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Kariuomenė prieš In
dianos angliakasius

Prašys kongresą legali- 
zuot alų ir vyną

Prezidentas Coolidge smerkia 
šovinizmą ir tautų neapykantą

Kariuomenė prieš strei- 
kuojančitis angliakasius

Indianos kasyklų kompanijos 
nori operuot pagalba streik
laužiu; bijo neramumu

INDIANAPOLIS, Imt, vas. 
23. — Indianos valstijos gu
bernatorius Ed. Jackson, kasy
klų kompanijų prašomas, siun
čia dvi Indianos nacionalės 
gvardijos pėstininku kompani-
jas į anglies kasyklų sritis ang
liakasių riaušėms patrempti, 
jei tokiu kiltu.

Pietų vakarinėj valstijos da
ly kasyklų darbininkai jau kurs 
metas veda kovą už pripažini
mą unijos, bet kasyklų savinin
kai užsispyrę nepasiduoti, ir 
bando kasyklas o|X'ruoti pagal
ba streiklaužių.

Keletas kasyklų, ypač • Van- 
derburgo ir VVarricko kauntėse, 
buvo priverstos užsidaryti.

Dabar kompanijos nutarė 
kaip rytoj vėl atidaryti devy
nias kasyklas ir dirbti pagalba 
nelinijinių darbininkų. Bijoda
mos tečiau, kad dėl to nekiltų 
neramumų, kadangi organizuo
tieji angliakasiai turi daug sim
patizuotojo vietos gyventoj uo 
se, jos ir pasirūpino tuo,, kad 
gubernatorius atsiųstų kariuo
menę.

Kariuomenė bus pastatyta 
kasyklų srities centre, Evans- 
villėj.

Sumanymas, kad Belgi
ja nepripažintų savo 

skolų, atmestas
BRIUSELIS, Belgija, vas. 23. 

— Senatoriaus Maguette įneš
tas vakar pasiūlymas, kad Bel
gija nepripažintų savo karo 
skolų užsieniams, buvo šiandie 
senato 26 balsais prieš 24 at
mestas. Daug senatorių susilai
kė nuo balsavimo.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

kad dabartinis Volsteado aktas 
butų pakeistas ir kad butų leis
ta daryti ir pardavinėti alus* ir 
lengvas vynas.

Išrinkta tam tikras komite
tas iš dvidešimt vieno asmens, 
kurs Įteiks kongresui prohibi
cijos akto pakeitimo projektą. 
Komitetai! įeina keletas senato
rių ii kongresmanų, daug šiaip 
žymių visuomenės žmonių, taip
gi Amerikos Darbo Fedeiaci- 
jos vicepirmininkas .James 
Duncan.

Siūlo aliejaus koncesijas 
už caro skolas

Sovietų valdžia nori atiduot 
Francijai naudoti Grozny na
ftos šaltinius Kaukazijoj

PARYŽIUS, vas. 23. At
einantį ketvirtadienį Paryžiuje 
prasidės rusų ii francuzų kon
ferencija tikslu susitarti dėl ca
ro valdžios skolų Francijai'-at
lyginimo. Kaip tenka girdėt, 
skoloms atlyginti sovietai siū
lysią Francijai koncesijas nair- 
dojimui Grozny aliejaus šalti
nių Kaukazijoj.

Grozny aliejaus šaltiniai Ru
sijoj yra svarbiausi. Jie duoda 
beveik pusę viso Rusijoj gami
namo kerosino.

Rusija kalta Francijai arti 
18 bilionų aukso frankų (apie 
3,600 milionų dolerių).

Papa nepripažįsta bažny
čios reformos įstatymą

Reikalauja, kad Mussolini grą
žintų “Vatikano kaliniui” jo 
pasaulinę galią

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

ROMA, Italija, vas. 23. — 
Papa Pius XI per savo sekreto
rių, kardinolą Gasparri, prane
šė premjerui Mussoliniui, kad 
jis, papa, nepripažinsiąs tų baž
nyčios reformos įstatymų, ku
rie neužilgio bus parlamento 
priimti, nes tie įstatymai bu
sią išleisti be jokio susitarimo 
su apaštališkuoju sostu. Bet, 
sako papa, tarp valdžios ir 
bažnyčios nebus galima prieiti 
prie susitarimo tol, kol jis, pa
pa. busiąs laikomas Vatikano 
kaliniu.

[Romos papos laiko save 
“Vatikano kaliniais“ nuo 1870 
metų, tai yra nuo laiko, kai 
italai užėmė Romą ir atėmė iš 
pupos pasaulinę valdžią.]

Prašys kongresą leisti alų 
ir lengvą vyną

1 Kongresui bus pateiktas Vols- 
teado akto pakeitimo projek
tas.

WASHINGTONAS, vas. 23.
Prohibicijos priešininkų or

ganizacija (Association against 
prohibition amendment) savo 
konferencijoj Washingtone va
kar nutarė prašyti kongresą.

[Pacific and Atlantic Photo]
Antras paveikslėlis griuvėsių kasyklų miestelio Highland Boy, Sap Gulche, Utah valstijoj, 
kurį nusiritęs nuo kaipo sniegynas užbėrė. Paveikslėly matyt gelbėtojų būreliai, kurie sten
gias atkasti iš griuvėsių gyvus juose palaidotus žmones.

Prez. Boolidge smerkia 
tautinę neapykantą

Kalbėdamas mokytojų suvažia
vime nurodo Washingtono 
tolerantingumą svetimiems

\VASHINGTONAS, vas. 23.
Vakar, Washingtono gimimo 

šventę, prezidentas Coolidge 
laikė kalbą šešiems tūkstan
čiams mokytojų, suvažiavu
siems Washingtonan konferen
cijai ir atstovaujantiems sep
tyniems šimtams tūkstančių A- 
merikos mokytojų.

Kalbėdamas apie Amerikos 
didvyrį Jurgį VVashingtoną, 
prezidentas pabrėžė, kad VVash- 
ingtonas pats buvęs didis mo
kytojas, nes mokėjęs padaryti 
tokios įtakos žmonių sąmonei, 
kad buvęs padarytas didelis 
pervartas visoj žmonijos isto
rijoj.

Coolidge apibudino VVashing- 
toną kaipo labai tolerantingą 
žmogų, kurs tvirtai tikėjęs, kad 
reikia būt teisingam ne tik 
sau, bet ir kitiems, ne tik sa
vo kraštui, bet ir kitoms naci
joms, ne tik savo žmonėms, 
bet ir svetimšaliams. Wash- 
ingtonas nir 
notas, bei r t smulkaus darak- 
terio amerikietis, ne šovinis
tas, ne džingo. Jis tikėjęs, kad 
musų politinės įstaigos yra ge
riausios pasauly, bet jis nieka
dos neskelbęs neapykantos sve
timoms tautoms, jų įstaigoms 
ir jų papročiams.

Indijonė laimėjo $25,- 
000,000 iš aliejaus 

kompanijos
SAPl'LPA, Okla., vas. 23. 

Viena Creek indijonė, Patiehce 
Depriest, skunde Chapman 
aliejaus kompaniją už naudoji
mą aliejaus šaltinių jai pri
klausomame Cushing-Sham- 
rock žemės plote, Alabamoj. 
Dabar byla pasibaidė. Prišal
kintų jų teismas išsprendė, kad 
kompanija turi sumokėti indi- 
jonei 25 miliofius dolerių atly
ginimo.

Influenzos epidemija Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
23. —• Vietos laikraščių prane- 
šimais federaliame Meksikos 
Miesto distrikte dabar 18,000 
žmonių serga influenza. Epide
mijos priežastis staigai užė
jęs didelis šaltis.

Vyskupas kursto negrus 
kelt revoliuciją

NEW YORKAS. vas. 23. — 
Buvęs protestonų episkopatų 
bažnyčios vyskupas, dabar gi 
įšventintas senkatalikių vysku
pu William Montgomery Brown 
vakar laikė Harleme kalbą ne
grams. Vyskupo kalbos tema 
buvo revoliucija; Jis sakėj kad 
revoliucija tai esąs viršiausias 
evoliucinio progreso momentas.

“Kelkite revoliuciją’’, sakė 
vyskupas, “glaudykite to im
pulso. Statistika ar ne statis
tika, atėjo laikas, kur jus nori
te kvėpuoti, kur jus norite gy
venti geriau ir gausiau gy
venti... Musų valdžia, iš tikro, 
taip tuščia, kad regis niekas 
daugiau jos rimtai neima.”

Kongresas, pasak vyskupo 
Browno, esąs tik pasijuokti, o 
musų administracijos departa
mentai esą perkami ir parduo
dami.

BUTLEGERIŲ TARPUSAVIO
KOVOS AUKA

RAGINE, Wis., vas. 23.
Lakeside ties viena soft-drink 
įstaiga šį rytą rado nušautą 
vieną Franką Sierpczynskį, 38 
metų. įstaigos savininkas, Ar- 
thur Greco, Sieioczynskio švo- 
geris, policijos klausinėjamas, 
pasakė: Jie norėjo nudėti na
mie, bet per klaidą nušovė jį.

Policija mano, kad Sieroczyn- 
skis buvo butlegerių tarpusavio 
kovos auka, i

Nusižudė policininkas

ROCKEORD, III., vaš. 23.
Supykęs ant pačios, ku/i jį 

barė už girtavimą, policininkas 
Edwin VVilliams pastvėręs re
volverį nusišovė.

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

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

Vakar teynperaturn vidutiniš
kai siekė 86® F.

Šiandie saulė teka 6:36, lei
džiasi 5:31 valanda. A »

Meksika reikalaus iš
J. V. atlyginimo

Valdžia ragina savo piliečius 
pristatyti ieškinius dėl Ame
rikoj kariuomenės, padarytų 
nuostolių

MEKSIKOS MIESTAS, vas.' 
23. — Meksikos valdžia ragina 
savo piliečius pristatyti savo., 
ieškinius ryšy su Jungtinių 
Valstijų generolo Pershingto 
ekspedicija į Chihuahua valsti
ją.

Ieškiniai skaidomi į dvi gru
pes. Pirma grupė apima nuo
stolius, padarytus Jungtinių 
Valstijų kariuomenės, besimu- 
šant meksikiečių nuosavybėse 
ir rekvizuojant iš meksikiečių 
pašarą. Antra apima visas tas 
žalas, kurių amerikiečiai pada
rė meksikiečiams žmonių areš
tais, sužeidimais ir užmuši
mais.

Našlės Meksikos piliečių, ku
rie buvo Amerikos kareivių už
mušti, ypač kviečiamos prista
tyti ' savo ieškinius.

Taksy sumažinimo bilius 
buto priimtas

I

WASHINGTONAS, vas. 23.
Senato ir atstovų buto kon

ferencijos priimtas bilius, ku
riuo taksai sumažinama trimis 
šimtais ir aštuoniasdešimt sep
tyniais milionais dolerių ($387,- 
000,000), tapo šiandie atstovų 
buto patviįtintas 354 balsais 
prieš 28.

Bilius belieka senatui patvir
tinti ir prezidentui Coolidgeui 
pasirašyta, kas, manoma, bus 
dar šią savaitę padaryta.

Meksika gena laukan 
daugiau svetimšaliu 

kunigu
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 

22. šiandie iš Meksikos Mies
to išsiųsta į Vera Cruz depor
tuoti dar trys kunigai, vienas 
italas ir du franeuzai; Jie kal
tinami dėl laužymo krašto įs
tatymų, kurie neleidžia svetim
šaliams kunigauti Meksikoj.

VVINSTON SALEM, N. C., 
vas. 23. Praeitą naktį plėši
kai apipiešė King- miestely Įnin
ką, išsinešdami daugiau kaip 
50,000 dolerių.

Rumanijos diktatorius 
norįs rezignuoti

Bratiano, kurio partija buvo 
sumušta rinkimuose, pasiruo
šęs eiti laukan

VIENNA, Austrija, vas. 23.
— Gautas telefonu pranešimas 
iš Rumanijos sienos sako, kad 
ministeris pirmininkas Jon 
Bratiano, tikrasis Rumanijos 
diktatorius, parašęs karaliui 
pareiškimą, kad jis norįs rezig
nuoti kartu su visu savo kabi
netu. Jis paliekąs karaliui lai
ką jo rezignacijai priimti.

Ką tik pasibaigusiuose Ru- 
manijoj munic.paliuose rinki-. 
muoQe Bratiano pa*! ji buvo 
stipriai sumušta, dėl tp jis ir 
nusitaręs rezignuoti.

Iš Bucharesto praneša, kad 
karaliunas Karolis, kurs įvai
riomis intrygomis buvo privers
tas atsižadėti Rumanijos sosto, 
nusisamdęs rumus Paryžiuj ir 
ten dabar užsidaręs gyvensiąs.

Graikijos diktatoriaus 
priešas areštuotas

Dalmatijoj
VIENNA, Austrija, vas. 23.

— Jugoslavijos laikraštis ()l> 
szor praneša, kad ties Žara, 
Dalmatijoj, tapęs areštuotas 
graikų generolas Plastiras, ku
ris planavęs sukilimą prieš 
Graikų diktatoriaus Pangaloso 
valdžią. Areštuotasis betgi, kai
po politinis pabėgėlis, nebusiąs 
išduotas Graikijos vyriausybei, 
bet busiąs internuotas Belgra
de.

Suėmė prekiautojus 
“baltomis vergėmis”
PARYŽIUS, vas. 23. Bulo

nėj tapo areštuoti trys vjh’ai ir 
penkios mergaitės kaip tnk tuo 
laiku, kai jie buvo belipą gar
laiviu plaukti į Ameriką. Visi 
trys vyriškiai įtariami kaipo 
“baltųjų vergių” prekiautojai, 
kurie tas merginas gabeno par
duoti Amerikoj į palaisto vys
tės namus.

Suimtos mergaitės sako, Kad 
joms buvę prižadėta tarnaičių 
vietos turtingų amerikiečių šei
mynose.

AVIATORIUS UŽSIMUŠĖ

CIIAMPAIGN, 111., vas. 23.
Netoli Giffordo vakar nukrito 
žemėn aeroplanas. Aviatorius, 
leitenantas Seward, užsimušė.

J
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T elegraf uokit 
Pinigus Lietuvon

Per Naujienas1 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 i bile Lietuvos banką ant nuo
šimčių, pirkdami nuosavybę — visados 
kreipkitės į Naujienas.

Naujienų patarnavimu gali naudotis 
kiekvienas, kaip vietos gyventojas, taip ir 
iš tolimesnių miestų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si Chicago, III

Ar mušimas gali pataisyti 
vaikus, ar ne?

Vokiečių teismas turės išspręs
ti klausimą byloj vieno tie- 
son pašaukto vaikų mušėjo

BERLINAS, vas. 23. — Ber- 
line tuojau prasidės įdomi byla 
vienu opiausįu žmonijos klausi
mu: ar mušimas pataiso nege
rus^ vaikus, ar ne?

Tieson yra traukiamas baro
nas fon Luetzovv, Buckowo pri
vatinės berniukų mokyklos vir
šininkas. Jis kaltinamas dėl 
žiaurumo, dėl žiauraus mušimo 
savo mokinių.

Fon Luetzovv tvirtina, kad 
mušti blogus vaikus nesąs joks 
nusikaltimas, ir jis tikįs, kad 
tik mušimu tegalima neklau
santys ir išdykę vaikai suvaldy
ti.

Liudininkais pašaukta 53(1 
žmonių, be to aštuoni moksli
ninkai patologai, pedagogai 
ir psichologai.

Kanada nebeįsileidžia 
žurnalo “Liberty”

OTTAVVA, Kanada, vas. 23.
Kanados vyriausybė užgynė 

įgabenai dominijon žurnalą “Li
berty”, leidžiamą Ghicagoj, dėl 
to, kad tame žurnale buvo įdė
ta užgaunamų straipsnių apie 
Anglijos karaliuną, Valijos 
princą, ir apie motiną karafe- 
nę Aleksandrą.

plėšikai nušovė du 
policininku

ST. PAUL, Minn., vas. 23. - 
Gaudant plėšikus, kurie per pa
staras kelias dienas terorizavo 
vieną rezidencijų distriktą, pra
eitą naktį tie banditai nušovė 
du policininku, Schultzę ir 
Poitschą. Kai Poitsch, pa
šautas, parkrito, tai vie
nas plėšikų, priėjęs prie jo, dar 
vieną kulipką suvarė jam į gal
va. x c

Senatas leidžia Ameri- 
.kos karininkams pri

imti medalius
VVASHINGTONAS, vas. 23.

Senatas vakar priėmė bilių, 
kuriuo aukštiems .Jungtinių 
Valstijų armijos karininkams 
leidžiama priimti iš svetimų 
valstybių karo medalius. Kele
tas Amerikos armijos generolų 
yra gavę medalių iš svetimų 
valstybių, tarp jų du iš lenkų. 
Bilius pasiųsta atstovų butui.

T
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari* 
niŲ pagerinimui joą žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo Bei* 
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei Seimininkei

CHICAGOS 
ŽINIOS

Masiniai areštai italų
A r estu o ta 121 italas, iŠ kurių 

atengiamųsi deportuoti 21.

Suėmė daktarą
l’ž vakar tapo areštuotas akių 

daktaras Franklin O. Carter, 
kuris garsinasi, kad jis yra 
State gatvė j t 27 metus. Jis 
gydė Max Schreibei iš Ratine, 
Wis., e.x-kareivį, kuris po ka
ro liko žvairas ir taip nugydė, 
kad kitas daktaras turėjo iš
imti jam

Toms Kurios Nenaudoja
Borden’s Evaporated Pieną

Bandykit Šiuos Patarimus

RODYKLft
Virinio Receptai

Nėra kito paskiro maisto nuo ku
rio .sveikata ir gerovė abelnos šeimy
nos priklauso kaip gera duona. Duo
na ,abelnai, yra maistingas ir ekono
minis maistas. Namie daromos tu
ri saldų skoni ir rųšj kokių kita duo
na negali turėti. Žinant kaip pasi
daryt gerą duoną pagelbsti išmokt ir 
kitus valgius gaminti. Paprasta 
duona tankiai neturi maistingumo. 
Turit pramokti daryt ,ią su razinko- 
mis naudojant grynai kvietinius mil
tus ar sėlenas. Sekantis receptas 
parodys kaip padaryt duoną kuri tu
rės skonį kaip pyragas.

RAZINKINfi DUONA
SPONGE—1 puskvortė diungno van

dens,
1 kvorta (1 svaras) miltų 
šmotas mielių.

Vakare sutrupink ir pamerk mie
les per 20 mir.utų drungnam vande
nyje. Sumaišyk su miltais iki vi
dutiniškos minkštos tešlos (sponge). 
UŽdengk. Leisk kilti Šiltoj vietoje 
per naktį.
TEŠLA—Spondge kaip viršuj

1 puskvortė diungno van
dens arba užvirinto pieno

ir atvėsinto
3 šaukštukai druskos
8 šaukštai (¥.> puoduko) 

. cukraus
4 šaukštai uždaro
2 puod. sėkluotų razinku 
2 kvortos (2 sv.) ar dau
giau sijotų miltų (šiltų 
bet ne karštų).

Ryte sumaišyk tešlą su vandeniu 
ar pienu, druska, cukrum, uždaru ir 
razinkom gerai miltuotom. Dadtk 
miltus ir maišyk iki tešla bus viduti
nė. Minkyk apie 10 minutų. Leis* 
kilti iki padvigubės, per 2V_« valan
dos. SuminkyK. Įleisk vėl kilti iki 
padvigubės. kepk 45 iki 60 minutų 
vidutiniam kaišty. Pyragaičiai ga
lima iš tos tešlos pasidaryti dadėjus 
daugiau cukraus ir uždaro į dalį tos 
pat tešlos.

Virtuvės Reikaluose
Padarymui geros plaktos Smetonos 

gaut naudot ketvirtadalį puskvortės 
riebios Smetonos ir dadėt b’skelj ke
pamos sodos ir paskui plakt'..

Padarymui geros prosytnui lentos 
sudekit kelias eiles Turkiškų abrusų.

Parenkant stotkus naudojimui ant 
stalo geriausia paprastais bryzeliais 
apvedžiotos ir jos turi gerą išžiūrą. 
Amerikos ir Angliškas porcelis turi 
gražius apmarginimus ir yra geros 
rųšies. Gera yra vengti spalvų val
gomose torielkose.

Aprūdiję peiliai galima lengvai 
nuvalyt pamerkus juos per naktį rū
gusiam piene.

No. 20 <
Geras gėrimas galima padaryt su

maišius šaltą arbatą ir lemonadą. 
Dadėk kelias riekutes orandžio.

Naminiai Pasigelbėjimai
Po sunkios dienoj darbų turėtumėt 

persimainyt čeverykus tuoj kaip tik 
pareinant namon kad čeverykai gerai 
išsivėdintų ir kojų muskulai atsi
gautų.

Pirm vaškuojant ar liakeruojant 
meilines grindis ar rakandus, žiūrėk 
kad medis butų visai švarus ,nes vi
sos dulkės bus žymu po liakeru.

Pirm naudojant dėžę maliavos ap- 
ver.sk ją aukštieninka. Nusistovėjus 
maliava peisisunks por visą ir ilsi- 
leis ir susimaišys su paviršiais.

Jeigu stalo ar kamodės stalčiai ne
vaikščioja lengvai patrink stalčius 

i kraštus su muilu ir jie lengvai eis. 
I Tą reikia daryti ir su langais arbu 
i kitais nepajudinamais mediniais daik
tais kurie vienas pro kitą šliaužioja

Jeigu drapanas gerai suprosysi 
pirm ptfdCjimo ant ilgesnio laiko, jos 
bus Kuosos nuo kandžių. Prosijimas 
sunaikina pasislėpusius kandžių pe
rus drapanose.

Grožės Patarimai
1 laikai neturėtų pradėt žilti pirm 

pasiekimo penkiosdešimtis metų am
žiaus, jeigu jie bus užlaikomi švariai 
ir sveikai. Abelnai tamsus plaukai 
greičiau pradeda žilti negu šviesus. 
Sausi plaukai linkę greičiau nustot 
savo spalvos negu turinti savyj alie
jaus. Senu faktu yra jog didesnio 
amžiaus žmogų negalima išgydyt iš 
pražilimo. Galima pirkti vaistynėse 
daug produktų kurių išdirbėjai sako 
galima jais išlaikyt plaukus nuo pra
žilimo. Nėra nustatyta kaip tankia 
reik mazgoti plaukus ar naudoti ge
rą plaukų toniką. Vienok patartina 
pasitart su geru žinovu apie žilumą

Ypatiška Sveikata
Pasirinkimas ir naudojimas muilo 

yra labai svarbu užlaikyme odos ir 
kūno geroj sveikatoj. Muilai daro
ma maišant atkali ir riebalus. Mui
lai daromi kieti ir skysti sulyg rei
kalo naudojimui. Pigus muilai yra 
iš prastų riebalų ir nukvepinti, kad 
nebūtų žymu pigių riebalų. Naudo 
darni pigų muilą patirsit jog jis su
aižo odą. Minkštas muilas reikia 
naudot mazgojimui galvos, o kietas 
valymui kūno. Pardavimui yra dau
gybė muilų ir kožnas turi savo abel- 
ną vrrtę. Maudymuisi naudot gera 
castile arba glycerino muilas. Maz
gojimui tūlų dalių kūno reikia nau
doti muilą ant spondžio ar minkšto 
šepečio, nes tas išvalys odą daug ge
riau kadangi atidaro odos skylutes.

Pereitu sekmadienį radus 
nužudytą dar vienų italų, Vito 
Bostone, narį buvusios (lemia 
šaikos, policija ir federalinė 
valdžia pradėjo masinius italų 
arentus. Federalinė valdžia ne
senai paskelbė, kad jei savitar
pinis žudimasis tarp italų ne
pasiliaus, tai ji bandys areš
tuoti ir deportuoti visus italus, 
kurie yra nelegaliai įvažiavę, 
ar bent kuriuos galima depor
tuoti esančiais įstatymais. To
dėl lai įvykus paskiausiai žmog-r 
žudystei ir prasidėjo medžiok
lė ant italų. Užvakar tapo areš
tuota 121 italas ir areštai vis 
dar nesiliauja. Niekurie iš areš
tuotųjų po tardimo • tapo pa- 
liuosuoti, bet 21 italų, kurie 
'era piliečiai ir yra nesenai 
atvažiavę, kamantinėjami ir 
'ieškoma priežasčin jų deporta
vimui. t

vienų akį. Dabar 
yra nesveikapročių 

ligoninėj, bet jo giminės patrau
kė I)r. Carter teisman ir teis
mas pripažino, kad Dr. Carter 
turi sumokėti 
$15,000 
Carter 
ir todėl

Scbneideriui 
atlyginimo. Bet I)r. 

tų pinigų nesumokėjo 
tapo a rėsi uotas.

Borah Chicagoje
Užvakar Chicagoje lankėsi 

senatorius Borai i, kuris pilna
me publikos Coliseunąe pasakė 
karštų kalba prieš Amerikos 
stojimų j tarptautinį teismų, tų 
teisus aštriai paamerkdanlis.

Požėlos-Zanavičiaus 
ristynės jvyks 

kovo 2 d.

Dar vienas italas 
nušautas

risis su Zanavi- 
(I. Lietuvių Audi-

Mes Rekomenduojame
Vartok it Borden’s Evaporated Pie

ną dėl jūsų visų ręceptų, nes Bor
den’s yra grynas farmų pienas su pa
likta jame smetona. Jis atsakys viso
kiems reikalams dėl valgių gaminimo.

Sekančius Produktus:
Kellogg’s All-Bran labai gerai vei

kia nuo užkietėjimo, kur niekas kitas 
nepagelbėjo. Via todėl, kad Kel- 
logg’s yra 100% grudų. Jus džiaug
sitės jo ličšutų skoniu.

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
lanka rankon.

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Prržiurėkit gerai savo plaukus ir 
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odų netvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffl«s už 65c pas 
savo vaistininkų šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštų iš laboratorijos.

F. A D. RICHTER & CO. 
Berry & South Sth Sts.

Biookiyn, N. Y.

bet 
eina

Duosime Jums
Ne visai dykai

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

Ant visų Ford uždarytų karų
Parduodamo dabar juos numažintomis kaino 

mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

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

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95

FRANK BRESKA
2501 So, Kedzie Avė. Tel Lawndale 4113

Jeigu mėgstat kavą, tai turit tikrą 
pavaišinimą laukiantį jūsų. Rytoj 
ryte naudol.it Borden’u Evaporated 
Pieną savo kavoj. Tada tai jver- 
tingit ką reiškia puodelis kavna už
baltintas hu Kvapuratcd Pienu.

Jeigu jums patinka geros smeto
ninės zupčs kaip tai tantalų sme
toninė arba asparagų zupė, dary
kit ją su Borden’s Evaporated Pie
nu ir tada tėmykit kokias jūsų 
šeimyna darys pastabas prie’ sta
lo, kuomet valgo.

Pereitų sekmadienį kalkių 
luobe j prie 82 gatvės ir Cent
ral Avė., rastas nušautas ita
las Vito Bascone. Jo lavonų 
rasta automobiliuje, kuris bu
vo pusiau apsemtas vandens. 
Spėjama, kad jis buvo nužudy
tas šeštadieny ir jo lavonas 
ten išgulėjo visų naktį. Vilo 
Bascone buvo narys -Geimą 
šaikos ir artimas draugas ne
senai nušautojo kito tos šai
kos nario.

Spėjama, kad ši žmogžudys- 
yra pasekmė savitarpinio ka- 
tarp dviejų ar daugiau ita- 
šaikų, kuriame žuvo jau kr-' 
italai. Dabar policija tardo' 
žmogžudystę. Kamantinėja-

te 
ro 
ly

tų 
ma nelik užmuštojo pačių, bet' 
ir jo meilužę tūlą Mrs. Nina 
OILearv, kuri gyveno netoli jo 
namų ir kurių jis užlaikė. Abi
dvi sakosi apie žmogžudystę 
nieko nežinančios, bet abi pri
pažino, kad užmuštasis turėjęs 
daug priešų. Be to dabar prade
da aiškėti, kad kada užmušta 
Bascone, tai su juo buvo kokia 
nors moteris, nes randa sniege i 
moteries pėdas ir be to ne
moteriškų nosinaitę. Todėl No-i 
na O’Lcary dabar yra dar 
griežčiau tardoma.

Apiplėšė bažnyčią
Keturi maskuoti plėšikai 

gavo naktį į Moody Taber- 
naele, 1613 N. Clark St., suri
šo sargą ir išsprogdinę seifų 
pabėgo su $1,500 pinigais ir 
$3,170 Bonais. Tie pinigai bu-

tad bus progos

Viskas sutvarkyta: diena ris- 
tynėms paskirta ir vieta gauta. 
Taigi Požėla 
ėi u m kovo 2 
tori joj.

Zanavičiui
parodyti savo galybę — paristi 
Požėlų. Jeigu jis tai padarys, 
tai jam priklausys lietuvių čem
piono vardas.

Ristynės dar 
tuo, kad risis 
Apie jį — kita

Jeigu mėgstat pyragaičių tai ga- 
minkit juos su Borden’s Evapora
ted Pienu. Tas riebus karvės pie
nas su palikta jame smetona pri
duoda jiems malimų skonį. Tik 
pabandyk jį ir patirsit pačios.

įdomios bus ir 
Kauno žydelis, 
kartų. —X.

Borden’s dnramns 
dviejų dydžių — 
augžtas (16 uncijų) 
ir mažas (6 un> 
c.'jų).

Jeigu mėgstkt gerus Rrieskonius, 
darykit juos su Borden’s Evapo
rated Pienu. Jūsų prieskoniai tu
rės skonį, kuris padarys valgymą 
visišku pasitenkinimu visiems jūsų 
šeimynos nariams.

DYKAI
.*> mu nurlt žinoti kaip gamini valgius su 
Borden’s Evaporated Pienu, išpildykit ku
ponu pažymint kokių receptų jums reikia, 
ir mes prisiusime juos jums, visai dovanai.

MILDA TEATRAS
3140 So. Halsted St.
Seredoj ir Ketverge, 

Vasario 24 ir 25
Bus rodoma

THE PHANTOM OF 
THE OPERA

Vaikams 10c iki 5 vai.
“Štai jis!” Pasigirdo 

čiu žmonių balsai — 
vėl viskas nutilo! Šviesos prige
so.... stiprus vyrai pasidarė žiau
riais.... gražios moterys alpo.... 
kuomet Phantom pradėjo siek
ti? Kas jis buvo? Kodėl tūk
stančiai girdėjo jį?

| Tai yra labai gražus fantas
tiškas perstatymas. Pamatykit 

d‘ir Pal‘yžiečių puotas^ Pamatykit 
kaip didele gauja žmonių įsiver
žia per urvus į operos namų. Pa
matykit puikiausi lošimų apie 
meilę! Šis lošimas yra nepalygi- 

. . namai gražus!

po pietų 
tukstan- 
paskiau

ITALIJON1ŠKOS ARMONIKOS

’ ‘. i
vo bažnyčios šeštadienio ir sek
madienio pajamos.

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų
Resoiute, Reliance. Albert 

Bailiu, Deutschland
Hainburg

ir populiariški vieno kabiu 
laivai,

(’leveland, VVestphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

sonais new yor- /II ik() iki kau‘ U v U NO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Dnl permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American lines 
(Harritnan Line) Joint Service whh 

HamburgAmerican line 
177 N. Michigan Avenue

Chįcago, jll^_^ t

MNSWECTENEO

VAPORATED
MILK

raunst

No. 6

KUPONAS
Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Mėsa 
Košelės 

' Pajai

Pudingai 
Bosai 
Sriubos

Vardas .......

Adresas Lithuanian

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BUILDlNp, NEW YORK

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

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

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

Chicago, III.

IŠ SENŲ AUTOMOBILIŲ) 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbylčių automobilių. Iš 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės J

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 034?

NAUJIENŲ
Didysis Metinis

KONCERTAS
1 \ # * X

įvyks

Sekmadieny, Kovo 7, 1926
I * . • - « ’ • ’

Ashland Boulevard Auditorium
Ashland Boulevard ir Van Buren St.

Pradžia lygiai 6tą vai. vakare

Visi ir visos jau dabar pradėkite ruoštis koncertan

Tel. Lafeyette 4228
Plumbing, Heating ' 

Kaipo lietuvis, lietuviams visadoi | 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
.3228 W. 3Hth Ctdcep*, III. |

Rusiškos ir Turkiškos Vanos [
i2thSTRFur ■ . L
Tel. Kcdzio 8902 A iii 'V.. •

V- ■ 1
--------- f f

3514-16 Roosevęlį Rd. 
Arti St. Louis Ava. it -VT ..-r"' •’ ‘
CHICAGO, H,L. ' (įGarsinkite Naujienose

naudol.it


I

Trečiadienis, Vasaris 24, ’26 NAUJIENOS, Chicago, III.

i KORESPONDENCIJOS
L_ _ _ _ _  _ _ _  -

į LietuviŲ socialisty ir jy 
simpatiky domei

Antraiieny, kovo 
i Dilio.
'Trečiadieny, kovo

land, Ohio.
Ketvirtadieny, kovo 18 d 

ind.

16 d., Akron,

17 d., Cleve-

Springfield, III
Didelis sumišimas lavorščią 

liogery, nes jų smarkiausias ly
deris, Juras Bulata, tapo iš
drėbtas iš S|LA. už šmeižimą 
Piki, 'Tarybos. šitas žmogus 
per keletą metą biaurojo da
bartinę SLA. Pild. Tarybą ir 
savo 158 kuopoje (ši kuopa ir 
yra kontroliuojama vieną ko
munistą) ir apskričio konferen
cijose ir šiaip nuvažiuodamas 
į artimiausius miestelius, ir per 
laiškus ir rengė maršrutus ko
munistiškiems keikūnams, ku
rie irgi tik šmeižė SLA. centro 
viršininkus. Žodžiu sakant, 
viską darė ką tik galėjo musą 
Juras, kad tik daugiau apujuo
dinus, apipurvinus nekaltus 
žmones. Jo tikslas buvo Inos 
žuĮones kiiodaugiausiai išbiau- 
rnti, o paskui 
lės prašalinti ir 
bimbinius gaivalus 
Pild. Tarybą. Dirbo 
už komunistinius 
kad aniems patiems 
darbo dirbti, kasė duobę ki
tiems, bet pats Juras lik dribt 
ir įkrito į ją. Mat prilipo ožys

Juras—liepto

Keleivio” redaktoriaus drg. St.
Micheteono prakalbų marš
rutas.

Gerbiamicji:--
šią žiemų buvo tikėtasi turė

ti svečią iš Lietuvos, — IL. S. 
D. Partijos olicialį delegatą, 
kuris butu padaręs keliasdešimt 
pranešimų musu lietuvių kolo
nijos? Amerikoj.

Bet,- deja, musų Lietuvos 
vieno iš 
atitrauk- 
smarkiai

Ind-
iahn II<ar)x>r,

Penktadieny, kovo
cago, 111.

Šeštadieny, kovo
cago, III.

Sekmadieny, kovo
cago, III.

Pirmadieny, kovo
cago, III.

Antradieny, kovo 23 d., Grand
Rapids, Mieli.

Trečiadieny, kovo 24 d., Detroit,
Mieli/

ketvirtadieny, kovo 25 <1., Bo-

20

ai

do Chi-

cin

Cbi-

KARŠTOS
KIBIRKŠTYS
kurios 'Peikia Sveikatų

Santai Midy 
SUSTABDO 
SKAUSMĄ

Saugokis pamėgdžio
jimų. Pastebėk žodi 
“Midy”. Parsiduoda 
visose vaistinyČioKO.

Tel. BlvL 1 
M. WoitkW**' 

BANĮ S
AKU6ERKA

P* 
mote

rims prie gimdy- 
patarimai 
moterims

ir merginoms.
3113 Sfltli 
HaLUod St.

mo

kiiodaugiausiai
nuo viršininkys- 

savo kailio 
įsodinti į 

žmogus 
tinginius, 
neri i kėlų

Gavo
Dabar

visi tavorščiai tik slampinėja 
nosis nuleidę ir nežino ką čia 
padaryti. Girdi, na kasgi da
bar čia bus?

Kaipgi tie buržujai dryso mu
su Juruką iš Susivienijimo taip 
lengvai laukan drėbti. Sako, 
turime šaukti e.\tra Susivieni
jimo seimą ar apskričio kon
ferenciją, ar nors pereiti pei 
stabas ir auką parinkti į ap
sigynimo fondą. Aš patarčiau

savo žymesnių draugu 
ti nuo tenykščio taip 
besiplečiančio darbo. O ypatin
gai šiuo momentu, kuomet Lie
tuvos Seimo rinkimai jau čia 
pat ir kuomet inteligenlinės 
spėkos ten yra būtinai reika
lingos. Tad ir nebeišteisėta \įą 
pažadėtas mums svečias.

Be to dar, kaip mums vi
siems yra žinoma, šiais metais 
sukako 20 metą nuo pirmos 
Lietuvos revoliucijos ir musu 
L.S.S. susikūrimo. Taipgi mes 
žinome, kad LSS yra daug vei
kusi ir daug ką nuveikusi Ame
rikos lietuvių gyvenime, o taip
gi ir nemažai yra padėjusi ir 
Lietuvos darbo žmonėms ją 
kovose už laisvę.

Kadangi dėl tam 
linkybią negalėjome 
svarbias sukaktuves 
savo laiku, tad dab-ar i 
rengiamas draugui St. Micliel- 
sonui prakalbu maršrutas, kad 
atlikus tuos musą uždavinius 
ir peržiurėjus musą nuveiktu 
per tuos 20 metą darbą vai
sius.

Be to, kaip jau irgi visi žino
me, šj pavasarį bus Lietuvos 
Seimo rinkiniai. Tad reikia,

tikru a li
tas- lai p 
paminėti

.. ir yra

Penkiadieny, kovo 26 d., Bing- 
hainton, N. Y.

Šeštadieny, kovo 27 d., Edvvard- 
sville, Pa.

Sekmadieny, kovo *28 d., Wilkes- 
Barre, Pa.

cSekmadieny, kovo 28 d., vaka
re, Scranton, Pa.

Po pasirodymo šio pranešimo 
spaudoje, tuojaus prašau atsi
šaukti iš šią miestą: VVater- 
burio, Brooklyno, Nevvarko, 
Eflizabctho, Philadelphijos, Bal- 
timore, Indiana Harbor, Grand 
Bapids, Detroito, Bochesterio, 
Wilkes-Barre, Kd^ardsville ir 
Scranton. Kiti gi miestai jau 
pirmiau atsišaukė ir ten 
dalykai tvarkoje, 
ka atsižinoli iš 
spėtu atsiklausti 
atsiliepimas bus 
kovo 1 d. pietų.

♦gal šiokią tokią permainą. Tuo
met jau bus galima paskelbti 
tikrąsias datas ir kokiose vie
tose d. Michelsonas lankysis. 
Dabar tik, draugai, be jokio 
atidėliojimo praneškite mums 
ar yra tinkama diena tamstą 
miestui, kuri yra skiriama..

Prakalbas gali rengti L.S.S. 
kuopos, LDLD. kuopos, Kliu- 
bai, pavieniai draugai ir drau
gų grupės.

Pagarsinimus pasigaminsite 
patys, pagal savo norą.

Visais maršruto reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

P. k o n i s,
Glemvood Avė.,

visi 
Dabar tik be
tik dar nesu- 
miestą. Visų 

laukiamas iki 
Paskiaus bus

šį paskutinį. Parinkite auką iri kad musą draugai ir pritarė- 
pasiųskite Bimbalui arba Va
balui gerklei pašlapinti.

sakysiu, Kad šitą syki 
Piki. Taryba labai išmin- 

pasielgė. Komunistamstingai 
reikalinga, kad kas jjems per 
sprandus su rimbu tvotą. Juk 
jie tik ir dirba už diktatūrą. 
Jiems labai reikia kuoaštriau- 
sios valdžios su diktatūra, kaci 
juos kas nors suvaldytą ir su 
rimbu jiem diktuotą, tąsyk 
jie vyrai bus allright. l*ild. Ta
ryba noi*s kartą išdrys šituos 
nepit uistaburnius Jurgius su
valdyti. kad ir Ih? diktatūros, 
vien tik SLA. konstitucija, 
ir tai gana gerai. Musą Jur
giai gal šiek tiek po šitai ope
racijai susipras, kad žmonės 
ai>m«-lu<»ti. apbianroti nekaltai

jai pasistengtą šiek tiek pasi
darbuoti taip svarbiame mo
mente, kad pagelbėjus Lietu
vos socialdemokratams išeiti 
laimėtojais šiuose rinkimuose 
ir tuomi įdaryti galą klerika
lu viešpatavimui Lietuvoje.

Veikti reikia : skubiai, nes 
laiko yra labai mažai. Maršru
tas prasidės su 7 d., kovo mė
nesio ir eis sekamai:

77

reikia liautis.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd St^ Chicago
Phone Canal 2591

Sekmadieny 
būry. 

Pirmadieny

kovo 7 d., VVater- 
Cpnn.
\ kovo 8 d., Brook-

Antradiėny

Treėiadienv

kovo 9

kovo

Ketvirtadieny, kovo

d.,

10

ti.,

Newark,

d

<1.,

Phi-
Bal

Youngs-

Penkiadieny, kovo 

timore, Md. 
šeštadieny, kovo 13 

town, Ohio.
Sekmadieny, kovo 1 I d., Pitts- 

burgh, Pa.
Pirmadieny, kovo 15 d., Bidge- 

ville, Pa.

P. S. Miestai, kurie Čia nėra 
paminėti, bet norėtą rengti 
prakalbas, yra prašomi atsi
kreipti anksčiau minėtu adre
su. Nes mat gali pasitaikinti 
spragą dėl vienos ar kitos prie
žasties. —P. B. B.

VALET ,
AmoSirop 

Razor
Z3*. Pasiga-

landa 
pats

mirt ton Mir>r •J*®"'" 
tlrtM rr AMD MJ U f© YOOR MUK Ei

(pnsirmers (onipaiĮy w 
r hj>M -5«-8UII.DIN0 MATEOi

^nsumers ©mpany^-
there’s a (onsumers yard in your neighborhood

GEROS ANGLYS DASTATOMOS
Tikrai žiūrėkite kokias anglis jus perkate. Kiekvienas tonas 

Anglių arba Koksų, kurios perkate iš Consumers Cdmpany, yra 
parduodama su garantija gerumo ir pilno svorio.

Apžiūrėkite savo anglių sandėlį šiandien ir suteikite mums 
telefonu savo orderj. Nelaukite kol užeis dideli šalčiai.

Phone FRANKLIN 6400*' ’ ■ / , 
(onsumers (ompany

Anglys -- Coke — Ledas - Namu Materiolas
“Randasi Vienas Consumers Sandelis Jūsų Apielinkėj”

štili yra karštos kibirkštys kurios Teikia Sveikatų, 
kuiios gali pagelbėti kiekvienam žmogui kenčian
čiam nuo kosulio arba slogų, turėtų vartoti tuojau 
ir sustabdyti, kol dar neišsivystė j labiau pavojin
gas ligas.

SEVERA S ANTISEPTOL
Užkimšimas ir gerklės skaudėjimas nuo slogų ga
li būt greit prašalinamas jei tinkamai prižiūrėsite. 
Tiktai vartokite Severa’s Antiseptol ir pastebėkite 
kaip greit tos ligos pranyk^. 35c ir 50c.

SEVERA’S COLD & 
GRtP TABLETAI

Kam leisti slogoms ju
mis kankinti, kuomet 
jas galite prašalinti su 
Severa’s Cold ir Grip 
Tabletais, Neprašalin
dami greit kosulio ir 
slogų gali pasidaryti 
pavojingos pasekmės. 
30 centų.

6822 Mirčių Nuo 
Užkimančio Kosulio

BANDYK SEVERAS 
COUGH BALSAM

Greitas būdas dėl pra
šu! inimo negęistino ko
sulio, tai vartokit Se- 
vera’s (,’ough Balsam. 
Jis* ne tiktai džiovina 
ir prašalina skausmus, 
bet 
mą,

. Ii, 2.5c

Užkinkantis kosuly.-, yra labai ne
paisomu kūdikių liga ir vienu iš pa
vojingiausių- ligų. Raportuojama, 
kad j vienus metus miršta 6822 kū
dikiai Jungtinėse Vai. Vijose nuo tos 
ligos. Nėra gyduolių nuo užkiman- 
čio kosulio, bet pagelba gali būt su
teikiama ir laikas tos ligos gali būti 
sutrumpintas. Koletas lašų Dr. 
Drake’s Glessco palengvins kad ir la
bui smaugianti kosulį, o duodant re
guliariai, suteiks labai greitą pasvei
kimų. Jis yra rekomenduojamas gy- 
'dytojų ir pardavinėjamas aptiekose 
kaipo pilnai užganėdintais, 50c. bu
telis visur.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

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

Nedėlioj 9 iki 12 ryto
L Akiniai $5 ir augščiau 1

W. F

rašai ina niežieji-
ruris gimdo kosu- 

ir 5()c.
Reikalaukite A pliekoje Pirmiausiai

Sėvera ( o. Odar Rapids, la.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai 

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1819

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuoss. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiėiams.

JOHN KUGHINSKAS
I.AWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Soredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 1O x-y±o ilci 1 v. ų>. g>-

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. TVashington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3895

Tel.

3241

ADVOKATAS
8. La Saite St., Room 2001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
Pėtnyčios.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946 

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Kepublic 9600 
—

j. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

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

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

______________ 7... . ...... -■>

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

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 popieras.

f .
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šį kuponą kasdieną'ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto- 
tj, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

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

...................................................... Atkirpk čia ............... ......................................  
Data: Vasaris 24, 1926

PRESENT FOR F<ĘJJ£f^f\r1pM3 \

UNITED PROFITS
SENDJPVjfĄttt

^kREMlįlltSTATlON
Krepai d to

RING CORPORATION

Mrs. MICHNIEV1GZ-VI0IKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yarde 1119
Baigusi akute- 

kolegiją; 
praktika- 

vusi rcnnsyl 
v.inijoji ligon 
bučiuose. Sąži ’’ 4^
ningai patar I 
nauja, visokio- ®
s. ligos. prW J M
gimdymą, Luke H 
gimdymo b poMk 
gimdymo.

LTž dyką pa- KB* . f V*. 
tarimas, dar irM^O* k 
kitokiuose rei-HT^ ’ fl 
kaluose -r MM
rims ir mergi

kreipki Rų į įm
tės, o rasite Pa ■ A 
gelbą. D

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo lt iki 12 vai. ryte, nuo 2 tiri 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan- 1 

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 288G

► ■ -------------------------- "1 ■ - ■ —J

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
o

Telefonas Boulevardil989
DR. S. A. BRENZA

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

4G08 Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, IU.

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

rz i ji nuo 9 ikt I I vai. ryte; V alanaos j nuo f, q Val. vakare

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

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

8421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletini Šviesa ir diathermia 
. Į - ........................ — /

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Westem Avė.
Valandos: 

iki 9 vai. vakare. . .ŽXgXXXXXYXYXXXXXXXYXYXXTXYnuo 10

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. ResM 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

f .... ..  ....... . ........... ....
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVYS DENTISTA3 

4712 So. Ashland Ave^ 
near 47th Street 

CHICAGO

Res, 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 «o. Halsted St„ 
Cbicago, III.

***DR. HERZMAN-^
—IŠ RUSIJOS-

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
I)rexel 095f

Boulevard 41M

3235 S. Halsted St
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonai* i

Telephone Yards 091)4

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

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

arti 81 st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
daliomis ir šventadieniais 1O-----12

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

Optometrtrt
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. F. A. DULAK 
Specialistas Gydyme 

Akių, Ausų, Nosies ir Gerkite 
Ofisas: 1053 Milwaukee Arenas 

kamp. Noble St. Tel. Armitage 0664. 
Vai. i 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 8 sak. 

Nedėlioj 10 iki 12 dieną.
Rezidencija: 2850 Logan Blvu. 

Tel. Bclmont 1217.

I Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. R. Hftdley, Lkensed 
710 West 18th St„ Chicago, IH

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

- - - -_______________

WENNERSTENS
Bohemian Type

MALT and HOPS Combined



JAUJ8EHO5
the 1 ithuanian Daily Newe 

f abi i che d Daily £xcept Svnthy

18.00 
$7.00 
M.00 

8c.

CdRor P. GBUIAJTIS______
1739 Soatb Halstsd Street 

Cbksffo, III.
Tekjkose Rooaevelt 8SM

Subscription Ra tesi
per year in Canada.
per year outside of Chicago.
per year in Chicage.
per copy.

Entered as Second Class Mattel 
March 17th, 1914, at the Post Office 
>f ’hieago, II!., under the act of 
Mtatb 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, ii skiriant 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas i Roosev*lt

DARBO PARTIJA APSIVALĖ NUO KOMUNISTŲ

TRYS KUOPOS, KURIOS RĖMĖ KOMUNISTUS, 
IŠMESTOS

LIETUVIŠKŲ KOMUNISTŲ MELAS

DARBININKAI KOVOJA NE PRIEŠ KOMUNISTŲ 
NUOMONES, BET PRIEŠ JŲ DARBUS

Nesąžiningas šmeižtas
Paskutiniame savo suvažiavime Anglijos Darbo Par

tija nutarė didele balsų dauguma ne tiktai nepriimti j 
partiją komunistų organizacijų, bet ir pašalinti atskirus 
komunistų partijos narius iš Darbo Partijos.

Neužilgio po to suvažiavimo Darbo Partijos valdyba 
(Nacionalis Ekzekutyvis Komitetas) išsiuntinėjo visiems 
partijos skyriams laiškus, reikalaudama, kad tas suva
žiavimo nutarimas butų išpildytas. Jisai tapo išpildytas 
beveik visų partijos skyrių, tik trys vietinės Darbo Par
tijos kuopos atsisakė jį pildyti.

Todėl Darbo Partijos valdyba, susirinkusi šio mėn. 
pradžioje Londone, nutarė tas tris kuopas išbraukti. Jų 
vietoje bus suorganizuotos naujos Darbo Partijos kuo
pos. Tuo budu Anglijos Darbo Partija visiškai apsivalė 
nuo komunistinio gaivalo.

šitą faktą mes pranešame, kad lietuviai darbininkai 
matytų, kaip didžiosios politinės darbininkų organizaci
jos Europoje žiuri į komunistus. Jos žiūri j juos ne kaipo 
į darbininkų klasės reikalų gynėjus, bet kaipo į darbinin
kų priešus. ’j

Anglijos darbininkai ilgą laiką iabiaus toleravo ko
munistus, negu kitų Europos šalių susipratęs proletaria
tas. Ir tai dėl tos paprastos priežasties, kad Anglijoje ko
munistai niekuomet nebuvo stiprus ir nebuvo įsipykę or
ganizuotų darbininkų masėms. Vidutinis Anglijos darbi
ninkas žiurėjo į komunistus, kaipo į “kreizevotus”, bet 
niekam nekenksmingus gaivalus. Tiktai kai apie pradžią 
1924 metų susidarė Anglijoje MacDonaldo kabinetas ir 

•kai komunistai, lyg iš proto išsikraustę, ėmę jį drapstyti 
purvais; kai paskui konservatoriai pavartojo komunistų 
propagandą, kaipo įrankį diskredituoji darbiečių vald- 

tiktai tada Anglijos darbininkai pamatė, kad ko
munistų intrygos yra darbininkų judėjimui pavojingos.

Dar Iabiaus Anglijos darbininkai įtūžo ant komunis
tų, kuomet šie ėmė drumsti vandenį profesinėse sąjungo
se (unijose). Visą savo murzinumą komunistai parodė 
garsiam jam unijų kongrese Scarborough. Nuo to laiko 
organizuotieji Anglijos darbininkai pradėjo imti juos j 
nagą, ir, kaip matome, ima be pasigailėjimo.

Dar tik šiomis dienomis vienas lietuviškų melagių 
čempionas parašė tūlame komunistiniame šlamšte, kad 
komunistų priešai Anglijoje nepajėgią su jais apsidirbti. 
Savo viernoms davatkoms jisai pasakojo:

“Atsimenat, kad iš Anglijos Darbo Partijos buvo 
nutarta šluot komunistus ir kaip džiaugėsi iš to men
ševikai? O kas iš to išėjo? Iš 615 organizacijų, iš ku
rių susideda Darbo Partija, tik 30 organizacijų bal
savo už tai, kad prašalinus komunistus. Gi 120 orga
nizacijų balsavo prieš. Kitos organizacijos tyli, bet 
komunistų lauk nevaro. Tuo budu Liverpoolio kon
greso nutarimas yra negyva raidė”.
Faktas gi yra, kad iš 615 organizacijų tik 8 atsisakė 

mesti lauk komunistus, ir šitos 3 organizacijos tapo pa
čios išmestos iš Darbo Partijos!

Jus dabar matote, kaip “informuoja” savo aklus pa- 

sekėjus lietuviški raudonieji biznieriai.

Prieš komunistus veda griežtą kovą taip Anglijos, 
taip kitų šalių susipratę darbininkai ne dėl to, kad komu
nistų pažvalgos yra skirtingos. Dauguma didžiųjų socia
listinių Europos partijų yra labai tolerantiškos linkui 
įvairių nuomonių. Toms partijoms priklauso šimtai tūk
stančių ir net milionai narių, todėl negali būt nę kalbos 
apie tai, kad visų partijos narių nuomonės butų vienodos. 
Del nuomonių skirtumų socialistinės partijos nekelia vai
dų nei savo viduje, ųpi su pasaliniais žmonėmis. Del nuo
monių skirtumų eina ginčai, diskusijos, bet ne peštynės.

Bet su komunistais darbininkų partijos kovoja dėl to, 
kad jie elgiasi nepakenčiamu būdu. Jie šmeižia atskirus

NAUJIENOS,- UEICBgO,’ ffl.
■ 1 —1 ■■ ...... ................................................."■ 111.............. . ....... . — ■" .....................—   ■  ............... ..................... ........ .... ' I ■ " '■

t lucaKoje0-^*??-1110 kainlf [darbininkų veikėjus; jie skleidžia miniose melus; viso-
Metams .........  —.......... >8.00 kiais blofais ir humbugais jie apgaudinėja mažiaus pro-

2jS taujančius darbininkus; įsiskverbę į darbininkų organi-
JZZZ*— zaciją, jie kursto narius prieš vadus ir sudemoralizuoja,

Chleagoje per neilotoju«t
viena *’pya------------------------- 13c nistai elgiasi dėl to, kad jie tarnauja ne reikalams tos ša-
Minedui 7ic lies darbininkų, kur jie veikia, bet Maskvos interesams.

Suvienytose Valstijose, ne chicagoje, Maskva viso pasaulio komunistų vadus šeria, ir dėlto jie 
Mėtomi**^ ______ $700 yra niekas kita, kaip tiktai rusiškos valdžios agentai-pro^
Pusei metų ................-......  8.50
Trims mėnesiams . ................ - 1.75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui ______ .75

Lietuvon ir kitur uiaianluose.
(Atpiginta)

Metams .... .......     >8.00
Pusei metų .............     4.00
Trim* mėnesiams ______   2.00
Pinigus reikia siųsti paėlo Money

orderiu kartu su atsakymu.

užnuodija visą organizacijos gyvenimą. Ir šitaip komu-

vokatoriai.

Yra kvailystė manyt, kad jeigu kuri valdžia užsidės 
“komunistišką” “leibelį”, tai jos šnipai bus doresni ir šva
resni, negu kokios nors kapitalistinės valdžios. Šnipai yrą 
visuomet šnipai. Dabartinės bolševikiškos črezvyčaikos 
(Čekos) nariai yra tokie pat niekšai, kokie buvo senieji 
caro žandarai, Azefai, Zubatovai ir kiti tos rųšies ele
mentai.

O betgi Rusijos čekistų darbai yra komunistams idea
las! Kiekvienas jų yra šventai įsitikinęs, kad tokiu pat 
budu, kokiu tie Rusijos darbininkų budeliai “vykina ko- 
munizfną”, reikią ir jiems elgtis. Todėl jokio teisingumo 
(r jokio padorumo apsiėjime su kitaip manančiais darbi- 
mųkais jie nepripažįsta.

Štai delko darbininkų organizacijoms ir tenka su ko
munistais kovoti. Apsivalyt nuo komunistų darbininkų 
organizacijai yra taip pat svarbu, kaip sveikam kunui ap
sivalyt nuo užkrečiamos ligos perų.

L

• “Naujienų” 33 N-r. iš vasario 
9 d., š. m., pastebėjau Susivieni
jusių Worcesterib Lietuvių 
Draugijų valdybos labai nesąži
ningą šmeižtą, paleistą mano ir 
visos SLA. , Pildomosios Tary
bos vardu. Mano giliausiu įsiti
kinimu, šitas šmeižtas yra eili
nis Worcesterio komunistinių 
politikierių žygis prieš SLA. 
Pildomąją Tarybą, nes jame ne
tik nėra nei krislelio teisybes, 
bet net iškraipomi mano žodžiai, 
ko jokia sąžiningas žmogus nie
kuomet nedarys. Kuomet mane 
ir visą Pildomąją Tarybą puola 
komunistinė spauda, tai nekrei
piu jokios domės, nes visa eilė 
įvykių liudija, kad komunisti
niai laikraščiai tik tani'ir leidžia
mi, kad šmeižtų ir niekintų kitų 
įsitikinimų žmones. Bet kuo
met tokį šmeižtą talpina rimtas 
laikraštis, kokiu aš laikau “Nau
jienas”, tuomet matau būtino 
reikalo tą visą dalyką paąiškinti 
ir atitaisyti minimą šmeižtą. 
Todėl pasitikiu, kad gerbiamoji 
“Naujienų” Redakcija išspaus
dins artimiausiam savo laikraš
čio numery šį mano paaiškini
mą.

Pirmiausiai noriu pastebėti, 
kad minimo šmeižto autoriai pa
sielgia labai nesąžiningai ir ne
džentelmeniškai, kuomet jie tik
rina, kad aš “Tėvynės” 41 Nr., 
p. m., rašiau, kad SLA. paskolą 
yra davęs “Worcesterio komu
nistams”. Minimame “Tėvy
nės” N. buvo tik pakartotas ma
no paaiškinimas į “Naujienų” 
užmetimus delei SLA. invest- 
mentų, kuris visu pirma tilpo pa
čiose “Naujienose”, ačiū jų Re
dakcijos bešališkumui. Tame 
savo paaiškinime norėdamas 
įrodyti, kad SLA. paskolos duo
damos neatsižvelgiant j jokias 
politines žmonių pažiūras, tarpe 
kitko buvau suminėjęs ir pasko
lą Susivienijusioms Worceste- 
rio Lietuvių Draugijoms. Kas 
liečiasi komunistų, tai štai kas 
tenai pasakyta: “Jei pažvelgsi
me į paskolas, tai matysime, kad 
jų buvo duota net tokioms ben
drovėms, kurias valdo komunis
tai, pavyzdžiui, Worcesterio Lie
tuvių Suvienytoms Draugijoms 

buvo paskolinta $8,000”.
šitai sakydamas, romiausi 

tuomi, kad man besilankant 
Worcesteryje pereitais metais 
SLA. 57 kuopos reikalais, tiek 
tautininkai, tiek ir bebartyviai 
žmonės ir net vienas socialistas 
tikrino, kad Susivienijusių 
Worcesterio Lietuvių Draugijų 
nuosavybę kontroliuoja - Lie
tuvių Svetainę valdo komunis
tai, nes minimos įstaigos valdy
boje yra patys komunistai ir jų 
ištikimi pritarėjai. Taipgi ir 
apie minimą paskola daugiausiai 
man kalbėjo p. J žalimas, kurį 

man perstatė vietinių komunis
tų lyderiu. Šitais daviniais rem
damasis, aš ir padariau aukščiau 
pacituoti} pareiškimą, kad mini
mą draugijų susivienijimą kont
roliuoja komunistai. Bet tas 
dar nereiškia, kad jau galima į 
mano lupas dėti svetimą sakinį 
ir tikrinti, kad aš sakęs, jog “ta 
paskola, duota Worcesterio ko
munistams”, • kaip tatai daro 
mano oponentai. Ir jei aš kly
dau taip sakydamas, tai juk mi
nimi žmonės galėjo tuojaus kul- 
tu ringu ir džentelmenišku budu 
tatai atitaisyti tuojaus po to, 
kai tas mano straipsnis tilpo 
“Naujienose” ir “Tėvynėje”, ir 
aš bučiau buvęs jiems labai dė
kingas už tokį pasielgimą, nes 
man labai nemalonu būti netei
singam linkui kitų draugijų. 
Bet jie to nepadarė ir, išlaukę 
arti pusės metų ir kuomet atėjo 
jiems reikalingas momentas, 
štai išeina net su šmeižtais prieš 
mane ir visą Pildomąją Tary
bą.

Pranešimas, kas sudaro Susi
vienijusių Worcesterių Lietuvių 
Draugijų įstaigų, dar neužtikri
na, kad jos negali valdyti komu
nistai. Mes, labai gerai žinome, 
kad ir pats Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje yra grynai pa
šalpos, apdraudos ir labdarybės 
organizacija ir jo kuopose suda
ro didelę didžiumą rimti įvairių 
pažiūrų žmonės, o vienok dauge
lyje kuopų tik mažumą suda
rantieji komunistai jas valdo. 
Puikiausiu pavyzdžiu yra ta pa
ti SLA. 57 kuopa iš Worcester, 
Mass., kurioje priguli apie 600 
narių, — tačiau kuopą valdo ko
munistinio nusistatymo žmonės, 
kurie vargiai sudaro ir šimtą 
narių. Taigi prigulėjimas bent 
kokių žmonių prie vienos ar ki
tos draugijos dar nėra jokiu už
tikrinimu, kad tie žmonės ir val
do draugijas. z

Kalbant apie antrąjį kaltini
mą, kad SLA. Pildomoji Taryba 
atšaukė paskolą Susivieniju
sioms Worcesterio Lietuvių 
Draugi j omą, tai yra stačiai me
lagingas ir nesąžiningas kaltini
mas. Kaip jau minėjau, dau
giausiai kalbėjau tos paskolos 
reikalu su p. žalimu, nors teko 
kalbėti ir su kai kuriais kitaįs 
tuo reikalu užinteresuotais 
žmonėmis. Vienok niekam ne
daviau jokio užtikrinimo, kad 
paskola bus pailginta. Sakiau 
tik, kad toji paskola, mano su
pratimu, y;a pilnai saugi ir to-, 
dėl nematau priežasties, delko 
ji negalėtų būti pailginta ant 
toliaus. šitai sakiau ir SLA. 
Sekretorei ir Iždininkui, ku
riems pavesta atnaujinti pasko
las jau seiliaus Pildomosios Ta
rybos nustatytomis sąlygomis, 
ir visą laiką maniau, kad minima

[Pacific and Atlantic Photo]
Charles Ponzi, žinomas Bosto

no prigavikas, kuris nesenai ta
po iš kalėjimo paliuosubtas, vėl 
pateko Floridoj bėdon. Jis ta
po areštuotas ir atiduotas teis
mui už žmonių prigaudinėjimą.

paskola yra atnaujinta. Ir kuo
met Pildomosios Tarybos suva
žiavime Sekretorė pranešė, kad 
Susivienijusios Worces terio Lie
tuvių Draugijos atmokėjo pas
kolą, labai nustebau, ir tik paaiš
kinus Sekretorei visą reikalą, 
supratau, ’ kodėl taip padaryta, 
t. y. atmokėta paskola, kurią 
taip labai norėjo gauti minima 
įstaiga.

Ir visas tas reikalas štai ka' 
me gludi: SLA. Pildomosios Ta
rybos yra patvarkyta, kad visos 
didesnes paskolos, pirmo morgi
čio teisėmis teikiamos, įimtų ir 
tą sąlygą, kad kasmet butų at
mokama tam tikra dalis pasko
los per tą laiką, kokiam pasko
la yra suteikiama. Mažesnes 
paskolos duodamos pirmam ter
minui be šios sąlygos, tačiau pa
skolą atnaujinant jau reikalau
jame irgi minimo atmokėjimo. 
Kiek aš atmenu, tai tokį patari
mą mums davė nekurie Valstijų 
Apdraudos Departamentai, nes 
paskola tik tuomet skaitosi pil
nai saugi ir nuosavybė biznio 
pagrindu vedama, kuomet savi
ninkas gali nors mažą dalį pas
kolos į metus atmokėti. Tai yra 
grynai biznio reikalavimas.

Taigi kuomet Susivienijusių 
Worcesterio Lietuvių Draugijų 
vardu pirmininkas J. J. Kala- 
\auskas ir sekretorius Stasys 
V. Bakanauskas balandžio 21 d., 
1925 m. kreipėsi į SLA. Centrą, 
prašydami paskolą prailginti, 
tai SLA. Sekretore, p-lė Jurge- 
iutė, vardu Pildomosios Tary
bos jiems atsake ir, kas liečiasi 
paskolos, štai kokį pareiškimą 
padarė:

“Priėmiau Tamstų laišką, 
kuriame klausiate pailginimo 
Worcesterio Lietuvių Draugi- 
j ų paskolos ir šiuomi pranešu, 
kad paskolą sutinkame pail
ginti su ta išlyga, kad atmo
kėsite nors po $1,000 kas me
tas per sekančius tris metus.

“Jeigu Tamstos sutinkate 
su musų išlygomis, tai malo
nėkite kreiptis prie advokates 
Šilinienės, Boston, Mase., o ji 
praneš, koki dokumentai rei
kalingi išpildyti paskolos pail
ginimui.”
Į šitą laišką minimi žmonės 

nieko neatsakė ir iki šiai dienai. 
Iii tik gegužes 21 d. 1925 m. tū
las p. George R. Stobbs^ pasisu
kęs esąs Susi v* W. ‘Lietuvių 
Draugijų advokatas, pareikalavo 
grąžinti SLA. Centro1? esamus 
pirmo nhorgičio dokumentus, nes 
esą yra nutarta Susivienijimui 
paskolą atmokėti.

Akyvaizdoje šitų faktu ir sa
kau, kad Susivienijusių Wmxies 

Į terio Lietuvių Draugijų valdyba 
sužiniai paleido nesąžiningą 
šmeižtą prieš mane ir prieš visą 
SLA. Pildomąją Tarybą. Ir ka
dangi tik komunistinės “kultū
ros” išauklėti žmonės tegali pa
sižymėti šitokiais nerimtais ir 
nesąžiningais darbais, todėl irgi 
sakau, kad tai yra eilinis komu
nistinių politikierių žygis prieš 
SLA. Pildomąją Tarybą. Vadi
nasi, patys paskolos neėmė ir 
dabar šmeižia mane ir kitus 
SLA. Pildomosios Tarybos na-, 
rius, kad mes padarėme jų įstai
gai nuostolių naujos paskolos 
užtraukimo reikalu.

Baigdamas noriu priminti, 
kad aš nė trupučio neabejoju, 
kad minimi žmonės tiksliai ne
ėmė paskolos iš Susivienijimo, 
kad turėjus progos šmeižti SLA. 
Pildomąją Tarybą. Jei jiems 
butų rūpėję gauti paskolą iš 
SlyA., tai jie butų bent atsakę į 
aukščiau pacituotą SLA. Sekre
torės laišką ir butų paaiškinę, 
kad jie negalį atmokėjimų tuo 
tarpu daryti. Ir jei jie butų ši
tai padarę ir padavę rimtas 
priežastis, delko negali atmokė
ti bent po $1,000 į metus mini
mos paskolos, tai užtikrinu, kad 
Pildomoji Taryba butų pada
riusi išimtį ir minimai įstaigai 
butų buvus suteikta paskola 
dar trims metams be reikalavi
mo jokio atmokėjimo per tą lai
ką. ^tekretorė negalėjo kitaip 
pasielgti, kaip tik pildyti Pildo
mosios Tarybos patvarkymą pa
skolų atnaujinimo reikalu. Bet, 
sakau, jei butų minimi žmonės 
paaiškinę, delko negali per se
kamus tris metus atmokėjimų 
daryti, tai be mažiausios abejo
nės paskola butų atnaujinta se
nomis sąlygomis. t »,

Tai tiek yra vertas šitas Wor- 
cesterio komunistinių politikie
rių burbulas prieš SLA. Pildo
mąją Tarybą. Man nuostabus 
tik tas faktas, kad atsiranda 
žmonių, kurie drįsta šitokiu bū
du kovoti prieš jiems nepatin
kamus žmones. Juk ir šitą 
šmeižtą paleido tie patys žmo
nės, kurie vedė reikalus mini
mos paskolos atnaujinimo klau
simu ir visą dalyką kuogeriau-
šiai žino. »

SLA. Prezidentas
SL Gegužis.

REDAKCIJOS ŽODIS
Įdėję šitą p. St. Gegužio pa

aiškinamą, mes • norime dabar 
paklausti Worcesterio Lietuvių 
Draugijų komiteto, kodėl jisai 
ras? netiesą apie tą paskolą iš 
S. L. A.?

Komitetas savo “skundo re
zoliucijoje” tvirtino, kad S. IL. 
A. Pildomoji Taryba “atšaukė” 
paskolą Susivienijusioms Wor- 
cesterio Lietuvių Draugijoms, 
o tuo tarpu iš p. Gegužio pa
aiškinimo matyt, kad pačios 
draugijos nesistengė paskolą 
atnaujinti. Draugijų komitetas, 
nedavęs net atsakymo į S. L. 
A. sekretorės laišką, kuriame 
buvo pranešta paskolos atnau
jinimo sąlygos, pareikalavo at
gal morgičio dokumentus ir 
paskolą atmokėjo!

Akivaizdoje šitokių faktų 
reikia pasakyt, kad Susivieni
jusių Worcesterio Lietuvių 
Draugijų komiteto pareiškimas, 
jogei S. L. A. Pildomoji Tapyba 
atšaukusi paskolą, yra, iš tie
sų, niekas dauginus, kaip be
gėdiškas melas ir visuomenės 
klaidinimas.

Mes nežinome, kas yra kal
tas, kad tas melas pateko į 
Worcesterio draugijų komiteto 
rezoliuciją. Galimas daiktas, 
kad visas komitetas nė nežino 
jo tikros tiesos ir buvo kokio 
nors tbesąžiniško melagiaus ap
gautas. Bet komiteto nariai po 
tuo melu padėjo savo parašus, 
ir 'todėl ant jų puola atsako
mybė prieš visuomenę!

Pasirašydami po ta melagin
ga rezoliucija ir išsiūti nedarni 
ją. laikraščiams, jie suklaidino 
tūkstančius žmonių, gyvenančių 
įvairiose kolionijose. Prieš lai 
mes keliame griežčiausią pro
testą ir reikalaujame, kad Wor- 
ceslerio draugijų komitetas pa
siaiškintų, kode! jisai taip pa 
sialge.

Trečiadienis, Vasaris 24, ’26

Aną kartą, kai mes gavome 
to komiteto “skundo rezoliuci
ją”, mes jau buvome priversti 
išreikšti savo pasipiktinimą ne
švaria rezoliucijos kalba. Bet 
mes tuomet dar nemanėme, 
kad kalbamasai komitetas gali 
skelbti savo oficialiam nutari
me ir visai nebūtus dalykus! 
Mums rodėsi, jogei jisai karš
čiuojasi ir koliojasi dėlto, kad 
jam, iš tiesų, buvo padaryta 
kokia nors skriauda.

Dabar gi pasirodo, kad jo 
“skundui” nebuvo jokio pagrin
do!

Kada asmens, kalbantys, kai- 
|M) oficialiai draugijų įgalioti
niai, ir kontroliuojantys svar
bią visuomenės įstaigą (Lietu
vių Svetainę), daro tokius me
lagingus pareiškimus publikai, 
tai jau yra nepakenčiamas da
lykas. Kuo žmonės po to gali 
tikėti?

Worcesterio draugijų komi
tetas labai karštai gynėsi nuo 
įtarimo jo “komunizme”. Daba; 
jisai turi progos parodyti, kad 
jisai tikrai nesielgia taip, kaip 
komunistiniai chulganai, ku- 
liems melas ir šmeižtas yra 
kasdieninė duona. Jeigu jam 
rupi tiesa, tai tegul jisai per 
visus tuos laikraščius, kuriems 
buvo pasiųsta jo rezoliucija, 
atšaukia savo nedorą prasima
nymą prieš SLA. viršininkus 
ir pasiaiškina, kodėl jisai davė 
savo vardą panaudot besąžiniš- 

visuomenės klaidinto
jams!

'f t ‘ ■ I

Redakcijos Atsakymai
VVorcesterio S-sių l)r-jų Ko

mitetui: -Suvartoti negalėsime. 
Tai yra vien tik asmeniniai Tė
vynes redaktoriui adresuotas 
laiškas ir spaudai jis netinka.

Gaukit 6% už jūsų 
taupymus

Jus galite padvigubinti 
savo dolerius j mažiau kaip 
12 metų jvestuodami j 6% 
Pirmų Morgičių įr Bonų j 
Real Estate.

Beveik per 14 metų lietu- 
viai^vestuoja labai saugiai 
šioje bankoje ir M r. Čaikaus- 
kas musų Lietuvių Depart- 
mente, maloniai išaiškins 
jums kaip jus galite jvestuo- 
ti savo pinigus su dideliu 
pelnu.

Atsilankykit šiandien arba 
šį vakarą.

Bankas atdaras nuo 9 ryto 
iki 8 vakaro.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35th Street
STIPRUS’ VALSTIJINIS 

BANKAS

Resursų virš $11,000,000.00 
Atdara šj vakarą nuo 

6 iki 8 vakaro

■■■mum I

& Gulbranann Trade Mark 

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDR1K, 

3343 So. Halsted St,
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Roselando Draugai

J. F. BADŽIUS

1271

Elzbietą

Kaina 45 centai
Galima gauti

BILLY’SJUNCLE

iškilmės
Liuosy-

mano 
užga_

S MO UJOMbEfc 
tlkib IT 

u TOUGU —

Liekame nuliūdę,
Dukterys Išmina ir Stella

H. Pe»civai Dodge naujai pa
skirtas Amerikos ambasadorius 
Danijai.

. Lietuvos nepriklausomy 
bes apvaikščiojimas.

< BtT TH’ BUTCVtefc
HAb TO W«V
THIUG OVT U)WVX

A •!

. UEY &nxY!

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

Dr. P. P. SIMAITIS
Naprapatas, Instrukto
rius
Ir Specialistas 
tinės Valgių Chemijos

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Kūno Kultūros
Mais-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
Atėjo labai įdomus nu

meris Kultūros No. 1.

Tel. Republic 8185

Paul Hanuska 
6653 So. Claremont Avė. 

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

Phone Boulevard 5203
Privatjniai Ambulansai

I. J. ZOLP •

Pigiausis Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patarnauju geriau 
ir pigiau negu kiti, todėl, kad pri
klausau prie grabų išdirby.stės.

OFISAS: SKYRIUS’:
668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St. 
Tel. ( anai 6174 Tel. Blvd. 4063

Chicago, III.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th St., Chicago

< -YOU«. X 
FALŠE TEETH 
ARE. OM TU’

Šiandie didelės iškilmės 
Bridgepoite

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

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

iki 9:30. Nędėlioj nuo 2 iki 4:80 
Phone Canal 0464

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
Pohnc Boulevard 7589

IZIDORIUS STllPARAS
Mirė Vasąrio-Feb. 22 d., 6:00 

vai. ryte, 1926 m., sulaukęs 40 
metų amžiaus. Paėjo Raudėnų 
valsčiaus, Šiaulių apskričio. Pa
liko nuliudime moterį Petronėlę 
ir dukterį Zofiją. Brolį Antaną 
Boston, Mass. Lietuvoj brolį 
Stanislovą ir seserį.

Laidotuvės įvyks Vasario 26 
d., penktadienio ryte, 8:30 vai. 
iš namų 3437 Ix>we Avė. į Tau
tišką Bažnyčią, Union Afe. ir 
35th St., iš tenais j Lietuvių 
Tautiškas kapines. Meldžiame 
gimines, pažįstamus ir draugus 
dalyvauti laidotuvėse.

Liekame nuliūdę,
I 

Moteris Petronėlė ir 
Duktė Zofija. S. D. LACHAWICZ

Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place g| 

Chicago, III.
Patarnauja laido- 

tuvčse kuopigiausia || 
Reikale meldžiu at- 1^0^. 
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti. '

Tel. Cunal 
ir 2199

ANTANAS VALANT1EJUS
Mirė Pirmadieny, Vasario 22 

dieną, 8:15 valandą po pietų, 
1926 m., sulaukęs 38 metų am
žiaus; gimęs Kauno rėd., Tau
ragės apskr. ir parap., Pipailių 
kaimo, palikdamas dideliame 
nuliudime savo mylimuosius ir 
mylinčius moterį 
pu tėvais Rusimaitę, seserį Ago
tą, dėdę Jokūbą Valantiejų. 
Lietuvoj brolį Prancišką ir bro
lį Joną Kanadoj. Dabar randa
si prirengtas j paskutinę kolio- 

’nę, namuose 3814 So. Kedzie 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Ketvirtadie
nį, Vasario 25 d., 9 vai. ryte iš 
namų į Šventos Agnieškos Pa
rapijos Bažnyčią, (39th St. ir 
Washtenaw Avė.), o iš ten bus 
nulydėtas į Švento Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sesuo, Dėdė ir Broliai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

KLEMENCAS' šLAPfiTIS
Mirė Vasario 23 d., 1926 m., 

sulaukęs 44 metų amžiųąus. Ve
lionis paėjo Andrejavo valsč., 
Kretingos apskr. Paliko dide
liame nuliudime dvi dukteris 
Emma ir Stclla.

Laidotuvės atsibus Vasario 
27 d., 9 vai. ryte iš namų 8628 
So. Union Avė. j Tautišką Baž
nyčią, iš tenais j Tautiškas ka
pines.

Visus gimines ir pažįstamus 
meldžiame dalyvauti laidotuvė-

Pagydo PENE- 
SAIDES, “Gal- 
S’tones” (ak mė
lis tulžyje).
t)-Be operacijos, 

lygipai be pa-
1 vojarus ligonio 
gyvybei.

skausmo.
išgąščio.
jokio pa-

AKIŲ LIGAS

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

sta? t
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius 

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

nepriklausomybčs
Minėtos
lietuvių

Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

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

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pieitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuotame visa siv'o darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street 
Neto). Asbjand Avė.

ciai su
kviečia 
ruošė.
Teatras neapseina be re

FRANCUZISKAS 
'SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškus

VYRŲ IR MOTERŲ 
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

J. Šimkus,
B r. Linkevičius, Vaičkaus 

Dramos Teatro narys,
S. Liutkevičienė,
P. Mengelienė ir k.

Kad tas gražus veikalas bu
tų kuogeriausia suvaidintas, Ra 
teliečia! pasikvietė talkon ir ge
riausia chicagiečių artistę-mė 
gėją P. Petraičiutę-Mįller, ku

Pereitą penktadienį, vasario 
19 d., Cicero lietuviai tikrai iš
kilmingai apvaikščiojo 8 me
tų Lietuvos 
sukaktuves, 
jvyko vietos 
bes svetainėj.

Pirmiausiai
pristatė Chicagos Jaunuolių 
Orkestrą, kuris Lietuvos himną 
ir dar porą veikalų tikrai vy
kusiai sugrojo. KaUiėtojų buvo 
su vakaro vedėju 
riausiai tur būt 
niaus Vadavimo 
įlinkas p. Rodis 
konsulas p. Žadeikis"I • dis 
dalvku
Taipjau davė kredito p 
šui už Jaunuolių 
sak jo, esame 
Amerikoj, kad 
randasi, kaip p. 
ma tikėtis, kad 
tautės ir t. t.

Vienas čecho-slovakas (vardo 
nrįsitėmijauj kall/edanias *pa- 
sakė, kad lietuviai yra kultū
ringi žmonės, kad ir čia, Ame- 

kas

šiandie vakare Bridgeporte 
bus didelės iškilmės. Visas 
Bridegportas susirinks j Lie
tuvių Auditoriją ir džiugsmin
gai -su dainomis ir muzika, 
švęs 8 metų (Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuves.

šiose didelėse iškilmėse da
lyvauja :

Lietuvos konsulas P. Žadei- 
kis ir kiti kalbėtojai,

Birutės Choras,
Jaunuolių Orkestras,
S. Krasauskienės kvartetas 

(moterų).
Ona Vilkinto,
Ona Biežicnė ir k.
Tai bus netik Lietuvos Ne

priklausomybės apvaikščiojimas, 
bet taipjau dainuos ir muzikos 
šventė, nes net dideliuose kon
certuose retai kada huną tiek 
c|aug muzikalių pajiegų.

Todėl tai visi lietuviai-ės 
šiandie vakare bukite Lietuvių 
Auditorijoj (3131 S. Halsted 
St.). Visi švęskime 8 metų Lie
tuvos Nepriklausomybės sukak
tuves!

Įžanga (vien padengimui lė
šų) tik 25c. —Narys.

žmonės, kad ir čia, 
jie kultuvą kelia

matyt iš to orkestro, kur lie
tuvių jaunimas taip kultūrin
gai lavinamas. Suko: galite 
didžiuotis tuomi, kad esate lie
tuviais; aš irgi tuomi didžiuo
juos, kad esu čecho-slovakas.

Aldomu Grušaitė ir Mikas 
Petruševičius, pianu akompa- 
nojant Eugenijai Grušaitei, ste
bėtinai gražiai sugrojo smuikų 
duetą “Concerto No. 4”, Pagani
ni. Tas veikalas yra sunkus 
išpildyti, bet musų jauni muzi
kai jį išpildė su stebėtina tech
nika ir maloniu tonu, kas, ma
tyt ir publikai patiko, nes 
smarkiai plojo. Renkant au
kas. buvo* vėl pristatytas Jau

nuolių Orkestras, kuris dar 
pagrojo tris gražius veikalus. 
Jiems cicerieČiai neskupėjo ap
lodismentų. Jaunuoliai Cicero 
lietuviams patiko ir tūli veik
lesnieji vietos lietuviai pasakė, 
kad Jaunuolių Orkestras pirmą 
kartą pasirodė Ciceroj, bet 
ne paskutinį.

Vėliaus p. Juozas Katėnas, 
V .V. Kom. narys, jaunuolius 
nusivedė j restoraną ant vaka
rienės-. Teko girdėt, kad ren
gėjai nepamiršę nė Jaunuolių 
Orkestro vado. Taipgi jaunuo
liai giriasi, kad daug tikietų 
pardavę ciceriečiams busimo 
Jaunuolių Orkestro koncerto, 
kuris įvyks kovo 13 d., Melda- 
žio svet.

Vasario 24 d., t .y. seredos 
vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj V. V. Kom. rengia
mam Lietuvos 8 m. nepriklau
somybės apvaikščiojime tarp 
kitų programo dalyvių bus ir 
Jaunuolių Orkestras.

Kaipo Reporteris.

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

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūsles 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose 
fcjocialės 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. 
Specialiu gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagalbą. 
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.
Darodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B, M. ROSS, 35 So. Dearbern 
St., kampas Monro e 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. Pancdėliais, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.

UJOU) — U1HAT a -vough CUY
TVUS Of MUŠTA

MO HAVE. TO
MAU.E OUT Of-
'-TVA^.V SF-L.G ALŲ T VAU 

SUO% LtATH^R. TO TUU \
_ _________ /

V STtA< I T“

wH2)"Be
^■4)-Be 

l’y,t vojau.s ligonio 
sveikatai.

GYDO pasekmingai širdies, vidu
rių, nervų ligas, reumatizmą, strė
nų gėlimą ir kitas ligas. Nesilp
nindamas jus vaistais nei opera
cijomis nevargindamas. Gydymui 
vartoju NAPRAPATUOS mokslo 
būdą.
I’rofesijonalį patarnavipią teikia 
savo ofise

4652 So. Ashland Avė.
Chicago^ III.

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

penki. (le- 
k aibėj o Vil- 

Koni. pirini- 
ir Lietuvos 

P-as Ko- 
papasakojo daug įdomių 

Lietuvos istorijos.
J. (iiu- 

Orkestrą. Pa
laimingi čia, 
tokių žmonių 
(irtišas; gali- 
tie jau neiš-

Kada L. S. S. VIII Rajonas 
sumanė rengti vakarą naudai 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos, kuriai dabar tenka vesti 
sunkią kovą su įsigalėjusia Lie
tuvoj klerikalų reakcija ir kar
tu rengtis prie pavasario rinki
mų i Lietuvos Seimą, tai pirmie
ji atsiliepė Rosclando draugai.

Roselandas seniau buvo pasi
žymėjęs savo dideliu veiklumu 
ir savo veikime jife tankiai lenk- 
tiniuodavo net ir su chicagie- 
čiais. Dabar tuo žvilgsniu Rose- 
lapdas kiek apsileido, Įiet ne vi- 
sai. Roselandas dar ir dabai 
telieturi Lietuvių Scenos Mylė
tojų Ratelį, kuriam priklauso 
daug senų ir pasižymėjusių vai- 
dylų, j kuriuos net ir chicagie- 

užvydu žiuri ir nuolatos 
juos vaidinti savo vaka- 
Net ir Vaičkaus Dramos 

elandie- 
Čių, kadangi ir ten keletas to 
Ratelio narių dalyvauja.

Sis Roselando Liet. Scenos 
Myl. Ratelis, ir atėjo pagelbon 
LSS. VIII Rajonui ir mielai ap
siėmė suvaidinti Lietuvos Soci
aldemokratų naudai vakare, ku
ris įvyks ateinantį sekmadieni, 
vasario 28 d., M. Meldažio sve
tainėj, suvaidinti gražią velio
nės Žemaitės dvieju veiksmų 
komediją “Apsiriko”. Vaidini
me dalyvaus geriausios to Ra
telio spėkos, kurios dalyvauja 
musų scenoje per daugelį metų, 
k. a.

' — ^UY
rTEA^. AT A SVVLtT-MV-TAV 
UOOtiVlS ? —I’VB. CMEJDUd’

OM A HUUU. C£ IT VOGL UAVF 
AU HDUK. Ak\t>
X THAU A feALUY GOATS

y—

ri irgi dalyvaus šiam vaidinime. 
Vaidinimu vadovauja (ir taip 
jau dalyvauja vaidinime) sena 
musų scenos darbuotoja M. 
Dundulienė.

Šitokia vaidylų sąstatas už
tikriną, kad tas veikalas bus 
suvaidintas nepaprastai gerai. 
Dabar apie patį veikalą.

žemaitę visa Lietuva pažysta 
kaipo geriausią lietuvių apysa
kų rašytoją. Bet sale apysakų 
ji yra parašiusi ir porą kome
dijų. Jos komedijomis “Musų 

Valsčiaus Sūdąs” 
ękį ebieagiečiai 

jos komedija 
r niekas nebuvo 

Chicagoje statyta. O betgi ta 
komedija yra da; gražesn 
už jos pirmesnę komediją “Mu
sų Gerasis”. Ji nėra ilga, bet 
gražiai ir švelniai pašiepia nie
ku rias musų gyvenimo ydas. 
Nestatė chicagiečiai tos kome
dijos todėl, kad ji dar tebėra 
rankrašty ir atskiru', veikalu 
dar niekad nebuvo išleista. Ra
teliui pasisekė gauti rankraštį 
ir todėl tą gražią komediją da
bar pamatys ir chicagiečiai.

Tad bukite visi, ateinantį sek
madienį, vas. 28 d., M. Melda- 
žio svetainėje.

—Sąjungietis.

WENNERSTEN*S
Bohemian Type 

MALT and HOPS Combined

1 1/ * j4 L »
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MOKTA VAIČKIENĖ

NAUJIENOS,’ Chicago, III Trečiadienis, Vasaris 24, ’26

7 eatras- 
Muzi^a

Nepamirškite pakviesti ir 
savo draugus bei pažystamus 
būti nedalioj, pas. 28 d., M. Mel- 
dažio svet., kad ir jie galėtų 
gražiai ir smagiai kariu su ju- 

pasilinksminti. —V.

PRANEŠIMAI REIKIA DARBINI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

mis

Iš Meilės” Cicero] Pranešimai

Jnunuoliii Orkestro noriai atvy
ki! j Lietuvių Auditorijų 7:30 v. v., 
nes turėsime groti dėl Vilniaus Va
davimo Kliubo programų. Kaip 
jaunuoliai sugros, tada visi eis ant 
savo praktikų kurie įvyks Librn- 
ry Hoom, fžOtl* ir IInlst«><l gntvlų.

A. J. Schultz, rast.

VYRŲ

Pereitą sekmadienį, Cicero 
Lietuvių Liuosybės svetainėj 
Dr-stė Apšvietus Vyrų ir Mote
rų statė 5 veiksmų dramą “Iš 
Meilės”. Vaidino ją L. Kanklių 
M. Choras, vedamas A. P. Kve- 
dero. 
dinyas.
Vaidylos stengėsi 
ir atliko gerai.

Veikalas gražus iy įspu- 
, bet sunkus pastatyti.

i kiek galėjo 
nors ir ne la?

iu. Bet trukumu visur 
būna tr be jų niekas neapsiei
na. Kartais tai sufleris pergar- 
siai kalba, tai aktoriai žodžius 
smnaišo. 
rastas 
se.

Bet tai jau yra pap- 
dalykas musų vakaruo-

kas blog*.rnsia tą vakarą 
tai muzika ir publika.

Kvederas 
tinkamą 

niekurie la-I

Bet 
buvo, 
Po pirmo veiksmo p. 
net padarė publikai 
pastabą, už kurią 
bai įsižeidė. Kaip ten nebūtų, 
bet musų nelankantieji vakarų 
žmonės, 
suprasti to, 
ir todėl nemoka prideramai už
silaikyti. laibai yra i 
kad km reikia verkti ir užsilai
kyti Yamiausįa, tai publika juo
kias ir kvatoja. Tas veik visa
dos būna su nelankančiais va
karų. Kiti net ir tyčiomis ke
lia triukšmą, Tai negražu, bet 
kaltu sunku tokius pataisyti.

Lietuvos Valstybinės Operoj 
solistė-soprano operoj “ 
kų dama”, musų teatro kūrėjo 
vasario 28 d. jubilianto,- gerb 
J. Vaičkaus žmona. Jeigu ope
ros direkcija išleis, ruošias at
vykti Amerikon pas vyrą apsi
lankyti. J. Vaičkus švenčia sa
vo jubiliejų Eight Street teatre. 
Stato ‘‘Valdovo Sūnūs” ir pat
sai vaidina svarbiausią valdovo

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI 5100.00? 

Atsakymą*: $100.00 ant ‘syk jr 
$6.00 j metus pęr visą 

likusj gyvenimą.
■ Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudalo nematomų juostų cen
tų ir kiekvienas ' centas utlieka 
tam tikrų darbų. Praleisdami cen
tų paskui centų, dolerį paskui do
lerio, mes greitai . praleidžiame 
šjmtų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų. v

Atsiminkite lai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
lie pinigai uždirbtų jums jei padė* 
tumė t juos į banką ar SDulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jusu 
šimtas uždirbtų jei • laikytumėt j| 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasita k su sekretorių 
spie taupymo budus, o nuo jo su
kinosi kaip greit dauginas jūsų 
ioleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

H u m boki t Park Lietuvių Political 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
Seledoj, Vasario 24 dieną, 1926 m., 
7:30 vai. vak., 3310 Evergreen, Avė., 
Chicago, III. Visus narius rreldžiu 
dalyvauti šiame susirinkime laiku,

A. VVolsklH, Sekr.

ISRENDAVOJIMUI
PASIREAdAVOJA kepykla — su 

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

PASTATOM jfngli.s Southern Illi
nois, mine run $5.75, Lump $6.75. 
Douglas 0041.

nemoka ir nepajėgia 
scenoj

Visi kas nori gražiai pasi
linksminti, pamatyti gražų pro
gramą, ir kartu paremti kovo
tojus už Lietuvos laisvę, kvie- 

negražu, čiflmi atsilankyti. —D. S.

Vytauto Benas

Pirmyn Choras

L. K. Vytauto Benas vas. 9 
d. laikė savo mėnesinį susirin
kimą. (Jauta daugelį laiškų ir 
pakvietimų iš ('.hieagos ir apie- 
linkės. O tai dėlto, kad benas 
gražiai pasirodė savo koncerte 
gruodžio 5 d. 
sako, kad jie
Chicagos lietuviai turi tokį ge
rą beną.

Kviečiame ir daugiau muzi
kantų prisirašyti prie šio beno. 
Praktikos būna kas utarninką 
salėj prie 1900 So. Union Avė.

. — B. 8. Koresp.

Ar nori būti nariu Chicagct 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija .Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš <li- 
Ižiausių pašelpos draugiją Chica- 
(oje. | šitų Draugijų priklauso 
irš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
uitas siekia $11,000. Draugijoje 
ra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
'•0, $16 savaitėje. Sergantiems na- 
iams pašelpa išmokama gyvenan- 
ierns bite dalyje Suvienytų Valsti- 
ą Aąierikos. Nariais gali patapti 
'yrai ir moterys nuo 16 iki 45 me- 
ų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
n. yra priėmamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
eriuoti ‘ kaipo pašelpiniai. Drau- 
rystėms ir pašelpiniams kliubams 
ra proga prisidėti prie C.liicajgos 
Jetuvių Draugijos—apie sųlvgas 
irisidėjimo malonėkite kreiptis 
irie Chicagos Lietuvių Draugijos 
urmininko — Julius Mickevičius, 
210 S. Halsted St.. Tel Boulevard

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbinj Supply Co„ 
1637 West DiVision St„ 

netoli Marshfield

NAUJA No, 1 progų dėl ninhitingų 
vyrų, 1926 inctuis pinigų uždirbimo 
metai. Mes mokėsime algų, bonus 
ir komišinų. .1 asų proga uždirbti 

pinigu yra čia pat. Patyrimo nereikia jei Jus esate ambitln- 
gas. Mes išmokinsime jumis vienos 
geriausiai apmokamos profesijos 
ir suteiksime jums geriausią ko- 
peracijų paremtų daugelio melų pa
tyrimu. (Musų vyrai uždirba daug 
pinigų dabar). Už 81,200,000.00 yra 
parduota savasčių į 20 dienų, tas 
parodo, kad musų savasys yra par
duodamos greit.
f (aukite dalį pelno tų didelių uždar
dą, Mes galime padaryti dėl jūsų 

1926 metus labiausiai pelningus, jei 
jus tiktai tiksite į musų organiza
cija. Visi pasekmingi salesmenai 
uždirba pinigus per visų metą. Visi 
musų managerlai yra parinkti iš 
selesinanų. Jus pas mus galite pa
daryti didelį progresų greičiau ne
gu km* kitur. Ateikite ir pa.* i rai
tykite su manim n**h‘uk<l\d .tatt su 
vo laiko nei mano, nes mano lai
kas yra brangus. Mes Jš pat pra
džią mokėsime jums algų.

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

\VALTER A. VVOLDON 
Room 429 

160 N. La Seile St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj, nauji l’ixtures, nau
jas sirokas. Laiduosiu pigiai už cash 
arba mainysiu ant loto arba 
Turi būt parduota šių savaitę.

Atsišaukite
8932 So. Rockwell St.

karo.

PARSIDUODA kendžių štoraš. 
Kambariai pagyvenimui. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

564 W. 18 St.

PARDAVIMUI duonkepyklu. Nau
jienos, 1739 So. Halsted St. Box 687.

Atsilankykite ir
PARDAVIMUI lunch ruimis ir ne

svaiginamu gėrimų parloras. Pigiai. 
1220 W. 69th Street.

PARDAVIMUI Jtučernė ir groser- 
nė, daromas geras biznis, lietuvių ko-, 
lonijoj. Gera proga lietuviui uždirb
ti pinigų. Telefonuokit Stewart 5069, 
po 4 vai. vakaro.

PARSIDUODA bučernės furničiai, 
ice box 8x8, mažai vartotas, 2 kala
dės, saldainių show keisas, 1 svar
styklės ir marmuro kaunteris. Daik
tai yra visi geri. Viskas pigiai par
siduoda.

Atsišaukite:
3990 Archer Avenue

BAGDONAS BROS. .
MOV1NG, EXPRESS!NG & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
lxmg distance handling. 

Turinio daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Te!, res. Yds 3498—Blvd. 7««7 office

AUTOMOBILIŲ SALESMAN’Ų
Prie naujų karų pardavinė

jimo South West Side ir ga
ražo. Pardavinėjame vidutinių 
Kainų karus. Suteikiame 
pradžią darbe. Turi būti 
nes geros reputacijos ir 
išžiuros. Pažymekil savo

NAMAI-ŽEME
BARGENAI

stecl St. Box 682

gerą 
žmo-

geros

Visai nauji bungalows, moderniški, 
$300 cash. kitus pigiau negu romią, 
priverstas parduoti labai pigiai.

3725 North Cicero Avė.
Palisade 8059

Tel. Lafayette 5163-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

AUTOMOBILIAI
AUBURN 1926 BROUGHAM

Demonstratorius, tiktai $1,250, bis- 
kj įmokėti, kitus išmokėjimais j me
tus laiko. James Bates, 428 S. Sacra- 
mento Blvd., Van Buren 0688.

RAKANDAI

ANT BRIDGEI’ORTO

3344 Union Avenue, mūrinis na
mas, 8 kambariai, elektrikas, mau
dynė, namus gerai užlaikytas, turi 
būt parduotas trumpu laiku, šita 
yra viena iš geriausių vielų Bridge
porte. Del platesniu žinių kreip- kitOs pas

Chas. J. Bagdziunas & Co.
‘ 736 West 35th Street, 

j rytus nuo Halsted St.

• UŽ $1600 CASH
Nupirksite 8 kambarių namų, 

kainu $7400, savininkas apleidžia 
miestą ir numažins kainų, jei pini
gais dus mokama. Namas gerame 
stovyje, garažas, cementinė ėly, gat
vė cementinė ir viskas apmokėta, 
netoli Montrose ir' Kedzie karų ir 
elcvntorio stoties, 2 blokai iki baž
nyčios ir mokyklos. Geras namas 
ir bargenas. Namas 1 blokas nuo 
musų ofiso.

3153 Montrose Avė.
Phone .luniper 7807

PARDAVIMUI medinis namas, su 
bizniu. Savininkas nori apleist Ame
riką, užtat parduos pigiai. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 685.

PARDAVIMUI arba mainymui mū
rinis namas, krautuvė ir 4 flatai, 
rendos $1,860 j metus, geroje vieto
je prie 18th St. Tikras bargenas, iš
mokėjimais. Naujienos, 1739 So. Hal
sted St., Box 686.

MORTGECIAI-PASKOIDS

NAUJAS mūrinis bungalow, $8500 
— $9250 už kampinius, 5 kambarių 
mūriniai, išmokėjimais, įmokėti 
nuo $500 iki $1000 ir po $65 į mė
nesj. Special 2 flatų, kų tik už
baigtas, prie Artesian Avė., cemen-j 
tinė gatvė, 2 karų garažas, $15,500, 
tiktai vienai savaitei. Taipgi 30 pė-; 
du lotai, prie Artesian Avė. nuo! 
<$1100 ir brangiau. Kiti bungalovvs1 
nuo $7000 ir brangesni, mažais iš
mokėjimais. Kiti namai net po 
$1500 ir brangesni. Fred A. Bauch, 
7131 S. VVestcrn Avė. Phone Re- 
public 9236. t

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ava., 

Lafayette 6788

MOKYKLOS

Jau nuo daugelio metų North 
Sidėj gyvuoja Pirmyn Mišrus 
Choras. Daug chorų yra (’.hica- 
goj buvę, bet veik visi tie cho
rai išmirė. Bet Pirmyn Mišrus 
choras išliko. Išliko, nors ir 
jam teko pergyventi didelių au
drų, nes ir jį buvo bandoma 
suskaldyti, palaidoti, kaip pa
laidota kitus chorus. Išliko dėl 
to, kad į jį yra susispietę dainą 
ir meną mylintieji darbininkai- 
kės, kurie dirba savo chorui su 
pasišventimu ir atsidavimu.

Kadangi visi dirba su pasi
šventimu ir lavinasi dainų su 
atsidavimu, tai choras yra ge
rai susimokinęs ir dainuoja tik
rai gražiai. Jo vedėju yra P. 
Sarpalius.

Jis tankiai palinksmina chi- 
cagiečius, rengdamas gražius 
vakarus. Bet jis niekad neat
sisako ir kitoms draugijoms 
pasitarnauti, dalyvaudamas jų 
vakaruose ir apvaikščiojimuo-

Dabar daugelis 
nesitikėję, jog

Pavieniai nariai —vyrai ir mo- 
eris norinti įstoti į šitų Draugijų 
alite paduoti prašimų prie bile 
ieno Draugijos nario arba dėl pa- 
ankuino galite kreiptis į žemiau 
įžymėtas vietas kuriose- galėsite 
^pildyti aplikacijas ir gauti kitus 
eikalaujainus patarimus įstojimui 

('hieagos Lietuvių Draugijų— 
ums sekamose vietose mielai pa- 
arnaus;
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 

arba
Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted

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

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

Miš-Šis darbštusis Pirmyn 
rus Choras dalyvaus ir 
VIII Rajono “margumynų va
kare” ateinantį sekmadienį, 
vas. 28 d., M. Meldažio svetai
nėje. Tas vakaras yra rengia
mas naudai Lietuvos Socialde
mokratų ir bus 
gražus, nes bus
dainų, muzikos ir šokių

linksmas ir 
vaidinimas,

PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti par 
pagarsėjusius artistus ir jauzi- 
koa ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojiklių planu galttą gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu-

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PIJANŲ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.

Smulkmenos

Ateinantį sekmadienį,- va.>.
28 d., visi bukite 'M. Meldažio 
svetainėje Lietuvos Social
demokratų naudai rengiamam 
vakare. Bus gražus programas, 
o paskui šokiai iki vidurnakčio. 
Bengia tą vakarą LSS. VIII 
Rajonas.

Savo atsilankymu į Liet. So
cialdemokratų vakarą paremsi- 
te kovą už laisvę pačioj Lietu
voj, o ta parama dabar yra la
bai reikalinga, besiartinant Sei
mo rinkimams.

Orchestra
Philadel-

Orkestras,

Šiandie vakare 
Hali duos koncertą 
phijos Simfonijos 
vedamas Į^eopold Stoko\vski.

Woods teatre dabar yra ro
domas didelis 
veikslas ‘‘Ben 
džios krikščionybės laikų.

kintamasis pa-
Hur”, iš pia-

3:30 vai. poSekmadieny, 
jpiet, Orchestra Hali bus kon
certas garsaus 
Kreisler.

smuikininko

Apollo teatre, kuris tūlą laiką 
buvo uždarytas, susirgus vy
riausiam aktoriui, dabar 
ma muzikalė komedija 
Paree”.

stato-
“Gay

SomeCentral teatre eina 
Giri”. Kituose teatruose per
mainų nėra.

Turbut jokia muzikalė ko
medija nesusilaukė tokio pasi

lsėkime, kaip “The Student 
Prince”. Ji eina Great North
ern teatre jau daugiau metų 
laiko ir suvaidinta ją jau arti 
500 kartų, bet publikos vis ne- 

Įstokuoja. Tai turbūt vienati
nė muzik. komedija, 
pusnuogės merginos 
bet didelis 60 vyrų balsų cho
ras. Komedijoj vaizduojamas 
Vokietijos studentų gyveni
mas. Muzika graži, be jokio 
džiazo.

kur ne 
vyrauja,

Gražus vakaras Lietuvos Social- 
emokratų nautlai bus sekmadie- 
y, vas. 28 <1.. 7 v. v., M. Melda- 
io svet., 2242 \V. 23 PI. Vaidinimas, 
ainos, 
iai-ės 
iargq, _ _ .
emli kovų už Lietuvos laisvę, jžan- 
a tik 75c., šokiams 50c.

LSS. VIII Rajonas.

šokiai, muzika. Visi lietu- 
kViečiaini atsilankyti į .šį 

bet grąžą vakarų ir pa-

Koseland. .— Vasario 24 <1., 7:30 
ai. vakare, Aušros kambariuose, 
0900-04 S. Michigan Avė., įvyks 
ųry.šio prelekcija tėmoje: “Tolsto- 
is, jo gyvenimas ir darbai”. Skal
ys inžinierius K. Augustinavičius. 
Jsilankykite, sužinosite daug ne- 
inomų dalykų apie garsų moksli- 
inkų Tolstojų, jo gyvenimą ir dar
us. įžanga veltui. —Komisija.
Bridgeporte 8 metų Lietuvos Ne- 

riklausomybės apvaikščiojimas 
zyks seredoj, vas. 24 d., 7.30 v. v., 
.ietuvią Auditorijoj. Dalyvauja 
-ietuvos konsulas P. Zadeikis, Jau

nuolių Orkestras, “Birutė”, S. Kra- 
sauckienės kvartetas,* Ona Vilkiutė, 
Ona Biežienė ir k. Visi kviečiami 
atsilankyti į šias dideles iškilmes, 
įžanga 25c.

Vilniaus Vadavimo Komitetas.

SV AR BUS PRANEŠI MAS 
AŠTUONIOM KIEčl A MS

.Šiandien, Vasario 24-tą d., 1926 m., 
Dievo Apveizdos Parap. Svet., ant 18- 
los ir Union gatvių, Chicago, Illinois, 
7:30 vai. vak., įvyks labai svarbus, 
nesenai susiorganizavusio Lietuvių 
Republikonų Kliubo, susirinkimas. Vi
si nariai yra kviečiami neatbūtinai 
dalyvauti šiame susirinkime, nes bus 
svarstoma labai svarbus dalykai, bū
tent: kliubo konstitucija ir įvykstan
tis šokis.

Taipgi yra kviečiami visi 18-tos 
kolonijos vyrai ir vaikinai, nežiūrint 
ar jie 
rašyti 
likonų

piliečiai ar ne piliečiai, prisi- 
į šį pirmutini Lietuvių Repub- 
politišką kliubą ant 18-tos.

Frank Barvita, Pirm., • 
Thonias Nieinan, Rašt., 
Richard Knaak, Ižd.

Roseland. Vasario 25 d., 7:30 vai. 
vakare Aušros kambariuose, 10900 S. 
Michigan Avė., įvyks lietuvių Darbi
ninkų Namo Bendrovės direktorių su
sirinkimas. Kviečiame dalyvauti šė- 
rų pardavėjus, nes norime sužinoti 
kokias pasekmes buvo šėrų pardavė
jams per šį mėnesį. Jeigu bus pa
sekmes šėrais, tai būtinai turėsime 
sušaukti šėrininkų susirinkimų.

— J. Tamašauskas, sekr.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 8-čios valandos ryto. Uetuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
į savaitę arba sykj j mėnesj. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
r lipinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynus, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; .aina: 4 uncijų 
inatkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonjoa 
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 SelemonavičĮus 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė

BARGENAI
Pardavimui išmuštas parloro se

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

5514 Drexel Avenue
Tel. Hyde Park 7186

GERI rakandai. Mes turime daug 
gerų vartotų rakandų, valgomo kam
bario setų, droselių, išmuštų supamų 
kėdžių, lovų, springsą, matrasų, la
bai pigiomis kainomis. Pasimatykit 
su mumis pjrmiau net<u pirkaite. 
VVEBER BROS., 5916-18 So. State 
St., 5713 So. Ashland Avė.

KAM MOKĖTI RENDĄ
Jus galite turėti savo locnų namą, 

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

BLOCH REALTY CO.
No. 2 S. 19th Phone Maywood 2704

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojain ir popieruojam. U4- 

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

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

MANsfield 7800
A. H. REGAN

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

4753 W. Madison Street

JEIGU NORITE TURĖTI
Gero Aliejaus
Del Vartojimo

ge-Jeigu norite, kad jums butų 
rai patarnauta, tai jus visuomet 
kreipkitės prie firmos American 
Fuel Oil & Gas Corporation.

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

Pašaukite telefonu LAFAYETTE 
9780 — 8700.

American Fuel Oil &
Gas Corporation ,

3711 So. California Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai; pilnas kompletas. Galima pirkti 
atskirai ar visus krūvoj. Utarninke 
galima matyti visą dieną, o kitoms 
dienoms vakarais po 7 valandą.

.3362 Ixiwe Ayenue 
2nd floor ,

i n i ■ u» i i ——— . J1 . IT* ■■_?■■■!■

PARDAVIMUI

NOKIU pirkti žemės nuo 1 -5 
akerių Cbicagoje, tarpe Crow- 
ford ir VVpstcrn Avė. j pietus.

Atsišaukite
5709 S. Garpenter St.
Tel. Englesvood 31.37

Vyrai, Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

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

REIKIA pirkėju <lcl namo $800 
vertės grojiklio piano, 88 notų su 
kabinot benčiumi, 72 rolelių, par
duodu už $125. Frank Sinith, West 
5702.

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

NORIU parduoti biskį vartotą 
$750 vertės grojiklj pianų. Atiduo
siu bile už gerų pasiūlymą, pini
gais arba išmokėjimais, duosiu 85 

1 rolius ir dideli benčių. Mr. Kies- 
now, šaukite Seeley 0267.

GERAS grojiklių pianų harge- 
nas. Parduosiu augštos rųšies 88 
notų grojiklj pianų, labai gerai gro
ja, už $115 ir $11.50 storage išlaidų. 
Dykai benčius, kabinetas ir 69 ro
lės, užmokėsime už dastatymą i 
namus. Jacob Novak, 2332 XVest 
Madison St., 1 fl.

PARDAVIMUI BEKERNfi.
/ 5403 So. Winchester Avė.

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklj pianų už $150, yra 
75 rolenai ir benčius, $50 cash ir 
po $10 į mėnesj.

VIALAITIS
.6512 So. jHalsted St.

' 1-jnos lubos

ANT pardavimo bučemė ir gro- 
sernė, North,west Side, pirmos kle- 
sos' krautuvė. Biznis išdirbtas, cash 
visokių tautų apgyventa. Renda pi
gi Kreipkitės:

1835 W. North Avė.
Tel. Humboldt 9355

REIKALINGAS patyręs kriaučius 
prie moteriškų drabužių — kautų 
ir moterų beisterių. 2323 S. Cliff- 
ton Park Avė,

KAS turite parduoti pooltable 
praneškite man. Tel. Ganai 1107.

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ

REIKIA vyro ,tvino, gera pro
ga išmokti gerai apmokamo ama
to. Vidutinė alga pradžiai. Suteikit 
paliudymų ir telefono numeri.

Naujienos,
1739 S. Halsted St., 

Box 684

REIK1A darbininkų ir “burner’ių”, 
patyrusių j geležies atkarpų jardą. 
A. Ievine and Co., 1475 So. State St.

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

HANSON & OSTROM 
3550 N. Cicero Avė.

GERIAUSIA proga dabar. Kurio 
norite farmas pirkti arba turite kų 
mainyti ant .šitą farmą; 200 akrų, 
su šlaku, 120 akrą, su staku, 80 
akrų, su staku* 40 akrų, su staku. 
Norėdami pirkti arba mainyti kreip
kitės pas A. GRIGAS, 3114 South 
Halsted St.

IŠMOKITE GERO AMATO
Atliekamas savo nuo darbo valan

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

SUPERIOR SIGN SCHOOL 
2139 So. \Vabash Avė.

Telephone Calumet 2649

UŽ $6,200 greitam pardavimui 2 
aukštų nutrinis namas, 2242 \V. 
24 St., 4—4 kambarių, yra gasas, 
elektra, toiletai, rendos $61 į mė
nesi, yra vietos dėl garažo. Zin- 
geidaujanti telefonokit

\Villington 9040.

BARGENAS prie 4213 Princeton 
Avė., 16 kambarių namas, gerame 
padėjime, greitam pardavimui už 
$4,000, cash $1.500. Kitus pirmas mer
gišius. Pasimatykite su Mr. Williams, 
Drexel 180Q.

H. J. COLEMAN & CO. 
4705 State Street

XXXXIX1X?XXXXXXXXXXXXXXXX1

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- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būda mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

DIDELIS bargenas, netoli Huin- XXIXrXXXXXXDX3XIXXXXXXXXy 
boldt Park, 4 flatų mūrinis, 2v5( 
uždaromos lovos ir 2y4 pečius,1 
kieto medžio užbaigimo, 2 karų* 
garažas, rendos $190 į mėnesi, kai
na $20,000, cash $4000, priimsiu 
morgičius, 808 N. Sacramento Blvd. 
2 augštas, frontas.

.Aš NORIU* mainyti savo 40 
akrų žemės, pačiame viduryje 
citrų augančioj I, sekcijoj nuo 
Southwest Floridos. Prie dide
lio Išsivystymo. Netoli smar
kaus miestelio ir geležinkelio 
centro. Mainysiu į apartamen- 
tinį namą, gero loto arba 
lingą farmą.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

der- Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir sal
dainių, ice cream, tabako ir taip 
visokių smulkmenų, biznis geras, 
gera vieta, visokių tautų apgyven
ta. Trys ruimai pagyvenimui. Pai> 
davimo priežastis patirsit ant vie
los. ,

4506 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI Beauty Par- 
lor, moderniškai įrengta, per- 
manent wave mašina. Savinin
ke apleidžia miestą. Pigiai.

Oakley Avė.
Canal 0166Phone

Hoom 315, 160 La Salio 
Burnham Bldg.

MAINYMUI
2 flatų mūrinį namų, po 4 kamba

rius, netoli McKinley Parko. Paimsiu 
gerų lotą ar biznį j mainus. 3116 So. 
Halsted St., Phone Yards 1457.

TIKRAS BARGENAS
5 flatų ir krautuvė, naujas kam

pinis namas, karštu vandeniu šildo
mas, gera vieta dėl grosernės ir bu- 
černės. Parduosime su groserne ar
ba be. Geroje vietoje, netoli 55 Rul 
varo. Parduosiu arba mainysiu, vei 
kit greit. 311G So. Halsted St., Tel. 
Yards 1457.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy- 

I* mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

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

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

! ir diplomus.




