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Mussolini ruošias ko Prohibici jos byla senato 
komisijoje

Aukštas valdininkas sako, kad 

praeitais metais parduota GO 
milionų galonų alkoholio

smurto žygius

Sausoji” Amerika išgėrė 60 
milionų galonų alkoholio 

per metus

VVASHINGTONAS, bal. 8.
Senato komisijoj, kuri nuo pra
eito pirmadienio taido prohibi
cijos įstatymą, New Yorko fe- 
deralio distrikto gynėjas Buck- 
ner vakar papasakojo senato
riams, kokia korupcija, graftas 
ir neteisėtumai įsivyravo žmo
nėse ir valdininkuose, įvedus 
visišką prohibiciją. Gaminimas 
ir pardavinėjimas svaigiųjų gė
rimų tapo įstatymais užginta, 
tuo tarpu svaigalų verslas ir

Peršautas nosį Mussolini 
grūmoja visam pasauliui

FaSisty smurtas dėl aten- 
tato prieš Mussoliuį

Namie “apsidirbęs”; lieka lai
mėti kova užsieny: 3 milionai 
fašistų prisiruoš?

ROMA, Italija, bal. 8. —Ne
žiūrint žaizdos nosy, praslinkus 
vos kelioms valandoms po to 
kai viena pusiau pamišus anglų 
aristokratė. Violeta Albina 
Gibson, vakar peršovė jam no-Į 
sį, diktatorius Mussolini laikė j 
kalbą naujojo fašistų partijos 
onektorato mitinge. Savo kal
boj jis pasididžiuodamas pareiš
kė:

“Mano gyvenimo obalsis yia: 
‘Gyvenk pavojuje’. Ir kaip se
nas kovotojas, sakau jums.: 
kai aš žygiuoju priekin, sekite 
paskui mane; kai aš traukiuos . 
atgal, užmuškite mane; jei aš 
mirčiau, atkeršykite už mano 
mirtį

Įspėjęs direktoratą, kad fa
šistų partija visados turinti bu
dėti ir pareikšti didžiausio <lar- 
bingumo, Mussolini pasakė:

“Savo kovą namie 
mėjome.
partijos tapo visai sutriuškin
tos, senasis režimas sunaikin
tas. Bet musų kova užsieny 
dar nelaimėta. Ji daros vis sun
kesnė ir keblesnė. Mes atsto- 
vaujam naujam principui pa
sauly. Mes atstovaujama grynai, 
kategoringai ir galutinai viso 
pasaulio demokratijos, pluto- 
kratijos ir frankmasonijos an
titezei (prieš priešybei).

“Mes gyvename dabar fašistų 
valstybėje, nes demokratinę — 
liberalinę valstybę mes jau esa
me palaidoję.“

Pasidžiavęs laimėjimu kovos 
namie, Mussolini pasakė, kad 
prieky dabar stovinti sunki ko
va su svetimomis valstybėmis. 
Tos svetimos valstybės nepalan
kiai esą nusistačiusios Italijai, 
ir jis iš anksto numatąs, kad 
jos, susijungusios, bandysią 
ekonomiškai Italiją izoliuoti. 
“Bet,” riktelėjo diktatorius, 
“mes laimėsime, nes mes turi
me prisiruošusių 3,000,(MM) jau
nų vyrų!”

Mussolini svajoja apie atstei- 
gimą senovės Romos imperijos; 
kurion tada įėjo ir visa šiauri
nė Afrika. Šiandie tat jis, su 
didžiausia militarine ]-------
išplaukia karo laivu Conte d i 
Cavour į Tripolį, Afrikoj, ka
ro laivyno, submarinų, aeropla
nų ir hidroplanų lydimas.

mes lai-
Srnosios [opozicijos]

| Buckner liudijo, kad vien per 
praeitus 1925 metus butlegeriai 
suvartoję 60 milionų galonų 
pramonės alkoholio degtinei da
ryti, ir tais užgintais svaigalais 
jie padarę $3,600,000,000 (3
bilionus 600 milionų doleriu) 
biznio.

Komisijos pirmininko paklau
stas, iš kur jis tokius skaitme
nis turįs, distrikto gynėjas 
Buckner atsakė, kad valdžios 
statistika parodanti, jogei fisko 
metais, pasibaigusiais birželio 
30, 1920, piamonės tikslams 
buvę išduota 21 milionas galo
nų alkoholio, tuo tarpu 1925 
metais išduota 88 milionai ga
lonų. Tyrinėjimas parodęs, kad 
per tą laiką reikalavimas alko
holio teisėtiems tikslams padi
dėjęs po 1 milioną galonų kas 
metai. Bet jeigu tas reikalavi
mas praeitais metais butų padi
dėjęs ir 2 milionų galonų, tai 
vis dar atlieka 60 milionų galo- į 
nų, kurie 
suvartoti 
tams.

žinomas 
dejas Iludson Maxim pasakė 
senatoriams, kad Wm. Jennings 
Bryan miręs nuo valgymo sal
dumynų tam pačiam tikslui, bū
tent, kad saldumynai gamintų 
jo sistemoj alkoholį, kadangi 

sesuo, pasakė, kad ji esanti ne pati žmogaus sistema alkoholio |8

Juodmarškinių govėdos puolė ir 
sudaužė nefašistų laikraščių 
įstaigas.

ROMA, Italija, bal. 8. —Ne
žiūrint Mussolinio patarimo, 
kati dėl pasikėsinimo atimt jam 
gyvybę fašistai susilaikytų nuo 
keršto žygių, juodmarškiniai1 

lėmė tuojau smarkauti Romoj 
lir visur kitur Italijoje. Rėkau
jančios fašistų govėdos Romoj 
puolė trijų nefašistų laikraščių 
įstaigas, sulaužė redakcijose 
rakandus, sudaužė spaustuvėse 
mašinas ir, išgabenę gatvėn su
laužytus baldus, raštus ir do
kumentus, sudegino. Nukentė
jusieji laikraščiai yr< : II Milu
čio, priešingas fašistams dien
raštis; II Risorgimento, konsti- 
tucionalistų organas, ir La Vo- 
ce Republicana, respublikinin- 
kų organas.

Mussolinio šovikė -- pu
siau pamišus moteriškė

CAMPIEGNE, Francija, bal. 
8. L€dy Ashbourne, barono 
Ashbourne’o žmona, apie Mus
solinio šovikę Violetą Albiną 
Gibson, kuri yra jos vyro

visai sveiko proto. Ji dažnai 
išeidavus “iš krieso” ir keletą 
kartų bandžius nusižudyti. Jie 
bandę padėti Violetą Albiną 
sanatorijoj, bet tam buvę keb
lumų dėl ypatingų Italijos įs
tatymų.

I.ėdy Ashbourne- sako, kad 
jei esą nuostabu, kodėl Violeta 
šovus Mussoliuį, kadangi savo 
simpatijomis ji labiau buvus 
linkus fašizmui, o ne jo prie
šams. I^ėdy Ashbourne sakos, 
kad ji nebūtų tiek nusistebėjus, 
jei Violeta butų bandžius nu
žudyti popiežių.

Mirė žymiausias fašistų 
priešas Amendola

LUGANO, Šveicarija, bal. 8.
Cannes’e vakar mirė vienas 

žymiausių Italijos fašizmo ir 
diktatoriaus Mussolinio priešų, 
Giovanni Amendola, vadas ži
nomos parlamento “aventinie- 
čių” opozicijos.

Praeitą vasarą Amendola bu- 
pompa, |Vo baisiai fašistų sumuštas, 

nuo to sumušimo jis niekados 
jau nebepasveiko.

Čilės respublikos konsu
las užsimušė

l^ady Mą įgalite Hyde. kuri patraukė savo brolį Leiterj 
teismą už netikslu šeimininkavimą tėvo paliktojo turto.

Rado nušautus rūsy popą, 
, jo žmoną ir sūrų
VVILKESBARRE, Pa., bal. 8.

Praeitą naktį gaisrininkai, 
gavę signalą, kad dega vietos 

irusų stačiatikių bažnyčios kle- 
ir buvę butlegerių atvXkV vieton rado po-

neteisėtiems

Vėl taraujasi dėl taikos su 
Riffo vadu

FrancijoH premjeras ir Ispani- 

jos ambasadorius bando pir
ma tarp savęs susitarti

PARYžIUS, bal. 8. — Prem
jeras Briand ir Ispanijos amba
sadorius de Leon šiandie turė
jo pasikalbėjimą dėl metodų 
pradėti taikos pertraktacijoms 
su Abd-el-Krimu, jeigu riffie- 
čių vadas ištikiu jų norėtų tai
kos derybų.

Kai tik Francija su Ispanija 
susitars dėl procedūros metodų, 
Abd-el-Krimui bus per tam tik
rą įgaliotinį pranešta, kad jo 
delegacija bus pi įimta Rabate, 
Morokkos Francuzų zonoje.

Bombardavo Japonijos 
konsulatą Šanhajuje

Lietuvos žinios
Pabaltijo studentu kon-

KAUNAS, kovo 22. [E. .
Gegužės mėn. 13-14 d. Kaune 
šaukdama Pabaltijo valstybių 
studentijos konferenciją, kur 
dalyvaus suomių, estų, latvių 
ir lietuvių studentai. J konfe
renciją, kaipo svečiai, bus pa
kviesti Skandinavijos studentų 
atstovai.

Konferencijos išvakarėse, ge
gužės mėn. 12 d. numatomas 
Pabaltijo studentų centralinio 
biuro posėdis, kuris paruoš 
konferencijai darbų tvarką.

Gegužės mėn. 15-16 d. konfe
rencijos dalyviai iš užsienio bus 
Lietuvos studentų svečiai. Nu
matomos ekskursijos ir pra
mogos.

Farmy gyventojy bėgi
mas į miestusI ŠANHAJUS, Kinai, bal. 8. - 

Šiandie čia kažin kas metė 
bombą į Japonijos konsulatą, 
esantį šalę Jungtinių Valstijų 
konsulato. Bomba buvo mesta 'skelbtomis žiniomis, 
iš automobilio, kuris po to tuo
jau dingo. Sprogdama bomba 
pramušė skylę muro sienoj, ku-1 

■ria konsulatas ; 
(konsulato triobesio nekliudė.

Kasyklą kompanija nukerta 
darbininkams algas i

VVASHINGTONAS, bal. 7. - 
Agrikultūros departamento pa- 

, šių metų 
sausio 1 dieną skaičius farmų 
gyventojų Jungtinėse Valstijo
se siekė 30,655,000 žmonių, 

aptvertas, bet Sausio 1, 1925, jų buvo 31,184,- 
a. ooo.

i n , . . ■• •• p • Pasireiškia stipins farmerių■ Baisi ekspliozija aliejaus ^gimas į miestus. pP1 Piaci-
įtus 1925 metus išėjo į miestus 
ir miestelius “laimės ieškoti” 
2,036,000 farmų gyventojų, tuo 

žmonės užmušti, trisde- tarpu iš miestų į faunas išėjo 
Ai m t Murktu 1,135,000 žmonių, tai yra 901,-

_ 000 mažiau, ne kad fartneTių
NEW OHI.EANS, La., bal. 8. ^° ' mieslUS-

— Standard Oil kompanijos 
aliejaus garlaivy O. T. \Varing,1 
kurs buvo taisomas dokuose,! 
šiandie įvyko baisi ekspilozija, * 
kurios penki darbininkai buvo 
užmušti, o trisdešimt sužeist“. į 

Laive dirbo apie 200 darbi
ninkų. Kai kurie jų buvo j orą 
išnešti ir nusviesti į upę.

garlaivy
Penki

MORGANTOVVN, \V. Va., 
bal. 8. Cleveland and Mor- J 
gantovvn Coal kompanija išlip-1 
dė visose keturiose savo šiame

, Y1,r* distrikte kasyklose skelbimus,
tiks- Pf Aleksandrą Mikohną, jo' nU() .lteillilllčio ,)irmaflienio

mokslininkas ir iš ra-

reikalaujanti. Alkoholis esąs 
geriausia medicina.

Fašistą studentai Paduoj 
muša svetimšalius

VIENNA, Austrija, bal. 8.
Telegrama iš Paduos, Italijoj, 
praneša, kad Paduos universite
to studentai fašistai šiandie 
puolė studentus svetimšalius ir 
daugelį jų skaudžiai sumušė.

Fašistų studentai reikalauja, 
kad visi svetimšaliai butų tuo
jau išvyti iš universiteto ir iš 
Italijos. v

Sicilijoj kilęs partizanų 
karas

■ ,, t t miesteliu <
Skundžia kunigą už pa- smarki kova, 

čios paviliojimą
FORT WAYNE, Ind., bal. 7.

— Lavvrenceburgo

LONDONAS, bal. 8. — Dar- 
biečių laikraščio Ilerald gau
tas iš Chiasso, Šveicarijos, 
pranešimas skelbia, 'kad Paler- 
mos provincijoj, Sicilijoj, kilęs 
partizanų karas tarp fašistų ir 
jų priešų.

Praeitą antradienį 
miestelio apygardoj 
_____  ___ , Fašistai 
nelaisvėn dvidešimt

jų burmistrą ir vieną ku- 
Nuostoliai nežinomi. Fa- 

priešai pasitraukę į kal-

Capači 
įvykus 
paėmę 
priešų,

LEIPCIGAS, Vokietija, bal. 
7. — Vakar netoli nuo Pirmos 
užsimušė Čilės respublikos kon
sulas Breslave, GuiHenn 
Mundt. jo automobiliui susikū
lus. Kartu važiavusi konsulo 
sužiedotinė, p-lė Lehfeldt, skau-'lyginimo už šeimyniško gyveni- tik vienas traukinio tamauto- 
džiai susižeidė. mo suardymą. jas buvo sužeistas.

HALIFAX, N. S., bal. 7.

tarp 
nigą.

saldainių šistų 
fabrikininkas Hovvaad E. Smith nūs, 
pašaukė tieson baptistų bažny
čios kunigą Edgarą Muilinau,
kaltindamas jį dėl paviliojimo Geležinkely tarp Thompsono ir 
jo žmonos. Skundėjas reikalai!- VVestchestero susikūlė greitą
ją iš kunigo 25,000 dolerių at- sis Occan traukinys, žmonių

V * ' •> >

žmoną ii jų keturiolikos metų) 
sūnų negyvais. Visi trys jie bu
vo nušauti, ką rodė kulipkų 
žaizdos kuriuose.

angliakasiams algos* sumažina- 
i mos iki tos normos, kuri buvo 
1917 metais.

Tai reiškia, kad angliakasiai ( 
Kas tokią piktadarybę papil-’gaus algos 30 nuoš. mažiau, ne 

dė, kol kas nežinia, policija bet-i kad jiems iki šiol buvo moka-'į 
gj mano, kad popas Mikolin, ma. 
kurs ką tik buvo sugrįžęs iš» 
sanatorijo.*, nušovė savo žmonai 
ir šunų, o paskui pats nusišovė, 
pirma padegęs kleboniją.

American Mercury už
ginta paštu siuntinėti

Rumunijos karalienė 
priėmė stačiatikybę

Kunigas, už išniekini
mą mergaitės, eina 

kalėti
SOUTH

Vakar
RENI), Ind., bal. 7. 
čia pasibaigė byla 
kunigo Henry Rose, 

55 metų, kaltinamo dėl užpuoli
mo ir išniekinimo penkiolikos 
metų mergaitės. Kunigas prisi
pažino kaltas esąs, ir buvo tei
smo pasmerktas už tai nuo pen- 
kerių iki dvidešimt vienų me
tų kalėjimo.

VIENNA, Austrija, bal. 8.
Rumanijos karalienė Marija 
metė anglikonų bažnyčią ir 
priėmė stačiatikių tikėjimą.

[Karalienė Marija yra Angli- 
kaialienės 

į sunaus Alfredo, 
Edinburgo kunigaikščio, duk- 

l)el to straipsnio, žurnalo re-j^’i 
Mencken buvo 

areštuotas.
išteisintas. Teisė- 
straipsny nerado

WASniNGTONAS, bal. 8. 
i šiandie 

užgynė siuntinėti paštu žurna
lo American Mercury balandžio1 
mėnesio numerį, kuriame, tilpo '-i08 kunigai kščiutė, 

pasportai labai pabrango. Ru- “nepadoraus turinio” straipsnis, i Viktorijos 
sas, norįs keliauti į užsienį, da- pavardytas “Hatrack”. i
bar tuiės pasimokėti už pas-1 
portą 300 rublių, t. y. 150 do-1 daktorius 
lerių Amerikos pinigais skai- dais Bostone 
tant. paskui teismo

---------------- : jas minėtame
Naujas Jugoslavijos mi- i nieko pikta, 

nisteris nirmininkas ______

Sovietų Rusijos paspor- Pažto departamentas
tai labai pabrango

MASKVA, bal. 8. Rusijos

GARY, Ind., bal. 7. Penn- 
sylvania pasažieriniam trauki
niui užgavus kryžkelėj automo
bilį ties Indiana Harbor, buvo 
užmuštas Raymond Burke, 30 
metų, iš Whiting, ln<L

V1ENNA, Austrija, bal. 8. 
Jugoslavijos karalius Aleksan-

an- 
bet

dras pakvietė Mikalojų Usuno ■AR NORI Kį PARDUOTI, 
. . . . . . . . . . . . . PIRKTI AR PAIEŠKOTIviČą, buvusį valstybės darbų 

ministerį, sudaryti naujai val
džiai, vietoj atsistatydinusios 
Pašičo kabineto.

Usunovič yra senas Pašičo' Naujienos pagelbės jums.
draugas, o todėl manoma, kad Desėtkai tūkstančių Naujienų 

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

jis tęs pastarojo politiką.

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Niaukstosi; vakarop galima 
laukti lietaus ar sniego; nedide
lė temperatūros atmaina; vidu
tinis mainąsis vėjas.

Vąkar temperatūra vidutiniš
kai siekė 36* F.

Šiandie saldė teka 5:21, lei
džiasi 6:23 valandą.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai* 
colis (apie 30

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.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIŲST! PINIGAI

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. CHcago, III.
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KAS NORS’ NAUJO KAS NORS SKIRTINGO
THE AZUKAS LITHUANIAN POLITICAL CLUB

RENGIA-ANTRį NEPAPRASTĄ ŠOKĮ
Subatoj, Balandžio 10, 1926 
LIETUVIU AUDITORIUM

3185 S«. Halsted St. <
Pradžia 7:30 vai. vakare Tikietai 75 centai

Žiūrėkit — Žiūrėkit — žiūrėkit — žiūrėkit
Frank Garry’s, Novelty Syncopators Orchestra, 8 inuzikantai, 

linksmins jumis su vėliausia Jazz Muzika. Tikriname, kadi čia pralei
site linksmai laiką ir gausite tikrą vertę už savo pinigus. Gausite 
balloons, kepuraites; bus visokių juokų iki ausų.

METINIS PAVASARINIS ŠOKIS
Rengia

GOLDEN ROD MERGINŲ KLIUBAS

MELOAŽIO SVETAINĖJ
2242-44 W. 23rd PI.

Subatoj, Balandžio 10,1926
Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 50c ypatai

Muzika ChapinE,n’s Orchestra

KARI MARČIAS
1947 So. Halsted Street

Pranešu 18-tos gatvės Lietuviams Piliečiams, kad aš nu
pirkau restauraciją po numeriu 1947 Sb. Halsted Street ir kad 
esu prisirengęs gaminti geriausius valgius ir duoti visiems ge
riausi patarnavimą. Turiu ilgų metų patyrimą Šiame biznyje, 

V nes laikiau ilgus metus panašų biznį West Sidėje.

Špring Dance
GIVEN BY

BRIGHTON PARK LITH, A. and B. CLUB

Saturday, April 10,1926
AT LIBERTY HALI

49th Court and 14th Street, Cicero 
ee at 7:30 P. M. , Admission 50c

Music by JOHN POCIUS

PAVASARINIS BALIUS
RENGIA DRAUGIJA DRAMOS 'R DAINOS SVIESA
Subatoje, Balandžio-April 10, 1926 

COLONIAL SVETAINEI
5436 So. Wentworth Avė.

Pradžia 7:30 valandą vakare
Vakaras rengiamas su dovana gražios Kometos su visais 

taisais, vertės $28.00. Įžanga 50c. Tikietas geras IŠlaimėjimui 
netos ir ant Baliaus.

Nuoširdžiai kviečiame visuomenę skaitlingai atsilankyti ant šio 
pavasarinio baliaus ir išlaimėt! Kometų. Kviečia KOMITETAS

Užprašydami griežiko_-ĮI • i • Užprašydami griežiko lYclS JUeaaSl griežti “vozną” šokį “džimį”, oi 
y ai Isavo “damoms” pranešdami’

LIETUVOS JAUNIMAS

apie busimojo įvykio stovį, ku
rios tuo pasistengė neišeiti 
šokti. ” i j

' Jaunyste—gražiausias žmo
gaus gyvenimas, todėl jį viso
kiais žodžiais vainikuojama. 
Pas mus, ypač miestų jau
nuomenė puošia su begaliniais 
šokiais, gegužinėmis, madomis, 
girtuokliavimu, piktžodžiavimu 
bei paleistuvavimu. Tuo savo 
išsilavinimu didžiuodamasi, o iš 
nepasisekusiųjų ‘dar šių “kul
tūrišku” šokių bei madų sten-j 
giasi visokiais budais pasijuok
ti.

Paskiaus patys iniciatoriai 
jas vedė šokti; kurios nenorėjo 
eiti, tai chuliganišku budu vil
ko nuo suolų į vidurį palSs.

Kaip jautės šios merginos, 
būdamos priverstos beprasmiš
kai kraipytis su chuliganišku 
“gudmočiu”, pigu įspėti. Ar 
panašus pasilinksminimai puo
šia jaunystę?!

Ne. Nieko nėra hiauresnio, 
kaip būnant pačiam kvailiu, ki
tą kvailiu statyti.

Ne vienam teko turbut ma
tyti, kaip kuris nors senelis- 
ieųrlc. prisiminus savo jauną-
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Klausyk ir Tėmyk 
0 fotam

Jei jums yra nusibodę 
paprasti

Daug tenka nukentėti musu 
kaimo merginoms, papuolu- 
rioms į kokį nors miesčionišką Į jag gyvenimo dienas, pasako- 
robaksą . Aš čia turiu ome- ;tt su pilnomis ašarų akimis, 

nyje įvykusį š. m. vasario mėn Jip prikaigioja sau, kad nema. 
2 d. Šiaulių 'Tarnautojų Klube kgjo tjnkafnai sunaudoti, 
šeimiainį šokių vakarą, kur Gyvenimas painus. Patekę į 
tarp būrio miesčioniško smar jo sukurj vicn tik gu šokių kul. 
kaus jaunimo kaž-kaip užėję I <.lira tuojaus atitektumem ties 
penkios kaimo merginos. , liepto galu. O tuomet prisimi- 

Kadangi jų dar miesto made-Įnus savo tuščiąją jaunystę, 
les nebuvo' palietusius, tode daugiau tektų apgailestauti, 
lengvai buvo galima joms tokį —Koresp. Bloknotas,
pripažinimų padaryti. Tuo pa- --------------- -—--------------------
sinaudodami keli miesto pus-1 ,^st! .’kl ku'.,ikis Jau Ka,Cs valgyti ir 
, • . . , . .v I kitokių vaisiu.bemini sumanė pastarosioms 1S- Avižinė Košė. — Kada kūdikiui su 
kirsti visai netikėtą “siurpri- panka penki mėnesiai, , pridėk prie 

I kiekvieno penėjimo po šaukštuką avi- 
] žiričs košelės. Laipsniškai didink kie

kį iki duosi vaikui kiekvieną sykj po 
.ris šaukštelius avižinių miltų koše- 
ės. Kad padarius tą košelę, paimk 
ceturias uncijas oatmeal prie kiekvie
nos painios vandens. Virink viską 
dubeltavame puode trirt” valandas: 
oridėliok kiek vandenio, kad pasibai
gus virimui, gautumei skystą košelę. 
Kol ji šilta, perleisk per koštuvą, ir 
atvėsink. Tą košelę galima duoti iki 
vaikas galės valgyti gerai išvirintus 
<itus javus.

z K alkio vanduo
Šviežiai pagaminto kalkinio van

dens galima gauti aptiekose. Padary
mui formula, gi yra sekanti: pridėk 
;aukštą gesintų kalkių (gaunama ap- 
kkoje) j kvortą virinto ar distiliuoto 
andens; užkorkuok ir stipriai suplak 

keletą sykių j valandą. Lai kalkiai 
nusistovi titane ir po 25 valandų nu
pilk nuo viršaus vąistų skystimą j 
įvarų butelį ir užkorkuok stiklu. įtai
kyk šaltoje vietoje, gerai užkorkuotą.

Vartojant kalkinį vandenį, pridėk 
to viena šaukštelį prie kiekvieno pe
nėjimo per pirma savaitę, o paskui 
aipsniškai didink kiekį, jei reikalas 
yra, iki duosi vaikui penkius šaukšte
lius kiekvienų sykį iki pabaigos dvy
likto mėnesio.

Vartojant kalkinį vandenį, reikės 
mažiau vartoti virinto vandens. Pa
vyzdžiui, jei sakoma, kad 12 mėnesių 
kudyikiui reikalinga šešių šaukštukų 
kondensuoto pieno prie 7 uncijų virin
to vandens, o jus norite duoti 5 šauk
tukus kalkinio vandens, tai vietoje 
7 uncijų virinto vandens jus imkite 
tik 6, o viena uncija susidarys iš 5 
šaukštukų kalkinio vandens, taip, kau 
vandens vistiek bus 7 uncijos.

Ar tavo kūdikis verkia? Ar jis ner- 
vuotas ir neramus. Jei taip, tai vei
kiausia maistas nesutinka su. juo. Jei 
negali žindyti savo kūdikio, arba jei 
jis netarpsta iš krūčių pieno, duok 
jam Borden’s Eagle Pieną — maistą, 
kuris pasekmingai išauklėjo šimtus 
'ukstančių kūdikių. Ir lengvai sutai
komas — tik pridedant virinto van- 
lens pagal nurodymus. Per 65 metus 
notinųs davinėjo Eagle Pieną, kaipo 
milžinišką sveikatos dovaną savo ku- 
likiams. Gydytojai jį rekomenduoja 
laikams, kurie sirguliuoja ir silpni, 
kadangi jis lengvai suvirškomas ir 
teikia* pilnučiausį sotumą.

Jei jūsų vaikas kenčia nuo niežų 
arba kitų odos ligų, bandykit Caduin 
Jintment. šios puikios gyduoles 
>rašalins niežėjimą ir jos išgydys 
skaudamas vietas odos. Cadum Oint- 
ment yra Francuziškas prirengimas 
padarytas Amerikoj ir jos nekenkia 
kad ir švelniausiai kūdikių odai.

Motinos turi labai gerai pasirinkti 
maistą pirm ir paskiau gimimo kūdi
kio. Kiekviena motina turėtų valgy
ti Kellogg’s All-Bran kasdien. Kel
logg’s All-Bran yra gamtinė gyduolė 
nuo užkietėjimo. Tai yra grynai se
lenų produktas kurios išvalo žarnas 
ir lauk ėjimas pasidaro reguliaris.

Skaityk šiuos straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

EAfilEBRAND
CONDBNSED MILU

žinomas niunnųĮ. 
maistas kuris 

subudavoja stiprius 
' dus ir sveikus 

hunus 
kūdikiams

žinomi Amerikos 
pagamina naują 

muziką, milionai ir milionai 
žmonių groja ir dainuoja ją. Bet
laikui bėgant ji lieka užmiršta.
Bet su klasiška muzika yra kitaip. 
Klasiška muzika yra artistinis dar
bas. Ji užžavi jumis, nes ji tikra bet 
ne paprasta.

Taip yra ir su cigarctais. 
tuzinai skirtingų rųšių 
pasirodė ir vėl pražuvo į paskutinius 
20 metų, bet Helmarai pasiliko ir 
laikosi dar tvirčiau. .
Tai yra skirtumas tarpe paprastų 
cigaretų ir tikrų cigaretę. Kaip tik 
sykį jus nusipirksite Helmarus jus 
nemainysite į paprastu

Tuminų 
cigaretę

Susipažinkite su

Ielma
Karaliene Žymiausiu Cigaretę

prie- 
Kor-

Didelis
Koncertas ir Balius

RENGIA AM. LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLIUPAS12 WARDOS

Nedėlioję balandžio 11,1926

KLOSETO
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Siame skyriuj* m«s taika* 

nuo taiko gvildensime rei

kalus Įdomius bosiantiems 

motinoms ir motinoms Jau- 

nU kOdiklą

Kūdiki y aprūpinimas ir P*- 

nAJImss yra dalykas gyrus 

svarbos balsiynal ir tautai 

Ir m«s jauttem*, kad Ui 

yra dalykas, kurj me* tu

rim* rvguUarUkals Jaik*- 

tarpiais atvirai ir laisvai 
p«rgvild*s'l,

Už 
kuponą 
unite 

rtyknl liotu- 
vlAkai pamokft 

kaip prižiurtu 
ir penetl save ir 

jūsų kudik|. Ifikfrp- 
klte i r prisiųakite 

Šiandie bu jūsų vardu 
ir adresu.

THE BORDBN COMPANT 
liordon Bldg. New York

LIETUVIŲ PARAPIJOS SVETAINEI
44 St ir Fairfield Avė., Chicago, III.

Šis koncertas bus labai žingeidus ir gražus. Šia
me koncerte dalyvaus žinomi Chicagos artistai, so
listai. Čia taipgi bus gerų kalbėtojų.

Koncertas prasidės nuo 4 vai. po pietų iki 7. šo
kiai prasidės nuo 7 vai. vakaro. Abelna įžanga 75c, į 
šokius 50c.

Kiekvienas lietuvis Brighton Parko prigulėkit" 
prie šio Kliubo, tai vienas iš veikliausių Kliubų. Jis 
rupinei biedniems suteikti pagelbą; išima pilietybės 
popieras. Kiekvienoj nelaimėj gelbsti savo narius. 
Kiekvienas galėsit prisirašyt prie šio Kliubo, atsi
lankius ant šio Koncerto už vieną dolerį.

Kviečia Rengimo KOMITETAS.

No. 6

SANI-FLUSH
IŠVALO

BOWLS

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ U 
MOTERŲ PAŠELPINIS KLUBAS 

rengia ' '

PUIKU BALIU
kuris jvyks

Nedėlioj, Balandžio (April) 11 d., 1926
NEDORA HALL

4158 W. Van Buren St.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Kadu duoti kitus maistus ir 
apelsino sunką

Nežiūrint kokiu pienu penima, kiek
vienam kūdikiui reikia duoti, penint 
iš bonkos, dar kitų valgių ir apelsino 
sunkos. Sekantį rekomenduoja pl> 
maeiliai žinovui:

Apelsino sunką. —• Kūdikiui suka
kus keturiems mėnesiams, duok vienų 
šaukšteli perkoštos apelsino sunkos, 
atmieštos su lygiu kiekiu virinto 
vandens, vieną sykį į dieną pirm val
gymo. Laipsniškai didink kiekį iki 
jau duodi vaikui neatmieštą sunkų 
puses apelsino. Tas davimas galima

Pirkit Sani-Flush pas 
groserninką, aptiekorių 
hardware krautuvėj, arba atsių
skit 25c. už pilnos niieros keną.

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

savo 
arba

BRING^WUR

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Pradžia 6:30
Bus labai smagus vakaras. Kalbės Adv. Kuodis, dainuos Vaikų 

Draugijėlės ir bus dalinami garbės žiedai nariam, kurie nėra sirgę 
per dešimt metų. Kviečiame visus atsilankyti ir užtikrinam, kad visi 
busit užganėdinti. KOMITETAS.

buRotSI
Murinę Co.. Dpt- H- S.. 9 B. Ohio St., Cliii-igo Naujienų Spaustuve

švarios, šviesios, Svei- 
kos, Gražios Akys 

Tai yra pnikiausiaa turtas 
Murinę yra išvalantis, numinki 

tinnntis, atšviežinantis ir 
nekenki* n t i h.

.Tuma patiks jisai 
Knygutė “Eye (.are” arba “Eyi 
Beauty”. Dykai pareikalavus

Įžanga 25c

8514*16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Sani-Fltrsh
The Hygienic Products (o. 
130 N. Wells St., Franklin 4676

šis musų prletelis dirba it 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
Štai kįek kuponų gausit iri 

kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus ___  150 kuponų
Už pusę metų ........ 75 kuponus 
Už tris mėnesius .... 85 kuponus

Taip' dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku-^ 
ponų, už kurj teks geriausia
dovana.



NAUJIENOS, Chicago, III

KORESPONDENCIJOS

NAUJA ORTHOPHONIC VICTROLA

Lietuviai Advokatai

3241

!! TAI NE SAPNAS !!
kad

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Dearborn 9057

IŠ NEW YORKO

TIESIOG | KLAIPĖDA

Baltijos Amerikos Linijos Laivais
Lituania

18 Gegužės-May
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Data: Balandis 9, 1926

NaujienoseGarsinkities

KUDIRKA
KUDIRKA

BULGARIŠKA ŽOLIŲ ARBATA 
Pavasarinis Tonikas Del Kraujo

kitus tų
matėsi,

BUTĖNAS
BUTĖNAS

arti Leavitt St.
Telefonas ('anai 255

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktu 
tiek naudingų žin 
kaip Naujienos.

liktai ko- 
visų kam- 
klausimais 
ypatingai

Nepraleiskit šios progos...
Ne vilkit...
Ne atidėkit ant rytojaus.
Užsisakykit vietas tuojau DR. M. T. STRIKOL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 S. Ashland 
7820. 
Tel. Prospect 1980 
dos 2-4, 6-8

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3461 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Atšviežinkit savo sistemų. 
Jauskitės daug metų jaunesniu. 
Sustiprinkit savo kraują.
Nusipirkit pakeli nuo savo aptieko 

riaus, 35c. 75c., $1.25.
Tel. Boulevard 

Res., 6641 S. Albany Avė. 
Ofiso valan- 

Nedėlioj 10 iki 12 d.

jau laikraščiuose buvo 
draugo Michelsono pra
buvo surengtos Lietu-

Dukterų Draugijos 
pačiame 
, kurie

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

iiiiiiiiiiiiioiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Atėjo Kultūra No. 3. Kai

na 45c. Galima gauti.
NAUJIENOSE 

1739 So. Halsted St.

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

Valandos

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

Ant to paties laivo
Nereikia persėsi

Nė važiuot per svetimas šalis
LIETUVON — 

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

cORPORAT,°n
PRESENTFOR

UNITED PROFIT-SĮ^I^Vr^A
SENQJMkl<Ą»< P«

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600, Sb. Wood St.
Telephone Lafayette 7617

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

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1720 

CHICAGO TEMPLE BLDG, 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Pirmą kart istorijoj turit progą išplaukti 
laivu stačiai į TĖVYNĘ...

DVI DIDELES 
AMERIKOS LIETUVIU EKSKURSIJOS

EPAI D TO

RING CORPORATION

A. A. SLAKIS
Advokatas

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

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

Tel. Yards 4681

Gui šiandieną
Linksmą Dieną

Victor Rekordo
Jėzau Klišiau Maloniausis
Alyvų Daržely

Victor Rekordo

Ar jus žinote, kad
Lietuvoj nelabai senai buvo labai 

dideli potviniai ir daug tiltų liko Su
gadintų: Šakių, Pajūrio. Skaudvilės, 
Kržvilkio, Kuršėnų, Saukėnų.Užven- 
čio. Ar jus žinote, kad paprasti ci- 
garetai turi paprastą tabaką. Kel
mai- Turkiški cig-aretai yra padaryti 
iš gryno Turkiško tabako, pasauly 
geriausio tabako dėl cigarėtų.

socialistai, s 
respondentą 
tom 
dam 
užsiėmimas 
rodyti

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, III

10 colių, 75c.
Jus pamatysit ko k j tu

su NAUJA ARTHOPHON1C 
Yra modeliai ir kainos, kurios

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

ti, arba savo išnešiotojui sykj j mėnesi ir bus apmainyta i tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoj. 7 ( » skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau. Juk. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidą. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

........................  Atkirp čia ..................................................

vro 
kuriuos jus at- 
51 kuopos, ku-

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Muzikalia palinksminimas 
čia yra sukrautas dėl jūsų! 
Dar niekuomet jus neesat 
pirmiau girdėję ką galėtu
mėt palyginti su

Jei tu s barberėlis bando ap
juodinti vietinius socialistus ir 
jų surengtas prakalbas, lai aš 
jo šiai ką paklausiu. Kur 
tie visi nariai, 
plėšėt nuo I.SS 
rių buvo apie 60 ir kuriuos 
misi vedėt pas komunistus. Kiek 
jus turite dabar narių visose 
savo politinėse organizacijose, 
kurių priskailote apie tuzinų 
šiame mieste? Kodėl jus nesta- 
tole klausimų biblistų kalbė
tojams, kurie čia nuolatos ban
do savo “religiją” paskleisti? 
Kodėl jus nesiūlote klausimų 
ir nekritikuojat kunigus, kurie 
toj pačio.) svetainėj (kunigai 
Kriščiūnas ir Žalinkevičius) sa-

JOHN KUCHINSKAS
LAVVYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

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

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

3421 So. Halsted S^.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

Savo tonu, jėga ir suderinimu yra absoliutiškai nepalyginama. 
Tai yra todėl, kad ji paremta nauju principu, kuris yra viena- 
tinis VICTOR.
Stasys JONAS BUTCNAS
Širdies Meilės Liga JONAS BUTĖNAS

Victor Rekordo No. 78503, 10 colių, 75c.
Paulina—Mazurka Taiptautiškas Nepaprastas Duetas
Kalne Grožybė—Vairas Tarptautiškas Nepaprastas Kvartetas

Victor Rekordo No. 78493, 10 colių, 75c.

Velykų Rekordai

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

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

Gyveninio V i eta 
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
S. La Šalie St., Room 2001
Randolph J034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062
-9 v. v. apart PanedClio ir 

PėtnyčioB.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 
Roselando Ofisas: 

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

Valandos: Mieste iki pietų; 
Ro.selandė po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaininavojime 
abstraktų ir nuosavybes teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

27 Balandžio-April
Lydės L. šimutis, “Garso” redaktorius

ištuštinu kišenius Bimbos, An
druliui, Vabalui ir kiti, kurie 
nuolatos bastosi po lietuvių 
kolonijas.

kė pamokslus ir laikė mišias ir 
ne vieną narį nuo jūsų nusive
dė, taip kad net parapiją galė
jo sudaryti? Jus gana gerai ži
not, kad kunigai lai buržuazi
jos palaikytojai ir darbininkų 
proto mulkintojai, bet jus tik 
prieš socialistus kovojut, o 
prieš viršminėtus gaivalus nė 
žodžio nesakot. Tas parodo, 
kad jus patys esate kapitalis
tų ramščiai ir išdavikai darbi
ninkų klasės. —Gulbiniškis.

Tūlas barberėlis, rašydamas 
korespondenciją “Vilnies” No. 
26, bal. 2 d., po kuria pasirašo 
P. (1. K., apie draugo Michel- 
sono prakalbas, bando apšmeiž
ti ne lik tų/ prakalbų rengė
jus, socialistus, bet ir patj kal
bėtoją. Jis sako, kad dvejetas 
nusigyvenusių neva socialistų 
surengę “Keleivio” redaktoriui 
Michelsonui prakalbas, iš kurių 
pasirodė, kad socialistai yra 
didžiausi ramščiai kapitalizmo 
ir išdavikai darbininkų klasės. 
Vadinasi, tas barberėlis bando 
to šlamšto skaitytojus įtikinti, 
kad čia socialistų visai nėra, ir 
kad publika pritaria 
induistams, kurie iš 
pu apipylė kalbėtojų 
ir į tuos klausimus, 
Šukienės (Sakalauskienės) vi
sai negalėjo atsakyti, ir t.t. 

įsakyti, kad mes. 
Vilnim ir jos ko- 

visai nesiskai- 
jokios polemikos neve- 

nes tai butų per žemas 
Mes lik norim pa

kulio mes nusigvvenom.

DR. CHARLES SEGAL J 
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 8:80 vai. 
vakaro. Ncdėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 4 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

Kaip 
tašyta, 
ku Įbes 
vos Sūnų ir 
svetainėje, lai yra 
lizde Maskvos davatkų 
jau per kelis metus ten gaspa- 
doriavo (tik dabar jau dau
giau susipratę draugijos nariai 
bando pažaboti tuos ponus). 
Bet nežiūrint, kad pačiame ko
munistų centre buvo sureng
tos prakalbos ir kad visi’ di
džiausi rėksniai buvo susirin
kę tą vakarą, kad apginti ko
munistų taktiką, prakalbos vis
gi pavyko daugiau, negu mes 
tikėjomės, nes keli metai atgal 
butų buvę negalima surengti 
socialistams prakalbas šioje 
svetainėje, kadangi tada ko
munistai turėjo daugiau pri
tarėjų. Bet dabar pasirodė jau 
visai kas kita. Pasirodė 
didelė publikos didžiuma prita
ria socialistams. Pavyzdžiui, 
Sakalauskienė davė toki klau
simų, anot kalinėtojo, nuval
kiotą kaip pantaplį: /‘Kodėl so
cialdemokratas Janulaitis bal
savo už nužudymą komunisto 
Kalvino?” Ji kartu bandė ilgą 
spyčių pasakyti, kad sukriti
kuoti kalbėtoją, bet publika 
pradėjo kojom trypti ir švilp
ti taip, kad ponia Sakalauskie
nė paraudus turėjo atsisėsti. 
Jau čia pasirodė, kad komunis
tai nusigyveno. Pas 
klausimų statytojus 
kad galvoje turi daugiau karš
čio, ne kaip supratimo ir jų 
tikslas buvo tik sukelti suiru
tę ir tuo pakenkti aukų rinki
mui Lietuvos Socialdemokra
tams. Bet tas viskas nuėjo nie
kais. Kurie žmonės norėjo, tie 

o mes iš komunistų 
neprašom, nes jiems

SANTAI. 
MIDY

Greitai sušvel
nina s k a u s - 
mingą nusišla- 
pinimą. Sau
gokis pamėg
džiojimų. Pa
stebėk žodj 
“Midy”. Par
siduoda visose 
vaistinyčiose.

Sveika Marija 
leiskit i Tėvynę

Victor Rekordo
Mes suteiksime jums tikrą smagumą, 
rėsit džiaugsmą ir puikumą 
VKTROLA jūsų namuose 
tinka jusu ištekliui.

RAKAUSKAITE 
RAKAUSKAITE 

10 colių, 75c.

K. JURGELIONIS
A DVOK A T A S 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Inguliojimai. — Pas
kolą pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE 
AKUŠERKA

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

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

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

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
UITOM ETK1STAS’

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

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:3(1 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Ncdėliomis.

oX£“ A/ictrola
V Keg. U. S. Pat. Off.

VICTOR TALKINO. MACH1NE COMPANY, Camden, N. J., U. S. A 
Lietuvių katalogas pareikalavus dykai

į Dr. Lawrence P. Slakis
m DENTISTAS
h 4454 So. Western Avė,
m VALANDOS:
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e L/.
ia] 3^

~~ iii i

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkievlca» 

BANIS

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

3113 South 
Halsted S’t.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

J)R. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistai 

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

** DR. KERIMAIS
Gerai lietuviams žinomas per 16 

meti} kaipo patyrę.“ gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537
? DR. MARYA

D0WIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis 

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo 
nuo

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

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

Optarnetrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S'. Ashland Av. 

Kampas 47-tos 
ant 2 lubnuo 9 ilct II vai. ryte; 

nuo 6 iki 8 vai. vakare

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Canal 1713-0941
Kės. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Mrs. Wixslow’« 
Syrup

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už .pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų
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Pinigus reikia siųsti pašto Money I tos šauliams Lietuvos Nepri- 

orderiu kartu su užsakymu. | klausomybės šventėje, vasario
16 d. Toje paskaitoje tarp ko 
kita buvo pasakyta, kad Lietu
vos kunigai esą kalti dėl Vil
niaus pražudymo ir kad dėl ku
nigų Vilnius gal busiąs neat- 
gautas iš lenkų. Kalbėtojas sa
vo paskaitoje tečiaus buvo nu
peikęs netik 
ir “metafiziško 
skelbėjus, Dr. J.
badausią.

Vieno Anglijos lordo duktė, 50 metų amžiaus mote-1 Nežlul’lnt to» e
riškė, gyvenanti Romoje, bandė nužudyti diktatorių Mu- ninko leidimu> kad jos laiku sve. 
ssolini ir iš revolverio peršovė jam nosį. Sako, kad šovi-l tajngje buvo policija, kad niekas 
kė esanti nepilno proto. Tur-but taip ir yra, nes sveiką I prieš išreikštas paskaitoje min- 
sąmonę turintis žmogus vargiai butų taip pasielgęs. Norsltis neprotestavo, — vistik Kė- 
fašistinė diktatūra yra biaurus daiktas, bet teroro keliu painių apskrities viršininkas ra
jos negalima pašalinti. Norint pakeisti valdžios sistemą, do» reikalinga sukonfiskuot laik- 
reikia kovoti ne prieš atskirus asmenis, bet prieš politi- paskaitos> ir užvesti by,ą prieš 
ką, kurią veda tos sistemos atstovai. paskaitos autorių ir “Kėdainių

Minėtajai moteriškei politika gal visai ir nerūpėjo. Ga„r30” ^"ktonų.
Teciaus dėl jos nelemto zinksnio dabar tenka nukentėti L.^. p Lazauskl} trimis savai. 
daugeliui nekaltų žmonių, fašistų gaujos, išgndusios|į^mjs arešto, o redaktorių Jano- 
apie pasikėsinimą prieš diktatoriaus gyvybę, tuoj ėmė, |nj ioo litų piniginės pabaudos, 
kaip žvėrys, pulti valdžios priešus, mušti juos, laužtis į jų Nuteistieji padavė apeliaciją j 
namus, griauti jų laikraščių spaustuves ir t. t. O pats tų aukštesnį teismą.
sužvėrėjusių gauju viršyla, Mūssolini, staigu įgijo kanki- 0 Lietuvos konstitucija, pra- 
mo ir didvyrio vardą. , vardu“ pjliečiamg

. .. . I spaudos laisvę!
Kartu su žinia apie pasikėsinimą prieš Mūssolini at- j  

ėjo pranešimas, kad Cannes mieste numirė Italijos kata
likų partijos vadas, Amendolą, kurį nepersenai buvo su- 
mušę ir suspardę fašistai. Jo mirtis ir yra to fašistinių. ..Draugas.. vadilla ..aiškiu ne. 
galvažudų užpuolimo pasekme. nuoseklumu”, kad mes dedame

Tai yra antra stambi fašizmo auka. Pirmiaus jie bu-1 kusyamanių straipsnihs, prie- 
vo nugalabiję socialistų atstovą Matteotti. Jis buvo su-| ingus kl,ks^lon>bc1’ i)aty® 

. v _ , * , . . ..... . . neimame ant savęs atsakomybę
syk nudaigotas. O katalikų vadą juodmarskimai, pasivi- už JU0S Kame-gi nenuoseklu- 
ję kelyje automobiliu, dar paliko pusgyvį, bet taip suko- Las? Kodėl laikraštis negali 
neveiktą, kad jį daktarai vos atgaivino. Visai išgyti jau I duoti vietos savo špaltoše žmo- 
jam neteko. x Įnėms, už kurių nuomones jisai

Po Matteotti mirties atstovas Amendolą buvo bene|neatsak°? 
pavojingiausias fašizmo priešas. Visa “Aventino opozici-i . ^.aujienos_ n^° pat. sa^° at" 
ja (partijos, nutarusios boikotuot fašistų kontroliuoja- kad kickvienas žmogus> kuris j 
mą parlamentą) buvo išrinkusi jj savo vadu. I jas kreipiasi, norėdamas viešai

---------------- I išreikšti savo nuomonę, privalo
Tai šitokiu keliu dabartinė Italijos valdžia kovoja su būt išklausytas, jeigu tiktai ji- 

savo priešais. Ir vistik randasi civilizuotame pasaulyje I sai kalba rimtai ir nUOŠil’dŽiai. 
žmonių, kurie fašizmui simpatizuoja! Jisai, mat, esąs “di-1 Vadovaudamosi Situo nu^uty- 
. .. „ . ,. ...........................  . .. mu, “N-os” yra išspausdinusiosdehs vyras , mokąs valdyti minias ir nesibijąs jokios opo- . ,, . .
... J ji j i | savo spaltose straipsnių jvai-

Z1C1JOS* riais klausimais, visiškai nesu-
Bet ko Mussolini’ui bijotis opozicijos, jeigu niekas tinkančių su pažvalgomis, ku- 

neturi teisės prieš jį nė išsižioti — jeigu kiekvienas, ku- rias gina redakcija. Musų dien- 
ris drįsta pasakyti apie jį tiesos žodį, gauna vėzdu per raštyje yra tilpę daug straips- 
galvą arba peiliu į šoną? Kodėl minia neklausys jo, jeigu ir katalikiško, ir protesto- 
jisai pataikauja jos gyvuliškiems palinkimams ir dengia I n^ko’ laisvamaniško, ir tauti- 
jos atliekamus galvažudiškus ir plesikiskus žygius tevy- liško, h. bolševikiško ir 
nės tarnavimo skraiste? I krypsnio. Ir kas tame

Tokia minia pasiremdamas, Mūssolini pasiekė savo Mes manome, kad netik nebuvo 
galios ir ta minia, gerai suorganizuota ir apginkluota, nieko blogo, bet buvo daug gero, 
šiandie sudaro jo diktatūros pagrindą. Kolkas Italijoje Daug gero buvo, viena, dien- 
dar nėra kas galėtų jai pasipriešinti. Įraščio skaitytojams, nes jie tu

rėjo progos susipažinti su įvai
riomis /nuomonėmis, patirti, 
kaip kiti žmonės protauja ir ar
gumentuoja; pagilinti savo pro
tavimą ir patikrinti jo teisingu
mą. Mes drįstame pareikšti, 
kad ačiū tokiam “Naujienų” nu
sistatymui musų skaitytojai, 
bendrai imant, šiandie yra la- 
biaus tolerantiški, labiaus pa
pratę visapusiškai svarstyti 
kiekvieną klaii&imą, labiaus pro
tiškai išsilavinę žmonės, negu 
kitų lietuvių laikraščių skaity
tojai. Tarpe “naujieniečių”, t. 
y. tų žmonių, kurie, ilgesnį lai
ką skaitydami musų dienraštį, 
sugebėjo perimti jo dvasią, jus 
nerasite aklų fanatikų ir siau
rapročių užsispyrėlių!

Antra didelė nauda, • kurią, 
musų nuomone, neša toks “Nau
jienų” nusistatymas, yra pa
tiems rašytojams, kurių raštai 
telpa musų dienraštyje. Mes

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidšia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

■Lt—L L -

vaiKėdainiuose pradėjo eiti 
liaudininkų dvisavaitinis laik- 

$7.001 raštu kas, “Kėdainių Garsas”. 
1^51 Bet jau antras jo numeris tapo 
1-251 sukonfiskuotas, o redaktorius 

” *75| patrauktas atsakomybėn.
Priežastis buvo ta, kad laik- 

$8.oo|raštis įdėjo turinį kokio ten p. 
o nn I Lazausko paskaitos, viešai Jaiky-

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ MUSSOLINI’O GYVYBĘ

KATALIKŲ VADO AMENDOLOS MIRTIS

ANTRA STAMBI FAŠISTINIŲ GALVAŽUDŲ AUKA

KADA NORS ŽMONĖS TUOS PIKTADARIUS 
PRAKEIKS

kunigus, bet 
materializmo” 
šliupą ir Her-

kad paskaita

PAKANTA SVETIMOMS 
NUOMONĖMS.

ir libera- 
kitokio 
blogo ?

Bet kruvino smurto režimas Italijoje negalės kažin 
kol gyvuoti. Ateis laikas, kuomet jisai turės sugriūti — 
ir tuomet Mussolini’o ir jo padėjėjų vardai bus “garbina
mi” panašiai, kaip Muravjovas-Korikas pas lietuvius ar
ba Plėvė ir Stolypinas pas rusus.

Kaipo tikrus šio pasibaisėtino Italijai laikotarpio did
vyrius, istorija minės ne fašistų diktatorių Mūssolini, 
bet jo kruvinojo smurto aukas — socialistą Matteotti ir 
katalikų liaudies partijos vadą Amendolą!

Pranešimas
DR. C. Z. VEZELIS

persikėlė į naują vietą po No. •
4645 So. Ashland Avė.

Ant viršaus Zaleskio Aptiekos.

čia nekalbame apie “autoriaus 
ambiciją”, kurią pajunta žmo
gus, pamatęs savo rašinį, iš
spausdintą laikraščio špaltoše; 
mes turime omenėje gilesnį 
žmogaus sielos reikalavimą. 
Kiekvienas protaująs žmogus 
turi noro pasidalinti savo minti
mis su kitais žmonėmis; gabus 
gi ir aktingo budo asmuo gei
džia dar, be to, savo mintimis 
daryti tam tikrą įtaką j kitų 
žmonių protavimų — pataisyti 
kito kalidą, pamokinti tą, kuris 
mažiaus už jį išmano, gauti ša
lininkų savo idėjai ir rėmėjų 
tam reikalui, kurį jisai laiko 
brangiu. Patogiausias būdas 
tam pasiekti yra — išreikšti sa
vo mintis spaudoje. Jeigu laik
raščių špaltos butų tiems žmo
nėms uždarytos, tai kur gi jie 
kreiptųsi ?

žinoma, mes turime laikraš
čių gana įvairaus krypsnio, ir 
todėl galima butų pasakyti, kad 
jeigu viena redakcija atstums 
žmogų, tai jisai turi progos kla
binti kitos redakcijos duris. 
Bet žmonių nuomonės yra daug 
įvairesnės, negu musų spaudos 
pakraipos. Pas mus yra ketu
rios svarbiausios srovės, o tuo 
tarpu milžiniška daugumą musų 
žmonių nė vienai jų nepriklau
so. Ignoruoti visa, kas nesutel
pa tų keturių musų partijų ri
bose, butų absurdas. Taip ne
gali elgtis laikraštis, kuris nori 
tarnauti visuomenei, o ne ku
rios nors sektos interesams.

“Naujienos”, leisdamos savo 
špaltoše išsireikšti visokių nuo
monių žmonėms, padeda augti 
dvasiniam musų visuomenes gy
venimui, duoda galimumo kiek
vienam, kuris tiktai pajėgia, 
įdėti į tą dvasinį visuomenės gy
venimą ir savo dalį. Ar tatai 
atitraukia mus nuo socializmo 
idėjos, kurią skleisti miniose 
laiko savo pareiga “Naujienos”? 
Anaiptol. Pirma negu socializ 
mas galės būt įvykintas, žmo
nės turės išmokt protaut. Avių 
būrys, aklai sekantis paskui 
kerdžių, kurio rankoje yra laz
da, nėra ir niekuomet nebuve 
socializmo kovotojų armija. Ir 
todėl, pav. tas neva “socializ
mas”, kurio šiandie tikisi su
laukti aklos bolševizmo davat
kos, vedamos tam tikrų diktato
rių, yra gryniausias humbu- 
gas.

Mes esame įsitikinę, kad soci
alistai privalo turėti daugiaus 
tolerancjjos svetimoms nuomo
nėms ir mokėjimo susikalbėti su 
kitokių pažvalgų žmonėmis, ne
gu kuri nors kita partija. Nes 
socialistai siekia tokios tvarkos, 
kur visi žmogutis ir siįži-
nę varžantys pančiai turės būt 
galutinai panaikinti!

Taigi mes klausiame: kame 
čia yra “nenuoseklumas”, jeigu 
“Naujienos” leidžia savo špal- 
tas laisvamaniams arba kitokių 
pažvalgų žmonėms išreikšti sa
vo nuomones? Suprantant lai- 
svamanybę, kaipo Iflisvę manyt 
taip, kaip žmogui diktuoja jo 
protas ir sąžinė, “Naujienos” 
yra laisvamaniškcsnės už karš
čiausius laisvamanius.

IMASI NE SAVO DARBO.

Chicagoje lietuviai bolševikai 
darė “konferencijas”, rengė 
“masinį mitingą” ir suorganiza
vo kokią ten “draugijų tarybą" 
neva ateivių teisių gynimui. Ka
dangi bolševikai yra šito darbo 
sumanytojai ir diriguotojai, tai 
mes nemanome, kad iš jo gali 
Mit kokia nauda.

Sav^ netaktiškais išsišokimais 
spaudoje ir prakalbose ir savo 
tuščiais šukavimais apie “re^o- 
iuciją” ir “valdžios nuvertimą 

— komunistai kaip tik gamina 
medžiagą Amerikos atžagarei
viams, . norintiems suvaržyti 
ateivių teises. Jsipiršdami į 
ateivių tęisių “gynėjus”, komu
nistai gali jiems- greičiaus pa
kenkti, negu padėti.

Pagaliau, juk ir rupi jiems ne 
gynimas, bet tiktai “priėjimas 
jrie minių” ir savo “raudohojo” 
cromelio reikalai. Plačioji vi
suomene jau senai tatai žino.
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Trijų šimtų metų sukak
tuvės nuo Francis Ba- 
con’o mirties.

Šiandie sukanka 300 metų nuo 
mirties vieno didžiausių pa
sauly Žmonių.

Balandžio 9 d. 1926 m. nu
mirė Francis Bacon, vienas ga
biausių žmonių, koks kada nors 
pasaulyj gyveno. Tuo budu 
šiais metais nuo jo mirties su
kanka lygiai *300 metų.

Prietarų ir tamsos gadynėj 
Francis Bacon pasirodė lyg 
skaisčiai šviečianti žvaigždė. 
Savo mokslingumu ir gabumais 
jis nustebino pasaulį. Gimė jis 
1560 m. O turėdamas dvyliką 
metų įstojo į Cambridge uni
versitetą. / /

Dvejetą metų Bacon praleido 
Francijoj, bedirbdamas anglų 
ambasadoj. Bet tėvui mirus, jis 
priverstas buvo grįžti į Angli
ją. Jo dėdė lordas Burghley 
vaidino labai svarbią rolę ang
lų politikoj ir todėl galėjo 
daug pagelbėti jaunam ir ta
lentingam Bacon’ui. Bet tik
renybėj lordas Burghlety nė 
piršto nepajudino savo sūnėno 
labui. Manoma, kad lordas 
norėjo savo supui karjerą su
daryti, ir todėl jis negalėjo 
pakęsti sūnėno, kuris visa gal
va stovėjo aukščiau už jo sū
nų.

Nusivylęs ir nesveikaudamas, 
Bacon ėmė rašyti straipsnius 
įvairiais bėgančiais klausimais. 
Vėliau jis pateko į parlamentą. 
Nerasdamas paramos tarp gi
minių, jis ieškojo jos tarp sve
timų. Ir surado. Juo susidomė
jo Robert Devereux (lordas 
Esaex), didelių gabumų žmo
gus. DcvereuK buvo labai mė
giamas karalienės Flizabetos. 
Jis tapo Bacon’o draugu ir prie 
kiekvienos progos bandė jam 
pagelbėti. Devereux dėjo vi
sas pastangas, kad įstačius 
Bacon’ą j vyriausiojo prokuro
ro vietą. Nenusisekė. Kad su? 
raminti savo draugą ir šiek 
tiek pataisyti jo medžiaginę 
padėtį, Devereux padovanojo 
Bacon’ui $9.000 vertės turto.

Devereux susilaukė juodų 
dienų. Jis pasipHeŠino kara
lienei ir tapo apkaltintas išda
vyste. Gyvenimo ironijos buvo 
lemta Bacon’ui toj byloj užim
ti prokuroro vietą. Jo padėtis 
buvo nepaprastai kebli: simpa- 
tizaviinas apkaltintam draugui 
x-<?iSl<o 1 >ii:siclo į valstybei, o
smerkimas jo—draugo išdavys
tę. Dalykai taip susidėjo, kad 
nė viena nė kita pusė Bacon’u 
nebuvo patenkinta.

Teismas paskyrė mirties 
bausmę. Tuo budu jaunas ir 
talentingas l)evereux žuvo nuo 
budelio rankos. To fakto, kad 
Bacon prisidėjo prie nuteisimo 
daugiausia jam gero padariu
sio žmogaus, istorija negali jam 
dovanoti. Deveteux nusikalti
mas buvo aiškus, ir todėl mir
ties nuosprendžio jis butų su
silaukęs, nežiūrint į tai, kas 
tuos kaltinimus teismui butų 
patiekęs.

Tas pasidarbavimas Bacon’ui 
nieko gero neatnešė. Karaliene 
dėl vienos ar lytos priežasties 
jo nemėgo. Pricgtam Coke’o 
asmenyje jis susidūrė su dide
liu konkurentu. Coko nepapras
tai gerai pažino teises. Tai bu
vo tikra teisių enciklopedija. 
Bet kitais atžvilgiais Coke bu
vo siauraprotis, neskrupulingas 
ir didelis arogantas. Jis neap
kentė visą tai, ką nesuprato. 
Ačiū Bacon’o dėdei, Burghley, 
Coke tapo paskirtas vyriau
siuoju prokuroru. Nuo to laiko 
santykiai tarp jo ir Bacon’o 
dur labiau pa blogė ju Coke’o 
įsakymu Bacon buvo du kartu 
areštuotas už skolų nemokėji
mą.

Karalienei Flizabetai niiniSj 
sostą užėmė James I. Bacon’o 
padėtis žymiai pagerėjo. Jis 
įgijo didelės įtakos parlanien-.| 
te. Ben Johson sako, jog kai

jis kalbėdavo, tai kiekvienas 
norėdavo, kad jo kalba ilgiau
tęstųsi. 1605 m. jis išleido 
“Two Boks of the AdvancemenĮ 
of Knowledgc”. įžangoj jisaj 
sako: “Kaip varpas kviečia 
žmones bažnyčion, taip ir aš 
raginsiu juos prie prakilnaus 
tikslo eiti”.

Po apsivedimo jo piniginiai 
reikalai kiek pagerėjo. Būda
mas 52 metų amžiaus, jis tapo 
vyriausiuoju prokuroru pa
skirtas. Tuo laiku jis susiahi- 
kė lordo ir kitokių titulų. Prie 
Bacon’o pasisekimo daug prisi
dėjo kunigaikštis Bucktin- 
ham, kuris turėjo didelės įta
kos į karalių. ‘Keistai atrodo, 
kad Bacon galėjo draugauti su 
kunigaikščiu, kurio reputacija 
buvo labai bloga. Bet tokie 
jau buvo laikai, o Bacon norė
jo greit praturtėti, kad galėjus 
savo mėgiamam darbui atsi
duoti. 1619 m. jis išleido 
“Novum Organum”, kurį para
šyti jam ėmė 40 metų. Tuo 
veikalu jis nustebino visą pa
saulį. Dar ir šiandien jis ne
nustojo savo vertės.

Bet artinosi audra. Tuolaiki
nė anglų valdžia buvo liepa 
prastai korupcinga. Kyšius ėmė 
visi—kaip maži, taip ir dideli 
valdininkai. Apie didįjį kanc 
lerį Bacon’ą pradėjo keisti gan
dai eiti. Iš pradžių žmonės 
kalbėjo šnibždomis, slaptai. Vė
liau kaltinimai pradėta viešai 
daryti. Dalykai daėjo iki to, 
jog Bacon tapo teismui atiduo
tas. Jo mirtinas priešas Coke 
tik ir laukė tos progos. Atsi
rado įrodymų, kad Bacon pri
imdavęs “dovanas” (stačiokiš- 
kiau sakant; kyšius), kurių 
vertčr siekdavusi $5,000. Bacon 
tapo nubaustas užsimokėti 40,- 
000 svarų sterlingų. Be to, jam 
teko ir į kalėjimą ei Ii.

Kuriam laikui praėjus baus
mė tapo dovanota. Bet Bacon’o 
gyvenimas buvo jau suardytas. 
Pravartu dar pastebėti ir tai, 
kad niekas neįrodė, jog Bacon 
su kuo nors butų neteisingai 
pasielgęs'. Vienas jo kritikų 
sako: “Nors visi kalbėjo prieš 
j j, bet nebuvo daroma pastan
gų jo nusprendžius permainyti. 
Jeigu jis ir ėmė pinigus, bet 
už pinigus ni'parsidavė. Jo kal
tintojais buvo vyriausia tie, 
kurie davė pinigus, kad pa
kreipti nuosprendžius savo nau
dai. Jų įtūžimui nebuvo galo, 
kai Bacon, nežiūrint tų kyšių, 
boftiiliSkus iiuspki-endžiuH išneš- 
davo”.

Bacon’o laikais kyšius imti 
buvo paprastas dalykas. Lyg 
perspėdamas kitus, poetas Pope 
parašė:

I f paris a 11 u r e t h e e, 
t h i n k h ow B a c o n 
s h i n e d,

'f h e \v i s e s t, b r i g h t e s t 
m e a n e s t of m a n - 
k i n d.

Sunku sau jsivaizduoiti, ką 
butų nuveikęs Bacon, jeigu jis 
nebūtų j politiką nugrimzdęs. 
Jis turėjo užsirbėžęs milžiniš
ką planą parašyti stambų vei
kalą, kurio dalį butų sudariu
si “Novum Organum”. Bet pa
sitraukęs iš politikos, jis begy
veno tik penkerius metus ir to
dėl nebegalėjo savo plano gy- 
veniman pravesti.

Bacon’o mokslo apžvalgoj 
randame didelių spragų. Kai 
kurios jo nuomones šiandien 
juokingai skamba. Pricgtam 
sakoma, kad Bacon mokslo sri- 
tyj jokio naujo išradimo nepa
daręs, Visa tai tiesa. Bet užtat 
Bacon, kaip Macaulcy sako, 
‘išjudino intelektualus, kurie 
išjudino pasaulį”. , Bacon pir
mas nurodė teisingą būdą gam
tai pažinti. Per daugelį desėt- 
kų melų jis buvo keliarodis. Jis 
ragino tyrinėti gamtą, daryti 
eksperimentus, šiandien mes 
žinome, kad tyrinėjimais ir eks
perimentais paremtas visas mo
kslas. i

Praėjo trys šimtai melų, kai 
užgeso vienas didžiausių pasau

lyj protų. Savo parašytoj mal
doj Bacon sako: Papildžiau tu
ksiančius nuodėmių ir deset- 
kus tuksiančių nusidėjimų”. 
Bet klysti, matyti, yra žmoniška. 
Bacono nuopelnai žmonijai yra 
tiek dideli, kad šiandien jis vy
riausia yra žinomas kaipo “No
vum Organum” autorius, o ne 
korupcijon nugrimzdusios val
džios narys.

-K. A.
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Skaitytojų Balsai
[Už Išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]U—...—........  —

Dar apie S. L. A. iždi
ninko kandidatūrą

Skaitydamas “Naujienas” pa- 
tėmijau keletą straipsnių kas 
link S: L. A. viršininkų balsavi
mo. Aš skaitau ir kitus Ame
rikos lietuvių laikraščius ir ne
mačiau niekur (išėjimą prieš 
Chicagos kandidatą j S. L. A. 
iždininkus advokatą K. Gugį. 
Gal musų draugai nemato pas 
p. Gugį kokių ydų, kurios reikš
tų jo nekompententiškumą. Gal 
ji£ nujaučia, kad p. Gugis bus 
išrinktas iždininku ir be vieno, 
ar kito patėmijimo. Mes, drau
gai nežiūrėkime, ar p. Gugiui 
patiks, ar ne; mes žiūrėkime, 
kad musų S. L. A. butų apsau
gotas ir turėtų gerą ir teisingą 
žmogų.

Aš nuo senai pažįstu p. Gugį 
ir kartą jam padariau nesmagu
mą savo nereikalingais patėmi- 
jimais. *Maniau, kad visą savo 
gyvenimą nenorės j mane pa
žvelgti. Už kelių dienų patikęs 
pats mane maloniai užkalbino, 
o apie jam padarytą nemalonu
mą nė neužsiminė. Aš reko
menduoju p. Gugį kaipo geros 
širdies ir teisingą žmogų išrink
ti S. L. A. iždininku. Jam bū
nant centre mes neturėsime gė
dos nū nuostolių iš finansinės 
pupčs. Toki žmonės privalo bū
ti, S. L. A. centre, jei mes nori
me geros tvarkos ir gražaus su
tikimo. Gugis yra taikytojas 
ir jis, būdamas iždininku, atliks 
savo pareigas teisingai. Visi S. 
L. A. nariai privalo atiduoti sa
vo balsą už adv. K. Gugi.

Adv. Gugis turi daugiau gerų 
ypatybių, kurias neturi kiti 
kandidatai. Jo mokslas kaipo 
inžinieriaus ir advokato sutei
kia galimybės surast dalykus, 
kuriuos kitas žmogus neįstengs. 
Jj nereiks mokyti kaip kad ki
tus, kurie neturi supratimo ir 

patyrimo tvarkingai vesti biznį. 
O kaip bus, jei S.LA. nariai nu
rinks vieno iš geriausiŲjų kandi
datų p. Gugį? Ar Chicaga ir 
vakarinės valstijos nenorėtų ge
ro ir teisingo žmogaus ?

Taip, nieks nenori būti 
savo ir S. L. A. priešu. Rimtai 
pagalvojus ir prieiname tos iš
vados, kad visi privalome bal
suoti ir išrinkti adv. K. Gugį iž
dininku. — Narys.



Penktadienis, Baland. 9, '26

Lietuvos sportininkai, ke 
liaujantieji apie, pasaulį, 

neatsiekė tikslo
laikuLietuvoje dabartiniu 

yra įėję į “madą“ keliauti ap
link pasaulį; vieni važiuoti su 
dviračiais, kiti pėsti. Bet pasi
rodo, kad nors keliauti tenka 
vien per civilizuotas tautus, bet 
pasitaiko visokių kliūčių, ku
rioms pergyventi mums Dievo 
sutvėrimams nepakanka ištver
mės.

štai “Lietuvos Žinios“ aprašo 
nuotykius iškeliavusiųjų iš 
Kauno 1 d. lapkričio mčn.

draugų 
kupini

1925 m. trijų sportininkų, bū
tent: Bilmano, Janavičiaus ir 
Kelvino. Nupasakojama šio
mis dienomis grįžusio Bilmano 
apie įgytus kelionės įspūdžius 
bei nepasisekimus. Pasakojimas 
skamba maždaug šiaip:

Iš Kauno palydėti 
jųx>rtininkų , išėjom e
energijos per 2^ metų pėsti 
apkeliauti visą pasaulį. Marš
rutas buvo numatytas: Vokie
tija, Olandija, Anglija, Ih’anzu- 
zija, Ispanija, Portugalija, 
Šiaurės Amerika, Pietų Ameri
ka, Australija ir per Aziją na
mo.

Peržengę Vokietijos sienų 
traukėme Karaliaučiaus link. 
Pirmas dienas teuucidavom tik

Ar Jus žinote Kad Gy
dytojai Rekomenduoja 
Kellogg’s All-Bran Nuo 

Užkietėjimo?

BRAN tumuli maisto, 
todsl, kad virikinltnaa 
neperma.no Jo formos 
kuomet jis eina per 
imoąaus sistemą. Tas 
maketo tumulis eina 
kiaurai per visas tarnas 
ir iistumia lauk ii 
tarnų visu boreikalin- 
ru atmetat, tuo būda 
suteikia tarnams natū
rali veikimą. Tiktai 
ALL-BRAN galt tai pa
daryti. Dalia bran pro
duktų yra tiktai dalis 
veikimo. Todėl pirkite 
tktai Kellott'o ALL- 
BRAN.

Prteiųsklt man aampelin| 
pakelį dykai jnaų Kellogg’o 
ALL-BRAN nykiu su lie- 
tuviikonvia Informacijomis 

Apie ALL-BRAN 
KELLOGG COMPANY 

Battle Crevk, MJchigan

Pastovi pauelba nuo uikietčjimo yra suteikta 
tūkstančiams, kurie vartojo Kel'.ogK’s ALL- 
BRAN. Gydytojai u|ra4o | receptus ir reko
menduoja Kellogg’s ALL-BRAN savo pac.- 
jentatns.

T««ul užkietėjimas ilgiau nesiunčia nuodu* 
•j justi kūną net nei vieną dieną. Gaukite 
pastovią pagelbą su Kellogg’s ALL-BRAN. 
Jos suteikė sveikatą tūkstančiams-- kurie ken
tėjo per mėty erles ir nieką* kitas nepa
gelbėjo. Kellogg’s ALL-BRAN nėra pilės 
arba gyduolės, bet yra gamtinė gyduolė nuo 
užkietėjimo.

Kellogg’s ALL-BRAN suteiks pastovią pa
gelbą dėl jūsų. Štai kodėl gydytojai reko
menduoja ir užrašo jas savo pacientams, 
kurie kenčia nuo užkietėjimo. Yra garan
tuojama, kad suteiks pastovią pagelbą jei 
valgysit reguMariai arba jūsų groeerninkas 
sugrąžins jumu pinigus.

Valgykit mažiausiai du stalavus šaukštus 
kasdien - chroniškuose atsitikimuose, su kiek
vienu valgiu. Paduokit jai su smetona arba 
pienu arba sumaiėykit su virtais arba ne
virtais skan lestais. Bandykit jas daugelyje 
receptų atspaudntų ant kiekvieno pakelio. 
Jos turi puikų skonj. Pradėkit šiandien ir 
daugiau nereikės imti pravalninančiy pilių. 
Pas visus groserninkus raudonuose ir ža
liuose pakeliuose. Bet tikrai žiūrėkit, kad 
butų kellogg’s. Paduodamos visuose Kote
liuose ir restaurantuose.

po 30 kilometrų ir tai nuvary
davome, net buvo sutinusios 
kojos. Bet toliau jau eiti vi
sai pripratome ir anapus Ber
lyno jau nueidavome iki 70 ki
lometrų per dienų. Pakliuvę 
Vokietijon, kame įvairiose vie
tose Vokietijos sportininkų or
ganizacijos p|asitikdavo, kiek
vienas jų kliubas norėjo turė
ti mus savo svečiais, vaišinda
mi ir palydėdami toliaus. Vokie
čiai įdomavosi netik mumis, bet 
abelnal Lietuva, pasitaikydavo 
sueiti su tokiais, kurie yra bu
vę Kaune ir provincijoje. Todėl 
tokiose aplinkybėse ir kelionė 
buvo lengva, juo labiau, kad 
materiališkai mums rūpintis ne
reikėjo.

Perėję tokiu budu per Vo
kietijų žengėme Olandijos sie
nų, kad iš ten nukeliautume 
i Anglija. Bet perėjus Olandi
jos sienų, tuojaus pajutome, 
kad ne tie pyragai.

Pasiteiravus apie sporto klu
bus, gavome raštelį su parašu: 
Policija. Manydami, kad čia 
mums koks juokdarys šposų iš-j 
krėtė, drožiame toliaus vėl 
klausdami, bet atsakymai buvo 
vis vienoki. Tad ir prisėjo pa
galiau kreiptis j policijos “spor
to kliubą“. Juo labiau, ka
dangi musų pipigai jau buvo 
išsibaigę, o šiaip žmonės nors ii 
įdomavosi musų pasakojimais,| 

I bet materialiai, t. y. pasiūlius 
pirkti atminčiai atvirutes atsi
kalbinėdavo neturį pinigų. Po
licija mus priėmė duodama po 

I po kavos puodelį ir po apklau
sinėjimo pristatytų policininkų, 
kuris buvo prie musų tol, kol 
užsinorėjo miego. Tada jis mus 
paliko užrakindamas 
apleido tik rytų, 
prasidėjo 
priežiūra: 
nakvynėn 
maistu po
ryto siųsdavo tolimesnės kelio
nėn, pranešdami kitiems polici
jos punktams apie musų atvy
kimų. Taip pusiau badaudami 

Iprisiirėme iki Roterdamo, pa- 
kelyj teko patarti, kad olandai 
į mus žiuri kaipo į tinginius, 
nenorinčius darbo dirbti. Su 
tokiais pat pastebėjimais Ro
terdamo policijos komisaras vi
sai neabejodamas pareiškė, kad,| 
girdi, jei 
tai turite 
Pinigų.

Žinoma, 
neturint, policijai paėmė savo I 
globon—cypėn.

Nieko nepadėjo ir musų pra
šymas susirašyti su savo kraš
tu ir tvirtinimas, pasižadėjimas 
gauti iš ten pinigų. Netrukus 
pasijutome bevažiuoja policijos 
prižiūrimi traukiniu, su per
brauktomis musų pasuose Olan
dijos karališkos pasiuntinybės 
vizomis.

Po kiek laiko pasijutome at
vežti prie Vokietijos sienos ir 
bemetami policijos palydovų u?J 
Vokietijos. Atgal grįšti, kaipo 
pasirengusiems keliauti aplink 

negražu, o be to į Vo
kietijų grįžti negalima, nes ne
turime vizų—areštuos. Taip ir 
pareiškėme olandų policistams, 
kad atgal negrįšimc ir nuo jų 
neatsiliksime.

Tik pastariemsiems kažkur 
sučiupus automobilių nudundė
jo, palikdami mus po mėlynu 
dangumi.

Pagalvojus bent kiek nutarė
me į Vokietija nueiti, 
atgal pereinant skersai

kelionė 
kasdien

duris ir 
Nuo čia ir 
po„ policijos 

priimdama 
kliuban” su

kavos puodelį. Iš

Adresas ..................
Lithuanian

ALL-BRAN
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Dailiausius Vežimėlius L’ž Žemiausias Kainas 
Rasite Peoples Furnitūra Co. Krautuvėse 

Motinos Lankykite Musų Krautuves

Augščiausios rūšies parinktųjų Amerikos 
išdirbyščių kūdikiams vežimėliai randasi 
musų krautuvėse. Desėtkai skirtingų nau
jausių madų, padirbimų ir spalvų, už negir
dėtai žemas kainas. Pavyzdis:
Pilnos mieros vežimėliai, dailiai pinti. Pa
sirinkimas skirtingų spalvų po $14.75 
Didesnės mieros vežimėliai, apgręžiami į 
abi pusias (Reverseable) su corderoid pa
mušalu, mediniais ratukais su roberinėmis 
šenemis, kaina tik $23.50

Parduodame ant Lengvų Išmokėjimų

norite 
turėti

mums

TWO largesto«s

1177-83 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjus

1922-32 So. Halsted St
J. NAKROŠ1S, Vedėjas

sėsti i laivų, 
tiek ir tiek

jokios sumos

o grįžti
Olandi-

vėl pa-

nerasite kito tokio
dūmų draugo kaip

Camel

Eikite tiek toli, kiek norite, praleiskite tiek 
pinigų kiek norite, nerasite kito tokio durnų 
draugo, kaip Camel. Nes Camels yra pada
romi iš parinktiniausio tabako koks auga 
pasaulyje—jie niekad neatbukins jūsų sko
nio, nežiūrint kaip dažnai juos rūkysite. 
Camels yra karalius tabako mišinių—jie nie- 
kad nepalieka cigaretinio atsidavimo. Visi 
rūkymo smagumai—štai užganedinimals, 
kurį Camel siūlo milijonams rūkytojų.

Į vieną tik šitą cigaretę rūšį yra sukoncen
truota tabako pažinojimas ir išsilavinimas

didžiausios tabako ekspertų organizacijos 
pasaulyje. Niekas nėra per geras įvynioji
mui į Camels. Rinktiniausias Turkiškas ir 
Amerikoniškas tabakas, gabiausias jo sumai
šymas, puikiausi cigaretų popiera specialiai 
Francijoje padaryta. Camels yra tobulybės 
galas tarpe cigaretų—geresnių cigaretų ne
gali būti padaryta.

Jeigu jus dar nežinote Camel kvapingumo ir 
malonumo, išmėgink juos. Pažink pats sau 
tą džiaugsmingą skonį, kokis buvo kada norą 
įmaišytas cigaretuose. Imk Camel!

bet ir

Paėję susiduriame su gink
luotais žmonėmis,: kurie vertė 
mus eiti į Belgija.

Mėginom eiti atgal, 
čia neleidžia. Tokiu budu at
sidūrėme lyg kokioj neitralinėj 
juostoj, kadangi iš vienos ir iš 
antros pusės sargyba.

Sutemus gerokai, įsimaudę 
balose, pakliuvome Belgijon.

Čia jau mes buvome panašus 
į valkatas, nes geresnius dra
bužius, tenkindami pilvų, buvom 
priversti jau Olandijoj parduot.

Pakliuvus vienam pajuorio 
uosto miestan, kur po atviru 
dangum per visą naktį klega, 
valgį verda, kepa, girkuokliau- 
ja raumeningi matrosai, o tar
pe jų sukasi pulkai prostitučių. 
Čia policija nesikiša, bijosi. 
Tad ramiai galėjome parnak
voti ant akmenų krūvos.

Šiai kilos kelionės po Belgijos 
pajūrį.

Einame jau antrų dieną be
veik nevalgę. Žiūrime,—■ plu- 
duroja kanale duonos kepalas.

Mėginom pasiekti lazdelėmis, 
bot nesiseka. Palikom, bet vie
nas iš musų paėjęs visgi nuta
ria duoną ištraukti, šoka i van
denį, bet kaip tik pasiekia, 
išmirkusi duona išsiskirsto j 
trupinius ir nieko nepešęs išli-

Istorija su viešbučių užsibai
gė tuo, kad išsikraustymo ter
minas mums buvo pratęstas 
dar porą kartų po 24 vai. ir 
pagaliau pats policijos komisa
ras užmokėjęs už viešbutį mus 
iškraustė iš savo miesto Įduo
damas dar šiek tiek pinigų to
limesnėj musų kelionėj.

Prancūzijoje manėm ras:; 
Lietuvos atstovybę, todėl išsi- 
pardavę paskutinius likusius 
daiktus patys pusnuogiai, api
plyšę pasiekėme Prancūziją, 
sienų pereiti mums jokios kliū
ties nedarė, net nežiūrėjo ir mu 
sų atkištus pasus, tik paklausė 
ar nenešame tabako.

Specialiu užsisakymu “Vienybes” Rekordų Skyrius Įsigijo 
iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį:

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

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Botordamc, žinomu, 
k buvome policijos .globon ir 
tas pats komisaras dabar jau 
buvo rimtai supykęs. Tad pa
sodino mus tiesiog kalėjimai), 
kiekvieną atskirai, palaike tris 
dienas šviesiose kamerose, o 
paskui patupdė į tamsias kame
ras.

Besigindami turėjom badau
ti, nespriimdami maisto vienų 
dienų, kita, trecių. Iki kol gan
dus apie mus pasiekė miestų ir 
pradėjo rašyti laikraščiai* mus 
užtardami.

Tuomet komisarus pašaukęs 
pareiškė, kad galėsime keliauti. 
Vėl pasodina traukiniu, pavežė
ju, palydi ir ranka parodo, kur

Matydami, kad savo kelionę 
savarankiškai tęsti toliau nega
lime, einam policijon ir pra
šom, kad mus areštuotų.

Bet policijos vyresnysis pa
reiškia, kad jus kol kas dar ne
praši kai tote mano mieste, tai 
ir areštuoti nėra už ką. Tik, 
girdi, nevalia ilginus mieste 
nuli, kaip 24 valandas.

Einam viešbutin, it kokie po
nai nakvoti. Išsimiegoję norim 
iškeliauti, bot neturim kuo už 
viešbutį užsimokėti, šeimininkas 
visų trijų kartu j miestų neiš
leidžia palieka vienų užstato.

Nutarėm vėl nakvoti, atėjęs 
policininkas dar kurtų' pareiš
kė, kad nu.s turim išsikruusty-

lik po ilgo prašymo sutiko 
išsikraustymo terminų pratęsti 
dar 21 valandoms.

Prancūzijoje vėl kreipėmės į 
policiją, kuri pusakė turinti 
panašiems keliauninkams tam 
tikrą viešbutį. Tuo viešbučiu 
pasirodė esanti įstaiga, kur tal
pinama visi nelaimingieji nuo 
gatvės, 'j

Prašant nugabenti mus į 
Paryžių, pasakė, jog už metų 
policija pati nugabens, bet 
pirma reikia atsėdėti vienus 
metus kalėjimo už neteisėtą 
peržengimą rubežiaus. Dievo 
laime pasitaikė viena įšeilis, t. 
y. stojant į svetimšalių legijoną, 
kuris formuojamas kovai su ri- 
fikabilais Afrikoje.

Įsirašėme, bet ir čia vargas 
nesumažėjo, kadangi mus kai
po naujokus vertė dirbti pačius 
sunkiausius, nešvariausius dar
bus.

Iškentėję dvi savaiti, nuta
rėme bėgti,—tik musų draugas 
Janavičius pasiryžo pasilikti.

Tikėdamas nuvažiavęs Moro- 
kon, atsižymėjęs mūšiuose pa
likti karininku....

O mudu su Kolvinu paliegę 
šiaip taip nuvykome Paryžiun.

Jis liko Paryžiuje tęsti kaž
kokį neaiškų gyvenimą, o aš 
pabuvęs bent kiek laiko ir pa
dedant pažįstamiems štai ir su
grįžau Kaunan, išvargęs, pra
radęs daug turto ir nepasiekęs 
tikslo.

Keliauti aplink pasaulį nėra 
taip lengva, kaip daugumos mu
sų jaunuomenės manoma.

DR. J. F. KONOPA CHIRURGAS IR
Xn t V Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosj 

1 jr 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. ARM1TAGE 6145

„Plauk po Amerikos Vėliava“ 

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

T\ŽIAUGKIT£S saugumu ir 
U patogumais laivų, kurius val
do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankamais bile laivo 
United States Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremcn

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

Del pilnų informacijų apie iš
plaukimus United States Linijos 
laivų—Leviathan, George \Vash- 
ington, America, Rcpublic. Prc3- 
idcnt Roosevelt, i’resident Hard- 
ing—klausk jūsų Agcrt’i ant vie
tos, arba šiandie raly! 'te pas

45 Broadttuy, Lctv Vark City

bet be 
| aplink

it daugybę, energijos, 
gana stambaus kapitalu 
pasaulį neapkeliausi.

tom:.m

.L’inuvic'Us nuvykęs Mniomi 
rokon ir pirmuose mūšiuose žu 
vęs. —Koresp bloknotas.

neperma.no


NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS

Baltimore, Md.
Pluokštelis aukų Lietuvos 

Socialdemokratams

Lietuvių patarlė sako: “Kad 
ir mažas kupstas vežimą ver
čia”. Taip galinga pasakyt ir 
apie mus miesto lietuvius sočia? 
listus. Nors čia jų yra neper- 
skaitlingas būrelis, bet jie savo 
darbštumu ir aukom pralenkia 
net daugelį kitų miestų draugus 
ir prietelius. žinoma, mes ne- 
pavydim, kad kiti mus pralenk
tų, ir da dauginus paaukotų Lie
tuvos socialdemokratams, negu 
kad mes paaukojant. Ypatingai 
dabar, kuomet eina rinkimai 
Lietuvos Seimo atstovų, kuomet

musų draugai socialdemokratai 
dirba be poilsio, kuomet jiems 
yra reikalinga medžiaginė para
ma; dabar reikia mums, ameri
kiečiams lietuviams, sukrusti 
kiek tik yra galima ir remti ko
vojančias Lietuvos žmonių jie- 
gas prieš juodąjį klerikalizmo 
despotišką rėžimą. Taigi kiek
vienos kolonijos draugai ir prie- 
teliai, sukruskit ir suaukok it 
nors po tokią sumą, kokių že
minus yra sudėta "baltimoriečių.

* » ♦
Surinkta aukų per d. S. Mičh- 

elsono prakalbas 12 kovo. Auko
jo sekantys asmenys: S. But
kus $3. Po doler, aukojo: J. 
Groblya, J. Markelis, V. Viš- 
niauskiene. K. Liutkus, K. Ma- 
tuliauskas, Z. Gąpšys, Juraitie-

nė, M. M., O. Gapšienė, V. Le
bedis, T. Matuliauskienė, ir V. 
Lukoševičienė $1.10. Po 50c: A. 
K tingus, P. Kuršvietis, A. Ne- 
mura, J. Slavickas, Zablockie- 
nė, K. Daukantas, V. Bielys, ir 
T. Slimaitis. Vienas iš aukautojų 
yra davęs $2, bet rinkėjai per 
klaidą pažymėjo dolerį, tad žino
mi atsiprašome ir tą dolerį pri- 
akaitome prie smulkiu aukų, ku
riu susidaro $5.90. Viso aukų 
surinkta $24.00.

Sumokėta per LSDP. Rėmėjų 
Fondo narius: K. Matuliauskas 
$8.0(1, S. Butkus $5.00, V. Lit- 
vaitis $5.00, K. Liutkus $1.00, 
V. Lebedis $3.00, T. Matuliaus
kienė $2.00, Z. (lopšys $2.00, vi
so $29.00. Atėmus persiuntimo 
lėšas 75c., pasiųsta socialdemo
kratams $52.25.

Visiems aukautojams tariame 
didelį ačiū varde kovojančių 
partijų už Lietuvos darbininkų 
laisvę.—K. Liutkus.

timas pakamiM's.

lic-

liau vyksiąs Cbicagon.
Iš asmeniško pasikalbėjimo 

su p. Pilka patyriau, kad jis 
turi norus darbuotis vien tik 
meno srytyje.

Susitvėrė orkestras
South Bostono susitvėrė 

tuvių styginis (mandalinų, 
tarų, etc.) orkestras. Painokas
laiko du kartu savaitėje. Seka
si neblogai. Jeigu tik neban
dys užtempti jos ant trockinio 
kurpalio, tai draugijėlė bus 
graži ir naudinga. Dabartinė
se musų parengimuose čionai 
veik vieni dainininkai bei cho
rai išpildo programą. Paįvairi
nimui proflramo tokie orkest
rai, kaip sykis, bus savo 
toj.

Dabartinė šios orkestros 
dyba susideda, iš sekančių 
menu: , • c ,

Organizatorius Kaviša, sekre
torius Peldžius, iždininkas Smi
tas.

vie-

vai-
as-

Blogas oras ir nesveikata
Kovo mėnuo Bostono apy

linkėje buvo labai “veidmai
ningas”; viena dienų oras šil
tas, gražus, o kitą staigus šal
tis, dargana, lietus, sniegas. Del 
tos priežasties “šaltis pagavo” 
net ir tokius, kurie paprastai 
neserga pavasarį.

Pažymėtina susirgusių padė
tis: vandens prisirenka kūne 
tiek, kad gydant daktarams 
prisieina suraižyti ligoniui nu
garų ir suvesti, nelyginant, 
“munšainui” varyti dūdeles, 
(paipas), kuriomis tas vanduo

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis. lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Y tiška,
8228 W. 88th Chicago, 111.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

turi išvarvėti laukan. Kitaip, 
tai giltinė ir nešasi tiesiog pas 
Abraomą. —Bostono Padauža.

Padarykit ją karštą tiesiai ant 
stalo su elektriniu perkoliato- 
riu... bus gardi... kvepianti, vi
suomet karšta! Specialus perku- 
liatorių kainos šį mėnesį.

Žll RĖKIT! Laike Balandžio 
Mėnesio tiktai, jus galit gauti 
šią S puodukų Hold-Heat alu- 
mininį peikuliatorių, su garan
tija apšildytuvo už 100 
FEDE R A L CERTIF1K ATŲ.

Nusipirkite sau šią savaitę!

Mėgstate Savo Kavą
KARŠTA?

Iš Bostono apielinkės
Specialiai pranešimai 

“Naujienoms”

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatiniu bu

riu, kuriuo kūdikis gali luina pa
sisakyti, kad jis jaučasi nesma
giai.

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

BAMB1NO
Kūdikių Geriausis Draugas 

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

Pareikalaukite veltui siun. 
čiamos pavyzdinės bonkutės.

Ramhino galite. Rauti pas savo 
vaistininku arba tiesiai ii labo
ratorijos po 35c. už l/Onką.

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

Brooklyn, N. Y.

Naujas dzimdzius
South Boątone dabar vieši 

daibnojasi nesenai iš Lietuvos 
•atvykęs Vuls. Teatro artistas 
S. Pilka. Pirmą pasirodymą jo 
ant estrados teko matyti buvu
siame Vaizbos Buto koncerte.

Koncerte jis sakė deklamaci
ją, akompanuojant pianui. Ma- 
Ivt, nudavimnose, lošime gabu
mą turi labai gerų, bet, deja, 
balsas, kalba, kažin kodėl ne
aiški. Vos kelintas dešimtas žo
dis pavyksta išgirsi. Tas la
bai pykina klausytojų. Butų 
gerai, kad gerb. Pilka kreiptų 
atydos j tai.

Dabar p. Pilka susidėjo su 
dzimdziais ir žada gastroliuoti 
kiek po Naują Angliju, o ve-

ir

BANKINIS PATARNAVIMAS

ž

BOHEM1AN 
APYNIŲ- 
SKONIS

PuriTan 
Malt

TAUPYMO SĄSKAITOS gali būti atidarytos bile 
biznio dienoje nuo 9 ryto iki 2 po pietų. .Subatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. 3% nuošimčiai išmokami 
du syk j metus.
INVESTMENTAI pasiūlomi per musų Bonų ir Real 
Estate Paskolų departmentą jeina augštos rųšies in
dustriniai, public utility, geležinkelių ir municipa- 
liai bonai taipgi pirmi teisėti morgičiai ant įreng
tų Chicagos savasčių.
UŽSIENINIŲ KELIONIŲ BIURAS patarnauja čio
nai ir užsieny ir suteikia patarimus apie visas svar
besnes keliones, pagelbsti įsigyti pasportus, vizas, 
ir t. t. be užmokesčio. Parduodame laivakortes į vi
sas dalis pasaulio.

Lietuvių svetainė
South Boston lietuvių 

tainė gana apšepusi, kėdės su
lužę, žiemą reikėjo drebėti nuo 
šalčio, retai kada šildoma. 
Del los priežastis kai kurios 
organizacijos pradeda ją igno
ruoti ir savo parengimus turė
ti kitur. Taip, pavyzdžiui, 
Vaizbos Butas samdosi Munici- 
pal svetainę kitataučių.

Delei šio incidento pradeda 
kilti nesmagumai tarpe vietos 
lietuvių.

Kadangi svetainė priklauso 
Lietuvių L kęsų Kliubui, .lai šio 
kliubo vėliausiame bankete bu
vo viešai išreikšta papeikimas 
“musų inteligentams” už sam- 
dvma kitataučiu svetainės ir 
nėrėm ima savosios. Ponas Ivas 
bandė kai ką, gerai patarkuoti.

į p. Ivaso (Ivaškevičiaus —• 
sandariečių “patriarko”) tarka
vimus buvo gana pašiepiančiai 
atsakyta per “Keleivį” 
šmikio.

Dabar vieni šnairuoja 
kitus ir mato nesantį savo 
šą.

Aš manau, teisybės turi vie
na pusė ir kita. O kad tą vis
ką bent kiek išprosyti, reikia 
padaryti štai kas:

Pirmiausia reikia pataisyti 
Lietuvių svetainę, apvalyti ją, 
naujas kėdės nupirkti. Rodos 
tam tikslui Lietuvių l’kėsų 
Kliubas rengia forus, kurie bus 
nuo 9 iki 20 d. balandžio. Pa
tartina remti šiuos fėrus ir 
tuomi pagerinti musų reikalin
giausias visuomeniniam gyve
nimui įstaigas, kad nereikėtų 
kur kitur baladotis - po sve-

sve-

I

KIMBALL
Grojikliai Pianai

TURTINGIAUSIAS
STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

-

iI

i

užsi- 
PA- 
Tik-

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

Frank O. VVetmore, čermanas Melvin A. Traylor, Prezidentas 
Sąvastis šėrininkų iš The First National Bank 
of Chicago Suvienytų resursų $450,000,000

Dearbom, Monroe ir Clark Street, Chicago

tūlo

prieš

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

ĮKa PepĮJesJunritare (dmpanif 
h hiintv

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

0

KELIAS

Weat Adams St. ir Skyriai

PALANKIAUSIAS

LIE

Metus Už
Indelius

200% APSAUGA

$107
Tiesiog j Klaipėdą

3-čia klesa 
BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

18 Gegužio,
17 Liepos 

IR SPECIJALĖ EKSKUR
SIJA I KLAIPĖDĄ 27 BA

LANDŽIO LAIVU 
“LITUANIA” 

Užsisakykite vietas šių išplaukimų 
$181 Abi Pusi

Trečia turistinė klesa (bu
vusi antra klesa), tiktai $10 
virš kainos paprastos 3-Čios 
klesos vienpus, $15 abipus. 

Jeigu norit važiudt
I LIETUVĄ 

Pasiteiraukit ir važiuokit 
Baltijos Amerikos Linija 

Sekantis išplaukimas laivų — 
“Lituania” 27-tą dieną Balandžio 
‘♦Estonia” , 18-tą dieną Gegužio
žiniom kreipkitės j vietos agentus, ar 
stačiai j kompaniją: — 
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second Avė. S., Minneapolis, Minn

Ar Jus Ketinate 
Kraustytis?

Jei taip, telefonuokit 
Wabash 6000!

TELEFONUOKIT Wabash 6000 ir 
tikrinkit, kad turėtumėt GASO 
TARNAVIMĄ savo naujame name, 
rai žiūrėkit, kad suteiktas mums adresas 
butų teisingas; paduokit tikrų augštą ir 
flatą. 4 &A'B'Kfc
Užsisakykit dėl užsukimo gaso dabar. Mes 
paliksime jūsų orderį iki dienos jūsų persi
kraustymo.
Jei jus ketinate kraustytis rašykite arba 
telefonuokite

WABASH 6000

The Peoples Gas Light & Čeke Go.
JUS GALIT GERIAU ATLIKTI SU GASU

SPECIALIS TRIJŲ-DIENŲ 
METINIS ISPARDA V IMAS!

29x4.40 
Balloon 

Cord 
$6.95

Sulaikykit kitus susitarimus! Tegul nieks jūsų nesulaiko nuo šio 
didelio išpardavimo. Apleiskit viską, ir ateikit!

NAUJAS TUBE VISAI DYKAI!
Prie Kiekvienų Dviejų Pirktų Tajerų

Tie tajerai yra garantuoti 10,000 mylių, jie vi»i yra Standard išdirbimo, Goodrich, 
Goodyear, Firestone, Fiak, Kelly, W. S., Mille ir t. t.

3OX3V2 gTonetKoti
Cord Kainos

33x4'/z...........9.95
34x4'/,.........10.75
35x4'/,......... 10-85
33x5.............10.85
33x5.............10.95 "

Cord Kainos
31x4...............7.50
32x4 ..............7.75
33x4...............7.85
34x4 ............... 8.25
32!/2x4»/2..... 9.85

Pirmutiniam - 
Pirmiau patar- 
nausim. - Ap- 

rubežiuptas 
skaičius. At
dara subatoj 
iki 9 vak. At
daru nedėlioj.

LAIŠKAIS ORDERIŲ NEIMAM

BEE TIRE CO.
1350 So. Wabash Avė. *

Atdara vakarais ir nedalioj. Dykai patarnavimas

Tik pabandykit jį 
Reikalaukit nuo 

bile kokių 
pardavinėtojų

Serganti Žmonės

imbbbif ir*^*****^®

J ieškoki t 

pagelbos
, ten

kur

ją 
galite

surasti

nepaprastu pasisekimu 
nervų, užkietėjimo vi- 

nusilpnėjimo, rauma-

Džiaugiamės 
gydyme ligų, 
durių, a bei no 
tizmo, krutinės, pečių, tonų, taipgi
ir visame kūne; taipgi silpnų kepe
nų, skilvio, inkstų, pūslės. Gydome 
taipgi visokias kraujo ligas su di
džiausiu pasisekimu.

Sutelksime jums visokias speciales 
gyduoles prirengtas musų pačių labo
ratorijoj. Nedaro skirtumo kaip bu
vote apvilti kitų, atsilankykit pas 
mus daaiiinoti ap’e tikrų jūsų ligos 
•Jov| — dasižinosit apie tai jūsų pa
čių* kalboje. Nereikės mokėti ui pa
tarnavimą kol tik nesijausite geriau.

Dr. Bowes turi diplomą dėl prak
tikavimo medicinos Illinois valstijoj 
ir yra žinomas kaipo atsakantis gy
dytojas ir chirurgas. J h gaus ir jū
sų pasitikėjimą, kuomet patya patir
site, taip ir kiti tūkstančiai pacijen- 
tų patvirtins gabumą Dr. Bowea, ku
ris turi daug metų patyrimą didiiau- 
eioee klinikose ir ligonbučioee. Kiek
vienas pacijentss „asmeniniai yra Jo 
prižiūrimas. Patarimai DYKAI.

DR. B0WES
Gydytojas — Specialistas

189 No. Clark St.
Kampas Lake SL, 

2 augštas •
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 ryto 
iki 5:80 vakare. Utarninke, Seredoj 
ir Subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė- 
lioj nuo 10 ryto iki 12 dieną.

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.
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CHICAGOS 
amas

Farmeriai atsidūrė 
varge

’navimui ir farmerių šelpimui.
i Niekurie gi farmeriai vis 
dar nenori pasiduoti Chicagos 
patvarkymui, kad tik sveikų ir 
egzaminuotų karvių pienas gali 
būti pristatomas Chicagon ir 
n ie kurios taimerių asociacijos 
trankia Chicagos miesto valdžią 
teisman neva už teismo panieki
nimą.

Neprisi pažysta 
esąs tėvasFarmeriai, kurie pristatinėjo 

Chicagon pieną ir kurie nespėjo 
išegzaminuoti savo karvių, at
sidūrė dideliame varge. Jie ne
gali parduoti savo pieno Chica- 
gai, kadangi Chicagon dabar te-'Modeli, 24 m., 1453 Elburn Av., 
galima atgabenti tik tokį pieną, 
kuris paeina iš sveikų ir išeg
zaminuotų karvių. Valstija gi 
dabar sustabdė tolimesnį kar
vių egzaminavimą, taip kad 
farmeriai dabar jei ir norėtų, j< pametęs lapkrity, 1925 
negali savo karves 
nuoti. Valstija sustabdė egza- skirtos alimonijos.
minavimą todėl, kad neturi už-1 Jis gi savo atsakyme parei- 
tektinai lėšų ir nebespėja apsi- i kalavo, kad teismas paskirtų 
dirbti. Dabar visi veterinarai | tris daktarus, kurie išęgzami- 
turės išnaujo egzaminuoti jau nuotų motinos, kūdikio ir jo 
seniau išegzaminuotas karves kraują ir pripažintų ar jis yra 
(karves reikia egzaminuoti ke- tėvas to kūdikio. Esą jis su ja 
lis kartus, pirm negu galima negyvenęs jau nuo spalio, 1924 
pripažinti jas visiškai sveiko- m*, 0 kūdikis jai gimė 13 mė- 
mis). Be to negalima tęsti kar-^ nėšių vėliau. Ji betgi sako, -kad 
vių egzaminavimo toliau dar ir jiedu pasimatydaVę ir sueidavę 
dėlto, kad daug karvių randama slapta, nes jo tėvai priešinosi 
nesveikų, kurias priseina žu- J M ir tada sugyvenę kūdikį. Ji 
dyti ir už kurias valstija turi buk sutinkanti pasiduoti egza- 
duoti atlyginimą farmeriams, o minacijai.
valstija tam tikslui 
pinigų. Farmeriai 
kalauja, kad butų 
nepaprastas valstijos 
ros posėdis, kuris 
daugiau pinigų karvių egzami-

Reikalauja ištirti kūdikio 
kraują

Kiek laiko atgal Marcella

KOMARAS NEBIJO SARPA
LIAUS “ŽIRKLIŲ”

areštavo savo vyrą Rudolph už 
neužlaikymą jos ir jų kūdikio. 
Teismas priteikė, kad jis mokė
tų po $12 į savaitę. Dabar ji 
pareikalavo ir perskirų, nes jis 

m., 
išegzami- taipjau nemokąs ir teismo pa-

Koramas sako, jog- Sarpaliaus 
kojų jis nė kiek nebijąs. “Pa
žiūrėkite į mane,” kalba jis iš
plitęs krutinę, “Sarpalius ir su 
savo ilgomis kojomis nepajėgs 
apkabinti manęs, o tuo labiau 
suspausti.”

Ar Sarpaliaus kojos bus pa
kankamai ilgos apkabinti storą 
Komaro liemenį, — pamatysi
me utarninke, balandžio 13 d., 
kai tiedu “heavy weight’ai” 
susitiks ant matraso Lietuvių 
Auditorijoj.

Tą vakarą risis dar Jack She- 
rry kurio čempionai neprisilei
džia arčiau penkių žingsnių; 
J. Šimkus su Gensburgu ir P. 
Katauskas su I>. Dudinsku. N.

neturinti | 
todėl rei- 
sušauktas
legislatu-

Tai dar pirmas atsitikimas 
Cook paviete ir abelnai labai 
retas atsitikimas teismų isto
rijoj, kad butų per teismą rei
kalaujama ištirti kraują ir pri
pažinti kūdikio tėvynystę.

LiBluvių Rateliuos^
Jaunuolių Orkestras 

gros per radio

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
koperacijos Banko

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šim,) iš Lietuvos Kopcracijos Banko, kad šių-1
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia Įeina telegrafines^ perlai
dos ir pašto siuntiniai. Temykit numeri eavr 
kvito ir gavėjo vardą.

Jaunuolių Orkestras, veda
mas J. L. Grušo, ateinantį šeš
tadienį (rytoj), kaip 11:30 vai. 

idieną, gros per radio iš WSWS 
stoties. Visi, kas turite radio 

[setus, pasiklausykite musų jau- 
Įnuolių sutartino griežimo.

Per Velykas iš tos pačios sto
ties grojo dli musų jauni smui
kininkai, Aldona < 
Mikas Petcušgvičius. 
klausiusiųjų susilaukė daujr 
girimų. —V.

Grušaitė ir
Jie nuo 

pa-

Pinigus gavo

VViUiam H. Finley, Chicago ir 
Northvvestern gelžkelių prezi
dentas, pasimirė kovo 17 d. Jis 
buvo pagarsėjęs kaipo gelžkelių 
statybos žinovas.

Jurgeliutė

2
- Dr. K1L

FRANGUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo. Odos, Rectu!, 
Venerinės ir Chroniškai

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektra

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

Viršui banko
Valandor; nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Pbone Canal 0464

DR. VAITUSII. O. D.

LIETU
Palengvins akių įtempimą, kuria 

etsti prleiu-stirni galvos l'__  -J’__ .
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj, 
kreivas akis, nuima kataraktą, 
taiso trumparegystę ir toliregy; 
Prirenga teisingai akinius. Vis

S AKIU SPECIALISTAS f A___ 1______ 1__
skaudėjimo, 

atitaiso 
ati- 

toliregyF.tę.
silo

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

vaitoja anglų kalbą, jaustųsi 
kaip “down town” teatre. Taigi 
iš visko galima numanyt, kad 
šis pirmas kliubo vakaras va
karų lankytojams bus žingei
dus. Dar turiu pastebėti, kad 
vakaro programas prasidės ly
giai 4:30 vai. po pietų. Kadangi 
kiiubas skaitlingas nariais, tai 
nepriklausantys prie kliubo pra 
šomi lygiai viršminėtu laiku at
vykti svetainėn, kad gavus vie
tos atsisėsti, nes priešingai ga
li patys kliubo nariai visas vie

pus užimti. —Anton Jusas

Dr. A. Graičunas — 1
Vice-prez. - - A. Kamaraus

kas — 12
M. Bacevičius — 8 
Sekretorius — P.

-13
E. Juškevičiūtė — 
A. Lesniauskas — 
Iždininkas — T. Paukštis 9 
A. Kišbnas 7
K. G ūgis — 4
Iždo globėjai — J. M. Danie

lius — 12
M. A. Ragiųskas — 12
P. Jačionis
J. žalimas 7
S. Bakanas —
Dr. kvotėjas - 

mas — 8
Dr. S. Biežis — 11
Dr. I. Bronušas — 2
Buvo svarstoma ir apie siun

timą delegatų į sekamą SLA. 
seimą. Bet apsvarsčius pasiro
dė, kad siųsti delegatų negali
ma, nes stokuoja finansų. Taigi 
nutaita nesiųsti, nors niekurie 
nariai ir piršo kokį tai delega
tą, kuris buk apsiimąs važiuoti 
už $25. Jų pasiūlymas atmes
tas.

Likosi išrinkti trys delegatai 
į bolševikišką Chicagos Lietu
vių Draugijų Tarybą gynimui 
ateiviif teisių konferenciją.

— Senas Narys,

Kaip vystėsi šeimyna
Dabar mes 

bet juk 
vietomis tebėra 
tfvo juk tokių

21522 A.!
22419 -J.
6137- -K.
6140 -O.
614(> -O.

21521--J.
6160—S.

12155--O.
12156- Pt
12152—K.
6162- -J.

21526 -O.
6167--D.
6165- M,
6166—G.
6168--A.

12174- 4).
21532 A.
21534 P.
12171 M.
21531 -L.
22718 A.
22719 -R.
22722--r.
55185—S.
6217--T.
6213 A.

22140—M.
6017- L.

21197- BL
22412 B.
12132 P.
6098—S.
6102--K.

Šidlauskui
Šimkui

. Vapštienei

. Truneienei 
Bučienei
Burneikienei

. Lukošaitei
etrui Tiekimui
, Vasilienei 

Balčiūnui
. Kazlauskienei
. Urmonienei
. Daškevičienei

. Šimkienei

. Žukauskienei
, Sadakerskutei
, Matulioniui 

Linkevičių
. Bartašienei 

Pušinskienei 
Kamilai

. Stankūnui

. Tumienei 
Murauskienei 
Liutkaitei

. Beliniui.
. Žalnieriukaitienti 

Ikresnevičienei
adų i ’ Giedraičiui 
Zikui
Kačiušiui 
Mikšiui 
Bužienei

6107 Šukiui 
Krizienei 
Jociui
Šalkauskienei

Brighton Perk
22708
22712—M. Juknienei 
55175—V. Barcienei 
24710—A. Norbutui 
121 18—P. Buknienei
6112—L. Ramanauskienei 

22417—Jonui žilvičiui
Povilauskienei 
Macienei
Delininkaieiutei 
(remi n tu i

K. Makauskui 
Zibertienei 
Dak taraičių i 

Krevelevičiui 
'Juškaitei

Du Kliubai susivienijo. —Ren
gia vakarą

22118

6154 1).

6158 O

6171 -J. 
22420—0 
12160 M. Zubienci
(>178 F. Nekrašienei 

12159 P. Augustienei 
x 6184—M. Vaidžiunui

6187 A. Jonauskiui 
12165 J. Ratvinckiui 
21533—J. Višniauskui
12173—M. Stalkevičienei 
6191 J.

’ 6192 J.
, 6197— P. 
12168 A. 
121169 -A

kienei
24345- A. Každailienei

Radveikicnei
Strazdienei
Juškienei
Ječiuvienei

Kaziui iericnei-Vil-

Lietuvių Brighton jpark Pa- 
šelpos ir Politikos Kliubo ir A- 
merikos Lietuvių Piliečių Kliu
bo bendras susirinkimas 'įvyko 
kovo 21 dieną, McKinley Parko 
svetainėje, šiam susirinkime 
abudu kliubai susivienijo ir nuo 
dabar jau yra vienas, tvirtas 
kaip finansais taip ir skaitlin
gas nariais, kiiubas vardu Ame
rikos Lietuvių Piliečių Politi
kos ir Pašelpos Kiiubas. Pirmas 

I šio didelio ir tvirto kliubo žing- 
[snis prie darbuotės — yra ren- 
[giamas gražus vakaras, kuris 
; bus sekantį septintadienį, ba
landžio 11 d., Lietuvių Bažny
čios svetainėje, kampas 44 ir 
Fairfield gatvių. Kiek man te- 

j ko sužinoti, tai kiiubas pilnai 
užganėdins atsilankiusius į 

'vakarą, nes vakarui programas 
I parengtas labai žingeidus. O 
Įkas svarbiausia, tai dalis pro- 
gramo bus tikrai amerikoniško 
stiliays. Tai daroma tam, kad 
čia gimusieji, o ir tie ką liuosai

šeimyninio gyvenimo formos 
nebuvo vienokios.
turime vienpatystę, 
buvo, o ir dabar. 
daugpatystė;
laikų, kada ir motėrys buvo šei
mynos galva, bitvo ir daugvy
rystė. šeimynaįtaipjau vystė
si evoliucijos* keliu 
šas kitas žinosią * 
gyvenimas.

Šeimynos vystymąsis yra la
bai įdomus, bet nedaugeliui ži
nomas klausimas. Plačiai apie 
tai kaip vystėsi šeimyna aiš
kins P. Grigaitis antroj savo 
paskaitoj iš (kultūros istorijos, 
ateinantį sekmadienį, balandžio 
11 d., 10:30 vai. ryte, Lietuvių 
Auditorijos mažojoj svetainėj.

Visi atsilankykite pasiklausy- 
šios įdomios paskaitos. —B.

kaip įr vi- 
draugijinis

MIkOLAS PLANKIS'
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 6 dienų, 12:15 valan
dą po piet, 1926 m., sulaukęs 
43 metų amžiaus; gimęs Kauno 
rėd., ^Ukmergės apskr., Pagerų 
parap., Žagunų kaimo, palikda
mas dideliame nubudime savo 
moterį Uršulę, 5 sūnūs: Anta
ną, Praną, Mikęlą, Vincą ir Juo
zapą, 4 dukteris: Uršulę, Pran
cišką, Poloniją ir Oną ir brolį 
Joną.' Kūnas pašarvotas, randa
si 1319 W. 107th St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Ba
landžio 10 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų į Visų Šventų parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mikolo Plankio 
giminės, draugai jr pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti"‘ląitMtlivėse “ir suteikti ' 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys 
ir Brolis

KAZIMIERAS 
V/ASILIAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 8 dienų, 3:00 valan
dą ryto, 1926 m., sulaukęs 45 
metų amžiaus; gimęs Kauno 
rėdybos, Tauragės apskričio, 
Kybaitų kaimo, palikdamas di
deliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Marijoną, 3 dukteris: Oną Pod- 
žiunas, Marijoną Tim ir Petro
nėlę. Kūnas pašarvotas, randa
si 816 E. 901h St.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Balandžio 12 dieną, 8:00 valan
dą ryto, iŠ namų j šv. Jokymo 
parapijos bažnyčią, 91st St. :r 
Langley Avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, "o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Moteris ir Dukterys

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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.

ti

Harvey, Iii
susirinkimas 
Susirinkimas 

šauktas atvirutėmis, nes 
balsuojama Pildomoji Ta- 
Tiktai gaila, kad mažai 
susirinko. Pakenkė blo-

SLA. 289 kp. 
įvyko bal. 1 d. 
buvo 
buvo 
ryba. 
narių
gas oras ir sniego pusnys, taip 
kad toliau gyvenantieji negalė
jo ateiti. Bet yra ir didelis na
rių nesirūpinimas savo organi
zacijos reikalais.

Apsvarsčius bėgančius kuo
pos reikalus prieita prie rinki
mų SLA. Pildomosios Tarybos. 
Kandidatai buvo'apkalbami, nes 
vieni agitavo už savo kandida
tus, o antrieji irgi nepasidavė. 
Kandidatai gavo sekamai balsų:

Ant prezidento —S. Gegužis 
— 14.

B. Salaveičikas — 6

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

VINCENTAS JANUŠONIS
Mirė Balandžio 7 d., 1926 m., 

9:30 vai. vak., 60 metų amžiaus.
Kilo iš Kauno rėd., Biržų ap- 

skr., Pasvalio parap., šlamu 
kaimo. Išgyveno Amerikoj 25 
metus; Paliko dideliame nuku
kime dvi dukteris Bronislavą ir 
Adelą, sūnų Steponą ir gimines.

Kūnas pašarvotas pas grabo- 
rių S. D. Lachawičių, 2314 W. 
28rd Place.

Laidotuves jvyks Subatoj, Ba
landžio \ 10 d., iš Lachawičiaus 
koplyčios, 8:30 vai. bus atlydė
tas j Aušros Vartų P. Šv. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą.

Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nes, draugus ir paž|stamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sūnūs ir visi gimines

Laidotuvėms patarnauja gra
belius S. D. Lachavvicz, Tel. 
Canal 1271.

BILLY’S UNCLE
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J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi- 

O ; giau negu kiti, to- 
del> kad priklausau 

• [ prie grabų išdirby-

OFISAS:
668 W. 18th St.

vi lcL Canal 6174
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
----- Tel, Blvd. 40G3

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 šėrai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., 

Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, ILL.k. ------ — „ —..........   ■ —z

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ,
D. C. D. O.

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

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

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

L ... , „f

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graboritis ir Pagrahų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St., Chicago

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
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.
......................—
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DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimti metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo 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- 
gelboR yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite »u sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktikų Chicagoje.
DR. H. M. ROSS, 35 So. Dearhorn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Pe*k 
tas augalas, Crilly Namas. 25 n.e 
tai tume namo.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėli.iis, seredomii. 
ir .ubatomis nuo 10 ryto iki <• va 

fi kare. *\--------------------------—---------- *
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Lietuvių Rateliuosa.1 PRANEŠIMAI

Roseland
Ar nori huti nartu Chi ngou 

Lietuvių Draugijos
Chicagos Lietuvių Draugija Savi

tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų t’.hica- 
goję. | šitą Draugiją priklauso 

baž-! virš 690 vyrų ir moterų. Draugijos 
■ turtas siekia $11,000. Draugijoje 

. - : Suvedamas M9, $1’6 savaitėje. Sergantiems na- 
l riams pašchni išmokama gyvenan- 
..---- 'jjle dalyie Suvienytų Valsti-

" , Narinis gali patapti
i vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me

tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priimamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurtė yra čar- 
teriuoti kaipo pašclpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
p.ie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti i šitą Draugiją 
galite paduoti prašinu) prie bile 
vieno Draugijos nario arba dd pa- 
ranktinio gal te kreiptis į žemiau 
pažymėtas v etas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
Į Chicagos Lietuvių Draugiją-, 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halstedi 
Street.

Kovo 28 d. Visų šventų
nyčioj buvo bažnytinis koncer- ’yVa‘3 paše'pos ‘‘skyriai ligoje“ 
tas. Vietos choras, 1 
vargonininko p. Kareškos, pro- j tiems iiiil.
gramą išpildė labai gerai. Taip- 
jau buvo kitų žymių irtistų — 
gerb. O. Pocienė, J. Ramanaus
kas, A. Chapas, kurie taipjau 
savo užduotis atliko gerai, taip 
kad visas koncertas nusisekė la
bai gerai. 'Lik didelio nesmagu
mo visai publikai ir choristams 
padarė vietos klebonas, nes jis 
nenorėjo duoti pabaigti šj gražų 
programą. Klebonas kuo tai 
buvo labai nepatenkintas, nėjo 
nė koncerto klausytis, bet visą 
laiką sėdėjęs zakristijoj. Kada 
pakirėję sėdėti, tai jis pasiuntęs 
zakristijoną pranešti chorui, 
kad kuogreieiausia baigtų kon
certą, nes kitaip neduosiąs pa
baigti programą ir išstatvsiąs 
šv. sakramentą. Choristai ir 
artistai nusigando, pradėjo la
bai skubėti, taip kad programas, 
kuris turėjo tęstis apie dvi va
landas laiko, tapo pabaigtas į 
vieną valandą. Choristai yra 
labai nepatenkinti, nes jie daug 
triūso padėjo kol išsimokino 
sunkų veikalą ir tinkamai prisi
rengė, o klebonas netik nėjo 
klausytis, bet dar nenorėjo duo
ti ir programą užbaigti. Publi
ka irgi nepatenkinta, kad užsi
mokėjusi po doleri įžangos, ne
galėjo užgirsti tinkamo progra- 
mo užbaigos.

Programo pasiklausyti neatsi
lankė ir mokyklos seserys.

Norėčiau dar paminėti ir tai, 
ką man teko matyti prie bažny
čios durų. Atėjęs prie durų pa
stebėjau staliuką su įžangos ti- 
kietais. Paklausęs sužinojau, 
kad įžanga yra $1. Man beluku- 
riupjant, štai ateina viena mo
teris, vedina visą buri kitų mo
terų ir mauna tiesiai Į bažnyčią. 
Tikietų pardavėjas užstoja joms 
duris ir prašo tikietus parodyti. 
Bet vedančioji moteris griebė jį 
už krutinės ir tėškė į sieną taip, 
kad tikietų pardavėjo ir akys 
pabalo. Tuo laiku vadovė ir vi
sas būrys moterų sugarmėjo ; 
koncertą be tikietų. Jei jos ne
mokėjo, tai kam man mokėti, — 
pamaniau ir pradėjau slinkti 
link durų. Bet pardavėjas man 
užstojo duris ir reikalauja tikie- 
to. Aš ir klausiu, kodėl jis tą 
moterį su tokia didele armija 
įleido dykai, o manęs vieno ne
nori įleisti. Jis ir paaiškino 
kad tos moters biją visi parapi- 
jonys ir kad ji niekur už ti
kietus nemokanti, biją gi prie
šintis, kad nepavaišintų kiauši
niais ir pipirais. Bet ji esanti 
gera katalikė ir tankiai einanti 
išpažinties. Užgirdęs tai sumo
kėjau dolerį ir nukiutinau j 
kertelę klausytis koncerto.

—.Ten Buvęs.

Lietuvos Mylėtojų Draugystė lai
kys savo mėnesinį susirinkimą šešta
dienį Balandžio 10 <1., 1926 m., 8-tą 
vai. vakare, Lietuvių Auditorium sve
tainėje. 3133 So. Halsted St. Ger
biami draugai, malonėsite visi laiku 
pribūti, nes turime daug svarbių rei
kalų dėl aptarimo,

— K. J. Demereckis, Rašt.

Lietuviu kriaučiy 269 lokalu A. 
C. of A. rengia koncertą ir balių 
nedėlioj, balandžio 11 d. Amalga- 
meitų Unijos svetainėj, 1564 N. 
Hebes St. Pradžia 7 vai. vakare. 
Bus gražus progranuis ir kiti pasi
linksminimai/ Visus kviečiame 
silankyti; įžanga gal bus veltui 
ha visai maža. —Komitetas.

a t 
ar

Sa-

Pranešimai
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI 5100.00? 
Atsakymas; $100.00 ant syk p

ASMENĮIJIESKOJIMAI
P A J IEŠKAU savo tėvo Juozapo 

Linkio, jis gyvenu Chicagoj. Jau 2 
savaitės kaip atvažiavau į Chicago Ir 
negaliu surasti. Jis pats ar kiti pa
žįstanti jį duokit žinią man, turiu 
daug svarbių reikalų. Duktė ONA 
BRUžIENfi-LINKlUTfi, 5423 South 
Spaulding Avė., Chicagc^ 111.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

APSIVEDIMAI
PAIEŠKAI’ sau draugo dėl apsi- 

vedimo 
nes 
kad ir neturtingas, bile tik protin
gas. Tik nedėtiem nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų, nes aš kitas die
nas dirbu.

5333 S. May St., Chicago, III.

ne senesnio kuip 40 metų, 
ir aš turiu 40 midų. Atsišauk i t

JiESKO KAMBARIŲ
kainba- 

valgj. 
g-včs

REIKALINGAS vaikinui 
ris; norėčiau kad pagamintų 
Bridgeporte ar aštuonioliktos 
apielinkėj. I’raneškil j 

Naujienų Skvriu 
321(1 S. Halsted St.

No. 39.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS ant rendos ant antro 

augščio. 4421 So. Tahnan Avė.

RENDAI parankus kambariai dėl 
vyrų. 725 W. IGth St.

PASIRENDAVOJA kambarys ant 
antrų lubų iš fronto. 4345 South 
Kairfield Avė.

Prašome brolių tll’bn nrtilllll gi
miniu Valerijono Anužio atsiliepti; 
yra svarbn.s reikalas. Kreipkitės į 
Naujienas, 1739 So. Halsted St., 
klausdami M. Jurgelionienės.

RLTMAS rendai vvrains. Garu šil
domas, maudynės, 2 lubos; 950 \V. 
33 St. Vakarais po 6 vai.

PAIEŠKAI' Bruno Dambrauskio 
ir Steiki Dambrauskaitę; girdėjom, 
kad gyvena Omaha, Nebraska. Tu-' 
rim svarbų reikalų dėl mirusioChicagos Lietuvių Draugijos 

vitarpinės Pašelpos susirinkimas Vladislovo Dambrausko praeitą me- 
jvyks nedėlioj, balandžio 11 d., kai'- • • • ” •
2 vai. po pietų, 
svetainėj. 1315 N. 
Nariai atsilankykite 
yra užsivilkę mokestis nepamirški
te užsimokėti. Taipgi ir nauji na
riai, kurie buvote pas dr-jos dak
tarą būtinai atsilankykite dėl ga
lutino priėmimo. —X. taikus, rašt.

REIKIA patyrusių šeimynų 
ir pavienių vyrų, darbas ant 
farmų prie cukrinių burokų, 
THE MICHIGAN SUGAR CO., 
$23 už akrą. Dykai į vieną pu
sę transportacija, suteikiama 
gyvenimo vieta. Del smulkmenų 
atsišaukite pas B. A. Hartz, Ve
dėjo Darbininkų Departmento, 
Michigan Sugar Company, Sa- 
ginavv, Mieli, arba 40 S. Halsted 
St., 2 fl., Chicago. 
------------——-------.............................- —

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

DIDELIS išpardavimus pianų ir fo
nografų. Musų vieta turi būt išvaly
ta dėl ateinančio naujo stako. Kai 
kurie pianui bus parduoti daug pi
giau negu mums patiems kainavo. 
Štai yra keletas pasiūlomų bargenų.

Coie pianas ............
Bauer piangs ............
Emerson pianas .....
7 upright pianai po 
Victor console .........
Eureka console ........

• Starck fonografas 
BeIIman grojiklis 
Pianistą grojiklis .
17 grojiklių už .......
Dykai prie kiekvieno grojiklio pia

no gražus beneius, 24 roleliai, 20 re
kordų prie kiekvieno fonografo. Mes 
priimsime $10 įmokėjimo bile už 
kį fonografą arba grojiklj pianų lai
ke šio didžiausio išpardavimo, 
statymas dykai. Ateikit anksti 
pasirinkimo. 
NATIONAL PIANO STORES, Ine.

2332 W. Madison St.

..... $85 
.. $69.50 
..... $49 
...... $25 
... . $45 
...... $69 
..... $23 

$195 
... $110 
... $265

ko-

Da
ilei

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui popierų ai karpų. Gečą alga.

Sangmnon Paper Grading Co.
1445 S. Sangamon St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGI penteriai prie 
imi malevojinio.

Alsišaukit greitai.
Bridgeport Painting Co.
3149 So. Halsted SI.

Tel. Yards 7282

na-

REIKIA patyrusio dešrų pardavi
nėtojo. Geri, progn tinkamam žmo
gui. 2310 So. Cravvfonl Avė.

DEŠRŲ pedlorių, pageidaujama pa
tyrusių. 2310 Cravvford Avė.

REIKALINGAS patyręs bučeris 
mokas angliškai, lietuviškai ir len
kiškai. 1301 So. 50th Ct.

Man reikia 2 švarių inteligentiš
kų lietuvių, pagelbėti man visą arba 
dalį laiko. Atsišaukit nuo 10 ryto iki 

tų dėl insurance išmokėjimo. Kreip- I)0 pietų ir nud 6 iki 8 vakare.
..... .< ‘rui7 Aidimi^ MR. OSTROWSKI

3227 So. Halsted St.
Zwenzek Polek kites |)us A Masalski, 3307 Auburn 
Ashland Avc.'Ave chicago, III.
laiku. Kurių.. /

Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 1 
laikys savo mėnesinį susirinkimų sek
madieni, Balandžio 11 dieną, 1 va
landą po pietų, Davis Sųuare Park 
svetainėje, prie 45-tos ir So. Paulinu 
gatvės.

svarbių

Malonėkite visi draugai ir 
atsilankyti, nes turime daug 
reikalų apsvarstyti.

— F. Matuzas, Rašt.

ATYDA 
Ponioms ir panelėms

Prašome atleisti, jeigu jūsų pa- 
tternai pasivėlins ateiti. Mat, kom-! 
panija, pildanti New Yorke jūsų 
užsakymus, reorganizuojama. Už 
savaitės antros viskas eis tvarkoje. 
Bukite kantrios, ir laukite. Atleis
kite. —Dora Vilkienė.

P. Grigaičio paskaita iš 
istorijos bus sekmadieny, 
11 d., 10:30 vai. ryte, lae-

Antra 
kultūros 
Balandžio 
tuvių Auditorijos mažojoj svetainėj. 
Visi kviečiami atsilankyti.

— Vis. Darbo S-ga.

Teatrališkas Kliubas “Lietuva” yra 
pakviestas į Roselandą sulošti “Kū
mučių Rojų”, Balandžio 18 d.xš- m. 
Dėlto visi dalyvaujanti tame veika
le aktoriai ir aktorkos yra kviečiami 
ant repeticijų, Penktadienio vakare, 
Balandžio 9 d., š. m., lygiai ant 8-ių 
į Davis Sųuare Parko svetainę. Mel
džiame nepasivėlinti.

— J. J. Palekas, Pres.

I Metinį Rožių Balių rengia draugy
stė Teisybės Mylėtojų, Nedėlioj, Ba- 
landžio-April 11, 1926 m., Chicagos 

j Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal- J 
sted St. Rožės bus duodamos veltui. 
Pradžia 6:30 valandą vakare. Kvie
čia visus.

— Komitetas
likusį gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka t 
lam tikra darbą. Praleisdami cen-'fįl) 9 
tą paskui centą, doleri paskui do-, Robev 
krio, mes greitai į 
šj'ntą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumė t juos į banką ar spulką? ___

Naujienų. Spulka. uždirba poemas Lietuvių B. ž. P. Kliubo, M. Mel- 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno* 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt ji 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA.
1739 So. Halsted St.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 
A. C. W. of A. mėnesinis susirinki
mas įvyks Pėtnyčioj, Balandžio (Ap- 

>, 1926, 7:30 vai. vak., 1564 N. 
' R°bey St. Daug svarbaus, taipgi vi- 

praletdžiama sj nariai net būtinai turit dalyvaut 
1 šiame susirinkime.

— A. M. Kadsel, Rašt.

Lietuvių Baltos žvaigždės Kliubas.
Balandžio 9 bus mėnesinis susirinki-

1 dažio svetainėje, tad kiekvienas na
rys nepamirškite būti, nes bus daug 
svarbių reikalų.

— B. Ž. P. K. Korės p.

Kliu-

Prakalbo*, Penktadienio vakare, Ba
landžio 9 d., Švento Jurgio parapijos 
svetainėje. Kalbės: St. Kodi«, J. Bag
donas, T. Stensel, Ed. F. Dunne ir 
kiti. Kviečiame visus atsilankyti.

— Komitetas

JVAIRĮJS SKELBIMAI
Tel. Yards 6728

Ar žadi Muvinties — 
—Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius furnišlus ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprūpinant anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dcl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

Tel. Yards 7282 
BK’DGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

PIRKIT PLUMBING.JT PLUMBING4 PAS MUS 
IR SUTAUPYKI! 35% 

Mes nardundame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co„ 
1637 Weet Division St„ 

netoli Marshfield

RAKANDAI
BARGENAI*

Pardavimui .išmuštas parloro se
tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9xlž karpetas, liampos, ra
šymui stalas, 6 tūbų radio setas, vis
kas kaip naują,] parduosiu pigiai.

5514 Drexe,l Avenue 
Tel. Hyje Park 7186

VARTOTI rakandai pardavimui už 
perlaikymą sandėly. Brighton Park 
Storage, 310J^y^38th Street.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai. Išvažiuoju į Lietuvą. Atsišaukit 
bile kada. 731 W. 18 St., 2 fl. rear.

Už- AUTOMOBILIAI

BAGDONAS BROS,
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling .

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studcbakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu
siu!

ir pil-

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

1). Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

Garfield Park L. V. ir M. P.
bo balius įvyks Nedėlioj, Balandžio 
(April) 11 d., 1926, M ėda ra Hali, 
4158 W. Van Buren St. Pradžia 6:30 
vai. vakare.

Bridgeporto Liet. Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo mėnesinis susirinki-1 
rmre įvyks balandžio lt d., 1 vutĮ 
po pietų, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halbtcd. Visi nariai bukite lai
ku, nes randasi daug dalykų ap
svarstymui. —S. Dilis, rašt.

MANsfield 7800
A. H. REGAN

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

4753 VV. Madison Street

STOGDENGYSTĖ
Jusįįj stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausiu ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. .1. 
Dunne Roofinį, Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Pitone Lavvndale 0114.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

4

Tel. Yards 0062ASMENŲ MOJIMAI i V. M* STULPINAS
—Parsiduoda 2 flatu. 6 kambar
JIEŠKAU brolio Kazimiero Spaus- 

tinaičio, pirmiau gyveno Dotroit, 
Mich.. o dabar nežinau kur. Jte pats 
arbk kas Ij pažįstu, malonėkite pra
nešti.

A. SPAUSTINAIT1S 
731 W. 18th St. 

Chicago, III.

Parsiduoda 2 flatų, 6 kambarių 
mūrinis namas, Parkholme-Cicero, 
vandeniu šildomas, arti elevator, 
rendos geros, už $14,800. InmokS- 
ti reikia $6,000. Likusius kai len
du. Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

3311 Sc Balsted Street

BARGENAI FORDŲ

Touring, roadster, coupe, sedanai 
ir trokai. Tie visi karai yra pertai
syti ir yra tikras bargėnas. Daugu
mas jų turi ekstra dalilj. Lengvais 
išmokėjimais. Autorizuoti Ford par
davinėtojai. Atdari vakarais.
GEORGE E. SHERMAN and CO.

1725 W. Division St.

PARSIDUODA Gram Bros, 
kas, labai pigiai, tik 1 metus 
totas. Panel body, išrodo kaip 
jas, pirmos klesos padėjime.

Kreipkitės:
4636 S. Paulina St. 

Simon Shulman

PARDAVIMUI

tro- 
var- 
nau-

40 Automobiliy įlipantis
Garadžius

Parsiduoda už pirmą teisingą 
pasiūlymų. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus, renda pigi. Kas 
norite gero biznio, taipgi mai
nysiu ant namo, loto, arba kito
kio biznio.

C. P. Suromskis & Co.
3352 So. Halsted St.

Boulevard 9641

PARSIDUODA restaurantas, ge
roj vietoj, biznis geras, renda $60 
į mėnesį; lysas 4 metams, 5 kam
bariai pragyvenimui. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

Kreipkitės:
5119 S. Wentwiorth Avė.

Tel, Boulevard 6322

NAMAI SOUTHVVEST 
Marąuette Manor

BARGENAI

PARSIDUODA bučernė, gera vie
ta. Cash, nėra knygelių. Kaina 
$1800. 5549 S. Kedzie Avė.

NAMAI-ZEME

GROJIKL1S pianas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis' valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta
las, da-bed lova, skalbinyčia, 9yl2 
karpetai, $22 li.unpa už $10.

4843 S. Michigan Avė.
Kenwood 2514

BARGENAI 3 FLATŲ
Jei manote pirkti arba staty

ti namų, pamatykit šitą 3 aug- 
štų namą, 7721 Hermitage Av. 
Octagon užbaigimo, franeuziš- 
ki langai, porčiai miegojimui, 
cementuota elė, kaina nupigin
ta, $22,500, cash $5000 Ahern 
and Mangan, 1542 W. 79 St., 
Stewart 0368

Labai aprubcžluota apielinkč, 5 
kambarių mūrinis bungalow, labai 
dideli kambariai, viskas moderniš
ka. Stikliniai ir su sieteliais užpa
kaliniai porčiai, su grindimis viš
kai, cementuotas skiepas su vaisių 
sandeliu, lotas 39yl25, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, šis narnas 
randasi bloko nuo 63 St. j ry
tus nuo Kedzie Avė. Tikrai vertas 
$10,060, įmokėti $3,000, kitus pagal 
jusi; norą. Nesivėlinkit prie šilo 
didelio bargeno.

.IOKDAN & COMPANY 
REALTOKS

3203 W. 63 SL Chicago 
iii:mlock ’i7oo

Ml’RINLS 6 ruimų cottage parsi
duoda; yra elektra, gasas, 7 pėdų 
aukštumo beizmentns, galima rui
mus padaryti. Kaino $1809 dėl mor- 
gičių.

Matyki! savininkų.
3642 Emerald Avė.

DIDELIS BARGENAS. Puikus biz
nis, delicattessen krautuvė už la
bai numažinti) kainų. Turiu parduo
ti greitai dėl svarbios priežasties.

5702 S. Raclne Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, visa arba pusė. Apleidžiu 
miestą. Gausit bargenų.

Kreipkitės:
10456 CorliHH Avė. 
Td. J’llllman 4264

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

|75 roleliai ir benčius, $5(1 cash ir 
pu $10 į mėnesį.

MIKOLAITLS, 
G512 So. Halsted St.

I-inos lubos

PARSIDUODA grosernė ir dcli
cattessen krautuvė lietuvių ir len
kų apgyvento] apielinkėj. Biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Parsi
duoda dėl partnerių nesutikimo.

Kreipkitės:
4606 S. Paulina St.

PARDAVIMUI saldainių ir cigarų 
krautuvė ant kampo. 2900 Lowc 
Avė.

PARDAVIMUI grosernė. Cigarų, 
saldainių ir visokių smulkmenų lai
koma. 4643 Went\vorth Avė.

PARDAVIMUI grosernė. Turi būt 
parduota greit. 624 W. 14th St.

DIDELIS išpardavimas skry
bėlių, einame lauk iš biznio, nes 
užsibaigė lysas. Skrybėlės ver
tos $1.98, dabar 48c-98c, pigiau 
negu mums kainavo. Ateikit 
anksti. 1302 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, labai geroj vietoj, lietuvių nuo 
senai apgyventi!, biznis geras, renda 
pigi. Priežastį pardavimo — patirsit 
ant vietos,

P. YURKUS
4518 So. Wood St.

BESTAURANTAS pardavi
mui, biznis senas, gvėroj vietoj, 
rakandai geri. Savininkas ap
leidžia miestą.

2404 So. Indiana Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. Kampinė vieta, su gyvenimo 
kambariais. 3337 So. Auburn Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė pigiai. Greitu laiku važiuoju 
j kilų miestų. 2801 S. Union Avė.

PARDAVIMUI delikatessen ir gro- 
semė, lietuvių kolonijoj; biznis senai 
išdirbtas ir geras.

4619 So. Hermitage Avė.

PELNINGAS BIZNIS
Parsiduoda bučernė ir grosernė. 

Biznis cash. Geroj apielinkėj, viso
kių tautų apgyventa. Turi būti par
duota greitu laiku iš priežasties li
gos. Parduosiu pigiai už pirmą tei
singą pasiūlymą.

3300 S. Ashland Avė.

, PARDAVIMUI cigarų, cigaretų, 
minkštų gėrimų krautuvė. Privers
tas parduot greit ir pigiai. Parda
vimo priežastis — du bizniai.

2491 Archer Avė.

Mainymui arba pardavimui
80 AKRU, Mouston, \Vis., 40 ak

rų išdirbtos, 40 akrų miško ir ga
nyklos, geri budinkai, noriu mies
te namo. 80 akrų \Veyerhouscr, 
Wis„ dėl vasarinių resorlų, 4Mi 
akrų prie ežero, 40 akrų girios, 
mainysiu į miesto namų. 100 akrų 
Morgan County Tennessec Aliejaus 
ir anglių žemėj, mainysiu j miesto 
namų, F. L. Mnjkn, 2705 S. Kolin

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mes, netoli South llnvcn, Mich., 7 
kambarių mimus, geras vanduo, 
Holand furnas, $4500 bnrnė, kaina 
lik 1M000, cash $1500, kilus išmo
kėjimais. Standard Moidding Co., 
812 Dix St. Haymarket 4665

G KAMBARIU rezidencija, paran 
ki transportacija, netoli mokyklos 
kaina $6500, cash $500.

KRAUTUVE ir 6 kambarių fin
tas, 50 pėdų lotas, 38 St. netoli 
Kedzie, $9500, įplaukų $90, cash 
$1000. Howard E. NValter & Co., 
3124 W. 63rd St., Chicago, iii.

NAUJAS mūrinis bungalow, 
su flatu skiepe, tik $7900, cash 
$1000, kitus po $50 į mėnesį, 
3332 S. Hamilton, netoli Mid- 
vvest teatro. Hough, 4213 So. 
Halsted Str.

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

Lafayette 6584, arba 2853

NAUJA 5 kambarių mūrinė bun- 
galow, karštu vandeniu Šildoma, 30 
pėdų lotas, viskas moderniška ir pil
nai užbaigta, kaina $8,000, išmokėji
mais.

7140 So. Maplevvood Avė.

NAUJA 4 kambarių mūrinė bun- 
galow, karštu vandeniu šildoma, 30 
pėdų lotas, kaina $7,000, išmokėji
mais. Atdaros dėl apžiūrėjimo die
nos laike ir nedėlioj. Savininkas ant 
pareikalavimo.

7204 So. Kockwell St.

FARM Ą parduodu iš priežasties 
senatvės. Farma yra pačiam mieste
lį, 204 akelių, 130 ariamos, kita ga
nykla ir miškas. Galvijų 11 štukų, 
2 buliai, 4 arkliai, 240 vištų, geri bu- 
dinkai, stuba 11 kambarių, didelė ku
tą ir kitoniški budinkai. Visokį pa
dariniai dėl išdirbi mo žemės. Del kai
nos $16,500. Platesnios informacijos 
kreipkitės laišku.

PAUL LYNCH 
Carney, Mich.

PARDAVIMUI 2 flatų, 6-6 kamba
rių, beržo trimingas, 1 metų senumo, 
gražiai dekoruotas, garu šildomas, 
ledaunės, gasiniai pečiai, prosinimui 
lęnta, įmūryta vana, geroj vietoj, ne
toli 3 karų Ijnijų, 2 karų garažas, 
$15,000. Savininkas 1 fl.

6110 So. Sacramento Avė.

4 FLATŲ mūrinis namas po 4 
kambarius flatai, aržuolo trimingai, 
pečiumi šildomas, 1 karo garažas, lo
tas 32x125, geroje vietoje, kaina, 
$15,000.

W. H. O’BRIEN
6006 So. Robey Street 

Republic 0174

SAVININKAS parduos greit 2 fla
tų namą, 4-4 kambarių, 5124 S. Troy 
Si., moderniškas, lotas 30x125, gat
vė cementuota, $10,500.

1 Vi augšto namas, 5231 S. Whip- 
ple 
kas.

St., 30 pėdų lotas, moderniš-

JOHN J. J1LEK 
5348 S. Kedzie Avė.

Prospect 6818PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė geroj vietoj: senas biznis, 
gyvuoją 15 metu. Pardavimo prie-1 GRAŽUS didelis kampinis lotas, 
žastis — važiuoju i Lietuvą. 1967,190x125, didžiausia bargenas dabar 
Ganalport Avė. Phone Roosevelt mieste, 1 blokas nuo elevalorio ir 
4396.

PIRMOS rūšies bučernė duoda, dviejų metų senumo 
Daromas geras biznis; geras 
nvs dėl lietuvio.

BUTCHER 
2410 W. 47th St.

parsi- 
vieta. 
pirki-

gatvekarių.
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St.
Box 731

GERAS PIRKIMAS

BARGENAS I Parsiduoda groser
nė, visokių smulkių daiktų. Nupirk
si! pigiai, nes apleidžiu miestą 
Lysas ilgus, 4 ruimui gyvenimui. 
Itl56 W, 32 St.

BRIGHTON Park 3 fl. po 4 rui
mus, muro, kumpinis namas; yra 
beizmentns, viškai ir maudynės. 
Parsiduoda už $9800 su $2500 cash. 

BRIGHTON Park 2 fl. po 5 rū
mus, modemiškas, muro namas už 
$11500 su $3000 cash.

5 RUIMU bungalov prie vienuo
lyno, savininkas maino ant dides-

’ nio namo ant Town of Lake. Taip- 
EXTRA PIGIAI, Pardavimui gi turime daug visokių namų už 

krautuvė, cigaru, tabako, kendžių cash ir ant mainu. Klauskit .I. P. 
ir visokių smulkių daiktų. 168 —‘ Stanko, 901 \V. 33 St. Tel. Yards 
107 St. Tel. Pullmun 902«. 4669.

PARSIDUODA medinis namas, 
netoli vienuolyno, 2 fialai po 4 
ruimus, lotas sale, 2 barnės ir ga
ražas, tik už $6,400.

Atsišauki! prie savininko.
J. RAKAUSKIS

7322 S. Oakley Avė.

PARDAVIMUI didelis lotas, neto
li nuo transporticijos, iš priežasties 
ligos, $260 įmokėti, kitus po $13 j 
mėnesj, Naujienos, 1739 S. Halsted 
SI. Box 732.

PARDAVIMUI kampinis lotas, 
gerame distrikte, 20 minučių nuo 
vidurmiesčio, Cicero, III. Yra visi 
įrengimai ir apmokėti. Turiu par
duoti greit. Naujienos, 1739 South 
Halsted SI. Box 733.

MŪRINIS bungalow, moderniš
kas, netoli parko ir šv. Kazimiero 
vienuolyno. Bušu ir gatvekarių 
transportacija, nebrangiai, 6525 S. 
Rocksvcll St.

SAVININKAS greitai parduos 4 
kambarių cottage; yra vana, gatvė 
cementuota ir apmokėta, kaina tik 
$4500, įmokėti $1,000 ir po $25 į 
mėnesį su palūkanomis, 3729 \V. 
65 St. Republic 5478.

7110 St. Lawrence Avė.
7 kambarių mūrinis namas, 

furnas šildomas, 1 karo gara
žas, 4 kambariai apačioj, 3 vir
šuj, skyrium galima išrenduoti. 
Našlė yra priversta parduoti. 
Galit pradėt veikt su $J50Q 
cash, kitus išmokėjimais arba 
gal paims lotą.

M r. Cox. Stcvvart 9430 
Room 201, 7855 S. Halsted St.

IŠSIMAINO lotas 50x200 pėdų la
bai augančioj vietoj, kur labai bran
gios rezidencijos. Mainysiu ant auto
mobilio arba grosernės. Veikite grei
tai. Po 7 vai. vuk., pirmos lubos.

J. J. P.
1630 So. 49th Avė. 

Cicero, III.

MORTGECIAI-PASKŪLDS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzae Avė., 

Lafayette 6738

AR JUMS trumpai su pinigais? 
Skoliname nuo $50 iki $300, sa
vaitiniais atmokėjimais. S. Osgood, 
2231 - Division St. Tel. Armitage 
1199.

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1648
M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

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

LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $30 j savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
j dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 9 vakare.

lllinois Phimbing Works
514 N, La Šalie St.


