”, tai šitas

munistų obalsis yra gryna ne
sąmonė. Valstiečių, kaipo kla
sės, ekonominiai reikalai yra 
daugeliu atžvilgių kitokie, negu 
darbininkų, todėl apie sujungi
mą tų dviejų visuomenės sluok
snių vienoje organizacijoje nėra 
ko nė kalbėt. Darbininkams 
tenka organizuotis skyrium nuo 
ūkininkų. Su ūkininkais darbi
ninkai gali tiktai Įniks nuo laiko 
susitarti, kuomet atsiranda ben
dras reikalas. Lietuvos social
demokratai taip ir daro, kartais 
eidami išvien su radikalų ūki
ninkų partija (vai. .liaudinin
kais).

Tačiau, nežiūrint koks butų 
komunistų “sąlygų“ turinys, nė
ra jokios abejonės, socialdemo
kratai jokių sutarčių su jais ne
darys. Ir tai dėl lakiai paprastų 
priežasčių:

Viena, komunistai be paliovos 
šmeižia socialdemokratus. Kol 
tie šmeižtai nepasiliaus, susita
rimas nebus galimas.

Antra, komunistai nėra Lie
tuvos darbininkų kontroliuoja
ma partija. Juos kontroliuoja 
(maitina jų vadus, užlaiko visą 
jų partijos aparatą, skiria ir at
stato jų viršininkus, nustato jų 
propagandą) Rusijos valdžia. 
Todėl jie savo politikoje vado
vaujasi ne Lietuvos darbininkų 
reikalais, bet Rusijos valdžios 
interesais. Kaip su tokia orga
nizacija galima daryt kokias 
nors sutartis? šiandie su ja su
sitarti, o rytoj tikrieji josios 
“bosai” lieps jai spiauti ant vis
ko ir ji tau parodys špygą!

Trečia, komunistų partija 
Lietuvoje yra nelegališka. So
cialdemokratai, dėdamiesi su ja, 
statytų pavojun savo organi
zaciją ir narius. Jeigu valdžios 
šnipai susektų, kad socialde
mokratai turi ryšių su nelega
liška organizacija, tai valdžia 
galėtų traukti socialdemokra
tų partijos viršininkus atsako
mybėn, galėtų sukišt juos į 
kalėjimą, partiją uždaryl, spau
dą uždraust, partijos kandida
tus išbraukt iš sąrašų (kaip 
anąmet padarė su “daribnin- 
kų kuopų” kandidatais). Nau
da iš to butų tiktai klerika
lams, prieš kuriuos komunistai 
neva rengiasi kovoti.

. k. pagaliau, kaip galima dė
tis su komunistais, kuomet 
jų eilėse knibždėte knibžda šni
pai ir provokatoriai! Patys ko
munistai apie tai yra rašę sa
vo spaudoje daug kartų; jie 
nuolatos atidengia pas save 
tai toki “judošių”, tai tokį “iš
daviką’’... Pradėk bendrai su 
jais veikti, o kuris nors iš tų 
“judošių” padarys provokaciją 
ir paskui pats pakiš liežuvį 
valdžiai, kad tave įklampinus.

žodžiu, yra aišku, kaip die
na, kad socialdemokratai j jo
kias sutartis su komunistais ei
ti negali ir neis. Ir kam dar 
jie čia su savo žioplais pasiū
lymais lenda žmonėms į akis? 
Lyg nėra kas naudingesnio 
veikti!

Kur pinigai eina

1<U-

val- 
ko-

$6,497,000,000 1923 
valstybių ir vietinių
išmokėtų pinigų, $1,848,- 

000,000, arba 28.4 nuošimtis, 
praleistas apšvietimui, inimant 
knygynus; $1,330,000,000, arba
20.5 nuošimtis dėl vieškelių; 
$1,072,(MM),000, arba 16.5 nuo
šimtis, nuošimčiams ir pašalini
mui viešos skolos; $440,000,000 
arba 6.8 nuošimtis, ' apsaugos 
tikslams, kaip užlaikymui poli
cijos, milicijos, gaisro departa
mentų, ir pan., $399,(MM),000, 
arba 6.1 nuošimtis; dėl elektri
nės šviesos, gazo ir gatvėkarių 
reikalams; $385,(MM),000, arba
5.5 nuošimtis, praleistas val
džių vedimui, inimant teisdary- 
stę; $313,000,000, arba 4.8 
nuošimtis, sanitacijos reika
lams, sveikatos departamen
tams, ir pan., $803,000,(MM), už
laikyti labdaringas įstaigas ir 
pataisos namus. Galima saky
ti, kad kiekvieno vaiko, vyro ir 
moters dalis tų valstybių ir 
vietinių valdžių praleistų pini
gų buvo $58.71.

tais 
džių

me- 
val-

Žemės Ūkio Akademija Lietuvoje
Pradžioje Lietuvos nepriklau

somybės grupės pažangiųjų pe
dagogė bei studentų įkurtuose 
Kaune Lietuvos Augštuosiuose 
kursuose pradėjo veikti prie 
Gamtos Fakulteto Agronomijos 
— Miškininkystės skyrius. Stei
giant Lietuvos Universitetą, 
klerikalinė Seimo dauguma ir jis 
pastatytoji valdžia stengiasi 
numarinti Gamtos Fakultetą su 
visais jo skyriais ir, tik ačiū pa
žangiajai visuomenei, socialde
mokratų ir valstiečių frakcijoms 
Seime, Gamtb.s Fakultetas prie 
Universiteto liko.

Energingas Gamtos Fakulte
to dekanas prof. Z. Žemaitis, 
suprasdamas visą gamtos, ypač 
agronomijos, mokslų svarbą Lie
tuvai, visu priprastu jam rimtu
mu ėmėsi Agronomijos skyriaus 
organizacijos darbo: buvo su
šaukta visa eilė profesorių — 
gamtininkų su rimtesniais Lie
tuvos agronomais pasitarimų, 
kuriuose sudaryti Agronomijos 
skyriaus mokslo planai, numa
tyta skyriaus organizacija.

Pradžioje lyg ir sklandžiai 
darbas ėjo, bet pradėjus tų pa
sitarimų nuostatus vykdyti gy
venimai!, atsirado sunkumų. Pa
sitarimuose buvo numatyta pa
togiausi Agronomijos skyriui 
Vieta — Augštosios Fredos dva
ras (prie pat Kauno) . Bet ta
me dvare gyvena žymi dalis 
augštųjų Žemės ūkio ministeri
jos valdininkų. Atiduodant Ag
ronomijos skyriui Fredos dvarą, 
tie valdininkai butų buvę pri
versti nešintis iš ten Kaunan, 
apleisti užimamus po 5-9 kam
barius kiekvieno butus, tvartus, 
geras Fredos dvaro gyvulių ga
nyklas, išsižadėti karvučių, 
kiaulučįų išlaikymo daržų ir ki
tų “menkučių” prie “mizernos” 
algos priedėlių. Tie Fredos gy
ventojai ir sukilo pirmiausiai 
prieš Agronomijos skyrių.

Tame pat dvare randasi že
mesnioji daržininkystės mokyk
la, kurios vedėjas ir dalis moky
tojų — įtakingų “krikščionims” 
giminaičiai. Beto, tos mokyk
los gydytoju skaitosi žemes ūkio 
departamento direktorius — su- 
krikščionėjusio p. Vienožinskio 
žmona, ir gauna už tą neskai
tant algos, veik nemokamai iš 
9 kambarių butą, kurą (60 met
rų malkų į metus), šviesą ir 1.1. 
Kadangi, plečiantis Agronomijos 
skyriui, ateityje ir daržininkys
tės mokyklai butų gręsęs pavo
jus, jo organizacijos sustabdy
mu rimtai susirūpino visi augš- 
tieji žemes ūkio ministerijos 
valdininkai, ypač minėtasis p. 
Vienožinskas.

Suinteresuoti Fredos dvaru 
buvo ir krikščionys - demokra
tai, nes mane statyti ten bažny
čią, prie jos atidaryti katalikų 
blaivybės draugijos smuklę 
(karčiamą) ir steigti Fredos pa
rapiją. Bet nenorėdami dienos 
šviesoje parodyti savo tikrojo 
veido, šį kartą klerikalai neiš
stojo viešai, o pavedė vykdyti jų 
norus žemės ūkio ministeriui 
santariečiui p. Jonui Aleksai (ži
nomo komunisto Aleksos — An- 
gariečio broliui), seniai jau ne
turėjusiam geros širdies ant Ag
ronomijos skyriaus: mat p. 
Aleksa norėjo tapti to skyriaus 
gyvulinkystės profesoriumi, bet 
Gamtos Fakulteto profesorių 
taryba nutarė nebaigusiųjų aug- 
što mokslo asmenų profesoriau-, 
ti ne kviesti ir p. Aleksos pra
šymą atmetė; už ką p. Aleksa 
pasiryžo Gamtos Fakultetui at
keršyti. Tam kaip tik dabar ir 
pasitako proga: ir valdančiai 
“krikščionių” partijai įtiksi ir 
savo kerštą įvykdinsi.-

Prieš agronomijos skyrių pra
sidėjo ataka visu frontu: buvo 
mobilizuoti visi neseniai jgyję 
Vokietijoje agronomų diplohius, 
bet nemoką darbo dirbti ir dre
bą, kad baigę Agronomijos sky
rių juos sukonkuruos, išprašys 
iš užimamų šiltu vietų; tapo pa
statyti ant kojų visi “krikščio
nys

ciozas “Lietuva”, “Laisve”... 
kaip vandens į burną paėmusios, 
tylėjo “Lietuvos Žinios”... tik 
kraštu tiniej i “Socialdemokra
tas” ir dešinysis (“pažangie
čių”) “Vairas” išdrįso prieš “vi
suomeninę opiniją” ir “rimtų 
agronomų” nuomonę pasisakyti, 
pradžioje — nedrąsiai; paskui 
— drąsiau, smarkiau... Bet jų 
balsas liko tyruos klajojančiu 
garsu... 1923 metų pavasary 
ministerių kabinetas veik vien
balsiai priėmė p. J. Aleksos pa
siūlymą uždaryti Agronomijos 
skyrių, — nuskinti tik ką iš že
mės išlindusią gėlelę, nesusku
busių. -parodyti ne tik vaisiu, bet 
ir ir žiedų...

Bet, matyt, nebuvo p. J. Alek
sai lemta likviduoti Agronomi
jos skyrių, — nepanorėjo liki
mas, kad mokslo įstaigos bude
liu taptų “pažangiasis” ministe- 
ris. Nenuilstantis, vyriausiu 
savo gyvenimo uždaviniu; statąs 
Lietuvos švietimą prof. Z. že
maitis nunuleido rankų net ga
vęs p. J. Aleksos pranešimą, kad 
Agronomijos skyrius uždaro
mas; jis ir toliau šaukė gamti
ninkų, agronomų pasitarimus, 
gynė Agronomijos skyriaus rei
kalingumą Seimo komisijose... 
Susirinkus II Lietuvos Seimui ir 
susidarius koaliciniam p. Galva
nausko ministerių kabinetui 
1928 metų rudeny, buvusio mi
nisterių kabineto nutarimas 
apie Agronomijos skyriaus už
darymą tapo atšauktas... Tuo
jau buvo pakviesti profesoriau
ti į Agronomijos skyrių keletas 
rimtesnių žemės ūkio darbuo
tojų— agronomų, miškininkų: 
p. p. P. Matulionis, J. Tonkūnas, 
Kraininas — Samarinas, inž. M. 
Tamošauskas ir kiti specialiams 
Agronomijos skyriaus dalykams 
dėstyti... Studentų džiaugsmas 
buvo didžiausis: po tiek nerva- 
vimosi, tiek abejojimų skyrius 
lieka, ir jie gali studijuoti lais
vai pasirinktą mylimą dalyką!...

(Bus daugiau)

$1,000,000 
užmokėjome kad 

sustabdyti 
Šalčius

Užmokčjom $1,000,000 už Hill’s Caa 
cara-Bromide-Quioinc dėlto, kad tai gc 
riauaias išrastas būdas gydyt šaltį 
Hill’s sustabdo šaltį į 24 valandas. Jis 
sulaiko gripę. į 3 dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo šaltį, 
bot išmeta lafik jo nuodus. Paliuosuoja 
vidurius — suvikrina visą kūną. Jis su 
tveria spčką atgaivint jfisŲ gyvenimą

Šaltis dalykas rimtas. Kasmet iš šal
čio priežasties milžta virš 150,000. Pra
dėkite ir jūs kurtu su šalčiu. Neleiski
te jam įsikibti. Sulaikykite jį su Hill’s. 
Turėkite po ranka. Kuo greičiau jūs 
pradėsit, tuo greičiau Šalčiui bus galus. 
Visos aptiokos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk Kaina 30c

CASCAR4 >QUININE
Raudona Dėžė su paveikslu

Oulbranaan Trade Mark 
GULBRANSEN.

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

Paamtykite pas

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St.

C A SU OR CKED1T

C. Michel

agronomai; paplūdo ofi- i laistei!

DeimuntAi, laikrodė
liai ir visokie aukrto- 
sidabro dalykai ant 
lAinokijimu metama lai-

tiei't



Antradienis, Kovo 30, i NAUJIENOS, Chicago, UI.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nušovė policista

Nusižudė

{dūrė ir teisme. Be to Deneen 
j fi-aikcija. siuntinfija patikvini- 
inus užsiregistravusiems ir esą 
tūkstančiai laiškų pasiųstų pa
duotais registracijoje adresais 
gryžta neradę adresatų. Reiš
kia, tie žmonės visai ten negy
vena kur jie užsiregistravo. 
Tokių laiškų sugryžę apie 225,- 
000. Jie visi bus išbraukti iš 
balsuotojų sąrašų.

pa-Kadangi jos vyras aštriai 
barė ją už rukimą viešoje vie
toje ir kadangi kįlęs bamys tę
sėsi ir sugryžus namo, Mrs. 
Koše Dykman, 33 m., 113 So. 
15 Avė., Maywood, išgėrė nuo
dų ir pasimirė Oak Park ligo
ninėj.

HOLLYWOOD
Lietuviška Filmą Chicagoj!
NAUJIENA! NAUJIENA!

RETENYBĖ!

lie

Pirmos lietuvių Kompanijos “VA- 
LUSKIS PICTURES CORPORA
TION” pirma lietuviška filmą, paga
minta Californijoj (Hollywood), lo
šiant lietuviams artistams

“Naktis Lietuvoj“
(Turinys paimtas iš tų liūdnų

tuvių tautos gyvenimą laikų, kada 
Rusų Caras buvo išplėšęs iš musų 
brangiausi kultūros įrankį — spau
dos žodį. Kadangi musų spauda bu
vo uždrausta, tai prisiėjo ją gaben
ti slaptai per užrubežį iš Vokietijos 
ir tie pirmieji šviesos apaštalai — 
kontrabandininkai gabendami lietu
viškas knygas, tankiai paaukaudavo 
savo gyvybę. Be spaudos nebuvo švie
sos — todėl veikalas pavadintas

Filmos turinys 
lietuviui, todėl 

nepraleiskite progos pamatyti pirmą 
lietuvišką paveikslą, kuris primins 
liūdnus pergyventus laikus ir išgar
sins lietuvių vardą svetimtaučių aky
se).

Paveikslas bus rodomas
Balandžio (April) 6 d., 1926
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Bridgeporte 
Ateikite visi 

Tikietai pigus 
Pradžia 8 vai. vak.

Kas norėtų gauti platesnių 
apie krutomus paveikslus, kreipkitės

VALUSKIS PICTURES
(OKPORATION

Chicagoj 
4547 W. NVaahington Blvd. 

Main Office
Los Angeles, (alifornia 

533 Van Nuys Bldg.

“Naktis Lietuvoj”.
brangus kiekvienam

žinių

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Brighton Park policistas Ed- 
ward C. Sinnegan, 35 m., tapo 
nušautas dviejų automobilistų, 
kuriuos jis buvo areštavęs už 
greifą važiavimą automobiliu. 
Policijos patrolinis automobi
lius, kuriame buvo Finnegan iri 
kitas policistas, užmatė Ar-, 
cher gatvėj greitai lekiantį au
tomobilių. Jie ėmė jį vytis ir 
pasitaikius vienam sustojimui, 
automobilių jie pasivijo. Finne
gan areštavo važiavusius auto
mobiliu ir įlipo vežti j Uos į po
licijos stotį. Patroliaus fordu- 
ku sekė kitas policistas. Tik i 
urnai pasigirdo automobily šū
vis ir policistas Finnegan iš
krito iš automobilio, o dra
bužiai užkliuvo ir automobilius 
jį nuvilko daugiau pusės blo
ko. Kitas policistas tai pama
tęs paleido kelis šuvius ir bandė 
vytis, bet savo forduku jų pa
vyti negalėjo ir jiems pasisekė 
pasprukti. Finnegan gi tapo, 
nuvežtas šv. 
bet kelyje pasimirė.

Policija tečiaus pažinusi vie
ną važiavusių automobiliu kai
po Otto Hacker, 2469 Pershing 
Road, geležinkelio pečkurį. Po
licija jo dabar ir jieško. Polici
jai vėliaus pasisekė sužinoti 
kad jis metė darbą prie gele
žinkelio už keliolikos minučių 
po užinušėjistės ir veikiausia 
paspruko iš miesto. Jieškoma. „ . , . ,.
ir kito dalyvavusio toje žmog-!^iioii _
žudystėje, kuris taipjau yra ži-; 
nomas ir dirpęs tam pačiam ge
ležinkeliui. Tai Richard Evans, 
2534 Pershing Road. Jis taip
jau .slapstosi. Jie važiavę vogtu 
automobiliu.

1 eatras- 
Muzi^a

t--------- 7-------------
Juozo Babravičiaus 

koncertas
Pereitą penktadienį, Orchest

ra Hali, dainininkas 
Babravičius davė savo 
per pastaruosius du 
koncertą*

. AntanVhgonin'ėn,I APie P- Babravičių, kaipo dai- 
nininką, kalbėti netenka. Kiek
vienas, kuris buvo jo koncer
tuose, žino, kad tai yra geriau
sias lietuvis dainininkas, 
amerikiečiai yra girdėję, 
kartą p. Babravičius davė 
naują pogramą.

Dainininkas padainavo 
dvidešimties dainų, bet publi
ka norėjo dar daugiau, taip vi- 

Jieškom i SUS ^'° dainos sužavėjo.

J uozas 
pirmą 
metus

kokį 
fii 

visai

virš

Suktybes registracijoj
Pereitoje balsuotojų regis- 

gistracijoje tapo padaryta dau
gybe suktybių. Taip bent sako 
Deneen republilonų frakcija. 
Ji kaltina, kad tas suktybes pa
pildžiusi Growe-Barrett republi- 
konų frakcija. Esą tapę užregi
struota balsuotojais šimtai 
tūkstančių žmonių, kurie visai 
negyveną tuose distriktuose. 
Todėl tarp tų dviejų republiko- 
nų frakcijų dabar eina smar
kios peštynės, kurios jau atsi-

> pianu 
musų jaunas pianistas M. Yo- 
zavitas. Dainininkui 
panavo pianistas 
ky.

Nežiūrint, kad 
koncertus galime 
kartą į kelis metus, 
betgi nedaug tebuvo, nors 
kartą, ir ant biletų brangumo 
niekas negalėjo skųstis, nes bi
letų kainos buvo kuoprieina- 
miausios. Tečiaus susirinkusi 
publika buvo tikri geros dainos 
ir muzikos mylėtojai.

šis p. Babravičiaus koncertas 
buvo ir paskutinis šį sezoną 
Chicagoje, nes dainininkas vyk
siąs dainuoti Šaliapino operoje.

Ne vieniems lietuviams p. 
Babravičius patiko. Geriausieji 
anglų laikraščių kritikai taip
jau giria p. Babravičių ir pri- 
pažysta, kad net Chicagos ope
ra

gi akom-
Leo Benditz-

tokius gerus 
girdėti tik 

publikos 
šį

neturi geresnio tenoro.

RODOMAS PAVEIKSLAS

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

[«>ANDEREff

“Kumučiy Rojus”

AOOlPM

± RAOUL WALSH PROOUCTIOM 
WITH

CftH S7TDRRENCE, GRETA NISSEN 
W!ILIAM COUIER >. WALLACE 8EERY 

KATHLYN W1UIAMS

LSS. VIII. Rajonas pereitą 
sekmadienį, Lietuvių Auditori
joj, statė naują J. J. Zolpo ke
turių veiksmų dramą "Kūmu
čių Rojus”, Vaidino ją Teatra
liškas Kliubas “Lietuva” nuo

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP

Utarninke, Seredoj ir Ketverge 
Kovo 30—3 1 ir Balandžio 1 

3 — DIDELES DIENAS — 3
“THE VVANDERER” 

krutamas paveikslas kokis yra padarytas! 
pirmiau nebuvo rodoma geresnių krutamu 
VVANDERER”, tai yra nemirtina pasaka

Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St., Chicago

Yra didžiausias 
Dar niekuomet 

veikslų, kaip “THE 
klydusg) Sunaus.

pa-
Pa-

pa-Jis kilęs iš mažos kalnų stubelės ir atkeliavęs į didelį ir 
laidų miestą. —

Iš nekaltos kaimietiškos meilės, j labai palaidą miestiečių mei
lę- — . . .

Iš labai turtingo stovio, j skurdų ir labai nelaimingą gyvenimą. —
Iš didžiausio jaunystės pasididžiavimo, į didelį nusiminimą ir 

prašymo atleidimo.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
Atėjo Kultūros No. 2. La

bai įdomus turinys. Kaina 
40c. Galima gauti

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

Town of Lake, dalyvaujant pa-
čicim M.utorini.

ši drama dar tik antrą kartą 
buvo statoma, todėl reikalinga 
platesnio apibudinimo. Ji yra iŠ 
dabartinio Amerikos lietuvių 
gyvenimo, šiais prohibicijos lai
kais ir joje vaizduojama kokias 
baisias pasekmes neša munšai- 
no dirbimas ir vartojimas.

Turinys toks. J. Rimgaila 
gražiai gyvena su . savo jau pa
augusia' šeimyna. Tai būna 
1917 m., Amerikai įsimaišius į 
karą. Vaikai, užsidegę patrio
tizmu, savanoriais stoja kariuo
menėn. Tuo tarpu užeina prohi- 
bicija, prasideda munšaino dir
bimas. Rimgailienė irgi, kūmu
čių prikalbinta, pradeda mun- 
šainą dirbti ir džiaugiasi “ro
jų” atradusi, pasineria į girta
vimą, kuriam atsiduoda ir jos 
vyras. Vaikai gryžta iįi kariuo
menės ir prašo tėvų paliauti 
girtauti ir dirbti munšainą. 
Delei savo tėvų girtavimo jie 
turi išsižadėti savo draugų ir 
mylimųjų. Motina tai pajauf 
čia, bando susilaikyti nuo gir
tavimo, bet nebeįstengia, gir-

f Tąsa ant tA-to pusi.)

41 ta

TEKLĖ NORBUTIENĖ
Mirė Kovo 26 dieną, 7:15 va

landą vakare, 1926 m., sulau
kusi 72 metų amžiaus; gimusi 
Kauno redyboj, Raseinių ap
skričio, Kalniškių kaimo, Skau
dvilės parapijos, palikdama di
deliame nubudime 5 sūnūs An
taną, Joną, Kazimierą ir Sta
nislovą ir 2 dukteris Oną Arba
čiauskienę ir Antaniną Kunie- 
nę. Priklausė prie 'Tretininkų 
Draugijos. Lietuvoj sūnų Domi
ninką. Dabar randasi prireng
ta j paskutine kelionę, namuo
se 346 W. 56th PI.

Laidotuves įvyks Utarninke, 
Kęvo 30 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš namų j švento Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Teklės Norbutie- 
nės giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sunai ir Dukterys

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds. 1741.

ADOMAS MOCKUS

Mirė Kovo 27 dieną, 2 valan
dą po pietų, 1926 m., sulaukęs 
40 metų amžiaus; gimęs liauno 
rėdybos, Telšių apskričio, Žarė
nų parapijos, Lauksodos mies
telį palikdamas dideliame nu
budime savo mylimuosius ir 
mylinčius moterį Marijoną, švo- 
gerj Jokūbą ir seserį Marijoną 
Orlintus Amerikoje; Lietuvoje 
dvi seseris Praksėdą ir Alek
sandrą. Dabar randasi prireng
tas į paskutinę kelionę, namuo
se 1136 So. VVestern Avė. '

Laidotuvės įvyks Kovo 31 
dieną, 10 valandą iš ryto iš na
mų bus nulydėtas j Tautiškas 
kapines. s

Visi A. A. Adomo Mockaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
ir taipgi draugai likusių nuliū
dime jo mylimųjų esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Moteris Marijona

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Rudžius, Telefonas 
Canal 6174.

ŠNIUKIENĖ
Barzdyčia

MARIJONA 
Po tėvais

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 28 d., 6 valandą vakare, 
sulaukusi 42 metų amžiaus, po 
trumpos ir sunkios ligos.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą vyrą Roką, sūnų Anta
ną, dukterę Pranutę, seserę 
Emiliją Klastauskienę ir švoge- 
rj Juozą Klastauską. Lietuvoj 
paliko mylimą brolį Klemensą. 
Iš Lietuvos paeina Rudiškių kai
mo, Joniškio parapijos, Gruz
džių valsčiaus. Į Ameriką at
vyko 1906 metais.

Velionės kūnas ilsis pašarvo
tas, namuose 4208 So. Wash- 
tenavv Avenue.

laidotuvės įvyks Balandžio 
L d., 1:30 po pietų j Tautiškas 
kapines.

Kviečiame draugus ir pažį
stamus dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę liekame,
Vyras Rokas, Simus Antanas 
ir Duktė Pranutė

JONAS SKRAUDENIS
Mirė Kovo 29 dieną, 1:55 va

landą po pietų, 1926 m., sulau
kęs 31 metų amžiaus; gimęs 
Kauno rėdybos, Tauragės ap
skričio, Kaltinėnų parapijos, 
Gaučiij kaimo, palikdamas dide
liame nuliudime savo mylimuo
sius ir mylinčius moterį Moni
ką, sūnų Vladislovą, 10 metų ir 
2 dukteris, Aleną 9 metų ir Sta
nislavą 6 metų. Lietuvoj brolį 
Antaną ir motiną Oną. Dabar 
randasi prirengtas j paskutinę 
kelionę, namuose 4509 South 
Paulina Street.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Balandžio 1 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono gimines, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis 
ir Motina

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

KAZIMIERAS ŠELENIS
Mirė Kovo 29 dieną, 2 valan

dą po pietų, 1926 m., sulaukęs 
50 metų amžiaus; gimęs Kau
no rėdybos, Telšių apskričio, 
Alsiedžių parapijos, Makiečių 
kaimo. Amerikoj išgyveno apie 
22 metu, palikdamas dideliame 
nubudime savo mylimuosius ir 
mylinčius 2 dukteris, Agniešką 
Šidlauskienę ir Luciją Selenai- 
tę ir brolį Juozapą Amerikoj. 
Lietuvoj paliko moterį ir 3 duk
teris. Dabar randasi prireng
tas į paskutinę kelionę, namuo
se 3355 So. Morgan St.

I ,aidotuvčs įvyks Ketverge, 
Balandžio 1 dieną, 9:30 valandą 
ryto iš namų j šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Agnieška Šidlauskienė, žentas 

Stanislovas Šidlauskas ir 
Lucija šelenaitė.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterf.

a o\rvA,\t^v» accoimt ov

1000.000

. FRANCUZISKAS
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Roctai, 
• Venerinės ir Chronilkau

VYRU IR MOTERŲ
• VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

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

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

DR. VAITUSH, O. D

LIET Š AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos 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 Boulevard 7589

Ona Austiene
Po tėvais Baltrukoniutė

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

apskričio, 
nubudime 

mylinčius

Mirė Panedėlyj, Kovo 29 die
ną, 5:15 valandą ryto, 1926 m., 
sulaukusi 51 metų amžiaus; gi
musi Beržynuose, Karklino val
sčiaus, Vilkaviškio 
palikdama dideliame 
savo mylimuosius ir
vyrą Joną. Dabar randasi pri
rengta į paskutinę kelionę, na
muose 1823 Canalpbrt Avė.

Ijaidotuves įvyks Seredoj, Ko
vo 31 dieną, 1 valandą po pie
tų iš namų į "Tautiškas kapi
nes.
. Viši A. A. Onos giminės, 
draugiai ir pažįstami esate nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti lai

dotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki

nimą.
Nuliūdę liekame,

Vyras Jonas Austinas

Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Kadžius, Tel. Canal 6174

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki-

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia 
Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti? (
Ar skaitant akys greit pavarg

sta ?
Ar kvaišta galva ?
Ar matote kaip ir plukančius 

taškus ?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se ?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9:20 ryto iki 8:30 Į vak. Ofisas uždaryti^ Nedėliomis.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av( 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

J. F. RADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 
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. Canal 6174 

SKYRIUS:
8288 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

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

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuąoc chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yrą, išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampus ’Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. M4*- 
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
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. Panedėliais, seredomii. 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va 
kare.

THE B\G V'WI CAK1
IS

A.NO VOXl TWE. Uit U AME THE. MERME TO oepeo.
THE vovuoW IMG PV2.VrE.E-

TVA’t.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauidai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, UI.

Garsinkites Naujienose



f) NAUJIENOS, Chicago, III Antradienis, Kovo 30, 1926

INFLUENZA
PLATINASI

Teatras-Muzika
(Tąsa nuv 5 pu*l.)

pagalbos aš nesu- 
nieko, todėl kviečiu 

Rei
są vo dailę

tarpe! Kas 
pavyks se- 
bendromis 

— galybė I

!n- tavimas taip ją jau pavergęs, 
kad ji nebegali savęa nuveikti. 
Puolimas eina tolyn, jie pra
geria savo namus, lieka išmesti 
gatvėn ir pagalios motina mirš
ta savo buvusių draugų namuo
se, j kur ji buvo paimta nuo

Geriuusis apsisaugojimas nuo 
fluenzos, tai reikia skalauti gerklę 
su SEVERA'S ANTISEPTOL 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
ki! lovoj ir vartokit SEVERA’S COLD 
IR GRIP TABLETUS reguliariai. | w ... ... . . .
Kuomet gauni kosulį. SEVERA’S gatvės. Visas veikalas yra baisi 
( OUGU balsam suteiks greitą pa- pamoka visiems munšaineriams 
gelbą. šias tris gyduoles turėdami 
ant rankų jus turėsit didelį apsau
gojimą nuo infhienr.os atakų. Nusi- 
pirkit jas nuų savo aptiekorlaus.

(Apgarsinimas)

Be j tisų 
gebėčiau 
bendratį darban ateičiai, 
kimo ir ugdykime 
Amerikos lietuvių 
nepavyko šį kartą, 
kantj, tik dirbkime 
pajėgomis. Vienybėj

Valio “Birulė”, valio jos rė
mėjai !

A. Vanagaitis.
Party” autorius)

ir munšaino dirbėjams.
Autoriui J. J. Zolpui teko tą 

veikalą rašyti paskubomis. .Jis 
yra biznierius (turi real estate

Laiškai Atėję Nauj ini 
Ofisaii

Neturtingo žmogaus gyduo- biznis atima daug
lės nuo silpnų nervų, 

nerviškumo
Jos atlieka darbą greitai. Nei vai 

turi turėti fosforo ir kraujas gele
žies. Ta suteikia tos gyduolės. Nuga- 
Tone suteikia — geležį dėl kraujo ir 
fosforų dėl nervų. Jos yra moksli- j

* nės budavotojos kraujo, nervų ir vi- į 
so kūno. Nuo nevirškinimo, užkietė
jimo ir nuo išpūtimo. Vartokite jas 
ir jus pamatysite, kaip greitai jos pa- 
prell»ės. Jos subuclavoja stiprius ner
vus, suteikia atšviežinant} mie«ą ir 
gerą apetitą, puikų virškinimą, regu- 
liarj ėjimą lauk, daug entuziazmo ir 
ambicijos. Pabandykit jas — jus nie
ko neprarasite.

Nuga-Tone yra malonios 
jus gausite visam 
mui už $1.09 ir jos

* dina jumis ir jums nieko .nekainuos. 
Vartokite jas keletu dienų ir jei jus 
nebusite pilnai užganėdintas pasek- 
mėnii.^, atsiųskite likusius pakelyje 
kur jus piikole ir gaukite jūsų pini
gus atgal. Išdirbėjai Nuga-Tone ivi- 
kalauja visų pardavinėtojų, kad jie 
grąžintų pinigus, jei kostumeris nėra 
užganėdintas, nes jie žino, kad jos 
pagelbės tokiuose atsitikimuose.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir pardavinėjamos pas visus aptieko- 
rius ir gyduolių pardavinėtojus.

laiko ir jis negali atsiduoti li
teratūrai. Prie tokių aplinkybių 
ką nors tobulo sukurti negali
ma. šis jo veikalas irgi nėra to
bulas, dąr reikalingas didelio 
taisymo, gal reikąlingas ir su- 

Į. .trumpinti (nes šiais laikais nie
kas nebenori po 3 valandas sė
dėti ir žiūrėti artistų-mylėtojų 

‘ vaidinimo), bet užveria savy 
daug gražių minčių ir scenų.

. Prašome greitai 
nes mes priversi!
neužilgo

mėnesio 
labiausiai

vartoti; 
varto ji- 
užganė-

neturi akus- 
toliau nuo 
negirdi ar

to užsitęsus

ką ir žinosite kame greitai sveika
tą apturėsite. Aš sirgau per dešim
tį metų ir perėjau Chicagos visus 
daktarus. Ir iš New Yorko turėjau ♦ 
daktarus per pusantrų metų. Ir 
nieks manęs nepagydė.

Du opereišinu turėjau Chicagoj 
nuo lietuvių profesorių, kurių man 
visiškai nereikėjo.

Dar kitas gydytojas 
žino, kad tiktai 
turiu gyventi. 
County llospital 
amžių pabaigti.

šis daktaras mane pagvdė ponas

man pripa- 
dienas he

li* patarė man | 
važiuoti greitai

St., Chicago, III.
Netik mane vieną pagydė, ale 

jau šimtus, kaip aš ten gvdžiaus. 
Mano |M‘rmaža.s mokslas \ ra anam 
padėkavoti už tokį gerą ir I........
p) pagydymą. Kurie sergat, < “ 
ir išgysit. Teisingai jums sakau.

—A. B.
(Advertisement)

Dabar apie vaidinimą. Vai
dinti teko labai nepalankiose są
lygose, salėje, kuri 
tikos ir kur kiek 
estrados sėdintieji 
tistų žodžių. Be
vaidinimui prisirinko belaukian
čio šokių jaunimo, kuris tik 
triukšmą kėlė. Taipjau vaidi
nime daug dalyvavo čia gimu
sio .jaunimo, kuriam lietuvių 1 
kalba yra svetima ir todėl jam ' 
sunku perduoti veikalo dvasią.! 
't’odel ir vaidinimas negalėjo 
duoti to įspūdžio, kokį jis turė
tų duoti ir kokį butų davęs vai
dinant prie geresnių aplinky
bių.

Geriausia vaidino pats auto-: 
rius J. J. Zolp, Justo Pumpei- Į 
kos rolėje, P. čerkauskaistė 1 
kūmos Onos Simašienės rolėj ir 
Z. BajoriuaitP, Barboros Rim- 
gailienės rolėje. Jie ištikrųjų 
vaidino labai geruli. Taipjau ne-' 
blogi (vietomis) buvo J. J. Pa-1 
lekas Rimgailos rolėj, J. Vai-, 
švila, Augustino Burbos, gana 
susipratusio ir rimto vyruko,1 
vėliau virtusio butlėgeriu, ro-1 
lėj ir O. Parkauskienė Pranės 

teisin- Zrogienės rolėj. Kiti irgi nebu- 
. fikit vo taip labai silpni, bet jiems

sugrąžinti 
John 

Bvhackp* J., 2 
Baltas Chas. 
Bučinskas Julius 
Butkus J. 
Brazauski Jimmy 
Dambrauskaitė. ‘J 
Darasku P. 
Doba J. 2 
Daunoras Mikas 
Grimas John, 2 
Garijonis K 
Gudaitis John 
Gukas A. 
Janaitis Stanley 
Jokubonis B 
Grigekis John 2 ' 
Kuvedroski Ignacas 
Kiedis Wm. registr. 
aKusteklis Amui 
Kruzas Juozas 
Kuser Henry 
Kazlauskas K. 
Ramanauskas M. 2 
Kibelius J. 
Kvedaruvičia A. 
Knt*Ve, G. 
Lapenis Peter 
Lipčius St. 2 
Loucks
Mickus Julijonas 
Markūnas P 
Oten. Alex 
Preikšą G. registr. laiškas 
Pachkauskas V. 
Petronis' A. 
Paniekas J. 
Pulokas Jonas 
Rasimas Adam 
Rąžos Simon E. 
Russelt R. 
Shtz Thomas 
Studentus CC 
Stankis A. J. 
Shidlienė Tevadora 
Shaucunas Jim 
Strolte A. 
šaka lis Juozas 
Tamson A.

Thomas

atsiimti, 
esame juos 
krason.

laiškas

I PRANEŠIMAI
Ar nori būti nartu Chicagt.a 

Lietuvių Draugijos?
Chicagos Lietuvių Draugija Savi

tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goję. I šitą Draugiją priklauso 
viri 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 8 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa 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- 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduo i prasimą prie bite

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MANsfield 7K00

A. H. REGAN
Taisome, namus, krautuvių fron

tus, cementinis darbas ir sustip
rinant pamatus.

4753 W. Madison S’treet

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

RAKANDAI NAMAI-2EME

os nario arba dėl pa
te kreiptis j žemiau “ I 
kurijas ir gauti kitus

vieno Draugi, 
rankumo gal 
pažymėtas v etas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją-— 
Jums .sekamose vietose mielai pa
tarnaus ;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
urbti

Aušros Knygynus. 3210 S. Ifnlsted 
Street.

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

.. JL1.. >----------

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

APSIVEDIMAI
REIKIA moterų prie sortavimo 

popierių, \Vallace Iron & Metai Co. 
6100 So. La Šalie St.

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

PARDAVIMUf 4 kambarių ra
kandai. 2 lovos, 3 stalai, gramofo
nus, 2 pečiai, 2 komodos, veidrodis, 
paveikslai, fronto setas ir daug 
krėslų. Parduosiu visus sykiu, pi
giai, nes važiuoju į Lietuvą, 

731 XV. 18 St.
Po 6 vai. vakare

f.......  "■■■ 11 . 1 .V"1” ' ' . ' »

PARDAVIMUI
$120 už grojikų pianų, benčių, 

kabinot ir gerus rolelius, gerai už
laikomas, nes nėra vaikų šeimynoj. 
Išmokėjimais nuo atsakančių žmo
nių. Matvkil šiandien. 2332 XVest 
Madišon St., t fl.

PARSIDUODA rooming hou.se ir 
restauracija. Geras biznis. 114(1 W. 
Madison St.

GROJIKUS pianas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, stn- 
las, da-bcd lova, skalbinyčia, 9><12 
karpetai, $22 lianipa už $10.

4813 S. Michigan Avė.
Kenwood 2514

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

JACOB J. 
LEWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė

EXTRA

XViscoiudn farmoH pardavimui

Iš priežasties senatvės aš par
duodu savo 3 farmas, nuo 4(1 iki 
160 akrų. Negalit rasi i geresnės 
žemės, geri budinkai ir tvoros, ne
toli iementinio kelio 15y31. Ge
riausia pieno sckiija Amerikoje. 
Cash įmokėti ar daugiau, kitus 
išmokėjimais tinkamai dėl pirkėjo 
už 5 nuošimtį. Parduosiu su gyvu
liais arba be gyvulių ir mašinomis. 
Netoli bažnyčia ii* mokykla, neto
li gyvena keletas lietuvių šeimynų. 
Veikit greit, jei jus 
formos. Greitai bus 
ant farmų. Turi būt 
30 dienų. Pirkit nuo 
sutaupyki! komišiną.

GEORGE I).
II. -I, i'ond I >ti Ea<", \Vis.

norite geros 
laikas dirbti 
parduotos į 

savininko ir

Aš Povilas Kubįlius paieškai! ap- 
sipačiuoli merginos arba našlės, 
senumo nuo 30 ligi 35 motų; aš 
esu 37 metų, sveriu 180 svarų, švie
saus veido, tamsių gelsvų plaukų. 
Mane moteris pametė; aš turiu di- 
vorsa. Man reikia vaikų apžiurėto- 
jos. Turiu du vaiku, vienus 10, o 
kitas 13. metų. Esu mainerys ir ne- 
linginys. Prašau vyrų nerašinčti.

Povilas Kubilius, 
Henslev, XV. Va. Box 31.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKAMNGAS partneris į bu- 

Černy ir groserny; vieta gera ir 
biznis daroma geras. Gera proga 
geram žmogui. Kad ir nemokanti 
išmokinsiu. Kreipkitės į Naujienas, 
1739 S. Halsted St. Box 725.

REIKIA merginų prie 
mų darbo, gera alga.

Merginų prie pentrės 
ir prie landrės.

Kileare Ehiployment
3632 Milwaukee Avė.

abelno

Offiee

na-
TURIU parduoti tuojaus iš prie

žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklj pianų už $110, yra' 
75 roleliai ir benčius, $50 cash ir 
po

Aš TURIU gražų lotų netoli 
Iransporlacijos, priverstas parduo
ti greit, kelis dolerius įmokėti, ki
tus išmokėjimais, Naujienos, 1739 
So. Halsted St. Box 722.

$10 i mėnesį.
MIKOLAITIS, 

6512 So. Halsted St. 
1-rnos lubos

KAMPINIS lotas, augančiame dis- 
trikte, gera transportacija, grogą 
kainų kilimui, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St. Box 721.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

DEL 
PIRKIMO, PARDAVIMO 

ARBA MAINYMO 
NAMŲ, 1X)TŲ, BIZNIŲ 

PO VISAS DALIS MIESTO 
TURIME DAUGYBĘ NAMŲ 

DEL 
GYVENIMO arba BIZNIO 

nuo mažiausio iki didžiausio 
NORINTIEMS PIRKTI 

PARDUOTI ARBA MAINYTI 
Del greito ir teisingo užsiganė- 

dinimo pirkite, per 
ROZENSK1 LEMONT CO. 

Teisingas patarimas platina 
kiekvieną bizni. Daugiausiai 
reikalinga teisingo patarimo 

REAL ESTATE 
Užganėdinome kiekvieną kuris 
pirko, pardavė ar mainė per 
mus, tikriname, kad ir tamista 
busi užganėdintas. 
Vienas geras investmentas pa
daro žmogų turtingą ant visa
dos. 
HOZENSKI LEMONT & CO. 

6312 So. VVestern Avė. 
PROS. 2102

visgi dar daug truko.
žmonių, nežiūrint prasto oro, • 

susirinko vidutiniškai ir ren-1 
gėjams liks kiek pelno, kuris 
bus paskirtas Lietuvos Social
demokratams. —Viešintiškis.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI kambarys, ženotai porai, 

bei merginoms. Vana, elektra. Gali
ma matyti po šešių vakare. 3402 So. 
Morgan St.» 2 floras front.

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.

60 KAMBARIU rooming namas, 
garu šildomas, elektra, 9 metams 
lysas, geros įplaukos, gera isren- 
davojimui vieta, turiu parduoti, 
nes sergu. John Kalena, 55 XV. 
Erle St.

PARSIDUODA krautuvė: maža 
grosernė ir mokyklos įrankiai, kan
dės. rūkyta mėsa ir kiti dalykai; 
Brighton Parko apielinkėj, lietu
vių ir lenkų apgyventa. -Ikambarių 
pagyvenimas. Parduosiu pigiai, nės 
turiu greit parduoti. 3138 XX’. 39th 
St. Chicago, netoli Kedzie.

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

Iš “Surprise Party”
DRAUGAMS ACIU! Pranešimai

PARDAVIMUI lotas, geroje lie
tuvių apiclinkėje, netoli transpor- 
lacijos, $266 įmokėti, kitus išmo
kėjimais, Naujienos, 1739 South 
Halsted St. Bos 720.

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas, elektra, maudyklės, kai
na $3,000, cash $500. 1102 XV.' ll ltli 
Plaee,

PARDAVIMUI, $900 cash, I apt. 
namų, 3—I kambarių, apgyventas, 
kitus išmokėjimais, geroje vietoje, 
prie karų linijos.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St. 

Box 724

PASIRENDAVOJA kanibaris vai
kinui arba merginai; su valgiu ar
ini be valgio. Atsišaukit .1. Kava- 
liatiski, 1440 Scy. California Avė.
'Į.---' -------- »-■■■- "■ - ------------------

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTIJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

REIKALINGAS virėjas (cook) 
pirmarankis.

Atsišaukite tuojaus
J. LEPPA

3206 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3985

PARDAVIMUI pigi«i bučernė ir 
grosernė arba mainysiu į lotų ar 
mažę namų.

Matyti galima nuo 2 iki 5 vai. 
4041 Archer Avė.

Tel. Prospect 2559.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, lietuvių apgyventa vieta. Par
siduoda labai pigiai, 28(11 S. Union

REIKALINGAS geras bučeris. 
Atsišaukite tuojaus. 1001 S. Camp
bell Avė.

BEI KALINČIAS operatorius prie 
moteriškų drabužių, 1245 N. Oakley 
Blvd. Užpakaly viršuj. Peter Sa- 
molenas.

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
eattessen krautuvė pigiai — iš prie
žasties ligos, 5039 S. Halsted St.

FARMOS FARMOS
Didžiojoj lietuvių ūkininkų koloni

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

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

lengvų 
žemės 
Reika-

ANT pardavimo ūkė arba aš 
mainysiu ant miesto nuosavybės; 
160 akerių geros žemės, su gerais 
trobesiais ir visais ūkės įrankiais 
ir gyvuliais. Platesnių informaci
jų suteiksiu per laiškų.

P. VVaichulaitis, 
Bailevs Harbor, XViseonsin

MORTGECIAI-PASKOLOS

Ar jus žinote, kad
Rokiškio apielinkėj, Lietuvoje, 

valdininkas nubaudė Universiteto 
studentų 50 litų, nes jis su kaimie
čiais kalbėjo apie Lietuvos yaldy- 
mosi sistemų ir apie valdininkus. 
Ar jus žinote, kad jei jus esate 
vienu tų žmonių, kurie dar nėra 
ragavę Turkiškų cigaretų, tai yra 
todėl, kad jus nebandot Turkiško 
tabako, llelmarai yra padaryti iš 
Turkiško tabako ir tie cigaretei 
jumis užganėdins.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd StM Chicago 
Phone Canal 2591

Siųskit pinigus per 
NAUJIENASIM

Tikėdamas tvirtai, kad “Sur- 
prisc Party” pasisekimas pri
klausė nuo jūsų pagalbos, pra
šau priimti mano širdingą ačių!

1. Pastatyme veikalo pagel
iojo baletą sumokinti baleri
na M. K. šerer-Bekeffi, veika
lo “The Miracle” artistė-bale- 
rina, kitados tarnavus Marijos 
Teatre, Petrograde, ir kartu 
vaidinus su musų Kipru Pet
rausku (Piemenukai ir senu
kai — tai jos kūrinys).

2. Orkestro jmruošime A. $100.00° — pamislyk
A. Oliui, kuris i„__ ______
darbavosi, kad tik mano “Sur
prise I*arty” pasisektų, i 
drauge, už dirigavimą, pataisas doleris.
ir patarimus!

3. Pianistui auksapirščiui J. 
Byanskui už puikų akompane- 
mentą ir gaidų sutvarkymą.

4. Muzikui Petrui Sarpaliui 
už sąstatą orkestro ir gaidų 
tvarkymą. Petrai, mudu vėl 
ką nors parašysiva!

5. Savo kaimynui Jozavitų 
Mikui galiu paspausti draugiš
kai dešinę ir palinkėti jam pui
kiausios ateities jo srity. Buk 
garsiausias lietuvių pianistas!

6. “Nakties” žvaigždei P. 
Stogini už gražų sudainavinią 
serenados. Parašysiu tau dau
giau tokių dainų!

7. Vaidintojoms-jams p. p. 
Biežienei, Dundulienei, Milerie
nei, Krasauskienei, Volteraitei, 
Jankui, Uktveriui ir vyrams 
vaidinusiems ir dainavusiems 
antram akte, taip pat visam 
“Birutės Chorui” tariu šindin- 
gą ačių!

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymus: $100.00 ant syk jr / 
$6.60 j metus per vis) 

likusi gyvenime.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomų juostų cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darhų. Praleisdami cen
tą paskui centų, doleri paskui do- 
krio, mes greitai praleidžiame 
šlaitų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, < kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos j banką ar snulką?

I Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 

\ kiek jūsų 
nenuilstamai l'nilas u‘dlrb,'» laikytamM j|čia per 20 metų?

, Ateik ir pasitark su sekretorių
Ačiū aP*e taupymo budus, o nuo jo su-

. . ’ žinosi kaip greit dauginsis jūsų
l NAUJIENŲ SPULKA, 

1739 So. Halsted St.

Susivienijimas Lietuvių Draugijų 
ir Kliubų Bridgeporte, laikys mėne
sinį susirinkimą Antradienyj, Kovo 
30 <1., šių metų, 8 vai. vak., Chica- 
gos Lietuvių Auditorium Svet., 3133 
So. Halsted St. Delegatai ir valdy
bos malonėkite laiku susirinkti, nes 

' yra svarbių reikalų aptarti.
P. Kilevičia. Rašt.

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?

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

ROKAS STEPONAS
3210 So. Emerald Avenue

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distunce handling .

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

Tel. ras. Yris 3408—Blvd. 7667 office

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PA1NTING 

& HDW. CO.
Malevojam . ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierų, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČ1ONIS, Prez.

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA grosernė ir mo
kyklos reikmenys ant kampo prie 
mokyklos, fikčeriai yra naujos ma
dos, 3 pagyvenimui kambariai. Ben
ita pigi, lysas 2 metams. Parduosiu 
pigiai. Pardavimo priežastis — 
partnerių nesutikimas. Bandas!

3856 S. Sacramcnto Avė.

Humboldt Park Lietuvių P. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks 
seredoj, kovo 31 d., 7:30 vai. va-, 
kare. 3310 Evergreen Avė., Chica
go, III. Visus narius meldžiu daly
vauti, nes turim labai svarbių rei
kalų apkalbėti.

A. Walskis, sekr.
BRIDGEPORTO LIETUVIAMS':
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
| savaitę arba sykj j mėnesį. Gyva
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
tupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite Šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes uarduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply CoM 
1637 Weat Divielon SU 

netoli Marshfield

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kandžių, Be- 
kernių. Musų 

inas Geras patar
navimas, žemus

Soatheima,
kainos.

1912 So State St.

TIKRI VARTOTŲ KARŲ 
. PIRKINIAI

$10 iki įmokėti, kitus per 18 
mėnesių. Naujų karų garantija.

Cryslor Crown Imperial sedan $1,450 
Crya'er coach, beveik naujau .. 
Rollin Hcdan, kaip naujas .........
Studebaker brougham, naujas .. 

Oakl^nd coach, biskf vartotas .... 
E*aex coach, tikrai geras ............. >
Durant nedari, t'k ras bargenaa .... 
J orda n nedan, prirengtai* ..............
Overland sedan, kaip naujau .... 
Oakland coupe, mažai važmėtau .. 
Nnsh sport aedan, prirengtas .... 
Ruick touring, biak | vartotas .... 
Jordun touring, tikras p’rkinya .. 
Riekenbaker, touring, geras ..........
Cryalcr phaeton, kaip nauja* .... 
Maxwe)l bport touring, prirengtu 
Willy»-Knight, touring geras ....

2037 Milwaukeę Avenue 
Netoli Armitage

Atdara vakarais ir Nedėlioj

NAMAI-ŽEMF t

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

i CORPORATION
3804 South Kedue Ava., 

Lafayette 6738
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PARDAVIMUI u ui ku s 
kampinis lotas prieš parką, 
48x125, parinkta vieta dėl 
rezidencijos. Kaina tik*$3,- 
500, pinigais reikia $1,000. 
Atsišaukite j real estate ofi
są.

, JACOBJ.
LEWANDOWSKI

11750 So. Michigan Avė

MOKYKLOS

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turini naujų automobilių agentūrų, x Studebnkers 
kompanija, kuri dirba tvirtus karus. Staųdart Six ii* Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turini daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu
siu)

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

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

PARDAVIMUI. Didelis bar- 
genas už cash, 4 apt. namas, 
3-4 kamb. apgyventas, geroje 
vietoje, prie karų linijos, Nau
jienos, 1739 So. Halsted St. 
Box 728.

PARDAVIMUI medinis namas ir 
cottage ant vieno loto už pusę ka:- 
nos. 131 W. 4G PI., netoli Wentworth 
Avė.

JEWET sedan, 5 pasazierių 
naujai malevotas, 5 
bakselis ir 1.1. $750, 
išmokėjimais.

428 S. Sacramento

RAKANDAI

tajerai, 
lengvais

Blvd.

BARGENAI
Pardavimui išmuštas parloro se

tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpetas, liampos, ra
šymui stalas, (> tūbų radio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drexel Avenue
Tel. Hyde Park 7186

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mės, netoli South Haven, Mieli., 7 
kambarių namas, geras vanduo, 
Holand rūmas, $4500 barnė, kaina 
lik $1000, cash $1500, kitus išmo
kėjimais. Standard Moulding Co., 
812 Dix St. Haymarket 4665

PARDAVIMUI nauja niuro, 6 kamb 
bungalow, garu šildoma, kieto med
žio išbaigta, 30 pėdų lotas. $3,000 
įnešti, o likusius $50.00 į mėnesi. 
Vienas blokas nuo Kedzie Avė. 
mokyklos, bažnyčios ir Storų.

Savininkas
5223 So. Sawyer AJvo.

arti

BŲNGALOW PIGIAI
Karštu vandeniu šildomas, visi 

įrengimai, savininkas turi parduo
ti už $4000. reikia cash $lo(K). 
IIOXVARD E. XVALTER

llosvard E. XValter. & Company 
3124 W. 63rd St.
Prospect 8820

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

Valentine Dressmaking 
College

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Barberyste Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

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

PAŽIŪRĖKIT Čia. Išmokite Auto 
arba Elektros amatų. Nuolat dar
bas, $25 iki $30 kol mokinatės. 
Darbas kol mokinsitės. Paskiau gau
sit darbų bilc kur. Atsišaukit arba 
rašykit, suteikit telefonų ir adresą 
Mr. Thomas, Room 615, 8 South 
Dearborn St. 

■■ ....- ■■■■ .... -4--------------------------
KODĖL būti be darbo, kuo

met yra daug gerų darhų. Buk 
praktiškas mūrininkas ir pleis- 
teriotojas, uždirbk $75 iki $10(1 
j savaitę. Jus uždirbsit $18 iki 
$35 kol mokinsitės. Neneik pa
tyrimo. Įrankiai dykai. Blue 
Print ir planų skaitymas. Spe- 
cialis 10 dienų pasiūlymas. Kur
sas $50.

American Building 
Trade School

4341-43 W. Harrison St.
S. Wabash Avė. Room 1819b

)


