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Valdžia leidžia ga 
mint 3.75 nuoš. alų

Naujo parlamento rinkimu 
Italijoj nebebus

Luther Burbank

Katalikai piudo Ameriką 
prieš Meksiką

išistų partijos sekretorius 
Farrinacci ir partijos direk
torato nariai rezignuoja

Mussolini pareiškė, kad parla 
mento rinkimų Italijoj ne

bebusią

Leidžia gaminti 3.75 stip 
rūmo “Malt-byri”

Katalikai pjudo Ameriką 
prieš Meksiką

Aptiekos be jokio leidimo par
davinės selyklo alų žmonėms, 
per šešis mėnesius

Baftimorės arkivyskupo advo* 
katas ragina valdžią nutrauk
ti santykius su Meksika

ROMA. Italija, kovo 30. — 
Diktatorius Mussolini šiandie 
atkartojo savo pareiškimą, kad 
jokių naujo parlamento rinki
mų nebebusią.

Atstovų bute jis griežtai pa
sakė :

“Jokių rinkimų nebus! ši įs
tatymų leidžiamoji įstaiga tu i 
savo mirtim mirti.“

Fašistų partijos nacionalis1 
direktoratas šį rytą laikė posė
dį, sekretoriui Albertui Fari- 
nacci pirmininkaujant. Farina- 
cci pranešė, kad šį vakarą, fa
šistų generalei tarybai’ susiiin
kus, jis įteiksiąs rezignaciją iš 
savo,’ kaipo partijos generalio 
sekretoriaus, vietos. Jis pasakė, 
kad savo misiją, kuriai jis bu
vęs pasišventęs užimdamas vie- metų amžiaus, žmogus, 
tą, laikąs jau pabaigtą.________ _ _

Kiti direktorato nariai nuta-
>ė rezignuoti kartu su Pa. ina-. ^dalyVaUSią 01181“ 
cci, idant tuo parodžius savo J

> ginklavimo konferencijoj
i , 4 ’

Policija vėl puolė tekstilės. B"s,->ai gi nedai>k°n- 
fefencijos nepasisekimas esąs 
iš anksto nulemtas

SANTA BOŠĄ, Cal., kovo 30.— Garsus visame pasauly 
tanikas, Luther Burbank, sunkiai susirgo. Jis jau senas,

Kiny studenty streikas 
Šanhajuj pabaigtas Lietuvos žinios

77

Iššaukti visuotinas studentų 
streikas nepavyko; streiki
ninkai grįžta į mokyklas

Suomija pasiliuosuoja nuo 
Lenkijos “globos”

kovo 30. 
kolegijų 
paskelbę 
šaudymo

Estijos, Latvijos, Lenkijos ir 
Suomijos konferencija neį-i 
vyksianti

TALINAS,
Iš gerai informuotų Šaltinių 
tenka patirti, kad rengiamoji 
Estijos, Latvijos, Lenkijos ir 
Suomijos periodinė konferenci-

ŠANI1AJUS, Kinai,
Dešimties kiniečių 

studentai, kurie buvo 
streiką protestui dėl 
studentų demonstrantų Pekine,
streiką atšaukė ir grįžta vėl į 
mokyklas. Iššaukti visame 
krašte studentų streikas nepa
vyko.

Studentų sąjunga išleido at- busianti paskutinė, arba jos
sišaukimą į visus savo narius, v*fia’ nebusią, lo priežastis — 
kviesdama juos daugiau laiko Suomijos nusistatymas pana- 
pašvęsti mokslui. (šiose konferencijose su Lenki-

ja daugiau nebedalyvauti.
j Lenkija mėginusi šį suomių

WASHINGTONAS, kovo 30. 
Charles W. Danr, Baltimo- 

rės arkivyskupo Curley advoka
tas, kurs sakosi atstovaująs 20 
milionų katalikų Jungtinėse 
Valstijose, šiandie, kalbėdamas 
atstovų buto komisijai užsie
nių reikalams, ragino, kad Jun- 

’gtinės Valstijos nutrauktų san-
ekstraktui’’ tykius su Meksika ir atšauktų 

davė leidimą Meksikos valdžios pripažinimą, Darbininkai bandė suruošti de- 
St. Ijouisfc nes, girdi, Meksika skriaudžian- 

ir nusi-

\VASIIINGTONAS kovo 30. 
9

— Per ateinančius šešis mėne
sius žmonės galės gauti, be jo
kių receptų ir leidimų, medici
nos alaus, vadinamo “Malt 
ekstrakto“, su 3.75 nuoš. alko
holio, taigi beveik tokio stipru
mo, kaip kad prieš piohibici- 
jos laikų alus.

Tokiam “Malt 
gaminti valdžia 
dviem bravoram, 
Anheuser-Busch ir Mihvaukees Iti Amerikos piliečius, i 
Pabst Brevving kompanijoms, j kaltus’ paprastam padorumui, 
Leidimas duota šešiems mėn?-^ kurio viena valstybė privalanti 
siams, — sako, paiiurėt, kas iš i kitai. Meksikos valdžia iman- > Kuopos raitų, pėsčių ir moter- 

ti pavyzdžio iš visų bijomos ii ciklais lekiančių policininkų va- 
ne? Bet visų nekenčiamos bolševikų kar vėl atakavo apie tūkstantį 
su 3.751 valdžios Rusijoj, ir nė kiek ne- streikuojančių tekstilės darbi- 

santi geresnė už pastarąją. j ninku, bandžiusių suruošti de- 
--------  monstraciją ties Passaic Print 

VELYKAS ATLANKĖ : Works fabrikais.
Buožėmis išvaikius 

stiantus, policija 
streikininkus, tarp jų 
moteris, areštavo.

American Civil Liberties uni
jos advokatas Abram Waks 
kreipėsi į teismą, prašydamas 
varento areštuoti policijos vir
šininkui Zobeiui ir kai kuriems 
kitiems policininkams, kaltina
miems dėl sumušimo kai kurių 
piliečių per streikininkų de
monstraciją, bet teisėjas Wm. 
B. Davidson atsisakė varcntą 
duoti.

Sudarė naują Rumanijos 
ministeriy kabinetą

Apšaudė Japonų laivą
ftANK0W, Kinai, kovo 30.—' nusistatymą pakeisti, siųsdama 

Japonų garlaivis Yuenkiang, Suomijon vienų savo seimo at- 
plaukęs iš čanšos į Hankovvą, 
buvo stipriai kiniečių kareivių 
apšaudytas. Kiniečiai, matyt, 
manė, kad garlaivis gabena 
priešų kariuomenės vadus. Aš
tuoni kiniečiai buvo sužeisti. 
Pasažierių svetimšalių niekas 
nenukentėjo.

stovų socialistų, kad paveikti Į 
Suomijos kairiąsias grupes, bet 
jo pastangos nedavę teigiamų 
vaisių.

Vilnijos kumečiai reika 
lauja dalinti dvarus

streikininkus
monstraciją ties fabrikais; 
aštuoni areštuoti

PASSAIC, N. J., kovo

to išeis.
Gera naujiena, ar 

palaukit. Malt-byrio 
nuoš. spirito negausite kada tik
norite ir kiek norite. Aptiekų 
šiandie, tiesa, yra daugiau, ne 
kad buvo saliunų prieš prohibi- 
ciją. Bet aptiekos gaus tik 
apribotą Malt-byrio kiekį 
nuo penkių iki dvidešimt pen
kių keisų savaitei, žiūrint, ko
kia aptieka. Antra, tą alų bus 
galima gerti tik kaip vaistą, 
taifti nedaug. Jis bus labai tir
štas, kai “malesai”, ir nelabai 
gardus. Kiek daugiau jo išgė
rus, sako, žmogui pasidarys le- 
daka. Malt-ekstraktas taikomas 
tik sveikstantiems ligoniams 
gerti imi truputį.

KALĖDOS
Viduržiemį nebuvo tiek sniego, 

kiek dabar jo prigriuvo

demon- 
aštuonis 
keturias

J. V. ARMIJOS LEITENAN
TAS Nusišovė

MANILA, Filipinai, kovo 
— Fort Stosenberge vakar 
sišovė nežinia, tyčia ar 
tyčia — Jungtinių Valstijų 
mijos leitenantas David 
brook, generolo majoro Willai
do Holbrooko sunūs.

29.

Kovas, savo paskutines die
nas baigdamas, iškrėtę šposą 
pavasario belaukiantiems žmo
nėms. Velykos už varsnelio, o 
atrodo, kad Kalėdos. i

Chicaga visa paskendus snie-' 
ge. Ne tik Chicaga, stora snie
go dangte apsidengė beveik 
visas kraštas. Kai kur sniefo 
priversta septynis-devynis co
lius gilumo, ypač pietų vakarų < 
valstijose, kaip Texas, Kansas, | Negrų kunigas, kuniga- 
Mississippi etc.

Kai kur be to siautė smar-
vęs 22 metus, pasi

rodė moteriškė
nu“jkios audros, sniego pūgų lydi-j
ne-jmos. Liberty, Tex„ kur audra j BIRMINGHAM, Ala.,

30. BroAvn Springse, 
! Birminghamo, vienoj

MASKVA, kovo 30. — So
vietų centralinio vykdomojo 
komiteto organas Izviestija ve
damuoju straipsniu pradėjo 
kampaniją tarptautinei nusigin
klavimo konferencijai diskredi
tuoti, jei ta konferencija 
nebus perkelta iš Genevos į 
kurį kitą miestą, ne Šveicarijoj. 
Izviestija sako:

“Mes nedalyvausime nė pa
čioj konferencijoj, jeigu netu
rėsime galimybės dalyvauti jos 
priruošiamuose darbuose. Nu
tarimai gi, konferencijos priim
ti Kusijai nedalyvaujant, Rusi
jos neriš. Be abejo, Geneva ty
čia bus pasirinkta vieta preli- 
minat'ei konferencijai, kad Ru
sija nedalyvautų ir galutinoj 
nusiginklavimo konferencijoj.

“Pasirinkdami Genevą, 'tau
tų Sąjungos vadai tikisi neduo
ti progos Rusijai dalyvauti, ir 
kartu prigauti Europos visuo- 
inengs opiniją. Jų , atsiųstas 
mums pakvietimas yra veidmai- 
nybė: jų tikrasis tikslas yra 
užkirsti kelią Rusijos dalyvavi
mui, ir paskui suversti mums 
kaltę dėl konferencijos nepasi
sekimo.

B L GIIA R ESTAS', Rumunija, 
kovo 30. Premjero Bratiano 
valdžiai atsistatydinus praeitą 
šeštadienį, pakviestas piemjeru 
gen. Fofoza Averesco šiandie 
sudarė naują ministerių kabi
netą.

Bratiano valdžia, prieš pasi
traukimą, pravedė naują im
porto tarifą, kuriuo muitas įga
benamiems automobiliams, tek
stilės prekėms, žemės ūkio ma
šinoms ir padargams, statybos 
medžiagai ir odai padidinama 
keliais šimtais nuošimčių. Įs
tatymas įeis galion ateinantį 
ketvirtadienį. >

Visa septynių narių šeimy 
na žuvo gaisre

Dar dėl ^leksikos kon
cesijų japonams

ST. PA I L, Minn., kovo 30.
Ties Kanados siena, netoli nuo 
Williams miestelio, sudegė ūki
ninko Ilarry Nevvmano namai. 
Ugnis kilo naktį, kai visa šei
myna miegojo. Ant rytojaus 
kely, netoli sudegusių namų, 
žmonės rado Newmanietiės ir 
jos jaunos dukters kimus. Jos, 
matyt, dar sugebėjo iš ugnies 
pabėgti, bet buvo taip skau
džiai apdegintos, kad nebeprisi- 
ša u k usios pagalbos mirė.

į šeimininke ir kitų penkių 
vaikų apdegę kūnai buvo vs- 
ti

VILNIUS, kovo 9. [Elta .
Vilniuj įvyko kumečių suvažia
vimas. Suvažiavimo priimtoj 
rezoliucijoj reikalaujama neati
dėliojant nusavinti dvarininkų 
žemes ir pavesti jos bežemiams 

mažažemiams ūkininkams.ir

Lenkijoj veikia 
partizanai

VILNIUS, kovo 9. [Elta'.
Spaudos žiniomis, Baltvėžio gi
riose lenku policija susekė par
tizanų būrį. Kitą dieną kariuo
menė girią apsupo ir po susi
šaudymo dalį partizanų suėmė. /

degėsiuos*?.
Laimėjo $15,000, bet 

tuojau žuvoSumažins Amerikos 
pasportų formatą

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
30. — žemės ūkio ministeris, 
Luis Leon, šiandie griežtai nu- 
gynė Jungtinių Valstijų spau-' 
doj paskelbtus pranešimus, kad 
busią Meksikos valdžia davus 
vienam Japonijos i 
koncesijų milžiniškam 

plotui žemutinė)
Paskelbus tokią 

Amerikos spauda 
mo, kad Japonija 
teigsianti laivyno 

na, tada Amerikai pavojus.
Ministeris Leon pasakė, kad 

tai esąs gryniausias prasimany
mas, Amerikos džingų paleistas 
tikslu, kaip paprastai, bauginti 
Jungtines Valstijas Meksikos- 
Japonijos baužu. '

sindikatui 
i žemės

Kalifornijoj.
žinią, ta pati 
pakėlė liks- 

tikrai ten įs- 
bazę ir tada

\\ ASIIJNGTONAS, kovo 
—Valstybės departamentas 
tarė pakeisti pasportų formatą, 
sumažinant taip, kad jie tiktų 
vestės ke.šenėj laikyti. Paspor- 

tams nebebus vartojamas per
gamentas su graviravimais, 
jiems spaudinti bus vartojama 
popieris, kas daug pigiau pa
reis.

3G 
nu

CANNON FALLS, 
kovo 30. — Selmer 
35 metų darbininkas,

Minn., 
Munson, 

praeitą • 
savaitę teisme laimėjo iš Ghi-
cago Great Westem geležinke
lio kompanijos 15,000 dolerių 
atlyginimo už skaudų sužeidi
mą geležinkely praeitais me
tais. Vakar Munson buvo 
Chicago, Mihvaukee and St. 
Paul geležinkely traukinio už
muštas.

“Tautų Sąjunga žino, kad 
kol Rusija turės raudonąją ar
miją, tol daugelis valstybių, 
ypač Francija ir Lenkija, nesu
tiks kalbėti apie nusiginklavi
mą be Rusijos. Taigi konferen
cijos nepasisekimas jau 
lemtas iš anksto.”

kovo 
netoli 
negrų 

Didesnių šalčių nėra, vis dėl bažnyčioj kunigavo per dvide- 
i kunig-as 

Murry I^esley. Dabar pasirodė, 
kad tasai negrų kunigas buvo 
ne vyras, bet moteriškė, vyriš
kai persitaisius. Paslaptis išėjo 
į aikštę, kai Lesley, automobi
lio sužeistas, buvo nugabentas 
į ligoninę.

ar" nuvertė aliejaus keltuvą, 
žmonės buvo užmuti.

to kai kuriose žiemių vakarų šjmt dvejus metus 
valstijose termometras nukrito’ 
iki 10-8 laipsnių aukščiau zero.
Chicagoj temperatūra vakar vi
dutiniškai siekė 27 laipsnius.

Federalis oro pranašas sako,
■ kad toksai oras galįs nusitęsti 
Į dar kelias dienas, ii kad Vely- 
jkos veikiausiai busią pusėtinai

Naujienos pagelbės jums šaltos.
Desėtkai tūkstančių Naujienų j 
skaitytojų ieško *bargenų Nau-1 
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, n pirkėjų atfa- 
sit greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Sovietai ruošias uždaryt 
tekstilės fabrikus

36 metij amžiaus motina 
turi 20 vaiky

n»
Svetimšaliai Sovietijoj 

turi registruotis

skelbimų kai* 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

Išmestiems iš darbo darbinin
kams valdžia žada mokėt 
sę jų regulerinės algos

pu-

MASKVA, kovo 30. — Del 
stokos žalios medžiagos, sovie
tų valdžia ruošias šešioms sa
vaitėms uždaryti apie šimtą sa
vo tekstilės fabrikų.

Daug darbininkų bus išmes
ta iš darbo, bet per nedarbo lai
ką valdžia žada mokėti jiems 
50 nuoš. jų regulerinės algos.

FITCHBURG, Mass., kovo 
30. —.Vietos pilietė, Mis. Louis 
M. Cross, dar tik 36 metų am
žiaus, šiandie pagimdė dvide
šimtą kūdikį, 12 svarų mergy
tę. Mrs. Cross ištekėjo būda
ma penkiolikos metų mergaitė. 
Visi jos vaikai gyvena. *

D’ANNUNZIO SERGA

30.
ka-

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

BUENOS AIRES, Argentina, 
kovo 30. • Telegrama iš Rio 
de Janeiro praneša, kad išrink
tasis Brazilijos prezidentas, Va
šingtonas Luis, neužilgio žadąs 
padaryti vizit: Jungtinėm 
Valstijoms.

MASKVA, kovo 30. Sovie-, 
tų valdžia įsakė naują svetim
šalių registraciją sovietų Rusi-• 
joj balandžio mėnesį. Visi sve
timšaliai turės atsilankyti į 
Maskvos sovieto pasportų sky-, 
rių ir pristatyti savo pasportus 
bei fotografijas registracijai.

10 žmonių žuvo trauki
nių katastrofoj

GARBONE, Italija, kovo 
-r- Garsus Italijos poetas ir 
rininkas, Gabriele D’Annunzio,' 
susirgo influenza.

Ghicagui ir apielinkei oficia
lia oro ^iuras šiai dienai prana
šauja:

Atrodo, kad bus daugiau šiam iš Bogotos į Girardotą, 
sniego, ir šalta; žiemių vėjas, susimušus su prekių traukiniu, 

dešimt pasažierių buvo užmuš- 
,ta ir daugiau kaip dvidešimt 
sužeista. Du pirmosios klasės 

5:36, lei- vagonai, nutrukę, nusirito į 
upę.

BOGOTA, Kolumbijos res
publika, kovo 30. M Praeitą na
ktį greitajam traukiniui, bėgu- 

į Girardotą,

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemų, 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 skyriua:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 27° F.

Šiandie \saulė teka 
) džiasi 6:13 valandą.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.

mm

A
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’askolos
Perkant, parduodant, ar statant namą, pa
skolos reikalais kreipkitės į lietuvišką ban
ką, UNIVERSAL STATE BANK.

Mes prižiūrime visus reikalus perkantiems 
namus, nuo kontrakto padarymo iki užre- 
kordavimo Deed, ir paliuosuojame abi pu
si nuo rūpesčių, ir baimės.

Visais tais reikalais kreipkitės į
SAL STATE UNIVERSAL 

STATE BANK
3252 So. Halsted St.į 

Chicago, Illinois.

„Plauk po Amerikos Vėliava“

Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

TAŽIAUGKITnS saugumu ir 
M patogumais laivų, kurtus val
do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankumais bilc laivo 
United States Linijos—rlaivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

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

Del pilnų informacijų apie iš
plaukimus United States Linijos 
laivų—Leviathan, George Wash- 
ington, America, Rcpublic. Pres 
ident Roosevclt, President Hard 
ing—klausk jūsų Agentą ant vi 
tos, arba šiandie rašykite pas

FJjnitecJ. States KJ”
110 So. Dearborn S L, Chicago, III. 45 Broadway, New York (’ity

Waitchių Brolių
Ofisai

Perka, parduoda ir maino namus, lotus, 
ukes ir biznius. v

Stato namus labai pigiai 
Siunčia Pinigus į Europą 

Skolina pinigus 
Rašo visokius Inšiurinus

Parengia ir užtvirtina visokius Ameriko
niškus ir Lietuviškus dokumentus, »

Patarnavimas užtikrintas; patyrimas virš 
dešimts metų.

WAITCHES BROTHERS
Real Estate, Loans, Insurance

& Law Dept’s ;
10756 Michigan Avenue

Phone Pullman 5950
Roseland

j f . -M

Miller & Babitz
3901 Archer Avė., Kampas Rockwell St.

Velykos jau čiapat, jums galbūt reikia naujos skrybėlės, čeverykų 
arba kitokių papuošalų dėl vyrų. Arba gal jums reikia naujo siuto 
Velykoms. Nepamirškite, kad jus galite tuos dalykus nusipirkti arti 
•avo namų. Kainos yra teisingos, styliai teisingi ir jus sutaupysite 
daug pinigų.

Met> darome siutus hu ekstra kel
nėmis, vilnonio materiolo, bilc 
koki. .tyu.u. J48.50

Vyry gražus Silkiniai CIKf*
kaklaraikžčiai

Vyrų gražus rudi Oxfordai,

$5.85Vyrų naujoH skrybėlės, pilkos, 
rudos, su gražiais QC
raiščiais Kitokių stylių čeve- CF JĮ 

rykai J

Vyrų gražus marškiniai su prise
gamais l.r.ln oriais, C 1 Q C 
visokių mierų po 1

Vaikams rudi ir patentuotos 
skuros oksfordai, C/Į 

iki 5tt x
Vyrų gražus marškiniai, iŠ Tibre 
šilko, su atlenksimais kalnieriais,

t $3.45
Vaiku geri mokykloms čeverykai, 
tiktai su uskhide C O OK
padais

Chicagos Lietuvoj
Rašo A. Vanagaitis

(Tęsinys)

koncertas Or- 
Kaip sau norit,

Babravičiaus koncertas
Turėjau laimės pasiklausyti 

' dainos. Tai buvo 26 kovo p.
Babravičiaus 
chesta Hali,
bet malonu buvoti tokiam kon
certe. žmogus užmiršti kasdie
ninius vargelius ir rūpesčius,nes 
dainininkas užsupa, užliuliuoja 
dainos patale. Tartum pilkuose 
ilsėtumeis,— taip gera, malonu. 
Ypatingai painisimo dainavimas. 
Aš esu “permažas“ kritikuoti, 
nes Babravičiaus kūryba yra 
pasiekusi aukštąjį tobulybės lai
psnį. Besiklausydamas jo dai
nų, įgavau drąsos ir noro para
šyti ką nors gražaus, gražaus-

kuriais galime didžiuotis svetim
taučių tarpe. Užmiršę asmeniš
kumus, padėkime savo talen
tams iškilti pasaulinių artistų 
tarpe. Visi meę esam “griešnin- 
kai”, tik ne visi norim tos “gar
bės”. Ir artistas nėra, šventas. 
Artisto gyvenimas nesupranta
mas visiems. Jis visur kritikus 
randa. Tik tada artistas butų 

-gerbiamas visų, jei jis nesimai- 
šytų žmonių tarpe. Jo gyveni
mas turėtų būt jrengtas giliai po 
žeme, kur niekas su juo nesusi
tiktų ir tik laikui atėjus, paro
dytų scenoje. Tuomet gal artis
tų gerbtų^ bet dabar, kada artis
tas maišosi po tą. sudulkėjusį 
“svieto marnastį”, tai be abejo

K Lft

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti, patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnąi Lietuvei šeiihiniukei

RO

Virimo Receptas
Vienas iš naudingiausių vaisių na

muose per visą metą yra tai obuolys. 
Daug yra receptų kaip gaminti Iš jų 
valgius, todėl būna net sunku išsirin
kti gerinusį. Jus gal bandėt visokių 
kiaušinienių (custard), bet niekad ne- 
darėt su obuoliais. Priekandžiui prie 
vakarienės pasidarykit sekantį obuo
lių receptą. Visiems jis patiks.

2
2
1
4

OJ UI llv/lo l j 8 J u

Senai begirdėjau tokio dainavi-’randa visokio plauko draugų ir 
mo. O buvau išsiilgęs, 
grožėjausi Kipro daina, 
cagoj—Juozo. Ačiū,
drauge, padainavęs, nes

Kaune nedraugų...
o Chi- Užteks. Linkėdamas p. Babra- 
mielas vj^įuį geriausių pasekmių, pra
mano §au cjar jcartą pakoncertuoti Chi- 

sielą papenėjai, kuri buvo alkai- 
na!

Lietuvių spauda įveretino ir 
įvertins p. Babravičiaus talentą. 
Chicagiečiai turėjo progos pasi
skaityti amerikoniškus laikraš
čius, kurie prielankiau negalėjo 
atsįliepti apie musų dainių artis-: 
tą Babravičių.

Ką rašė amerokoniški laikraš-! 
čiai, vertėtų musų laikraščiams 
išvertus lietuvių kalbon, at
spausdinti savo skiltyse. (Tik 
viepas laikraštis, rodos, apsiri
ko garsindamas musų artistą ru
su).

Įvertindamas p. Babravičiaus 
nuopelnus menui ir musų tautai, 
trokštu, kad visi Amerikos lie
tuviai susibūrę vieneton remtų 
jo koncertus skaitlingu apsilan
kymu. Jo dainos lai skamba 
amerikic-oįij lietuviij tiiryc ti- r>a,- 
Heka neišdildomą atmint;. To-

OBUOLIŲ CUSTARD
♦

puodukai obuolių 
puodukai užvirinto pieno 
šaukštas lemono skystimo 
kiaušiniai ,

’i puoduko cukraus 
'A šaukštuko vAnillos ą v
Sukapok obuolius šmulkiai kad 

tų jų du puodukai. Dadėk lemono 
skystimą ir sudėk į gvięstuotą stot- 
ką. Padaryk miųkžtą kiaušinienę pa- 
pra»U> budu, naudojant du kiaušinio 
tryniu, tį puoduko cukraus, pieną ir 
vanillą. Supilk kiaušinienę ant obuo
lių kapotinės ir padaryk putas iš 

Bridgeporte, Lietuvių Auditori- kiaušinių baltymo, vanillos ir cuk- 
. . c, s , . < , iraus. Sudėk putas ant kiaušinienės ir
joj. Scena yra daugiau tinka- jg fninutų vidutiniame pečiuje, 
ma koncertui. Busi pats paten- Kai atvėsta apmargink viršų su mor- 

. , . . ku košelekintas ir mes visi džiaugsimės M ‘ . t

tavo daina, nes jausimės kaip na
mie.

Užteks. Linkėdamas p. Babra-

cagoj. Duok mums koncertą

bu-

Virtuvės Reikaluose
Palik pečiuje duris atdaras pabai

gus kepti kad jis galėtų visai i§-I vingu
Neturiu daugiau nieko paša- džiūti ir išvadinti. Jei paliksi pečių 

kyti, nes esu publikos atomas- bu’
u mažutė dulkelė — ir džiau- Į _ . ..9 . . , . . . Duonos dezi reik valyt nors sykį-

glllOSl kartu SU Visais gavęs pi O- savaitėje. Išimk viską ir išmazgok
Duonos dėžį reik valyt nors sykj-

žai turime, todėl privalome juos 
gerbti ir mylėti, nes jie yra mu 
sų tautos pažiba. Mes neturim 
turtuolių, neturim politikierių, 
neturim mokslo vyrų, bet mes 
turim talentuotus artistus, su

gos pasiklausyti koncerto, kurio 
vardas — dailės koncertas. Dau
giau tokių koncertų!

Artistas J. Babravičius yra 
Musų Dainius. Kitokio vardo aš 
nerandu. Mes busim su tavim, 
jei Tu inusų neišižadėsi. Kur tik 
dainuosi arba vaidinsi, visados 
buk Musų Dainium!

Trupinėlį žodžių apie Juoza-
vitų DalV'kjfe yra vė koks:
labili paprastas. Maždaug taip 

sakant, reiškia bus ne recenzija, 
tik pora tiesos žodžių apie tai, 
kaip **?usų talentai rūdija.

(Bus daugiau)

su vandeniu ir soda. Išdžiovink visiš
kai. Dėžė neturės pelėsių kvapo.

Vienas iš parankiausių dalykų vir
tuvėje yra tai žirklės. Geriausios yra 
vidutiniško didumo žirklės.

I Nuvalymui elektriško džiovintuvo 
(toaster) naudok minkštą maliavoji- 
mo šepet|. Pamatysit kad taip gali
ma nuvalyti kuogeriausia.

Numazgojus žuvj reikia nudžiovint 
popieriniu rankšluo$čiu. Lengviau tą 
paskui numesti negu laikyti stuboj 
audeklinį rankšluosti kuris atsiduoda 
žuvimi.

o. 25
Naminiai Pasigelbėjimai

Nuvalymui misinginių lovų 
metalo pavirš] su supuvusiu akmeniu 
padažytu saldžiame (sweet) aliejuje, 
paskui nušluostyk šmoteliu vatinio 
flanelio. Peršveisk metalą trinant 
šmotu Chamois odos.

Apdegusius alumino indus galima 
nuvalyt trinant plieno vilnomis. Nu
mazgok apdegusias dalis karštomis 
muilo putomis ir paskui n U ši uostyk 
su smyrio (emery) milteliais ir bis- 
kiu terputino. Paskui nušviesk su bi- 
skeliu ' kreidos miltų ant (ninkšto 
skarulio.'

Ypatingiausias būdas laikymui len
gvų paveikslų ant sienos yra naudo
jant labai dideles adatas. Jo? nesu ga
ilys sieninių popierių.

Jeigu turit laikrodį kuris reikalau
ja aliejavimo, pamirkit šmotą vatos 
kerosine ir palikit viduje laikrodžio. 
Kerosinas prisigaruos į .laikrodžio 
mašineriją.

Grožės Patarimai
Kaip patapti riebiu yra klausimas 

Kurio daug žmonių nežino kaip apei
ti. Reikia reguliuot maistą taip kad 
valgytum tik tokius valgius, kurie di
dina svarumą. Valgis,-turi susidėti iš 
sekančių dalykų:; Pusryčiams vaisių, 
porciją grūdinių valgių su grietine ir 
cukrupi, kepti kiaušiniai, duona, pie
nas. Pietums, grietinės zupė, salotų 
su aliejaus uždaru, gerai sviestuota 
duona, pudingas su grietinės sos u, 
du stiklai pieno. Vakarienei, riebi mė
sa su tirštu sosu, morkos, kručkai 
arba kalaftjorai, kvietinė duona, sto
rai sviestu tepta, šokolado pudingas, 
aiskrymas arba kiaušinienė, stiklus 
pieno.

Ypatiška Sveikata
Žmonės atvykę iš kitų šalių prade

da gyvenimą visai skirtingą daugeliu 
atžvilgių. Iš visų paskiausia pakeičia
ma maistas, šeimynos apsigyvena 
srityse, kur yra jų draugai ir ten pa
prastai būna krautuvės, kurios turi 
jiems prigimtų valgių. Toks valgis ne 
visada tinka naujam klimate ir. nau
jam darbe. Permaina iš lauko j vidų 
tankiai būna užkietėjimo priežasti
mi. Tą padėtį reikia pergalėti su 
maistu, o ne su pilėmis. Neleisk pri
prasti naudot pilės — tas apsilpnina 
Žarnas ir dar blogiau padaro. Valgyt 
viržkomus valgius.

trink

šok ir (trepstk ir galvį kraipyk t 
Bet saugokis neprikrčak savo 
Aokčjui akis pleiskanom.

litikro yra apgaiHttna, kuo
met žmogus apsileidžia pleišką- 
notn.

RuffJes
Pleiskanų mirtinas prieias tuo

jau apvalys jus nuo to įkyraus 
Ir naikinančio parazito.

Pamėginkite bonką per sa
vaite ar dešimti dienų, o busite 
nustebinti.

6Sc. vaistinėse arba 7Sc. per 
paitą tiesiai iš laboratorijos.

P. AD. RICHTER & CO.
Berry and So. Sth Sts.

Brooklyn, N. Y.

Pranešimas Jogei
JOHN J. ZOLP

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

Sąžiniškas patarnavimas 
visuose reikaluose

Padaromi ir užtvirtinami 
įvairus dokumentai.

Parduodami namai, lotai 
ir farmos

Perkami ir parduodami morgičiai, 
bonai ir serai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., 

Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, ILL.

V - ■

j

Skausmą nuo li
guistos pūslės 
— greitai su
stabdo
’ANTAL MIDY 

Persitikrink kad 
..jauni tikrą vai
stą. Pastebėk 
žodi “M i d y”. 
Parsiduoda vi
sose vaistiny- 
čioso.

PIANŲ SAVININKAMS
Reikalaukite Naujo 

Kataliogo
Lietuviškų Volelių ‘dėl 

Grojiklių Pianų.
Naujam Katalioge rasite pilną su
rašą visų Lietuviškų Volelių pada
rytų Amerikoje. Katalioge telpa 
daug naujų dainų, giesmių ir šokių 
muzikos.

PRISIUSIME VELTUI
Tunijam ir Taisėm pianus 

Turime geriausius pianų mekani- 
kus, kurie atlieka užtikrintą dar
bą, už teisingą kainą. Jai Jūsų 
pianas reikalauja pataisymo ar tu- 
nijimo šaukite CanaI 6982 arba 
Lafayette 3171.

THE PEOPLES 
FURNITURE 00.

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

CHICAGO, ILL.

etas Dedasi 
Lietuvoj

Užvenčio parapija, Šiaulių 
apskričio... “Dabar prieš riip 
kinius kunigėliai visai bažny
čią pavertė mitingo namais, 
nes vietoj pamokslo jie sako už 
ką reikia balsuoti ir liepia klau
syti aklai kunigų patarimo...

Jeigu nebalsuosi už “krikš
čionis“, negausi išrišimo per 
išpažintį, o po mirties už tai 
degsi pragare. Panašiai grąsi- 
na mums akliems žmonėms. 
Numatydami kas skaito kairių
jų laikraščius, viešai išvadina 
“bolševiku“, “bedieviu“. Sako, 
kentėk žmogau, nes po mirties 
dangų gausi, o aš dvasiškis tuo 
tarpu gyvensiu ramia sąžine!.

INFLUENZA
PLATINASI

MeA Rekomenduojam e Sekančlun T’roduktus;

• Kuomet jums reikia pieno dary- tinei. , .
mui pudingų, zupių, pyragų, ir tt., bu- Valgykit Kellog’s Bran reguliariai, 
tinai naudokite Borden’s Evaporated Garantuojama, kad prašalins užkic- 
Pieną, nes jis yra geriausias pavu- tiejimą arba jūsų groserninkas grą- 
duotojas reguliariam pienui ar gne- žlns jums atgal pinigus.

Valgykit Kellog’s Bran reguliariai.

MAGIŠKAS KELIAS

žlns jums atgal pinigus.

[Ištrauka iš laiško] Į SVEIKATĄ

SEVERA’S 
COLD IR 

' GRIP 
TABLETAI 

30c

SEVĘRA’S 
COUGH 

BALSAM 
NUO KOSULIO 

25c ir 50c

Severa’s Gyduolės nuo slogų atakų, vieta trubelių, 
užlaikys jumis ant kelio sveikatos. Pavojingos ligos 
labai tankiai seka po paprastų slogų. Prašalinkit 
jas greit su Severa’s saugiomis ir išbandytomis Gy
duolėmis ir leiskit joms užlaikyti jumis ant magiško 
kelio sveikatos. «

SEVERA’S
ANTISEPTOL

NUO SKAUDAMOS
GERKLES
35c ir 50c

Pardavinėjamos virš 5,000 vaistynėse »
W. F. Severą Co. Cedar Rapids, Iowa

ITALIJONIŠKOS ARMONIKOS

Išdirbinėjame ir importuojame 
visokios rųšies armonikas, visos 
armonikos yra pirmos rųšies, Ita- 
lijoniškos armonikos yra geriau
sios visame pasaulyje.

Dešimčiai metų garantuotos. 
Musų kainos yra pigiausios negu 
kitų fabrikantų. Dykai grojimo 
instrukcijos armonikų pirkėjams. 
Katalogas dykai.

RUATTA SERENELLI & CO. 
817 Blue Island Ave„ C-360 

Chicago, III.

Dr. P. P. SIMAITIS
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais
tinės Valgių Chemijos

Geriausia apsisaugojimas nuo In- 
fluenzos, tai reikia skalauti gerklę 
su SEVERA’S ANTISEPTOL, Varto- 
kit ją taipgi dėl burnos skalavimo 
ir nosies skylučių plovimui, Svarbu 
yra, kad orą perieidžianti kanalai 
butų atdari ir Švarus. O jeigu In- 
fluenzos simptomai apsireiškia, gulS- 
kit lovoj ir vartokit SEVERA’S COLD 
IR GRIP TABLETUS reguliariai. 
Kuomet gauni kosulį, SEVERA’S 
COUGH BALSAM suteiks greitą pa- 
^elbą. šias tris gyduoles turėdami 
ant runku jus turėsit didelį upsau- 
■jojhną nuo influenzos atakų. Nusi
pirkt jas nuo savo aptlokoriaus.

(Apgarsinimas)

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

tj, arba savo išnešiotojui sykį į 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 mėnesį, kaip kad būna Naujiem? laidą. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. j Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

Atkirp čia

Pagydo PENE- 
IAIDES, “Gal- 
Jtones” (akme- 

Į| tis tulžyje).Į
p)-Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

2)-Be skausmo.
,3)-Be išgąščio.
4)-Be jokio pa

vojaus ligonio 
sveikatai.

GYDO pasekmingai širdies, vidu
rių, nervų ligas, reumatizmą, strė
nų gėlimą ir kitas ligas. Nesilp
nindamas jus vaistais nei opera
cijomis nevargindamas. Gydymui 
vartoja NAPRAPATIJOS mokslo 
būdą.
Profesijonalį patarnavimą teikia 
savo ofise

4652 So. Ashland Avė.
Chuago, UI.

Data: Kiovas 31, 1926

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Ofisas atidarytas kasdien nuo 1 
vai. po piet iki 8 vai. vakare

Atėjo Kultūros No. 2. La
bai įdomus turinys. Kaina 
40c. Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

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



Trečiadienis, Kovo 31, 1926 NAUJIENOS, Chicago, III.

KSMB>1LL
Grojikliai Pianai

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

Kreipkitės j

šdavikas.

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

PEARL QUEEN
GONCERTINOS

Yra geriausia. Rekomenduota ii 
vartota geriausių conceitinos muzi
kantų ir mokytojų.

Mes taipgi turime visokios rūšie: 
kitų muzikališkų instrumentų.

Mes spausdiname Lietuviškos mu
zikos dėl Concertinų, Orkestrų ir Pia
no. j

Reikalaukite musų 
katalogą dykai

Vitak - Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avę.

Chicago, III.

1$ SENU AUTOMOBILIU 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

tomobiliaus reikalinga. Alos turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. IŠ 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ’r persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

Dr. W. Yuszkiewicz, 
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.- J

LISTERINE 
. T H R DAT 
į TABLETS j

ANTISEP
TIKAS' 

Apsaugoja 
ir Prašali- 
na Gerk
lės Parpi- 
ma. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

Lembert PR*rm»<«l Co., S.int Ix>uu, U. S. A.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

cnncncnxxxxxtxxxxxxxxxxxxxxmxiiimxxxxxxxxxxxxxxx Į 
: Apie įvairius Dalykus N
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

žmonių prietaringumas
Prietaru skaičius. — Garsiu 

žmonių prietaringumas. — 
Profesoriai nėra liuosi nuo 
prietarų. — (vairių žmonių 
Įvairus prietarai.

Daug kas' padaryta, daug 
kas nuveikta moksle ir kitose 
srityse. Bet nuo prietarų žmo
nija dar ir iki šiol neatsikratė. 
Visur randama įvairių prieta
rų. Vien lik Kentucky valsti- 

žinoma 3,95 Ijoj, sakoma, yra 
prietarai.

Prietarais tiki 
taip ir apšviesti- 
universitetų 
liuosi nuo jų.

Kai Napoleonas vedė kam-

kaip tamsus, 
žmonės. Net 

profesoriai nėra

loj nukrito ant žemės veidro
dis ir sudužo. Per šimtmečius 
žmonės likėjo, jog veidrodžio 
sudužimas reiškė artimo drau
go mirtį. Nieko nelaukdamas 
Napoleonas sustabdė kampani
ją, kol pasiuntinys sugrįžo ir 
pranešė, jog nieko blogo neat
sitiko su Jozcfina, kuri buvo 
artimiausias Napoleono drau
gas.

Paprastai manoma, kad su
klupti beeinant reiškia nelai
me. Julius Cezarius, sakoma, 
suklupęs Afrikoj belipdamas iš 
laivo. Jo legionieriai kruptelė- 
o. Cezarius tuoj dasiprotėjo, 

ls reikia daryti. Jis, paėmęs 
uja žemės, sušuko: “Tokiu

indu aš paimsiu tave, Afrika!” 
ai išgelbėjo situaciją. Legio- 
ieriai nurimo.
Senai, labai senai atsirado 

rietarai. Jie atsirado tada, kai 
mogus gamtos nesuprantamus 
eiškinius bandė savotiškai iš- 
iškiuti.
Tradicija, jog apie žmogų 

as nors kalba, jei jo ausys 
aista, buvo žinoma žiloj se- 
ovėj. Pliny savo raštuose mi- 
i apie tai.
Kai žmogus čiaudi, papras- 

li yra priimta sakyti “ant 
mkatos”. 750 m. Europoj bu- 

išsiplatinusi čiaudėjimo
greičiausia influenza) 
rija. Nuo to laiko ir 
[įkyli “ant sveikatos”, 
ėj buvo priimta savo 
amuose suvalgyti 
ruskos. Bet paberti
eiškė nesusipratimą 
liūs. Barnių išvengimui, sulig 
irietaro, reikėjo druskos žiups- 
lį mesti per kairįjį petį.

Gal labiausia prasiplatinęs 
irietaras yra tas, jo^ trylika 
►rie stalo reiškia nelaimę. Tas 
•rietąras yra labai senas. Kaip 
inia, Kristaus paskutinėj va
karienėj dalyvavo 13 žmonių, 
š kurių vienas pasirodė esąs 

Prieš kiek laiko tas 
buvo tiek įsigalėjęs, 
su juo pradėta kurti 
kliubai iš trylikos

pradėta
Seno- 

draugo 
truputį

ir

og kovai 
specialiai 
narių. Jie tyčia daužydavo veid
rodžius ir paberdavo druską, 
kad įtikinti prietaringuosius, 
jog taip darant nesusilaukia
ma jokios nelaimės.

Kaip plačiai yra prasiplati
nę prietarai, galima spręsti iš 
Califoinijos (NU) mokinių ir 
studentų atsakymų. Jie buvo 
prašomi surašyti visus prieta
rus, kokius tik žino, ir pami
nėti kuriais tiki, o kuriais 
ne. Daviniai buvo stebėtini — 
prisirinko 7,200 prietarų. Už
klaustieji tikėjo trims tūkstan
čiams ir dviem 
rų!

Penktadienio 
n eflaii mingamas;

šimtam prieta-

ir skaičiaus 13 
tradicija, jofl 

reikia tikėtis svečių, 
temos nupuola peilis 
kūtė; gerą laimę, jei 
mės pakelsi spilkutę;
čios ausys, patkava, šuns mir
tį pranalaujantis staugimas ir 
šimtai kitų prietarų rado šali
ninkų.

jei ant 
arba ša- 
nuo že- 
kaistan-

Atrodo lyg ir keista, kad gan 
ipšviestų tėvų vaikai 

kiais pritarais. 
mes sužinome,
apie 73% Harvardo

Bet 
joff

tiki to- 
ku omet 

1911 m. 
universi-

telo profesorių ir instruktorių 
prisipažino, kad jie priduoda 
reikšmės įvairiems prietarams 
ir prajovams, tai dar labiau 
tenka nusistebėti. Dauguma tų 
profesorių nemėgo 13. Kiti bu
vo įsitikinę, jog “kas dainuoja 
ryto metą, tas verkia vakare”.

Vra kvailiausių 'prietarų. 
Kartais jie yra ir labai žiau- 
ius. Bėgiu šimtmečių jurinin
kai tikėjo, kad skęstančio ne
valia gelbėti, b'.są dievų tokia 
valia. O kas tai valiai pasiprie
šins. tas skaidžiai turės nuken
tėti.

Jurininkai senovėj buvo prie- 
taringiausi žmonės. Savaites ir 
mėnesius jiems tekdavo praleis
ti juroj, bekovojant su audro
mis. Per tą laiką jiemš visiš
kai tekdavo nuo likusio pasau
lio atsiskirti. Tokiose apysto- 
vose prietarai bujoja, 'lankiai 
penktadieninis jūreiviai atsisa
kydavo apleisti uostą. Jei ryk
lys sekdavo paskui 
jūreiviai buvo tikri, 
nors mirs.

Senovėj juoda kate,
ra laimę. Egipte katės buvo 
garbinamos lyg kokios dievy
bės. Bet pelėdos visuomet ne
laimę atnešdavo. Senovės grai
kų ir romėnų raštuose kalba
ma apie kai kuriuos mūšius, 
kurie, girdi, buvo pralaimėti 
dėl pelėdų pasirodymo.

Sakoma, jog nėra to blogo, 
kas neturėtų savyj nors šiek 
tiek Mero. Prietarai yra blogas 
daiktas. Bet jie atnešė ir darni 
naudos. Kiek žmogžudysčių ta
po išvengta ačiū tam, kad žmo
nės tikėjo prietaru, jog nužu
dytasis sugrįžta žemėn perse
kioti savo žudeiką? Arba vėl, 

senovėj buvo giliai įsišak- 
nėjęs prietaras, jog neteisingu 
budu nusavintas • daiktas ne
laimę atneša. Tatai daugelį su
laikė nuo kitų skriaudimo. Dau
gel yj šalių moralybe pasilaikė 
aukštai dėka tam, kad žmonės 
tikėjo prietaru, jog nesilaiky
mas vedybinio gyvenimo pa
lvai kymų veda prie nelaimės.

laivą, tai
jog kas

reiškė ge-

sokiais prietarais. Monte Carlo, 
kur susirenka lošėjai iš viso 
pasaulio, tikima, jog patogiau
sias laikas lošti yra tuoj po 
to, kai kuris nors prasilošęs 
žmogus papildo saužudystę. 
Kaip tik lošėjai-sužino apie 
saužudystę, jie tuoj skubinasi 
prie stalų lošti.

Skolinti pinigus lošėjui laike 
lošimo, sulig prietaro, atneša 
nelaimę tam, kuris skolina. Jei 
nesiseka pokerį lošti, tai rei
kia apie krėslą tris . kartus 
apeiti. Daugelis lošėjų tuo prie
taru šventai tiki.

Biznieriai yra taipjau prie
taringi, kaip ir gembleriai. Ne
mažas jų 
tininkus, 
s i sek imą 
išgirsti,
mano laiminga diena, etc.

skaičius eina pas btir- 
kad sužinoti apie pa- 
biznyj. Neretai tenka 
jog ‘‘antradienis yra

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatiniu bu

du, kuriuo kūdikis gali jums pa
sisakyti, kad jis jaučasi nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikis verkia dėl išalkimo, 
skausmo ar pykčio.

BAMBINO
Kūdikių Geriausia Draugas

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins jo skausmų 
ir apgalės jo pyktį, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bonkutės.

Bambino galite ęrauti pas savo 
vaistininkų arba tiesiai iš labo
ratorijos po 35e. už bonkų.

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

Brooklyn, N. Y. Į

Gan yra prasiplatinęs prie
tarus, jog tam tikrais mėne- 

atatinkami 
Pavyz- 

dei- 
ge- 
Tai

jog 
siais reikalinga 
brangakmenys dėvėti, 
džiui, balandžio mėnesyj 
mantus, liepos rubinus, 
gūžės emeraldus, etc. 
esu atneša gerų laimę.

Balandžio 1 d., Kalėdos, 
lykos ir kitos šventės yra 
rištos su įvairiais prietarais. 
Velykams kiaušiniai buvo var
tojami žiloj senovėj. Kiaušinis 
buvo pasaulio simvolas, o Vely
kos reiškė pavasario šventę, 
gamtos atgijimą.

Tarp artistų prietarai yra 
labai prasiplatinę, švilpavimas 
teatre reiškia nepasisekimų. 
Tankiai artistai laike repetici
jų neminėdavo' paskutinės Vei
kalo eilutės. Maskvos Dailės 
Teatro direktorius, K. Stanis-

ve- 
su-

lavskis, savo atsiminimuose ra
šo apie lai, kokią didelę baimę 
įvarė artistams, važiavusiems 
repetuoti, perbėgusi skersai ke
lio juoda katė.

Mažiausia nuotikis lankiai 
yra su prietaru surištas, 
kyšime, delno niežėjimas, 
lig prietaro, reiškia sutikti
nai mątytą draugą. Matyti jau-

Mrs. michnievigz-vidikieneI
AKUŠERKA

3101^ S’o. Halsted St., kampas 31 gat.

su
se-^

per kairį —

Kiekviena apylinkė turi savo 
pi ietarus. Praėjo jau tie .Įnikai, 
kuomet vardan prietarų raga
nes buvo deginamos ant laužų. 
Bet kol bus neišaiškinamų da
lykų, tol žmonės links į prieta
ringumą. Prietaringų žmonių 
yra kur kas daugiau, negu ma
noma. —K. A.

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

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

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

Ar Jus Žinote Kad — Užkietiejimas 

Atima Nuo Jūsų Stiprumą?
InblutA,:*! IA* 

l’ga. DnugeliH 

pasiliuoHuolų 
navo 
jeigu
priiiulintų

yrn uumto. ity- 
Nei ji eina i»er 

’r atšviežinu Žar-

vyrų 

nuo 
RveU 

jie

Jei vnlay.it jin reguliariai, 
rantuojama, kad Kellogg’a 

ALL-BRAN Suteks jums nuo
latinę sveikatą arba groser- 
ninkas augrųf.ins jums pini
gus, 
k&tus KeLogg’s ALL-BRAN 
kasdien, 
tik'tnuose 
glo. Jos 
sekma i.
Kellogg’e 
nmutuna

nu«rųiinn 
Vnltfyt du HtalnvuH Anu- 

Kel.'ouu’» 
o chroniikuose 

prie kiekvieno 
suteiks tikras

val- 
)•»»-

ALL-BRAN Su 
arba jumrt'šykit

ple-

DR. CHARLES SEGAL’
.Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos lyto iki 1 vai. po piet.
Tel. Mi<lway 2880

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkievic»- 

BANIS
AKUŠERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim- 

Įdymo, patarimai 
■dykai moterims 

ir merginoms.
3113 South 
Halsted SY.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. HERZM4N - *
U±k idėjiniai 

sipIntinuHi 

ir moterų
tos ligos ir atgautų 
katu ir stiprumų, 
žinotų būdų, kuris 
nuo jų tų ligų. 
KeVogg’B AL.I.-HHAN 
duolė nuo užkietėjimo, 
visų Risternų, ji iivalo
na». ftjirnaj lauk pasidaro natūralia ir 
reguliaria. Kellogg's ALL-BRAN auteikė 
t knis pasekmės tnkstunbiams, kurie ne
galėjo pasiliuosuoti nuo tos ligos. Tik
tai Kellogg's ALL-BRAN ga’i ant vi
sada išgydyti junva nuo užkietėjimo, nes 
jis yra 100% Sėlenos.

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

Paduokite 
nu arba 
kitais virta s arba nevirtais lengvais val
giais. Bandykit daug receptų atspaustų 
ant k'vkveno pakelio, (lydytojai reko
menduoja ir užraio j receptus Kellogg'* 
ALL-BRAN; nes j's žino, kad jos yra 
lOO*; veikiančios. Jum. ir pagelbės po 
keleto dienų bandymo. Bet t'krai žiū
rėkite, kad butų Kel ogg's. Paduodama 
visuose Koteliuose ir restaurnntuose.

Malonėkite atsiųsti man dykai 
sampelinj pakelį jūsų Kellog- 
g’o ALL-BRAN nykiu su in-. 
formacijomis mano kalboje i» 
kų reilkln ALL-BRAN dėl ne
geros sveikatos ir kaip nė ga
liu išvengti užkietėjimo.

'i imi 1 i iifiTri .. ■'«

Kellogg Company
Battle Creek, Michigan

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

Lithuanian

DR. J. F. KONOPA CHIRURGAS IR
Xn ĄY 9y(,° vyrU» moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosj 

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

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

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Kieta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Advokatas
11 S. , La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
V žikiimi s

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

Pėtnyčios.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Rns- 
kola pinigų 1 ir 2 morglčiams.

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir PStnvčioj 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 3395

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

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

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pulhnan 5950 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 ro piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengiu 

visokias legališkas popieras.
h ■■ , ■ .i i.

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

Gydytojų 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.

k--------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo G iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal
3110. Nakų 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telofonai:

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

iz J j I nuo 9 ikt 11. vai. ryte; 
g alanaos^ nuo g va|t vakare

1 1 " 1 A
A. MONTVID, M. D.

1579 Milwaukee Avė., Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

' Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
i 8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.

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

Namų telefonas Spaulding 8633
Ultravioletinė šviesa ir diathermia
--------------- —----------------

ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
M 
M 
M

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Westem Avė,

H

H

J VALANDOS: «
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare ►< xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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.
Pkone Prospect 6659 
Onso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS .IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

Tel. Houlevard 0537'

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

Valandos: !—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dčliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

DR M. J SHERMAN ’ 
Specialistas Moterų Ligų 

■1724 So. Looinis, 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 1713-0941

Res. Midway 5512
DR. R. C. CUPLER,
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Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

DR. F. A. DULAK 
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Akiq, Ausų, Nosie* ir Gerklė* 
Ofisas: 1053 Milw*ukee Av*nn» 

kamp. Noble St. Tel. Armitag* 06M 
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 9 rak.

Nedėlioj 10 iki 12 dienų.
Rer.idsncija: 29K0 Iztgan B2v<L

Tel. Belmont t217.V - >

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

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

V , ■■ ................... .-..„V

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 

j tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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Į Bet jeigu ne karaliaus autoritetas yra tas šaltinis, 
iš kurio valdžia semia savo galią, tai kas tuomet ją įga- 
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Atmetus parlamentą, t. y. žmonių išrinktus atstovus, 
palieka tuomet tiktai pajėga. Kas turi pajėgą, tas lipa ki
tiems žmonėms ant sprando ir valdo juos!

Šitaip, iš tiesų, yra atsiradus valdžia fašistų Italijo
je, bolševikų Rusijoje, ądmirolo Horthy Vengrijoje, De 
Riveros Ispanijoje ir kai kur kitur. Bet diktatoriai ir kan
didatai į diktatorius užmiršta, kad taip gimusios valdžios 
gali gyvuot tiktai laikinai. Žmonijos istorijoje dar nebu
vo atsitikimo, kad valdžia, jsikurusių ginkluoto pervers
mo keliu, butų galėjusi visą laiką gyvuot, remdamasi tik- 

^[tai ginklo pajėga. Anksčiaus ar vėliaus ji turi ieškoti sąu 
kitokio pagrindo, būtent: arba monarchijos autoritete, 
arba demokratijoje. Jeigu ji to nepadaro, ji turi žūti!

Todėl Mussolini’o sapaliojimas apie parlamentariz-1 
mo panaikinimą neišlaiko kritikos — taip pAt, kaip ir bol
ševikiškos “teorijos” apie diktatūrą.

.75 [Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

(Tęsinys)

Chicagoje — paltu: '
Metams .......... ;.....................

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

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

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

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu?

Metams ............................................._ $7.00
Pusei metų ........ ...........   3.50
Trims mėnesiams .......... .........  1.75
Dviem mėnesiam ....................... 1.25
Vienam mėnesiui   ................. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) 

Metams .............. ..........
Pusei metų ...... ...........
Trims mėnesiams ..................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

CESARE ROSSI APIE FAŠIZMO “NUOPELNUS”

VIENINTĖLIS BOLŠEVIZMAS ITALIJOJE 
TAI FAŠIZMAS.

MUSSOLIN’TO PATARIMAS VALDŽIOMS.

VVASHINGTONO SUTARTIS 
DEL DARBO DIENOS.

DARBO DIENA VOKIE
TIJOJE.

Daugiau tokiu raštu
1S

kuo-

Lie- 
dar-

JEI NE PARLAMENTAS, TAI KAS 
SKIRTŲ VALDŽIĄ?

Buvęs artimas Mussolini’o draugas, Cesare Rossi, 
kuris dabar yra pabėgęs į užsienį ir veda smarkią kampa
niją spaudoje prieš Italijos diktatorius, sako, kad fašistų 
pasigyrimaš, buk jie išgelbėję Italiją nuo bolševizmo, ne
turįs jokio pagrindo. Mussolini’o jvykintasai perversmas 
sutrukdęs tiktai susidarymą valdžios iš demokratinių 
partijų — panašios į tą, kokia buvo susidariusi 1924 m. po j 
gegužės mėnesio rinkimų Francijoje.

Vadinasi, jeigu ne ginkluotas juodmarškinių sukili
mas, tai šiandie Italija turėtų demokratnę valdžią, kuri 
darbuotųsi kartu su demokratinęmis kitų šalių valdžio-J 
mis pastovios taikos . atsteigimui Europoje. Dabar gi 
Italija ne tiktai neprisideda prie taikos tvirtinimo, ber dar 
savo arogantiškais užgauliojimais kitų tautų ir savo intri
gomis tarptautinėje politikoje'nuolatos stato pasaulio 
taiką pavojun.

Apie bolševizmą Italijoje Rossi sako, kad rusiškos 
spalvos bolševizmas tenai susmukęs visai ne fašistų dėka. 
Jisai žlugęs dėl Italijos darbininkų, organizuotų profesi
nėse sąjungose, “konservatyviškumo”.

Už keleto dienų po to, kai Italijos darbininkai, su
kurstyti karštagalvių agitatorių, buvo užėmę dirbtuves, 
profesinių sąjungų centras (Darbo Konfederacija) įsakė 
jiems tas dirbtuves grąžinti jų savininkams. Organizuo
tieji darbininkai savo vadų paklausė, ir bolševikiška “re
voliucija” pasibaigė — visai ramiai ir be kraujo liejimo.

Tiktai po to, kai šitas judėjimas buvo likviduotas, 
Mussolini ėmė mobilizuot gaujas savo pasekėjų ir, paga
liau, atvedęs jas į Romą, pasigrobė valdžią į savo rankas. 
Fašizmas ne išnaikino bolševikus Italijoje, bet jisai pats 
yra bolševizmas, tiktai šiek-tiek pakeistoje formoje.

Savo atsiliepimu apie Italijos diktatorius Cesare Ros
si patvirtina tą nuomonę, kurią apie juos jau senai turi 
visas protaujantis pasaulis. Kas atidžiai seka žinias lai
kraščiuose, tas žino labai gerai, kad Italijos juodmarški- 
niai ir savo “principais” ir tikslais nesiskiria nuo dabarti
nių Rusijos valdovų. Pagaliau, to neslepia ir p. Musso- 
lini. Štai, pav. kokį pareiškimą “atsakomingoms kitų 
valstybių vyriausybėms” jisai padarė prieš trejetą die
nų:

“Jus turite padaryti tą patį, ką mes esame pada
rę. Jei jus norite gyventi, jus turite taipjau padary
ti galą savo kalbingiems parlamentams. Visą autori
tetą jus turite atiduot vykdomajai valdžiai”.
Ar tai ne lygiai tas pats, ką nuolatos skelbia ir vy

kina praktikoje “raudonieji” Maskvos diktatoriai?

Valdžios, “jeigu nori gyventi”, turi padaryti galą 
parlamentams. Kuri valdžia nenori gyventi? Visos jos 
nori, kur tau nenorės! Ir visos jos geidžia ne tiktai “gy
venti”, bet ir turėti kuodaugiausia galios. Atstovai par
lamentuose, duodami paklausimus valdžiai, kritikuodami 
jos darbus, balsuodami prieš ją, daro jai be galo daug ne
malonumų ir labai dažnai nuverčia jas. Todėl kiekviena 
valdžia, žinoma, norėtų apseiti be parlamento.

Bet kas tuomet sulaikytų valdžią nuo blogų darbų, 
kas priverstų ją rūpintis žmonių reikalais, kas, pagaliau, 
skirtų valdžią, — jeigu nebūtų parlamento?

Seniaus, kai dar nebuvo parlamentų, valdžias skir
davo karaliai. Karaliai gi buvo laikomi valdovais “iš" Die
vo maįonės”. Taigi Mussolini’o patarimas, logiškai veda, 
prie atgaivinimo viduramžių sistemos, su jos “Dievo pa
laimintais” despotais-karaliais ir beteisiais pavaldiniais. 
Ta jistema tečiaus yra jau perdaug atgyvenus savo am
žių, perdaug diskreditavus save žmonių akyse, kad bu
tų galima ją įpiršti civilizuotam pasauliui. Ir pačioje fa
šistinėje Italijoje šiandie karalius neturi beveik jokio 
autoriteto.

Penkių Europos valstybių —: 
Anglijos, Vokietijos, Francijos, 

I Belgijos ir Italijos — darbo mi- 
| nisteriai nesenai turėjo Londo- 
I ne konferenciją Washingtono 
I sutarties ratifikavimo . klausi- 
I mu. r

Kaip žinia, anąmet Tautų Są- 
I jangos darbo departamento inl- 
Iciatyva buvo sušaukta Wash- 
ingtone tarptautinė konferenci- 

Įja darbo sąlygoms apsvarstyti. 
I Ta konferencija padarė sumany- 
I mą, kad visose šalyse butų įsta- 
Į tymo keliu patvirtinta 8 valandą 
I darbo diena, kaipo normalė dar- 
I b© diena pramonėje. Nora dau- 
Į guma delegatų konferencijoje 
I buvo kapitalistinių valdžių at- 
į stovai, bet jie stojo už šitą su- 
I manymą, kadangi darbo laiko 
| normavimas (vienodas nustaty
tinas) yra naudingas dalykas ir 
kapitalistams. Tose šalyse, kur 
darbininkų judėjimas yra »tip> 

[rus, darbininkai ir be valdžios 
pagalbos iškovoja darbo valan
dų sutrumpinimą! Bet tuomet 
tų šalių kapitalistams darosi 
sunkiaus vesti konkurenciją, 
(kompeticiją) tarptautinėje 
rinkoje su ekonominiai atsiliku
sių šalių kapitalistais, kur dėl 
darbininkų judėjimo silpnumo 
darbininkų išnaudojimas yra di-j 
dėsnis ir kur dėl šitos priežas
ties kapitalistai gali pigiaus ga
minti prekes.

Po karo ir Versalio taikos, 
kai Vokietija tapo labai pri
spausta ekonomiškai, kitų val
stybių kapitalistai ėmė bijoti, 
kad Vokietija savo pigiomis pre-» 
kėmis pavers jiems rinkas. Del 
to tai aukščiaus minėtoje Wa- 
shingtono konferencijoje Angli
jos, Amerikos, Francijos ir kitų 
šalių delegatai pritarė tam, kad 
visose valstybėse, taigi ir Vo
kietijoje, darbininkai butų ap
saugoti nuo per didelio išnaudo- 

1 jimo, ir kad tuo tikslu visur bu
tų įstatymais patvirtinta astuo
nių valandų darbo diena. Šitą 
sumanymą konferencija priėmė 

Į pavidale tarptautinės sutartie^,, 
kuri privalo būt ratifikuota 
(patvirtinta} atskirų šalių par
lamentuose.

Didžiosios valstybės tačiau 
dar iki šiol nėra tos sutarties 
ratifikavusios. Kiekviena at
skira valdžia vis teisindavosi 
tuo, kad ji negalinti ratifikuot 
sutartį viena, nežinodama, ar ki
tos valdžios padarysiančios taip 
pat. Šitie valdžių pasiteisini
mai iššaukė Europos darbininkų 
reikalavimą, kad 8 vai. sutarties 
ratifikavimas butų atliktas svar
besnėse pramonės atžvilgių ša
lyse daug-maž tuo pačiu laiku, 
— tuomet nebusią pamato at
skiroms valdžioms išsisukinėti 
nuo to žinksnio.

Rezultate susirinko Londone 
penkių šalių darbo ministeriai ir 
nutarė tą reikalavimą išpildyti. 
Jie padare naują sutartį, kad 
kiekviena tų šalių valdžia arti
miausiu laiku pasiūlytų savo 
parlamentui Washingtono su
tartį ratifikuoti.

Darbo ministerių pasikalbėji- 
’me Londone buvo paskelbta 
įdomiųi skaitlinių apie darbo lai
ką įvairiose šalyse. Apie padėtį 
Vokietijoje pądarė pranešimą 
ministeris Brauns.

Mes čia paduosime keletą ži
nių apie darbo valandas Vokie
tijoje, kadangi apie darbininkų 
padėtį toje šalyje yra plačiai 
paskleista visai klaidingų nuo
monių. Sunkiaisiais Ruhro oku
pacijos ir pinigų infliacijos me
tais Vokietijos darbininkai bu
vo atsidūrę dideliam varge; 
nors jų gyvenimas nuo to laiko 
žymiai pasitaisė, bet daugelis 
mano, kad Vokietijos darbinin
kai šiandie jau yra netekę visų 

’tų laimėjimų savo būvio pageri
nimui, kuriuos jie buvo iškovoję 
revoliucijos pradžioje.

Pasirodo, tai-yra netiesa. Jei
gu vokiečio darbininko uždar
bis da ir nėra aukštas, tai dar
bo laiko atžvilgiu jisai stovi gal 
ne blogiaus už bet kurios kitos 
šalies darbininkus. Ministeris 
Brauns padavė statiškos žinias, 
kurias yra surinkusi apie darbi
ninkų padėtį valstybės darbo 
administracija. Tos žinios rodo 
sąlygas, buvusias 1925 m. sau
sio mėnesy, ir apima 10,900,000 
(dešimtį milionų ir devynis, šim
tus tūkstančių) darbininkų. 
Nuo pereitų metų sausio mėne
sio iki dabar Vokietijos darbi
ninkų padėtis dar labiaus pasi
taisė.

Iš aukščiaus pąminėtojo Vo
kietijos darbininkų skaičiaus, 
apie kuriuos yra surinktos ži
nios, dirbo mažiaus kaip 48 va
landas savaitėje 1,295,037 darbi- 

i n inkai; reguliarė 48 valandų 
darbo savaitė buvo 8,432,421 
darbininkui; ir dauginus kaip 
48 valandos savaitėje dirbo 
1,190,633 darbininkai.

Taigi ilgiaus negu 8 valandas 
per dieną Vokietijoje dirba apie 
10 nuošimtis darbininkų. Apie 
80 puošimčių darbininkų turi 8 
vai. darbo dieną, ir apie 10 nuo- 
šitnčių darbininkų — dar trum
pesnę darbo dieną. Per praei
tus metus darbininkų padėtis 
Vokietijoje yra, kaip sakėme, 
pasitaisius, taip kad dabar 8 

J vai. darbo diena naudojasi dar 
jdidesnis nuošimtis.

Žymiausią dalį iš tų vieno su 
viršum miliono darbininkų Vo
kietijoje, kuriems tenka dirbti 
dauginus, kaip 8 vai., sudaro 
žemės ūkio darbininkai. Po ši
tos darbininkų rųšies seka me
talo darbininkai, kurių dalis, 
nors nelabai didelė, dar taip pat 
yra priversta dirbti dauginus 
kaip 8 vai., būtent — 8 (Z, ir kai 
kur 9 vak

Iš šitų skaitlinių matyt, kad 
pilnas 8 vnl. darbo dienos įvyki- 
nimas Vokietijoje galės būt pa
siektas netolimoje ateityje. Jei
gu vos už kokių pusantrų metų 
po baisios pinigų smukimo kata
strofos Vokietijos darbininkai 
jau yra tiek atsigriebę, tai nėra 
abejonės, kad jie sugebės'ir to
linus sėkmingai ginti savo rei
kalus.

Perskaičiau “Naujienose 
Į kovo 29, 1926, A. Ruko straips
nį “Kieno Naudai” ir nudžiu
gau. Nudžiugau todėl, kad to
kių straipsnių pastaruoju lai- 

Į ku, nežinau dėl kokios priežas- 
I ties, mažai bepasitaiko. O to
kio turinio straipsniai, mano 
manymu, turėtų pažangiuose 
laikraščiuose pasirodyti 
tankiausiai.

A. liukai nurodo visus 
tuvos kunigijos darbus ir
helius, ir tie Lietuvos kunigų 
darbai-darbeliai niekas kitas 
nėra — kaip tik didžiausių iš
naudotojų ir liaudies skriaudi
kų darbas. Lietuvos kunigija 
ar dvasiški ja, kaip norite ga
lit© juos vadinti pasidarė 
tikri tranai nieko neveikia, 

| o tik svetimu turtu naudojasi.
Taip vadinama “šventa vie

ni” liko įrankiu tamsių žmone
lių gųzdinimui — ir niekas 
daugiau. Lietuvos kunigai pri
sidengę neva Kristaus mokslu, 
ne Kristaus mokslą skleidžia, 
bet žiuri, kad tas Kristaus 
mokslas teiktų jiems didžiau
sios naudos. Ir kad ta nauda 
butų ne po mirčiai, bet čia pat 
ant žemės, dabar — kasdien.

Neužtenka, kad tie “šventi
kai” bažnyčiose skelbia savo 
“vietos šventos dėsnius”, bet 
jie eina su savo evangelija ir 
į rinką. Ir ten pasilipę ant bač
kos, stengiasi nurodyti savo 
“vierniems parapijonams”, ko
kie jie yra geri “dūšių ganyto
jai” ir ragina savo pasekėjus 
laike rinkimų balsuoti už krik
ščionių sąrašus.

Patys kunigai, patekę prie 
Lietuvos vairo, stengiasi valdy
ti šalį taip, kad tik kunigų luo
mui butų kuo patogiausios są
lygos.

Biednų žmonių reikalai jiems 
negalvoj. Jiems (Lietuvos ku
nigams) pirmiausiai rupi, kad 
(Lietuvoje butų perpilna baž
nyčių, vienuolynų, davatkų ir 
davatkinų. Kad Lietuvos pri? 
augančioj! karta gerai mokėtų 
poteriauti ir butų paklusni ku
nigų diktatūrai.

Tiesa, su religinėmis dogmo
mis yra sunku kovoti. Bet ko
voti su jomis reikia. Keikia 
žmonėms nuolat ir nuolat nu
rodinėti, kad religinės dogmos 
nėra niekas kitas, kaip tik se
novės liekanos. Kad jos tinka 
į muzėjų, bet ne šių dienų gy
venimui.

IJetuvos kunigija kiša savo 
nosį ir į mokyklųs, o ypač pra
džios mokyklas. Jiems begalo 
svarbu, kad mokyklos nepasi
darytų liuosos nuo religinių 
prietarų. Ir nelaimingi mąži 
vaikai nieko nesuprasdami apie 
jokį dūšios išganymą, turi kas
dien kartoti tuos pačius žo
džius ir neva melstis ir prašy
ti išganymo ir griekų atleidimo.

Kokia ironija! Kuo. tie maži 
kūdikiai yra nusidėję? Nie- 
kuom! Ir už ką jie turi tuos 
poterius bambėti? Juk tas nie
kas 
ant 
ma, 
kad 
Bet

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus

daugiau nėra, kaip savęs 
juoko laikymas. Supranta- 

tie maži vaikai nekalti, 
juos taip žioplai mokina, 
kalti yra tie Lietuvos ku

nigai, kurie patys neturėdami 
vaikų, bet prisispyrę žiuri, kad 
kitų levų vaikai be jokios pras
mės poteriautų ir neštų almuž- 
ną į kunigų delmonus.

Nelaimu iga Lietuvos šalis, 
kad turi ant savo sprando už
sikrovusi tiek daug tų parazi- 
tų-kunigų, kurie nieko daugiau 
Lietuvai neteikia, kaip tik čiul
pia jos sultis ir palaiko senų 
gadynių supelėjusius ^palinki
mus tą laip vadinamą “vie
ros šventos palaikymą”.

■'Aš norėčiau paraginti visus 
laisvos minties žmones, o ypač 
tuos, kurie gali rašinėti į laik
raščius ir visus kalbėtojus, kad 
jie prie kiekvienos progos pri
mintų žmonėms, kad Lietuvos 
kunigija su savo “vieros sven-

Bet ir tas džiaugsmas buvo 
neilgas. Ne vienas p. I. Aleksa 
norėjo tapti profesoriais, norin
čių buvo daug; ypač daug no
rinčių tapti profesoriais atsira
do Dotnavos vidutiniosios žemės 
ūkio mokyklos mokytojų tarpe. 
Bet nė vienas tos mokyklos mo
kytojas ne tik kad nebuvo pa
kviestas j Agronomijos skyrių 
profesoriauti, bet ateityje nebu
vo numatyta jų kviesti... Tas 
sudavė augštai save statantiems 
minėtos mokyklos mokytojams 
per nosį, o ateityje rengėsi 
drožti per kešenę; nesant augš- 
tosios žemės ūkio mokyklos, di
džiausia, geriausis, saldžiausia 
kąsnis tekdavo vidurinei Dotna
vos žemės ūkio mokyklai (Dot
navos žemės ūkio technikumo 
vadovams); na, o susiorganiza
vus Agronomijos skyriui, pas
tarasis turėtų jos vietą užimti, 
likdamas jai tik nuotrupas nuo 
savo stalo. Kad nors profeso
riauti kviestų, tai nors garbė, 
geras atlyginimas, didelė alga... 
Kad ir nieko rimto studentams 
nepasakysi, trauk juos devyni: 
kas reikalinga knygose ras; o 
pavardę studijų knygutėje šiaip 
— taip pasirašysi. Tik ųelaimė: 
profesoriauti ne kviečia; sako: 
“pirma dar patys pasimokinkit, 
baigkit augštąjį mokslą, o tik 
paskui apie profesoriavimą ma- 
nykit.”

Ačių visų viršminėtų augštų 
ir žemesniųjų asmenų bei grupių 
interesų Agronomijos skyriaus 
reikalams priešingumui, ramus 
to skyriaus darbas buvo negali
mas. Represijos ir pasikėsini
mai ant Agronomijos skyriaus 
ėjo vienas po kito. Nesuskubom 
pamiršti apie p. Aleksos pastan
gas, nesuskubom p. p. Galva
nauską ir kunigą Krupavičių 
(kurs naujame ministerių kabi
nete pakeitė p. Aleksą, kaipo 
žemės ūkio ministerį) pagar
binti ir padekuoti už Agronomi
jos skyriaus iš numirusių prikė
limą, vėl naujas ant to skyriaus 
pasikėsinimas: vyriausioji eta
tų sumažinimo komisija, kurią 
sudarė Respublikos prezidentas 
p. Stulginskas, finansų ministe
ris p. Petrulis ir užsienio reikalų 
ministeris p. Galvanauskas nu
tarė išbraukti iš etatų visus Ag
ronomijos skyriaus profesorius... 
Vėl vaikščiojimai, rezoliucijos, 
prašymai, peticijos, audiencijos, 
prof. Žemaičio ir prof. Matulio
nio straipsniai spaudoje, įrodi
nėjimai, vėl studentų nervavi- 
masi, darbo sustabdymas... Nors 
visos tos delegacijos, rezoliuci
jos, peticijos ir paveikė, nors 
profesoriai Agronomijos sky
riaus etatuose ir buvo palikti, 
nors p. p. Matulaitis, Tankunas, 
Krašninas — Samarinas, Tamo
šauskas ir kiti ir pradėjo dėsty
ti specialius dalykus, bet pradė
tas p. Aleksos griovimo darbas 
atsiliepdavo kiekviename žings
nyje: seniai pažadėtas Fredos 
dvarai Agronomijos skyriui ne
buvo duotas; skyriaus laborato
rijų įtaisymui lėšos nebuvo skir
tos... o žemės ūkio mokykla — 
ne dvasiška seminarija, —- ir be 
žemės sklypo, be ūkio, be gyvu
lių egzistuoti negali.

Vieton Fredos dvaro žemės 
ūkio ministerija pažadėjo Agro
nomijos skyrįui Noreikiškių 
dvarą, bet po kiek laiko pasta
rasis patiko krikščionių - demo
kratų partijos centro komiteto 
pirmininkui dabartiniam Lietu
vos finansų m inisterini p. Kar
veliui, kuris panorėjo tą dvarą 
“nupirkti”. Tuo pačiu taiku su
skaityta buvo, kad iš 52 Agro
nomijos skyriaus studentu tik 5

ateitininkai ir 2 tautininkai; li
kusieji gi — pažangieji studen
tai, — socialistai, varpininkai ir 
t. t. Krikščionių demokratų 
centro komiteto buvo nuststaty- 
ta, kad Agronomijos skyriaus 
studentai “priduoda spalvą” vi
sam gamtos fakulteto studentų 
universiteto studentų sąstatui, 
kad* j eigai ne Agronomijos sky
riaus studentai,tai teisme ir stu
dentų seniūnų taryboje butų 
vien ateitininkai ir tautininkai, 
o dabar, ačiū Agronomijos sky
riaus studentams, visas Gamtos 
fakultetas vien kairiuosius iš
renka atstovauti fakulteto stu
dentus. ,

Krikščionių - demokratų cen
tro komiteto pirmininko p. Kar
velio noro nupirpti Noreikiškių 
dvarą ir labai mažo Agronomi
jos skyriaus studentų ateitinin
kų bei tautininkų nuošimčio pa
kako, kad Agronomijos skyrių 
likvidavus. Bet tiek kartų ne
pasisekus jį likviduoti, neduoda 
nieko ji vieton, dabar privertė 
krikščionis vieton Agronomijos 
skyriaus kurti ką nors “naujo.” 
O tas darbas buvo begalo leng
vas: pakako tik-pirštu pamoti 
^vidurinis Dotnavos žemės ūkio 
mokyklos mokytojams, žemės 
ūkio ministerijos “rimtiems” 
agronomams J>ei miškininkams 
su p. Vienuožinskiu priešaky, 
kaip velnias kryžiaus bi joju
siems Agronomijos skyriaus, 
kaip visi metėsi prie to naujo 
galvojimo. Pasipylė, kaip iš 
kiauro maišo, visa eilę pasiūly
mų, sumanymų, projektų... visų 
geriausiu projektu krikščionių- 
demokratų partijos galvoms pa
sirodė šiltosios Dotnavos kom
panijos trejukės (Dotnavos vi
durinės žemės ūkio mokyklos 
mokytojų rinktosios komisijos, 
kurią sudarė p. p. Rukuiža, V. 
Ruokys ir J. Kriščiūnas) projek
tas: Dotnavos vidurinę žemės 
ūkio mokyklą pavadinti žemės 
Ūkio Akademija, o jos mokyto
jus paskirti profesoriais, dapil- 
dant jų skaičių “atatinkamais 
specialistais.” Šis projektas pa
tenkino visus Agronomijos sky
riaus priešus: pirmiausiai juo 
buvo patenkinti augštieji že
mės ūkio ministerijos valdinin
kai—mat jis paliko ramybėje 
Fredos dvarą su “rimtų” agro- 
Inomų butais ir daržininkystės 
.mokykla, — visai atatiko krikš
čionių demokratų centro komi
teto norams: 1) Noreikiškių 
dvaras nebuvo liečiamas ir ga
lėjo būti “parduotas” jų pirmi
ninkui p. Karveliui, 2) atski
riant nuo gamtos fakulteto ag
ronomijos skyrių, tikėtasi duoti 
(galimybės šeimininkauti gamtos 
(fakultete studentams ateitinin
kams su jų pusberniais — tauti
ninkais, 3) paskyrus įtinkamus 
Akademijos “profesorius”, galė
jo parinkti pageidaujamus stu
dentus, duodant jiems valdiškas 
stipendijas, nepageidaujamus gi 
studentus paliekant už Akade
mijos durų. Su džiaugsmu tą 
projektą priėmė visi tie, kurie 
norėjo profesoriauti, bet nebu
vo priimti į Agronomijos sky
rių: dabar pakako parędyti ku
nigui Krupavičiui savo ištikimy
bę, — ir tapsi kokiu nors doceu- 
teliu. Griežtai prieš tą projek
tą pasisakė tik tie, kam rūpėjo 
valstybės bei mokslo reikalai. 
Bet jų niekas nenorėjo klausyti. 
Toks jau Lietuvoje įpratimas, 
kad mokslo žmonėms duodama 
teisė tik mąstyti.^ Kada jie kal
ba, jų niekas nenori klausyti, o 
jeigu ir klausos, tai tik tam, kad 
paskui persekiojus...

(liūs daugiau)

platinimu daro iLietuvos
didžiausių

tos 
žmonėms vien tik 
skriaudų. Ir su tais skriaudi
kais reikia lw paliovos kovoti.

Su tais tamsos palaikytojais 
privalo kovoti kiekvienus apsi
švietęs žmogus. —A. ž.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir d ratų .suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reiknięuy

2215 W. 22nd St., Chicago
Phoue Cunal 2591
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RODOMAS PAVEIKSLAS
MILDA THEATRE

3140 So. Halsted St.

Lieiuvių Reteiiuose.

™Wanderer*
North Side

* RAOUL WALSH PIKOOUCTIOH 
WITH 

ERNESTTORRENCE, GRETA NISSKN 
WIIDAM COUJERJr. WAUME BEERY 
TYROMS POWER KANLYN WILUAMS

«OOI»h’7v>O«.

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

3 — DIDELES DIENAS — 3 
‘•THE WANDEREK”

Yra didžiausias krutamas paveikslas kokis yra padarytas!
Dar niekuomet pirmiau nebuvo roddtna geresnių krutamu 

veikslų, kaip “THE WANDERER“, tai yra nemirtina pasaka 
klydusio Sunaus.

Jis kilęs iš mažos kalnų stubelės ir atkeliavęs j didelį ir 
laidų miestą. —

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

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

prašymo atleidimo.

pa
is-

pa

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Nedėlioj, kovo 28 d., Liuo- 
sybės svetainėj, 1822 Wa bu il
sia avė., įvyko Pirmyn choro 
smagus vakarėlis. Buvo pasta
tyta juokinga komedija “Kup
rotas Oželis”. Lošėjai savo ro
les atliko kuo geriausiai. P(\ 
perstatymo tęsėsi šokiai; visi 
linksminosi kuo gražiausia. 

♦ * ♦
Penktadieny, kovo 26 d., lie

tuvių kriaučių 269 lokalas lai-| 
kė ekstra susirinkimų Amalga- 
meitų Unijos svetainėj, 1564 
N. Bobey St. sis susirinkimas 
buvo sušauktas ekstra, kad iš
rinkus delegatus į Amalgamei- 
tų konvencijų, kuri įvyks gegu
žės mėnesy. Išrinkti visi geri 
unijos darbuotojai: J. Bočili
nas, A. Čepaitis, K. Semaška, 
šis susirinkimas buvo trumpas 
ir tvarkus. Susirinkimas buvo 
gana skaitlingas.

Lokalas rengia balių ir kon
certų nedėlioj, balandžio 11 d., 
Amalgameitų Unijos svetainėj, 
1564 N. Robey St. Įžanga, kaip 
girdėt, vėl bus dykai arba vi
sai mažai. —Northsidietis.

nėms nusibodo ir daugelis pra
dėjo eiti namo.

Buvo kviečiama prisirašyti ir 
prie International lifZci i t ::ei« 
se. Kada kandidatų nesirado, 
tai pirmininkas paprašė, kad 
pakeltų rankas tie, kurie jau 
yra nariais. Visų tautų ir su 
visais įrengėjais pakėlė apie 20 
rankų. Reiškia, visoj šioj apie- 
linkėj yra apie 20 komunistų. 
Keli metai vien lietuvių komu
nistų buvo kelios dešimtys, o 
dabar visų tautų liko vos 20. 
Tai, draugučiai, galėsime lauk
ti, kol jie nuvers kapitalizmų 
ir paliuosuos darbininkus iš 
vergijos. —Rep.

Čia dabar ’eina įvairiausių 
kalbų, ir vis apie Vprohibiši- 
nus”. Mat pastaruoju laiku jie 
čia padarė keletu puolimu, Pa
ėmė daug munšaino ir vyno ir 
tuo sukėlė didelį triukšmą, ne
kalbant jau apie tai, kad jie 
munšaineriams pridarė nemažai 
nuostolių.

Naminėlės gamintojai yra 
dideliame strioke. Jie prisibijo, 
kad ne vienas nebus aplenktas. 
Jau daug .to “gero štofo”

atimta ir srutų perva do
mis išplaukė į Michigan eže
rą. Ir ta “nelaimė” mus išti
ko belaukiant šventų Velykų.

(Tąsa ant O-to pusi.)

MARIJONA ŠNIUKIENfi 
Po tėvais Barzdyčia

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

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

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

į ’ I ».♦' ’į ■ * (
laidotų vės Įvyks Balandžio 

1 d., 1:30 po pietų į Tautiškas 
kapines,

Kviečiame draugus ir pažį
stamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, i
• I

Vyras Rokas, S'unus Antanas 
yir Duktė Pranutė

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Hectal, 
Venerini* ir Chroniškai

VYRŲ IR MOTERŲ 
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpina, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

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

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

DR. VAITUSH, O. D

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Paleųgvin* akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę, 
Piirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į 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

Naujieny Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad siy- 
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

Roseland

Juzefai Galmimenei 
Dominikai Plauškai 
Barborai Balkaitei 
Adelei Rudinskaitei 
Kleofasai Murzienei

Anelkai Daniunienei

Antanui Povilo liukui

Kotrinai Daukaitei 
I^eonui Staškui 
Barborai Nesteckienei 
Onai Gecevičienei 
Barborai Vaitekunienei 
Elenai Divinskaitei 
Petronėlei Pluškevičienei 
Monikai Bukauskienei 
Uršulei Smailienei 
Barborai Rimdžienei 
Felicijai Baškienei

Antanui Budraičiui 
Jonui Jurginui 
Vincui Vaitekaičiui 
Emilijai Nevarienei

5471 Antanui Lukošaičiui
5483 Angnieškai šleikienei 

12084 
22633 
95891

5499 
6001

12087 Alfonui Narušiui
5495 Marei jonai Rimkienei 

12086 
22644 Ponui Laužikui. ,
22647 Onai Onaitienei 
22654 Magdei žmuidaitei 
55439 Marijonai Butkienei

906
22664 Selomijai Gurskienei 
22672 
22674 
55440 
55449 
55445 
21189 

6002 
6005 

12093
6015
6016
6020 Jonui Čepaičiui
6035 Kotrynai Gružauskienei 

12102- Onai Tutlienei 
24705 Jievai Sirtautienei 
12108 
12107
6025 
6021
6026 Zuzanai Malcevičienei 

12106 Katarinai Davidavičienei 
12109 Marijonai Auzbikienei 
12105 Pranui Daugėlai 
22676 Kazimierui Aprimui
22678 Radavičienei Marijonai
22679 Baltramiejui Andrejonui
22680 Juozapui Bacevičiui 
22681 
22684 
22685

Julijonai Krasauskkbei
Petronėlei Toleikaitei
Kotrynai Bartuliene.

22691

22696 Marijonai Šalkauskienei
55450 Elzbietai Šeputaitei
55451 Karolinai G uogienei
6048 Marijonai Pranckevičaitei
21200 Antanui Arbačauskui
24334 Jonui Gapšiui
21335 Mikolui Milašiui
21506 Onai Tamanauskienei
22413 Stanislovui Balkiui

Kaziui Skirmontui
Pranciškai Jurškienei
Jurgiui Vaičėnui 
Onai Sutkienei

12115
6087

Mikasei Matusevičiūtei

Kotrinai Vaišvilienei 
Liudvikui Mačiui. 
Pranciškui Mikalauskiui

21504
6069 Magdelenai Jakubauskinei
6063 Liudvikui Steponavičiui

12119 Agotai Pikunienei
6053 Jurgiui Kunsevičiui
6057 Juozapui Morkevičiui
6065 Baliui Sadauskui
6060 Onai Mileikienei
6061 Kazimierui Mockui

12122 Petroneli Vilkeliskienei
22415 Magdalenai Preibienei 
12121 
12123 
6085 
6090 
5991

L1912 Jonui Butkui
11914 Rapolui šarkšui
22571 Juozapui Bagdonavičiui 
22405 Elzbietai Samulėnas 
12017 Jonui Jakubauskui 
75245 Jonui Misevičiui
5457 Elzbietai KukeviČienei

22620 Juozui Mašidlauskui 
12073 Taplai Binkienei 
22645 Antanui Ambraškai 
22652 Franciškui Mejeriui 
22669 
22671 
22673 
12094 
21193

21190

Marijonai Grigaitienei 
Marijonai Butkevičienei 
Ignui Gaižučiui 
Marijonai Hopienei 
Grasei Dugnienei

Antoninai Antanavičienei

12096 Jonieškai Mnraskaus- 
kienei

BILLY’S^UNCLE

lllllllll

Kovo 27 d. Chas Strumilo 
svetainėje j vyko daug garsintas 
International Labo r Defense 
protesto mitingas, prieš perse
kiojimų darbininkų. Be to bu
vo garsinamas ir įvairus pro
gramas: 3 kalbėtojai, vieno ak
to drama “Paskutinė diena Pa
ryžiaus Komunos’’, Bušų Dai
nininkų choras, krutamieji pa
veikslai, orchestras. Kadangi 
tas mitingas buvo tarptautiš- 
kas, tai maniau, kad ir į sve
tainę nebus galima įtilpti. Bet 
žmonių buvo nedaug. Apie 9 
valandų prisirinko apie 1(M) 
žmonių ir trejetas dešimtų vai
kų, kurie buvo palaidi svetainė
je.

Kalbėtojai visi kalbėjo ang
lų kalba, o klausytojai daugu
moje buvo ateiviai; matomai 
daugelis nesuprato anglų kal
bos, tai ir prakalbomis mažai 
žingeidavo. Be to prie durų vai
kai choristai ir artistai rengėsi 
ir trinės mažam kambary susi- 
kimšę ir kėlė didelį triukšmų. 
Taipjau prie durų buvo ir apie 
pusę tuzino policistų, tai publi
ka daugiausiai į duris atsigryž- 
dama ir žiurėjo.

Pabaigus kalbėtojams, prie
kinėje sėdynėj sėdėjęs žmogus 
pašoka ir pertraukdamas pu 
mininkų darkyta anglų kalba 
pradeda skaityti rezoliucijų. 
Rezoliucija tokia ilga, kad žmo
nėms nusibodo ir klausytis. 
Daugelis ir visai nesuprato ką 
tas reiškia ir kada balsuota, 
tik apie septyni balsai atsiliepė 
pas duris, priešingų 
rezoliucija priimta.

Buvo suvaidinta 
diena Komunos’’,

FRANCIŠKUS 
MATULAUSKAS

Mirė Kovo 29 dieną, 6:00 va
landą vakare, m., sulau
kęs 34 metų įimžiaus; gimęs 
Svėdasų parapijoj, Rokiškio ap
skričio, palikdamas dideliame 
nuliudime savo mylimuosius ir 
mylinčius moterį Marijoną ir 
3 vaikus, 9, (! ir 3 metų, 2 bro
liu: Jurgį ir Joną, 2 seseris Do
micėlę ir Karoliną. Dabar ran
dasi prirengtas i paskutinę ke
lionę, namuose 7424 So. Clare- 
mont Avenue.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Balandžio 2 dienų, 10 valandą 
ryto iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Vist A. A. Franciškaus gimi
nės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečipmi dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavirhą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Broliai 
ir Seserys

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

JONAS SKRAUDENIS
Mirė Kovoi 29 dieną, 1:55 va

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

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

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

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, ^Brolis 
ir Motina

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

A

Ona Austienė
Po tėvais Baltrukoniutč

Mirė Panedėlyj, Kovo 29 die

ną, 5al5 valandą ryto, 1926 m., 
sulaukusi 51 metų amžiaus; gi
musi Beržynuose, Karklino val
sčiaus, Vilkaviškio apskričio, 
palikdama dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
vyrą Joną. Dabar randasi pri
rengta j paskutinę kelionę, na-

'v J 
muose 1823 Canalport1 Avė.i

Laidotuvės įvyks Serecįpj, Ko- t M I .
vo 31 dieną, .1 valandą po pie

tų iš namų į Tautiškas kapi

nes.
Visi A. A. Onos giminės, 

draugai 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

Lietuvių Dantistas patar
naus geriau. 1

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

gi nebuvo,

bu- 
su- 
jie

pa-

“Paskutinė 
vieno akto 

drama, anglų kalba. Scena 
vo vaizdinga, bet artistų 
prasti nebuvo galima, kų 
nori atvaizduoti.

Pabaigoj buvo krutami
veikslai. Rodė kalėjimus, 
streikų vietas, turčių ir skur
džių gyvenamas vietas, apie 
Rusijos ir Vokietijos darbinin
kų laimėjimus. Paveikslai žmo-

ADOMAS’ E. BAGDONAS
Mirė Kovo 30 dieną, 1:30 va

landą po pietų, 1926 m., sulau
kęs 18 metų ii- 6 mėnesių am
žiaus; gimęs Chicago, III., Lap
kričio mėn., 1907, palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius motiną, 
broli Franciškų, seserį Bronis- 
lavą ir brolienę Stanislavą. Da
bar randasi prirengtas j pasku
tinę kelionę, namuose 4514 So. 
Paulina St.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Balandžio 5 dieną, 8:30 valan
dą ryto iš namų į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nubudę liekame, 
Motina, Brolis, Sesuo 
ir -Brolienė

Laidotuvėse patarnauja gra
borius L J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

KAZIMIERAS ŠELENIS
Mirė Kovo 29 dieną, 2 valan

dą po pietų, 1926 m., sulaukęs 
50 metų amžiaus; gimęs Kau
no redybos, Telšių apskričio, 
Alsiedzių parapijos, Makiečių 
kaimo. Amerikoj išgyveno apie 
22 metu, palikdamas dideliame 
nuliudime 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 kelione, namuo
se 3355 So. Morgan St.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Balandžio 1 dienų, 9:30 valandą 
ryto iš namų į 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.

J. F. BADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

OFISAS:
G68 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežai ?
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
z OPTOMETRISTAS 

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvė* 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:20 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nerišliomis.
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Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai.

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

1646 W. 46th 31., Chicago

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojag 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, UI.

tuyėso 
Reikale 
sifiaukti, 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

'TUVC
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DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimtj metŲ Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslė* 
ir visuose chroniškuose ir 

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

Tel. Lafayette 4228
Plumbing', Hcating

K.s*iy>o lietuvis. lietuviam* ▼ 
|)uturnMiiJn kuogeriuuaiid.

M. Yuška,
$228 W. 3Hih Chicago, UI.

Garsinkite Naujienose



f) NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, Kovo 31, 1926

Lieluviii Rateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Niekuriems todėl Velykos bus 
labai nesmagios. Bet niekis. Vi
sa tai greit praeis ir bus už
miršta. Gieitai vėl ruks ka
minai ir to balto ir rudo skisti- 
mėlio pas mus niekas nesto- 
kuos. — Svečias.

Kažin kodėl niekas neberašo 
Naujienose apie L. L. Bendro
vę. nebuvo nė atskaitos už pe
reitus metus, nors daugelis šė- 
rininkų skaito Naujienas. Kas 
čia kaltas, — korespondentas, 
sekretorius ar patys šėrinin- 
kai? Mat metiniame susirinki
me vienas g'iiaudeno nerašyti j 
Naujienas apie bendrovę, nes 
ten buk šmeižtai telpą apie 
bendrovę. Gal todėl šėrininkai 
ir pabūgo ir daugiau nieko ne
rašo, bijodamies nusidėti savo 
valdybai. Bet nerašyti vistiek 
negalima.

Jau kelinti metai visi bend
rovės spaudos darbai atiduoda
mi Vilniai, kurios administraci
ja yra labai “dniugiška”, kad 
už darbus bilas teprisiunčia poi 
dviejų ar trijų metų ir todėl I 
pasidaro didelė painiava, kad 
negalima nė žinoti kurios bilos 
išmokėtos ir kurios nemokėtos, 
taip kad gali pasitaikyti pc 
du kartu mokėtų bilų. Arba da
bar pardavinėjama tikietus iš-Į 
važiavimui, l ame tikiete pažy-1 
mėta, kad pirmas prizas yra 
“L. L. Bendrovės Shop $25.”. 
Ką tai reiškia? Ar čia spaus
tuvės ar pačių padavėjų klai
da? Matant tokius dalykus ir 
norėdamas tylėti negali. Ir to
dėl, jei Naujienose būna kas 
teisingai pastebiama, tai nėra 
šmeižtas ir nėra ko rūstauti, 
bet reikia stengtis klaidas tai
syti ir jų vengti. Betgi dėl tų 
teisingų pastabų tūli šaukia 
kiek tik drūti, kad Naujienos 
šmeižiančios bendrovę. Aš gi 
galiu pasakyti tiek, kad Naujie
nos visados rėmė ir remia ben
drovę ir nuoširdžiai gina jos 
reikalus. — šėrininkas.

Konsulato Pranešimas
Lietuvos konsulatas bus už

dai y tas balandžio 2, 3, I ir 5 
dd. Velykų šventėms, 
turtina žmonėms su 
prieš šventes kreiptis 
Intą. Beje, konsulatas
duras trečiadienio vakarais de 
parankamo tų, kurie dienomis 
negali atvykti.

L. Gaizaitė,

Tad pa- 
reikalais 
į l{onsu- 
yra at-

Pranešimai

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTU AI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

V. M. STULPINAS C’OMPANY 
Parduoda namus, lotus ir farmas. 
Siunčia pinigus' ir parduoda laiva
kortes. Dalo aprokavimus ant na
rni) statymo.

3311 So. Halsted Street, 
Notare Public Phone Yards 6062

REIKIA motei'ų prie sortavimo 
popierių, NValInce Iron X Metui Co. 
6160 So. La Salio St.

AUTOMOBILIAI
TIKRI VARTOTŲ KARŲ 

PIRKINIAI

[Pacific and Atlantic Photo j

Ishii, Japonijos atstovas Tau
tų Lygoj, ir dabartinis jos pir
mininkas.

*auji nariai
P. Galskis ..........
J. Pažerauskaitc .

A. Montvidas
Grakauskienė .
Briediene ........B

B.
M.

Smala lienė .... 
Balkevičienė .. . 
Ambrazevičių . . 
Bagis ....... .
Kailis ........C

J. Dauginis . .
B. Tipšas .. .

Vyrų grupės dalyviui ir jų 
utų narių skaič’ 
M. Matulis .... 
V. Martinko . . 
A. Ltingevičia* . 
J. Tveroga ... 
L. Striupas ...
B.

Gricius
Prusis
Braj us

Gimotis /..... 
Jokubauskas ... 

Sudeikis............
Kiniauskas . ..

Iš Chicagos Lieluviii 
Draugijos darbuotės

Gauta ne vajaus dalyvių:
M. Vėžys .....................

Gulbinas ...
Brazys ........

Grupių kompeticijos vajus

Du 
džius.

mėnesiu nuo vajaus pra
laukus tarsi tekinas pra
liet ir skubiai einančiu 

darbštus Chicagos ll.ie- 
Draugijos vajaus dalyviai 
draugijos naudai gauti

Gedraitis ...

PAHDAVIMU! nhtiai bufernė Ir. PARDAVIMUI 27 pėdu 
mažą namų. Jotas, netoli Michigan Avė.

Matyti galima nuo 2 iki 5 vai. Jr ]2()th PI., kaina $1,200. 
Reikia turėti pinigais $300. 
Atsišaukite j real estate ofi
są.

4041 Archer Avė. 
Tol, Prospcct 2559.

PARSIDUODA grosernč ir deli- 
cattessen krautuvė pigini — iš prie
žasties ligos, 51139 S. Bulsted St.

laiku 
tuvių 
spėjo 
118 naujų aplikantų.

Šis džiuginąs reiškinys, ku
pinas vilčių, kad šiais metais 
draugija tikrai paaugs iki 100(1 
narių, šiandie Chicagos Lietu
vių Draugija lipa nariais 7-tą 
šimtą, o pinigais 12-tą tūkstan
tį. Draugijon rašosi čiagimio 
jaunimo; ateina daug profesi
jos žmonių, Į šią draugiją bu
riasi visos sveikos spėkos, spė
kos, kurios laidoja šiai draugi-

10
118

Nūnai, pažvelgsime kiek ku
rie darbštus musų vajaus daly
viai gavo naujų narių.

Centralės grupes dalyviai ir
jų gautų narių skaičius:

Naujos nupigintos kainos ten it at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal Ž203 
iki $215. į Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC. HOMERIC, LAPLAND, 
PENNLANI)-(ex-l’ittsburgh), AK A- 
BIC siūlo greitą kelionę j Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba x

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 Sa. Stata SU CMeato, III.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

AlHakyniSn: $100.00 ant nyk 
$6.00 į metus pei visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą Juostą cen- 
lų ir kiekvienas centas atlieka 
lam tikrą darbų. Praleisdami cen- 
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šįmtų 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 spulką?

Naujienų. Spulku. uždirba pč 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 —- pamislyk kiek jusu 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted <St.

Ir
Tel. YtirdN «72S

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. Darbą atliekam saugiai,1 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS
3210 So. Emerald Avenue

$10 iki '/i įmokėti, kitus per 
menesių. Naujų karų garantija.

Crynlvr Crown Impcr'itl Rednn 
Crys'er cojicli, beveik naujiiH 
Ilollln tiedu n, kaip nnujaa ........
Studebaker Itroughnm, naujini

Onkhtnd coach. įtinki vartotas ... 
Easex coach, tikrai geras .............
Dtirant sedan, tikras bargenas .., 
Jordan sedan, prirengtas ...........
Ovcrlnml »<*<tanv kaip nauja* 
Oaklancl coupe, mažai vužJnC»tnR 
NhhIi nport nedan, prirengtas 
Buick touring, biskj vartotas ...

'24 > Jordan touring, tikras p'rkinys .
Kickenbaker, touring. geras ........
Crysler phaetbn, kaip naujas ... 
Maxwell sport touring, prirengtas 
VViilys-Knight, touring geras ....

2037 Milwaukee Avenue 
Netoli Armitage

Atdara vakarais ir Nedėlioj

•26
'29

•26 
•26 
•21 
•24 
•24 
•2fl 
•25 
’25 
’25

'25
•26
•25
’24

18

$1.450 
1.075 

050 
990 
776 
393 
495 
57 5 
350 
025 
775 
675 
575 
675 
K50 
576 
476

PARSIDUODA grosernč ir mo
kyklos reikmenys ant kampo prie 
mokyklos, fikčeriai yra naujos ma
dos, 3 pagyvenimui kambariai. Reų- 
da pigi, Ivsns 2 metams. Parduosiu 
pigiai. Pardavimo priežastis — 
partnerių nesutikimas. Randasi 

3856 S. Sacramento Avė.

JACOB J.
LEWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI naujos visokios len
tos; parduosiu pigiai; kam reikalin
gos lentos atsišaukit.

Boulevard 4435

MAINAU grosernę ant loto, auto- 
mobiliaus. Kreipkitės

2751 W. 38th St.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS‘ 
Long distance handling .

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. ros. Yus 3408—Blvd. 7667 Office

PIIANESAM Chicagos 
kad turim nauji; au- 

agenturą, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studrbaker 
yra 27 arklių jėgos H, P 
nai aprengtas 4 durių, sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes 
Pašaukit bile 
si m

SIUOMI 
visuomenei, 
tomobilių

ir pil-

gaunam ant mainų, 
kada, o mes pribu-

AUTO SALES

PARDAVIMUI Įvairių daiktų 
krautuvė, labai geroje vietoje, 
gera priežastis pardavimui, 
na $5,000 cash, namą galite 
duoti arba pirkti.

3451 W. 63rd St.

NAMAI-ZEMF

kai-1 
ren-

BUNGAIjOW pigiai
Karštu vandeniu šildomas, 

viri įrengimai, savininkas turi 
parduoti už $4000, reikia cash 
$1,500.
HOWARI) E. WALTER & CO.

3124 W. 63rd Street
Prospect 8820

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL iNVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avc^ 

Lafayette, 6788

MOKYKLOS

Ar nori būti nariu Cb' agoė 
Lietuvių Draugijo.-.

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių 
goję.
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$J0, $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 priimamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašelpinjai. 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 Roulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai Ir mo
teris norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prašimą prie bite 
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
rankumo gal te kreiptis j žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba '

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

pašelpos draugijų Chica- 
j šilą Draugiją priklauso

Tel. Yards 7282
BK’PGEPORT PAINTING 

& H1)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malcvą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČION1S, Prez.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių troki; patarnavimas Chicagoj ir 
aplelinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo ištaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L .1. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lasvndale 0114.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes Dardun iame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plurabing Supply Co„ 
1637 West Dlvision St„ 

netoli Marshfield

KRAUTUVIŲ- FIKČERIAI
. Groserniy, Bu- 

Černių, Delikate- 
y ssen, Restauran- 

tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

E3^^specialūmas Geras patar- 
n a vi mas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

MILDA
3121 So. Halsted St.
Tel. Roulevard 1685

D. Kuraitis ir Kasu lis, vedėjai

MOON SPORT SEDAN
$295 CASH, 1924 metų, perma- 

liavotas mėlynai, 6 Cord tajerai, 
disc ratai, bumperiai, baksas ir 
Kitus pagal pirkėjo norą.

MANNING MOTOR SALES 
7616 So. Halsted St.

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

t.t.
JACOB J.

LEWANI)OWSKI
11750 So. Michigan Avė

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

Valentine Dressmaking 
College

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

M. E. HUTFh.2, Manager

JEVVET sedan, 5 pasažierių, 
tajerai, 
lengvais

naujai malevotas, 5 
bakselis ir t.t. $750, 
išmokėjimais.

428 S. Sacramento Blvd

BARGENAS naujų ir senų 
mobilių. x

STASYS KARALIUS 
9927 S. Michigan Avė.

Pullman 4091

auto-

WILLYS-KNIGHT Club Sedan, 
$300 cash, i924 ąiętų, gerame sto
vyje, $150 vertes ekstra dalykų.

12 mėnesių išmokėjimais.
MANNING MOTOR SALES 

Nash Dealers 
7616 So. Halsted St.

Ki-
tus

1924

EXTRA

AVisconsin formos pardavimui

Iš priežasties senatvės aš par
duodu savo 3 farmas, nuo 40 iki 
160 akrų. Negalit rasti geresnės 
žemės, geri budinkai ir tvoros, ne
toli iementinio kelio 15 y 31. Ge
riausia pieno sekilja Amerikoje. 
Cash įmokėti ai’ daugiau, kitus 
išmokėjimais tinkamai dėl pirkėjo 
už 5 nuošimtį. Parduosiu su gyvu
liais arba be gyvulių ir mašinomis. 
Netoli bažnyčia ir mokykla, neto
li gyvena keletas lietuvių šeimynų. 
Veikit greit, jei jus norite ------
farmos. Greitai 
ant fannų. Turi 
30 dienų. Pirkit nuo savininko 
sutaupvkit komišiną.

GEORGE D A Y, 
R. 4, Eond Du Lac, Wis.

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

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

jus norite geros 
bus laikas dirbti 

būt parduotos į 
ir

Humboldt Park Lietuvių P. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks 
seredoj, kovo 31 d., 7:30 vai. va
kare, 3310 EveTgreen Avė., (’bica- 

j gu, III. Visus narius meldžiu daly
vauti, nes turim labai svarbių rei-

dnlvvini ka,lJl apkalbėti.(lai)Viai, ą, Walskis, sekr.

MANsfield 7800
A. H. REGAN

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

4753 W. Madison Street

NASH SEDAN 
$330 Cash 

Šis didelis sedan yra 
me padėjime. Turi labai 
prirengimų. Tai yra tikras barge- 
nas. Taip ir jus pasakysite Kitus taip 
kaip jums patiks.- 

MANNING MOTOR SALES 
7616 So. Halsted St.

labai gera- 
daug ekstra

RAKANDAI
(kntialės grupės 

kurie įsiregistravo, 
vieno nario draugijai negavo:1 Lietuvių Amerikos Piliečių Broli-
I. Cernauskas, K. čiuplevičia,1 . ’ repeticija įvyks 1 rečiadienyj, Kovo
J. Badzišauskas, .1. Grigaitis, 31, 7:30 vai. vakare, 704 W. 31st St.
A. Vilis O. Vilienė V. Derei- K.urie galite griežti ant kokio nors 
. .. . . - | instrumento ir norite lavintis muzi
ku, te, l\. Bl’Olvyte, M. Lapiene, kOj, meldžiame pribūti viršminėtu lai-
K. Budrytė, A. šlevinskaite, V. ku.
Burbienė, J. šinotelis.

Vyrų gfupės dalyviai, kurie
įsiregistravo,
nario draugijai negavo:

.1. Kuzmickas-Uktvąris
Saikus, Sholtmonas, Aug.

ir

Tel. Lafayette 8324
JOHN VILIMAS 

GENERAL CONTRACTOR
Statau namus sulyg užsakymo
parduodu naujus, jau padalytus.

Taipgi parduodu senus namus.
4201 So. Campbell Avė., 

CHICAGO, ILL.

BARGENAI
Pardavimui išmuštas 'parloro se

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

5514 Drexel Avenue
Tel. Hyde Park 7186

I). Pa u ražas, Organizatorius.

L. S. S. VIII 
bet da nė vieno si rink imas bus 

Į 1 d., Naujienų 
.. I svarbus ir visi 
B. tį

Ja n- (
kauskas, P. švelnis, J. Makric- 
kas, J. Stungis, A. Tamošių-' 
nas, F. Jurėnas, F,’ Stanionis, 
.1. Auryla, Jurgelionis.

Nuvieras Saikus išstojo iš. * < 1 V I v 1 <1 • » » » C 4 I l I O 1 V \ 9 I " " 1 i •J I Už centralės grupės vajaus daly- :'į
vių, gautų narių inventorių ir 
kreditavo p-lei J. Pažerauskai- 
tei. —Maxim Lupus.

Gulbranssn Trada Mark 
GULBRANSEN.

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

Paamtykite pas

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

Rajono valdybos su- 
Ketverge, Balandžio 
name. Susirinkimas 

nariai prašomi bu-

JIESKO DARBO

Organizatorius

BRIDGEI’ORTO IJETUVIAMS:
“Naujienas” 'pradedama išnešioti 

I nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
įgyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms" gana anksti. 
‘ i “Naujienas” galima mokėti syk) 
j siivaitę arba sykį j mėnesj. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
i upinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Ronlpvard 9663).

APSIVEDIMAI
Aš Povilas Kubilius paieškau ap- 

sipačiuoti merginos arba našlės, 
senumo nuo 30 ligi 35 metų; aš 
esu 37 metų, sveriu 180 svarų, švie
saus veido, tamsių gelsvi) plaukų. 
Mane moteris pametė; aš turiu di- 
vorsą. Man reikia vaikų apžlurėto- 
jos. Turiu du vaiku, vienas 10, o 
kitas 13 meti;. Esu mainerys ir ne- 
tinginys. Prašau vyrų nerašinėti.

Povilas Kubilius, 
Ilensley, W. Va. Box 31.

JIESKO PARTNERIĮĮ

PARDAVIMUI medinis namas ir 
cottage ant vieno loto už pusę kai
nos. 131 W. 46 Pl„ netoli Wentworth 
Avė. \

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mės, netoli South Haven, Mich.. 7 
kambarių namas, geras vanduo, 
lloland lurnas^ $4500 barnė, kaina 
lik $4000, cash $1500, kitus išnio- 
kėjimais. Standard Moulding Co., 
812 Dix St. Hcymarkeį 4605

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

Savininkas
5223 So. Sawyer Avė.

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

KODĖL būti be darbo, kuo
met yra daug gerų darbų. Buk 
praktiškas mūrininkas ir pleis- 
teriotojas, uždirbk $75 iki $100 
Į savaitę. Jus uždirbsit $18 iki 
$35 kol mokinsi lės. Nereik 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.
5 S. Wabash Avė. Room 1819
zmnmmmimiYTTTn

M NGLU KALBA

PAJIEŠKAU darbo už knygvedį 
(Book-keeper) arba tam panašu. Ebu 
užbaigęs dviejų metų biznio korsą 
knygvedystėje; moku prirengti visus 
“statementufi”. ir “General Lędger” 
typeivriting ir pristatysiu geriausius 
paliudijimus. ZIGMONTAS L., GED
VILAS, 11748 So. Peoria St., Pullman 
5805.

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

PARSIDUODA furničiai, pianas 
ir “safe”. 4347 So. Rockvvell St., 
1 augštas.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

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.

REIKALINGAS operatorius prie 
moteriškij drabužių, 1245 N. Oakley 
Blvd. Užpakaly viršuj. Peter Sa- 
molena.s.REIKALINGAS partneris j bu- 

černę ir grosernę; vieta gera ir 
biznis daroma geras. Gera proga 
geram žmogui. Kad ir nemokanti ____ _ ..... . ..........
išmokinsiu. Kreipkitės i Naujienas, vyrų, kurie galėtų tikti tiesiog 
1739 S. Halsted Si. Box 7~5. | veikti su pirkėjais, tinkanti būti ir
-- ■ -...........—■---------------Į-------- viršininkais. Tai yra labai retai pa-

JIEŠKAU partnerio grosernSs ii sitaikunti proga dol energingi; dar- 
bučernės biznyje. Priimsiu ir nemo- bininkų. Atsišaukite: 
kantj šio biznio. 671 W. 14th Place. 1105 W. 35th St.

SALESMANŲ. Didelė įstaiga rei
kalauja lietuvių ir angliškai kalban-

1105 W. 35th St.

"■■"T*."1” . ".t——’jrr.T

PARDAVIMUI
t

$120 už grojiklj pianą, benčių, 
kabinot ir gerus rolelius, gėrai už
laikomas, nes nčra vaikų šeimynoj. 
Išmokėjimais nuo atsakančių žmo
nių. Matykit šiandien. 2332 West 
Madison St i fi.

GROJIKUS pianas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta
las, da-bed lova, skalbinyčia, 9yl2 
karpetai, $22 liampa už $10.

4843 S. Michigan Avė. 
Kenwood 2ol4

TURIU parduoti tuojaus iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklį pianą už $110, yra 

roleliai ir benčius, $50 cash ir 
$10 į mėnesį.

.MIKOLA1TIS,
6512 So. Halsted St. 

Urnos lubos

75 
l>o

60 KAMBARIŲ rooming namas, 
garu šildomas, elektra, 9 metąms 
lysas, geros įplaukos, gera iŠren-t 
davojimui viela, turiu parduoti, 
nes sergu. John Kalena, 55 VV. 
Erie St.

-------- ---- ------------------------------------L.....

RESTAURANTAS greitam parda
vimui, geras biznis, prie mokyklos 
ir Bell telefonų įstaigos, lftl.0 West 
Harrison Street.

BARGENAS
25 pėdų lotas, prie 95 PI., netoli 
Throop St., dar necementuota;: 
parduosiu už $850 cash. Box' 
71 H. 1739 S. Halsted St.

KAMPINIS F1ATINIS MŪRINIS 
NAMAS

tuojau, 14 
garažas, So. 
St., metinių

Turi būt parduotas 
flatų, 2 krautuvės ir 
Halsted St., netoli 47 
įplaukų $7000, garu Šildomas, kai
na $28,000, paimsiu $10,000 cash, 
kitus egromis apsaugomis. Savi
ninkas. Brokeriui neatsišuukit.

1739 S. ‘Halsted St. 
Box 717.

BARGENAS
Pardavimui 7 flatų mūrinis namas, 

elektra, vana visuose flatuose, auga
las skiepas, 2 karų garažas, vendų 
j mėnesj $145, lįaina $13,000.

2-6 kambarių flatai, elektra, va
nos, augštas cementuotas skiepas, 
viškai, kaina $6,000.

4 flatų po 4 kambarius, mūrinis 
namas, cementuotas skiepas, viškai, 
prie 21 st PI., netoli Hoyne Avė., kai
na

yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo I>e- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku. *

LEVESKIS’ SCHOOL 
Prcparatory and Commercial

3301 So. Halsted St., Chicago, III.
(kamp. 33-Čios gatv., 2-ros lubos) 

'xmYiixTiniiuxiziiirir-

Praktiškos Automobilių
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jūsų išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

$6,800.
Atsišaukite:
JULIUS J. KERSTNIK

1811 W. 22nd St.
KAMPINIS lotas, augančioj kolo

nijoj, gera transportacija, gera vie
ta kainų kilimui. NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St. Box 728.

PARDAVIMUI lotas geroje lietu
vių apielinkčje, netoli nuo transpor- i 
tacijos, $260 įmokėti, kitus išmokė- 1 
jimais, NAUJIENOJ, 1739 So. Hal- ' 
sted St, Box 727.

Aš turiu labai gražų lotą netoli ’ 
nuo transportacijos, kurį turiu par ' 
duoti labai greitai. Keletą dolerių 
jmoketi, kitus išmokėjimais. NAU- i 
J IENOS, 1789 So. Halsted St. Box 726 1

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelno.«» 
istorijos, geografijos, pilietystčs, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.,

>1 H.—........ .. III


