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Lietuvos kareiviai 
puolę lenkus

Prašo pakeisti mirties 
bausmę pasmerktiems

Sovietininkas sako, kad 
Amerika visai atsilikus

Vaildžios partija Rumanijoįe 
pralaimėjo rinkimuose

Lietuvos kariuomenės bu 
rys puolęs Lenkiją

Amerika nesanti tokia, 
kaip ji įsivaizduojama

Bet greičiausiai tai bus eilinis 
Varšuvos melas

Grįžęs Rusijon sovietų valdi
ninkas sako, kad 
nieko gera nesą

Amerikoj

VIENNA, Austrija, vas. 
[United Press]. — Gautas 
pranešimas i

21. 
čia 

Varšuvos skel
bia, kad būrys Lietuvos sienos
kariuomenės įsiveržęs į Lenkų 
teritoriją netoli Poldaj (?). 
Laukiama, kad lenkai imsis 
keršto žygių prieš lietuvius.

sovietų ministeris 
Valerian Osinsky, 
sovietų valdžios 
biuro direktorius, 
nesenai Jungtinėse 
dabar laiko Maskvoj
apie savo įgytus Amerikoj įs
pūdžius ir patyrimus. Jo kal
bas spaudina sovietų 
čiai 
rika
skis sako:

dabartinis 
statistikos 
pabuvojęs 
Valstijose, 

kalbas

Pramatoma Rumanijos 
valdžios kritimas

liais 
džios

įvykusiais municipa- 
rinkimais BraHano val- 
partija tapo MimuAta

BUCU A R ESTAS, Rumanija, 
vas. 21. įvykę praeitą penk
tadienį municipaliai rinkimai 
Rumunijoj pasibaigė valdžios 
partijos pralaimėjimu.

Rinkimų daviniai rodo, 
valdžios partija provincijos 
skrityse surinko 55 nuoš.
sų, tuo tarpu opozicijos parti
jos miestuose laimėjo 65 nuoš. 
balsų.

Del tos priežasties manoma, 
kad dabartinei parlamento sesi
jai pasibaigus balandžio 3 die
ną, premjero Bratiano valdžiai 
teks eiti laukan.

kad 
ap- 
bal-

Buvęs Bulgarijos kara- 
liūs grįžta namo

VIENNA, Austrija, vas.
Viennon kelioms dienoms 

vyko buvęs Bulgarijos 
liūs Ferdinandas. Jis grįžta da
bar Bulgarijon, pirmą kartą 
nuo laiko, kai 1918 metais, at
sisakęs nuo sosto, išvyko į už
sienį.

a t- 
kara-

AR NORI U PARDUOTI,

laikraš- 
antrašte “Įsisvajota Ame- 
ir tikroji Amerika”. Osin-

l^ningrade pasmerktų tariamų 
šnipų advokatai apeliavo į 
vykdomąjį komitetą

Byla prieš arkivyskupą 
Meksikoj panaikinta

Morą y dėl Rio prižada įstaty
mams nesipriešinti ir katali
kus graudenti jų klausyti

Šlicas siūlo kongres- 
manams po keisą alaus

. MILWAUKEE, Wis., vas. 21. 
— Vietos Schlitz Brevving kom
panija pasiuntė Marylando 
kongresmanui Johnui P. llill’ui 
pasiūlymą pristatyti kiekvie
nam kongresmanui Washing- 
tone po keisą dar nedealkoholi- 
zuoto alaus, kad jie galėtų gė
liau išspręsti, ar tasai “beer 
that made Mihvaukee famous” 
yra svaiginamas, ar ne.

Kongresmanas Hill andais 
debatuose su Texaso kongres- 
manu Blantonu pareiškė, kad 
prieš prohibicijos laikų alus 
buvęs iš tikrųjų nesvaigina- 
masai gėrimas.

I

Penkiasdešimt žmonių žu
vę laivui paskendus

BUCU AREŠTAS, Rumanija, 
vas. 21. — Praneša, kad Egip
to garlaivis Funha, plaukęs iš 
Konstantinopolio į Galacą, jū
rėse sudužęs ir paskendęs. Pra
nešimas sako, kad penkiasde
šimt žmonių prigėrę.

Kunigai kviečiasi žydų 
rabinus i talka

KAUNAS. — Laikraščiai 
praneša, kad Vidaus . reikalų 
ministerija sausio 11 d. pasky
rė žydų tikybiniams teikalams 
tarybą, kurion įeina 9 rabinai.

Negrai planuoja kurti savą 
politinę partija

PI1ILADELP1HA, Pa., vas. 
21. International Alliance 
of Negros lyderių konferencija 
planuoja Organizuoti nuosavą 
negrų politinę partiją.

Galutinai žingsniai bus tuo 
reikalu padaryti sekamame su
važiavime, kinis įvyks Phila- 
delphijoj vasario 27 dieną. Su
važiavimai! laukiama atvyks
tant negrų delegatų iš visų 
Jungtinių Valstijų dalių.

MEKSIKOS MIESTĄS, vas. 
21. — Byla prieš arkivyskupą 
Morą y dėl Rio tapo vakar pa
naikinta. Arkivyskupas tikrino, 
kad jis neturėjęs tikslo neklau
syti krašto įstatymų, neturįs 
tikslo kovoti su jais, ir dabar 
patarsiąs visiems katalikams 
klausyti įstatymų.

Katalikų mokyklos pradeda 
vėl funkcionuoti. Visos kolegi
jos pašalino katekizmus, šven
tąsias istorijas ir kitus tikybi
nius vadovėlius ir įvedė pasau
linių mokyklų mokymo sistemą 
ir programą.

Kai kuriose valstijose tečiau 
katalikų mokyklos, svetimša
lių kunigų Vedamos, vis dar 
uždarinėjamos. Tamaulipas gu
bernatorius 
mokytojams, 
nuolėms dvi 
sti valstiją.

MASKVA, vas. 21. Tryli
kos tariamų šnipų, Leningrado 
teismo pasmerktų sušaudyti, 
advokatai apeliavo į centralinį 
vykdomąjį komitetą prašyda
mi, kad mirties bausmė pa
smerktiems butų pakeista.

Sovietų kai o tribunolo pir
mininkas Vagily Ultiks išleido 
pareiškimą, kur jis sako, kad 
liudymai parodę, jogei tą šni
pų organizaciją be Estijos pa
laikiusios dar ir kitos valsty
bės. Tardymai parodę, kad 
šnipai veikę sulig instrukcijo
mis pulkininko Romano Fran
ko, buvusio caio laikais rusų 
karininko, o dabar tarnaujan
čio Anglijos karo žvalgybai, ir 
majoro Tricko, Estų štabo Nar
voj viršininko.

Dauguma kaltinamųjų tvirti
no, kad jie buvę tik smulkus 
pasienio kontrabandininkai ir 
jokiais šnipavimais ueužsiėmę. 
Dimitry Gokkonen, 24 metų, 
pasisakė, kad jis buvęs vadas 
kuopos ir kad jie turėję tikslo 
išsprogdinti Gatčine armijos 
aerodromą, kai til p u L. bran 
butų parūpinęs jiems pragari
nę mašiną.

Tarp keturiasdešimt kaltina
mųjų tik vienas buvo estas. Vi
si kiti buvo rusai. Vienas kalti
namųjų buvo paliuosuotas, tryli 
ka pasmerkti sušaudymui, o 
trisdešimt keturi nuteisti įvai
riems terminams kalėjimo.

Dr. Alexander Me’kiejohn, 
buvusia Amhersto kolegijos pre
zidentas, kuris dėl radikalumo 
buvo priverstas rezignuoti. Jis 
dabar tapo pakviestas į Wiscon- 
sino universitetą profesoriauti.

Vokietijos respublikininku 
demonstracijos

Iškilmėse dalyvavo apie 1'00,- 
000 respublikos gynėjų; fa
šistai bandė iškilmes ardyti

davė svetimšalių 
kunigams ir vie- 
dienas laiko aplei-

Dideli šalčiai Meksikoj;
18 žmonių sušalo

Graikijos buvęs premje
ras areštuotas

ATĖNAI, Graikija, vas. 21.
Buvęs Graikijos premjeras 

Kafandaris, kuriam užvakar 
buvo įsakyta apleisti Atėnus ir 
išvažiuoti į San tori no salą, Ai- 
gėjo jūrėse, jam to nepada
rius, tapo areštuotas.

Premjeras Pangalos tuo budu 
Stengiasi atsikratyti elementų, 
kuinuos jis įtaria dėl nepalan
kumo jo rėžimui.

Radę žmogaus kaukuo- 
lę 9,000 mėty senumo
KOPENHAGA, Danija, vas. 

21. Praneša, kad Šveicarijoj 
rasta žmogaus kaukuolė, kuri 
turinti būt 9 tukstanius metų 
senumo.

Mirties bausmė

MEKSIKOS MIESTAS, vas.
21. — Nepaprasta; stip 
čiai užėjo Meksikoj. L 
sričių ateina žinių apie 
liūs Meksikos indionų, 
paprastai menkai teturi 
kentėjimus. Pačiame Meksikos 
mieste užpraeitą naktį rado aš
tuoniolika ašmenų sušalusiu.

kalnų 
didu- j 
kurie
rūbų, 

u

HAMBURGAS, vas. 21. 
Vakar Hamburge įvyko milži
niškos manifestacijos, suruoš
tos vokiečių respublikininku 
taip vadinamos Reichsbannero 
(Valstybės vėliavos) oiganiza- 
cijos.

Reichsbanneriečiai, kurių da
lyvavo apie šimtas tūkstančių 
vyrų, pilkomis uniformomis ap
sitaisę, žygiavo gatvėmis, ple
vėsuodami respublikos vėliavo
mis ir nešdami liepsnojančius 
______ Manifestacijoms va
dovavo vokiečių demokratų par
tijos vadas Wirth (buvęs kanc
lerius), socialdemokratų 
das lloeising ir Koch.

Manifestacijose dalyvauti 
vo daugiau kaip tūkstantis 
varų atvykę iš Miuncheno.

Vokiečių fašistiniai monar- 
chistai bandė manifestacijas 
suardyti, bet jiems tatai nepa

vyko. Tik vakare jiems pasise
kė nutraukti respublikos vėlia
vą Liubeko vartų 
jie bandė taipjau 
banneriečius, bet 
bingai atmušti.

“Apie Jungtines Valstijas 
mes turime tokias pat klaidin
gas nuomoms, kaip kad užsie
nis laikosi klaidingos nuomo
nės apie sovietų Rusiją. Musų, 
kaip ir daugumos darbininkų, 
įspūdžius apie Ameriką su kūrė 
tik ekonominės apysakų tašyto
ji! apysakos.

Pramonė tik pradėjus 
vystytis

“Produktingoji Jungtinių 
Valstijų pramonė yra silpna, ji 
dar tik skeletone. Ta pramonė 
vos puntagalvio išsivystymo 
stadijos tepasiekus.

“Patys amerikiečiai giria tik 
tokias prekes, kurios impoituo- 
jamejs iš svetui, nes Amerikoj 
gamintos prekės labai nestip
rios. Batai ir tekstilės prekės, 

i ypač kojinės ir baltiniai, be
matant suplyšta. Amerikos ma
šinos nelaiko daugiau kaip pen
kerius ar dešimt metų. Vokie
tijos arba Anglijos mašinos lai
ko dvigubai ilgiau. Amerikos 
telefonų tarnyba visai nevykus. 
Europos muilas kur kas geres
nis ir duona gardesnė.

Dagi Latvija konkuruoja
“Traukiny netoli Washingto- 

no aš nusipiikau dėžutę degtu
kų. Ant dėžutės parašas skel
bė, kad degtukai dirbti Latvi- 

Amerikos degtukai taip 
ruo- 

ti nė su Latvijos degtukais.
“Visa tai rodo, kad Ameri

kos gaminiai neturi mus per- 
idaug vylioti.

“Europos, ypač Rusijos, cuk
rus yra daug geresnis už Ame
rikos cukrų.

“Jungtinės Valstijos 
statė laivų, kurie buvo netikę, 

Į ir dabar jie naikinami. Ameri
kos traukiniai negal pasijudinti 
iš vietos stipriai netniktelėję 
ir nesukratę, ko pas mes senai 
nąjbėra. Traukiniai dažnai pa
vėluoja nuo trijų minučių iki 
penktų valandų, 
klaidingumą 
amerikiečių 
Tramvajuose pusė keleivių 
versti stati stovėtu

Amerikiečiai tingimai

“Amerikiečiai niekados

Naujas Kiny premjeras
PEK1NAS, Kinai, vas. 21.

Pekino valdžios premjerui Hu

Bergeris prieš svetim
šaliu deportavimą

M N RiH-Av/vri J°j- Amerikos degtukai t PIRKTI AR PAIEŠKOTI įblogi, kad jie negali konkui

Naujienos pagelbės jums. į 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau-' 
j ienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

skelbimų kai-
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

prisi-

kas parodo 
nuomonės apie 
akuratingumą.

pri-

ne-

Tai tarybai pavedamas susi- . MONrl B k AL, (J u e., vas. 19. 
daryti įstatymo projektą, km is šiandie, rytą čia buvo pakar- 
nurodytą ką ta taryba tini vei- tas .toseph Mauro, mirties bau
bti įsmei pasmerktas už žmogžudy-

I ims n ii 
Sijmgui atsistatydinus, jo v’e"'žibintus 
tą užėmė karo ministeris či 
Tejao.

Kabinetas išleido mandatą, 
įsakydamas pradėti baudžiamą
ją ekspediciją prieš maršalą 
Vu Peifu. Vu Peifu veda agre
singą karą prieš kominčunus 
arba nacionalę liaudies armiją, 
remiančia Pekino valdžia. * *

KNOXVILLE, Tenn., vas. 21. . FKovoje su trimis banditais, 
kurie bandė apiplėšti vietos 
prekininką McMillaną, buvo už
muštas patsai McMillan, jo aš
tuoniolikos metų sūnūs ir vie
nas banditas, Frank Shorter. 
Antras banditas, Brovvn, buvo, 
suimtas, bet trečias ištruko.

ateis laiku, kaip kad sutarta.
“Kalbos apie Ameriką, kaip 

apie pramonės, mokslo, energi-

va-

bu- 
ba-

buvo
reichs-
negar-

Komunistas, už pašiepi-
!VI neseni i n iri alrovirl.mą Mussolinio, skaud 
žiai nubaustas

TURINAS, Italija, vas. 21. 
Einant nauju fašistų įstatymu,- I--------------------------- * --- * JJJlliailV IRIŲJŲ ici UJ 114 VI, 

jos, biznio metodų ir akuraty-Į išlcistu diktatoriui Mussolinitti 
l/»»OL’in wo liorvoln lioi*/"! » j • ' i*i*i i iv* •bės kraštą yra begalo perdėtos. 

Amerikietis visAi nėra energin
gas žmogus, bet tinginys.

“Daug pasakojama apie A- 
merikos darbininkų gerovę, ir 
kaip bedarbiai automobiliais
važinėja ieškodami darbo, 'lai 
netiesa. Klasių skirtumai ten
nėra panaikinti, 
imant, darbininkas 
taupęs 150 dolerių, 
mėnesių pabuvęs be darbo jų 
ir nebeturi. Nuo karo, algos 
pakilo vos 25 nuoš.

Traktoriai nė nežinomi

Aplamai 
turi susi- 
bet porų

apginti nuo kritikos, skaudžiai 
tapo nubaustas vienas italų ko
munistas, Emico Tertipia. Pas 
Tempia Tado pamfletėlių, ku
riuose teismas rado pašiepiamų 
ir užgaunamų Mussolinį žodžių, 
ir už tai kaltininkas buvo nu
teistas šešiems mėnesiams kalė
jimo ir 500 lirų piniginės bau
dos pasimokėti.

“Amerikos ūkininkas 
kaip vartoti chęminės 
laukams, o traktorių plūgai 
Jungtinėse Valstijose visai ne
žinomi.

“Prekybos aviacija Rusijoj 
daug labiau išsivysčius, ne kaip 
Jungtinėse Valstijose.

“Kai dėl kultūros, tai ap
šviestus rusas daug aukščiau 
stovi už aplamą amerikietį.”

nežino, 
trąšos

WASIIINGTONAS, vas. 21. 
— Kongresmanas Victor Ber- 
ger, socialistas iš Wisconsino, 
įnešė bilių, kuriuo reikalauja
ma imigracijos įstatymą pakei
sti taip, kad ateity imigracijos 
vyriausybė turėtų galios sulai
kyti tik tokius asmenis, apie 
kuriuos bus žinoma, kad jie 
yra papildę tik grynai krimina
linių nusikaltimų.

Kongresmanas Berger 
kad jeigu 
portuotų 
šeimyninių 
ištikimumo
neištikimumo vyrui, 
turtingų ir žymių amerikiečių 
negalėtų niekur iš Amerikos iš
važiuoti.

sako, 
visos .valdžios de- 
svetimšalius dėl jų 

dalykų, dėl vyio ne- 
pačiai, arba pačios 

tai daug

Kabinų viliojimas į krikščio
nišką bučį eina ir kitais fron
tais.

Žydų ortodoksai (tai žydiš
kieji krikščionys) greta žydų 
bendruomenių steigia tikybines 
bendruomenes ii prisideda prie 
Chodoso (žydiškojo ūkininkų 
sąjungos draugo) leidžiamojo 
“Kovnar Cait” oficiozo ratelio, 
šiame krikščioniškai žydiškame 
laikrašty dedami kunigo Šmul
kščio ir kitų žydiškiems krikš
čionims komplimentai ir naža- 
dų kalnai ir varoma tarp žydų 
pataikaujanti krikščionims kam 
panija.

Bet įdomiausia tai, kad kuni
go Šmulkščio pažadėtuoju žydų 
reikalams referentu prie Vid.

bę, jo papildytą apiplėšimo 
tikslais.

Bandė “Šiaulių Naujie
nų” redakciją iš

sprogdinti
ŠIAULIAI. Vasario 2 d. 8 

vai. rytą “Šiaulių Naujienų“ 
Redakcijoj rasta naktį pro iš
muštą langą įmesta užtaisyta 
vokiška rankinė granata, kuri 
laimei kažkodėl išliko nespro
gusi.

Tuojau pranešta administra
cijai, bet pasirodė, kad apskri
ties viršininkas serga, o polici
jos vadas atsilankė tik pusiau 
dešimtą. Piktadarių, žinoma, 
dar nesusekta, bet nėra abejo
nės, kad tai darbas tų pačių

Reik, ministerijos paskirtas “patriotų“, kurie ligi šiol degu-
Telšių žydų dvasiškos seminrt- tu ir šluotomis ginkluoti “žyg-
rijos klerikas Kronas. darbius“ varė.

Studentai prieš priver
stiną kareiviavimo 

lavinimą
HONOLULU, vas. 21. — 

Havajų Universiteto studentai 
milžiniška balsų dauguma pri
ėmė rezoliuciją, kuria jie pa
reiškia griešto priešingumo pri
verstinam studentų kareiviavi
mo lavinimui.

Planuoja oro paštą tarp 
Ispanijos ir Amerikos

-ORR
MADRAS, Ispanija, vas. 21. 

— Madridan atvyko Vokiečių 
Dornier Metai aeorplanų kom
panijos Italijos skyriaus direk
torius Frohlinde reguliarei oro 
pašto ir pasažierių gabenimo 
tarnybai tarp Ispanijos ir A- 
merikos organizuoti.

Chicagai ir apielinkei oficiit- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis mainasis vėjas.

Vakar temp®ratura vidutiniš
kai sieke 35° F.

šiandie saule teka 6r38, lei
džiasi 5:30 valandą.

VIENNA, Austrija, vas. 21.
Vienuos socialdemokratų orga
nas Arbr-iterzcitung tvirtina, 
kad Vengrijos premjeras Be- 
Ihlen jau trys melai atgal žino
jęs apie Francijos bilionų fran
kų fabrikavimo sąmokslą.

i Telegrafuokit
* Pinigus Lietuvon

Per Naujienas Jus galite nusiųsti pini
gus Lietuvos žmonėms telegramų į 4-5 die
nas primokėdami tiktai 50 centų daugiau 
už siuntinį, negu mokate siųsdami paštu. 
Kam laukti mėnesį, kad į keletą dienų gali 
nusiųsti telegrafuojant per Naujienas.

Siųsdami dovanas ar pagelbą gimi
nėms, skolindami kam pinigus ant vekselių, 
pasidėdami į bile Lietuvos banką ant nuo
šimčių, pirkdami nuosavybę 
kreipkitės į Naujienas.

visados

3

kiekvienas, kaip vietos gyventojas, taip ir
iš tolimesniu miestų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III



Siunčiama labai svarbi ži-' 
nia kiekvinam sergan
čiam ir turinčiam.* skau
damą gerklę nuo slogų, 
kosulio arba gripo, štai 
yra puikios gyduolės. Jei 
jas vartosite slogos pra
nyks.
Severa’s Antiseptol yra 
geras burnos nlovimui ir 
gargaliavimui. Severa’s 
Cougfi Balsam yra žino
mas kaipo greitai sustab
dantis kosulį. Severa’s 
Cold ir Grip Tabletai la
bai greitai pagelbsti pra- 
šalinimui slolgų ir greito 
pasveikimo.

Parduodamos 
Visur 

Aptiekose
W. F. Severą Co.,

Severa’s 
Antisepsol 
35c & 50c

Severa’s
Cough Balsam 

25c & 50c

Severa’s Cold 
& Grip Tablets 

30c
Cedar Rapids, la.
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Asmeniška 
Neprigulmybe

Washingtonas buvo išrinktas pirmas Pre
zidentas Jungtinių Valstijų, todėl, kad jis 
kovojo karėje ir laimėjo ją dėl šalies ne- 
prigulmybės.
Jei jus norėtumėt turėti neprigulmybę ir 
spėką, jus turite padėti pamatą.
Tikriausias ir išbandytas lengvas būdas, 
tai tuojau atidaryti taupymo sąskaitą. Šis 
bankas pagelbės jums padaryti pradžią jū
sų neprigulmybei.

Vietos lietuviai komunistai, 
prisidengę ALDLD vardu ir 
prisivylioję Palangos Juzės 
draugystę lx?i S|LA kuopą, va
sario 21 dienai surengė pro
testo mitingų prieš Lietuvos 
valdžių, deilei kankinimo poli
tinių kalinių.

Žinoma, protestuoti delei kan
kinimo politinių kalinių rei
kia. Ir dviejų nuomonių apie 
tai negali būti. Tačiaus klausi
mas, ar komunistai yra kom- 
petentiški kelti pnitesto bal
są prieš papildomus Kauno der- 
žimordų žiaurumus? Man ro
dos, kad ne! Kad smerkt va
gystę, reikia pačiam nebūti va
gim. Kad smerkt priespaudą, 
reikia pačiam nebūti despotu. 

'Kad smerkti žiaurumų, reikia 
pačiam nebūti žiaurumo šali
ninku. Kad. smerkt žudymų, 
reikia pačiam nebūti žudymo 
apaštalu... () kągi daro šian
dien jniibų bolševikui? .Jie vi- 

sa gerkle rėkia ir protestuoja, 
kuomet Kauno buožės rengias 
užimt kilpų anl kaklo vienam 
kitam bolševikui. Bet kuomet 
jų matuškos Rusijos raudonie
ji budeliai tūkstančius geriau
sių Rusijos sūnų kankina toli
mos šiaurės Solovecko salose, 
kuomet be jokio teismo, iš pa
salų raudonieji čekistai kasdie 
šaudo ištikimiausius revoliuci-

krikščioniško budelio 
darbas yra nedoras, 

pats darbas atliktas

Milwaukee & Ashland Avė.
CLEARING HOUSE BANKAS

Duosime Jums
Ne vi^ai dykai

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

Ant visy Ford uždarytų karų
Parduodame dabar juos numažintomis kaino 

mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.
Pirkite sau karą dabar, kad paskiau nereikėtų

laukti tris mėnesius iki dastatymo.

jos veteranus (tik prisiminkit 
nužudymą čechedžės), tai mu
sų komunistėliai prieš visas ši
tas bolševikiškų budelių papil
domas šlykštybes nei nemano 
protestuoti. Net atbulai. Jie tas 
bjaurybes visi vienu balsu už
giriai

Jeigu 
atliktas 
tai tas
raudonojo budelio turi būt ir 
yra taip pat nedoras! Kuomet 
lietuviški bolševikai supras tų 
paprastą visiems suprantamų 
tiesą ir kuomet jų supratę už
protestuos prieš visokį - rau
doną, baltą ir juodų terorą, tai 
tuomet jų protestas galės turė
ti reikšmės, o kol kas — tai 
tie visi šukavimai prieš “buo
žės” pasilieka tik kaipo skaudi 
ironija ir pigiausios rųšies 
veidmainystė.

Pagalios, niekas kitas, kaip 
tik bolševikai patys yra kalti 
u lei to, kas šiandien dedas 
Kauno kalėjimuose. Ir kas, jei
gu ne bolševikai, boikotavo 
Steigiamojo Seimo, /rinkimus? 
Kas varė agitacijų prieš Kauno 
“cirką”? Jeigu bolševikai dėl 
savo kvailumo nebūtų atkalbi
nėję žmonių nuo balsavimo, 
tai Seimą butų valdę pažangie
ji žmonės. Ir tuomet Lietuvos

Eikit kur jus norit, jus visur rasite šviežu 
paliudymą apie Chesterfield nuolatini 
patikimą vyrams kurie pažysta gerą tabaka 

Chesterfield^
Chesterfield yra padaryti per Liggett & Myers Tobacco Company

Tel. Lafayette 4223 f
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados j 
patarnauju kuogeriausial.

M. Yuška, I
3228 W. 38th Chicago, III. |
------ --- Į . - - -------------------—

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95 vardan Dievo tėvo”! Klcrika-

FRANK BRESKA
2501 So. Kedzie Avė. Tel. Lawndale 4113

buvę reikalo 
politinių kali- 
Kauno kidėji-

protes- 
tuojaus

NAUJIENŲ
Didysis Metinis

KONCERTAS

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontruktorius - Piumberis. Daray 
visokį darbą pigiomis kainomis.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phnne Canal 2591 

• ——_J

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį;

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

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193GrandSt. Brooklyn, N. Y.

ragai nulaužti. Reakcija nebo
tų įsivyravusi ir komunistams 
Šiandien nebūtų 
protestuoti prieš 
nių kankinimą 
mųose.

a- v
Pasirodžius minėtam 

to mitingui plakatams,
kaž-kas iš klerikalų tarpo krei
pės į policijų užtarimo... Poli
cijos viršininkas delei skundo 
buvo prisakęs salės savininkui 
neišduot .salės. Bet Jungėjams 
pasiaiškinus, leidimas vėl buvo 
duotas. )

Aš nesu bolševikų šalininkas.

griežtai smerkiu. Pas lietuvius 
pradėjo
paprotis. Delei kiekvieno menk
niekio tuojaus šauktis polici
jos pugelhos. Išrodo, kad airi- 
tyjęi be policmano lazdos nebus 
galima atlaikyt nei paprasčiau
sio mitingėlio. Pravartu butų 
to biauraus papročio kiek ga

jciti madon biaurus

Sekmadieny, Kovo 7, 1926
Ashland Boulevard Auditorium

Ashland Boulevard ir Van Buren St.

Pradžia lybiai Qtą vai. vakare
Visi ir visos jau dabar pradėkite ruoštis koncertam

Oh 
Heniy! 
America’s

Candy!

uiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Atėjo labai įdomus nu

meris Kultūros No. 1.
Kaina 45 centai.
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
IIIIIM
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’ 3 puoduko sviesto
IVį puoduko labai smulkaus 

cukraus, panašaus į miltus
Pieno
1 šaukštą cocoa
’.i šaukštuko migdolinio eks-

palmkite bent kiek kalkių, pa
vyzdžiui, pusę l’/jį svaro ir su
pilkite j kokį indą. Praslinkus 
parai, tas kalkes pasverkite. Jei
gu svorio padidės nors vienu 
gramu, bus ženklas, kad bute

kilogramo į kokią indą ir pasta- 
lyti slapiausiame kambario kam
pe. Kada kalkės pasileis vande
nyje, vanduo reikia išpilti ir 
įpilti naujų kalkių.

Taip reikia daryti tol, kol sie-

MfS. MICHM1EVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

ų IR KAIP VIRTI Arba:
Albuminized Fruitade (iš vaisių 

gėrimas)

Silpniems žmonėms, kurie no
ri sutvirtėti.

L ir *3 svaro ne riebios jau
tienos, arba l svarą avienos ar
ba 2 tevarai vištienos, vieną iš 
trijų ryšių mėsos

1 kvortą vandens 
l/> šaukštuko druskos. 
Sukapok bei sumalk mėsą, 

sukapok kaulus. Užpilk šaltu 
vandeniu ir tegul taip pastovi 
valandą laiko, idant ištrauktų 
visas sultis iš mėsos. Sudėk dru
ską ir virk dvigubame puode, 
vasalą iš jautienos mėsos reikia 
virti 10-15 minučių. 2 arba 4 va
landas iš avienos 
das jeigu vasalas 
nos. Pridėk kokių daržovių, jei- j 
gu nori. Perkošk, ;
imk riebalus, jeigu kokie atsi
ras ir jeigu reiks kam vartoti, 
atšildyk irgi dvigubame puode 
ir paduok stalan.

.Jeigu gydytojas pavelytų val
gyti kokių kruopų, tai galima 
įdėti tapiokos, ryžiję bei perlavų 
kruopų. Daržovių nedėk dau
ginus kaip 1/, svogūno, šauk
štuko sukapotų petruškų, 1 
šaukštą sukapotų selerų, arba 1 
suplaktą kiaušinio baltymą. 
Kiaušinį reikia dėti pakol vasa
las dar karštas ir paduoti ligo
niui.

1
tas

2 
žio,

kiaušinio baltymas, suplak-

šaukštu sunkos iš orand 
citrinos, grupe juice 
ar 2 šaukštu cukraus

2/3 puoduko vandens
*3 puoduko sutrupinto ledo.
Viską sudėk į kokį bliudą 

ir gerai sukratyk.
Paduok šaltą.

trakto. 1

Ištrink sviestą, pridėk cuk
rų ir vėl trink. Cukrų dėk po 
truputį, ne viską kartu, paskui 
dėk cocoa, ekstraktą, pieną bei 
saldžią Smetoną pakol mišinis 
bus pakankamai tirštas, kad ga
lima butu j į užtepti ant pyra
gaičių.

LARAI PUIKUS “( REAM 
( ARAMELS”

yra drėgnumo. z
Jei tenka gyventi drėgname 

bute, šeimininkė privalo steng
tis jį išdžiovinti. Tam tikslui 
reikia dažniau Kūrenti pečius. 
Kūrenant reikia atidaryti kam
bario langus. Jeigu butas apšil
domas ne pečiu, bet centralinis 
kūrenimas, tai reikia vaistinėje 
nupirkti kalkių (kali pbosphori-j 
eum), įpilti vieną

na išdžius. Vasarą drėgną butą 
reikia dažnai vėdinti, atidarius 
langus ir duris.

Džiovinant ir vėdinant butą, 
kada atidaromi langai ir durys, 
reikia saugotis kiaurapučių, ku
rie yra pavojingi ne tik žmo
nėms, gyvuliams ir paukščiams, 
bet ir augalams, net mediniams 

pnospiioii-1 baldams ir kitiems daiktams.
ar pusantro! (Bus dauginus)

RIEŠUTŲ PYRAGAS
2

puoduku cukraus
puoduku komų siropo Lietuviai Advokatai

14 puoduko sviesto
;,4 puoduko cukraus

c 1 kiaušinis
3 šaukštai saldžios Smetonos 

arba milko ir gana vandens, kad 
sudaryti •/> puoduko 

l':< puoduko 
atšaldyk, nu- tų

ir 6-8 valan- 
bus iš vištid-

mil-

3 šaukštai baking powder 
Truputį druskos
• 2 puoduko sukapotų riešu-

CHICKEN SALAI)

1 puoduką sukapotos, šaltos 
vištienos

‘a puoduką sukapotų riešutų 
Virtas mayonnaise dažalas.
Viską sudėk į bliudą ir iš- 

lengvo sumaišyk. Gali paduoti 
ant salotos lapų arba indėti ant 
baltos,

tų i
1/2 šaukštuko vanillos
Persijok miltus, o paskui mie- 

ruok. Vėl persijok vieną puodu
ką miltų su baking povvder. Iš
trink sviestą ir cukrų, bet ne- 
ilgiaus kaip keletą minutų. Pri
dėk gerai išplaktą kiaušinį ii 
□lak mišinį gerai. Pridėk 'ą 
□uodiiko .miltų ir gerai vėl mai
nyk, tik vieną minutę. Ant gale 
aidėk puoduką miltų persijotų 
;u baking pawderiu, pieną, rie
šutus ir vanillą, viską sudėk 
vienu kartu. Greitai išmaišyk. 
Supilk į išsviestuotas blėtis, kū
nas vartoji dėl “muffins”. Kepk 
karštame pečiuje 10 minutų, 
□askui padaryk pečių dar karš
tesnių vėl 10 minutų. Aptepk 
sekamu šokoliadiniu mišiniu:

2 puoduku milko
< Truputį druskos

1 šaukštą vanillos.
Supilk j puodą cukrų, siropą, 

druską ir sviestą ir tegul ver
da ant nedidelės ugnies pakol 
pasidarys gryna, permatoma 
tiršta v košė. Paskui išlengvo 
pilk milką (arba saldžią Smeto
ną), kad neperstotų virus. Virk 
pakol sutirštės, nuolat maišyk. 
Supilk vanilių ir išpilk į išsvie- 
stuotus indus. Supjaustyk pakol 
dar nesušalo. Padarysi 2 sva
ru.

Seimininkėms Patarimai
NAMŲ RUOŠA

(Tąsa)
Namų drėgnumo priežastys 

yra: statomosios medžiagos 
drėgnumas, nepakankamas sie
lų išdžiūvimą statant namus, 

nepakankamas dirvožemio van
dens izoliavimas (atskyrimas).

Jeigu išorinių drėgnumo žen
klų nėra, bet jis bute jaučia
mas, tada, norėdami įsitikinti,

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom St., Room 1111-12 

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

3323 So. Halated St. 
Tel. Boulevard 1316

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

NedėMomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halated St. Tel. Yarda 0062 

7—9 ▼. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčioi.

Tel. ,BlvL rtl-Jt 
M. VVoitkU 

BANJS

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

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose Rei
kaluose m6 
rims ir mer 
noms kreipki 
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir M1DWIFE

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
motetų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pa g a 1 
vėliausi išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag- 

Maistinė Chemija.

rujotos

juodos duonos bei pake- 
balcos duonos perdėtais 
lapais.

VVASHINGTONO PAJUS

14 puoduko taukų arba svie
sto ir taukų

i/į puoduko cukraus
. 1 kiaušinis

1/2 puoduko vandens bei pie
no

V/2 puoduko miltų
2j/l» šaukštuko baking pow- 

der
1 šaukštukas vanillos
Ištrink taukus, dėk po trupu

tį cukrų ir trink. Sudėk neplak 
tą kiaušinį ir viską gerai išplak. 
Supilk pieną arba vandenį, pas
kui miltus persijotus su baking 
powder, o ant galo vanillą. Kepk 
dviejose apvaluos4b bletyse po 35 
minutes, arba vienoj ir kaip at
šals perpjauk per pusę ir pri
pildyk žemiaus paduotų miši
nių. Viršų 
iš uogų ir 
riešutais.

apdėk su jelly virtu 
apibarstyk kapotais

Mišinys:

1 puodukas cukraus
šaukšto komų krakmolo

% šaukštuko druskos
2 puoduku pieno
2 kiaušiniu
i/į šaukštuko vanillos.
Persijok sausus pridėčkus, 

pripilk pieno. Virk dvigubame 
puode 15 minutų. Išplak kiau
šinį. Pridėk prie mišinio. Virk 
dvi minutes, supilk vanilių kaip 
atšals.

GČRYMAS Iš KIAUŠINIO 
“EGGNOG”

Geras taipgi silpniems, maža- 
krauįo turintiems žmonėms.

1 suplaktą kiaušinį
— 2 šaukštu cukraus

% puoduko pieno
Truputį vanillos bei nutmeg.
Suplak trynį ir baltymą sky

rium. Sudėk cukrų prie trynio, 
o paskui sudėk baltymą. Supilk 
pieną it* gerai išplak. Paduok 
šaltą.

AKUfiERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 

įmo, patarimai 
dykai moterims 
r merginoms.

3113 Srtth 
IIal«tkMl St.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

SERNERDR. (
Lietuvis akinis specialistas

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

Nędėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augščiau

*^DR. HERZMAN'*-

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.
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai lojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearbom 8946 

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

Namą Telefonas Republic 9600

9

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisai: 
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbom St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

netinės Maudynės,
Pritaikau valgį pagal ligą. Taipgi pa
tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tol. Yardw 4951

Valandos: Utarninke, Ketverge 
Subaloj nuo 9 rvto iki 8 vai. 
kare. Nedalioms ir šventėms pagal 

. sutait|.

ir 
va-

DR. CHARLES SEGAL
Praktiku čia 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Aven 2 labo* 

Chicago, lllinoto
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligą.

OFISO VALANDOS:
Nuo 16 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valau- j 

dos ryte iki 12 vai. po piet 1 
Telefonas Midway 288b

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

į Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0951

Boulevard 41M
3235 S. Halsted SL

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. y.

Telefonais:

Namų

Tel. Dearbom 9057

Tel.: Hyde Park 8895

64c

Dviejų
pa-

W. Washington St. 
Washington & Clark

šmotų 
lengvos

suknia, 
šilkinės 
apsiūtų

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

CHICAGO. ILL.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 

Cor.

2661

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 53Q 
Tel. Central 6390 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 S'o. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

7

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Ate. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Namą telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH 

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1885 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:39 iki 9:30 vakare

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

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dioną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nu*

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso Tol. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drezel 9191

Dr. A A. Roth

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952 M

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

r r į j t nuo 9 ikt II vai. ryte; 
Valandos į nuo jį; g va|. vakare

' A. MONTVID, M. D.
1579 Mihraukee Ave^ Room 209 

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

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

Namą telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Westem Avė.

Rusas Gydytojas ir ChirurinM 
Specialistas Moterišką, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligą 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicage 

arti 81 st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniai* 10—12 dlen.

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

Optoinetrlst
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterą ligą 

1724 So. Loorois, kampas 18 Ir Bis* 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

No. 2648.
Gulima pasiūdinti iŠ 
materijos, arba iš vilnonės, 
margu šilku.

Sukirptos mieros nuo 16 metų ir 
nuo 36 iki 42 colių per krutinę, 36 
mierai reikia 2% yardų 40 colių ma
terijos ir yardo skirtingos mate
rijos apsiuvimui.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
Jškiai parašyti savo vardą, pavardę 
r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
.5 centą. Galima prisiųsti pinigus 

•rba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

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

^AUJ^NOSPatternDept /

1789 S. Halsted St., Chicago, III. 1 
čia įdedu 15 centą ir prašau at

siųsti man pavyzdi No

Mieros----------------------per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Miestas Ir valst.)

k

iki 9 vai. vakare. Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

me- 
yar- 

yardo

No. 2661. Mokyklai suknelė, 
prasta ir lengvai pasiuvama.

Sukirptos mieros nuo 8 iki 14 
tų. 8 metų mergaitei reikia 1% 
do 40 colių materijos ir % 
skirtingos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytą pavyzdžlą, prašomo iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeij, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centą. Galima prisiąsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattem Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia |dedu 15 centą ir prašau at

siųsti man pavyzdi No...........—

Mieros...........-...............  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

{MiesUs ir valst.)

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok | Naujieną ofisą ar j sto

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

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

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

Už metus—150, už pusę metą—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai si tūkstančiais doyaną dykai ant pareikalavimo.

...................................................... Atkirpk čia ............... ............................ ........ ..
Data: Vasaris 22, 1926

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4661 8. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nędėlioj 10 iki 12 d.

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

M

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

r?

>

- ^^CORPORATION**
PRESENT FOR

UNITED PROFnį
ŠEN

g _

m 

hAEPAIDTO

RING CORPORATION
VORK.N.V.

0144

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTIŠTAS
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 «n. Halsted St, 
Chicago, II],

wennersten's
Bohemian Type

MALT and HOPS Combined

DR. F. A. DULAK 
Specialistaa Gydyme 

Aklu, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ofisas: 1053 Milwaukee Avenue 

kamp. NobĮe St Tel. Armitage 0664. 
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 9 vak.

Nędėlioj 10 iki 12 dieną.
Rezidencija: 2950 Logan Blvd. 

Tel. Belmont 5217.

| Butkus Undertaking 
Co.,’ Ine.

P. B. Hndley, L’censed 
710 West 18th StM Chicago, III

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

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
GI. — Telefonas i Roosevolt 85M.

Uisimokėjlipo kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metams ................   $8.00
Pu«ei macų_ 4.00 
Trims mėnesiama ____
Dviem mleesiams 
V tanam mėnesiui-------

Chicagoje per neliotojusi
Viena kopija--------------
Savaitei ________ —--------------- 18c
Minėsiu! __________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metama ..........   $7.00
Pusei metų _____ —......... — 8.50
Trims mėnesiams ............... — 1.75
Dviem mėnesiam -------------- 1.25
Vienam mėnesiui ------------------ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metama .......    $8.00
Pusei metų ..... -........................... 4.00
Trims mėnesiams ........ ............ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

1.55 
.75

NAUJAS SEIMO PIRMI
NINKAS

NAUJIENOS, UETcagc; IH. Pirmadienis, Vas. 22, 1926

KRIKŠČIONIŲ BLOKUI SPRŪSTA VADELĖS 
Iš RANKŲ

OPOZICIJOS PADĖTIS SEIME BUS GERESNĖ

LIETUVOS IR KLAIPĖDOS SOCIALDEMOKRATŲ 
SUSIARTINIMAS

DEMOKRATIJOS JĖGOS STIPRĖJA

Krikščionys demokratai dar tebeturi absoliučią dau
gumą Seime ir visą valdžios galią savo rankose, o betgi 
valstybės vairas jau ima smukti iš jų rankų. Vieton atsi
statydinusio p. Vyt. Petrulio, Seimas išsirinko savo pir
mininku jau ne klerikalą, bet vai. liaudininką — d-rą 
Staugaitį (žiur. Apžvalgą).

Seimo pirmininko vieta yra svarbi ne tiktai pačiam 
Seime, bet ir respublikoje, nes Seimo pirmininkas yra 
respublikos prezidento pavaduotojas. Prezidentui sergant 
arba šiaip negalint eiti savo pareigas, jo vietą užima Sei- i 
mo pirmininkas. ’ ,55 <

Liaudininkui pirmininkaujant Seime, opozicijos pa
dėtis turės žymiai sustiprėti.

Iki šiol Seimo prezidiumas dažnai pasielgdavo su 
opozicijos atstovais visai sauvališkai. Pernai vasarą, 
prieš Seimui išsiskirstysiant atostogoms, krikščionių blo
kas užsimanė prąvesti keletą atžagareiviškų įstatymų. 
Kai socialdemokratai ir valst. liaudininkai pasipriešino 
tam klerikalų sumanymui, tai Seimo prezidiumas pasi
kvietė į posėdžių salę ginkluotą policiją ir liepė jai jėga 
išmesti atstovus Bielinj, Grinių ir Lapinską.

Jeigu Seimo pirmininkas butų buvęs ne krikščionis, 
tai šitoks smurto žygis nebūtų galėjęs Seime įvykti.

Valstiečių liaudininkų vadas, 
Į p. Sleževičius, praneša kableg- 
rama Amerikos sandariečiams, 
kad krikščionių blokas pralai
mėjo renkant Seimo pirminin
ką. Tapo išrinktas liaudinin
kas Staugaitis.

Kaip tatai įvyko, iš p. Sleže
vičiaus kablegramos nematyt. 
Seime klerikalai turį absoliu
čią daugumą balsų, toml, ro- 

I dos, jiems nesunku buvo iš
rinkti pirmininku savo parti- 

Į jos žmogų. Gali būt tečiaus, 
kad į posėdį neatvyko kai ku
rie klerikalų bloko nariai (jie 
dažnai važinėja po provinciją 
“kalėdodami” arba šiaip užsi
ima kokiais nors asmeniniais 
reikalais), arba gal klerikalų 
blokas nesugebėjo susitarti dėl 
bendro kandidato.

Liaudininko išrinkimas Sei
mo pirmininku visgi yra gana 
reikšmingas atsitikimas. Reikia 

Į atsiminti, kad ir St. 
1 abiejuose paprastuose 
iki šiol pirmininkai 
suomet klerikalai.

Paskutinis jų pirmininkas 
buvo p. Petrulis. Jas laktas, 
kad dabar buvo renkamas nau
jas pirmininkas, patvirtina pir- 
miaus paskelbtą Lietuvos opo
zicinėje spaudoje žinią apie p. 
Petrulio rezignaciją. Buvusiam 
premjerui ir finansų minis t c*
riui, matyt, pasidarė per karšta 
sėdėt pirmininko vietoje, kad 
jisai neiškentė palaukt -dveje
to mėnesių, iki pasibaigs šio ’l i / L •
Seimo laikas, ir pat-i traukė.

Seime ir
Seimuose 
buvo vi-

VISGI NEATŠAUKIA

so-

“Keleivio” korespondentas 
aprašo tai sekančiai:

“Pakiliui baigianties drg. 
J. Neviackas, sveikindamas 
jaunavedžius, prisiminė, jog 
neprošalį butų šias- vestuves 
pažymėti kokiu nors naudin
gu darbu. Kadangi drg. Vin
cas Gegužis per daugelį me
tų darbuojasi socialistų eilė
se, tad butų labai smagu ir 
naudinga, kad ir 1 jiedu vos 
draugai socialdemokratai apie 
jo vestuves žinotų. Kartu 
su šia linksma žinia pasiųs
kime* Lietuvos draugams ir 
lauktuvių pavidale dolerių, 
kurie jiems dabartiniu laiku 
labai reikalingi kovai su 
juoduoju klerikalizmu, pasa
kė drg. Neviackas.
“Vos spėjus draugui Neviac- 

kui užbaigti kalbą, kaip tuo- 
jaus ant stalo pasipylė dešim
tinės, penkinės ir dolerinės. 
Ir išviso tapo sumesta $206. 
Aukavo šie svečiai: Jurgis 
Gegužis (jaunavedžio brolis) 
paklojo 48 dol., advokatas 
Bagočius 30 dol., aptiekinin- 
kas Šidlauskas 30 dol., p-lė 
Zarembaitė 25 dol., V. Ge
gužis 10 dol., ponia Palu- 
beckienė 10 dol., V. Jankaus
kas (Jenkins) 10 dol., R. 
Vasiliauskas 7 dol. ir M. Mi- 
chelsonienė 7 dol. O. Gcgu- 
žienė davė 5 dol., Pf K. Prita
rėjas 3 dol. Po 2 dol. davė: 
O Kapočienė, M. Manelis, J. 
Peldžius, V. Ambrozaitis, 
p-le Ulčinskaitė, J. Bieliaus
kas, J. Neviackas, M. Anės- 
taitė ir A. Valeika. Po 1 dol. 
davė: ,D. Pilka, Valeikienė 
ir J. Poškus. Aukos perduo
tos “Keleivio” administraci
jai.

“l iek aukų socialdemokra
tams, rodosi, ligšiol nebuvo 
surinkta jokiose vestuvėse. 
Taigi draugo V 
tuvės sumušė 
dus.”

Gegužio ves- 
visus rekor-

Plaučių Džiova
Rašo Dr. A. Montvidas

(Tęsinys)

Galima laukti, kad panašių aštrių susirėmimų Seime 
bus ir tuomet, kai krikščionių blokas mėgins pravesti 
įstatymą, pakeičiantį rinkimų sistemą. Apie tokį įstaty
mą Lietuvoje jau senai kalbama. Bet šį kartą krikščionių 
bloko ir opozicijos “strategiška” padėtis Seime jau bus 
kitokia. Valdančiosios partijos jau nebegalės taip leng
vai užimti burną opozicijai, kaip birželio 20 d.

Liaudininkui pirmininkaujant, opozicija turės pro
gos laisvai kritikuot klerikalų sumanymus, ir jeigu opo
zicijos balsą Seime tvirtai parems visuomenė, tai reikia 
tikėtis, kad bent aršiausios krikščionių užmačios galės 
būt atremtos.

Išrinkimu d-ro Staugaičio Seimo pirmininku opozi
cija tuo budu įgijo stambų laimėjimą.

Antras, dar gal būt svarbesnis, opozicijos laimėji
mas yra santykių pasikeitimas Klaipėdos krašte. Klaipė
diečių dauguma ima vis arčiau darbuotis su Didžiosios 
Lietuvos demokratija. Pačioje Klaipėdoje, kaip jau mu
sų skaitytojai žino, susidarė valdžia, į kurių įeina orga
nizuotųjų darbininkų atstovai, socialdemokratai. Dabar 
Klaipėdos krašto socialdemųkratai daro žinksnių, kad už
mezgus artimesnius ryšius su susipratusiųjų Lietuvos 
darbininkų partija.

Paskutiniame Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
centro komiteto posėdyje, kaip praneša jos oficialia orga
nas, dalyvavo ir du atstovai nuo Klaipėdos krašto social
demokratų, draugai Berčius ir Bimša.

“Sandara” vėl rašo, kad 
cialistų laikraščiai darą piktas 
atakas prieš sandariecius, ku
rie geidžią “taikaus sugyveni
mo”. Ji pareiškia, kad ji už
baigianti ginčus, ir sako:

“O jei socialistai ir toliaus 
kabinėsis, tai suprasim ne 
kitaip, kaip tik sužinią pro
vokaciją prieš Sandariecius”.
Pirma, negu “Sandara” galės 

kalbėt apie socialistų “provoka
cijas”, ji privalo atšaukt tą be
gėdišką melą, kurį ji prieš dve
jetą savaičių laiko paskelbė sa
vo špaltose apie “Naujienas”. 
Ji tuomet, pasiremdama kokio 
tai humbugierio pranešimu, 
kurį ji pristatė savo skaityto
jams, kaipo “žinomą čikagietį 
lietuvį”, rašė, kad “Naujienos” 
{lindusios į skolas ir ketinan
čios parduoti savo mašinas. 
Tai buvo aiškus pasikėsinimu" 
pakenkti “Naujienų” kreditu^ 
Skelbti toki Iriaurų melą prieš 
“Naujienas” buvo “Sandaros” 
pusėje nusidėjimas ne tiktai 
prieš biznišką padorumą, bet 
ir prieš šio krašto įstatymus.

Vienok “taikaus sugyvenimo” 
trokštanti “Sandara” 
to šmeižto neatšaukia!

Mums todėl tenka'' pasakyti, 
kad ji, nežiūrint visų savo pre
tenzijų prie “taikumo” ir “pa
žangumo”, tikrenybėje elgiasi 
visai panašiai, kaip bolševikiš
ki ir klenkališki šlamštai.

reikia pasidžiaugti, 
kad bostoniečiai šitokiu pavyz
dingu budu išreiškė savo sim
patiją jaunavedžiams. Drg. Vin
cui Gegužiui, kurį mes pažįs
tame, kaipo uolų darbininkiško 
judėjimo rėmėją, ir jo jaunai 
žmonai, linkime laimingo šei
myniško gyvenimo!

Laiškai iš Lietuvos
(Pirmas laiškas)

Tas Klaipėdos krašto socialdemokratų dalyvavimas 
vietinėje valdžioje ir jų pastangos susirišti tvirtesniais 
ryšiais su visos Lietuvos darbininkų judėjimu turės žy
miai sustiprinti organizuotų darbininkų įtaką visoje Lie
tuvos politikoje.

Lietuvos demokratijai, kovojančiai su klerikalizmu, 
ateina talkon nauja jėga. Tai turės dideles svarbos ir per 
rinkimus j Seimą.

.Jeigu klaipėdiečiai butų stovėję nuošaliai nuo Lietu
vos politikos arba jeigu jie net butų laikęsi tokio nepa
lankaus Lietuvai nusistatymo, koks pasireiškė per Sei
melio rinkimus, tai krikščionių bloko demagogijai butų 
buvusi plati dirva, viena, vadžioti už nosies mažiaus su- 

sipratusius Klaipėdos krašto gyventojus, antra, mulkin- 
ti Didžiosios Lietuvos žmones visokiais bliofais apie Klai
pėdą. Dabar gi iš Klaipėdos krašto sustiprinimas ateina 
ne klerikalams, bet jų priešams.

Tai yra geri ženklai tiems, kurie geidžia Lietuvai 
Šviesesnes ateities. \

Kitos ligos. Iš visų ligų, ku
rios prirengia kūną tankiausiai 
džiovos gavimui, yra kokliušas 
ir timai. Vaikas persirgęs vie
na ar antra šitų ligų neretai 
gauna džiovą. Todėl yra svar
bu, kad ir gydymas butų tinka
mas joms atsiradus ir vaiko už
laikymas geras po ligos. Influ- 
enza sirgusieji irgi neretai gau
na džiovą. Pneumonija, bron
chitas, tonsilitas ir net dusulys 
lenkia prie jos. Didelis arba il
gai užsilikęs kosėjimas irgi iš
tąso ir susilpnina plaučius, šlap- 
ligė arba cukraus liga tankiai 
paruošia kūną džiovai. Kitos li
gos neturi daug svarbos, ne
bent susilpnina sveikatą, iš ko 
irgi gali sekti džiova.

(Pabaiga)

Aštrus cheminiai garai ir gazai 
lenkia prie ligos. Taip pat ak
menių ir metalų aštrus gabalė
liai dulkių pavidale sužeidžia 
plaučius ir prirengia dirvą džio
vai. Ja serga ir protiniai ir fi
ziniai darbininkai. Nėra amato, 
kuris apsaugotų nuo jos, bet tū
li amatai palenkia prie jos gavi
mo. Z

Institucijos. Kada kalbu apie 
įstaigas arba institucijas, nekal
bu plačioj žodžio prasmėj — mi
niu tik tokias, į kurias žmones 
varu varomi, pav., kalėjimai, be
protnamiai, vaikų ir senelių 
prieglaudos ir panašios. Kalėji
mai ir beprotnamiai labiausiai 
yra pasižymėję džiova. Prieža
stys žinomos: stoka oro ir sau
lės šviesos, prastas maistas, su
sikimšimas, depresija. Be to, 
reikia neužmiršti, kad į tas įstai
gas patenka didelė dalis žmonių, 
kurie neturi reikalingo išauklėji
mo, mokslo ir priešinasi taisyk
lėms ir tvarkai. Ir į prieglau
das, ir į kalėjimus, ir į beprot
namius žmonės 
didžiumoj iš 
sluogsnio. Jie 
esti silpni.

Girtuokliavimai. Yra patirta, 
kad tarpe alkoholikų džiova yra 
tanki. Blaivininkai linkę yra 
įrodyti, kad pats alkoholis pri
rengia kūną džiovai, ištikrųjų, 
tai yra tik spėliojimai, neturinti 
mokslinio pagrindo. Greičiau 
bus, kad ne pats alkoholis blogą 

Igėsis. Jis 
neatsargus, 
nedavalgo, 

į skurdą ir 
perviršius.

Sezonas. Džiovą galima gauti 
, bile kada. Tečiaus ji tankiau 

gaunami rudens pabaigoj ir pa-
I | vasario mėnesiais. Staigi oro 

permainą rudenį ir užsidarymas 
namuose daro nemaža kvėpavi
mo aparato ligų. Jos seka ir po 
žieminio nusilpnėjimo, nes užsi- 
darius*namie per žiemą, pava/sa- 
ryj žmogus yra gana silpnas. 
Kadangi rudenį ir pavasarį dau
giau kvėpavimo aparato 'ligų 
(plaučių įdegimo, bronchito, in- 
fluenzos ir kt.), tai ir plaučių 
džiovos daugiau. Be to, džiova 
neretai tik ir pasireiškia po mi
nėtųjų ligų. Miršta nuo jos di
desnis skaitlius pavasarį.

Miestas ir ūkis. Ūkininkai 
džiova serga ir nuo jos miršta 
mažesniame skaitliu j, negu mie- 
stelienai. Mat miestuose yra 
nemaža varguomenės, kuri gy
vena labai susikimšusi, skurdo 
ir nešvarume. Be to, žmonės 
vienas su kitu nuolatos susidu
ria, ir, jei kas turi plaučių džio
vą, lengvai perduoda kitiems. 
Kaimiečiai tiek mažai žmonių 
susitinka ir tankiausiai tuos pa
čius, tad apsikrėtimo proga vi
sai menka. Oro ir saulės šviesos 
jie irgi gauna daugiau. Vienok 
jei ūkininkai apsikrečia, jie ser
ga sunkiau, liga eina greitesnį 
kursą ir greičiau juos papiauja. 
Turbut, dei tų pačių priežasčių, 
kaip ir laukinius žmones.“ Kur 
žiemoj ilgos ir šaltos, o namai 
prasti ir nešvarus, ten ir ūkinin
kai serga džiova nemažiau kaip 
mieste.

Amerikonai ir ateiviai. Atei
viai apserga džiova tankiau, ne
gu amerikonai. Kodėl? Viena,! 
didžiuma ateivių yra kaimiečiai 
ir dėl pirmiau jau minėtų prie
žasčių jiems liga yra pavojin
gesnė: kita, tie kaimiečiai at
vyksta jokio amato nemokėda? 
mi, todėl dirba sunkius ir pras
tus darbus, už ką ir algą gauna 
tokią mažą, kad sveikai iš jos 
gyventi nelengva. Šita padėtis 
da pasunkinama didelio vaikų 
skaitliaus turėjimu. Ateiviai, 
atvykusieji iš miestų ir papras
tai mokanti kokį nors amatą, 
retai teapserga džiova.

Skurdas. Neretai yra sako
ma, kad džiova yra skurdo liga, 
Skurdo dingimas reikštų laips
nišką jos žuvimą. New Yorko 
miesto skurdžių apielinkčse ne
paprastai daug džiovininkų. Bu
tai ten prasti, brangus, susikim
šimas didelis, įvairių ligų galy
bės, žmones suvargę, silpni ir 
tamsus. Vaikai auklėjami be 
taisyklių, iš pat kūdikystės ko
kios nors ligos pažeisti. Jie yra 
geriausia dirva džiovai. Patys 
apsi kreti, jie išnešioja ją ir ki
tiems. Juo labiau, medžiagi- į 
niai žmogus apsirūpinęs, tuo 
mažiau jam pavojaus nuo džio
vos. Tiesa, miršta nuo jos ir 
turtingų ir apsirūpinusių žmo
nių, bet mažas skaitlius.

Amatas. J akis darbas pats 
savaime nepadaro džiovos, vie
nok darbo sąlygos gali palenkti 
žmogų prie jos gavimo. Lillian 
Brandt daro šitų sąlygų sutrau
ką :

1. Maža alga, vedanti prie pre
sto apsigyvenimo.

2. Nesanitaringos sąlygos dar
bo vietoj. /

3. Akmens, metalo, marmuro, 
medžio, dažų ir audinių dulkią 
įkvėpavirruis darbe.

4. Persidirbimas ir varginanti 
kūną pozicija darbi'.

5. Pilnas užsidarymas nuo lau
ko oro arba stoka išvėdinimo 
dirbtuvėj.

6. Dideli peršilimai.
7. I'nlinkąnas girtuokliauti.
8. Ilgos ir nereguliares valan

dos. '
Rašoma, kad 75 nuošimtis Ka

nados kareivių, dalyvavusių ka-

patenka didelėj 
varguomenės 

ir prieš tai jau

JEIGU NORITE TURĖTI
Gero Aliejaus 
Del Vartojimo

tampa nešvarus, 
persaldo, sudrėksta, 

J neišsimiega, įpuola 
rūpesčius, lytinius 
Visos šitos sąlygos yra nepalan
kios sveikatai, 

z
- I’ersidirbimas. Darbas su sai

ku niekam nekenkia. Po nuo
vargio poilsis yra saldus. Bet 
jei žmogus tiek įtempia jėgas, 
kad paprasto poilsio jam neuž
tenka, kad ryte atsibudęs jis 
da jaučiasi pavargęs ir vėl ver
stinai savo jėgas pakinko, jo 
sveikata eina menkyn ir jis tam
pa palankus ligoms — ir džio
vai. Atletai, kurie dideliu įtem
pimu dresiruojasi rugtinėms ir 
dalyvauja jose visu įtempimu, 
neretai gauna džiovą.

Proto įtempimas. Proto įtem
pimas daro nemažiau žalos svei
katai, kaip ir fizinių jėgų įtem
pimas. Smūgis liūdnos žinios, 
rūpestis ir proto įtempimas 
moksle arba planavime žymiai 
susilpnina kūną. Daugelis am
bicingų studentų, ypač moterų, 
apserga džiova. Gauna ją gy
dytojai, advokatai, kunigai ir 
net bankieriai. Yra faktas, kad 
pas džiovininkus liga pablogėja, 
kada jų protas tampa įtemptas, 
todėl nėra abejonės, kad įtempi
mas ir prie ligos gavimo palen
kia.

Jeigu norite', kad jums butų ge
rui patarnauta, tai jus visuomet 
kreipkitės prie firmos American 
Ęuel Oil & Gas Corporation.

Šita korporacija labai gerai pa
tarnauja savo kostumeriams Chi- 
cagoje ir jos apielinkčse.

Pašaukite telefonu LAFAYETTE 
9780 — 8700.

American Fuel Oil & 
Gas Corporation 

3711 So. California Avė.

tfENNERSTENS
Bohemian Typė

MALT and HOPS Combined
[Lietuvos padangomis skraido 

baisus priespaudos slibinas ir 
tykoja ją praryti ir uždusyti 
savo tvankioje pilvo atmosfe
roje.

Ė, Lietuva, jau tu esi ne ta, 
kokia buvai penkis melus at
gal! Tuo laiku tavo vadų gal- 

» smegenynas ir ieš
kojo kelių, kuriais galėtų tave 
išveisti iš klampių 
gražius saule apšviestus 
kus. šiandien tavo vadai 
žo galvas vien tam, kad 
čiulpti tavo kūno medų ir 
prikrauti savo gilius kišenius 
skambančiomis monetomis...

Kaunas! Koks tai puikus 
miestas! Jo gatvėmis ūžia nau
jai nupirkti autobusai, kuriais 
važinėja patenkinti ponai ir 
ponios, nesuprasdami, kad tie 
autobusai yra kaimiečio spran
das ,ant kurio visi jodo be ma
žiausio pasigailėjimo...

Kaimas suspastas kunigų 
kumščioję, baigia uždusti, h’ 
jeigu ilgiau taip bus, jis be 
abejo ndšteses: arba visai pa
baigs savo gyvenimo dienas, 
arba susipratęs nuvers nuo sa
vo sprando visus parazitus ir 
jų vietoje pastatys savai prie
kyje tikrai sugebančius vesti 
į geresnę ateitį vadus.

Kaimietis, ypač lietuvis, yra 
tylus, kol jį išjudina, bet ka
da pradeda judėti, tai jau lai
kykis. Taip ir privalo būti. 
Kentėk, kol Renčiasi, bet kada 
jau perdaug pradeda tave iš
naudoti, spjauk visiems jš* 
liaudotojams stačiai j akis ir 
parodyk, kad nesi mulkis. Lie
tuvos kaimietis pasijudins, pa
kels savo gysluotą kumštį ir 
vienu akimirksniu nušluos nuo re prieš Vokietiją 1915 m., kol 
savo tako visas šiukšles. 1 da nežinota kaip apsisaugoti 

—Sparnuotas Aras. nuodingųjų gazų, gavo džiovą.

1 1 uu ijgrvose dirbo
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GRAŽI AUKA SOCIALDE
MOKRATAMS

Bostoniečiai ir vėl sudėjo 
gražią auką Lietuvos darbinin
kų parėmimui kovoje su juo
duoju klerikalizmu.

Anądien įvyko drg. Vinco 
Gegužio, “Keleivio” leidėjo bro
lio, vestuvės su p-le Ona Gei- 
gyte iš Cambridge. Pokylyje 
dalyvavo apie 30 svečių, socia
listų ir jų simpatizatorių, tarpe 
kurių įžymėsnieji buvo Jurgis 
Gegužis (jaunavedžio brolis); 
St. Michclsonas, “Keleivio” re
daktorius:. aptiekiiimkas Šid
lauskai, adv. Bagočins, J. Ne- 
viackas ir k. Vienam iš svečią 
iškėlus sumanymą, kad vestuvi
ninkai pažymėtų drg. V. Ge
gužio jungtuves naudingu vi
suomenei darbu, tapo suaukota 
$206.00 Lietuvos socialdemo
kratu naudai!

Uogavimai. Yra patirta, kad 
po susižeidimų ir užsigavimų, 
net ir operacijų, ypač nosy j ir 
gerklėj, pasireiškia džiova re
tuose atsitikimuose. Kartais 
gydytojas yra šaukiamas į teis
mą liudyti, kad džiovos atsiradi
mas sekė iš susižeidimo. Su
prantama, užsigavimas arba su- 
sižeidimas džiovos sveikame ne
padaro, bet ilgas sunegalėjimas, 
kraujo nubėgimas, puliavimai, 
smūgis protui ir nervams ir pa
našus dalykai, sekantys iš užsi
gavimo gali priruošti kūną džio
vai. Bet greičiausia ji paplinta 
iš pirmiau neveiklios, areštuo
tos kokioj nors plaučių vietoj 
džiovos. Pirma kūnas ją buvo 
įveikęs ir neleido tolyn plėstis, 
.susižeidimas nusilpnino j j ir ji 
paplito. Taip pat gali atsitikti 
su operacijom, jei prieš plovimą 
nėra surasta, kad esama areš
tuotas arba mažai veiklios džio 
vos. Perdaug eterio priuosty- 
pias apmigdime irgi susilpnina 
plaučius.

XXXXXXI32rXXXXXXXXXXXXXXXXX

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

šis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus

Štai kiek kuponų gausit ui 
kiekvieną atneštą ar atsiust* 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų   75 kuponus 
Už tris menesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį Skaitlių ku
ponu, uZ kurj teks geriausia 
dovana.

/ef nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.



%

Pirmadienis, Vas. 22, ’l) p HAUJIEISrOS, Chicago, m
■»*<**«■

CHICAGOS 
ŽINIOS

PUIKIAUSIA CHICAGOJE GATVEKARIŲ 
DARBININKŲ SVETAINĖ

SettlementŲ paroda
Per visą savaitę laiko, pra

dedant nuo kovo 1 d., Palmei’ 
House, vidurmiesty, bus paroda 
rankdarbių, padarytų Settle- 
ment Houses visoje Amerikoje. 
Ta paroda buvo laikoma dau
gely miestų ir susilaukė prie
lankiom dailininkų kritikos. Pa
rodoj atstovaujami 45 settle- 
mentai ir daugybė tautų.

Smulkios Žinios
Prohibicijos agentai užpuolė 

Claridge Ilotel, 1244 N. Dear- 
boi?n St., kuriame tuo laiku bu
vo vodevilių aktorių bankietas 
ir areštavo kelis hotelio darbi
ninkus už peržengimą prohibi
cijos įstatymų. Busią bandoma 
hotelį uždaryti.

Mrs. Elsie Petrocelli, 4851 S. 
Laflin St., patraukė miestą tei
sman, reikalaudama $100,000 
atlyginimo už susižeidimus, ku
riuos ji aplaikė, kada ji įkrito 
į rūsį per atviras duris prie 
483J) S. Ashland Avė., Ji gi sve
ria įbo svarų ir krisdama išsi
laužė koją ir pažeidė vidurius.

Valstijos švietimo ir regist
racijos departamentas prižadė
jo pradėti kovą su daktarais 
šarlatanais. Departamentas pra 
šo visus tuos, kuriuos tie šarla
tanai ; 
apie tai pranešti departamen- žusį vežimu pašto 
tui, kad jis galėtų stvertis at-'Ne^v York Central 
atinkamų priemonių piieš tuos South Chičagoje, prie 92 gat- 
šarlatanus, kad atėmus iš jų vės. 'Jie liepė iškelti jam ran- 
teisę praktikuoti mediciną vi- kas, ką jis ir padarė. Vežimėlis 
soje Illinois valstijoje. tada pats- pasileido važiuoti

pakalnėn ir pakliuvo po trauki
mu. Plėšikams betgi pavyk 
pastverti du maišus laiškų, te- 
čiaus nemanoma, kad tie laiš
kai turėtų didesnės piniginėj 
vertės.

Šitoje puikiausioje Chicagos Gatvekarių Darbininkų 
Svetainėje, kuri vadinasi “Ashland Boulevard Audito
rium”,-KOVO 7 įvyks didžiausia ir puikiausis Naujienų 
Koncertas. Kaip jau visi žino, puiki svetainė randasi 
prie Ashland Boulevard ir Van Buren St.

Kiek žinia, šįmet Naujienų Koncerte dalyvaus visos 
gabiausios ir geriausios lietuvių artistinės jėgos, o taip
gi pirmu sykiu pasirodys OPEROS TENORAS. Chicagos 
lietuviams bus didelė naujiena. Naujienos visuomet savo 
koncertus surengia labai šauniai. Bet rengėjai tvirtina, 
kad šįmetinis koncertas bus dar žiflgeidesnis, ir įvaires
nis už buvusius Naujienų Koncertus.

Visi Naujienų Draugai Chicagoje ir iš apielinkių 
jau turi skubėti rengtis. Ypač jaunos panelės ir jauni ka
valieriai turi užsisakyti naujus rubus, kad gražiau išrod- 
žius.

Svetainė puiki, pertaisyta, pagražinta, — kiekvie
nam šokėjui bus didelis smagumas pasišokti. 8 muzikan
tai grieš puikiausius šokius.

la tuvo, r\uxmvo viv omiM-j Du plėšikai užpuolė negrą 
yra nuskriaudę, tuojaus James MčTerren, porterį, ve- 

siuntinius 
stoties

Grover liartman, 9108 Bal- 
timore Avė., narys American 
Bescue Mission, ir jo pati Dai- 
sy tapo areštuoti už žiaurų el
gimąsi ir mušimą savo 6 metų 
dukters Dorothy.

--------- - .,7------------------------ -
Stanford parko svetainėje, 

prie 14 ir Union gatvių, serc- 
doj, vas. 24 d., 8 vai. vak. bus 
vaidinama pantomina “Bušų 
romansas” (dviejose scenose), 
paskui vaikų šokiai.

Penktadieny, vas. 26 d., 8 v. 
vak., bus koncertas.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Jžanga dykai.

RYTOJ RISIS BANCEVICIUS
SU SARI’ALIUM

FELIKSAS SIMINAS
<

Mylėjom mes jį gyvą esantį nepamirškim jo ir mirusio. Pami- 
nėjimas metų, sukaktuvių mano numylėto vyro ir brangaus tėvelio,

• Ikuris persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 17, 1925. Sulaukęs 64 metų 
amžiaus palikdamas dideliame nuliūdima moterį Oną, sūnų Stanislovą, 

3 dukteris: Rozaliją Mikaločienę, įOną Kindokienę, Marijoną Kre- 
gauskienę, 2 brolių, Vincentą ir Antaną, ir vieną seserį Marijoną 
Paukštienę ir vieną pusbrolį Kazimierą Siminą. Visi Amerikoj. 
Praėjo vieni metai kaip ta nelemtoji mirtis atskyrė nuo musų numy
lėtą vyrą-tevelį ir brolį, o paliko musų širdyse žaizdos, kurios neuž- 
gys ant amžių. Spaudžia jumis šalta žemelė švento Kazimiero kapi
nėse, o musų širdis veria gailestis ir nuliūdimas. Netekome myli
miausio vyro, tėvelio, kurį mes taip mylėjome ir jis mumis mylėjo. 
Pranyko iš musų akių ir pasislėpė jis juodoj žemelėj.

Pamaldos atsibus vasario 23, 8 vai., šv. Pranciškaus bažnyčioj, 
Indiana Harbore, Ind., 3901 Fir. St. Nuoširdžiai meldžiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti ant pamaldų.

Ilsėkis brangiausis mano prisiega ir tėveli šaltoj žemelėj. Lauk 
musų prie savęs. Liekame nuliūdę, 
' I

Moteris Ona, sūnūs Stanislovas, dukterys Rozalija, Ona ir 
Marijona, žentai A. Mihalocz, P. S. Rindokas ir L. Kregovski, 
Broliai ir Sesuo.

BILLY’SVUNCLE
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS 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. Tėmykif numerį gavo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
21319 Stanislovui Makauskui i 11900 Rozalijai Košaitci 
24318—Marijonai Gaisrienei 
21139 Antoninai Lazdauskienei

5824 Benigdai Bartkienei 
11988 —Onai Vasiliauskienei
5836 Onai Norvaišienei

22399—Kaziui Dambrauskui
5826 Juozui Zemlickui
5823 —Uršulei šiužienci

11990--Franc. F. Stravinskienei
5831 -Veronikai

21069—lUonui Lingė
21079 Antanui Griniui
11923 Magd. Delinkaičiuitei
5666- Karolinai Marozienci
568:)—Leonui Vergšui

11915 Mortai Stulginskailei
11926 Zofijai Maruškailei
55358 Kotrinai Simonaitienei

Kielaitei
Virki ntienei 

Mikutailienei
Domeikienei

5830—Barborai
22398 Petronėlei
5820 Uršulei Kastenauskienei
5832—Mikniui Žemaičiui
5833 Juozui Jatulcvičiui
5822—'Monikai Tupikienei

22562—Marei Gudelienei 
2256 1 -Tamošiui Bamaškai 
22565 -Agotai Baleiunenei

FRANGUZISKAS
SPECIALISTAS

Gydo' ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerines ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. {Meile, M.0
1800 So. Ashland Avė.

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

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

25 METŲ PRITYRIMO

DR. VAITUSH, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Bytoj Ajyeizdos Dievo para
pijos ‘svetainėj (ant 18-tos) 
“dzūkas” Bancevičius iki pas
kutinio prakaito lašo grumsis 
su Karoliu Sarpalium. “Aš pa
rodysiu”, sako dzūkas, “kad di
dumas nieko nereiškia.”

Be judviejų žada dar ristis 
Šimkus su Kiloniu ir Dudins- 
kas su Bolevvicz.

ZANAVIČIUS ŽADA LENG
VAI APSIDIRBTI SU 

POŽĖLA

Zanavičius sako, jog su Požė
la jis apsidirbsiąs lengvai. Esą 
pasikišiu jį po pažasties ir iš
tempsiu ant matraso.

Na, na, pamatysime, kiek 
Zanavičius yra smarkus. Jeigu 
jis ir ant matraso yra toks jau 
smarkus ristikas, kaip žodžiais, 
tai iš jo iš tiesų “fain” risti
kas. —X.

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

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

164Q St, Chicago

/ C'KU'T V 
VOU ’VVMUVL

Ofc fMJVTVMNG
YOU vJODLD

Z
Bki'V T^EV

GOT \\*

22569 -Domicėlei
22572 ■ Autoūkiai Stakenienei 
55388 — Vincentui Bulevieiui
22573 Uršulei Nastarienei
55392 —Juzefai Baltrušaitienei
55393 Fritz Szillal
55391 Salomijai Savickaitei 
25881 —Juozapui Kalveliui
95885 Onai Petrutienei 
55390 Juozapui šienini 
12005—Stasiui Mituzui .
5844 Elžbietai Jančauskienei 

12008 Petrui Jociui 
12011—Antanui Jokubauskui 
24321 Uršulei Jurgelevič 
12012 Elžbietai Noreikaitei 
24320—Margai itai Lechovič 
12010 Kazimierui Čepskiui 
21152 Reginai Zacharauskienei 
12015 Onai Navickienei 
22100—Juozui Gečiui

5860 Antanui Gaižuciui 
5866 Teklei Pukenaitei 
5858 Marijonai Gedgovdaitei 
5865 Kaziui širmai

22577—Božei Ališauckienei 
22581 Marij. Navakauskienei 
22585 Mykolui Dagiui 
22587 —Laurinui Žiaūkai 
22590—Anlouin. Andriušaitytei 
22591 Uršulei Danelkevičienei 
22592—Agotai Marlikonis 
22594 Onai Poškienei 
22595— Teklei Jesevičienei 
22596—Te k le i š u m s k a i te i 
22598 Petrui Mažonairiui 
«)5397 Marijonai Šimkienei 
55399—Benediktui švilpai
55101 Jonui Puodeliui
55102 Bladui Puodeliui
55103 Karoliui Belazarui 
55105—Teklei Kliuraitei
551(M) Kazimierui Januliauskui 
55409 Onai Jankauskaitei
95886 Kaštui Urbonui

903 Ant. Varpučiauski'cnei 
55316 Adolfui Kuisai 
11822 Boleslovui Gikniui 
5370 Antanui Veldžiui 
5104 Aleks. Povilaitykei 

22367—Kazimierai Striblaitei 
5398 S tau. Kazokaičiui 
5425 Simai Miglinui 

5---- 1 *r*u» ii i Koiičeri ii i
5514 Mulaušui Augaičiui

Šukienei

22551—Joųui Čepui 
571(1 Onai Valašimui
5751 Marijonai Kaktienei 

22394 Juozui Galdikui
5735 Ant. Kilčauskytei 

21113 Juozui Akromaičiuų.
5793—Viktorui Gcištor 

11982 Juozapui Gudui
5770 Povilui J. Skrebai 
5780—Pranui Kondratavičiui 
5781 Andriui Kondratavičiui 

21121 -Kazimierui Bupšiui
5806—Elzbietai Kasiulienei 
5804—Zofijai Jablonskienei 

11975 Martynui Povilaičiui 
11977 Vincui Maciuliui
5816—Antanui Masoniui 

11980 Marijonai Budrienei 
21126 Petronėlės! Mozcrienei 
24315 Liudui Kinčinui 
£1136 Mare. Skcberdienei

5829—Stasiui Samoškai 
11992 Marijonoi Misevičiulei 
05391 Jonui šleniui
5847 Jurgiui Balnioniui
5818 Petronėlei Bazgaitei 

21146 Pranui Manseviėiui 
21323—Marij. Liekię^if
12013 Juozapui Bašmh
5853—Konsl. Adomavičiui 
5849 Kristinai Bingelienei 
5815 Mare. Btiutaitei

12016—Ignui Vinskunui
5859 Konst. Tamošiūnaitei 
5861 Elenai Morkūnienei

12014 Julijonai Brasienei

5868 Vladui Pociui
22102 Barborai Jenčauskaitei 

5856 Pranui Maziliauskui
22500 Ant. Arlauskienei 
22575—() n a i B raza i t ie ne i 
22581 Jurgiui Kasparavičiui 
22583 Vincentui Lukošiui 
22588 Steponui Vanagui 
225Q3 Magdalenai Svilienci 
55395 Ignacui Poviliui 
55396—.levai Pranckienei 
55398 Antanui Serapinui 
95887 Jonui Daniušiui 
11852—Viktorui Dursui
5382 Marij. Vaičiuniutei
5383 Onai Draugeliu Iv i

5 120-5 121 Ignui Martinkui 
5112 Petrui Budreckiui

11857 ILievosci Baltušiu kei 
5518 Onai Buda vieni i

22374 Petronėlei Siurblaitei 
5553—()na i Petkevičienei 
5541 Mateušui Stadelnikui

21062 Ipolitui Mockui

Pinigai išmokėti per kitus 
bankus:

11884—Kasimir Danisewit*ch, 
r>7l>4 A»4<>Ui 'lirassausH'kienB

55410 (iavvriel Jankovvski

aum!
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Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galvą?

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

sta ?
Ar kvaišta galva?

/ Ar matote kaip ir plukančius 
taškus ?

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

se ?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jan J. Smetana
’ OPTOMETRISTAS 
1801 South Ashland Avenue

Kampas 18-tos Gatvės x 
Telefonas Canal 0523

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

pavlavicia] 
Undertakers Go., 
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
\ Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828

Kg reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmones sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes Ūkiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražinau dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimu 75 centai.

N A.U JIENOS 
17R9 S®. HaUted St. Ckic&M*, III.
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Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garant'ioiame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė. .

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

Kraujo, Odos, Inkstų, 1‘uslėą 
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, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearbom 
St.. kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj 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 iškirpdainas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

Garsinkitės Naujienose



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, Vas. 22, 1926

lietuviu Rateliuose šiuomi dėkojame v 
vakaro darbuotojams, 
nam,

Nebenori kademy 
valdžios

rašo 
i 

už 
kurių

VLna 80 melų senutė 
savo Sunui, Chicagoje, kad j 
daugiau nebebalsuosianti 
kademus-“kriksčionis”,
valdžia suteikė Lietuvos liau
džiai lik vargą. Tarp kitko ta

marių vals.) rašo savo sunui:
“Žiema išpradžių nešalta bu

vo, o dabar, nuo Kalėdų užsto
jo dideli šalčiai; sniego mažai.

“Lietuvoj visiems sunku gy
venti, išskiriant kunigus ir vi
sus valdininkus, o šiaip visi 
dejuoja, kad sunku gyventi. 
Mok.sčiai nepakeliami, litų vi
siems trokšta, miškai nepriei
nami, žmonės šąla be malkų.

“Dievas duos
jaus mėnesio, balsuosiu ir 
už valstiečius liaudininkus, 
reikia verst senąją valdžią, 
statyt naują.”

sulaukti mo- 
aš

o

Cicero
Ne veltui buvo tiek daug ra

šyta apie S'LA 104 kp. vakarą, 
dar prieš tam vakarui Įvyksiant. 
Labai linksma, kad visi gėrisi 
musų Cicero Li uosy bes svetai
ne ir musų pat engimais. Pas 
mus parengimų būna daug, bet 
ne visi vykę. Butų labai gerai, 
kad p. Viešintiškis tankiau ap
silankytų musų parengimuose, 
tai galėtų teisingiau Įvertinti 
musų spėkas.

P-as Viešintiškis spėja, kad 
A. P. Kvederas vadovavo mo
kinime vaidinimo, lai netiesa. 
Kreditas priklauso J. Dambraus
kui, drauge ir visiems vaidi
loms — kuopos nariams, Už 
jų sutartiną veikimą galima 
i.ikšti viešą padėką.

iem.s to 
kiekvie- 

kuris kuo nors yra prisi- 
prie to vakaro 
k liukams

iškilmių, 
ir draugijoms, 
visus užganė

dinti ir visus priimti kuoge-
riausia, o jei kas liko nepaten
kintas 
ateitv

Ačiū
Buvo

atleiskite. Stengsimės 
dar geriau prisirengti 

i? parengimų.
Varde rengimo komisijos

F. Stanislovaitis, 
K. P. Deveikis.

kaipo vienam dalyvių šios ko- 
inedijos vaidinime, atrodo, kad 
jeigu “Kūmučių Rojus” nenu- 
st: l.ins publikos, tai joks ki
tas veikalas nepajėgs nustebin
ti )>er ilgą laiką.

Autorius deda paslaugų, kad 
tas veikalas butų suvaidintas 
kuopuikiausia. Svarbiausią ro
lę vaidins pats autorius, o ir 
kili vaidylos yra rinktiniai, la
bai pritaikinti rolių charakte
riams. t) apie autorių J. J. Zolp 
daug kalbėti nereikia.
žysta visa Chicago, kaipo vie
ną gabiausių vaidylų; šiame gi 
“Kūmučių Rojuje” jis ketina 
pasirodyti g(»riausia.

Reporteris.

ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ

nes j j pa

Town of Lake
s parkiuko 
lietuvių ar 

susirinki*

kūdikių 
7:30 vai. 

paniekos merga i t ė n i s

svetainėse bus šie 
lietuviams įdomesni 
mai:

Pirmadieny: 1 vai. 
nemokama klinika; 
siuvimo
virš 10 m. amžiaus.

T rečiadiehy: Vyčių.
Ketvirtadieny: 1 v. 

nemokama klinika; vaikų 
darbiai; p-lės Petruliulčs 
kos vaikams; 7:30 v. -
atrališkas kilubas “Lietuva4.

Penktadieny: Lietuvių d: 
navųno mokykla.

vaiku 
rank- 
pasa-

Bridgeportas
šią savaitę Mark \Vhite Sq. 

parkiuko svetainėse bus šie lie
tuvių ar lietuviams Įdomesni 
susirinkimai:

Pirmadieny
Junior Pla

Mark White 
vaidinimas 

“Peter Pan“ (įžanga dykai); 
rankdarbių kliubas; Lietuvių 
Komitetas visasvietinei moterų 
jarodai.

Trečiadieny — Jaunuolių ()r-

Ketvirtadieny Birutė; Jau
noji Birutė.

Penktadieny
ras; A. Pociaus choras.

šeštadieny - - .Jaunosios 
rutės mokvkla.

At. Žiedo cho-

Bi

Pranešimai
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI $100.00?
Atsakymas: $100.00 ant syk įr 

$6.00 į metus per visą 
likusį gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrų darbų. Praleisdami cen
tų paskui centų, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos į bankų ar smilką?

Naujienų. Spulka.
$6.00, gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Haisted St.

uždirba po 
kiekvieno 

kiek jūsų 
laikytumėt jį

jūsų

Ar

PAIEŠKAI' tėvo Mike l’olovski. 
1922 m. gyveno Maln St. 901 La 
Saite, III., bei dabar nežinau ka
me gyvena. Ieško jo dukterėlė 
Magdeiena Paulauskaitė; paeina iš 
Klotiškio dvaro, liet dabar gyvena 
Plušeikių dvare, aKunn rėd., Ra
seinių apskr., Kražių vals. Kas 
apie jį žino, pai šau praneši i arba 
jis pats tegu atsišaukia. Turiu svar
bų reikalų. —Mag. Paulauskaitė.

VYRŲ

J IEŠKĄ U J. Buroko ir K. Buro
ko, pirmiau gyveno Rockford, III. 
Turiu svarbų reikalų. Meldžiu atsi
šaukti 
nešti.

ar kas žinot, meldžiu

K. GLEMZA
R. I 

Custer, Mich.

pra-

PAJIEŠKAU Petro Ežerskio ir Ka- 
zimcios Ežerskięnės, gyvenančių De- 
troit, Mich. Paeina iš Krutelio kai
mo, Kaltinėnų parapijos. Turiu svar
bių reikalų.. Jie patįs ar kas juos ži
no malonės atsišaukti.

MRS. M. LINKUS
4621 So. Fairfield Avė., Chicago

JIESKO PARTNERIŲ
PAIEŠKAI) partnerio į restau- 

ranto biznį. Aš esu viena moteris 
ir negaliu apsidirbti. Biznis eina 
gerai. 2114 W. 17 St.

NAl'.IA No. 1 proga dėl umbilingų 
vyrų, 1926 metais pinigų uždirbimo 
melai. Mes mokėsime algų, bonus 
ir komisini). Jūsų proga uždirbti 
daugiau pinigų yra čia pat. Ihitv- 
ritno nereikia jei jus esate ambitin- 
gas. Mes išmokinsime jumis vienos 
geriausiai apmokamos profesijos 
ir suteiksime jums geriausią ko- 
peraciją paremti) daugelio melų pa
tyrimu. (Musų vyrai uždirba daug 
pinigų dabar), t’ž $1,200,900.00 yra 
parduota savasčių 
parodo, kad musų 
duodamos greit.
gaukite dalį pelno lų didelių uždar
bių. Mes galinu* padaryti dėl jūsų 
1926 melus labiausiai pelningus, jei 
jus tiktai tiksite j musų organiza
ciją. Visi pasekmingi salesmenai 
Uždirba pinigus pei visą melą. Visi 
musų managei'iui yra parinkti iš 
selesmanų. Jus pas mus galite pa
daryti dideli progresą greičiau ne
gu kur kitur. Ateikite ir puri na- 
tykite su maniui ii'*h ukdvd i.ni sa 
vo laiko nei mano, nes mano lai
kas yra brangus. Mes iš p;H pra
džių mokėsime jiims algą.

Atsišaukite nuo 1:30 iki 5 tiktai 
pėtnvčiomis ir utarninkais.

\VALTI<R A. WOLD()N 
Room 129 

160 N. La Saite St.

NAMAI-ŽEME
ROOM1NG 1IOUSE

12 KAMBABIŲ, nel<»li Gartickl 
Parko, įplaukų 250, geras lysas, 

į.*1000 įmokėti, išmokėjimais. Pigiai 
: jei pirksite luojaus,

MR, DYER, 
1166 E. 671h St.

Tel. Midsvav 6387

ISRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA kepykla — su 

visais įrengimais. 8651 Baltimore Av., 
So. Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambarys dėl vieno ar 

Iviejų vytų, šviesus kambarys, garu 
apšildomas.* 2 lubos iš šono, po 6 va- 
<are. 950 W. 33rd Street.

j 20 dienų, tas 
savasys yra par- 
Atsilankykite ir

PARDAVIMUI
Rooming lloiise, 11 kninbarių, vi

si išrenduoti, gražiai l’urnišioti, ren- 
dos $6.’>, lysas, įplaukų $200 į mė
nesį. Pigiai jei parduosime greit.

Mis. E. Danner, 
1300 Park Avenue 
l'el. Auslin 3135

REIKIA augštos rųšies lietu
vių mechanikų, patyrusių buda- 
vojime plieninių karų. Darbas 
bus žinomoj Chicagos Korpora
cijoj. Turi būti inteligentiški vy
rai ir 100% piliečiai. Rašykite 
suteikdami paliudymus ir paty
rimą.

IIOTELIAI—ROOMING ilOCSES 
Aš turiu keletą holelių ir *omn- 

ing’houses dėl pardavimo, visokio 
didumo, geriausiose vielosi*, tikras 
bargenas, (ash arba išmokėjimais.

M r. Dyer, 
146(i E. 671h St. 

'l'el. Miihvay 6388 
■ .... ------- -- — -----------  ------I

BILLIARDO Saliomis (pool room) 
Pardavimui Billiardo Salionas ant 
Haisted St. prie vielos, kur didelis 
naujas teatras bus statomas. Lietu
vių apgyventa apylinkė, 9 stalai, 
geras biznis, 5 metų lysas, kaina 
liktai $3500, verta du syk liek. 
Savininkas priverstas važiuoti j 
Kalifornija. Pprsiduoda su mažu 
įnešimu, likusius ant lengvų išmo
kėjimų. Chas. .1. Bagdžiiinus, 736 
\Vcsl 35th St. Boulevard 0012.

NAMAI-ŽEME
Lž $1600 CASH

Nimirksile 8 kuinharių namą, 
kaina $7 !00. savininkas apleidžia 
miestą ir numažins kainą, jei pini
gais bus mokamų. Namas gerame 
stovyje, garažus, cementinė čir, gat
vė cementinė ir viskas apmokėta, 
netoli Montrose ir Kedzie karų ir 
elevatorių stoties, 2 blokai iki baž
nyčios ir mokyklos. Gerds namas 
ir bargenas. Namas 1 blokas nuo 
musų ofiso, v

3153 Montrose Avė.
Phone .luniper 7807

PARDUOSIU pigiai mano 2 fialų 
medinį namą, ir 6 kambarių ir 
2 karų garažą, ištaisyta ir išmokė
ta alley. Randasi švarioj apylinkėj, 
vienas blokas nuo Linblom High 
School. Remtos nešu į mėnesj 92 
doleriu, kaina $7,000; apie puse 
arba mažiau cash. 6156 S. \Vbod 
St. pirmos lubos.

•
DVIF.If pagyvenimų muro na

mas, 5 ir 5 kambarių. Netoli par
kų, bulvarų ir mokyklų. Parsiduo
da labai pigiai.Agentai neatsišauki
te. 5526 S. Fairfield Avė. 2 fl.

NAUJIENOS 
1739 So. Haisted St. 

Chicago, UI. 
Box 681

: PARSIDUODA restauracija. Biznis 
! gerai įtaisytas ir gerai eina. Parda- 
! vimo priežaatį sužinosite ant vietos.
5524 So. Racine Avenue 

i . „........     ,
PARSIDUODA grosernė ir 

kitų smulkių daiktų sankrova. 
Turiu 2 groserues, vieną iš jų 

i parduosiu arba mainysiu i au- 
1 tomobilių. 8308 S. Haisted St. 
j Tel. Vincenes M21.

7 eatras- 
Muzi^a

Tai bus smagus 
vakaras

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylčti ir didiiai iigirti * per 
pagarsėjusius artistus ir lauzi- 
Los ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu gal: t e gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PIJANŲ KRAUTUVES
1922-32 So. Haisted St.

4177-83 Archer Avė.

sirengimą prie vakaro, kurį jis 
rengia ateinančioji nedėlioj, vas. 
28 d., M. Meldažio svetainėj, 
naudai Lietuvos Socialdemokra
tų. kurie yra labai reikalingi 
paramos dabar, kada Lietuvoj 
artinasi Seimo rinkimai ir rei
kalinga yra išvystyti plačią 
kampaniją, kad rinkimuose lai
mėtų pažangiosios 
ne klerikalai.

Viskas rodo, kad 
netik gražus, bet 
linksmas, čia bus
bus suvaidinta graži komedija; 
bus gražių dainų, kurias išpil
dys du 
gražios, 
visiems 
taipjau 
gero ir 
senai
svetainėj

nori buti nariu Chicagcs 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės PaŠelpos yra viena iš di
džiausių pašclpos draugijų Chifa- 
goje. I šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia .$! 1,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašėlpa išninkama gyvenan
tiems bile dalyie Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašclpiniai. Drau
gystėms ir pašelpinianis kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Liętųyįų Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Haisted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti Įstoti j šilą Draugiją 
galite paduoti prasimą prie bite 
vieno Draugijos nario arba dei pa- 
rankumo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
i Chicagos Lietuvių Draugiją— 

ums sekamoso vietose mielai pa
tarnaus:

Naujienos, 1739 So. Haisted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Il;dsl»‘d 
Street.

Svarbus moterų parodos skyriaus 
susirinkimas įvyks panedėly, vasario 
22, 8 vai. vakare, Mark White Sųuare, 
29th St. ir Haisted St. Visos mote
rys žingsidaujančios ta svarbia paro
da, malonėkite dalyvauti susirinki
me.

partijos, o

vakaras bus 
ir smagus* 
visko, nes

— Valdyba

IŠSINUOMOJA šviesus kambaris 
y patai, su valgiu ar be valgio paga
minimu,-visi parankumai, netoli Mar- 
ųueite Parko. 6037 So. Rockvvell St.

KAMBARIS rendai, vyrams ar mer
ginoms. Del dviejų bus galima ir val
gį pagaminti. Maudynė, elektra ir te
lefonas. 4501 So. Albany Avė., 2 lubos

REIKIA vyrų. Mes išmokinsime ju
mis kuomet jus dar dirbate. Jaunų 
vyrų tarpe 25 ir 40 metų 3 savai
tės nuolatinio besimokinimo, kad už
imti vietų vėliau. Pageidaujama High 
School baigę. Reikia paliudymų ir 
bonų. Atsigaukit asmeniškai. Room 
511, III W. Jackscn Blvd.

DAINOS

Gražus vakaras Lietuvos Social
demokratų naudai bus sekmadie- 

vas. 28 d.. 7 v. v., M. Mclda- 
2242 W. 23 PI. Vaidinimas, 

Visi lietu- 
kviečiami atsilankyti į šį 

bet gražų vakarą ir pa-

Del keturių balsų 
Surinktos R Eremino

irŠios dainos tinka chorams 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. Ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kai^a su pri 
siuntimu $1.50.

1739 So. Haisted St. 
Chicago, III.

chorai; bus ir muzikos, 
klasinės, kurią duos* 
žinomi muzikai. Bus 
ir smagus šokiai prie 

didelio orkestro. O kas 
nebuvote M. Meldažio 

tie nusistebėsite, nes
svetainė yra naujai išdekoruo- 
ta, labai gražiai atrodo ir yra

Todėl visi rengkitės būti Lie
tuvos socialdemokratų vakare, 
vas. 28 d. — Narys.

“Kūmučių Rojus

ĮVAIRUS SKELBIMAI
DASTATOM anglis Southern Illi

nois, mine run $5.75, Lump $6.75. 
Douglas 0011.

AUTOMOBILIŲ SALESMAN’Ų
Prie naujų karų pardavinė

jimo South We»t Side ir ga
ražo. Pardavinėjame vidutinių 
Kainų karus. Suteikiame
pradžią įlarbe. Turi būti žmo
nės geros reputacijos ir 
išžiuros. Pažymėki! savo 
rimą. Naujienos, 173!) So. Hai
sted St. Box 682.

: PARDAVIMUI BEKERNĖ.
5403 So. Winchester Avė.

P NAMAI-ŽEME
BARGENAI

- «— *
Visai nauji bungalows, moderniški, 

$300 cash, kitus pigiau negu rendą, 
priverstas parduoti labai pigiai.

3725 North Cicero Avė.
Palisade 8059

BARGENAS prie 4213 Princeton 
Avė., 16 kambarių namas, gerame 
padėjime, greitam pardavimui už 
$4,000, cash $1,500. Kitus pirmas mor- 
gičius. I’asi matykite su M r. Williams, 
Diesel 1800.

H. J. COLEMAN & CO. 
4705 State Street

MORTGEClAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzje Ave^ 

Lafayette 6738
v_ - - - - į i --- - *

MOKYKLOS

gerų

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes narduodatne visiems olselio 
kainomis

Levintbal Plumbiną Snpply CoH 
1637 VVest'Dirision StM 

netoli Marthfield AUTOMOBILIAI
1923 DODGE SEDAN

ge ros

BARGENAS
Savininkas apleidžia miestą, 7 kam

barių medinė rezidencija, cementinis 
skiepas, furnace šiluma, elektra. Ga
lima padaryti į 2 flatus. 2 karų ga
ražas.

2026 W. 68th Place 
Republic 1822

.. . . . .      — ■ S 
Specialus Kainos

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

College
2407 W. Madison, Chicago, Ilk 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager 

» . i .i..........  —i>

ny, 
žio svet . 
dainos, šokiai, muzika, 
viai-ės
margų
remti kovų už Lietuvos laisvę. įžan
ga tik 75c., šokiams 50c.

LSS. VIII Rajonas.

Susivienijimo Lietuvių Draugijų 
ant Bridgeporto mėnesinis susirinki
mas įvyks antradieny, vasario 23 d., 
8 vai. vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorium svetainėje, 3133 So. Haisted 
St. Visi delegatai esate kviečiami da
lyvauti susirinkime.

A. J. Lazauskas

Birutės Choro vienų vyrų dainų 
p’amoka atsibus šį vakarų, kaip 8 va
landą, Raymond Chapel, 816 W. 31 
St. Visi dainoriai vyrai ir lošėjai, 
kurie vaidina “Surprlse Party”, bu
kite pamokose.

— Valdyba

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

‘‘Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace It 
nuo 85-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
Į savaitę arba sykį j mėnesj. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
i upįnami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 8210 So. Haisted St. (Tel. 
Boulcvard 9663).

.>. J. Zolp nesenai parašė la
bai puikią 4 veiksmų komedi
ją “Kūmučių Bojus”, kuri bus 
statoma scenoj kovo 4 dieną,

I School Hali, Town oi Lake. 
Komedija yra iš dabartinio 
Amerikos lietuvių gyvenimo, 
su gerai pritaikintu humoru. 
Tą veikalą statys Teatrališkas 
Kliubas “Lietuva”, j kurį yra 
susispietę scenos mėgėjai, taip
jau ir pats nutolins ir jo arti
mesni draugai.

Kliubo nariai tik rankas tri
na iš džiaugsmo ir sako, kad • 
“Kūmučių Rojus” esąs dagi ge-. kais. Kas pažįsta praneškit man. 
resnis, negu to paties autoriaus | MORTA BUIVIDIENe 
“Valkata“ ir “Du broliai“. Man,

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo vyro Joe 

Bpividas. Mane apleido vasario 
19, palikau su dviem mažais vai-

221 E. 115th St.

BAGDONAS BROS.
MOVING. EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distanco handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 S'o. Haisted St.

Tel. res. Yda 3408—Blvd. 7667 office

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

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

NAUJAS murinus bungalovv, $8500 
— $9250 už kampinius, 5 kambarių 
mūriniai, išmokėjimais, įmokėti 
nuo $500 iki $1000 ir po $65 j mė
nesį. Spėriai 2 fialų, ką tik už
baigtas,* prie Artesian Avė., cemen
tinė gatvė, 2 karų garažas, $15,500, 
tiktai vienai savaitei. Taipgi 30 pė
dų lotai, prie Artesian Avė.' nuo 
$1400 ir brangiau. Kiti bungalovvs 
nuo $7000 ir brangesni, mažais iš- 

I mokėjimais. Kiti namai net po 
$1500 ir brangesni. Fred A. Baudi, 
7131 S. VVestern Avė. Phone Re- 
public 9236.

Vyrai, Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

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

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. Haisted Street 
Notary Public Phone Yards 6062

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; --aina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonuos 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85.

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

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

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

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

iaikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Haisted St.
1. S. RAMANČIONIS, Pres.

MANsfield 7800
A. H. REGAN

Taisome namus, krautuvių fron
tus, cementinis darbas ir sustiprinant 
pamatus.

4753 W. Madison Street

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo, prižiūrėjimui vaikų ir 
pataisymui valgio. 10312’za Michi- 
gan avė. Matyti galima I 
pietų.

FORDAI
Sedanai, coupe, touring’ ir road- 

steriai nuo $100 iki $350. Nepraleis
kite šios puikios progos jei jus žiū
rite ir jieškote Fordo karo.

JAMES BATES
428 So. Sacramento Blvd.

MITAS, bizniavus, tarp Talman 
ir Rockwell, ant 69 SI. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant ko nors. 
Nepraleiskit progos gauti lotą ne
toli naujos lietuviškos bažnyčios, 
'l'el. Yards 4669,

901 \V. 33 St.
J. Stanko

DODGE COUPE.
1922, .$250 cash.

JAMES BATES
428 So. Sacramento Blvd.

RAKANDAI
BARGENAI

Pardavimui išmuštas parloro se
tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpetas, Kumpos, ra
šymui stalas, 6 tūbų radio setas, vis*- 
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drexel Avenue 
Tel. Hyde Park 7186

GERI rakandai. Mes turime daug 
gerų vartotų rakandų, valgomo kam
bario setų, dreserių, išmuštų supamų 
kėdžių, lovų, springsų, matrasų, la
bai pigiomis kainomis. Pasimatykit 
su mumis pirmiau negu pirksite. 
WEBER BROS., 5916-18 So. State 
St., 5713 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI
UŽ 8125 niipirksite mano grojik- 

lį pianą su dideliu muzikos kabi
netu ir 150 rolių. Mokėsit man po 
$10 kožną mėnesį. John Dobus.

2332 W. Madison Street 
1 fl.

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

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės groiiklį pianą už $150, yra 75 
voleliai ir henČius, $50 cash ir po $10 
į mėnesj.

VIALAITIS
6512 So. Haisted St.

1-mos lubos

PARDUODAME arba mainome gro- 
sernę ant Bridgeporto. Renda pigi irnmiir* <iiiv uinigupviiu. jtvziiiiti f/ifti 11

kasdie po I lysas ir pagyvenimui kambariai. Ado- 
i maitis, 3740 So. Haisted St.

KAM MOKĖTI RENDĄ
Jus galite turėti savo locną namą, 

$200 įmokėti, kitus išmokėjimais. Mo
derniškas 5-6 kambarių mūrinis bun
galovv, furnace šildomas, skiepas, 
karato vandens sistema, elektra, su
ros, cementinė gatvė, 22 minutes iki 
vidurmiesčio.

BLOCH REALTY CO.
No. 2 S. 19th Phone Mayvvood 2704 
i  —i— ■■ - .n m ■■ui— —

PAS mus dabar yra greitai par
duodama geriausia farma, 61 akelis 
žemės, žemė visa lygi, geriausi bu- 
dinkai, didelis sodnas. 2 akrai vynuo
gių. Farma verta $8,000, dabar ją 
galite nupirkti už $4,400, geresnio 
bargeno negalima rasti. Iki 15 kovo 
turi būt parduota. Kas pirmas atva
žiuos. tas. laimės. ’

JOE KALMER 
Kendall, Mich.

«——■ I ■■ ■■ II lįr-«T     —— » II !■ I

NORIU pirkti žemės nuo 1— 5 
akerių Chicagoje, tarpe' Cro\v- 
ford ir Western Avė. į pietus.

Atsišaukite
5709 S. Carpenter St.
'l'el. b'nglevvood 8137

GERIAUSIA proga dabar. Kurie 
norite farmas pirkti arba turite ką 
mainyti ant šitų farinų; 200 akrų, 
su šlaku, 120 akrų, su staku, 80 
akrų, su staku, 40 akrų, su staku. 
Norėdami pirkti arba mainyti kreip
kitės pas A. GRIGAS, 3111 South 
Haisted St.

GERA proga ir sd mažu kapitalu. 
Parduosiu arba mainysiu ant biz
nio kampinį vieno pagyvenimo me
dinį narna. Štoras ir keturi ruimai. 
Garažas dėl dviejų automobilių. Ant 
didelės gatvės, prie karų. Agentų 
nereikia.

5759 S. Robey St.

PARDAVIMUI naujas 5 kambarių 
bungalovv, karštu vandeniu šildomas, 
dideli kambariai, moderniškas, gero
je apielinkėje, netoli nuo Central ir 
Belmont, kaina $8,250, $1,000 cash, 
kitus išmokėjimais.

HANSON £ OSTROM 
3550 N. Cicero Avė.

XXXTXXXXXXXXrXXXXXXMXXXXX

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam? šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stes, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo Le- 
vesklo Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS* SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Haisted SfL, Chicago, III. 
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos) 

crxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Haisted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 

’ stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy-

i mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
Į istorijos, geografijos, pilietystės, 
I dailrašystės, gramatikos, retori

kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

. nuo 7 iki 9 valandą vakare.
P. S.: Išduodame paliudijimus 

I ir diplomus.

IŠMOKITE GERO AMATO
Atliekamas savo nuo darbo valan

das galite pašvęsti besimokinimui la
bai gero ir gerai apmokamo amato. 
Mes išmokinsime jumis dekoravimo, 
popieravimo, malevojimo, iškabų ma- 
levojimo ii* monogramų. Ir kuomet 
užbaigsite musų mokyklą, tuomet ga
lėsite lengvai uždirbti į savaitę. $66. 
Nieko nelaukite. Veikite greit.

SUPERIOR SIGN SCHOOL 
2139 So. Wabash Avė.

'I'elcphone Calumet 2619


