
■■—iMmmnh———"■—•—I

The First and Greatest Lithudnian Daily in Ąmerica

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily N«w»

PUBLISHED BY 7JU L1THUAN1AN NEWS PU B LISH 1NG CO.. INC.
1739 South Halstcd Street, Chicago, 111 noia 

Teltphone Rooacvclt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
■ .II ■■ I ■ ■■■— ■ I    ■ * V———

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entered ai Mcond Clau Mattar March 7, 1914, at tha Poit Office of Chlcagtf, Dl., 
andai tha Act of March S, 1879.

VOL. XIII Kaina 3c Chicago, Dl. Antradienis, Vasaris-February 9 d., 1926 437 No. 33

Nusiginklavimo konferen 
cija atidėta

Kaltina Angliją dėl užimi 
Šimo rusę kurjere

Sovietai sako, kad užpuolimų 
ttaukiny netoli Rygos pada
lę ne paprasti banditai

Vokietija pasipiktinus Mussolinio
grūmojimais

Rusai įtaria Angliją dėl sovietų 
kurjero nužudymo Latvijoj

Tautę nusiginklavimo kon 
ferencija atidėta

Vokiečiai pasipiktinę 
Mussolinio kalba

Sovietų 
sako,

MASKVA, vas. 8. — 
valdžios spauda tiesiai 
kad nužudymas sovietų kurje
ro traukiny, netoli Rygos, bu
vęs padarytas ne paprastų 

tikslais. 
Latvijos

Kada dabar konferencija susi
rinks nuspręs Tautų Sąjun
gos tarybos susirinkimas

Italijos diktatorius smarkau
jąs, norėdamas žmonių dė
mesį nukreipti nuo smurto 
namie.

GENEVA, Šveicarija, vas. 8.
— Tautų Sąjungos tarybos pir
mininkas Scialoia oficialiai pa
skelbė, kad priruošiamoji tarp
tautinė nusiginklavimo konfe
rencija, kuri turėjo susirinkti 
kaip vasario 15 dieną, atideda
ma. Jos susirinkimo dieną nu-’ 
statys ateinanti tarybos sesija, 
kuri bus laikoma kovo mėnesį.

Tuo pačiu kartu taryba ati
dėjo ir Sąjungos nuolatinės mi- Vossische Zeiįung dėl to sako: 

“Vokietijoj nėra nė vieno po
litiko, gerbiančio savo vardą 
kaipo valstybininko ir šiandyk- 
ščio kultūrinio pasaulio nario, 
kuls drįstų tokiu tonu kalbėti 
apie Italiją, kaip kad p. Mus- 
solini, kalbėjo apie Vokietiją.”

Toliau Vokiečių respubliki-

BERLINAS, vas. 8. Vo
kietija laoai pasipiktinus Itali
jos diktatoriaus Mussolinio pa
sakyta parlamente kalba pra
eitą šeštadienį, kur jis arogan
tiškai gi ūmojo, kad “Itali ja, 
jei it.Kės. ne: siw< vėluvd i: 
P'utų Tiroliaus dar toliau į žie 
mins,” tai yra užgvobs iš Aus
trijos dar ir šiaurinį Tiroliu.

litarinės ir mišrios techninių 1 
ekspertų komisijos susirinkimą, 
kurs turėjo įvykti GeneVoj 
prieš nusiginklavimo konferen
ciją. )

Vokietija pranešė Tautų Są
jungai, kad ji pritarianti nusi
ginklavimo konferenciją atidė-1 
ti, bet tikintis, kari ji vis tik ninku laikraštis sako, 
susirinks prieš pt gūžės 15 die
na. 6

8 jurininkai prigėrė gar 
laivini sudegus •

8.MANILA, Filipinai, vas.
Jūrėse ties Siųuijor sala su

degė nedidelis garlaivis Atkin- 
son. Kiek žinia, aštuoni laivo 
įgulos žmonės prigėrė.

ties betgi tikimės, kad ke
lioms savaitėms praslinkus, kai 
Vokietija sėdės šaligrečia su 
Italija Tautų Sąjungos konfe
rencijoj Genevoj, valstybės ne
begalės vesti viena prięš kitą 

1 tokios antagonistinės politikos..
“Mes suprantame, kad Mus- 

solinio atakos galėjo būt dali
nai inspiruotos Bavarijos 
premjero kalba, kurioj jis kalti
no 'asisr.u^ cie 
i/jpiesijų Tiroliu j
U kalba negali būt pasiteisini
mas Mussolinįui dėl jo smarkii. 
išsišokimų. Vokietija tode 
mano, kad Mussolini jau per 

I keletą savaičių ieškojo preteks 
i to garsiai pasmarkauti, 
! galėtų vėl nukreipti

. vas. 5.'žmonių dėmesį nuo 
žinomas viešpatavimo jų pačių krašte.

vyKdorn
Vis dėl to

Amundsenas, polariniv 
kraštu tyrinėtojas, 

susirgo idant 
Italijos 
smurto

Roald Amuiudsen 
polarinių kraštų ^tyrinėtojas, 
stipriai susirgo. Daktarai* bijo, 
kad neišsivystytų plaučių įdegi
mas.

Smerkia vartojimą plie
no Spąstų žvėrims 

gaudyti
vas. 8.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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.

WASHINGT(>NAS, 
įžymios visuomenės 
jos, ta r Į) jų rašytoja 
Atlierton, 
bernatoriaiis 
Brvce Pinchot, 
toriąus žmona Ada Louise Elet- 
cher ir k., 
f visas Amerikos moteris, kyies- 
darnos jas stoti beudrou kovon ( 
prieš vartojimų plieninių spąstų 
žvėrinis dėl jų kailių gaudyti. 
Tokius spąstus moterys pa
smerkia kaipo žiauriausi gyvo 
sutvėrimo kankinimo įnagį. Sa
vo atsišaukime-jos kaistai pri
taria nesenai susikūrusiai tam 
tikrai “Anti-Steęl Traj>” Orga
nizacijai, kurios tikslas yra 
stengtis, kad kiekvienoj valsti
joj butų išleisti įstatymai prieš 
plieninių spąstų vartojimą me
džioklei.

Gertrude 
eunsylvanijos gu- 
žmona

Floridos sena

kaip kad aiškinanti 
į valdžia, Let tam tikrų žmonių, 
norėjusių pagrobti diplomati
nius sovietų valdžios dokumen
tus. Maskvos Prayda sako:

“Latvijos valdžia veidmainin
gai bando įtikinti, kad užpuo
limas musų diplomatinio kurje
ro buvęs tik kriminalinis dar
bas. Aišku betgi, kad banditai 
norėjo ne pinigų, bet sovietų 
valdžios diplomatinių doku
mentų. Pdts puolimas buvo ge
rai suplanuotas. Latvių trauki
nio policija savo neveiklumu 
puolikams padėjo. Ta piktada
rybė priima tarptautinio poli
tinio skandalo pobūdį”.

Kitas sovietų laikraštis, Na
ša Gazeta, sako: •

“Aišku, kad mes čia reikalo 
turim ne su paprastais bandi
tais, bet su kriminalįstais, vei
kiančiais sulig direktyvomis 
tam tikros didelės valstybės, 
kuri jaučias namie esanti Lat
vijoj, kaip kad Indijoj ir Egip
te. Mes kalbame apie Angli
jos įtaką Latvijoj. Ji yra ne tik 
ekonominė ir diplomatinė, bet 
ir politinė. Anglija stengiasi 
organizuoti rusų pabėgėlius ca- 
rininkus revoliuciniams pasi- 
kėsymams Pabaltos kraštų ir 
sovietijos sienose. Anglija, 
stropiai dabodama savo laivų, 
negali pakęsti Pabaltės valsty
bių linkimo į Rusiją. Tas išaiš
kina galimybę, kad banditų 
puolimas musų diplomatinio 
kurjero buvo sukurstytas Ang
lijos šnipų organizacijos Ry
goj.”

Beduinai padeda f rančų 
zams prieš Gružus

puolę sukilėlius šešiasdešimt jų 
nukovė ir atėmė jų arklius ir 
galvijus

BEIRUTAS, Sirija, vas. 8.
Praneša, kad beduinai, kurie 
iki šiol laikėsi neitraliai, ppolę 
sukilėlius Džebol Diuso srity ir 
juos sdmušę. šešiasdešimt .dru- 
zų buvę nukauta. Be to bedui
nai pagrobę druzų arklius ir 
galvijus.

' 'i '
Italai užėmė Džarabubo 

oazę Tripoly ,
vas. 8.ROMA, Italija, 

šiandie oficialiai 
kad Italijos kariuomenės dalis,

(.ornetta (pU|j;jnjnĮ<o Konchetti vadovau-

, išleido atsišaukimų Afrikoj

jamas, užėmus be jokių nuoti- 
kių Džarabubo oazę 'lYipoly, 

kurią Egiptas nesenai 
užleido Italijai.

METROPOLIS, III., vas.
, — Joppa miestely, dešimt my 
I lių nuo Metropolis, du banditai 
vakar vakare puolė 
State banką. Uždarę 
kasininką volte, plėšikai 
su 1,400 dolerių banko

[Pacific and Atlantic Photo]
Rudolph Valentino, krutamu jų paveikslų ai tįstas. Jis laiko 

šunį. Salia jo stovi jo brolis su savo žmona, o prieky brolio 
sūnūs.

Apipiešė Vilios kapa
Buvusio Meksikos bandito gal

va nuplauta; areštuota ame
rikietis ir meksikietis.

8.— 
api

vado, 
Vilios 

ir. pa- 
be gal-

nupiauta.

PAHRAL, Meksika, vas. 
Praeitą penktadienį buvo 
plėštas savo laiku paskubusio, 
1923 metais užmušto, Meksikos 
maištininkų ir banditų 
Francisco Vilią,, kapas, 
lavonas buvo- atkastas 
mestas, šalę kapo, bet 
vos. Galva buvo
Ties lavonu buvo paliktas raš
telis, kuriame sakoma, kad 
Vilios galva busianti pasiųsta į 
Columbus, N. M., kurį Vilią su 
savo banda buvo 1916 metais 
užpuolęs.

Del šitos biaurios piktadary
bės Meksikos vyriausybė areš
tavo vielą amerikietį,
Halmdahlį, buvusį kareivį, 
vienąv 
ralą. 
juodu 
kad j 
sikoj)

Emilį 
ir 

meksikietį, Albertą Cor- 
Suimtieji pasisakė, kad 
esą iš Los Angeles ir 
Du rango valstiją (Mek- 
buvę atvykę medžioti.

Rasta Maskvoj nužudy
ta moteriškė ne kuni- 

gaikščiutė
MASKVA/ivas. 8. Tyrinė

jimai parodė, kad nužudyta 
jauna moteriškė, kurios kūnas 
buvo rastas sniege < vienoj 
Maskvos gatvėj, buvo ne ku- 
nigaikščiutė Obolenskylė, kiip 
kad buvo pranešta, bet Elona 
Vasiljt vna Dubinskaja, kilus iš 
Vladimiro gubernijos. Iš veido 
ji labai panaši į Obolęnskytę:

Trys žmonės buvo liekai
• tai nužudyti

Liudininkas, kurio liudymais 
remiaatk jie buvo pasmerkti 
mirti, prisipažino^ melavęs.

t

NEW i ORKAS, vas. 8.
Nesenai buvo nužudyti [rys 
ne\vyork Iečiai, broliai Morris 
ir Josepli Diamond ir John Ka
rino, mirties bausmei pasmerk
ti dėl tariamo jų nužudymo 
Brooklyne 1924 metais dviejų 
banko pasiuntinių apiplėšimo 
tikslais.

Byloj svarbiausiu prokura
tūros liudininku prieš kaltina
muosius buvo kaž-koks Ni- 
eholas Lueiano iš Bavonne, ir -* l ‘
tik jo liudymais remiantis kal
tinamieji buvo teismo pripažin
ti kalti ir pasmerkti nužudyt. 
Ir nežiūrint visų trijų pasmerk
tųjų gynimos iki paskutinės va
landos, kad jie nekalti, jie bu-

Vėliau betgi lasai liudinin-. 
kas L.uciano buvo paimtas na
gai) dėl kreivos priesaikos ii 
neteisi ik.o liudymo. Iš karto jis 
pynėsi
kad esąs kaltas ir. kad liudiję 
neteisingai.

bet dabar prisipažino,

Portugalijos maištinin
ku vadai ištremti

LISABONAS, Portugalija, 
vas. 8. Andai bandyto revo
liucinio sukilimo Portugalijoj 
vada* tapo'ištremti į Azorų sa
las.

APIPLĖŠĖ BANKĄ

h)

NUŠOVĖ PAČIĄ IR PATS 
GALĄ PASIDARĖ

Joppa 
banko 

išdūmė 
pinigų.

VINCENNES, Jnd., vas. 8.— 
Praeitą šeštadienį čia siautė 

I didelis gaisras, sunaikinęs kele- 
SIOUX CITY, la., vas. 8. — tą įstaigų miestelio verslo een- 

Apdegė St. Thomas episkopalų tre. Ugnies padaryti nuosto- 
bažnyčia. Ugnies padaryta ža- liai siekia per 300 tūkstančių 
los apie 10 tūkstančių dolerių; Moterių.

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro spčjikas šiai dienai spė
ja: . '

Didžiumoj apsiniaukę ir ne
nusistojęs oras; gali būt lietaus 
ar sniego; nedidelė temperatū
ros atmaina; vidutinis mainą- 
sis vėjas.

- Vakar temperatūra viduti
niškai siekė 34® F.

šiandie saulė teka 
džiasi 5:15 valandą.

ST. LOUIS, Mo., vas. 5.
Ed uermes, 67 metų, susikivir
čijęs su savo 61 metų žmona, 
nušovė ją, o paskui pats nusi
šovė. Juodu dar tik trys mėne
siai kaip buvo vedę.

Apiplėšė geni b lėlius

6:54, lei
■

BENtON, III., vas. 5 West 
City du banditai įsiveržė į vie
ną gembleriavimo salę, sustatė 
visus ten buvusius asmenis 
prie sienos ir, laimėję iš jų 
daugiau kaip 2,000 dolerių pini
gais ir graznomis, pabėgo.

1,400 neteko darbo ka
syklas uždarius •

WEST FRANKFORT, III., 
vas. 8. — Old Ben Coal korpo
racija uždarė neapribotam lai
kui dvejas savo kasyklas: No. 
9, \Vest Frankforte, ir No. 12, 
Christopheie, kuriose bendrai 
dirbo 1,40(1 darbininkų. Visi 
tie angliakasiai dabar neteko 
savo darbo, ir nežinia, kaip il
gai turės priverstinai švęsti.

Kasyklų administracija sa
lio, kad kasyklos tekę uždaryti 
dėl stipraus rinkos sumažėji
mo.

Ar kitos kompanijos irgi pa
seks Old Ben korporacijos pa
vyzdžiu, kol kas nėri žinio 
bet žmones aplamai labai susi
rūpinę. Keturios , kitos Old 
Ben kasyklos Fratoklin kauntėj 
dar dirba. y-

Laivas paskendo; įgulos 
žmonės išgelbėti

Kritinga Lenkijos univer
sitetų padėtis

VARŠUVA, sausio 18 | Eltai.
— Varšuvoj įvyko lenki jos uni
versitetų rektorių kongresas. 
Tartasi dėl padėties, kurion pa
teko universitetai, sumažinus 
jų biudžetą. Rektorių delegaci
ja aplankė Skrzynskį, kuriam 
pareiškė, kad visi universitetai 
turėsią /užsidaryti, nes jiems 
duotų lėšų neužtenka net ku
rui ir šviesai. Skrzvnskis ven-♦
gęs duoli atsakymą. '

VARŠUVA, sausio 16 [Elta .
— “Robotnik” praneša, kad 
dėl lėšų stokos uždaromas Poz
nanės ir dar vienas universite
tas. Katedrų skaičius sumažina
mas visuose universitetuos.

Iš Varšuvos universiteto 
bėga studentai

VARŠUVA, sausio 14 [Eltaj.
— Del lenkų vyriąusybės nu
tarimo nebemokėti stipendijų 
studentams, iš Varšuvos univer
siteto išeina apie 400 studentų.

NEW YORKAS, vas. 8.
Jūrėse ties Nevv Jersey susi

dūrė tankų laivas Ardmore su 
valku Wellington. Pastarasis 
buvo taip skaudžiai sužeistas, 
kad neužilgio paskendo, i Visi 
aštuoniolika jo Įgulos . žmonių 
buvo išgelbėti.

Įdūkęs pacientas nušo
vė tris gydytojus

MASKVA, vos. 8. — Vienas 
įdūkęs pacientas, Stepan Lo- 
gačov, darbininkas, nušovė tris 
žymius Maskvos gydytojus, 
pas kuriuos jis gydėsi nuo ner
vų ligos. Nušautieji yra dr. 
Naum Maizel, dr. Mozės Mel- 
čarsky ir dr. Emil Hiršfeld. 
Nušovęs juos Logačov ir pats 
nusižudė.

KALINYS SUŠAUDYTA

Lenkai bėga iš Vilniaus 
srities atgal į Lenkiją .

VILNIUS, saus. 18 [Elta,. 
Vilniuj jaučiama ' nepaprasta 
pinigų stoka. Nuosavybės kai
na tiek krito, jog Vilniaus mies
to centre už 1096 dolerių gali
ma pirkti 3 aukštų murini 4a- 
mą. Provincijoj už 500 dol. ga
lima pirkti 30 ha. žemės su 
trobesiais. Mieste pastebėta, 
kad tie Varšuvos ar Galicijos 
kukai, kurie 1922 ir 23 n j at
vykę čia apsigyveno, dabar me
ta viską ir kraustosi atgal į 
Lenkiją. Užtat miestas tuštėja 
ir vis daugiau atsiranda tuščių 
butų ir kambarių.

Ciepliako Vilniuje nesu
tiks nei lietuviai 

nei gudai
SALI' LAKE CITY,. Utah, 

vaš. 5. Valstijos baudžiama
jame kalėjime Helpere, Utah, 
šį rytą buvo sušaudytas Ed. 
McGowan, negras, mirties bau
smei pasmerktas už nužudymą 
vieno balto žmogaus.

Pavogė bažnyčios varpą

BL00M1NGT0N, 111., vas. 5. 
_  Western Avenue Communi- 
ty bažnyčia ką tik parsigaben- 
'bi,o nąuj-i varpą, kurs turėj< 
ijul įkeltas bažnyčios bokštai:, 
f ra1 'tą na..,; v -gys Įsilaužė 
vieton, kur varpas buvo padė
tas, ir pavogė jį.

VIILNIUS. saus. 14. [Elta .— 
Areivyskupas U.iepliakas, kurs 
dabar vieši Amerikoj, į Vilnių 
atvyks kovo mėnesį. Lenkai su 
vyskupo Michalkevičiaus žinia 
jau yra sudarę tam tikrą suti
kimo komitetą, į kurį nėra pa
kvietę nei lietuvių nei gudų.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

HONOLULU, vas. 8. Maui 
saloj ir Honolulu vakar vidur
dienį buvo jaustas ątiprus že
mės drebėjimas, tęsęsis apie 
minutę laiko. Žalos rods nepa
daryta.

Garantija 
Greitumas 
Pigumas

Per Naujienas siunčiami pinigai Lie
tuvon yra pilnai garantuojami, greitai iš
mokami ir pigiai įkainuoja.

Per Naujienas galima siųsti pinigus 
dovanoms, paskoloms ant vekselių, pasidė- 
jimui i banką, pirkimui nuosavybių ir vi
siems kitokiems reikalams. Galima taipgi 
siųsti doleriais arba litais ir visokio dydžio 
sumomis.

Naujienos visuomet suteikia gerą pa
tarnavimą kaip vietiniams, taip ir kitų 
miestų lietuviams.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Jeigu Jums Nusibodo
Paprastumas...

TANKIAI tenka išgirsti apie kokį nors 
žmogų, kad: “savo laiku jisai buvo 

smagus vyras.”
Ir apie kokį nors išdirbinį “kad tai buvo 
vienos dienos sensacija.“
Helmar rūkomas ir mėgiamas per virš 20 
metų. Milijonai žino ir labjau jį mėgsta 
negu paprastus cigaretus. Helmar yra čia, 
kad pasilikus.

Susipažinkit su

Helmar
♦ V •

Karaliene Žymiausių Cigaretų

BALIUS - BALIUS - BALIUS
_ , Rengia

LIETUVIŲ VAKARINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠĖLTOS KLIUBAS

■ Subatoj, Vasario 13,1926
MILDOS SVETAINĖJE

/5fŽ2 So. Halsted Street
Pėdžia 7:30 vai. vakare

Vyrams tikietas 50c, Moterims 25c
Tie kurie atsilankys į balių gaus puikią dova

ną — galės dykai įstoti į kliubą.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigą Siuntimo Skyrius gavo prane
šima iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad siu- 

• stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
5647—Daratai Jakaitienei 
5652—E^bietai-Petrulienei 
5655 — Broniai. Daukantienei'
5664 —Emilijai Pranu Šiene i

11908 Onai Grigutytei
11914- Vincui česnaičiui
21065 Antanui Latanauskui
21066 Barborai Sebastijonienei 
21071 Cicilijai Beišinuitei 
21172 Petrui Karpiui

i 21077 Teklei šelauskienei
5670 Teodorai Ližienei
5656 E. Karsokaičiui

11950 Martynui Dapkevičiui
5619 Juzefai Nemovičaitei
5628 Antanui Kazlaiskui
5646 Juozui Kepeniui \
5650 Antaninai Bukauskienei
5655 Baltramiejui Audri jonui 

24304 Viktorijai Baubikei

Sveikatos Dalykai
AŠARŲ NAUDINGUMAS

D-ras Neidenbaumas viename 
savo veikale paduoda origina
lu teoriją, aiškinančią ašarų 
reikšmę gyvenime. Yra ryšiai 
tarp išorinės ir vidujinės krau
jo cirkuliacijos galvoje. Galvos 
sniegenų kraujo apytaka stam
biais ir smulkiais kraujo išsi
šakojimais susisiekia su veido 
kraujo apytaka. Veido raume
nų judėjimas, nepastovus įtem
pimai kraujo indų ir staigus 
jų išsituštinimas padauginu ii 
pamažina galvoje kraujo. Emo
cijų grimasos takiu bud u pa
reina nuo to ar kito kraujo slė
gimo į veido ir galvos indus. 
Bet kode! gi žmogus verkia? O 
verkia todėl, kad ašarok kliu
do kraujui grįsti į <negenis. 
Ašarų liaukos, kaip žinoma, 
maitinasi ašarų arterija^ vaiz
duojančia gana stambia šaka 
žiūrinčios, savo eilėje, priklau
sančiai vidujinei, miego. Ka
da verkia, visas ašarų kiekis, 
tiesioginiai pasistato krauju 
ašarų arterijos. T. y. išliktų
jų vanduo, baltiniai ir kiti che
miški dalykai atsiranda liesio- 
ginėn kraujo sniegenų sąskai
tom iš čia ir kyla verkimo pro
cesas. Smegenų kraujas nustoja 
dalį savo nuosunkų ir veikia, 
atsiranda kai kuris vidujinis 
kraujo laidinius, kas nuramina 
ir numarina centrus keletui mi
nučių ir suteikiu palengvinimų 
tani, kurs verkia. Štai kodėl 
ašaros taip palengvina sielų, 
pagalba aukščiausių centrų, 
ateinančių j pagalbų, laike ne
laimės. ši teorija taipogi aiš
kina. ir apie ašaras nuo džiaug- 
snio^ Laike džiaugsmo ir su
sijaudinimo labai pasididina 
inervacija ir cirkuliacija. Šiuo 
momentu ašaros suteikia sma- 
geninę cirkuliaciją ta„ kas juo
kiasi ir kas perdaug sukelia 
džiaugsmą, naudingų veiksmą 
keliu to palies kraujo leidimo.

• —N?

Ar jus žinote, kad —
Nesenai prekybos '.ty ' komercijos 

delegacija iš Lietuvos nuvažiavo 
Maskvą. Iš viso Lietuvos delegati 
yra 20 asmenų, Dabkevičia yra tos 
delegacijos pirmininku. Ai- jus žino
te, kad Helmar cigaretai turi savy
je Turkišką tabaką, kuris yra žino
mas visame pasauly kaipo geriausias 
tabakas dėl cigaretų. Kelmavai yra 
visai gryni ir supakuoti j popieri
nius bakselius kad nelužtų.

Daktarai išmoksta naują 
, būdą gydymo

Yra puikiausias dalykas ką šis gydy
mas teikia dei silpnų, nervingų, 

nusilpusių, nusiminusių vy
rų ir moterų

Jei jūsų gydytojas dar nėra jų už
sakęs jums, tik nueikite pas aptieko- 
rių ir gaukite tą naują gyduolę Nu- 
ga-Tone, ir pabandykite ją. Jus tie
siog nusistebėsite, kaip greitai jąs 
pradėsite jaustis geriau. Ji padaro 
darbą ir padaro greitai. Nieko nėra 
goresnio dėl prasto virškinimo, vidu
rių ir žarnų nesmagumo, vidurių už
kietėjimą, galvos skaudėjimą ir ne
sveikų kepenų. Ji suteikia gyvenimą 
ir stiprumą silpniems ir nuvargu
sioms nervams ir muskulams. Skai
tytojai šio laikraščio suras, kad Nu- 
ga'*Tonp yra puiki gyduolė tokiuose 
atsitikimuose. Ji yra taip paprasta, 
maloni ir veikianti, kad j keletą die
nų jus busite nustebę kaip daug ge
riau jus jausitės. Jos atnaujins jū
sų stiprumą ir vikrumą ir padaugins 
kraują, , nervus ir sustiprins kūną 
greitai, suteiks saldų, gaivinantį mie
gą ir sureguliuos skilvį ir žarnas la
bai gerai. Išdirbėjai Nuga-Tone ži
no labai gerai, kad ji suteiks jums 
tiek daug gero ir jie įsakė visiems 
aptiekoriams duoti jums guranti ie 
arba pinigus grąžinti, jei jus neuŽ- 
ganėdins. Žiūrėkite garantiją ant pa
kelio. Rekomenduojama, garantuoja
ma ir parduodama pas visus aptieko- 
rius.

BOHEMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

PuriTan 
Malt 
/ j » <•

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAI 
GERIAUSIAS

Geriausios 
rųšies 

Reikalaukite nuo bi
te kokių pardavėjų

NAUJIENŲ
Didysis Metinis

l v y n & ;

Sekmadieny, Kovo 7, 1926
Ashland Boulevard Auditorium

Askland Boulevard ir Van Buren St.

Pradžia lygiai 6tą vai. vakare
I

Visi ir visos jau dabar pradėkite ruoštis koncertan

Naujienų Ekskursija 
LIETUVON

Gegužio-May 15 dieną, 1926
* 5 I- I 1 ’ V . '

- ‘r ■

*G»< <

- ‘r ■

WHlTE STAR Linijos Laivu MAJESTIC
Ši ekskursija bus viena iš įdomiausių, nes keleiviai pokeliuj į New Yor- 

ką turės progos aplankyti ir pamatyti puikias vietas ir po vadovyste ir prie
žiūra gero Naujienų palydovo parvykti Lietuvon.

Pradėkite ruoštis tuojaus ir dalei skite mums aprūpinti jus reikalingais 
dokumentais. Del Jūsų patogumo iškirpkite ir prisiųskite čia paduotą kupo
ną, o Jūsų reikalai bus aprūpinti, nežiūrint kur gyvenate.

NMUIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, Illinois

1 HEMORAIDAI
(pilfc)

Gydome Be 
Operacijos

' Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados .be operacijos, skausmo, plo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį išgydomo vienu sykiu

Neišgydom — Nemokat 
Išcgzaminavimas ir *patairymai 

dykai

Parker Health Institute
738 W. Madison St.

Cor. Halsted St.
2-ras augštas

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare | 
Nedėldieniais—nuo 9 iki 12 ryte. .

- -_________________ >

Išgydė jo rupturą
Ai Įgavau didelę rupturą, kuomet kė

liau didelę skrynią keletą metų atgal. Dak
tarai sakė, kad aš būtinai turiu daryti 
operaciją. Diriai man nieko negelbėjo. Pas
kiau ai daaižinojau apie\ tok| dalyką, ku
ria greit iigydė mano rąpturą. Jau kele
tas metų praėjo, o mano rupturą dau
giau nepasirodė, į>et vienok aš dirbu sun
kų darbą kaipo karpenteris. Nedariau ope
racijos, neeutrukdžiau laiko, -nebuvo tru- 
beTio. Ai nieko neturiu pardavimui, bet 
auteikalu jums pilnas informacijas, kaip 
išgydyti rupturą be operacijos,'- jei man 
parašysit. Eugene M. Pullen, Carpenter, 
277 M. Marcellus Avė. Manasųuan, N. J. 
Iškirpk it š| straipąn| ir parodykit kitiems, 
kurie turi rupturą — jus gal išgelbėsit jų 
gyvybę arba sustalalysit skausmus, praša- 
linsit rupeatj ir pavojų operacijos.

11 —

• Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

LIGAS

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

sta?
. Ar kvaišta galva?

Ar matote kaip ir plukančius 
taškus ?

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

se?
Ar yrą balta dėmė ant vokų?

Or. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canai 0523 •

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

. KUPONAS
Sausio ..........................     1926

GERBIAMIEJI: —
Aš norėčiau keliauti JJetuvon $u Naujienų 

Ekskursija ir. norėčiau žinoti visas informa
cijas apie prisireftgimą. Aš esu piliečiu Ame
rikos (ar) Lietuvos ir noriu grjžti atgal. Ko
kie dokumentai man reikalingi?

Vardas ir pavardė ............. /.................. /.......
Achosas ........ ...................................... ?............... '..
Miestas ir valstija, ........... ..................................

DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimtį metu D r. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi - ' ;

Kraujo, Odos, Inkstu, Pūsles 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su Eksper
to gydytojo pagclba.»
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
gelbės yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.

•Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Darodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakaro. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Likčcriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd StM Chicago
Phone C*uaJ 2591
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[korespondencijosĮ
at-

ko-Skundo rezoliucija

Lietuviai Advokatai
Bet vis tik reikia

Worcėster, Mass,
3101 So. Halsted St
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolągiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyi- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.'

Už dyką pa 
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote- 

i rims ir mergi 
nomg kreipki 
tėK, o rasite pa- 
gelbą.

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

Metiniame \ susirinkime Su
sivienijusių VVorcdster Lietuvių 
Draugijų, 13 d. sausio. 1926 m., 
išklausius raportus
komiteto’ iš darbuotės 
1925 m., paaiškėjo, kad parei
kalavus centro valdybai Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
paskolos, suteiktos musų na
mui trys metai atgal, tai yrą 
astuonių tūkstančių dolerių pir- 

. mam morgičiui. ta suma pini
gų tapo gauta iš vietinio Peop- 
les Savings banko ir visa skola 
su nuošimčiais, Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje tapo atly-

Iš raportų taipgi paaiškėjo, 
kad gavimas paskolos iš Susi-

i vienijimo Lietuvių Amerikoje smaugti, 
trys metai atgal, gavimas na u- lĄokėjimo 
jo mortgičiaus iš banko ir pa- mums vos trys metai atgal, 
darymas naujų dokumentų, pu-, .».•
darė mūšų pastogėj nuostolių dentas SLA 
apie keturius šimtus dolerių,

paskolos

1

Kad priparodžius, jog prezi- 
p. Gegužis, per i 

apie keturius šimtus dolerių, “Tėvynę” melavo, čia pažymini’ 
vien tik per negražų pasielgimą | vardus draugijų, kurios musų 
centro valdybos SLA. 'namą užlaiko ir sudaro Susivie-

Neužtenka to, prezidentas ,-ni j tįsios VVorcesterio Lietuvių 
SL. Amerikoje, p. Gegužis, ku- Draugijas: 1) šv. Kazimiero
ris ypatiškai būdamas VV’orces- draugystė, 2) Lietuvos Sūnų
teryje, užtikrino musų komite- draugystė, 3) Lietuvos Dukte-
to narius tos paskolos prailgi- ’ V 'draugystė. 4) 57-ta kuopa
nimu kitiems trejiems me- Susiv. Liet. Amerikoje, 5) “Ai
tams. dabar apšmeižė musų'do” Choras, 6) 2-ra kuopa Lie- 
labdaringas organizacijas ir'tuvių Moterų ITogresyvio Su 
musų Tautišką Namą, melagi n-į vienijimo. 7) 34-ta kuopa A- 
gai pareikšdamas “Tėvynės” Į merikos Darbininkų Partijos, 

• 11 num. 1925 m., buk ta pas
kola buvo duota “VV’orcesterio 
komunistams” ir gal todėl ją 
atsiėmė, pavesdami tuos pini
gus vartojimui privatiškų biz
nierių. pavyzdžiui “Vienybės 
Lietuvninkų”, už tą patį ntię- 
šimlį.

ir atgal S24K3 
iki $215, j Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MaJESTIC', didžiaiAsiaa pasauly, 
OLYMEIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PrrTSBDRGJl, ARABIC siūlo grei
tą kelionę j ( herl>ourg, Southatnpton, 
Antwcrp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 3-čio| klesos keleiviai 
gauna i---------- -------------- ----- --
keturiems ar šešiems Žmonėms, 
togumai, puikus maistas i 
gumas.

siženge prieš lietuvystę ir už

traukė žmonių neapykantą 
prieš patį garbingą Susivieni
jimą Lietuvių Amerikoje, kur 
mes sumokame pinigus ir tą 
brganizačiją augihame.

Sudėjus tą viską į krūvą, ta
po nutarta: išnešti ir’ pasiųsti 
Amerikos lietuvių progresyvei 
spaudai musų skundą ant, da- 

atakirus" kambarius "dviem?, bartinės valdybos Susivieniji- 
išms. P»-tmo Lietuvių Amerikoje už pa- 

ir manda- . • j| darytas mums skriaudas. Te- 
Kreipkitės prie mus vietinių agen- gul balsas musų skundo pasie

tų arba '

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St_ Chicajro. III.

Ten ir iš LIETUVOS
• per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių ' 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms
TEN IR ATGAL TIKIETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
Orbą prie vietinių agentų

MRS. V. AGLYS
Dressmaking & Millinery

7017 So. Western Avenue 
Tel. Prospect 8289

Darome moteriškas dresęs 
gal orderio; užlaikome gatavų
darytų naujausios mados. Darome 
Hemstitching, (lupikus, Skrybėles* 
ir įsodiname Rhine Stones po 30 
ir 50 centų už tuziną.

pa- 
pa-

Tel. I>afayette 4228
Plumbing’, Heating’

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patamapju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 3«th Chicago, UI.

Todėl šis metinis ir visuoti- 
Inis susirinkimas Susivienijusių 
jtVorcest^rio Lietuvių Draugijų 
ir šėrininku, žinodamas, kad 
musų pastogė yra vienintelis 
VVorcesterio Lietuvių 'l'autiškas 
Namas, valdomas devynių skir
tingų organizacijų ir šimto še- vardą visuomenės akyse, kad 

stovinčio šiasdešimt penkių pavienių šiandie kiekvienas žmogus jau-, 
per (ypatų — šėrininku, nėra savas- čiasi skaudžiai įžeistas, jeigu i 

timi jokių “komunistų” ar kito- kas jį neteisingai pavadina “ko
kių politiškų organizacijų. Nea’ftiunistu.” Todėl dalinai yra su

prantama, kodėl VVorcesterio 
draugijų rezoliucija yra para
šyta tokiu aštriu tonu. Antra 
vertus, SLA. valdybos atsisaky
mas prailginti paskolą bendro-

durys įstojimui į šią organiza
ciją yra atdaros kiekvienai do
rai lietuvių organizacini i, ar 
tai pavieniam doram lietuviui.

Musų l'autiškas Namas, pa- ...... ,,.....o..... ,____ v... .......
gal čarterį šios organizacijos, ■ vei, kuri valdo Lietuvių Svetai- 
yra labdaringa įstaiga, kur nę Worcesteryje, išrodo pusėti- 
randasi gražus knygynas ir nai keistai, kuomet ta pati val- 
vaikų mokykla, ir todėl yra dyba duoda nepalyginamai 
paliuosuotas nuo mokėjimo desneš paskolas kitiems 
miestui taksų; tada kaip cent- niams. 
ro valdyba SLA. bandė pa- stelbti-, 

pareikalaudama at- riai padarė stambią klaidą, iš
duotos Į margindami savo raštą kolionė- 

mis. Jeigu butų apsieita be tų 
“begėdiškumų” ir panašių epi
tetų, tai draugijų komiteto 
skundas butų galėjęs padaryti 
daug didesnį įspūdį visuomenei. 
Kuomet vienos organizacijos 
viršinirikai kalba apie kitos or
ganizacijos viršininkus, ir dagi 
viešai, lai kalba turi būt rimta.

ir 9) Wor- 
Apšvietos

šėrininku•»

Lietuvių Sekcijos, 8) 11-ta kuo
pa Amer. Lietuvių Darb. Lite
ratūros Draugijos 
cesterio Lietuvių 
Bendrovė.

Pavienių narių 
taipe randasi Dr. Matulaitis ir 
Dr. Jonikaitis, iš Detroit, Mich. 
ir Dr. Zunvell iš Worcester, 
Mass. Taigi sprendžiant vien 
tik iš viršminėtų vardų ir fak
tų, kiekvienam gali būti aišku, 
kad pasielgimas centro valdy
bos ir prezidento Susiv. Liet. 
Amerikoje, p. Gegužio, yra be
gėdiškas ir neišteisinamas.

J. I’etkunas

kia gilias mintis visų narių 
i Susivienijimo Lietuvių Ameri- 
(koje ir tegul jie sprendžia ir 
Į būna teisėjais.

Valdyba Susivienijusių Wor- 
cesterio Lietuvių Draugijų:

Pirm. J. J. Kalakauskas 
Vice-pirm. A. J. Mileuskas 
Ižd. A. J. Rutkauskas 
Iždo sekr.
Prot. sekr. Ig. Lazaravičia
Kasos globėjai: V. Navikas ir 
Ignas šupenas.

P. S. Komitetą ir Board Di
rektorius, VVorcesterio Susivie
nijusių Draugijų sudaro 15 
ypatų, Jųjų tarpe randasi vos 
tik du nariai, kurie priguli prie 
Darbininkų (komunistų) parti
jos 34-os kuopos, Amerikos 
Darbininkų Partijos, lietuvių 
sekcijos, tai yra VVorcesterio 
kuopa, kaip man yra žinoma, 
turi vos tik apie 18 narių išvi
so; tada kaip musų draugijos 
ir pavieniai šėrininkai sudaro 
apie 1500 narių.

Taigi, ar čia galima rasti pa
mato pasakymui, buk ta pas
kola buvo duota “komunis
tams“, kurie valdo musų namą 
ir Suvienytas Draugijas?

Tiesa, musų komunistai turi 
daugiau savo- parengimų, negu 
|kas kitas, bet už kiekvieną pa
rengimą jie užsimoka ir padaro 
namui daugiau įplaukų. Vienok 
tas nereiškia, kad jie valdytų 

'musų namą ar Draugijas.

, Aš nežinau, iš kur preziden
tui, Susi v. Lietuvių Afneriko 

Ije, p. Gegužiui ir visai Centro 
Valdybai prisisapnavo toki non-' 
sensai, kad išdrįso r-u wUSo5 
per “Tėvynę” tą paskelbti.

—Stasys V. Bakanauskas, 
Narys rezoliucijos komisijos.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS.

nėra. Yra tik žvaigždės Kliu- 
bas, susitveręs iš 12 šeimynų. 
Kaslink baliavojimo “ne visai 
sausai”, tai irgi netiesa, l’žtik- 

net viešai | rinam, kad Vabalninkietei sau
sinti kliubą dar neteko.

Si korespondencija lapo 
šaukta susirinkime sausio 
d. ir tam išrinkta tam tikrą 
misiją. — Komisija.

Savo nešvariais darbais ko
munistai taip supeizojo savo

di- 
biz- 
pa- 

kad rezoliucijos auto-

So. Omaha, Nebr
Naujienų nr. 293 tilpo netei

singa korespondencija iš So. 
Omaha, po kuria pasirašė Va- 
balninkietė. Joje neteisingai 
rašoma apie “dvylikos apašta
lų” kliubą. lokio kliubo visai

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Soredoj ir F’Striyčioj nuo 9 iki G 
Nedalioj nuo IO ryto iki 1 v. p. p.

Prancūziško

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

No. 2658

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

2658

_ _______ _______ L. styliaus 
suknelė. Paprasta, graži ir elegan
tiška. Gražiai išrodys iš margo šil
ko su juodu kaspiniu.

• Sukirptos mieros *16 metų ir nuo 
86 iki 44 colių per krutinę.

36 mierai reikia 3Vi yardų 40 co
lių materijos ir yardo 27 colių 
materijos aprfiuvimui.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No...........—
Mieros ..............—........ per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

{Miaataa ir valat.)
■ ■■■■■ I U

BULGARIAN ŽOLIŲ 
{ ARBATA

(Pirmiau vadinosi kraujo arbata)
Vaitokit ją karštą eidami gulti dėl 

prašalinimo slogų, <lel sustiprinimo 
kepenų, dėl reguliario ėjimo Ipuk. 
Bulgarijm Žolių Arbata yra padary
ta iš grynų žolių. Pagerina kraują 
ir užlaikę jumis geroje sveikatoje. 
Parduodama^ aptiekuose, 35c, 75c, 
$1.25 arba apdraustu siuntiniu dide
lis šeimynai baksells už $1,25. Ad
resuokite U. H. Von Schlick, Presi- 
dent Marvel Products Company, 25 
Marvel Building, Fittsburgh, Pa.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Rootn 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1316

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. (kiek- 
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.i----------

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylos viguose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

ADVOKATAS 
11 S. La Šalie St., Room 2001 

Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yarda 0062 
7—9 v. v, apart Panedilio ir 

PCtnyčioa.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washinfton & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3396

'MaNMaMLii

SLOGOS?
PRAšAUNKIT .JAS 

SU TERPENTINU

Greičiausiai žinoma pagelba nuo 
galvos slogų, skaudamos gerklės Ir 
krutinės, yra terpentinas. Jis veikia 
gerai, bet žalias terpentinas degina 
ir turi labai stipnj kvapą. Mokslas 
surado būdą dėl prašalinimo to stip
raus kvapo ir dęginkno, bet pasiliko 
visi geri ir gydanti dalykai. Tas nau
jas, malonus stovis terpentino yra 
dabar žinomas kaipo “l'urpo — 'l'er- 
pentino Ointmentas”. Jis dasiekia už
degtas raumenų vietas kaip niekos 
kitas, ir prašalina slogas labai grei
tai“. Taipgi prašalina karštj. Paleng
vina galvos skaud/šjimą, išvalo gerk
le ir kiūtinę labai greitai. Terpen
tinas yra nuo senai žinoma gyduolė 

bet Turpo dar padidipa jo geru
mą. Jis palengvina tąip greitai, kad 
jus turite nusistebėti, nusipirkite už 
35c arba 70c slovikelj bilė kokioje 
aptiekoje arba rašykite dėl DYKAI 
sampelio pus The Glessner Company, 
Eindlay, Ohio. Turėkite Turpo na
mie <le1 nelaimingų atsitikimų.

JOHN H. BORDEN
* (John Bagdziunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. Washington St. Room 1310 

Telephone Dearborn 8946
Vakarais 2151 W. 22 Sfanuo 7 iki 9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Repuhlic 9600

' J, P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselnndo Ofisas:
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue

Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzamir.avojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

r ~
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Central 6390 
Vak. 3223 S. Halsted S'L Chicago 

Tel. Yards 4681

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

Mis. MICHNIEVICZ-VIOIKIENF
ĄKŲŠERKA

kampas 31 ral.

... *>.<•>

i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

. Ofisas , 
4729 So. Ashland Aven 2 laboa 

Chicago, Illinois
- Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo lt iki 12 vai.z rytoj nuo 2 iki 
4 Vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 288v

—---- --------- *-=---- ---- —'-r
Tel. Armitagc 28{3

DR. W. F. KAUSI
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
1145 Milvvaukec Avc.

Valandos: Kasdien nuo 12 ikį, 2 ir 
nuo 6 iki 8 vakare, išskyrus Sek
madienius ir Šventadienius. Tre
čiadieniais iki 7 vai. vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI,
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939 i
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

, > ■■ i,. ■———

A. L DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

Tel. Kenwoo<l 5107
Valandos: | nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.
.......................... ■ .......... i —

Ofiso Telephonas Boulevard 7065
Rezidencijos Tel. LafaVette 5793
Dr. A. J. Javois B.Šc. M.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos: 9 — 1? ryto. 7 — » vakare. 
Nvdėlioj 10 — 12 ryto. Pirmadieniais 

ir Ketvirtadieniais tiktai vakarais.
Ofisas — 3133 So. Halsted ~8t. 

Rezidencija — 4449 So. Callfornia Ava.

/"*......... —-——----
Boulevard 3686 

Res; 6504 So. Artesian 
Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

3133 So. Halsted S(.
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vakare 

Kasdien

mxijxixxxxxxxxxxxxxxxxx
? Dr. Lawrence P. Slakis

DENTISTAS
4454 So. Western Avė.

Valandos:

►4
M 
M 
H
M 
M

M 
M 
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. £

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Are. 
Tel. Pr^pect 193Q. Ofiso valan
dos 2-4, B-ą. Nedalioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVY8 DENT1STAS
4712 So. Ashlpnd Ave„ 

uear 47th Street
CHICAGO I

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 »o. Halsted StM 
Chicago, III.

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BAN1S
AKUfiERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
mo, patarimai 

kai moterims 
merginoms. 
3113 Scith 
HatsfiMi St.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

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

Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augščiau

^DR. HERZMAN-**
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 r. f. Į

Telefonai* i

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 S’o. Ashland Are.

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 0587

. DR. MARYA 
DOWIAT—ŠASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.
ę>fiso Tel. Boulevard 9693 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
RuHafl Gydytojas ir Chirurna 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgą 

Ofisas: 3103 So. Halsted Stn Chieaga 
arti 31 st Streat

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. No- 
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dltm.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr.AJl. BLUMENTHAL

Optoipetrist 
Tel. Boulėvard 6487 
4649 S. Ashland A v.

Kampas 47-toi 
ant 2 lubų

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. Brunstvick 4988.

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
UltraviolėtinŠ šviesa ir diathermia

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

M

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki *4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 ▼.

Butkus Undertaking
; Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 West IŠth Bt., Chicago, III

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

6<z KELLOGG S 
TASTELESS CASTOR OIL

I.abni gvėras castor oil pa
darytas dėl medikai io var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekorius.
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Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..................   $8.00
Pusei metų 4.00
Trims minesiaius ------------   2.10
Drietn mlaeslams —L59 
Vienam mlnasiui — .75

Chicagoje t>er nešiotojus i 
Viena kopija 
Savaitei 
Minėsimi —

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
palty: 

Metanui .......... ..
Pusei mėtų ......
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam . 
Vienam mėnesiui .

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...........     $8.00
Pusei metų .........    4.00
Trims mėnesiams .................... 2.09
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

__ 18c 
__  75c

.' ' *:¥ >•<: P. Pirmeivis
r j ■

Gražu!

*8.00
$7.00
88.00

Subecription Ratas i 
per year in Canada. 
per year' outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entared as Second Clau Matter 
tfarch 17th, 1914, at tha Post Office 
»f Thicago, III., undar the act of 

2nd 1879.

Vai gražu tai gražu
Kai sukyla perkūnų audra, 
Kai juodų milžinų-debesų 
Yr’ aptraukta padangė visa;

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Mkmadieniua. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonai: Roosevett 85M.

$7.00
3.50
1.75
1.25

.. .75

U 
;•>. ’• >&*<

Kai ji rauna senuosius medžius 
Ir tie vietą užleidžia jauniems— 
Kuomet vėjai rods kviečia visus 
Kilus grumtis audringoj .erdvėj.

Atsisėsti ant žirog audros, 
Imti kardą i lankau žaibų 
Ir nuveikti galybę tamsos 
Kad neliktų ant žemes vargų!

GYVENIMO BRANGUMAS AMERIKOJE

DUONOS KAINOS AMERIKOJE IR ANGLIJOJE

Vai gražu tai gražu
Kuomet slepias apuokai visi 
Kai gigantų klaikių debesų 
Išsigąsta šventieji seni!..

DUOKLĖS DUONOS TRUSTUI '
[Pacific and Atlantic

TRUSTUS GIMDO AUKŠTI MUITAI

Traukinys, kuris vaikšto tarp Pekino ir Tien-Tsin (Chinijoj). Kad užtikrinus saugumą, trau
kinys tapo nudažytas baltai. Tuo budu kariaujančios armijos neliečia jo. I*. Erunas

Tarptautinė Darbininkų Sąjunga (unijų internacio
nalas), paėmusi maisto produktų kainai Amerikoje, nu
rodo, kad Jungtinėse Valstijose nuolatos brangsta gyve
nimas. Kainos, kurios 1925' lietais buvo 55 nuošimčiais 
aukštesnės, negu prieš karą, dabar jau yra 67 nuošim
čiais aukštesnės, o Chicagoje net 76 nuoš.

Amsterdamo unijų internacionalas ypatingai pabrė
žia tą faktą, kad nesenai susikūręs duonos trustas labai 
daug prisidėjo prie kainų kėlimo Amerikoje.

Tarptautinės Darbininkų Sąjungos raportas paduo
da štai kokį įdomų pavyzdį: \

Amerikos kviečių auginimo centre, Fargo, North 
Dakotoje, vieno svaro duonos bakanas kainuoja 10 cen
tų. O Londone už keturių svarų dūonos kepalą moka 18 
centų, arba po 4Į^ centus už svarą.

Londono gi kvietinė duobia yra kepta daugiausia iš 
Amerikos kviečių, 1
Atlantiko uostus, o iš tenai — garlaiviais j Angliją.

Aušta rytas—švinta akys 
Naują laimę—širdys dega— 
Ir vėl dienon žengiam palys 
Kur mus aušrų gėlės sega...

sutikimuose visados susirenka 
dideli būriai žmonių. Aš tuo 
laiku buvau čia pat esančiame 
Lietuvių Viešąjame Knygyne, 
tad išgirdęs tokį bildėsi irgi 
išėjau pažiūrėti to atsitikimo. 
Man bestovint, štai prieina man 
gerai pažįstamas lietuvis ir sale 
stovinčio žmogaus klausia len
kiškai “kas atsitiko”. To žmo
gaus butą ne lenko, nes jam 
nieko neatsakė. Aš not nusiste
bėjau išgirdęs lietuvį ant gat
vės kalbinant nepažįstamą žmo
gų lenkiškai, vietoj vietine ang
lų kalba. Tai ką jau bekalbėti 
apie musų Lietuvą, kur pir
ma lenkiška kalba buvo di
džiausioj pagarboj, nes visos 
Lietuvos klebonijos buvo len
kiškumo lizdai. Nestebėtina 
tad, kad amerikiečiai turi t iš
sidirbę ir priežodį “prakeiktas 
paliokas”. O tai vis už tą jų 
aklą patriotiškumą, kad jie' ne- 
sisarmatija užkalbinti žmogų 
ant gatvės lenkiška kalba, nors 
visai nežinodami kokios ‘tautos i
tas žmogus gali būti. Aš ma
nau, kad Amerikoj, iš lietuvių 
mažai randas tokių aklų patrio
tų kaip lenkų. Visą lai daro 
tamsumas it; aklas patriotizmas.

—Jos. Beliackas.

ti — ųž “kurstymą prie maiš
to.”

Tai yra nepagirtinas darbas. 
Nors 
blevyzgomis p, Bimba demora-] 
lizuoja žmones ir šiaip daro ža
lą musų visuomenei, bet skun
dimas policijai visgi yra neti
kęs būdas prięš tab kovoti. Ku
rie skundžia, tie patys kenkia 
“lietuvių garbei ir vardui”, 

'nes anglų spauda, minėdama 
apie tą areštą, pažymi, kad 
suareštuotasai yra lietuvis, 

i * - ■ t
Skundus tečiaus daro, kaip 

šitą begėdišką melą Sirvydo'matyt, ne tiktai komunistų 
priešai, o ir patys komunistai.

štai vienas akyvas pavyzdys 
VVilkcs Barre’je šiomis dieno
mis policija uždraudė lietu
viams komunistams laikyt vie
šą mitingą, kuriame turėjo kai-’ 1 
būti kokia ten “progresistė” 
Mažeikienė. Kuomet prakalbų 
rengėjai ėmė teirautis, kodėl 
policiją uždraudė mitingą, tai 
jiems buvo pasakyta, kad juos 
esąs, apskundęs jų pačių .drau
gas. Apie tai rašo “Laisvėje” 
vienas jos korespondentas se
kančiai:

| Apžvalga į
BROLUŽIAI.

Brooklyno “Vienybė”
/

“P. Grigaitis nemėgsta Rie
tuvių tautos, už pasiliuosavi- 
mą iš po rusų

.jungo; už tai su užkietėjimu 
širdies 
cento!.

rašo

ir vokiečių

šaukia: ‘Lietuvai nė

Tik mums laisvės naujų rytų 
Gana tamsios ką mus klostė 
Naujoj dvasioj pagimdytų— 
Kur yr laimė tame uoste...

Nusiteikęs gražiai dangus 
Ir pažvelgus į mėlynę 
Mes laisvūnai veikim langus 
Tik vienybėn susipynę!..

Vėl Svitojaus salės moste 
Lai gyvenimas taip sužydi— 
Kilniais darbais pasiguosti 
Te mus laimei varpas lydi!..organas (padedamas kitų “tau

tišką” laikraščių) skelbia jau 
keletas metų, ir galima neabe
joti, kad jisai ir toliaus

juo tiki, ar ne. Tokia jau 
melagių prigimtis, kad be 
io jie gyvdnti negali.

Visai panašus tuo atžvilgiu į 
. širvydinius tautininkus yra 

bimbiniai-pruseikiniai komunis
tai. štai vienas charakteringas 
pavyzdys. Pereitųjų metų pra
džioje pasklido žinia, kad Kau
ne policija šaudė į bedarbių mi
nią, atėjusią prie miesto rotu
šės kalbėtis su vyriausybe apie 
savo reikalus. Kadangi Kauno 
burmistras yra p. J. Vileišis, 
tai komunįstų spauda, nieko 
nelaukdama, tuoj paskelbė jį 
esant to šaudymo kaltininku. 
Nors dalykas paskui buvo daug

JV/Vlj JAOC41 n I

kurie yra gabenami geležinkeliais į skelbs, nepaisydamas,
.ii 

kas 
yra 
me-

Amerikiečiai, gyvenantys pačiame kviečių auginimo 
centre moka daugiaus, negu dvigubai už duoną iš tų pa
čių kviečių, kuriuos vartoja Londono gyventojai, ir tai 
nežiūrint to, kad pastariemsiems tenka padengti milži
niškas, kviečių gabenimo išlaidas.

“Vienok”, kaip sako unijų internacionalo rapor
tas, “Londono duonos kepyklos nepardavinėja savo 
duonos su nuostoliais, bet daro gana gerą pel- 
ną.\

Kame priežastis tokio keisto reiškinio?
Tame, kad* duonos kepimo biznį Amerikoje. kontro

liuoja trustas. Del to, kad mes esame taip “laimingi”, jo- 
gei turime trustą, kuris gajnina mums,duoną; tai mes.kartą laikraščiuose aiškintas ir 

visa skaitančioji publika paty
rė, kad ne burmistras, q tiktai 
policijos viršininkai padarė 

šitą duoklę trustui moka kiekvienas is musą tiek. užpuolimą ant bedarbių,

už kiekvieną to produkto svarą užmokame bent trigu
bai daugiaus, negu jisai yra vertas! * \

bitą uuoKię irusuui moKa Kiekvienas is ntusą —- j užpuolimą ant bedarbių, bet
turtingas, tiek beturtis. Tik ji ne visus mus vienodai ap-1 komunistai nesiliovė savo me- 
sunkina. Darbininko ir šiaip neturtingo žmogaus maiste, lą kartoję, ir nesiliauja iki šiol.
duona sudaro daug žymesnę dalį, negu kurio nors pa
siturinčio žmogaus maiste, kuris vartoja apsčiai daržo
vių, vaisių, saldumynų ir t. t.

Taigi matome, kad trustai apsunkina beturčių gy
venimą.

Trustai Amerikoje taip tarpsta daugiausia dėl to, 
kad ji yra apsitverus nuo kitų kraštų aukštais muitais. 
Muitai sulaiko prekių įvežimą iš užsienio ir tuo budu ap
saugoja šio krašto kapitalistus nuo svetimos konkuren
cijos (kompeticijos). Jie gali kelti kainas, kaip tinkami, 
jeigu tiktai jie susitaria patys tarp savęs. Kad jie galė
tų kainas kelti, jie ir daro tarp savęs sutartis, o laikui 
bėgant ir visiškai susilieja į milžiniškas kompanijas, va
dinamas trustis. ‘ *

Daugelis Amerikos darbininkų nesupranta, kad auk
šti muitai turi šitokią pasekmę, ir jie tiems muitams pri
taria. Jie mano, kad tai esanti “industrijos apsauga”. 
Jeigu, girdi, Amerikos industrija nebūtų apsaugota mui
tais, tai daugeliui dirbtuvių reikėtų užsidaryti, ir atsi
rastų didele, bedarbių armija.

Bet yra faktas, kad trustai patys neretai uždaro 
dirbtuves ir susiaurina gamybą, kadangi jie galintą patį 
pelną gauti, pakeldami kainas. ,

štai, “Laisvė” anądien vėl 
parašė:

“...Demonstrantai jau buvo 
pąnliršę pernai metų sausio 
19 d. kuomet Vileišio įsaky
mu tapo nužudyta keletas 
darbininkų.”
Šmeižia nekaltą žmogų ir ga

na, ir ką tu jiems padarysi! 
šmeižia dėl to, kad be šmeižto 
negali gyventi, kaip alkoholi
kas be degtinės.

'taigi, nežiūrint, kaip skiriasi 
širvydinių tautininkų ir bimbi- 
iiių komunistų “principai”, sa
vo metodais kovoje su kitokių 
pažvalgų žmonėmis jie yra tik
ri broliai. Lietuvos kaimietis 
apie juos pasakytų: “Po koją 
sukabini ir per tvorą permes!”

“Kadangi vienas policistas 
buvo lietuvis, tai vienas iš 

\draugų prašė jo, kad pavely
tų atidalyti susirinkimą, ta
da jis pats Šavo ausimis ga
lėtų girdėti,, ką tie kalbėto
jai kalbą. Policistas atsakė, 
kad butų neblogai girdėti jų 
prakalbas, bet kad jus esate 
‘skųsti policijai, tai mes, ga
vę įsakymą, negalime jį lau
žyti. Mes privalome išpildy
ti tą, kas mums įsakyta. 
Jus įskundė jūsų pačiu 
gas.”
Išrodo, kad komunistų 

randasi provokatorių, 
“darbuojasi

Praradimas Pilietystės 
Certifikatų

AREŠTAI IR SKUNDAI.
i * ,

Kai kurie lietuvių laikraščiai, 
rašydami apie komunisto Bim
bos suareštavimą, išreiškia lyg. 
ir pasitenkinimą. Viename laik-

Muitai apsaugoja ne pramonę, bet pramoninko pel- rašt?j?’ Pav. nurodyta, kad A.
? • • « / * _ _ JI U! imi m goda IzulIvYiA R r/v* k t n n onūs. Darbininkams yra geriaus s laisvė.

(Irau-

tarpe 
kurie 

išvien su policija.

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

Akli patriotai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kcdzie 8952

Bimba savo kalboje Brocktone, 
Mass., labai keikęs Amerikos 
valdžią ir “Tėvynės” redakto
rių Vitaitį, ir paskui sakoma:

“Bet ir taip keletas pado-

kentė tokiu teršimu lietuvių

3514-16 Kooseteit Kd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL. AkA i •

; garbės ir vardo.”
/ Nepysi kentė ir* apskundė 

Bimbą policijai! Vienas asmuo 
apskundė jį už keiksmus, o ki-

Turbut nėra pasauly tamses
nės tautos kaip lenkai. Man 
ikišiol nepasitaikė gyventi to
kioj akloj lenkų kolonijoj, kaip 
dabar kad gyvenu. Esu gyve
nęs tarp įvairių tautų, bet to
kios tai dar nesu matęs, kaip 
lenkų. Tai amžinai akli pat
riotai. Pasilikęs žmogų Ant gat
vės lenkas kitaip neužkalbins 
kaip tik lenkiškai, nors jis ta
vęs ir nepažysta. Arba pasiti
ko šunį ant gatves ir tų len- 
kšikai kalbina, tarsi ir šunys 
visi mokėti turi lenkiškai. Atei
na pienininkas, ir nors jis ta
vęs ir nepažįsta, bet kitaip jis 
tavęs neprakalbins, kaip len
kiškai. Išeik vakare ant gatves, 
tai kitaip ir neišgirsi kaip .tik 
lenkiškai kalbant, seni, jauni, 
dideli, maži;išrodo, kad buitini 
Varšuvoj, o ne Chicagos North 
Side.

Karlą kampe Girard ir Wa- 
bansia gatvių susidūrė du au
tomobiliai. Žinoma, lokiuose at-

Praradimas naturalizuoto 
Amerikos piliečio pilietystės cer- 
tifikato, kuomet certifikatas ne- 
legališku budu išgautas,nėra pa- 
paprasas atsitikimas, ir todėl 
naturaliz'uotiems piliečiams yra 
svarbu susipažinti su certifikatų 
pertraukimo aplinkybėmis. Kiek 
laiko atgal laikraščiai pranešė, 
kad Joseph M. Crookes, Suvieny
tų Valstijų advokatas, paduos 
prašyrpą Federaliui Teismui, 
Brookiyne, atimti pilietystės po- 
pieras, išduotas birželio mėnesį, 
1921 m., liaunus Kolehmainen, 
finų atletui. Kolehmainen iš
važiavo į Finlandiją ir kovo me
nesį, 1924, ten atidarė krautuvę 
ir, matoma, kad jis tenais nuolat* 
apsigyvens. Valstybes Depąrt- 
mentas, sulig informacijų nuo 
Suvienytų Valstybių Koniįulio 
Finlandijoj prašė advokato 
Crookes vesti bylą.

Naturalizaąijos įstatymas Jš 
birželio 29, 1906 m., aiškiai sa
ko, kad natūralizacijos certifika
tas apgavingai išgautas, jeigu 
žmogus išsiėmęs pilietystę prieš 
arba po įvedimo to įstatymo ajb 
leidžia Suvienytas Valstybes j 
penkius metus nuo išdavimo to 
certifikato ir jeigu tas žmogus 
nuolat apsigyvena savo šalyje 
arba kitoj svetimoj šalyj. Pielie- 
tystė duodama tik, jeigu apli- 
kantas Retina nuolat apsigyven
ai Suvienytose Valstybėse. Jeigu 
j mažiaus kąip pęnkis metus jis 
apleidžia šitą šalį, manoma, kad 
jis apgavingai išsiėmė pilietys
tę ir jeigu negali prirodyti, kad 
Jis turėjo užsieny gyventi arba 
apsistotiHr prirodyti, kad jis 
ketina grįžti į Suvienytas Val
stybes nuolat apsigyventi, tai jo 
certifikatas bus pertrauktas.

1888 metais Dr. Luria atva
žiavo į Suvienytas Valstybes 
studijuoti medicinos. Tapo na- 
turalizuotas 1894 metais. Į ke
lis menesius po natūralizacijos 
jią prašė pasporto į pietinę Af
riką, kur jis apsigyveno, sekda
mas savo pašaukimą. 1910 me
tais Amerikos konsulas Afrikoj 
pranešė Valstybės Departamen
tui apie šitą atsitikimą. Tarpe 
1894 ir 1910 m. Dr. Luria atvy
ko į Suvienytas Valstybes ant 
kelių mėnesių dėl kokio tai rei
kalingo tyrinėjimo. Jis imigra
cijos oficieriams pasakė, kad 
buvo priverstas apsigyventi pie
tinėj Afrikoj dėl nesveikatos, su 
savim turėjo kitų gydytojų cer- 
tifikatus. Certifikatai neturėjo 
vertes, nes gydytojai neprisiekė 
kas buvo parašyta. Suvienytų 
Valstybių Aukščiausias Teismas 
atėmė nuo Dr. Luria Amerikos 
pilietystę.

Bet ne visi pilietystės atsiti- 
kiniai taip išėjo. Nelabai senai 
vienas žmogus galėjo prirodyti, 
kad jo laikinas apsigyvenimas 
kitoj šaly, ir neprošalj minėti,; 
jog jis daug ilgiaus išgyveno ( 
toje šalyje, negu Dr. Luria iš-' 
gyveno Afrikoj, nebuvo ženklas/ 
kad jis apgavingai išgavęs Ame
rikos pilietystę, ir buvimas kito
je šalyje nereiškė noro nuolat 
ten apsigyventi. Kitas Vyras 
pitnetė pilietystę, kuomet buvo 
surasta, jog jo liudininkai klai
dingai parodė kiek jis išgyveno. 
Suvienytose Valstybėse. Priro
dymas, kad aplikantas nėra do
ras žmogus, nepaisant liudinin
kų prisiegų, irgi gali‘pertraukti 
pilietystės certifikatus.

Patartina pilietystės reikalė 
vosuomet sakyti tik teisybę.

(FLIS)

SPUOGAI PRAŠAUNAMI
SU ŠITUO SULPHUR

Kiekvienas supleišė- 
jinias odos ant veido, 
kaklo, rankų arba kitų 
didelių kūno greilai 
prašalinama uždedant 
Mentho-Sulphur. Spuo
gai tyojau pradeda 
ęlžiuti ir nebyra, taip 
pareiškė žinomas odos 

\ specialistas.
,^■.4 Nieko nėra geresnio 

‘ kaip šis sulphur dėl
prašalinimo spuogų. Jis yra nekenk
smingas ir nebrangus. Tiktai reika
laukite bile kokio aptiekoriaus slovi- 
kėlio Rpsvles Mentho-Sulphur.

Pabandykit MenthO-SuJphur ir jus 
pamatysit ką reiškia dėl jūsų. At
siųskite dėl jo kuponą. Iškirpkite 
tuojau.

Whitehall Phartnacal Co. Ilvlzai 
598 Madison Ąvenue

H?’!■«• c Išbandymui
Atsiųskite man dykai .tampei| Mentho- 

Sulphur. |

Geras abelnatn naudojimui 
linimentas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas Šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng> 
vinim*.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tčmy- 
kite, kad butu Inkaro vaizbaženklis

F. AD. RICHTER & CO. /
Berry & South 5th Sta. /■

Brocklyn, N. Y. jfll

W. J. Stankūnas
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Grupių ir Šeimynų 
Musų Speciališkurnąs

'3315 So. Halsted Street
Opposite 83rd Place 
Telephone: Yards 1546

Ros.: 11061 So. Irving Avė.
Telephone: Beverly 2300

Chicago, III.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

Gulbransen Trade Mark 

GULBRANSEN.
Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
gargų ir aiškų <udsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $8.00 į savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

Garsinkitės Naujienose
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NAUJIENOS, Chicago, IR

,ZANAVIČIU£ N KRIMSTA
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LiGiUVil) RcihlilOSe

Signalai vidurmiesty So. Honore St.sek-

Tikras

tuotas

DUDINSKAS RENGIASI

rimtai ren-

SVO-

1 laidotuvėse patarnauja gra
belius 1. J. Zolp, Tel. Blvd. 5203

Kas nori daugiau apie Joną 
Petraiti sužinoti, tegul kreipia
si prie graborio I. J. Zolp.

(Virėjų Ma- 
gikas)

Laidotuvėse patarnauja gra-’ 
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

10 d., 1926, 8:30

Kuomet kiti 
gy d) tojai ap. 
vila — Atrikita

Vienas lietuvis liko užmuš
tas ir penki sužeisti nelaimėj 
su automobiliu prie 56 ir West- 
ern gatvių, kada šiaurėn va-

LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien.

Nekėliomis uždaryta.
3302 S. Union Avė.

CHICAGO, 1LL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

BaktA-yn, 
‘‘inlravenoub**

Nieko nėra

2

nuo 
DR. 
per 
as- 

Mes 
Hgų

COOKS MACK 
OR 

*IO?A5SeS

RODĄ DYKAI
tikro specialisto ir jo pagelbinir.'tą. 
Tas specialia pasiūlymas yra
tiktai trumpam laikui, todėl i> iri'JČ- 
liokit, atsilankykit šiandien. Z ;Jdčlio- 
jimas visuomet yra pavojingai ne
paprastai sunĖ>snčse ligose.

Gydymas slaptų ligų ir vyr, krar- 
Jo ligų yra musų specialumas.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuvis užmuštas nelai 
niėj su automobiliu

Ptnki lietuviai sužeisti toje pa
čioje nelaimėje.

Maino beverčius Čekius bracia, sako dzūkas neglostysiu 
jį išėjęs ant matraso.

t
Kas bus ir kaip bus, pamaty

sime vasario 23 d., nes 
Sarpalius persitikrins su 
ku ant matraso.

National VVool Warehouse į 
and Storage Co. jau senai yra 
išėjusi iš biznio. Bet tos kom
panijos čekius nešioja kažin 
kokie žmonės ir bando juos iš
mainyti sankrovose. Keletą 
dienų atgal vieną tų čekių iš
mainė savo krautuvėje Kazi
mieras Kuprys, 4311 Archer 
Avė. Čekis buvo ant $35.65, 
išduotas Continental and Com- X.
mercial Bank vardu. Čekis su- 
gryžo kaipo negeras.

Neužilgo pas p. Kuprį atėjo 
kitas asmuo išmainyti tos pa
čios kompanijos antrą čekį ant 
$19.65. Bet p. Kuprys pašaukė

žiuojantis automobilius stisidu- policiją ir tą asmenį suėmė, 
rė su į pietus važiuojančiu 
\Vestern Avė. gatvekariu.

Užmuštas liko 
Varkalis 
coln St., kuris valdė automo
bilių; jis pasimirė neužilgo iki 
įvykusios nelaimės.

Sužeisti toje nelaimėje liko 
h'rank Zazekas; 3825 S. Robey 
St., jo žmona ir trys jų vaikai 
— Krank, 1 I m., Mary, 12 m. 
ir Stanley, 8 m. Visus juos nu
vežta į ligoninę.

Varkalis vežė Zazekus namo 
iš “party” prie 59 ir Artesian j 
gatvių. '.Lenkdamas mažesni 
automobilių jis smarkiai pasu
ko i netikrąją gatvės pusę ir 
susidūrė su gatvekariu. i

Kaip matyt, yra visa "gen- 
gė”, kuri tuos beverčius čekius 

Kazimieras platina ir biznieriai turėtų ap- 
3<8 m., 6315 S. Lin-. sisaugoti. —a.

Fuji Beari 
Malasas

geresnio dėl pada
rymo gleivių ir dėl parudinimo. 
Padaro paprastą maistą ekstra 
skaniu. Receptai ir pilni nuro
dymai ant kiekvieno butelio. 
Nusipirkit nuo savo grosemin- 
ko šiandien.
Reikalaukit Fuji išdirbimo —

Geresnės rųšies ir pigiau 
kainuoja

Reikalaukit dykaf^pceptų 
knygutės

FUJI TRADING CO
22 E. Kinzie St. Chicago

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo z savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir itauai- 
kos ekspertus. Vien tik su Kiin- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

tada 
dzu-

Zanavičiųs galanda nagus ir 
rengiasi Chicagos ristikams iš
karšti kailį. Pirmoj eilėj jis 
bandys “apsidirbti” su Požėla. 
Jis sako, jog su Požėla jis ei
siąs ristis bile kada.

- •. ................................... ■ 1 ■■ , ,

dingą, nežiūrint to, kad suėję 
buvo įvairiausių nuomonių 
žmonės. Išrodo, kad tokie su
sirinkimai yra labai geras daik
tas.

Sekantį nedėldienį Visuome
nės Darbo Sąjunga »engfa pa
skaitą, kurią atliks inž. K. Au- 
gustinavičius. Tenja paskaitos: 
“Kas tai yra evoliucija”. Vie
ta, kaip visuomet, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetainėje. 
Pradžia 10:30 vai. ryto.

—Sąjungietis.

Chicagoj išgyveno gana ilgų lai 
ką ir buvo visiems gerai pažys
tama ir gana daug savo laiku 
yra veikusi) kaip įvairiose drau
gijose, taip ir siuvėjų tarpe.

Nedėldienio gi rytą gana di
delio būrio draugų ir pažįsta
mų- automobiliais jaunavedžiai 
tapo nulydėti į Northvvestern 
stotį iš kur su buriu chicagie- 
čių, susidedančių iš 12 ypatų 
išvažiavo į Kenoshą, Wis.

Ilgų ir laimingų metų jauna
vedžiams linki chicagiečiai.

—Mary.

Stambus Kenosha biz
nierius vedė chicagietę

“Ar Civilizacija kelia 
dorą?” .

FHANCUZiSKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligaH kraujo. Odoa, Redai, 
Venerines ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VALIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

Viršui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 

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

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Subatoj, sausio 30 d., pp. 
Matikonių namuose, 6438 So. 
Union Avė. įvyko puikios ves
tuvės. Kenoshietis, p. Povilas 
Velvekis namų statymo kont- 
raktorius, apsivedė su p-le 
Konstancija Kalainiute. Vestu
vės buvo gan pavyzdingos, taip 
kad lietuvių tarpe labai retai 
pasitaiko. Pavyzdingos sakau 
lodei, kad nebuvo girtavimo ir 
kitų orgijų. Subatos vakare 
p-lčs K. Kalniniu draugės ir 

(draugai susirinko su ja atsi
sveikinti. Mat p-lė Kalainiute

Dr. Simon Linecki, 
D. C. D. O. 

Atidarė ofisą kartu su

KONSTANTAS’ SIDABRAS
Musų mylimas sūnūs persi- 

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
10 mėnesių amžiaus, Vasario 
mėn., 8 dieną, 11 valandą ryte. 
Gimė Chicagoje, Balandžio 3, 
1925. Paliko dideliame nubudi
me tėvus Oną ir Konstantą Si
dabrus ir dvi seseris Moniką ir 
Bronislavą. Kūnas pašalnotas 
randasi 4350

Laidotuvės įvyks Trečiadie
ny j, Vasario 
valandą ryto iš namų 4350 So. 
Honore St. į Apveizdos Dievo 
Bažnyčią, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, /
Tėvai

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

Musų gydymo būdas yra išskirti
nai natūralūs (be vaistų be ope
racijų). Sėkmingas gydymas vidu
rių ligų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, au
sų ir ete/

1407 Milwaukee Avė.
2 augštis

Priėmimo valandos:
Nuo 9 ryto iki 12 

Nuo 2 po jiiet iki 5 vakare
Nuo 7 iki 9 vakare 

Sekmadieniąis nuo 10 ryto 
, iki 2 po piet

šituo klausimu pereitą 
madienį Visuomenės Darbo Są
junga buvo surengusi “oppn 
foruih”. Buvo du referentai, p. 
St. Kodis ir Dr. A. J. Karalius. 
Pirmininkavo P. Grigaitis.

šį Visuomenės Darbo Sąjun
gos rengimą pamargino da ir 
muzika. Susirinkimo pradžio
je ir viduryje p. M. Petruševi
čius ir p-lė A. Grušaitė iš p. 
Gruše vedamo Jaunuoli!) Orkes
tro, atliko keletą duetų smui
kais, kuo publika, matyt, buvo 
labai patenkinta. •

Kadangi pirmesni “open fo
nini” susirinkimai parodė, kad 
pą referatų daugelis klausyto
jų nori išreikšti savo nuomo
nes, tai šį kartą iš anksto pa
skirtieji kalbėtojai stengėsi .ne
užimti daug laiko, bet padarė 
tiktai įžangą i diskusijas. Nors 
tema buvo labai didelė, bet 
abiejų referentų kalbos tęsėsi 
tiktai apie valandą ir bertainį 
laiko,

P-as Kodis, kuris kalbėjo pir
mas, aiškiai nepasisakė, ar jisai 
stoja už teigiamą, ar už neigia
mą klausimo pusę, bet iš jo' 
argumentų greičiaus buvo gali
ma numanyt, kad jisai nemano, 
jogei civilizacija gali daryti ko
kią nors įtaką į \dorą. Jisai iš
dėstė savo ypatingą “rasių te
oriją”, pagal kurią tiktai balto
ji rasė išpažįstanti aukštą mo
ralybę. Šioje rasėje tečiaus 
irgi dar esą skirtumų tarpe į- 
vairių tos rasės sįakų; vienos 
esančios aukštesnės, kitos že
mesnės.

Antrus referentas įrodinėjo, 
kad dora keičiasi ir kyla kartu 
su apšvieta. Dr. J’ Karalius iš
reiškė tą nuomonę, kad senoji 
moralybė buvusi paremta “reli
gijos prietarais’’. Bei, moks
lui pakilus, ta moralybė nete
kusi pritarimo žmonėse, šian
die esą išsiplatinę ir platinąsi 
vis labinus moralybės suprati
mai, paremti mokslu. Naujos 
arba “moksliškos” moralybes 
turinys esąs labai paprastas: 
“Gyvenk taip, kads tau butų 
smagu, bet kad nekenktum ir 
kitiems.”

Laisvose diskusijose, kurios 
prasidėjo po abiejų referatų, 
dalyvavo apie 10 žmonių, ir 
kai kurie jų ėmė balsą po du 
kartu. Publika taip interesa
vosi diskusijomis, kad nenorė- 

___ _ jo skirstytis iki pat 1 vai., kuo
lus dzūkas sako, jog Sarpalius I met reikia apleisti svetainę, 
nė kiek jam nėru baisus 'Tvarka visą laiką buvo pavyz-

Vidurmiesty nuo sekmadie
nio tapo įvesti signalai veži
mams ir automobiliams, važia
vimo ir sustojimo šviesos, ko
kios yra ant bulvarų. Pasiro
dė, kad tie signalai yra labai 
praktiški, daug geriau negu po- 
lieistai, kurie ikišiol stovėda
vo ant kampų ir tvarkydavo 
judėjimų. įdėjus signalus, ku
rių visi klauso, susigrūdimas 
vidurmiesty žymiai sumažėjęs. 
Bet visgi pasiliko didelis keb
lumas su pesčiaisiais, kadangi 
jie visai nepaiso signalų ir lan
džioja tarp 
ir pirmiau, 
statyta eiti 
bihais, kad 
smagumų ir
dimo. Pūstiesiems . neklausant 
signalų dabar galvojama apie 
baudimą ir lokių neatsargių ir 
nieko nepaisančių pėsčiųjų, ku
rie tiek pat trukdo judėjimų 
vidurmiesty. Kalbama net ir 
apie pravedimą patvarkymų, 
kuriais tokie pėstieji butų areš
tuojami ir baudžiami, kaip kad 
yra areštuojami, ir batftiž-iami 
automobilistai už panašius nu
sidėjimus.

automobilių, kaip 
Pėstėsiems gi nu
kartu su automo- 
tuo išvengus ne- 
net galimo sužei-

Dudinskas gerai supranta, 
kad Adomas Wedzes per pas
kutinius metus padarė didelio 
progreso. Pereitą metą Ado
mas buvo tik “pradinis” ristis 
kas, o šįmet jis tiek išsilavino 
ristis, jog jo svojio ir geri ris- 
tikai nieko jam nepadaro. Žino
ma tatai, Dudinskas
giasi vasario 18 d., kuomet jis 
susikibs su Adomu ant matra- 
so.

Tą patį vakarą risis dar Min- 
gela, Kražauskis, Augunas, Le
vickis, W. Juzėnas ir V. 
lumbus. lai bus vidutinio 
rio ristikų vakaras. —R.

PIJANĮĮ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.

BANCEVieiUS SMARKAU
JA.

Dzūko” jau toks škaradnas 
natūras, kad jis visiems šoka Į 
akis. Apie Sarpalių visokių bai
sių dalykų kalbama, bet atkak-

BILLY’S UNCLE

ANTANAS* YUŠKA
Mirė Vasario 5 dieną, 7:30 

valandą vakare, 1926 m., sulau
kęs 43 metus amžiaus; gimęs 
Kauno rčd., Raseinių apskr., 
Eržvilko parap., PąupSs kaimo, 
palikdamas dideliame nuliūdi
me savo mylimuosius ir mylin
čius brolį Simoną ir 3 pusbro
lius: Franciškų, Simoną ir Jo- * 
ną. Lietuvoj paliko tėvelius, 2 
brolius: Kanstantiną ir Dzido
rių ir seserj Petronėlę. Dabar 
randasi prirengtas j paskutinę 
kelionę, namuose 4637 So. Pau
lina Street.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Va
sario 10 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų 4637 So. Paulina St., j Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldas už vėlronio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Broliai ir Pusbroliai

KAZIMIERAS VARKALIS
Mirė Vasario 8 d., 1926 m., 
valandą iš ryto. Turėjo 39 

metus amžiaus. Kilo iš Lietu
vos, Kauno red., Šiaulių apskr., 
Papilės parap., Šimaičių kaimo. 
Išgyveno Amerikoj 17 metų.

Paliko dideliame nuliūdima 
moterį Morfiną Varkalienę ir 3 
dukteris: Aleną 6 m., Eugeniją' 
4 m., Lucijų 2 m. ir brolį Anuf- 
rą ir Lietuvoj seserę Oną ir mo
tina Marijona Varkalienę.

Kūnas pašarvotas 6315 So. 
Lincoln St. Laidotuvės įvyks 
Vasario 12 d., 1926 m., iš na
mų 8 vai. iš ryto bus atlydėtas 
j šv. Jurgio bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes; Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pažį
stamus dalyvauti šiose pamal
dose. Nuliūdę,

Moteris Mortina Varkalienū, 
Dukterjs, Brolis ir visi 
Gimines.

Laidotuvėms patarnaus gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

JONAS PETRAITIS
Mirė Vasario 4 dieną, 1:55 

valandą po pietų, 1926 m., su
laukęs 40 metų amžiaus; gimęs 
Kviečių kaimo, Šimkaičių vals
čiaus, Raseinių apskričio. Ame
rikoje pragyveno kokie 20 me
tų ir dirbo daugiausiai ant tar- 
mų, palikdamas' dideliame nu
liūdime savo mylimuosius ir 
mylinčius draugus ir pažįsta
mus Amerikoj, o tėvelį, brolius 
ir seseris Lietuvoj. Dabar ran
dasi prirengtas j paskutinę ke
lionę, namuose 1650 W. 46th St. 
Zolpio koplyčioj.

Laidotuves įvyks Seredoj, 
Vasario 10 dieną, 10 vai. ryte 
iš namų Zolpio koplyčios j Tau
tiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Jo Draugui

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS*

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

Palehgvins akių įtempimą, kurh 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima katarffcfei, ati- 
tako trumpregystę ir
Prirenka teisingai akinius. Yiarjo- 
se atsitikimuose egzamin&vhrjse da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Speciali f-tyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
ntai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West f7th Street
Phnne Ronlerard 7589

gyduolėmis dėl pagelbeji-

Serganti Žmonės
Jei norite us- 
rasti pagelbą 
nuo savo kenr 
tčjimų eikite 
| naujai įs
teigtą EUHO- 
PINĮ-AMER1- 
K O N I S K Ą 
SVEIKATOS 
ATGAVIMĄ 

—‘■LINCOLN 
M E D I C AL 
INSTITUTE”, 
kuris yra |- 
.rengta* vė
liausios madofi 
tnaftinomis ir ____
mo kenčiančių žmonių. Daugelis musų 
gyduolių yra atgabenta ifi kitų žalių. 
Mes taipgi turime gyduoles profe
soriaus Ehrlicho 606 ir 914 Oficia
lia Vokietijas Prirengimas. Kadangi be
veik visos ligos paeina «lel negero krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos au musų naujausiu meto
du, lleidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
j kraują. Šia gydymas, jei .reikiamas at 
sakančio gydytojo, yra be skausmo ir 
ligonis nesugaišta nei minutės laiko 
darbo. Svarbiausias gydytojas — 
BOWES — pripažintas specialistas 
daugeli metų tarpe gydytojų, teikia 
menini prižiūrėjimą prie visų ligų, 
turime puikias pasekmes gydyme _ 
kraujo, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros, Šonų skaudėjftno, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių ligų.

DYKAI X-RAY EGZAM1NACIJA ir 
kraujo išbandymas laboratorijoj, taipgi 
šlapumo, mes tikrai surasime priežastį 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už gydymą labai mažos ir jus už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit be 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su- 
taupykit savo laiką ir pinigų, nes per 
tolimesni laiką visvien jus ateisit | mu
sų įstaigą. Mes pagydėrn daug ligonių, 
kurie buvo apsivylę su kitais gydyto
jais. Ši yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE 

l I)K. BOWE8 
SPECIALISTAS IK MEDIKAMS 

DIREKTORIUS
S South Clark St. 

2-raa augžtas 
VirAuj Triangle Restnuranto 

Sekamo, durys nuo A.tor teatro 
OFISO VALANDOS: PanedSly, Ket

verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 5:8u 
vakare. Utarninke, Seredoj ir Subiitoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedaliomis ir 
šventėmis nuo 10 iki 12 dieną.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be tk.LXimo. 
Bridge geriausio aukso. Su muaų 
pi eito m galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite gavo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Astai and Ava.

35 metai paty- 
rimo gydymo 
chroniškų vy-

Oi

PAVLAVICIA
U n d e rt a k e r s C o.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t. 
Grabus {parduodam pigiai 

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. CIaremont Avė.

Kontvaktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbiiunkai

DRAUGAS KEEKVIENO LIGONIO
109 N. Dearborn St.

Kamburys 1203
Kraujo Ligos Gali Būt 

Išgydytos
Ar esate tikras, ku«l jūsų sistema 

yra liuo-a nūn ligų, kurios kenkia 
dėl jūsų darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenčiate tylėdami? Klausykite 
Gamtos perspėjimų, Slogų, Užkietėji
mo Vidurių lieuniutizmo, "Ncuritis” 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap- 
kurtimo, Pavalyto, ”Locomotor Ata- 
xia”, Bronchito, (Astma, Anemioa, 
Skauduliu, Egzema, Slinkimo Plaukų, 
Pasididinimo Gručolų, Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra netva
raus ir ailpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydymu galima išgydyti.

Ateikit ir gaukit gerg ir teisingu 
gydymų. Savo praktiko] vartoju ge
riausius Seru m, čirpus, — ■ 
Antitozin ir specialia 
gyduoles. Taipgi teikiu tikras Euro
pines ”606" ir •‘•Ii”, 
laa.

”606” ir **914”, jei yra reika-

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

Valandom nuo 9 ryto iki 5:30 va
kare kasdien. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj iki 8 vai. vakare. Nedėlioj 
ir šventomis dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N. Dearborn StM Chicago

Prašalinkit Užkietiejimą 
Nujol prašalins ir apsau
gos užkietiejimą. Jis yra 
žarnų pravalnintojas — 
bet ne laxative — neskau- 
dina vidurių. Veikia ge
rai. Nėra kitų tokių kaip 
Nujol. Bandykit šiandien.

Nujol
Garsinkiles Naujienose



6 Naujienos, Chicago, m. Antradienis, Vasaris 9, 1926

Onos Pocienės 
koncertas

Musų buvusi lakštutė visai ne
be ta. Dabar jau m usnį Prima 
Donna.

Nebe tuščiomis rankomis j 
Ona Pocienė iš Euiopos pargrį
žo. Ji parsivežė lankstų, sti)>-' 
rų, gružų ir gana didelį balsą.1 
Trijų metų viena dalis jos pra
leista bestudijuojant vokalę 
muziką Italijoj ir kita dalis be-' 
dainuojant Lietuvos operoj, iš 
tiesų, daug gražių' dalykų į jos 
balsą sukrovė ir jį žymiai pa
puošė. Jos parsivežtinis balsas 
visais atžvilgiais yia daug ge- . 
resnis už išsivežtinj. Dabar 
jos balsas turi visai ryškių 
dramatingumo žymių, taigi nė- kuri 
ra vien tik tuo švelnučiu lyri- į cer( % 
niu soprano, kaip pirmiau buvo.' svet., 
Ytin žemuose ir aukštuose to-i vakare, 
nuošė jos balso tembras (spal
va) • yra žymiai praturtėjęs. 
Butų labai gera, kad gerb. dai
nininkė ir į vidutinius ’ tonus 
daugiau jėgos ir emodjingumo 
įdėtų, tada ir jie pasigautų di
desnio ir ryškesnio atgarsių 
įvairumo (resonance), taigi sy
kiu ir dramatingumo.

Onos Pocienės asmeningu- 
mas (personalumas) ir-gi yra 
labai žymiai pakitėjęs. Dabar 
ji atrodo scehoj daugiau savim 
pasitikinti, giliau savajame pa
saulyje, kokį paprastai muzikai 
dėl savęs pasidaro, esanti, taigi 
parodanti kur tai kas ryškesnį 
tą labai profesionalams, o jau 
ytin muzikams, refkaįingą ir 
naudingą “kas aš!“ O '(tai, be 
abejo, leido joje suvaržytai, 
tartum visai užslėptai, jėj?ai iš
simušti ir daujęiau jausmingu^

S. Krasauckiene,
pirmą kartą dainuos Ci- 
vasario 14 d., Liuosybės 

gražiame SĮLA. 191 kp.

O panelės Luiu Raben klau
syti, tai jau be galo smatfu.
. Svieto buvo daug: Lietuvių 
didelė auditorija beveik visai 
pilnutėlė. Išskyrus vieną dentis- 
tą (turbut jis niekad neišmoks 
džentelmonu būti), susirinku
sieji, matyti daugiausiai muzi
kos mėgėjai, labai gražiai užsi
laikė. h* žiūrint Į 'šitą gražią 
publiką, ir studijuojant jos 
psychoolgiją, o jau ytin vyrų, 
vienas labai įdomus dalykėlis 
man į akis metėsi. O tai štai 
kas: Su tokiu giliu atsidėjimu 
jie. seka musų primadoną. Ir, 
žiūrint į juos, žinoma, daugiau
siai į ją, šitokia mintis dingte
lėjo mano galvoj: Ir gražumas 
tos musų primadonos. Jeigu iš- 
tikrųjų yra tokia graži vieta, 
kaip tas rojus ar dangus, tai 

mo bei dramatingumo jos bal- jau ištikrųjų dailių moterų pa- 
san įdėti.

Man labiausiai patiko “A 
lauke aš. ne žolelė žaliavau. ...
Šitą be galo gražią (ir žodžiais j* Pavejančiais 
ir muzika) dainą Onai Pocienei 
dainuojant, iš tiesų, atrodė, 
kad ji jau visai nebe ta daini
ninkė, ką pirmiau buvo. čia 
tai jau ne tik žemuosfe ir aukš
tuose, bet ir vidutiniuose to
nuose dramatingumo kupinai 
buvo. Stiprumas, didumas, 
lankstumas ir gražumas jos 
balso čia labai ryškiai pasirodė. 
(Jeigu tik aš neklystu, tai jos 
balsas dabar stovi tarp lyrinio 
ir dramatinio soprano.) Ji ir 
siela ir kimu šitą dainą giliai 
atjautė, taip sakant, jos žo
džius ir muziką atatinkamai in
terpretavo. O, žinoma, ir kitas 
dainas ji gana puikiai sudaina
vo, bet 
į mano 
taikė.

Onos 
tiek lankstus ir sklandus, 
ji dabar .visai įgudusia 
ninke atrodo.

Vieno dalyko negaliu 
čia nepastebėjęs. O tai 
tas: t Teko nekartą : 
laikraščiuose, kur Onos Pocie
nės balsas “balseliu” pavadin
ta. Iš tiesų, jeigu toks balsas 
yra “balselis”, tai koks yra ne 
“balselis”? Bene tik bus taip, 
kad tie labai pigus recenzantai 
tik tada balsą balsu supranta, 
kada dainininKas nežmoniškai 
išrėkti gali. Bet kad ir Pocie
nė gana stipriai išrėkti gali. 
Ana va, sudainavus jai Džildos 
ariją iš Rigoletto, kaip tik už 
manęs besėdinti moteriškė, la
bai typinga lietuvė, staigiai su
šuko: “Tai pasiutusi daininin
kė!” Na, o kada jau typinga 
lietuvė taip sako, 
kad dainininkė yra gera. O pa
prasto lietuvio supratimu, juk 
tik ta dainininkė yra gera, kuri 
stipriu balsu dainuoja. Taigi, 
jeigu jau paprastiems žmo
nėms, kurie dažniausiai tik rik
smo dainavime ieško, Pocienės 
balsas yra gana stiprus ir di
delis, tai ko-gi inteligentai iš 
jo nori?

Ponas Pocius visame savo 
darbe pasirodė puikiai. Iš tie
sų ponas Pocius scenoje yra 
tikras artistas. O kaipo lietu
vis pianistas, jis yra vienas iš 
geriausių.

akis, visi jie persimaino, tam
pa draugingais; biržininkas 
užmiršta turtingą merginų, ku
rią jis manė vesti, htl sugryš- 
ta prie savo pirmosios meilu- 
žės-prostitujlės; karėiamninkas 
irgi pasidaro duosnus ir viską 
atiduoda susirinkusiems. Bet 
šiai praeina audra ir gyveni
mas gryšta Į “normales” vėžes. 
Biržininkas vėl susirūpina tik 
doleriais; prostitutė vėl eina 
gatvėn, jos meilužio užmiršta; 
o saliuniifinkas pareikalauja ap
mokėti sąskaitų; bedarbiai 
lieka išmesti gatvėn.

Kaip matote, mintis yra 
bai graži: I 
besiartinanti mirtis visai ‘ per
keičia žmones, 'bet praėjo pavo
jus ir vėl viskas persimai
no, vėl žmogus lieka vienas ki
tam tik priešas. » ,

Geriausia suvaidino K. Šir
vys, politikieriaus-advokato ro
lėje. Jis davė gerą typą nieko 
nepaisančio žmogaus, kurio nie
kas nestebina ir kuris nesibijo 
mirties, negi gyvenimu perdaug' 
nesidžiaugia. Nebloga buvo ir| 
Pola Tendižulytė, gatvės mer-' 
gaitės rolėje. Pakenčiamas buVo 
ir Briedis žydelio rolėje, 
kitos rolės buvo išpildytos daug 
silpniau. Visi artistai stengėsi 
kiek galint, kad tik geriau vai
dinti, b(‘.t jiems kliudė nemokė
jimas savo rolių. Be to ir pats 
komedijos vertimas buvo silp
nas, labai nutolęs nuo origina
lo ir net sugadinęs visą kome-

M'

la-
bendras pavojus ,ir 

mirtis

Bei

ne
yra 
vai- 
tuo 
Eu- 
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va šita užvis labiausiai 
dvasinius sąjūdžius

Pocienės balsas

pa-

yra 
kad 

daini-

iškęsti 
bus ši- 

skaityti

tai reiškia,

daras. Ir mus, vyrus, tik mo
terys ten nuves, vartus atida
rys ir lygiai tokiais maloniais 

; balsais, kaip 
(Inos Pocienės, linksmins...

—Nemuzikas M.
Malonės gerbiama dai

nininkė man atleisti, kdd šilas |.n|g 
V 1 1 • 1 1 * » • 1 • fraštelis kur-ne-kur ėmė ir kri

tiško pobūdžio pasigavo. Iš tei
sybės, tai aš visai neturėjau 
noro ir drąsos kritikuoti, ar 
tam panašiai, tik norėjau pasa
kyti, tai kaip nemuzikui tenka 
dainavimas suprasti, pagaliau, 
ir kokių įspūdžių iš koncerto 
išsinešti. —Nemur/.kas

“Tvanas”
tiuli

Dramos

Be to ir režisierius darė 
dovanotinų klaidų. Veikalas 
iš amt rikieėių gyvenimo, 
dinama irgi Amerikoj, o 
tarpu temperatūra žymima 
ropos termometru: prie
laipsnių amerikietis visai nekal
ba apie didelę kaitrą, bet dai
rosi apie kailinius. Gal tai Kau
ne ir gerai buvo, bet statant 
Chieagoje reikėjo tai pakeisti, 
nes amerikiečiui yra nesupran
tama kaip Amerikoje prie 42 
laipsnių galima skųstis didžiau
siu karščiu. Antra, praėjus po- 
tviniui saliuno duris rakinama 
net tris kartus ir vis neatidaro
ma jų. Negalima if tokio dalyko 
sutaikinti, kaip šiaudinė skry- 

,ir žieminis “overkotas” 
vasaros kaitroj. Taip pasirė
džiusį paskaitytų bepročiu, o 
ne biržininku.

Taigi šią komediją reikia pri- 
skaityti prie vienos iš labiau
siai nevykusių Vaičkui 
tyti. ’ 1

Ateinantį sekmadienį 
kaus teatras pakarti 
mų dramą “Amžiaus 
kuria teatras 
ir pati drama yra didelė ir ge
ra. —Viešintiškis.

pasta-

VaicS 
veiks- 

Balsas”, 
vaidina gerai, o

Pereitą sekmadien 
House teatre Vaičkaus 
Teatras vaidino Bergerio trijų 
veiksmų komediją “Tvanas”. 
Tą komediją jau senai žadėjo 
duoti ir 
graman 
ta, kad 
rengti, 
rengimosi t 
silpnai. Svarbiausia, kad visi galės 
vaidylos nemokėjo savo rolių ir certo, 
todėl buvo daromos begaliniai | ateis 
ilgos pauzos, kuom, t kai|> tik gJmo 
tuo laiku veikimas tuiėjo vys- porte. 
tytis greitai, lankiausia t net r®s vaišinami bridgeportie 
kritingose valandose i \ 
tik tūpčiojo ant vietos, nežino:* 
darni nė I 
bėti. Pagalios, veik visi vaidy- su 
los buvo pakeisti ir jiems teko 
vaidinti visai kitokias roles, ne
gu buvo numatytos vaidinimui 
gruodžio (> d., kurio progra
mas buvo išdalintas šiame va
kare, lad tas programas jokios 
vertės ir neturėjo.

Pats komedijos turinys butų 
geras, 
kančiai; o ir mintis yra graži. 
Viskas 
nors prie Pacifiko (versta “Ra
miojo vandenyno”). Susirenka 
spekuliantas-biržininkas, jo bu
vusi meilužė, dabar prostitutė, 
iš meklerystės pralobęs žyde
lis, grafteris politikierius-advo- 
katas ir bedarbiai aktoriai ir 
inžinierius. Ino tarpu užeina 
didelė audra, kuri nutraukia te-

ASMENŲ JIESKOJIMAI
MYKOLAS SLEKIS pajieftko bro

lio Kazimiero Siekio ir seserės Elz
bietos. Seniau gyveno Philadelphia, 
Pa. valstijoj. Mano adresas: 1710 So. 
Halsted St., (’hlcago, lll.

PAJIEšKAŪ savo vyro Tadeušo 
Valančausko. Paeina, iš Liepojaus 
miesto. Prieš karę išvažiavo j Ame
riką, nuo to laiko nebežinau kame ji
sai gyvena. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žinote praneškite man. 
Busite dėkingi. Po šito antrašo: 

BARBORA VALANČAUSKIENfi, 
3917 Beach St., Ipdiana Harbor, Ind.

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOV1NG, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long (listance hondling.
Turime daug metų patyrimą. 

3238 So. Halnted St.
Tel. re». Yds 3498—Blvd. 7667 office

> >)!.• • <

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3(804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

■ 3311 S’o. Halsted Street 
Notavy Public Phone Yards 6062

Plumbing ir Heatlng
Parduodame, įdedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti.
24 mėnesiai išmokėjimui.

PERSHONG
Plumbing and Heating Company 

6539 Cottage Grove Avenue 
Fairfax 4620

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vįlnonios gijos Įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
inatkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonjos 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85. |

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sekma-' 
dienyj po pietų. U

Frank Selemonavičius 
504 VV. 33rd St. Prie Normai Avė

'............ ■

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

1 aikorn malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

„ 3149 So. Halsted 8t.
J. S. RAMANCIONIS, Prez.

i

RAKANDAI NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME
PARDUODAME 

kambarių puikius 
naujus; 3 šmotų parloro setus, 2 
miegamo kambario 
pianas, radio, 7 šmotų 
kambario selas, kaurai, lempos ir 
daug kitų dalykų. Pigiai — 
mis. 1'611 W. 551h St.

ląbai 
rakandus,

pigiui 5 
kaip

setai, grojikas 
valgomo

dali-

PARDAVIMUI
$800 grojiklis pianas su gražiu 

bančiumi, 85 geri mleliai ir stiklinis 
rolių kabinetas, parduosim viską už 
$110. Del 
Michelinoo. ,

2332 W. Madison Street

išmokėjimo yieni metai.

MINKŠTI gėrimai. Grosrris pl- 
iąk Agentų nereikia.' 330*2 W. 38

arba išsimainoPARSIDUODA
imt namo bučernė ir grosernė. Per 
10 metų išdirbta, ant didelio stri- 
to — Michigan Avė. Parduosiu pi
giai; aš esu persenas, nebegaliu 
(lirbti.

Phone PiiPman 4228

KAS turi parduoti pool table, pa
šaukite Tęl, Canal 1107.

PARSIDUODA bučeinė ir groscr- 
nė. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus, lietuvių ir lenkų apgyventa. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos. Atsišaukite pas savininką, 

2542 \V. 45th Plaee.
'Iri. Lnfayette 8935

PARDĄVIMUI restaurantas 
lietuvių apgyvento} vietoj, 19822 
S. Michigan A v., Ros;eland. Biz
nis išdirbtas. Kaina $2,200. Sa
vininkas važiuoja Lietuvon.

Tel. Pullman 6995 ’

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nč su mimais. Parduodu, nes turiu 
du bizniu. 4235 So. Kedzie Avė.

PARDUOSIU grosernę. Semt, gera, 
išdirbta per ilgus metus biznis. Part
neriai nesusitaikom, parduosiu pigiai. 
4606 So. Paulina St.

PARSIDUODA grosernė. Senai iš
dirbtas geras biznis. Parduosiu pi
giai, nes nesuprantu biznio. 1415 So. 
Union Avenue.

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės groiiklj piana už $150, yra 75 
roleliai ir benčius, $50 cash ir po $10 
j mėnesį.

V1ALAITIS
6512 S°« Halsted St. 

1-mos lubos

PARDAVIMUI bekernė, geri* ol
selio ir rętail' biznis; taipgi randasi 
labai geroje vietoje. Atsišaukite 856 
W. 18th Street. *

UŽ $350 nupirksi gerinusį groserį, 
geroj apielinkėj. Parsiduoda greitu 
laiku. 4554 So. Paulina Street.

STORAS pardavimui. Geroj vietoj, 
pigiai. 3227 So. Halsted Street.

Pavasariniai Daiginai
Pardavimui mūrinis namas 6
6 kambarius. Aržuolo tri-it

mas, karštu vandeniu apšildo
mas; įmokėt $4,000.00, kitus 
kaip renda. 6734 So. Maplevyood 
Avė.

Naujas mūrinis namas 5 ir 5 
kambarius. Aržuolo trimas, 
karštu vandeniu apšildomas, 
maudynės ir visi parankumai. 
Cash $3,500.00, kitus kaip ren
dą.

* Naujas kampinis, 4 pagyveni
mų muro namas, visi po 5 kam
barius ruimai, extra dideli, in- 
tatsymai pagal vėliausios ma- 
dos. 4 karų garadžius. Namas 
randasi netoli nuo Marųuette 
Park, 6554-56 So. Whipple St. 
Cash $10.000.00, kitus kaip ren
dą.

Naujas I pagyvenimų mūri
nis namai; visi po 5 kambarius, 
įtaisyti pagal vėliausios mados 
ir 4 karų garadžius. Namas ran
dasi netoli nuo Marųuette Park, 
6616-18 So. VVhipple St. Cash 
$8,000.00, kitus kaip rendą.

2 flatų mūrinis namas 7 ir 7 
kambarius, karštu vandeniu ap
šildomas, maudynės ir visi pa
rauk urnai. Cash tik $2,500.00, 
kitus kaip rendą. Namas ran
dami 5422 So. Carpenter St.

2 Mediniai namai muro pa- 
damento, aukšti beismentai, gra
žus frontas ir užpakalinei por- 
čiai, maudynės, elektra, 2 karų 
garadžiai. Lotai 37x125, graži 
vieta, tik pusė bloko nuo Mc- 
Kinley Parko ir tik pusė bloko 
nuo didelių karų linijos. Namai 
randasi 2441-43 W. Pershing 
Road. Cash tik po $,1800.00.

Medinis namas 5 kambarių.
Gražf vieta, cash tik $1500.00.

Gražus mūrinis bungalow, 
elektra, maudynė, visi paranku
mai, garadžius 1 karui. Lotas 
37x125 ft. Labai graži, vieta 
tik pusė bloko nuo karų linijos. 
Namas randasi 5607 S. Natchez 
Avė. Cash $1,500.00.

EXTRA BARGENAS. Parsiduoda 
kampinis lotas, 18yl25 pėdų, su 2 
karų garažiu. Randasi prie 124 ir 
Halsted Si. Culuinet Park. Gera 
vieta dėl kabareto, žemė nepri
klauso prie Chicagos. Kas norit pi
nigų uždirbti, nepraleiskit trts pro
gos, Kaina tik $3,000. Joseph Zile- 
wicz, 11956 So. Halsted St.

IŠ PRIEŽASTIES mirties Šeimy
noje, aš turiu parduoti tris puikius 
2 Halų namus, kurie randasi: 447 
W. 42n<l Place, 538 \V. 42nd Plaee, 
liOl \V. 43rd Place. Tel. Trianglc 
0600.
■ ■ o —■ ■ r— —-■ ■ - ■ ................................... ■■■ I ■ —■■■*■ I

10 pėdų kampinis: mūrinis 
namas, 2-5 ir 8-1 kambarių, 
garu šildomas, moderniškas vi
sais ąlžvilgiais, visur beržo tn- 
mingai, didelės įplaukos, visi 
flatai išrendtioti, randasi Mar- 
quettc Manor, paimsiu išmokė
tų namą į mainus, cottage, 2 
arba 4 flatų. Ką jus turime mai
nymui? Tel. Hemlock 1701, 
klauskite MR. SCHOĖNE ar
ba M R. HALLWAX.

______ r . - r _ 1 . - - - -

4 FLATŲ NAMO BARGENAS 
. $29,500

Už $700 galite pradėti veikti 
link 4 ^flatų namo, visas apgy
ventas, flatai po 4 kambarius, 
aržuolo ir riešuto trimingai, į- 
nuirylas plumbingas, lietinės va 
nos garu šildoma, 50 pėdų lo
tas, netoli 63 ir Kedzie.

Seward 3135 W. 63 St. 
Prospect 6100.

CiCEROJ LOTAI
Puikus miestelis Illinois valstijoj, 

19 minučių nuo vidurmiesčio, 7’ic 
kelione. Didelis išsivystymas šį me
tų, keletas lotų liko subdivizijos kai
nomis. Apkainuoti po $1,000 su 
įrengimais, išmokėjimais, veikit 
greit, nes kainos kyla. Atsišaukite 
šių savaite.

M. PETRAUSKAS
17 E. 61f>t St.
Normai 7691

BARGENAS!
Važiuoju j Lietuvą, parduodu visą 

nuosavybę, biznį ir prapertes, bučer- 
nę ir grosernę nu namu; 8 metai kaip 
laikomas biznis, vertas $12,000, par
duosiu už teisingų pasiūlymą, 5 Sto
rai ir 6 flatai.

7442—7450 Archer Avė.
Lotas 100x200, rendos apie $321 j 

mėnesį, kaina $35,000.
Nauja muro stuoa 2 po 6 kamb. ir 

vienas 3 kamb. naujos mados, ga
radžius ir 2 lotai, rendos $100 į mė
nesį, kaina $11,500.

North West kampas Archer Avė. 
ir Nordica Avė. lotas 94x125, tinkan
tis dėl gąsolino steišino, kaina $6,000.

North East kampas Archer ir Nor
dica, tinkantis dėl aptiekos, kaina 
$3,000.

Lotas 25x125, 814 W. 31 St. arti 
Halsted St., kaina $2,700.

4 lotai Oak Park ant 53 St., kai
na 12 šimtų. Navininkas suteiks pats 
paskolą.

M. MORKUS
7044 Archer Avė. Tel. Prospeet 2559

Medinis cottage o Kambarių, 
augštas beismentas, didelė bar- 
nė. 2 po 30 pėdų lotai, graži 

Ivieta, namas randasi 5538 S0. 
Kostner Avė. Cash $1,500.00.

NAŠLE nori parduoti muro namą 
4 flatų su visais naujos mados įren
gimais. Parduos pigiai. 2217 West 
19th Street.

PARSIDUODA 2 bučinės, 
abi bizniai geroj vietoj. Parsi- 
duoda greįtai, nes savininkas 
apleidžia Chicago. Pirmiau ver
tės $5,000, dabar už $2,500 nu- 
pirksite. 3657 So. Halsted St.

PIRKIT PLUMBING4 PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35%

Mes narduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Cq„ 
1687 West Di vision SU 

netoli Marshfield
......-................ . ............—Z

PARSIDUODA 2 augščių mūrinis 
namas, karštu vandeniu šildomas. Na
mas vos užbaigtas. Naujos mados 
įtaisymai. Rendos neša $125.00 mė
nesiui. Kaina $13,500.00.

Kreipkitės:
7120 So. Talman Avė.

Tel. Hemlock 0096

Naujas 7 kambarių, bungalovv, 
karStu vandeniu papildomas, ar
žuolo trimas. Namas randasi 
2441

NAMAI-ZEMELietuviu Auditorijoj
Metinės sukaktuvės sukėlė 

daug trukšmo. Draugijos ir

VISI *SAKO, kad Frank’s Barber 
Shop, Frank A. Druktainis, lietuvis 
savininkas, labai puikiai ir atsakan
čiai į visas'madas kerpa plaukus; vy
rams, 
kams.

Bridgeportiečiai tu-
Papietavę 

pasiklausyti gražaus kop- 
o parėję, pavakarieniavę,’ 
pasišokti, lokio paren- 
dar nėra buvę Bridge-’ 
Kitų kolonijų svečiai tu-

• • • • JIEŠKAU darbo ant vištų farmos,
, esu patyręs vištų auginime. J. D.,

• 2252 — 24th St», Detroit, Mich.
; --------- 4—---- u---- -----------

ką veikti, nė ką kai- karę kupinai pilna. Reiktų jam j JIEŠKAU darbo duonkepyk- 
alios veik visi vaidv^su “sandvvich’ais” apsišarvuo- loj ant dienų bei naktų. Moku 

- ’........................ti, kad galėtų atremti užpuoli- [ visokį darbą.

gruodžio 6 d. net pro-
įdėjo, bet vis atidėlio-' ^imynos su visom galvoju ruo- 
geriau prie jos prisi-, šiasi pasišokti. Auditoiija bus 

l ečiaus nežiūrint ilgo' perniaža.
suvaidinta ją gana r^s pramogas.

moterims, merginoms ir vai- 
Atsilankykite jus ir ištirsite.
2354 W. 68th Street
Prie Western Avenue
Šiaur-rytinės kertės , 

Nepamirškite numerį ir vietą

ateis JIESKO darbo
vąidyloš *

Petrulio valgykla bus tą va-'

kus.
14 vasario, tai bus minėtina 

diena. —P. •

.JOHN ARMALAS
1500 So,’pist Avė, 

Cicero, lll.

jei ją suvaidinti atsa-

dędasi karčiamoj kur

PRANEŠIMAI
North Side. — Vasario 16 d. ap- 

vaikščiojimo rengimui draugijų dele
gatų susirinkimas bus utaminke, 
vas. 9 d., Liuosybės svetainėj. Visi 
delegatai prašomi dalyvauti.

— K. Baronas

Roseland. — Vasario 9 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigan Avė. įvyks Draugijų 
Sąryšio delegatų susirinkimas. Rus 
svarstoma jame svarbus Sąryšio rei
kalai. Todėl visi delegatai ir delega
tės atsilankykite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, Sekr>

Jaunuolių Orkestro praktikos įvyks 
, , , , ... .. , , 1 Vasario 10 d., 1926 m., Mark White
lefono, telegrafo ir gailaus elek-'Square Svetainėje (Library Room) 
tros vielas. Esantieji karčiamoj ’ 29-tos ir Halsted gatvių. Visi Jau- 
niano, kad atėjo didžiausias ijngos dėl musų koncerto, kuris įvyks 
potvinis, jog kas minutę jie Kovo 13 d., 1926 m., AĮeldažio Sve- 
gali žūti. Mirčiai pažiurėjus i A } Schultl> Rašt

REIKIA DARBININKįĮ
VYRŲ

REIKALINGAS biičeris kuris mo
ka važinėtis su automobiliu. 1331 So. 
Jefferson Street.

REIK A KINGAS pirmarankis duon
kepis prie kepimo juodos duonos. 
Darbas ant naktų. 2424 W. 69 St.

RAKANDAI
IŠ PRIEŽASTIES apleidimo •mies

to turiu parduoti savo puikius 6 
kambarių furničius, 3 šmotų pui
kus seklyčios išpiąustyto medžio 
padabintas setas, 6 šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba-

TURIU parduoti savo nrapertę; 
turiu kelis gražius lotus dėl staty
mo gerų namų, lotai didumo 50)/ 
150, arti mokyklos, bažnyčios ir 
krautuvių, tiktai 26 minutės nuo 
vidurmiesčio, gera transportaęija. 
Už mažą (mokėjimą, lengvais išmo
kėjimais; veikit greit. Rašykit man 
tuojau, Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box 663.

Aš galiu jums pagelbėti įsigyti 
namą — $158 cash.

Del’ keliu darbščių lietuvių, kat
rie nenori mokėti augštas rendas; 
aš duodu gerą progą nusipirkti sau 
namą, netoli mokyklų, bažnyčios, 
krautuvių., teatro ir banko. Tiktai 
24 minute^ nuo vidurmiesčio, gera 
transportaęija. Rašykit šiandien 
Naujienos, 1739 S. Halsted St. Box 
662.
PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis 7- 
7—7 kambarių. Garu šildomas, mo
derniškas, netoli nuo MhrųUette 
Road ir Cottage Grove, kaina, $21,- 
1)00. Daug kitų bergenų.
Pioneer Realty Co., 1615 W. 51 St.

Hemlock; 2100-2101
PARDAVIMUI naujas mūrinis rut

inas, 4 po 5 kambarius, aržuolo tri* 
mingaij viskas palei naujos mados, 
randasi

6808 S. ARTESIAN AVĖ.
ANTRAS namas, 2 flatai po 

kambarius, randasi
6805 S. ROCKWELL ST.

Tie namai |)arsiduoda pigiai, nes 
aš pats esu kdntraktorius ir kas 
nori namus statyti malonėkit atsi
šaukti. o aš patarnausiu teisingai.

5805 S. Maplewood Avė. • 
Tel. Republic 4151

.. .................................... .. ■ ..1.. ... ................................ ... .......... .. I . ■■ 

NETIKĖTAS BARGENAS
•ANT 115 gatvės, notoli Michigan 

Avė. parsiduoda 2 namai ant vie
no loto; 1 namas 3 r.ugštų, mūri
nis, 2 flatai po -7 kambarius, yra 
storas, karštu vandeniu šildomas. 
Antras namas medinis 2 augštų. 4 
flatai po 4 kambarius, yra garažas 
dėl 1 karo, lotai 210 pėdų ilgio, 
rendos nbša į metus $4,800; geriau
sias pirkimas šioj vietoj, nuosavy-

4

rio setas ir miegamojo kambario bė kyla kas dieną. Kaina $35,000. 
setas, dviguba lova, lempos, veld-Įcash $10,QOO. Likusius ant lengvų 
rodis rims nhnnoffrafns ninnnlas iininVAiimni 'rodis, rūgs, phonografas, pianolas išmokėjimų, 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
VV. VVashington Bivd. Kedzie 2794.

Joseph Ziliewicz 
11956 S. Halsted St. .

W. 43rd St.

BIZNIO NAMAI

Naujas namas, Storas, 4 kam
bariai, užpakalio Storo 6 kam
barių flatas. AugStas beismen- 
tas, karStu vandeniu apšildoma. 
Cash tik $4,000.00. Namas raiv 
da^j 4324 So. California -Avė.

Nalijas kampinis biznio na
mas, gražus štoras ir fletas, prie 
štoro didelis flatas, 3 karu ga- 
radžius. Randasi Brighton Prak.

Mes tuos visus namus par
duosim pigiai ar mainysim an 
tamstų ^namų, lotų ar bižnių.

'i i
Taipgi jeigu tamstos neišsi- 

rinktumėt iš musų namų, tai 
mes pabudavotume kokius tik 
tamstos malonėsite. Kurie įga
note pirkti ar būdavot namus, 
atvažiuokit pas mus pasitart. O 
mes stengsimės tamstas užga
nėdinti.

Jokantas Bros.
4138 Archer Ave% t

Tel. Lafayette 7674

Parsiduoda
Puikusjotas dėl statymo sau gy

venimo, o0xl50 pėdų, įmokėti $158, 
netoli mokyklų, bažnyčių ir t. t. I^a- 
bai gera transportaęija, tiktai 24 mi
nutes nuo vidurmiesčio. Puiki vieta 
dėl vaikų. Turiu, parduot tuojau. Ra
šykite man šiandien. Naujienos, 1739 
So. Halsted St., Box 664.

2 FLATŲ mūrinis namas 5 ir 6 
kambarių. Garu šildomas, įrengimai 
moderniški. Parduodu pigiai.

Apartmentinis buildingas 10 flatų 
naujas namas. Mainysiu arba cash. 
Abu namai Marųuette Manor.

J. JAKAWICH
3036 W. 62nd St.

TURIU parduoti savo nau
ją $10,000 mūrinį bungalo\v už 
$8,900, 2 karų garažas, gera I. 
C. ir gatvekarių transportaci- 
ja, $3,300 cash reikia.

Tel. Monroe 4130

mortgeciai-paskoLoš
ANTRI MORGIČIAI 

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius MorgiČiue 

Ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzae Avė., 

Lafayette 6788
...................—

2-ri MORTGEČIAI. Mes speciali- 
zuojamės mortgečiose iki $10,000, 
žema kaina. L. Bhimental & Co., 
140 So. Dearborn St.

MOKYKLOS
Specialus Kainos

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

Valentine Dressmaking 
College

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

M. E. HUTF1LZ, Manager 
............... .i........... ■ ..................... *

t


