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Lenkai areštuoja 
Vokiečius Silezijoj

600 angliakasiy gyvastys

(vykus kasyklose ekspliozijai 
vienas darbininkas užmuštas, 
devyniolika sužeistų

Buchareste studentai su 
ruošė pogromą žydams

Vėl ekspliozija kasyklose; 1 
užmuštas, 19 sunkiai sužeistų

Lenkai areštuoja vokie-1 Antisemitinės studentų
čius Silezijoj riaušės Rumanijoj

Kaltina juos dėl konspiracijos 
prieš lAmkiją ir šnipavimo 
Vokietijos naudai

Studentai Buchareste suruošė 
pogromą žydams; 34 pogrom- 
ščikai bus atiduoti karo teis
mui

Aukštu-

didelį

BUC H A R ESTAS, 1l u mani j a, 
vas. 15. - Vakar B u man i jos 
sostinėj, Buchareste, įvyko di
delės riaušės prieš žydus kurias 
suruošė vietos universiteto 
studentai, bet kuriose dalyva
vo ir šiaip įvairių miesto huli- 
ganų. Riaušininkai puolė žydų 
namus, išdraskė ir išplėšė daug 
žydų krautuvių. Riaušėms ge

KATOVięAS, Rytų 
t i nė Silezija, vas. 15. 
policija sakosi susekus 
vokiečių sąmokslą sudaryti ne
priklausomą provinciją Aukš
tutinėj Silezijoj. Koenigshuet- 
te, Tarnovicuose, 'Nislovicuose 
ir kituose centruose lenkai are
štavo dvidešimt vieną vokiečių 
organizacijos “Deutscher Volk-lgjnti buvo pašaukta kariuome- 
sbund” narį, kaltinamus dėl 
konspiracijos ir šnipavimo.

Jų namuose buvo padarytos 
didelės kratos, — ieškota taria
mo sąmokslo įrodymų. Daugiau 
kaip 120 kitų namų buvo taip
jau iškrėsta. • ...

Vokiečiai sako, kad lenkai ne
radę jokių įrodymų apie buvi
mą kurio nors sąmokslo.

Lenkų policija patyloms da
rė piktų grūmojimų vokiečiams, 
bet šiaip ji tyli.

Už nepriklausomą valstybę

Kaip Vokietijoj taip ir Len
kijoj, ypač katalikų rateliuose, 
eina stiprus judėjimas sudary
ti nepriklausomą valstybę Auk 
štutinėj Silezijoj, idant tuo bū
du išvadavus tą kraštą iš poli
tinės Lenkijos ir 
globos ir įsteigus 
vienetą. Vokiečių 
Silezijoj dėl to buvo viešai lai 
komi mitingai, idant sulaikius 
lenkus nuo priešinimos autono
minei valdžiai nuosavame kraš
te.

BELLAIRE, Ohio, vas. 15.
Vienas angliakasys buvo už
muštas, devyniolika kitų skau
džiai, kai kurie mirtinai, su
žeisti, įvykus šį rytą smarkiai 
ekspliozijai Povvhatan Mining 
kompanijos kasyklose, šešioliką 
mylių į pietus nuo Bellaire.

Ekspliozijos metu kasyklose 
dirbo apie šeši šimtai darbinin
kų, bet be minėtų nukentėju
sių visi kiti išliko sveiki ir su
skubo pro'kitas kasyklų žiotis 
prisigriebti į paviršių.

Ekspliozijos priežastis kol 
kas nežinoma. Ji buvo taip 
smarki, kad visus apielinkėj 
namus supurtė, ir pro kasyklų 
šaftą prasimušusi liepsna kilo 
šimtus pėdų aukštyn.

Nelaimės vieton iš Bellaire 
tuojau išvyko pagalbos trauki
nys, gabendamas gydytojus, 
nurses ir valstijos kasyklų ins
pektorius.

Šiandie angliakasių kon
vencija Scrantone

Sušaukta specialiai padarytai 
su kasyklų savininkais su
tarčiai patvirtinti.

SCRANTON, Pa

nė, bet riaušininkai ir jai ne
norėjo pasiduoti, ir dėl to buvo 
kruvinų susirėmimų. Riaušės 
pagaliau buvo patremptos. Ke
turi studentai, vienas kariniu-Į Antradienį (šiandie)
kas ir trisdešimt keturi karei- susirinks angliakasių 
viai buvo sužeisti. Daug žydų'to konvencija patvirtinti 
buvo sumušta. įtarčiai, kuri buvo

Ministerių kabinetas šiandie * Philadelphijoj tarp 
laikė skubotą susirinkimą da- anglies kasyklų 
lykui apsvarstyti ir nutarė tris- angliakasių ur.K 
dešimt keturis areštuotus stu-1VVorkers atstovu 
dentus, 
atiduoti

kaipo riaušių lyderius, 
karo teismui.

Del nusiginklavimo konfe 
rencijos vietos

Vokietijos 
ekonomini 

Aukštutinėj

Sovietų Rusija siuto, kad 
ferencija butų laikoma 
penhagoj. ne (ienevoj

Del skaitmeningų aieštų bus 
įteikta skundų Vokietijos val
džiai, bet kadangi areštuotieji 
vyrai ir moterys yra lenkai vo
kiečių kilmės, tai Vokietija vei- 

Miausai į dalyką nesimaišys.
Vienas vokiečių komisaras 

sako, kad mišrioji tautinių ma
žumų komisija, kuri buvo Tau
tų Sąjungos sudaryta, įteik
sianti komisijos pirmininkui 
Kalonderui, šveicarui, protestą 
ir reikalausianti, kad areštuo
tieji butų tuojau paleisti.

Vo-Daug vokiečių pabėgo į 
kietiją.

Ką Varšuva sako.

VARŠUVA, vas. 15. — 
sak Varšuvos laikraščių, lenkų 
tardymai parodę, kad vokiečių 
organizacija, vadinama “Volks- 
bund”, vedanti visoj Silezijoj 
stiprią kampaniją prieš Lenki
ją ir konspiruojanti tikslu pa
gimdyti ekonominę kovą tarp 
ILenkijos ir Vokietijos. “Volks- 
bundo” gi darbuotė esanti diri
guojama iš Berlino. Iki šiol len
kų policija Aukštutinėj Silezi
joj esanti suėmus jau penkias
dešimt konspiratorių, kurių 
daugelis prieš karą esą buvę 
vokiečių oficierai ir šiaip valdi
ninkai.

i Pacific and Atlantic Photoj 

Princas Karolis, kuri; ’ats 
kė nuo Rumanijos so.-to.

Reikalauja grąžinti Dėbsai 
piliečio teises

WASH1NGTONAS, vas. 15.
Kongresmanas Victor Ber

ger, socialistas iš Wisconsino, 
įnešė atstovų bute rezoliuciją 
sugrąžinti Eugene V. Debsui 
pilnas piliečio teises, kurios

Graikija nepajėgia sumo 
kėli atlyginimo

Dar 15 kuny išimta iš 
anglies kasykly

SOFIJA, Bulgarija, vas. 15. 
Už graikų kariuomenės įsi- 

veižimą praeitų metų spalių 
mėnesį į Bulgarijos teritoriją, 
Tautų Sąjunga nustatė, kad 

r___  f__ __ ____ , ____  Graikija sumokėtų Bulgarijai
jam buvo atimtos, kai Debsas ’ 250,000 dolerių atlyginimo. Ta 
buvo pasmerktas dešimčiai me-'suma turėjo būt sumokėta per 
tų lederalio kalėjimo dd to, 
kad jis nepritarė Jungtinių Vai
stini įsivėlimui į didįjį karą.

Patsai Berger buvo per du 
kartu pašalintas iš atstovų bu
to, nes mat jis yra vokiečių kil
mės ir socialistas, bet Wiscon- 
sino valstija kas kartą jį vėl 
išrinko savo kongresmanu.

Berger sako, kad atėmimas 
piliečio teisių Debsui no jam 
dalo negarbės, bet pačioms 
Jungtinėms Valstijoms.

du mėnesiu laiko. Nustatytas 
terminas sukako vakar, bet 
Graikijos valdžia pranešė Bul- 

kad ji dabar sumokė- 
sumos, kitų

gari jai
sianti tik pusę
125,000 dolerių gal Bulgarija
palauksianti dar dvi savaiti.

NUŽUDĖ KETURIS NEGRUS

Astuoni angliakasiai 
pasmerkti

LITTLE ROCK, Ark., vas. 
15. — Valstijos kalėjime čia 
andais buvo nužudyti keturi 
nesikaltėliai negrai, Cephas 
Johnson, Isham Jonės, John 
Canaday ir Clinton Mason. Vi
si jie buvo pasmerkti mirties 
bausmei už užmušimą, apiplė
šimo tikslu, vieno prekininko, 
J. M. Moore, praeitą vasarą.

' BENTON, Ilk, vas. 14. — 
Vakar vietos teisme buvo kalė
jimui pasmerkti aštuoni anglia
kasiai, kaltinami dėl užpuolimo 
ir bandymo užmušti angliaka- 

\sių unijos distrikto No. 12 sub-
" distrikto No. 9 viceprezidentą 

D. B. Cobbą per įvykusius Zeig- 
. leiy praeito rugpiučio mėnesį 

n t . . . - , . kasyklų darbininku neramu-Referendum dėl atlyginimo . Penki kiti kaltinamieji bu- 
.. , . v. . . vo paliuosuoti.Vokiečių ex-valdovams i .- - - - - - - - - -

----- -— ! Oro pašto aviatorius 
užsimušė

vas. 15.
Scrantone
tridistrik- Visi žmonės turės nuspręsti, ar 

valstybe turi atlyginti jiems 
už atimtus jų tnrtim

su- - 
padaryta * 
kietosios 

savininkų ir 
z : United Mine

iNjij padaryta sutartim 
Streikas laikomas pabaigtu, te- 
čiaus darbininkai negrįš į kasy
klas, kol sutartis nebus kon
vencijos patvirtinta. Manoma, 
kad ji bus patvirtinta ne vėliau, 
kaip ateinantį trečiadienį, ir 
jau ketvirtadienį visi angliaka-

kon- šiai grįš į darbą.
Ko-1 _________

vas.
Murmanskas bus svar
biausias Rusijos uos

tas žiemiuose
KOPENHAGA, Danija,“ 

15. — Berlingske Tidende 
niomis, sovietų valdžia propo-j 
nuojanti, kad Tautų Sąjungos, 
ruošiama tarptautinė nusigink 
lavimo konferencija, ažuot Ge- mą užšąlą ir Leningradas pa-

MASKVA, vas. 15. — Kadan
gi Suomių įlanka paprastai žie-

Didelis gaisras Day- 
tone; $750,000 

nuostoliu

ministeris Kuelz 
šių metu kcvo 4 c c

ii tęsis iki kovo 
žmonių balsavi-

KĖBLINAS, vas. 
daus reikalų 
paskelbė, kad 
dieną prasidės 
17 visuotinas
mas Vokietijoj išspręsti klausi
mui dėl atlyginimo buvusiems 
Vokietijos valdovams, nuo sos
tų pašalintiems: kaizeriui, ka
raliams ir princams, kurių tur
ėtai ir nuosavybės buvo per re 
voliuciją konfiskuota. |

Referenddhio sumanymas bu- j 
vo pateiktas socialdemokratų iri 
komunistų, kurie yra priešingi. 
tam, kad valstybė duotų atlygi
nimą buvusiems Vokietijos val
dovams.

CLEVELANI), Ohio, vas. 14.
Penktadienio naktį piarado 

savo gyvastį oro pašto aviato
rius Art Smith, vienas labiau
siai pasižymėjusių Amerikos 
lakūnų. Skrendant su pašto 
siuntiniais iš Chicagos į New- 
Yorką, netoli Montpelier, Ohio, 
jo aeroplanas atsitrenkė į me
dį ir nukrito žemėn, visas liep
snoj. Aviatoriaus kūnas labai 
apdegė, sudegė taipjau daug 
pašto siuntinių.

Vaikai kaltina tėvą dėl 
mirties motinos

PITTSBURG1I, Pa., vas. 15. 
--- Iš Pittsburgh 'Terminai C.oal 
korporacijos kasyklų Hominge, 
kur vasario 3 dieną dėl įvyku
sios baisios ekspliozijos buvo 
užberti daugiau kaip dvidešimt 
darbininkų, vakar išimta dar 
penkiolika žuvusių angliakasių 
kūnų. Penki kūnai buvo jau 
pirmiau išimti; vieno dar nesu
randa.

Meksikos vyriausybė už
darė du vienuolynu

MEKSIKOS MIESTAS, vis. 
15. — Meksikos vyriausybė už
darė du katalikų vienuolynu; 
Convento 
dėl Pilar, 
Convento 
oaciane.
taipjau tapo uždaryta francLš- 
konų kolegija.

Visi svetimšaliai kunigai bus 
išsiųsti laukan iš Meksikos.,

de Nuestra Senora 
Meksikos Mieste, ir 
de la Visitacion, Coy-

Pastarajam mieste

Sovietai nebeleis mote- f 
rims būti geležinkeliu 

tarnautojomis
DAYTON, Ohio. vas. 15 

Miesto centre kilęs anksti 
rytą gaisras sunaikino keturias Imą, kuriuo moterims 
sankrovas 
Market, Home
mentinę krautuvę, 
ving Hat Store ir Red 
Store, 
krautuvės nuostoliai siekia apie
500,000 dolerių, kitų trijų Len 
drai apie 250,000 dolerių.

LENINGHADAS, vas. 15. — 
Sovietų valdžia paskelbė įsaky- 

nebebus 
National MeatĮleista daugiau užimti geležin- 

Store depai ta- kelių tarnautojų vietas, kaip 
Sarnoff-Ir- antai lokomotyvų mašinisčių, 

Shoe kurintojų, traukinių išsiuntėjų,
Vienos tik Home Store vagonų jungėjų etc.

šiandie Rusijoj yra daug mo 
'torų traukinių tarnautojų, bet 
' vyriausybė dabar mano, kad ta
isai darbas joms perdaug sun
kus ir perdaug atsr.korningas.Sudegė dideli medžių 

sandėliai
MIAMI, Fla., vas. 15. 

kar čia sudegė dideli McDonald, 
Lumber kompanijos medžių 
sandėliai, apdegė taipjau kfi
tik baigiamas statyti Miami 
Herald triobesys. Ugnį gesi
nant keturi gaisrininkai buvo 
sužeisti. Nuostoliai 
apie pusę miilono dolerių.

SAKO, PERBRANGIOS NUO
TAKOS RUSIJOJE

į Prašo sovietų valdžią panaikin
ti nuotakų pirkimo sistemą

siekia NIŽNY-NOVGOROD, Rusija, 
j vas. 15. — Du šimtai mahome
tonų jaunikaičių, norinčių ves
ti, įteikė sovietų valdžiai pra-

nevoj, butų laikoma Kopenha
goj.

Rusijos diplomatiniai atsto
vai Londone, Paryžiuje ir Per
line šiandie gavę tuo dalyku te
legrafinių instrukiijų iš Mask
vos.

[Sovietų valdžia atsisako da
lyvauti bet kokiose konferenci
jose, laikomose Šveicarijoj, kol 
Šveicarija neduosianti pilnos sa 
tisfakcijos dėl nužudymo Lau- 
sannoj 1923 metais sovietų

sidaro per ilgą laiką atkirstas 
susisiekimui jūrėmis, tai sovie
tų valdžia dabar stengiasi iš
vystyti Murmansko uostą. Mur
manskas, nors toli žiemiuose, 
I^dų vandenyno pajūry, bet dėl 
tekančios pro ten šiltosios van
dens srovės, niekados neužšala.

Amerikos popierinių pi
nigų formatas gal bus 

sumažintas

(registruota stiprus že
mės drebėjimas

15.WASHINGTONAS, vas.
— Georgeto\vno universiteto 
seismografas vakar 10 vai. va
karo įregistravo stiprų žemės 
drebėjimą, kurs tęsės per pus
trečios valandos. Apskaičiuota, 
kad drebėjimas turėjo įvykti 
apie 1,900 mylių tolumo nuo 
Washingtono, pietų kryptim.

WASHINGTONAS, vas. 15. 
— Atstovų buto apropriacijų 
komisija svarsto sumanymą su
mažinti popierinių pinigų for
matą, padaryti juos tokio 
didumo, kaip kad vartojami Fi
lipinų salose. Filipinuose var
tojami popieriniai pinigai yra 
du trečdaliu mažesni, 
Jungtinėse valstijose 
mi, ir, sako, esą daug 
ni žmonėms.

ne kaip 
vArtoja- 
patoges-

FARMERYS UŽSIMUŠ

Kova su banditais; vie
nas nukautas, trys 

sužeisti
MiADISON, Wis., vas. 15. — 

šeši banditai praeitą naktį puo
lė čia vieną pool-roomį, bandy
dami apiplėšti buvusius jame 
žmones. Pool-roomio savininkui 
betgi pavyko duoti žinią polici-l 
jai, kuri tuojau atvyko pagal
bon. Tarp ’ policijos ir bandi-1 
tų įvyko kova, 1 
apie du .šimtu šūvių, ir vienas 
banditų buvo užmuštas, trys ki
ti sužeisti. Kitiems banditams 
pavyko automobiliais ištrukti. I

BEAVEB CITY, N. B., vas. 
15. čia tapo suimti ir kaun- 
tės kalėjime uždaryti vietos pi
lietis Bert Davis ir jo antroji 
žmona, Kate Resler Davis, ku
lią jis vedė tuojau, kai prieš 
kiek laiko mirė jo pirmoji 
žmona. Davis dabar kaltina
mas, kad jis savo pirrųąją pa
čią nunuodijęs, idant galėtų 
vesti Katę Resler, kuriai jis, 
dar pirmajai pačiai gyvai esant, 
rašinėjo meilės laiškus. Jo 
paties du sūnus kaltina tėvą, 
kad jis motiną nunuodijęs.

buvo paleista AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro sp'ėjikas šiai dienai pra
našauja:

Naujicnos pagelbės jums 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau 

' jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie 
ną. Parašykite į Naujienas kę 

Į turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas

Kuba neįsileidžia Ispa
nijos kunigu 

HAVANA, Kuba, vas. 15.
Kubos imigracijos vyriausybė 
neleido išsėsti iš laivo Havanoj 
keturiolikai ispanų kunigų, ku
rie andai buvo deportuoti iš 

j Meksikos.

HARVA1BD, 111., vas. 15.
Automobiliui paslydus ir susi
trenkus su kitu automobiliu bu
vo užmuštas vietos farmerys 
Ch. Lembcka, 55 metų. Kartu 
su juo automobiliu važiavusi 
farmerio žmona buvo pavojin
gai sužeista.

Didžiumoj gražu, bet šalčiau; 
vidutinis, didžiumoj vakarų vė
jas.

Vakar temperatūra siekė mi- 
nimum 17°, maksimom 26° F.i- 

šiandie saulė teka 6:46, lei
džiasi 5:23 valandų.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30 

žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

CLEVELANI), Ohio, vas. 15. v ................
Leidžiant mirusio gintinai- K panaikintų dabai-

i “pardavinėti nuo
takas kaip galvijus”. Jaunikai
čiai skundžiasi, kad dėl sunkių 
laikų ii dėl gyvenimo brangu
mo jie negalį mokėti merginų, 
kurias jie norėtų vesti, tėvams 
paprastai reikalaujamo atlygi
nimo, būtent: 209 rublių, 100 
svarų cukraus, 35 svarus svies
to, 4 svarus arbatžolių, 35 sva
rus medaus ir 2 poras batų.

čio kūną į kapą, Nelson Bone- sistemą 
eutter 
volverį 
paskui

išsiėmęs iš kešenės re- 
nušovė savo žmoną, 
pats nusišovė.

HOUGHTON, Mich., vas. 15.
Portage Entry, šešios*mylios 

nuo čia, praeitą naktį gaišias 
sunaikino farmerio Sothenbor- 
gero gyvenamus namus. Ugny 
žuvo ir šeši jo vaikai.

Garantija 
Greitumas 
Pigumas

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

Per Naujienas galima siųsti pinigus 
dovanoms, paskoloms ant vekselių, pasidė- 
jimui į 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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Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina du kartu į mėnesį

•A.

NAUJIENOS, Chicago, ĘL

saukia iŠo tuoj pamatysi
kampo viena panelė.

—Pirm reikia protokolų
skaityt! kitus balsas.

per-

keli
juo-balsai iš kairės. Pirmininke 

kiasi.
Dabar prasidėjo karšti

Čai dėl kito “moksliško’’ žodžio
Taip sakant “over-

gin-

Antradienis, Vas. 16, 1926

Jei jums yra nusibodę 
paprasti

stygos 
kaip ir

mokė.jo

Ar civilizacija kyla, 
ar puola? Laiškas Redakcijai

Tokioje temoje lietuviai stu
dentai laikys vasario 27 d. pa
skaitas. “Moksleivių Kelių” re
daktorius J. (Lapaitis nurodinės, 
kad civilizacija kyla, o elektros 
inžinierius B. Simokaitis įrodi
nės, kad civilizacija puola. Ka
da tiedu prelegentai savo kal
bas baigs, balsas bus duoda
mas savo nuomones išreikšti 
susirinkusi, ms klausytojams. 
Kol kas negalima pasakyti ko
kiais įrodinėjimais arba argu
mentais šį klausimą bandys iš
rišti studentų pastatytieji pre
legentai, bet mes žinome, kad 
kaip vieną, taip ir kitą šio klau
simo pusę remia daug žmonių. 
Kitais žodžiais sakant, žmonių 
nuomonės šiame klausime yra 
labai nevienodos.

Su istorija apsipažiuę žmo
nės žino, kad gilioj senovėj 
žmonija gyveno skirtingesnį gy
venini}, negu ji gyvena dabar. 
Senovė žmonės turėjo kitokį 
doros ^įpratimą, kitaip jie mel
dėsi ir kitokius dievus garbino, 
kitaip protavo, kitokiu budu 
jie darė sau pragyvenimą, kito
kį buvo komunikacijos bei su
sisiekimo budai. I 
gyvenimo sąlygos
kartu keičiasi kiti su musų gy
venimu surišti dalykai. Bet kur 
link žmonija eina ir kokios jė
gos žmonijos pažangą varo prie
kin? Ar yra numatomas kokis 
nors žmonijos pažangos galas? 
I tuos ir panašius klausymus ža
da atsakyti studentų pastaty-

rdcjo, kad 
keičiasi ir

Ponas Redaktoriau:
Bučiau labai dėkingas, 

Tamsta perskaitylumet mano 
laišką. Aš esu “Naujienų” skai
tytojas. Aš atradau vasario 2 d. 
“Naujienų” Nr. 27 paaiškinimą 
apie astronomijos mokslą; apie 
saulę, žvaigždes ir žemę. Iki 
kaip aš perskaičiau, aš atradau 
klaidą. Bet aš nežinau kieno čia 
klaida: ar iš “Naujienų” redak
cijos paeina, ar kas kitas aiški
ns. apie šitą mokslą. Tenai sa
ke ma, kad susipažinusiam su 
aritnnriika žmogui ta skaitline 
nedaug tereiškianti. Bet matot, 
kad prastam žmogui nieko ne
reiškia, ate tiems mokytiems 
žmonėms labai daug reiškia. 
Bet kad anas žino kiek saulė 
yra mylių didumo, kodėl jis 
nvaprokavo į kiek laiko trau
kinis apibėgtų apie saulę, jei
gu jis bėgtų neperstodamas po 
6(1 mylių j valandą? Anas sa
ko, kad saulė turi didumo 
866,000 mylių ir imtų penkis 
metus pakol traukinis apibėg
tų apie saulę, darydamas po 60 
mylių į valandą. Tai yra labai 
sarmata aiškinti tokį mokslą
per laikraščius, kad pats nieko, 
nesupranta apie šitą mokslą.; 
AŠ inislinu, jeigu žmogus arit
metikos nežino, tai ir to moks
lo nieko nežino. Bet aš nužiū
rėjau, kad apie lokį didumą ne
reikia traukiniui taip ilgai bėg
ti. Traukinis gali padaryti tiek 
mylių į 1 metus, 39 
83 valandas.

Prašau Tamstų 
kiek Į penkis metus 
nis padarytų mylių.

Su godone.

kad

| ratas Lutų, jo apskrita linija 
aplinkui yra trys ir vienas sep- 
tintadalis (biski teisingiau 
3.1416) sykių ilgesnė, negu 
diametras. Apskritiems daik
tams matuoti, kaip matote, yra 
daug būdų. Kada kokio nors 
apskrito daikto yra žinomas 
diametras (tiesia linija per vi
durį), tai jo apskritumą gali
ma sužinoti padauginant ant 
3.1116. Tas numeris aritmeti
koje yra žinomas kaipo pi (iš
tark: pai). Darant l’ormulas, 
tas numeris yra ženklinamas 
tam tikru graikų ženkleliu.

Kada mes saulės diametru pa
dauginame ant 3.1116, tai gau
name 2,720,625.6 mylių, liek 
tai, vadinasi, yra mylių apie 
saulę. Darydamas po 60 mylių 
j valandą traukinis, į parą (21 
valandas) padarys 1410 mylių. 
Jeigu dabar viršuje tilpusiu laiš
ko autorius padalys 2,720,(725.6 
mylių ant 1410 mylių, jis at
ras, kad musų iliustruojamasis 
traukinis turėtų važiuoti pen
kis metus su “magaryčiomis”.

Mes mielai sutiksime duoti 
paaiškinimų ir kitiems skaity
tojams, jeigu jie beskaitydami

f randa kokių nors neaiškumų. 
Bet mes norime, kad paklausė- 
jai butų mandagus ir po savo 
laiškų pasirašytų pilną pavar
dę ir paduotų adresą. Viršuje 
tilpęs laiškas parodo, kaip mu
sų žmonės, patys nesupratę, 
skubinasi . kaltinti kitus. Jis 
mums prikaišioja ir sarmatą, 
ir nemokėjimą aritmetikos, ir 
negalėjimą aiškinti astronomi
jos. Bet po to, kaip iries išaiš
kinome, ta sarmata grįžta jam 
pačiam. Tačiau jis veikiausia 
jausis sau ramus, nes jis pasi- 
slėpt 
džių 
toks

Pųskaitos j vyks vasario 27 d., 
IJuosybės svc-t., 1X22 \Vabansia 
avė., nuo 7:30 vai. vakaro.

savaites ir

paaiškinti 
tas trauk i-

J. B. N. J.
po arti pusgs tuzino rai- 
ir uit kas nežino kas jis 
v ra.

dėl drėgno nakties oro. Bet vie
toj sustoti ir įdėti naują stygą, 
jis grojo be paliovos ant liku
sių trijų stygų, taip kad klau
sytojui negalėjo suprasti sto
kos vienos stygos. Po kelių mi
liutų truko antroji styga, o nc- 
pe įstojant groti, truko ir tre
čioji. Bajoras pradėjo net dre
bėti iš baimės, kad jam nepavy
kę palinksminti gražuoles. Jo 
baimė greitai pasikeitė nusiste
bėjimu, kuomet jis paindlė, kad 
Paganini ant likusios 
grojo taipjau gražiai, 
ant keturių.

Paganini! nepaprastai
smuiku pamėgdžioti balsus vi
sokių muzikalių instrumentų, 
vištikių paukščių giesmes ir be
veik kiekvieno gyvūno rėkimą. 
Koncertui pasibaigus, vieną va
karą pasigirdo balsas visiems 
gerai žinomo smuikininko Ama- 
ti, kurs atsisveikindamas linkė
jo geros nakties. Susirinkusieji 
į linkėjimą atsakė. Bet tai ne
buvo jo balsas. Jį padarė Paga
nini su savo smuiku, kaip pa
aiškėjo vėliau.

Paganini buvo labai nekant
ru# ir dažnai keisdavo savo pri
žadus. Karlą pakviestas -ir jau 
davęs žodį groti koncertą Na
poleono našlei, staiga atsisakė. 
Pakvietė,jas pareikalavo paaiš
kinti psiežastį ir pagrūmojo nu
bausti, skaitydamas prasižen
gimu atsisakymą,groti dėl aukš
tų ypatų. Po to Paganini vėl 
sutiko groti. Buvo paskelbta, 
kad visi svečiai atatinkamai ap
sirengtą ir susirinktų paskirtu 
laiku klausyti koncerto. Paga
nini taipogi turėjo apsirengi, 
tokiais pat rūbais kaip svočiai. 
Bet jis nepaisė apie rubus. .».s 
kaž-kodcl suvėlavo ir publiką 
privcHe gerokai palaukti. Am 
galo ant scenos pasirodė ir jis, 
tačiau jo apsirengimas skyrėsi 
nuo kitų kai diena nuo nakties: 
mėlyna bluza, su didelėmis plie
ninėmis sagomis, matomai pa
skolinta nuo senų drapanų par
davėjo. Kvietkuotas jo bruslo- 
tas ir taip ilgas, kad beveik sie
kė jo kelius. Kelinės balto sati
no ir taip mažos} dėl jo, kad jo
kiu bildu neatatiko jo dideliam 
bruslotui. Baltos šilkinės pan- 
čiakos taipjau nenormališkai di
delės, o sunkus skuriniai čcve- 
rykai dųrė blogą įspūdį prieš 
šilkines pančiakas.

Tokiuose apdaruose pasirodęs 
ant scenos, jis publikoje sukū
lė didelio juoko. Publikai nusi
raminus, Paganini pradėjo gro 

klausytojai 
tai

guy.
educated” studentai gerai žino
jo ką raiškia žodis “guy”, nes 
jie dar ant gatvių kampų čiži
kų šokdami turėjo geros progos 
“apsišviesti”. Besiginčijant kai 
kurie 100-procenliniai ameriko
nai surado ir daugiau paten
tuotų žodžių, kurių nevartoja 
tokios aukštos mokslo įstaigos 
kaip universitetai.

—Nekalbėkite visi kartu, su
simildami! subarė vienas.

— Pas mus “all talk at once” 
pridūrė pirmininkė.

Gavęs balsą, filosofiškos fi
zionomijos studentas pašiepda
mas kalba:

—Jeigu jau musų mitingas 
yra juokų mitingas, tai aš jums 
žodį “guy” išaiškinsiu pasakai
tes budu: Kada mergina įsimyli 
Jurgį, ji vadina jį: “My dear 
George”. Kada susižieduoja, ji 
sako: “Svveetiė”. Kada jau ap- 
siveda, ji sako: “George”. O 
kai pagyvena penPintą,metų, tai 
jau stačiai sako “guy”.

Tęsiasi > ilgas delnų plojimas 
pianu palydint: tir-lir-lir-liiu. .

Pirmininkė užima orietelio 
vietą ir pati kalba. Pakalbėjus 
apiu visokius niekus, pati daro 
įnešimą, pati priima “nutari
mą”, o kitiems neduoda balso; 
girdi, nesą demokratiška. Nu
tarimas buvo toks: padaryti 
mitingo pertrauką, išsigerti ar
batos, pasišokti ir t".t.

Pirma reikia perskaityt 
protokolą!

Protokolą pei’skaitysim ant 
galo.

f/J

DAR nėra praėjęs nei vienas metas, kad 
Helmarai nedasidėtų prie savo daugu

mo ir neįgautų didelį skaičių mėgėjų.
Per 20 metų Helmarai stovi pirmoje eilėje 
bandymų. Helmarai yra tokie cigaretai 
kuriuos jus—tikrai pamėgsite.
Nei laikas nei papročiai negali sugadinti 
Helmarų gerumo ir jų nepalyginamo malo
numo. ***

Susipažinkit Su

11E LMAR
i Karalienė Žymiausių Cigaretų

Naudingos paskaitos
Kaip jau žinoma, Visuomenės 

Darbo Sąjunga kiekvieną sek
madienio rytą Lietuvių Audito
rijoj turi paskaitas arba “open 
forum”. Tai yra labai naudin
gos ir pamokinančios paskaitos 
arba diskusijos.

Vasario 7 d. buvo vienas gy
viausių programų. Ne vien 
“open forum” buvo įdomus, bet 
ir muzikalu dalis buvo labai 
gera. O tai reikia duoti kredito 
p. J. Grušui, nes jis sugebėjo 
visa tai parūpinti. Jaunuolių 
Orkestro nariai: p-lė Aldona 
Grušaitė ir Petruševičius, Eu
genijai Grušaitei pianu palydint, 
smuikais sugriežj keturis šmo
telius geros muzikos.

Aš jau senai buvau girdėjęs 
Jaunuolių Orkestrą, kurį moki
na p. Grušas, bet šį kartą šie 
trys orkestro nariai pasirodė 
tiesiog profesionaliais smuiki-| 
įlinkais. Į klausytojus jie 
rū gana gilų įspūdį.

Publika pareiškė savo 
turėti ir daugiau ' tokių 
kalių pamarginimų
pertraukose, nes tas klausyto
jams suteiktų daugiau įvairu
mo ir noro paskaitas klausytis.

Patariu visiems musų stu
dentams lankytis j Visuomenės 
Darbo Sąjungos paskaitas. Da
bar ištisri eina inž. K. Augusti- 
navičiaus pakaitų eilė temose:] 
“Evoliucijos įrodymai 
toriai” ir “Žmogaus evoliucija”.

‘ Studentas.

pada-

noro 
muzi- 

paskaitų

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą —

ti. Sužavėti 
priversti permainomis 
sotis, tai ašaroti.

buvo
šyp-

PaaisAinimas. — šio laiško 
autoriaus supratimu, aptrono- 

| m Ėjos skyriaus straipsnių rašy- 
| tojas yra begėdis: jis nesupran
ta aritmetikos ir dar imasi aiš
kinti astronomijos mokslą! Tilo 
tarpu visas dalykas yra tame, 
kad skaitytojas nesuprato ką 
jis skaitė. Žodis žodi n musų bu
vo pasakyta taip: “Saulės dia
metras yra 866,000 mylių. Ap- 
sipažinusiam su aritmetika žmo
gui ta skaitlinė nedaug tereiš
kia. Jeigu saulės paviršium bu
tų išvestas traukinis apie sau
lę ir tuo traukiniu mes važiuo
tume šešiasdešimts mylių į va- 

Į landą dieną ir naktį be jokio 
sustojimo, tai reikėtų penkių 
metų iki mes galėtume apke
liauti apie saulę.” Skaitytojas 
paėmė saulės diamętrą ir at
randa, kad tą diametrą perva
žiuoti
valandą traukiniu 
penkių metų. Mes 
kad reikėtų penkių 
žinoti apie saulę, 
metrus ir jos ratas aplinkui yra
du skirtingi dalykai.

Gal būt mes esame kalti, kad 
nepasakėme kiek yra mylių apie 
saulę. Bet kada kokio nors ap
skrito daikto diametras yra ži
nomas, tai jo apskritumą mo
ka sužinoti ir pradinę mokyklą 
baigę vaikai. Aritmetikoje yra 
žinoma šitokia f o r m u 1 a: 
]>XP=C (diameter times pi 

ir fak-Į eųuals circumference). Kitais 
žodžiais sakant, kiekvieno ap
skrito daikto diametras yra 
trys ir vienas septintadalis sy
kių mažesnis, negu to paties 
daikto apskrita linija aplinkui. 
Nesvarbu kaip didelis ar mažas'

“M. K/’ Redakcija.
MITINGAS i

su bėgančiu <>() mylių į 
nereikėtų 

gi sakėme, 
melų apva- 
Saulės dia-

PAGANINI [Feljetonėlis]

Iš anglų kalbos liuosai 
vertė J. Urbonas

Visas Paganinio gyvenimas J 
buvo eilė įdomių įvykių. Jo mu-] ta, 
zikališkas būdas arba ūpas, be- 
galtnč romanų meilė ir nuo
stabus gabumas iškrėsti vietoje 
šposą davė jam progą visur lAi-

munšai-Mitingo vieta buvo 
nerių žemėj ir jau gana senai. 
Mitingas buvo svarbus tuo, 
kad jį šaukė labai svarbi ypa- 

, kuri užima pirmininkės, 
kasieriaus, manadžerio ir vi
sų komisijų vietas." Vadinasi, 
labai darbšti ypata: ji viena vi
sus reikalus atlieka ir vis sa-

ti pakviestam nežiūrint to, kad vaip. O jeigu kam nepatinka 
jis buvo visai beturtis žmogus. 
Jo butas radosi tamsiame ir 
dulkėmis apgulusiame 
vienoje iš prasčiausių 
miesto gatvių.
kad jis tankiai grojo ant gat-' kiti meiliai kalbasi, treti piano 
vės ir teismo kieme. Toks jo klcvišius spaudo ir 1.1. Pirmi- 
elgęsis tačiau nedarė į žmones] niūkė sako ilgą * pamokslą, bet 
blrigo įspūdžio ir nepakeitė jo mažai kas klauso.
gero vardo,, nes Italijoj tuomet
buvo paprotis groti gatvėse. Jo sigirdo balsas, 
linksmasis

jos žygiai, tai ji pasiūlo rezig
nacijų, bet niekad nerezignuo- 

name ja.
Genoa

Tradicie sako,

Mitingas tęsiasi toliau. Pir
mininkė šypsodamos kalba:

Dabar musų dvasia ir ner
vai stipresni, tai galėsime lai
kyti mitingą' toliau. Luganus 
paliksime šį kartą; šiandie ma
žai tokių tesi randa, kurie nori 
mums parodyt kaip mitingus 
reikia laikyti. Leidės sėskitės 
po dešinei, o vyrai po kairei, 
sulyg parlamentinių taisyklių. 
Aš" kalbėsiu trumpai, /tiktai 
pusvalandį ir apie reformaci
jas. Musų vaikinai valgo per
daug kopūstų, o nuo kopūstų 
žmogui yra sunku protauti. Na
gai pas juos nenukarpyti, dan
tys, kurie skauda, neištraukti, 
kelinės siauros ir tos neprašy
tos. Kaipgi tokius Jurgius mer
ginos gali mylėti?

(—pirmininkė kalba ne vieto
je! — šaukia vienas.

—Nebaderiuokit man kalbėli. 
Aš kalbėsiu angliškai.

- Skaitykite protokolą arbą 
komisijų raportus išduokite — 
vėl balsas.

Perskaityta protokolas ir pri
imtai.

—Duodu įnešimą protokolą 
atmesti! šaukia nenuorama.

Negalima; jau yra priimtas. 
—Tai nieko, mes balsuęsiihe. 
Kąda kilo triukšmas dėl pro

tokolo, tai pirmininkė apmalši
nusi “savuosius” pradėjo savo

4*

Duosime Jums
Ne visai dykai

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

Ant visit Ford uždaryti! kary
*

Parduodame dabar juos numažintomis kaino
mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

Pirkite sau karą dabar, kad paskiau nereikėtų 
laukti tris mėnesius iki dastatymo.

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95

FRANK BRESKA
2501 So. Kedzie Avė. Tel. Lawndaie 4113 ■

Mitingas prasideda tikrai imsi ‘ 
amerikoniškai: vieni šoka kampe,I kalbą:

-v Kokis nevidonas ėmė ir pa
rašė apie mane kažin kokį ro
maną, kurs buvo išspausdintas 
laikrašty. Aš perpykusi nuėjati 
sulaikyti gazietą už tokį dar
bą, bet kas tau: jie liktai pasi
juokė iš manęs, o gazieta kaip 
ėjo, taip ir eina; romaną kaip 
spaudino, taip ir spaudina.

—Mums nesvarbu apie jūsų 
romanus. Kalbėk kuopos rei
kalais - pastebėta prie tvar
kos.

—O tu šarap! Pirmininkė 
išsiėmė 
parodė:
naują'čarterį. Senasis negeras. 
Kurie su manim, pakelkite ran
kas.

—Skaitykite protokolą — pa

draugas, Pabari 
Lea, buvb jo mylimas pritarė
jas. Tankiai tiedu draugai vaik
ščiojo naktimis po siauras ir, 
kreivas seno miesto gatves1 
grieždami: Pagadini smuiku, o kinus žodį “lugan”, bet niekas 
Pabari gitarų arba ccllo. Malo-j negalėjo rasti jo 
nųs duetai neduodavo piliečiams nas filosofiškos 
pailsio, bet jie ant jų nepykda
vo, nes žavėjanti muzika iš
maišydavo piliečių žiaurumus.

Turtingas bajoras vieną va
karą pakvietė. Paganini pagro-

ltu įsasSara p, j u lugan 
iš kampo. v

Dabar prasidėjo aiškinimas 
žodžjo “lugan”. Buvo ilgos ir 
Karšios diskusijos, kad išaiš-

iš šernolės čarterį ir
— Matote, išėmiau

“Briklejeriai”, aptiekti “diš- 
vošeriai”, pianistai ir kiti iškė- 

rankas aukštyn. “ILuganai” 
“guy’jai” nė vienas rankos 

nekėlė.
O kas tamsta įgaliavo čar- 

Jeigu tu nori sužinoti kas torį išimti? Juk čarterį mes tu- 
skundės yra “luganIcisinio balsavimui, rime paklausė vienas.

“origin”. Vie- 
fizionomijos 

studentėlis pasiprašęs balso ir 
už pusvalandžio gavęs progą, 
pradėjo aiškinti:

—Aš perėjau keletą universi
tetų, bet man neteko susidurti 
su šiuo keistu žodžiu. Jokifiįiri

gražuolei. Paskirtu laiku tiedu žodyne aš jo nemačiau. Aš ži-] 
draugui atėjo prie lango, bet nau taip pavadintą •miestų švci-j lė 
pirm pradėsiant groti, Pagaili- cari.įoj, t. y. Luganas, b< t juk| ir 
ui pasiėmė į dešinę ranką at-! mes nesami' šveicarai, o tiktai 
lenktą peiliuką. Tik pradėjus lietuviai, 
groti, truko jo smuiko viena 
styga.

—Tas čarteris neamerikoniš- 
kas! atkerta pirmininkė.

Taip mitingas ir užsibaigė.
Kaip jie, taip ir mes, moka

me kalbėti lietuviškai ir angliš
kai. Mokame kopusius valgyt. 
Kaip vieni, taip ir antri žino
mu savo tėvų pavardes, bet tas 
čarteris viską sugadino, nes 
čarteris nebuvo užtektinai “ame
rikoniškas”. Gaila, labai gaila!
Tais laikais tikrai buvo “ga-lo- 

rius time.” —Don Pilotas.

Ar jus žinote, kad —
Nesenai Lietuvoje penki Universi

teto studentai, visi Socialdemokratai, 
liko prašalinti iš Universiteto dviem 
mėnesiams ulj protestavimą prieš 
miities bausmę. Ar jus žinbte, kad 
grynas Turkiškas tabakas randasi 
Helrnar Turkiškuose cigaretuose, ku
rie suteikia kievienam rukytojei užsi- 
ganėdinimą. Jus negalite gauti to 
smagumo rūkydami paprastus cigare- 
tus iš amišyto tabako popicro bunde- 
liuose.

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS

Centro valdyba ir 
kuopa savo susirinkimą laikw 
vasario 20 d., K. J. Semaškos 
bute, 1834 \Vabansia avė. Mi
tingo pradžia 7 vai. vakaro. Vi
si nariai būtinai ateikite, nes 
yra daug dalyku apsvarstyti.

— Kuopi;;, pinu.

.LMSA

MRS. V. AGLYS
Dressmaking & Millinery

7017 So, Wc:dern Aveniu*
Tel. Prospect 8289

Darome moteriškas droses pa
gal orderio; užlaikome gatavą pa 
darytų naujausios mados. Darome 
Hemstitching, Guzikus, Skrybėle 
ir Įsodiname Rhine Stones po 30
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SULPHUR IŠGYDO
NIEŽIANCIA ODA v v korespondencijosĮ

Jei jus kenčiate 
nuo niežų arba ki
tos kankinančios li
gos kini labai ken
kia odai, jus greitai 

. išsigydysite jei var- 
. tosito Mentho-Sul- 

ijK phm, taip pareiškė 
yi žinomas odos speci

alistas.
Šis sulphur pri

rengi mas, lodei kad 
jis turi savyje ligų naikinančius pe
lus, beveik visuomet prašaliną didelį 
niežėjimą, net ir niežais sergantiems.' 
Pirmas uždėjimas padaro odą šaltą 
ir malonią. Spuogui ir kiti išbėrimai 
tuojau išgydomi. Rowk*s Mentho- 
Sulphur yra uždedamas kaip ir pa
prastas cohl creani ir jis visai ne- 
kensmingas. Jus galit gauti slovi- 
kėlj bile nuo kokio gero aptiekorisius. 
Pabandykit Menlho-Sulphur, pama
tysit ką tai reiškia dėl jūsų. Atsiųs
kite jo kuponą. Iškirpkite tuojau.

So. Omaha, Nebh

VVhitehall Pharmncal Co.
5t>S Madison Avenue
New York,

Dept. N
Atsiųskite

Sulphur.

Dykai 
'lui k Išbandymui 
man dykai sampalį Mentho-

So. Omahos lietuvių kolonijoj 
visuomeninis veikimas yra visai 
užmiręs. Niekurios draugijos 
jau apskriti metai kaip neturė
jo savo susirinkimų, kaip tai: 
L. D. L. !)., T. M. 1). ir Lietuvių 
Draugijų^ Veikiantysis Komite
tas. Nenoroms kyla klausimas 
kodėl tų draugijų valdybos taip 
saldžiai užmigo ir kada jos iš to 
miego kelsis? Drailgai-čs, a.\ 
manau, kad laikas butų pabusti 
ii* visoms toms draugijoms pra
dėti veikti. Šios visos trys 
draugijos nėra taip silpnos, jos, 
rodos, ir savo ižduose turi kiek 
turto, kurio užtektų pradžiai 
veikimo. Tik reikia šaukt susi
rinkimus ir pradėti darbą.Man nori*

ji
Niekas neali būti palyginama, kaip 

ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebi! apsireiškimą šakio, 
tuojaus naudokit šį garsų naminį 
pagelbininki), kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
33c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaubaženklis ant pake* 
L o.

’f. ad.'richter A CO
Bsrrv & South Sth S t s. Cįl 

' Brooklyn, N. Y. V

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Broliai ir seserys!
įsi priminti jums gal ir žinomą 
dalyką, būtent, kad Lietuvoje

I gal balandžio mėnesy įvyks Sei- 
I mo rįlikimai. Mes gi gerai ži
nome, kad klerikalinė Lietuvos' 
valdžia pasmaugė demokratiją, 
susiaurino liaudies teises ir įve
dė visoj šaly nuožmią priespau- 
la. Ta klerikalinė valdžia dar 
ikišiol tebelaiko karo stovi, įve- 
lė mirties bausmę, o valdžios 
/•iršunėse bujoja didžiausias 
šmugelis (kun. Purickis, Petru- 
is ir k.). Gana tokiai valdžiai 
unaugti Lietuvos liaudį ir kimš
ti žmones į kalėjimų dvokian
čius urvus. Bet kad tokią val- 
ižią liaudis galėtų pašalinti, rei
kia pagelbėti pažangiosioms Lie Jasnauskas ir kiti. Juk geri tė- 
.uvos partijoms Jaimėti busian
čius Seimo rinkimus. Tad So. 
Omoha lietuviai stokime j dar- ar 
bą, šaukime draugijų susirinki- 
yius ir tarp savo draugų rinki
ne aukas Lietuvos Socialdemo
kratų partijai, nes tai yra viena-, 
tinė darbininkų partija, kuri 
nuosakasiausia kovoja už bied- 
niomenės reikalus, ’i'odel nū' 

✓ienas musų neturime atsisa-! 
kyti paremti savo sunkiai už-Į 
Urbtais centais Lietuvos sočiai-1 
demokratus.

AKIŲ LIGAS

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

sta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius 

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

se ?'
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

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

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

Serganti Žmonės
Jei norite us- 
rasti paxelbą 
nuo savo keiv- 
tėjimų eikite 
į naujai įs
teigtą EURO-

SVEIKATOS 
ATGAVIMĄ 

—"LINCOLN 
M E D I C A L 
INSTITUTE”, 
kuris yra į- 
rengta* vė
liausios mados
marinomis ir gyduolėmis dėl pagelbėji
mo kenčiančių žmonių. Daugelis musų 
gyduolių yra atgabenta ii kitų iahų. 
Mes taipgi turime gyduoles profe
soriaus Ehrlich’o 606 ir 914 Oficia
lu' Vokietijos Prirengimas. Kadangi b«- 
veik visos lino* paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos su musų naujausiu 
du, įleidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
į kraują. Šis gydymas, jei reikiamas at 
sakančio gydytojo, yra be skausmo ir 
ligonis nesugnižta nei minutės laiko nuo 
darbo. Svarbiausias gydytojas — DR. 
BOW£S — pripažinus specialistas per 
daugelį metų type /gydytojų, teikia as
meninį prižiūrėjimų prie visų . ligų. Mes 
turime L-----_ __________
kraujo, nervų. skilvio, 
reumatizmo, 
niežėjimo, 
venerinių i 

DYKAI 
kraujo i&banilymau, 
ilapumo, mes _
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už gydymą labai mažos ir jus už- 
mokė* i t kuomet pauveiksit. Nekentėkit t»« 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir bu- 
taupykit savo laiką ir pinigų, nes per 
tolimesnį laiką vis vien jus ateisit | mu
sų įstaigą. Mes pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo apsivylę su kitais gydyto
jais. Ši yra jūsų proga, kad pasveikus.
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE 

DR. BOWE8 
SPECIALISTAS Iii MEDIKALI8 

DIREKTORIUS 
8 South Clark St. 

2-raa augžtaa 
V iriu j Triangle Restauranto 

Sekamos durys nuo Aator teatro 
OFISO VALANDOS: Panedėly, Ket

verge ir Pėtnyčloj nuo 9 ryto iki 6:80 
vakare. Utarninke, Seredoj ir Subatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėliomis ir 
šventėmis nuo 10 iki 12 dieną.-.....  , -T-t—g-r*

puikins pasekme* gydyme litrų 
nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 

nugaros, šonų skaudėjimo, 
užkietėjimo, kepenų, pūslės, 

ir kitų privatinių Birų. 
X RAY EGZAMINAC1JA ir 

laboratorijoj, talpai 
tikrai surasime priežastį

niekuomet neapvŲia.

Garsinkites Naujienose

jais. Vaikas gi bakstulė.ięs “se- 
serei” į pašonę. Kilęs didelis 
triukšmas. Tuoj pribuvę kitos 
keturios “seserys” ir pats Kris
taus įpėdinis-kunigas ir visi puo
lę kruviną vaiką po visą mokyk
lą gaudyti. Pagavęs vaiką ir-nų. 
matydamas, kad jis kruvinas, 
kunigas nuvedęs vaiką prie lan
go ir liepęs iškišt galvą per lan
gą ir varvint kraują; šaltis gi 
buvęs 10 laipsnių žemiau zero 
ir laikęs vaiko galvą iškištą tol, 
kol ji pemėlinavusi. Paskui lai
kę vaiką uždarę drabužių kam
bary ir nemokinę.

Tėvas sužinojęs i :ie tai tuo
jaus liepęs savo mci< rei nueiti 
pas kunigą ir užmokėti kiek jam 
priklauso. Jasnauskįenė nuėjus 
pas kunigą pasakiusi, kad į pa
rapijinę mokyklą vaikų daugiau 
nebeleisianti. /ielei kankinimo 
vaikų. Kunigas šokęs ant jos 
ir pareikalavęs užmokėti $25, 
kuriuos ji buvo pažadėjusi duot 
mokyklai. Bet ji atsisakiusi 
tiek daug mokėti už jos vaikų 
kankinimą.

Nors jau ne kartą buvo rašy
ta apie kankinimą vaiku parapi
jinėj mokykloj, bet visgi atsi
randa žmonių, kurie leidžia savo 
vaikus ton mokyklon, turbūt 
kad ir jų vaikus visaip kankin
tu. Vaiku tėvai tuo turėtų su
sidomėti ir turėtų tą kankinimą 
sustabdyti, o jei to negalima pa
daryti, tai paliaut leist vaikus i 
parapijinę mokyklą, kaip tą pa
darė K. Baltušis, K. (irąžys, J.

vai negali leisti, kad jų mylimus 
vaikus kankintų kokie kunigai 

seserys”.
— Proletaras.

Pranešimas 
Detroifo

Ir Apielin|<ės Lietu
viams Advokat’o

J. P. UVICK
Dabar mano ofisas randasi 

138 Cadillac Souare 
(Skersai gatvės nuo “County 

Building”)
Ofiso valandos nuo 8:30 iki 5-kių 
po jiietų. Panedėliais ir Pėtnyčios 
vakarais nuo 7 iki 8:30. Ofiso Te
lefonas Cadillac 9540. Namij 
Lafayette 1259.

Skaitydamas broliukų mari
jonų laikraštį “Draugą” (nr. | 
100) radau, kad “vakarinių vai-, 
stijų svetys” nuvykęs j Chica
go tuojaus aplanke Dievo Ap- j 
veizdos bažnyčią, Draugo redak
ciją, o paskiau nusidangino ir į 
kazimierinių klioštorių, kaip jis 
sako, sesučių aplankyti. Ir kaip 
tas vargšas, be rubežių gyven
damas, giria ir džiaugias tais 
dideliais namais ir įrengimu bei 
puošnumu! Bet tas vargšas 
proletaras, rašydamas tą rašinė
lį visai pamiršo, kad būdamas į 
vakarinėse valstijose tokias'Kai 8’klesoj'iki Kauno ir atgal $203 

. -ji • • : iki $215, j Klaipėdą $181 iki $186,įstaigas, kurias jis dabar giria, pagal laiĄ.
vadindavo ilgaskvernių reakcio-j GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
nieriu lizdais, kurie tamsina Įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę

* . ... . „ ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti
žmones ir vilioja iš biednų zmo- Amerikon nežiūrint kvotos.
nių paskutinį centą. Mes, So. 
Omahos lietuviai, nieko gero iš (Jį^ympIc^’ 
to žmogelio ir nesitikėjom, nes PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei- 
jis pasirodė nepastovus esąs, o ir lAntwerp 
išvažiuodamas iš Omahos paliko! savaitė, 
tris, mažus vaikučius ir moterį 
ant dievo valios, visai nesirūpin
damas apie jų likimą.

Naujos stiprybes ir nervų 
budavotojas

Tiesiog yra stebėtina kaip gerai ta 
nauja gydmrlū atbudavoja silpnus, 

nervuohis žmones atgal j 
sveikatą. Ji atlieka savo 
' darbą ir atlieka j j 

greitai
Kraujas turi turėti geležies ir ner

vai fosforu. Nuga-Tone peni kraują 
geležim ir nervus fosforais, 'rūkstan
čiai žmonių vartoja tą moksliškoj 
kraujo ir nervų atbudąvojimą ir su
randa didelį pagerinimą j keletą die- 

Musų skaitytojai suras, kad 
Nuga-Tone yra nek< nksminga, malo
ni ir gera gyduolė kuri sustiprina 
nervus ir priduoda vikrumo, pataiso 
apetitą, sustiprina kraują, nervita ir 
visą kūną. Ji teikia atšviežinantį mie
gą, stimuliuoja inkstus ir kepenis, re
guliuoja skilvį ir žarnas. Išdirbėjai 
Nuga-Tone žino labai gerai, kad ji 
suteiks jums tiek daug gero ir jie 
įsakė visiems aptiekoriams duoti 
jums garantiją aioa pinigus grąžin
ti, jėi.jus neužganėdins. Žiūrėkite ga
rantiją ant pakelio. Rekomenduoja
ma, garantuojama ir parduodama pas 
visus aptiekorius.

W. J. Stankūnas
FOTOGRAFAS

Vestuvių, (nupili ir šeimynų 
Musų SpecialiŠkumas

3315 So. Halsted Street
Opposite 33rd Piace 
Telephone: Yards 1546

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

Chicago, III.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Avienos ir dratų suvedimus. 
1' i^Čeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd St., Chicago
Phone (.'anai 2591

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Už dyką pa
tarime^ dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

/■

O

Tel. Blfš. tUft 
■M. WoitkltJx3k- 

BANIS
■ AKU6ERKA
HPasekiningai pa
sitarnauja mote- 
^Irims prie gimdy- 
Samo, patarimai 

lykai moterims
■ :r merginoms. 
J 3113 Sftth

l<a!»0ed St.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

ŠERNERDR. (
Lietuvis akinis specialistas

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

i Nedėlioj 9/ iki 12 ryto 
k Akiniai $5 ir augščiau i

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai, 

127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
Tel Central 4411. Vai. nuo 9 4

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 18il

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvertą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John BagdziunaH Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310
Telephone Uearhorn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

9

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 19 iki vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po pietį ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedegiomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

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. 
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teisnjuose. — Ab
straktai. — InKallojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti I>eavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj’ nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Tel.
Naujos nupigintos kainos ten it at-

Musų_ dideli laivai milžinai, kaip
didžiausias pasauly, 

HOMERIC, LAPLAND,

tą kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas

Nors man tenka skaityti jvai- 
I rius laikraščius, bet dar neteko 
į skaityti apie tokį atsitikimą, ko- 
j kis ištiko vietos parapijinėje 
mokykloje.

Juozapas Jasnauskas yra sun
kaus darbo darbininkas ir dirba 
skerdyklose už mažą atlygini
mą. Bet jis vistiek deda visas 
pastangas, kad savo trims myli
miems vaikučiams davus dau
giau mokslo, negu jis pats 
turi. Juozas Jasnauskas be tol 
yra tikintis žmogus, tad visus j 
tris savo vaikučius nuvedė mo
kintis į parapijinę mokyklą, kur 
“Jėzaus sesuo” mokytoja tuo
jaus įsakė vyresniąjam vaikui 
iššluoti mokyklą. Vaikas šluoti 
mokyklą atsisakė, esą tegul šluo
ja tie, kurie gauna už tą darbą 
atlyginimą. “Jėzaus sesuo” ta
da davusi kumščia vaikui į vei
dą, kad tas tuoj apsipilęs krau-

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. CMeairo. Ilt,

tų

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
V ak arais

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

Pitnyčlos.

j. P. WAITCHFS
ADVOKATAS

Rosclando Ofisas:
Tel. Pullman 6377 

10717 So. Indiana Avenue

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

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie S t., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted StM Chicago
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VVashingtonJSt. Room 911 
Tel. Central 6200 

Cicero Ketvergo vakare .
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 3734
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼.
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgižiai.

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- i 
kias legališkas popieras.

BULGARIAN ŽOLIŲ 
ARBATA

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

prašalinimo slogų, dėl sustiprinimo 
kepenų, dėl regu Hario ėjimo lauk. 
Bulgarian žolių Arbata yra padary
ta iš grynų žolių. Pagerina kraują 
ir užlaiko jumis geroje sveikatoje. 
Parduodamas apliekuose, 35c, 75c, 
$1.25 arba apdraustu siuntiniu dide
lis šeimynai bakselis už $1.25. Ad
resuokite H. H. Von Schlick, Presi- 
dent Marvel Products Company, 25 
Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

^ DR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS-

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

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

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

' VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
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 v. f.

Telefonais!

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

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

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

/

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

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

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

---------

A. L. Davidonis, M. D
4Q43 So. Michigan Avė.

!/ / J I nuo 9 ikt II vai. ryte; 
l/aianaos^ nuo (y g va| vakare

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 S‘o. Auhland Avė.

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

, iki 12 dieną.
Res. telephone Hyde Park 4000

----------------

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dearborn 9057

Tel.: Hyde Park 3395Namų

W. Washington Si. 
Washington & Clark

Ofiso Telephonus — Boulevard 7065 
Rezidencijos Tel. — Lafayette 5793 
Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Valandos: 9—12 ryto. 7—9 vakare. 
Nedėlioj 10 — 12 ryto. Pirmadieniais 

ir Ketvirtadieniais tiktai vakarais.
Ofisas — 3133 So. Halsted St. 

Rezidencija — 4449 So. Californla Ase.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligą 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., (>ieag« 

arti 81 st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliotais ir šventadieniais 10—12 diaa.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 

Cor.

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Ave^ Room 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St.
Vai. 9-12 dieną, 7—9 vakarą

Kasdien

pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Cąnal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858 

...................... ............... ,r

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 ▼.

M

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Westerii Avė.
Valandos:

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikši avimo.

................................................................  Atkirpk čia

M 
M

j Valandos: m

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. *xxxxxxxxtxxxxxxxxxxxxxxxxx Butkus Undertaking

Data: Vasaris 16. 1926

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, UI. 
arba prie vietinių agent

Muškit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

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

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 «o. Halsted St„ 
Chicago, III.

Del Motery Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.



ffditor F. GRIGAITIS

uom:
(Atpiginta)

sunaikinsi

Telegrafuokit Pinig
Lietuvon

didelis
Nesiųskit bet Telegrafuokit!

NAUJIENOS
Chicitgo, Illinois1739 So. Halsted Street

17.00
8.50
1.75
1.25

Ko reikia saugotis atvažiavus į 
Argentiną.

Įsivaizduokite sau kaip smagiai ir gerai jausis Jūsų giminės, kad iš
siuntę Jums laišką prašydami paramos ar paskolos gauna pinigus taip 
greit, kaip jo laiškas spėjo pasiekti Jus ir kaip greitai Jus atėjote jam į 
pagelbą? .

Suunzgė telegramo vėlos nutiestos nuo stulpo iki stulpo ir didžioje 
okijono gilumoje, suskambėjo varpeliai duodami žinią operuotojui ir Jū
sų pinigai jau Kaune! Koperacijos Bankas gavęs iš Naujienų telegramą 
skubiai rašo pakvietimus nurodytiems žmonėms atsiimti pinigus ir išsiun
tinėja i visu§ Lietuvos kampus ir užkampius.

Nuo dabar Naujienos pašalino visas kliūtis, kurios trukdė greitam pi
nigų išmokėjimui Lietuvoje ir pagreitino telegramas. Dabar pinigai, tele* 
grafuoti iš Chicagos bus pristatyti į vietą bėgyje 4 — 5 dienų. Telegramų 
kaina ir pinigų kursas liekasi tie patys. ' •

Jie stengiasi pa- 
niekais visą ką musų te
simus savo krauju iško- 
Lietuvos priešai negale- 

niekuomi nuveikti esant

Del platesnių žinių ir informacijų kreipkitės i Naujienas arba i jų 
autorizuotus agentus, o iš kitų miestų rašykite dėl aplikacijų.

1739 Soatk Halsted
Ckicagro. UI.

T«le»koBe KooMTeit 8500

Auo ku- 
Ame likos 
atkasinėti

paslaptys 
tuo tarpu 
neperma-

4,000 metų. - Platinu 
mo kasyklos Pietų Af 
rikoj. -- Kova su dzin 

g-ojizmu Francijos mo
kyklose.

Panašus įvykiai jau kartoja
si nekartą ir kartosis, ligi mu
sų išeivija nebus atatinkamai 
prisiruošusi. Tikrus Lietuvos 
sūnūs jie paVers kaipo ardyto
jais ir naikintojais savo tautos 
ir valstybės.

s komunistų 
tik užgirdę

V put i prni» i 
ra gerai pa-

neis- 
vo paslapčių”, sako Dr. 
“tol mums reikės rem- 
hj legendomis. 1,500

Subscription Ratesi
$8.00 per year in Canada.
57.00 per year outside of Chlcago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.

SOS 
p ra

Palociaus sienos ir 
i šdekoruota įvairių

sfinksų, chimerų, etc.

lietuvių prieiti) lietuvių-darbi- 
iiinkų draugijas. Ant laimėj, 
jos negyvuoja ilgai, nes kaip 
tik iš avies kailio išlenda vil
kas, tai visi išbėgioja. Laike 
poro metų jau apie keturis kar
tus keitė vardus savo žuklavi- 
mui naujų “komunistų” taip 
vadinamas “Lietuvių Draugi
jas”. Dabar pastaruoju laiku 
pasivadino “Lietuvių Darbinin
kų Apšvietos Draugija Pietų 
Amerikoje”, sekretorium (rau
donas draugas) Kaikarys.

Jie matydami, kad lietuvių 
skaičius Argentinoje didėja, tai 
gal sulig Maskvos (Kapsuko-An- 
gariečio) instrukcijų, deda vi
sas pastangas kaip tik įmany
dami idant dauginus padidinti 
skaičių nelaimingųjų Argenti- 

vietiniams ir 
komunistams, 

visokiais

roles su jūsų 
Lengvai grojate

Tel. Lafayctte 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Ckic.io, TU.

Tuo reikalu privalo susirū
pinti kiekvienas išeivis, kuris 
tik mano emigruoti į Argenti
ną, idant kiekvienam reikale 
galėtų stoti už savo tautos ir 
valstybes garbę, o nepasilikti 
auka “komunistų” ir nebūtų 
dalyviu teršėju ir žudytoju lie
tuvių būvio svetur.

Lai nebūna vietos nei vienam 
pažangiam lietuviui tarpe da
bartinių skelbiamųjų “Apšvie
tos Draugijų”, nes jos nei vieno 
neapšvies, o tiktai aptemdys 
savo Rusijoj purvais.

—D. Šacikauskas.

gus:patogesnio darbo nei geres
nės vietos negaus, visur laiko
mi gyvulių vietoje...

Apart to, kaip puikiai prigau
na ir išnaudoja musų tautie
čius, štai privesiu pavyzd).

Buvo skelbiamas lietuvių va
karėlis (balius). Kiekvienas sve 
timoje šalyje yra labai pasiilgęs, 
nes bebūnant tarpe svetimųjų 
visuomet ilgesių kankinamas 
prie savosios tautos. Visi lietu
viai, nežinodami kame dalykas 
ir nesuprasdami žabangų ‘‘ko
munistų”, susirinko apščiai. 
Pirm lošimo ir laike baliaus pa- 
sirodė virš įvardintų “komunis- 
tų-slapukų” vaikai ir žmonos, 
darydami rinkliavą-aukas. Kiek
vienas atsidūręs lietuviškame 
susirinkime iš džiaugsmo, nema
nydamas nieko blogo,-dėjo sulig 
išgalimybės gausingas aukas. 
Publika po “vakarui”, pasiklau
sius prakalbų ir pamačius vei
kalą, jau pastebėjo kokiame liz
de buvo pakliuvusi, bet jau bu
vo pervėlu, jau savo sunkiai su 
krauju uždiblų pezų negrąžinsi. 
Praslinkus kelioms dienoms pa* 
siiodė, kad komitetas “Lietuvių 
Draugijos” (raudonieji draugai) 
Undruitis, Sta.liora.i<iiai, Krapo- 
viekas ir kiti Ilolandijos banką 

persiuntė $710 į Rusiją (Kap
suko ir Angariečio vardu) prieš
valstybiniam veikimui, tai yra 
griovimui musų tėvynės Lietu
vos.

Metams _............. „______  $8.00
Pusei metų .............„.........  4.00
Trims mėnesiams ......  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu jiu atsakymu.

pastebėti, kad 
Knossos turė- 

sistemą. Prof.
vienoj savo 

laikytų C’hi- 
>so paloeių ir

Kritus arba Kandija (Candia) 
randasi beveik vienokiame at
stume nuo Graikijos ir Afrikos 
kranto, lai yra ilga sala, ku
ri dažnai minima graikų mito
logijoj kaipo Minuso buveinė. 
Minos buvo dalinai karalius, da
linai dievas ir dalinai baisūnas. 
Dr. Spunda sako, jog iš iška
senų galima spręsti, kad Kvi
tas buvo apgyventas prieš 6,- 
000 metų. Civilizacija vystėsi 
ten gana sparčiai, nes maž
daug 2,500 ai' 3,000 metų prieš 
Kristaus gimimą Krito gyven
tojai buvo jau išradę raštą. He- 
rakleiono muzėjuj ir šiandien 
galima matyti nemažą skaičių 
molio lentelių su kritiečių už
rašais.

Entered aa Second Clasa Mattel 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
af "hieago, III., under the act of 
Mitch 2nd 1879.

nijos ir Klondike’o aukso ieš
kotojai nepasižymėjo didesniu 
drąsumu.

Transvalijoj platinamas ran
dama nemažoj gilumoj, ir todėl 
kasimui reikalinga gan kom
plikuotų mašinų. Dabartiniu 
laiku platinumo laukuose dirba 
apie 2,000 tenykščių gyventojų 
ir 200 europiečių, jų tarpe ir 
keli amerikiečiai kalnų inžinie
riai.

Įvyko 
pagimdė atr 
Manoma 

ketvirtainių

Visui kalbama iy visiems lie
tuviams yra žinoma, kad mus 
siaučia iš visų pusių priešvals
tybinės bangos, kurios trokšta 
išardyti musų taip brangią tė
vynę Lietuvą 
versti 
vynės 
vojo. 
darni
mums tėvynėje, — deda pastan
gas ir žūklauja tautiečius sve
tur, manydami, kad bejėgiai 
išeiviai apsunkyti kasdieniniais 
vargais ir bloga materiale pa
dėčių, lengvai pasiduos. Ir jiems 
pasiseks gigantiškais žingsniais 
nuvesti visus Maskvon.

Žinoma, kiekvienam žmogui, 
kurio krūtinėj plaka lietuvio 
širdis, yra skaudu girdėti ir ma
tyti žūstančius brolius svetur.

Musų lietuvių tauta Argenti
noje taipgi serga prišvalstybine 
liga, bet kįla klausimas, ar mes 
užtektinai dedam pastangų, kad 
nuo tos ligos procesų sulaikyti. 
Man rodos, kad dabar, turint 
laisvą nepriklausomą Lietuvą ir 
apsčiai inteligentijos, reikėtų 
dauginus domesio kreipti į lie
tuvių išeivijos Argentinoj rei
kalus. Kol gyvenantieji Argen
tinoje lietuviai f jausis tikrais 
Lietuvos stiliais, tol jie neužmirš 
ir musų močiutes Lietuvos ir 
sulig išgales šelps medžiaginiai 
savo brolius Lietuvoje, nes 
daugumas jų turi Lietuvoje ar
timus giminaičius.

Kiekveiname dirvone turi 
plačiai vietos plėstis ir bujoti 
įvairus dagiai, kurie kiekvie
nam praeiviui kimba ir žaloja 
kūną. Argentina, galima tikrai 
sakyti, yra dirvonuojanti šalis, 
kurioje tik-ką pradeda rodytis 
atžalos busimųjų vaisių. Rodos 
nemažo skaičiaus butą buvę lie
tuvių Argentinoje ir semaus, 
bet jau išsklydę bolševizmo ele
mento bangose ir sunku yra 
laukti atjautimo Lietuvos reika
lų. Dabar kasmet jau nemažas 
skaičius pribuvo ir naujų lietu- 
Yių-išeivių; todėl kiekvieno su
sipratusiu lietuvio, kas nori 
remti moraliai ir medžiaginiai 
Lietuvą, švenčiausia pareiga 
dėti visas pastaugus, kad su-

Pa s tavuoju laiku Franci joj 
prasidėjo taikos judėjimas. Tas 
judėjimas ypač sustiprėjo po 
pasirašymo Locarno sutarties. 
Pirmiausia norima reformuoti 
mokyklos, kur iki pat šios die
nos tebemokinama neapkęsti ki
tos tautos.

“Kas manomą, išlošti”,, klau
sia vienas valdžios mokyklų ty
rinėtojas, “darymu visokių su
tarčių ir rengimu nusiginklavi
mo konferenėijų, jeigu Visi mu- 

! su vaikai tebemokinama, kad 
karas yra nų tik garbingas da
lykas, bet kad jų, kaiųp gerų 
Francijos piliečių, yra pareiga 
neapkęsti kai kurias tautas ir 
visuomet i'iiošiis prie gulimo 
karo su tomis, tautomis?”

Tas tyrinėtojas paduoda iš
traukų iš istorijos rankvedžių, 
kurie ^vartojama Francijos mo
kyklose. Vienoj vietoj sako
ma: “Vokietijos žmonių berba- 
rizmas ir išdavystė iškasė, tarp 
jų ir musų tokią prapultį, per 
kurią niekuomet nebus galima 
permesti tiltą”.

Tokiais išrireiškimais f ra ne u- 
zų istorija mirgėte mirga. Tad 
t niveisitetų Federacija, Tautų 
Sąjunga ir kitos organizacijos 
deda pastangų, kad ta džingoji 
zmo dvasia butų išvyta iš 
mokyklų. Išmintingesnieji fran- 
euzai tam irgi karštai pritaria.

Pietų Afrikoj 
sujudimas, kuri 
dimas platinumo. Manoma, kad 
apie 2,(KM) ketvirtainių mylių 
plotas- Transvaal distrikte turi 
platinumo .Kadangi- platiumo 
uncija dabar parsidavinėja po 
$125, lad pats savaime supran
tama, kad žmonės plaukia į tą 
vielą ieškoti brangaus metalo. 
Iki šio laiko daugiausia plati
namo buvo iškasama Rusijoj. 
Bet paskutiniais keleriais me
tais Rusijos industrija žymiai 
susmuko. Spėjama, kad neuž
ilgo platinumo centru pataps 
Pietų Afrika.

Platinumo depozitai Afrikoj 
buvo surasta [iries trejetą me
lų. Aukso ieškotojas kartu su 
auksu surado pilkos spalvos ma
sę, kuri buvo sunkesnė, negu 
auksas. Buvo kneiptasi į eks
pertą, kuris ištyrė tą masę ir 
surado, kad tai platinumas.

Sensacingas platinumo atra
dimas įvyko 1921 m. Išpradžių 
tas atradimas buvo bandoma 
užlaikyti paslapty j, bet paslap
tis išėjo aikštėn, ir drąsesnieji 
kalnakasiai pašiliedo platinu
mo ieškoti. v

Tiems drąsuoliams teko su 
didėlėmis sunkenybėmis susi
durti. Viela buvo toli nuo gelž- 
kelių »ir upių, o piiegtam ir 
maliarijos užkrėsta. Kalnakasiai 
)>etgi nenuleido raukų. Jie pra
vedė kelius, atsigabeno reikia
mas mašinas ir pradėjo darbą. 
Iki 100 pėdų gilumos 
buvo suleisti. Pirmieji Califor

Naujienos eina kasdien, Įtekinant 
sakmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drove. 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Koosevelt 85ML

Krito civilizacija prieš F Keturių ankstų palocius buvo 
' žeme apdengtas. Ėmė daug 
laiko, kol tapo atkastas ir pa
taisytas, kad atrodytų taip, kaip 
senovėj, 
pilioriui 
baisūnų, 

paveikslais. Žmonių paveikslai 
taip vykusiai nupiešta, jog at- 
rodo, kad tai musų laikais pa
daryta.

Kritiečiai, matyti, dideliu 
maldingumu nepasižymėjo. Pa- 
lociuj surasta mažytė koplyčia, 
kur gali sutilpti tik du žmogui 
Tuo taniu Knossos gyventojai 
turėjo pusėtinai'didelį teatrą.

Graikų legendose minima tas 
faktas, kad kritiečiai kas me
tai jaučiui aukodavo šešis ber
niukus ir šešias mergaites. Tas 
aukas turėdavę pristatyti grai
kai. Bet sprendžiant iš suras
tų piešinių, tokių žiaurių reli
ginių apeigų pas kritiečius ne
buvo. Iš Graikijos paimti ber
niukai1 ir mergaitės buvo lavi
nami iš mažens atlikimui kai 
kurių akrobatinių dalykų, ku
riuo*; jie atlikdavo laike žaislų.

Pravartu dar 
kritiečiai mieste 
jo kanalizacijos 
Posepli McCabe 
Hiustrutų lekcijų 
eagoj. parodė Mini 
pravestąją ten kanalizaciją. Dar
bas atlikta nepaprastai gerai. 
Turint galvoj tą faktą, jog 
prieš 70 metų Europoj nedaug 
tebuvo miestų su kanalizacija, 
negalima nesistebėti kritječių 
prašmatnumu.

Šiandien yra tikrai žinoma, 
kad Krito civilizacija yra daug 
senesne, negu Graikijos. Tik 
du tūkstančiu metų vėliau Grai
kija ir Roma pasiekė Krito ciT 
vilizacijos laipsnį.

Paėmė žmogus pinigus atėjusius telegramų iš Amerikos nežinoda
mas nuo ko ir už ką! Aprūpina jis savo reikalus ir džiaugiasi; o už trejeto 
sąvaičių gauna iš Jus pranešimą, jog esate išsiuntę jam tiek ir tiek pini
gu. Jis dėkavos Jums ir Naujienoms.

~ Gulbran.en Trada Mark

GULBRANSE1C 
Vienatinis Pianas, kuris groja 

pačių išreiškimu,
_ _ - _   iftdnoda Kratų, 

garsų ir aiškų bals* taip pat kaip 
BU rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $8.00 i savaitę.

Pamatykite pas

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted SL

NAUJIENOS
Ibe lithuanian Daily N«<« 

f-ojliehed Daily Kircept Buidey 
LlthuMnian Tuk Qk Ine.

šiomis dienomis sugrįžo iš 
Krito (Crete) salos garsus aus
trų archeologas, Dr. Franz 
Spunda. Dr. Spunda praleido 
daug laiko betyrinėdamas Krito 
iškasenas. Jis sako, jog dau
geliu atžvilgių Kritus yra daug 
įdomesnis, negu Egiptas su sa
vo faraonais. Egipto 
jau baigiama patirti, 
Krito praeitį dengia 
tomas laiko rūkas.

Knossos, senovės Krito 
tinė, buvo pabudavola ant 
nykusio miesto griuvėsių, 
mės gilumoj surandama 
mens gadynės žmogaus pėdsa

Ulsimokėjimo kaina
Chicaffoje — pattu:

Metams .................  _
Pusei metų ______ _______
Trina iniimiame ________
Dviem mlMevUma_______
Vienam mėnesiui ________

Chicagoje per neliotojuei
Viena kopija ...........----------
Savaitei 
Mineliui ______ __ —.....

K

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu: 

Metama ... ..........
Pusei metų ------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

stiprinus (tikrinus sakant, su
tverus) tas lietuvių įstaigas ir 
tas priemones, kurios neša iš
eivijai lietuvišką 
tarnauja grynai lietuvių reika
lams. Svarbesnieji įrankiai lie
tuviškos kultūros skleidimui ir 
lietuvių buvo pagerinimui yra 
naudinga lietuviška spauda, sa
vo lietuviškos mokyklos ir lie
tuvių teatras, šiame atvejuje 
tuo tarpu Argentinoje nieko pa
našaus nėra buvę, o butų jau 
laikas rimtai apie tai pagalvoti.

“Lietuvių Informacijų Biuro 
Argentinoje” svarbiausia užduo
tis šiandie perspėti visiems sa
vo tautiečiams, gyvenantiems 
jau Argentinoje ir važiuojan
tiems, idant naujai pribuvę, ne
pažindami žabangų “komunis
tų” ,pakliūtų į nemalonią’ padė
tį ir netaptų priešais savosios 
itautos ir valstybės. Čion vietine 
vyriausybė yra demokratiška ir 
gali visi laisvai plėstis, bet jau 
pakliuvę minėto j srovėj gero ne
matysi ir visą savo gražią atei
tį aky mirksnyj

Kadangi milionai žmonių jau 
yra matę “Rusiji 
rojų’’, todėl vien tų vtird.j 
musų lietuviams ’ 
žystami ir žinomi kas yra tie 
“komunistai” ir prie ko jie sten
giasi mus privesti. Idant ap
mulkinti lietuvį darbininką ir 
pritraukti j savo žabangus, Ar
gentinoje gyvenantieji tėvynės 
Lietuvos išdavikai (Busijos pa
kalikai) Kaikarys, Undraičiai, 
Baltušninkas, Staeika ir broliai 
Stalioraičiai stengiasi visomis 
pajėgomis tverti įvairiais var
dais pavadinimais, buk tai be- 
parlines (nes kitaip negali prie

Greitumas Padidintas — Kliūtys Pašalintos 
Už 50 centų i 4 — 5 dienas pinigai bus vietoje

$8.00 
4.00 
2.M 
1.58

no j*. Padedant 
Suv. Valstijų 
skleidžia popogandą 
budais, teršdami Lietuvos vals
tybę ir tpomi kiekvieno lietu
vio varą (autoritetą) vietinių 
tautų akyse. Kartais ir jie ren-. 
gia vakarėlius “spektaklius” sta
tydami grynai politiškus, visuo
met iš nišų revoliucijos komu
nistų veikalus (šlamštus), o 
Jqxi prakalbos tai nors misis 
užsikimšk. Svečiai atvykę ant 
baliaus vietoje pasilinksminti, 
jaučiasi kaip bepročių namuose 
patekę. Panašus elgesys virš- 
minėtų “komunistų-slapukų” 
pasivadinusiųjų grynais “bep^r- 
tiniais’ lietuvių veikėjais ir 
darbininkų apšvietos nešėjais” 
uždeda musų tautiečiams di- 
džiausį paniekinimą. Ligi šiam 
laikui Argentinoj vadino—irda 
bar dar tebevadina lietuvius - 
rusais “komunistais”. O čion 
rusas tai jau paskutinis žmb-

Bet kas tose kūtelėse yra 
surašyta? To niekas nežino. 
Dar niekam nepasisekė išskai
tyti kritiečių raštą. Tad tyri
nėtojai vadovaujasi vien tik 
spėjimais. Kai kurie mano, kad 
lentelėse yra išdėstyta skaičia
vimo taisyklės; kiti archeologai 
laikosi tos nuomonės, jog tai 
Minoso įsakymai 

“Kol ieroglifai 
duoda sa 
Spunda, 
tis graili 
metų prieš Kristų graikai ap
sigyveno saloj. Keista, kad pri- 
skaitomos graikų vaidentuvei 
legendos ir pasakojimai, patvir
tinama iškasenomis 
rio laiko Europos i 
archeologai pradėjo 
karaliaus Minoso paloeių. Da
bar jau visas palocius yra -iš
kastas ir remontuotas.

“Minoso sostas tapo surastas, 
ir dabar jis randasi toj vietoj, 
iš kurios ‘visagalis Zctiso pa
rinktasis’ (kaip Homeras jį 
vadina) skelbdavo savo garsius 
patvarkymus. Del savo teisin
gumo Minos buvo vienu tų tei
sėjų, kurie teisė mirusiuosius. 
Prieš kokius vienerius metus 
lapo surasta įrodymų, kad Mi
nos giminės karaliams priklausę 
ne vien tik svietiška valdžia, 
lnet ir dvasiška. Iki tūlo laips
nio jie panešėjo popiežiams. 
Šiandie jau yra atkastas visas 
palocius, tas palocius, kur ras
davo prieglaudą įvairus pilgri- 
niai, atvykusieji į dievų sūnų 
prašyti pagalbos”.

Jautis Imvo karališkos galios 
simbol i Jaučio galva ir kir
vi. užtinkami daugel \ j pieši-, 
nių.
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CHICAGOS
ŽltilOS
Nušovė moterį

Mrs. Antoinette Gilardi, mo
tina dviejų vaikų, persiskyrusi 
su savo vyru, tapo nušauta sa
vai namuose 1822 N. Rockwell 
St. Vaikai, Krank, J m. -h* Ge- 
nevieve, 8 m., matė užmušėjis- 
tę. Užmušėjistė ištiko naktį. 
Kada visi miegojo, nežinia kas 
pasibaladojo i duris. Moteris 
atsikėlė, uždegė šviesų ir ati
darė duris. Vos ji .spėjo atida
ryti duris, kaip pasipylė šū
viai, nuo kurių ji krito ant 
vietos nušauta. •

Vaikai sako, kad jų motinos 
užmušėjas yra Gabriel Delilio, 
17 m., 747 S. Campbell Avė. 
Jie matę, kad jis įėjęs per dm 
ris ir peiikis sykius šovęs j 
motiną, paskui užgesinęs švie
sas ir pabėgęs. Kaltinamasis gi 
užsigina. Jis sako, kad jis bu
vęs šokiuose iki vidurnakčio, o 
paskui parėjęs namo ir atsigu-i 
lęs. Policija jį rado gulintį lo
voj ir nuduodant) miegantį. 
Ieškoma ir kitų nužiūrimų as
menų, jų tarpe ir jos buvusio 
vyro.

Nušovė saliunininką
4 * » ♦

' ’ ’ ■ 'V

Užvakar savo saliune prie 
2801 W. 38 St., tapo nušautas’ 
jo savininkas Clarence Glenn,'' 
31 m. Nušovė jį politikierius 
ir butlegeris Virgil Litsinger, 
kuris atėjo į saliunų ir pasikal
bėjęs su Glenn keletą minučių, Į 
paleido į j j keletu šūvių. Litsin-j 
ger pabėgo, įsakęs visiems bu-* 
vusiems saliune nieko nepasa
koti ir negelbėti policijai. Lit
singer ieškomas, liet dar nesu
imtas.

Eina aikštėn, kad Glenn ir 
Litsinger pirmiau varę butle- 
gerystės biznį, paskui Glenn 
užsidėjo saliunų. Litsinger ti
kėjosi likti jo paitneriu, bet
Glenn partneriu priėmė Sa- 
muel Gausselin. Keršindamas už 
tą Litsinger ir nušovė Glenn.

KIMBALL PIJAMAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius/ artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.
Parduodam ant lengvų išmo

kėjimų

PIJANįl KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avc.
V.. - ---- „r.,4

[Pacific and Atlantic Photo]
Violette N. Anderson, negrė, 

gavo leidimą praktikuoti advo
katūrą Jungtinių Valstijų Aukš
čiausiame teisme. Jinai yra chi- 
cagietė.

— -* —• — ■ m ———^■■n « ■ ■——e

Apiplėšė šoki p salę
A pi? astuoni plėšikai naktį 

užpuolė Merry Garden šokių 
salę, 3136 Sbiieffield Avė., su
rišo sargą ir valytoją ir išsprog
dino du seifu, kuriuose rado 
•$5,060 šeštadienio ir sekmadie
nio pajamas.

Policistas nušovė 
saliunininką

Policistas Thomas Christen- 
sen tapo pavieto vieškelių poli
cijos areštuotas ir yra kaltina-į 
mas už žmogžudystę. Jis nu-: 
šovęs Radio Inn k arčia mos sa-( 
vininką William Wa\vrzynkie-j 
\vicz iš Niles. Policijos viršinin
kas Collins taipjau suspentBvo 
seržantą Charles Eitz, kuris 
kartu girtavęs su Christensenu. 
Eitz užsigina, bet skvados šo
feris patvirliha kaltinimą.

I
Christensen sako, kad jis 

nieko neatsimena apie žmogžib 
dystę. Jis girtavęs visą vakarą 
ir tiek prisigėręs, kad nieko 
neatsimenąs kas dėjosi ir ką! 
jis daręs. Pasak gi liudininkų,! 
(Jiristensen visiškai girtas atė-j 
jęs į Radio Inn*.ir pareikalavęs 
munšaino. Savininkas pasisakė, 
nertu rys. Tada policistas nušovė 
/aviniuką ir jau taikė į barten-j 
derį, bet tuo laiku pribuvo vieš
keliu policija, kuri pastvėrė 
Cbristenseną už lankos ir šu- 
vis nuėjo į šalį.

Sportas
■ “—**•*■■» i

UniveisaI Atletikos Kliubas 
duos gražią dovaną Dudins- 
ko-VVedz.es ristynių laimėto
jui.

Dudinskas su VVedzes turės 
vasario 18 d. pusėtinai prakai
to išlieti. Kas laimės, tas džiaug
sis, o kas pralaimės, — well, 
patys žinote, jog tam nebus 
smagu.

O laimėtojas tyrės priežas
ties pasidžiaugti. Ir štai kodėl: 
I niversal Atletikos Kliubas su
teiks pergalėtojui čempionato 
ženklą — gražią juostą.

taigi, Adomai, laikykis, o, 
i Joniai, nepasiduok !

Ristynės įvyks šv. Jurgio 
parapijos svetainėj. Risis be 
to K. Levickis, Augunas, Juzė
nas, Columbus, Mingela, etc.

SAKPALIAUS-BANCEVICIAUS
RISTYNĖS

Vasario 23 d. Apveizdos Die
vo parapijos svetainėj (ant 
18-tos) įvyks nepaprasti daly

BlU.Y^S^UNCLE• I

kai: K. Sarpalius bandys dra- 
piežną dzūką į ožio ragą suva
ryti. Per ilgus melus dzūkas 
viešpatavo Chicagoj. Prieš jį 
lenkėsi visi Chicagos lietuviai 
ristlkai. Bet dabar kita gady
nė virto. Atsirado tai vienas, 
tai kitas, kuris dzukui nebeno
ri nusilenkti.^ Ypač cine smar
kauti K. Sarpalius, kuris pa
garsėjo savo žirklėmis. Sarpa- 
lius sako, jog jis dzūkui-duos 
‘ atstavką”, t. y. ištemps jį 
ant matraso. /

Vienok dzūkas nujautė tą pa
vojų, tad prie ristynių su Sar- 
palium per keletą mėnesių ren
gėsi. 'todėl, kad kokios, jis ga
li karštą pirtį Sarpaliui užkur
ti.

Ristynės liūs dar pamargin
tos lioksu: boksosis lietuvis 
\Vni. Carui! (Karulis) su neg
ru boksininku. O prie viso to 
liaus Steinke bandys paguldy
ti Goštautą du kartu į pusę va
landos.

Zanavičius gauna “šaltas 
kojas“

Nors Zanavičius pusėtinai 
smarkavo, bet atrodo, jog jis 
pradeda gauti '■‘šaltas kojas”, t. 
y. ima svyruoti ar ristis su Po
žėla, ar ne. —X.

Šachmatų turna
mentas

Lietuvių Golfo Kliubas užsi
geidė surasti kas lietuvių chi- 
cagiečių geriausia šachmatus 
lošia. Kaip jau buvo pranešta, • 
tuo tikslu dabar kliubo bute 
eina šachmatų' turnamentas. 
Iki šiol dar nežinia kas laimes, 
nors jau daug lošta. Turnamen- 
tas pasibaigs šį mėnesį, bet nau
jiems dar galima stoti ir lošti.

“Naujienų” Trofija
“Naujienos” nupirko puikią 

taurę-trofiją, kurią galima ma
tyti Golfo Kliubo bute, lai 
gražiausia taurė, kokių Ameri
kos lietuviai sportininkai gau
na už tikrą pasižymėjimą. Lie
tuvių trolio Kliubas šiuomi 
“Naujienoms” viešai taria spor
tišką aėių. loji taurė-troflja 
ištikrųjų yra tikra pažiba visam 
kliube.

Dabar gera proga mokintis
Norintiems išmokti šachma

tus lošti, dabar yra puikiausi 
proga. Kasdie ir Vakarais kliu
be yra gerų lošėjų, kurie pasi
ryžę visiems pagelbėti be jo
kio atlyginimo. Ateikite ir pra
dėkite mokintis. Lietuvių Gol
fo Kliubas populiarizuoja gol
fą lietuviuose, ir jau daug šiuo 
žvilgsniu nuveikė. O dabar po
puliarizuoja šachmatus, šach
matus lošti nelengva: reikia 
daug galvoti ir mąstyti. Vie
nok lošimas labai įdomus ir vi
sus interesuoja.

Daug šachmatistų
Susirašė ir lošia gan dido

kas būrys lietuvių šachmatistų
didesnis, negu kliubas tikė

josi turėti. Vakarais penki sta
lai visuomet užimti. Jau ir mo- 
I: rys pradeda šachmatais inte
resuotis.

%

\ Durnu turnamentas
Kartu su šachmatais eina ir 

damų (checkers) turnamentas. 
Kliube yra pasižymėjęs damų 

lošėjas p. Zapusta, kuris šitą 
lošimą veda. Dabar dar proga 
įsirašyti į •damų turnamenlą 
arba pramokti lošti. Damų lo
šime jau padaryta geras pro
gresas, atsiranda netikėtai go
rų lošėjų. Nežinia- kas 'laimes. 
Musų žymus goll'niinkas p. Mi
leris damų lošime, rodos, iki 
šiol ar tik ne pirmą vielą už
ima. Jisai šiais metais rengiasi 
likti lietuvių golfininkų čem
pionu, o dab.ar dąnni lošime 
pasiryžęs sumušti p. Zapustų, 
kurio iki šiol visi lietuviai bi
jojo.

Kas pasižymėjo
Nors dar šachmatų turna

mentas nesibaigia, bet galutinė 
kova bus- tarpe asmenų: Dr. 
Zimanto,' l)r. Zalatoriaus, Dr. 
Kaspučio, K. Jurgelionio, But
kaus ir dar kitų, kurių galima 
suminėti šiuos (jie dar įvažai 
lošė): p. Gasi tinas-, Gugis, K. 
August, K. Sarpailus, etc.

Tai vis įgudę šachmatistai, 
patyrę strategikai. Iš pradinių 
iki šiol pasižymėjo I) r. Kara
lius ir p. Jhišinskas. Damų lo- 
šos ekspertas p. Zapusta irgi 
pradėjo šachmatais lošti ir jau 
davė i kailį seniesiems.

Visi šachmatistai dar vis pri
sibijo p. Mišeikos, llertmanavi- 
čiaus ir Dr. Draugelio (dar ne 
vienas šių neįsirašė).

• —Vienas iš musų.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
K0PERAC1J0S BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
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 numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
5671 Onai Senionienei
5642 Juozapui Bukauskui

22375 Jurgiui Dobrovolskiui
5671 Domicėlei šimkaitei
5625 Marei j onai Katauskienei

22378 Petronėlei Ručinskienei
5668 Julei Kunisauskienei

21098 Adomui Skukauskui
5663 Onai Navickaitei

21095 Liudvikai Pušinskienei
22513 Stasei Li pakaitei
55349 Juozui Ausevičiui
55350 Stefanijai Žiukiėnei
55355 Zofijai Danopienei
55351 Agotai Astrauskienei
95879 Petronėlei Tu būti s
95880 Jonui Stakuliui
95881 Petrui Jurgelioniui
95882 Pranciškui Laurinavičiui
22532 Onai Pajuodienei
22533 Dominikui Gedmintui •
22536 Pranciškai Ralienei ,
22538 Teklei Stuncelienei
22539 Feliksui Kudžmai
22541 Pranciškai -Grigaitienei
22542 Anelei Zabelienei
5679 Vladislovui Vaitekūnui

KLAIDOS ATITAISYMAS 
----------- I

Vakarykščioje Naujienų lai
doje, vasario 15, parašyta, kad 
prie palaidojimo Richardo Ber
ilis patarnavo graborius Eudei
kis, bet turėjo būti graborius 
S. D. Lachawicz. 4

CIPRIJONAS ALEKNA
Mirė Vasario 13 dieną, 4:45 

valandą vakare, 1926 m., sulau
kęs 47 metų amžiaus; gimęs 
Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Giukuvos parap., Tautvilių kai
mas, palikdamas dideliame nu
liūdime savo mylimuosius ir 
mylinčius 3 pusseseres: Vikto
riją Lukumskienę, Agniešką 
Zatkevičienę, l’etrpnelę Visac- 
kienę ir gimines. Lietuvoj mo
terį Viktoriją, dukterį ir sūnų. 
Dabar randasi prirengtas j pas
kutinę kelionę, Eudeikio koply
čioje, 4605 So. dlermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Va
sario 17 dieną, 8-tą vai. rytd iš 
Eudeikio koplyčios 4 šverito 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv, Kazi
miero kapines.

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

Pusseserės ir visi Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741 z*

5680 Marijonai Alijauskienei
5696 Stanislovui Lorantz
5716 Uršulei Samoškaitei
5717 Antonimu Samoškaitei

11932 Onai Ališkevičienei
5681 Povilui Milišauskui
5692 Elenai Kelionei
5702 Julijonai Gečienei
5705' Stanislavai Paulauskie

nei
5708 Rožei G uogienei

11928 Maryjonai Janonienei
5722 Marijonai Gudjonienei
5723 Vincui Gudjoniui
5723 Vincui Gudjoniui
5725 Leonui > Sui vilui
5^26 Petrui Survilų i '
5727 Antanui Survilui

21101 Liudvikai Radvilienei
21105 Onai Saunoraitei\
5724 Jonui Survilui
5676 Antanui Jurkštui
5677 Antaninai šepkienei
5715 Johanai Sąurukienei

11947 Marcelinai Bernotavičie- 
nei

5699 Ciprijonui -^Katinui

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Redai, 
Venerinė* ir Chroni&kaa

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS 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 9:80. NedSlioj nuo 2 iki 4:30 
Phonc Canal 0464k-- ............................... n. ■■ i , .......................

SKAUDAMA GERKLe?
vaktokit TERPEN

TINĄ
Terpentinas yra žinomas kaipo 

greičiausia pagelba nuo skaudamos 
gerkičs. Kuomet trinate gerklę jis 
įsigeria per odos skylotes tiesiai 
I raumenis. .lis prašalina nereika
lingas išmatas ir užsikrėtimą. Jis 
tuojaus prašalina skausmą kaip 
tik sušyla nuo kūno šilumos. Ir 
jis atsiunčia šviesių ir gryną krau
ją į gerklę. Bet suprantaina, ža
lias terpentinas degina ir turi ne
malonų kvapą. Deginimas ir stip
rus kvapas yra prašalintas, be 
sumažinimo gydančios jėgos. Nau
jas, perdirbtas produktas yra va
dinamas ‘Turpo—Terpentino Oint- 
mentas.’ Del greitos pagelbos, nu
sipirkite slovikėlį Turpo. Arba dėl 
persitikrinimo reikalaukite DYKAI 
sempelio. Laikykit jį pas save 
namie dei išgydymo skaudamos 
gerklės arba slogų iš pirmo pasi
rodymo, Adresuokite Glassner 
Company, Findlay, Ohio, 35c ir 
70c. slovikcliai pardnvbnui pas 
visus aptiekorius.

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

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.x 

Tel. Cicero 8094.

PAVLAVICIA
I

Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokj darbą pigiomis kainomis.

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvina aklą įtempimą, kurb 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aidų karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima katarifc'ją, ati- 
taiio trumpregystę ir tcL-. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzamin&TfaAJi da
romas su elektra, parodaiėfa ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. pi

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas p s tar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Anhlenč Ava.

> B. M. ROSS
Virš trjsdešimtj metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

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

Matai Kas Dedasi?

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti. /»

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

Garsinkite^ Naujienose

VVedz.es


6

HEMORAIDAI
(pilės)

w°me Be
Operacijos

Li&luiiiii Kaleliuose
So. Englew(i(id

Atsakymas Tėmytojui

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

Daugelį išgydrmv vienu sykiu

Neišgydom — Nemokat 
lšegzaminavimaM ir patairymai 

dykai

Parker Health loslilute
738 W. Madison St.

Cor. Halsted St.
2-ras augštas

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare j 
Nedėklieniais—nuo 9 iki 12 ryte. .

BOHEMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

PuriTan 
Malt

v

NAUJIENOS, Chicago, III.

[Pacific and Atlantic Photo]
Ilood Byrd, naujasis Virgini

jos gubernatorius.

turtingiau-

Geriausios 
rųšies 

Reikalaukite nuo bi- 
le kokių pardavėjų r

Laiškas iš kalėjimo

Leonas Labanausku:-. savi
ninkas laikrodžių 
piie 3122 S. Halsted St., šio
mis dienomis aplaikė nuo ne
pažįstamo jam Ą. Pavilko laiš
ką iš Šiaulių- sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Rašantysis p. Laba
nausko adresą rado “Naujieno
se”, apgarsinime. Kalinys ra
šo:

Antradienis, Vas. 16, 1926

PRANEŠIMAI AUTOMOBILIAI NAMAI-2EME

Aš myliu tiesą ir pageidauju, 
|kad tiesa butų rašoma apie vi- 

ni(tu SUS ir ap’e visa judėjimą, ne
įžiūrint kurią pusę tai paliestų, 

visada negalėjau pakęsti Tė-
jų re- ir Jeigu ir

toliau nesiliaus melus rašęs, tai 
į taip pat nesiliausiu kėlęs aikš
tėn jo melus ir net jo paties as
menį, kad visi \ žinotų kas už 
Tėmytojo slepiasi.

—Neprigulmingas.*

Bridgeportas
Užgavėnių Balius Lietuvių

Auditorijoj

maskarinis balius. Ji 
Dr-stė šv. Petronėlės, 

nuskirta daug dovanų

gatvių

CHOWMEIN
NOODLES

TIKRAS FUJI
CH0W mf:in 
MAKARONAI

Padaryti tikrai Orientaliu styliu- 
mi. Trupanti ir rudi. Paduodami 
vieni arba dėl darymo Chow Mein, 
ir kitų Orientaliu valgių.
Receptai ir pilni nurodymai 
kiekvieno butelio. Nusipirkit 
savo groserninko šiandien.

Reikalaukit Fuji Išdirbinio —
Geresnės rūšies ir pigiau kainuoja 
Reikalauk dykai receptų knygutės 
FUJI TRADING CO.

22 E. Kinzie Street, Chicago

ant 
nuo

netek- 
ir su- 

ar iš
kalba 

neteko.
buvusi

NAUJA KNYGA

Netekęs kantrybės esu pa
verstas tarti tiesos žodį delei p. 
'Tėmytojo neteisingų žinučių 
apie musų kolonijos judėjimą.

čia gyvena nedaugiuusia lie
tuvių — apie 5(1 šeimyną. Vei
kimas, galima sakyti, viduti
niškas; galėtų būti platesnis ir 
naudingesnis, jei nebūtų tokio 
didelio susiskaldimo. Su ap- 
švieta yra kaip kitose kolonijo
se. 1/aikraščių, žinoma, visur 
galima rasti, ne vien musų ko
lonijoj. Dabar jau veik kiekvie
noj stuL-cj galima užtikti, 
kad ne šiokį, tai kitokį laik
raštį. Yra čia ir pašalpinių 
draugijų, kurios gyvuoja ne ke
letą metų, kaip 'Tėmytojas sa 
ko, bet keliolika — 16 
kaip gyvuoja.

Pats 'Tėmytojas ne 
skaito Naujienas ir nėra
mėjas, tik gerinasi, kad jo ra

šinėlius priimtų. ,
Kaslink vaikučių parengimų, 

tai draugijos atsisakė remti to
dėl, kad mokytojo p. Gaubos pa
galba, vaikų mokykla tapo su
skaldyta. Man Maskvos davat
kos neapeina ir pas jas nema
čiau nieko blogo ar gero, bet 
visgi reikia būti teisingam ra
šant žinutes į laikraštį. Neži-. 
nau kiek metų jos čia gyvavo, j 
bet 1918 m. jos sutvėrė vaikų 
draugijėlę ir stengėsi ją palai
kyti; jos dėjo visas savo pa
stangas, kad ’ draugijėlė augtų 
ir bujotų ir visi tėvai buvo pa
tenkinti jų darbuote, leido savo 
vaikučiu^, buvo pradėję lanky
tis ir nuo 61 ir State
apie desėtkas vaikučių. Ir aš1 
leidžiat! savo vaikučius, nes ne
mačiau nieko blogo tame. Kny
gas skaitymui pirkdavo iš Nau-' 
jienų knygyno, o daineles dau-j 
giausia dainuodavo liaudies. 
Vardą turėjo AŽV. Draugija. 
Bet nesenai įvyko plišimas. Tą( 
darbą atliko p. Gaubas su savo 
šeimininke. Tai turbut padarė 
todėl, kad matė, jog komitetas 
yra nepatenkintas niekuriomis 
dainelėmis ir gal bijojosi 
ti darlg), tad draugijėlę 
skaldė. Jokių suktybių 
naudojimo, apie kuriuos 
Tėmytojas, matyti man

Aš esu girdėjęs, kad
moterų kuopa paliko ižde apie 
$10. Tad pereitą pavasarį bUr 
vusios kuopos 
mą kasininkės 
tų pinigų $21 
tojui Gaubui,
kasoj tada nebuvo pinigų, 

Apysaka iš Amerikos Lietuvių $15 pasiųsti 
čiams; kam likusius 
paskyrė 
vo įteiktas 
tų pinigus, 
gyveno pas 
jis pinigų 
moterų kaltė.

Kaslink kalbamojo vaikučių 
parengimo, tai ir man pačiam 

įteko jame būti ir mačiau kiek 
žmonių buvo — gal kokia de
šimkė pelno ir Ii les. Su paren- 

Įgimais čia nėra ko .girtis, nes į 
abiejų pusių parengimus tiek 
pat žmonių atsilanko. Kaslink 

I vienos “boiševikės”, kad ji buk 
; visus ntsijankiusius avinais va
dino tai gryniausias Tėmyto
jo prasimanymas; turbut jis 

musų santikius pats atsilankiusius vadi- 
- no, tik savo žodžius bando pri- 

- - - - - kunigu1 mesti kitiems. O tos moteries
dorybę ir intrigas, musų pe^gy-ituli neapkenčiu už tai, kad ji 
ventus ir tebėsančius papročius; kalba ir ieško kur dingo ta 

bedie-, |<a> kuri našlaičiams buvo 
"J skirta.

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble”
Paraše S. E. Vitaitis, 

(“Tėvynės” Redaktorius)

Dydžio 6x9 colius, pusi. 366

Šią knygą privalo perskaityt 
kiekvienas Lietuvis, čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus
yra musų gyvenimas imant po' 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia matai įsimylėjusį 1 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die-! 
nas; čia vaizduoja gyvenimą | 
musų liaudies, i 
su policija ir teismais; kova pa 
rapijonų su kunigais;

santikius katalikų su “1 
viais”, Kapucino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

Ar Tamsta esi darbininkas ar 

biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo.

Knygos kaina: popieros apda
rais — $2.00, audimo apdarais 
— $2.50.

L. S. S* 4-tos kuovos susirinki- 
*mu« įvyks antriidieny, vasario 16 d., 

sankrovos vu| vak., Raymond Chapel, 816 \v. 
31st 8t. Draugės ir Draugai malo
nėsite pribūti ant paskirto laiko, ir 
atsiveskite naujų narių.

— Valdyba

Liet. Scenos Mylėt. Ratel. repetic. 
veikalo “Apsiriko” įvyks šį vakarą, 
vas. 16 <1., 7:30 vai. vak., Strumilo 
svet. Visi lošėjai kurie turi roles,'at
silankykite laiku. Tas veikalas bus 
greitai vaidinamas.

— Valdyba“(Būdamas varguose ir nega
lėdamas susirašyti su savo 
esančiais Amerikoje giminėmis, 
per kokią laimę gavęs Ameri* 
kos laikraštį, radau įdėtą Tams
tos magazino antrašą. Buvau 
Lietuvos kariuomenėje. Betar
naudamas prasižengiau ir ta
pau nuteistas astuoniems me
tams kalėjimam ir nuo 19*22 
m. randuosi' kalėjime. Turiu 
pusseserę Anastaziją Bejerunai-I 
tę; žinau, kad gyvena ('.hieago-j 
je. Jei stižinočia, tai gal nors, 
kokį viena-kita lituką gaučia žino praneškite kur anie gyvena. Ma- ‘ ‘ 11 1_ - ’_____ V A7IMI1.M>AU u a u a
nuo jos. Mano dėdė Jonas Ba
jorūnas yra Amerikoje; gyvena 
Detroit, Mieli., 1 
abiejų nežinau. Yra pusbrolių, 
bnt nežinau kur jie'gyvena. Bu-

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU draugo Felikso Janu

so, kuris apie pora metų atgal gyve
no Chicago je. Paeina iš Leičių kaimo, 
šaukienų parapijos.

1 jį žino
Jis pats ar 

malonės atsiliepti.
ST. ŠIMKUS

1739 /So. Halsted St. 
Chicago, III.

kas

PAJIEŠKAU Tadeušo Kuizino, ir 
jo moteries Benedikta; jie abudu se
niau gyveno Chicagoj; aš esu atva
žiavęs iš Philadelphijos ir noriu su 

Ijais susieiti; meldžiu jų pačių ar kas JC * ** m m „XI *2 A-a !»•«*• 4 * w >
Ino adresas: KAZIMIERAS PABA- 
| LIS, 3308 So. Union Avenue, Chieago 

bef adreso jų1 ĮIEŠKO PARTNERiy
j 1.1 x ........ PAJIEŠKAU partnerio j dideletu man daug lengviau tą valgą f01nišių krautuvę. Turi turėti pini- 
vaigti, kad sužinočiau kur jie gų arba kokią savąsti. Gera biznis, 
visi gyvena, vis kokią ptršalpą1 lstlnpta run(,asi kibai geroj 
gaučia. Mano tėveliai ir labai Atsišaukit j 
vargingai gyvena. Manau, kad 
atjausi t šiuos mano vargus, ku
riuos aš vargstu. Sėdžiu kalė
jimu už pražudymą valdiškų pi
nigų.

Geriausių linkėjimų visiems, 
kurie dar mane atsimena. Al
binas Pavlikas, Šiaulių s. d. ka
lėjimas, Šiauliai, Lietuva.” 

—Reporteris.

Naujiesas, 
Box 675

SIŪLYMAI KAMBARIO
KAMBAR1S rendai, vyrui ar mer

ginai, kambarin šildomas, gaiadžius 
vienai mašisai.

5704 So. Mozart St. 
Republic 6444

•RUIMAS rendai vienai ypatai. Ga
ru šildomas, maudynė. 2 lubos, šoni
nės durys. 950 W. 38r<l Street.

1923 DODGE SEDA N

Labai gerame padėjime, $550, cash 
$250, kitus išmokėjimais j 1 metus, 
puikus bargenas.

JAMES BATES
428 So. Sacramento Blvd.
Telephone Viin Buren 0688

FORDAI

Sedanai, coupe, touring ir roa<l- 
steriai nuo $100 iki $350. Nepraleis
kite šios puikios progos jei jus žiū
rite ir jieškote Fordo karo.

JAMES BATES
128 So. Sacramento Blvd.

DODGE COUPE.
1922, $250 cash.

JAMES BATES
428 So. Sacramento Blvd.

EXTRA BARGENAS 
BRIGIfTON PARK!

Muro kampinis namas, 3 augsi u 
2-6, štoras ir biznis, bučernė ir 
grosernė. 2 karų garažas su vė
liausios mados Įrengimais; biz
nis gerai eina. Galite pirkt $10,- 
000 cash, o kitus likusius ant 
lengvų išmokėjimų arba mainy
siu ant 2 pagyvenimo namo. Kas 
manote į tokį biznį eiti, nėra ge
resnio biznio Chicagoj. Del ‘in
formacijų šaukit lafayette 0455 
4229 So. Rockvvell St. Mr. Smith

RAKANDAI
PARDAVIMUI skaitymui stalas, 

pastatoma liampa, bufetas, Simons 
lovos springsai ir matrasas, kaip nau
ji, 9x12 Fiench Wilton, padidinantis 
stalas ir 3 krėslai, pigiai.

7332 So. Ix>we Avė.
Te). Vincennes 7893

NAUJAS 2 fialų mūrinis namas 
su skiepu, 4y4, 5v5 irUKC kam
barių, geroje vietoje, taipgi medi
nė cottage, bus parduota pigia kai
na. H. Koplesvski, 3992 Archer Avė. 
Tel. Lafayettė 9305, Republic 8915. 
■■ ■■■■■■' ■ r ---------- ---------- ■

5 kambarių slueco bungalovv, 50 
pėdų, kampinis, pusė bloko nuo 
karų linijos, netoli publiškos ir pa
rapijinės mokyklos, aržuolo trimin- 
gai, furnas šildomas, $6500, įmo
kėti $.1500. Rašykit dėl smulkmenų. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St. Box 
673.

BARGENAI
Pardavimui išmuštas parloro se

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

5514 I)rexel Avenue
Tel. Hyde Park 7186

PARDAVIMUI kampinis moder
niškas 8 apt. namas, 2—5 ir 6—4 
kambarių, sienoje lovos, gasiniai 
pečiai, ice baksiai, 2 furnas ir pe
čiumi šildomas, plieno konstrukci
ja, geras investmentas. 1635 \V. 
57th St. Cor. Marshfield avė. Iii. 
Prospect 3922.

PARSIDUODA visi namų rakandai 
— pigiai. .John Duvingcke, 3134 So. 
Emeraid Avenue.

PARDAVIMUI
Už $125 niipirksite mano grojik- 

lį pianą su dideliu muzikos kabir 
ną|u ir 150 rolių. Mokėsit man po 
*10 kožną mėnesį. John Dobus.

2332 V/. Madison Street 
1 fl.

PARDAVIMUI aptieka, geroje vie
toje, senai įsteigta, geras lysas. Del 
informacijų telefonuokit Prospect 
3757.

ANT pardavimo arba mainymo 
2 fialų mūrinis namas, po 5 ir 6 
kambarius, elektra, vanos, namas 
randasi South Side ir 7 kainb. bun- 
galovv, karštu vandeniu apšildoma 
ir garažas dėl 2 karų. Kreipkitės J. ČEPĄ, 6604 So. Artesian Avė. 
Phone Republic 10363.

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

narės susirinki- 
bute ir nutarė iš 
atmokėti moky- 

nes vaikų dr-jos 
■ o

Vilniaus našlai- 
pinigus 

nežinau. Gaubai bu- 
kvitas, kad atsiim- 
Tuo laiku jGaubas 
kasininkę ir jeigu 
neatsiėmė, tai ne

au-
pa-

D’., 
ir 

jau

Kaslink gi ponios B. V. 
tai ji užsidėjo sankrovėlę 
tapo biznierė, tad ji turbūt 
čiasi galinti visus išjuokti. 
Kartą man teko užeiti pas ją ir 
pasisiūlyti užsisakyti Naujie
nas, bet ji atsisakė; tuo tarpu 
mačiau pas ją ant stalo gulint 
klerikalų dienraštį. Progresys- 
čių kasininkė irgi, kaip girdė
jau, “atsivertė” ir dabar lan-

Galima gaut “Naujienose“, kanti bažnyčią melstis už savo 
1739 S. Halsted St. Chicago, III. nusidėjimus.

šiandie vakare Lietuvių Au
ditorijoj įvyks linksmas Užga
vėnių 
rengia 
Yra
tiems, kurie bus gražiausiai ap
sirėdę.

Taigi musų apielinkes mote
rims ir vyrams yra progos ne 
tik pasilinksminti, bet ir paro
dyti savo artistinį skonį dra
bužiuose. Teisėjais bus, be abe-| 
jo, teisingosios ponios, kurios'
išneš nuosprendį tik visapusis- KIEK 
kai apsvarsčiusios. |

Aš norėčiau duoti draugišką 
ir pusiau slaptą patarimą vi-' 
siems Bridgeporto vyrams, kad( 
jei 
>ą»

Pranešimai ĮVAIRUS SKELBIMAI

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI? 35% 

Mes narduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply CoM 
1637 West Divislon St., 

netoli Marshfield

jie nori turėt smagų vaka- 
teužeina i Auditoriją.

Auditorijos metinis 
koncertas

Sekmadienio vakare, vasario 
14 d., Lietuvių Auditorijos b-vė 
turėjo savo metinį koncertą. 
Programa buvo labai įdomi. 
Publikos susirinko pilna 
tai nė. Platesnį aprašymą 
tieksim rytoj. —Rep.

Town of Lake

KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISKI $100.00?

( ■ 

Atsakymas: $100.00 ant syk jr 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.

dole- 
cen- 

tų ir kiekvienas centas 'atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdaini cen
tą paskui centą, dolerj paskui do
lerio, mes * greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų. z

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

Naujieną. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 

sve- $100.00 — pamislyk kiek jūsų 
i Šimtas uždirbtu jei laikytumėt ji 

1)U' Čia per 20 metų?

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudaio nematomą juostą 
tų ir kiekvienas -

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

jūsų

Ar nori būti nariu Chicagct 
Lietuvių Draugijos?šiandie Lietuvos Nepriklauso

mybės apvaikščiojimas. 
..... 4-----

šiandie vakare, To\vn ot 
Lake, įvyks didelės iškilmės. 
Visi vietos lietuviai švęs astuo
nių metų Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuves. Iškilmės bus 
labai didelės, 
riausiems kalbėtojoms; taipjau iu’Amerikos 
bus turtingas muzikalis progra- _ tų ■mužiaušriii Gruodžio“’^” d. š 
mas.

Lietuvos Nepriklausomybes 
apvaikščiojimas šiandie įvyks 
G. Krenčiaus svetainėj, 4600 S. 
Wood S t., kertė 46 gatvės. Ap- 
vaikščiojime dalyvaus ir Lietu
vos konsulas P. Žadeikis; taip
jau kalbės S. Kodis, V. Stulpi
nas ir k.

Muzikalio programo išpildy
me dalyvaus Jaunoji 
(choras ir orkestras), vedama 
P. Sarpaliaus, jauna daininin
kė Genovaitė Sidi’škaitė, pasi
žymėjusi šokėja Stefanija I>ruk- 
tenaitė. ir k.

Visi Town of I^ake ir visų 
artimesnių kolonijų (ĮBrigtiton Street. 

Park, Marųuette Park ir k.)( 
lietuviai ir lietuvės kviečiami 
dalyvauti šiame apvaikščiojime. 
Visi bukime jame ir bendrai 
paminėkime 8 metų sukaktuves 
Lietuvos nepriklausomo gyveni
mo.

Pradžia 7:30 v. v. Įžanga vi
siems dykai. —Vilnietis.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS' 
Ix>ng distance handling.

Turime daug metų patyrimą. 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 8-108—Blvd. 7667 office

GROSERNĖ ir delikatessen, 
bekernės tavorai, saldainiai, ice 
cream ir t. t. Sena įstaiga, ge
rai apsimokanti krautuvė, North 
Side, renda $75, garu šildoma, 4 
kambarių flatai ir vana. Parduo
siu už didelį bargeną dėl užbai
gimo naminių reikalų. 2154 
Lincoln Avė., netoli Webster.

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių, vieta gera 5 ruimai gyvenimu!. 
Priežastis pardavimo mirtis.

3642 Parnell Avė.

PARDAVIMUI namas ir grosernė, 
tinka dėl buemės, flatai ir viena 
krautuvė. ,

5258 So. Union Avė.

SOUTH SIDE 
BIZNIO PRAPERTĖ

3 augštų, akmeniniu frontu krautuvė 
ir flatai, moderniškas frontas, 1545 
W. 63 St., netoli Ashland Avė. Kaina 
$60,000, išmokėjimais. Pirkėjai gali 
naudotis tuojau krautuvėmis. Savi
ninkas Tel. Prospect 0986.

PARDĄVIMUI kampinis biznio lo
tas, skersai kelio nuo Fordo naujos 
dirbtuvės. Savininkas atvažiavo iš 
Floridos ant keleto dienų, parduos už 
geriausj pasiūlymą. Naujienos, 1739 
So. Halsted St. Box 675.

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

) 3311 S'o. Halsted Street
Notary Public Phone Yards 6062

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica
goje. Į šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos I ir'mergaitėms? 
turtas siekia $11,000. Draugijoje $2.85. 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na- 

, , . riams pašelpa išmokama gyvenan-
dalyvaujant ge- tiems bile dalyįe Suvienytų Valsti- 

1. Nariais gali patapti 
.. .. -- vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me-

I m. yra priėmamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos! 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
32J0 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo- 
terįs norinti |stoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prašimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa
rankamo galite kreiptis Į žemiau __ c
pažymėtas v etas kuriose galėsite rams, 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus kams. 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietusių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus :

Naujienos, 1730 So. Halsted St., 
arba

Aušroš Knygynas. 3210 S. Halsted

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos Įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 

kaina nuo 65c iki

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

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

Frank Selemonavičius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Ava

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Ui- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Birutė

Town of Lake. — šiandie vakare 
G. Krenčiau.s svetainėj, 4600 So. Wood 
St., bus didelis Lietuvos Nepriklau
somybės Dienos (Vasario 16 d.) ap- 
vaikščiojimas. Kalbės Lietuvos kon
sulas P. Žadeikis, S.1 Kodis, V. Stul
pinas ir k. Muzikali programą išpil
dys Jaunoji Birutė, dainininkė G. Si- 
diškaitė, šokėja S. Druktenaitė ir k. 
Visi vietos ir apielinkes lietuviai 
kviečiami dalyvauti' Įžanga dykai.
— Vilniaus Vadavimo Komitetas

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklį pianą už $150,‘yra 75 
roleliai ir benčius, $50 cash ir po $10 
į mėnesį.

VIALAITIS
6512 So. Halsted St.

1-mos lubos *

PARDAVIMUI grosernė. Geras biz
nis suprantančiam žmogui. Gera vie
ta dėl visoko. Galiu mainyti ant pia 
no ar automobilio, arba ant loto. 
Galite matyti vakare nuo 5 valandos 
iki vėlumo.

667 W. 18th Street 
Phone Canal 4532

PARDUODU Kotelį labai pigiai 
ateik tuojaus. 206 E. 23rd Street.

BARGENAS! Parsiduoda bučernė 
ir grosernė. Turi būti parduota į tris 
dienas. Nes savininkas turi du biz
niu. Pirmas pigiausiai laimės. Biznis 
randasi ant Halsted St. \ Parduosiu 
arba mainysiu ant loto, automobiliaus 
ar namo, šaukit

Tel. Boulevard 3856

NAMA1-ZEME

MORTGECIAI-PASKOIOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Are., 

Lafayette 6788

Kenosha, Wisc6nsin
Automobilių Paskolos

Ir jeigu nori ant namo, ant antrų 
ir trečių morgičių. Mes

Martin’s Realty Co.
321 Milwaukee Avenue 

Kenosha, Wis.

Skolinam ir turim kiek nori pini
gų. Nereikia parunčninkų.

2-ri MORTGEČIAI. Mes speciali- 
zuojamės inortgečiose iki $10,000, 
žema kaina. L, Blumental & Co., 
140 So. Dearbom St.

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

moterims, merginoms ir vai- 
—__  Atsilankykite jus ir ištiesite.

2354 W. 68th Street
Prie Western Avenue
Šiaur-rytinės kertės 

Nepamirškite numerį ir vietą

Aš noriu mainyti savo 40 ak
rų farmą, pačiame viduryje cit
rinų augančioj sekcijoj nuo 
Southwest Floridoj, prie pat 
didelio išsivystymo. Netoli smar
kiai augančio miestelio ir gele
žinkelio centro. ' Mainysiu į 
apartmentinį namą, gerą totą 
arba vaisingą farmą. Naujie
nos, 1739 So. Halsted St. Box 
671.

MOKYKLOS

AUTOMOBILIAI
JORDAN TOURING KABAS. Tas 

karas vėliausio modelio, ką tiktai 
yra pertaisytas ir perdekoruotas, 
pilnai prirengtas, šis karas labai 
gerai išrodo ir turi musų garanti
ją. Tiktai $650, įmokėti $250, kitus 
išmokėjimais j vienus metus. Pa- 
simatvkit su Mr. Henrv Tauber,1 
SLOMAN AUTO SALES, Authorized 
Jordan Dealers, 3252 Mihvaukec 
Avo. Pensacola 1320.

2 krautuvės ir 6 flatai
63 St. netoli St. Louis Avė., 

kaina $26,000. Galima pradėti 
veikti Su $6000 arba $7000 
cash. Rendų į mėnesį $250. Me
dinis namas, pečiais šildomas ir 
visai nėra išlaidų dėl jo užlai
kymo. Del tolimesnių informa
cijų dėl šio gero investemento 
atsišaukite:

SHIVELY & WHITE 
3644 W. 63rd Street

Specialūs 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 Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

MERGINOS' IŠMOKITE 
TELEGRAFYSTfiS

Telegrafo operatorkos uždirba 
nuo $150 iki $250 i mėnesi. Mch 
pt*Kelt><5sime surasti darbQ kol mo- 
kinsitės. Miss Stevenson, 82 W. 
Washington, Room 625. C. J. Jea- 
ger, 1553 W. Madison, Room 705.

BARGENAS!
LOTAS 75 y212 parsiduoda, 123 

St. ir Western Avė. dėl greito par
davimo $9000, tai yra bargenas.

Kreipkitės:
. JULIUS WILICHKO 
6634 So. Maplewood Avė.

Vyrai, Barberystė Apsimoka
Mes mokinamo dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Mušti išmokinimas prirengs 
iums darbą arba patys galėsite eiti 
j biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber (diege, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago, III.


