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Bimbos byla Brock 
tone prasidėjo

Sovietai susirūpinę savo 
finansų padėtim

Lenkai spiriasi dėl nuolatinės 
vietos T. Sąjungos taryboj

Bimbos bylos tardymas 
Brocktone prasidėjo

Sovietai susirūpinę savo 
finansine padėtim

Kaltinamojo advokatas piaše 
bylų panaikinti, bet teisėjus 
prašymų atmetė

Vienintelis išganymas 
pertas visos, kokia 
medžiagos, nors ir 
stoliais

tik

su
y ra, 
nuo-

U. SINCLAIR SOCIA
LISTŲ KANDIDA
TAS J GUBERNA

TORIUS
SAN FRANCISCO, Ca„ vas. 

24. Kalifornijos valstijos so
cialistų partija nominavo gaisų

dairą, savo kandidatu į valsti
jos gubernatoriaus vietą.

Partijos programas reikalau
ja, kad butų panaikintas toj 

įstatymas 
sindikaliz- 

visuomenės 
vandens

valstijoj išleistas 
prieš “kriminalinį 
mą“, ir kad visos 
tarnavimo įmonės
ir elektros pajėgos, gatvekariai 
etc. — butų paimta visuome
nės nuosavybėn.

Penkeri metai kalėjimo 
už nužudymą pačios

Bedarbiai ir viešieji 
darbai Šiauliuose

darbai eis

BHOCKTON, Mass., vas. 24. 
šiandie čia prasidėjo brook- 

lyniškės “Laisvės” redakcijos 
nario, Antano Bimbos, byla. 
Bimba, kaip žinia, kaltinamas 
dėl “piktžodžiavimo prieš Die
vą“ ir dėl “kurstymo griauti 
Jungtinių Valstijų valdžią“, 
jo nusikaltimų, padarytų lai- 
kytoj Brocktone sausio 26 die
ną kalboj Lietuvių Tautiškoj

prisaikinus 
liudininkų,

Prokuratūrai 
penkiolikę. valdžios 
teismo salėj pasirodė ir Bim
ba su savo žmona 
gražia moteriške, 
kailiniais ir i 
d i ne skrybėle.

Bimbos advokatas 
Hoffman pasiūlė teismui suma
nymą byla visai panaikinti, 
motyvuodamas tuo, kad įstaty
mas, kuriuo remiantis jo klien
tas kaltinamas dėl piktžodžia
vimo prieš Dievą, esąs piiešin- 
gas Massachusetts 
konstitucijai. Adv. 
taipjau prašė, kad 
dėl maišto kurstymo butų irgi 
atmestas.

Išklausęs abiejų pusių argu
mentų, teisėjas Carroll adv. 
Hoffmano pasiūlymus atmetė, 
sakydamas:

“Kai dėl taip vadinamo pikt
žodžiavimo prieš Dievą skundo, 
statutas, 
skundas 
chusetts 
skelbtas 
1838 metais.
mažiausias Dievo buvimo nei
gimas buvo laikomas nusikalti
mu. Teismas batai sušvelnino, 
pridėdamas, kad nusikaltimas 
gali būt, jei tokiame neigime 
yra nepadorių ir blogų moty
vų ir išsireiškimų, šiame atvė 
j y atrodo, kad kaltinamojo iš
sireiškimai nebuvo padorus, o 
todėl aš turėsiu palaukti lindy
nių.

“Kai dėl kurstymų, statutas 
buvo išleistas 1919 metais, kai 
1caro sentimentai buvo pakilę. 
Gal būt, kad šiandie nebėra 
priežasties tam įstatymui vyk
dyti. Kalbos žodžiai, dėl kulių 
kaltinamasis skundžiamas, nė
ra paprasti kurstymo žodžiai, 
bet labiau pranašavimo žodžiai. 
Man teks imti visa kalba išti
sai, kad butų galima spręsti 
apie ją kaipo apie kurstymą.“

Vakar vakarą Bimbos rėmė
jai buvo suruošę mitingą, kur 
Bimba vėl kalbėjo. Savo kalboj 
jis atkartojo, kad “mokslas ir 
patyrimas mums parodo, kad 
jokio Dievo nėra,“ ir kad ”ne 
Dievas padarė žmogų, bet žmo
gus pats sau Dievą pasidarė”.

Aplamai vietos žmonės žiuri 
į tą bylą tik kaip į tarpusavio 
dviejų lietuvių fakcijų kivir
čus*

BYGA. Latvija vas. 24. — 
Tuo tarpu, kai daugiau kaip 
šimtas užsienių delegatų daly
vauja komunistų internacionalo 
vykdomojo komiteto suvažiavi
me Maskvoj, tie patys sovietų 
laikraščiai, kurie spaudina opti- 
mistingus pranašavimus apie 
kapitalistinių valstybių griuvi
mą. atidengia ir antrąją me
dalio pusę.

Nors svetimų kraštų delega
tai nemoka skaityti oficialių 
sovietų laikraščių, bet jie jau

jauna ir j pastebi, kad dalykų padėtis Žu
kui] dėvėjo ‘sijoj toli ne taip graži, kaip 

sena rausva šiau- kad jiems piešia sovietų orato
riai, kadangi jų prašomą propa- 

Harry gandos reikalams pinigų sumą 
fįnansų komisija nukirto 50 
nuošimčių.
Desperatinga finansų padėtis

Maskvos laikraščiai kasdien 
rašo apie desperatinga sovietų 
finansų padėtį. Pravda pareiš
kia kad dabar nieko nelikę 
kaip tik varu griebtis eksporto, 
nežiūrint visai, kad už ekspor
tuojamus užsienin daiktus ver
tės 50 milionų dolerių, sovietų 
valdžia tegautų tik 37 milio- 
nus doleriu. Nuostoliai, sako 
Pravda, galėtų būt daugiau n? 
kad padengti, valdžiai nupirkus 
užsieny už kokius du ar tris 
milionus dolerių manufaktūros 
prekių ir namie paleidus rin- 
kon ketveriopai 
brangiau.
Ūkininkai visai 

savo ūkio

valstijos
Hoffman

kaltinimus

kuriuo einant tas 
paduota, buvo Massa- 
aukščiausio teisrpo pa- 
kaipo nekonstitucinis 

Einant statutu,

ar penkeriopai

nebeparduoda 
produktų

Praeitą šeštadienį, kai komu
nistų internacionalo agentai 
posėdžiavo viename kambary, 
antį ame laike savo susirinkimą 
Maskvos prezidiumas, komisa
rui Rikovui pirmininkaujant.

Rikovas pranešė, kad Rusijos 
ūkininkai visai nebeparduoda 
ūktų produktų už sovietų po
pierinius pinigus, bet reikalau
ją, kad butų mokama męnu-* 
faktūros prekėmis. Del tos 
priežasties kainos maisto pro
duktams visuose miestuose 
smarkiai einą aukštyn. <Ięi, gir
di, valdžia neims tuojau eks
portuoti visos, kokia tik yra, 
žalios medžiagos, išdirbtų arba 
kad ii tik pusiau apdirbtų ga
minių, tai kraštui gresianti pi
nigų i?flacija.

Mirties bausmė už 
šovimą sabalo

nu-

JAKUTSKAS, Sibiras, vas. 
24. — Sabalų kailiai, brangiau
si iš visų kailių, dabar darosi 
tokia retenybė, kad sovietų val
džia nutarė visai užginti saba
lus šaudyti. • Naujai išleistas 
ukazas sako, kad kas nušaus 
sabalų, tas bus pats nušautas.

[Pacific and Atlantic Photo]
• * • 'y. •

Abraham Lincolno paveikslas, nuimtas 1860 m. Po kairei sėdi Lincoln, viduryj Richard
Oakes, o po dešinei tūlas Luske. ,

ST. 1,01 IS, Mo., vas. 24. ----
Buvęs kalėjimo viršininkas 
John McCully, kurs praeitą lap
kričio mėnesį nušovė savo žmo
ną, tapo šiandie pasmerktas 
penkeriems metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

ŠIAULIAI, vas. 4. [L]. — 
Šiaulių mieste priskaitoma apie 
800 bedarbių. Kad davus jiems 
darbo, miesto savivaldybė pra
dėjo nuo sausio 16 d. viešuo
sius darbus. Norima taisyti 
gatves. Savivaldybė buvo sky
rusi 40,000 litų bedarbiams 
šelpti. Be to vidaus reikalų 
ministerija paskyrė 60,000 lt. 
pašalpos. Viešieji
miesto ir apskrities viršininko 
priežiūroje, Manoma: 1) duoti 
darbo tik 1 šeimynos nariui,, 2) 
pirmiausia aprūpimi darbu di
desnes kaip 4 asmenų šeimy
nas, 3) darbą gauna gyvenę 
Čia ilgiau 6 mėn. laiko. 4) dar
bą duoti pakaitomis: vieną sa
vaitę vieniems, kitą kitiems. 
5) savaitėj dirbą 5 dienas. 6) 

] mokėti dienai 6 litus, liet tik 
už nužymėtą darbą. Pernai iš
leista viešiems darbams 104,- 
199 litų.

Suimti žmogžudžiai

Lenkija spirtas dėl nuola 
tinęs vietos Taryboj

Jei Lenkai tokios vietos negau
sią. jie nebepripažinsią Lo
karno sutarčių

KATALIKŲ MOTE
RŲ RIAUŠES DEL 

BAŽNYČIOS 
MEKSIKOJ

Austrija ir Vokietija 
nori susivienyti

ADF vadas atsisakė 
kalbėtis su neuni- 
jiniais reporteriais

VARŠUVA, Lenkija, vas. 24.ĮterM;
— Lenkai sako, kad jeigu Len- 
kijai nebusianti duota nuolati
nė vieta Tautų Sąjungos tary-

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
24. Vakar Meksikos Mieste 
įvyko katalikų, didžiumoj mo- 

, riaušės, kurioms numa
rinti, be policijos, teko dar šau
ktis gaisrininkų pagalbos.,

Dalykas buvo toks. Tuojau

Austrai bijosi Italijos agresin- 
gumo; tikis, kad Anglija pri
tars susivienymui

BOSTON, Mass., vas. 24.
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentui Williamui Greenui 
šiandie atvykus į Bostoną, ap
spito jį laikraščių reporteriai,VIENNA, Austiija, vas. 24.

Kalbama, kad Austrija ir [norėdami turėti su juo inteiviu 
Vokietija planuojančios tikrai nufotografuoti.

PANEVĖŽYS. Nesenai ne
toli Panevėžio, miške, rasta nu
žudyta nežinoma jauna moteri
škė.

Taipogi tą pačią savaitę miš
ke rastas nužudytas Geršonas, 
kilęs iš Rokiškio apskr. Šiomis 
dienomis kriminalės 
valdininkams pasisekė 
žmogžudžius, kurie
yra jos ir jo nužudytojai — tū
li Pantelejevas ir KiščenkaAJie 
prisipažino.

policijos 
susekti

pasirodė

boj, kaip kad tokia vieta bus P<> Piet« i Šventosios Šeimynos
suteikta Vokietijai, tai Lenkija 
turėsianti atmesti Lokarno su
tartis, kurias ji padarius su 
Vokietija.

Venas lenkų politikas sako, 
kad tik dėl Lenkijos nuolaidu
mo Vokietijai buvę galima pa
daryti Lokarno sutartys. Bet 
jei Lenkijai busianti atsakyta 
nuolatinė vieta taryboj, tai ji 
rasiauti būdų, kaip į tai rea
guoti. Lenkija galėsianti nebe
sielgti su Vokietija taip, kaip 
kad Lokarne buvę sutarta; ji 
galėsianti užimti tokią poziciją 
Vokietijos linkui, kur visos 
esančios tarp Vokietijos ir Len
kijos problemos pasidarysian
čios daug 
galėsianti 
dėtis, kad 
priemonių
Tautų Sąjungos ii bu.

bažnyčią atėjo valstybės tinto 
departamento valdininkai ir 
paaiškino kunigui, kad jiems 
yra įsakyta surašyti visas baž
nyčios inventorius, 
šė, kad tam 
nyčia butų 
Kunigas bažnyčią

Kažin kas betgi p 
pijiečiuose gandą, 
sybė jų bažnyčią uždarius, 
kunigus areštavus 
kalėjime.. Bematant tie. 
nyčia subėgo 
parao'jic' iij, daugiu u.šiai

Jie pa pra
laiko i baž- 

uždaryta, 
uždarė.

keblesnės; pagaliau, 
susidaryti tokia pa- 
keblumams išspręsti, 
reikėsią ieškoti €

Bandė praskristi aero
planu pro Eifelio 

bokštą, žuvo

kad vyriau- 
o 

ir uždai ius 
ba*

keliolika šimtų 
mote 

rų, ir ėmė kelti riaušes. Kai at
vykęs policijos viršininkas ban
dė triukšmaujančioms mote
rims paaiškinti dalyką ir jas 
nuraminti, viena jų metė į jį 
akmenį ir pataikė tiesiai į vei
dą; paskui visa govėda puolė 
jį mušti ir draskyti.

Policijai galų gale pavyko sa
vo viršininkas išgelbėti, bet jis 
buvo taip 
giai begu

sumuštas, kad var-

nevaliojant minios 
ir išskirstyti, pašau-

Avia-PAKYŽ1US, vas. 24.
torius Įeit. Leon Callot šiandie 
bandė aeroplanu praskristi pro 
Eifelio bokšto kiaurumą, bet 
mašinos sparnai užkliuvo už be- 
vielinio telegrafo aparato ir 
aeroplanas nukrito žemėn, visas 
liepsnoj. Aviatorius žuvo ug-
ny.

Callot buvo :
vienu amerikiečiu, kad jis pra- 
skrisiąs pre bokšt kiaurum.

nuraminti
kta pagalbon gaisrininkų ko
manda, kuri šmiikštynėmis 
ėmė leisti sriautus šalto van
dens j triukšmaujančių moterų 
minią, ir tuo budu galų gale ją 
išvaikė.

BRIUSELIS, Belgija, vas. 24.
Belgijos senatas šiandie pa

tvirtino skolų fundavimo su- 
susiderėjęs su tartį, padarytą su Jungtinėmis

Valstijomis.

Stokholmas atmetė 
bolševikų vadų 

monumentą
Chicagai ir apielinkei oficia

lia oro biuras šiai dienai 
našauja:

Nenusistojęs oras;
lietaus ar sniego; nedidelė tem-

vidutinis,

pra-

gali būt

STOKHOLMAS, Švedija, vas.
24. — Stokholmo miesto tary
ba atmetė monumentą su tri
lypiais bolševikų vadų veidais 

Lenino, Karlo . Liebknechto
ir Rožės Luksemburg. Miesto peraturos atmaina; 
taryba rado, kad toks monu-[didžiumoj pietų vėjas, 
mentas nesuderąs su “blaivu Į Vakar temperatūra siekė mi 
žiemių Venecijos grožiu.“ Mo- nimum 25°, maksimom 38f 
numentą miestui siūlė Švedijos' šiandie saulė teka 6:33, 
komunistai. džiasi 5:34. valandą.

«

F. 
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Federacijos 
susivienyti, jei tik tokiam susi- vadas paklausė jų, ar jie pri- 
vienymui pritarsianti Anglija J klauso žinių rašytojų unijai ir 

Austrijos “unionistai“, tai ....
yra suslvienymo šalininkai, 
stropiai tuo reikalu darbuojasi. 
Savo projekto jie tečiau viešai 
neiškelsią tol, kol nebusią tik- 
li, kad Anglija pasiruošus jį 
išklausyti. Bet kai tik toksai 
momentas ateisiąs, unionistai 
žadą tuojau kreiptis į kitas val
stybes ir prašyti, kad butų su
šaukta konferencija, kuri sutai
sytų visas susivienymo pro
jekto smulkmenas taip, kad 
Austrija pataptų neatidaloma 
Vokietijos respublikos dalim.

Kivirčai, kurie kilo.su Italija 
dėl pietų Tiroliaus, verčia aus
trus susijungti su Vokietija. 
Austrija bijo, kad ji. patapus 
dabar maža, beginklė ir bejėgė, 
anksčiau ar vėliau nebūtų pra
ryta Italijos, kuri, Mussoliniui 
viešpataujant, pasidarė labai 
agresinga ir imperialistinė.

ar turi unijos kortas. Kadangi 
tie negalėjo unijos koltų paro
dyti, Green atsisakė atsakinėti 
į reporterių klausimus ir nesi
leido fotografuoti.

VVASHINGITNAS, vas.
— Senatas 61 balsu prieš 
šiandie patvirtino 
milioriais dolerių 
bilių, kurs atstovų
jau vakar priimtas. B ii ius be
lieka tik prezidentui (’oolidgeui 
pasirašyti.

24.
10

387taksų 
sumažinimo

buto buvo

A.l NORI KPJRDIJOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų
Vilniaus teismas išteisi- nos: 5c už žodį.

no įskųstus lietuvius

skelbimų kai- 
Mažiausia kai* 
colis (apie 30

TIROLIEČIAI PRAŠO 
AMERIKOS 
PAGALBOS

INSBRUKAS, Austrų
liūs, vas. 24. Vakar vakarą 
čia įvyko didelės tiroliečių de
monstracijos ir masinis mitin
gas, kuriame dalyvavo apie 
trys tūkstančiai žmonių. Mitin
go dalyviai pasiuntė Jungtinių 
Valstijų senatoriui Borab, se
nato užsienių'reikalų komisijos, 
pirmininkui, kablegramą, pra
šydami Amerikos pagalbos. 
Kablegramoj sakoma, kad Ita
lijos premjeras Mussolini gre
siąs viso
taikai ir persekiojąs visą pietų 
Tiroliu. Jie prašo 
užtarimo.

Demonsti antai taipjau rei
kalavo* kad Austrijos kancle
rius R a niek atsistatydintų, 
tingąs pareiškė pritarimo’ Aus
trijos su Vokietija susivieny- 
mo planui.

šiaurinio

BELLEVILLE, Ilk, vas. 24. 
— Pasiskolinęs iš savo pažįs
tamo graboriaus 20 dolerių už
simokėti kompanijai savo gy
vasties apdrattdos mokesnį, vie
tos pilietis Wm. Meyer, parėjęs 
namo, nusišovė.

Vilniaus apygardos teismas 
nagrinėjo politinę Puvočių kai
mo (Marcinkonių valsč.) lietu
vio Vladislovo Dvorickio ir Ka
šėtų kaimo Kazio ir Jono Ka
šėtų bylos, kaltinamus kaipo 
šaulius. Visi išteisinti.

na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colj 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Tiro-

Tiroliaus

Amerikos

T elegraf uokit 
Pinigus Lietuvon

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

t

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., v Chicago, III

fc™M

kilo.su


. Gražus Teatras ir Smagys Šokiai
RENGIA •UET. KEISTUČIO PAS. KLIUDĄS

Subatoj, Vasario-February 27 d., 1926 
McKINLEY PARK SVETAINĖJ

Pradžia 7:30 vai. vakare
Scenoj statoma dvi labai juokingos komedijos: “Uošvė j Namus — 

Tylos nebus” ir “Vienas iš Musų Turi Apsivesti”.
Gerbiamieji draugai ir priturėjai malonėkite atsilankyti ant šio pui

kaus vakaro, kur busite visi užganėdinti, tik prašome įsigysi tikietus iš- 
kalno, nes be tikietų nebus leidžiami j svetainę. Tikietus galima gauti 
pas Komitetą ir Keistučio Kliubo narius, pas drg. J. Jokantą, 4138 Archer 
Av«. ir drg. Joną Gurzdą, 3956 S. Rockwell St.

Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA.

Duosime Jums
Ne visai dykai

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

Ant visų Ford uždarytų karų

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95

FRANK BRESKA
Tel. Lawndale 4113 !

Advokatas J.P.Waitches
Praneša, jog jis perkėlė savo Roselando ofisą į 
10756 South Michigan Avenue, ant pirmų lubų; 
telefonas Pullman 5950. .
Šį naująjį ofisą atidarys Subatos vakare, pas
kutinėje dienoje šio mėnesio. Šis ofisas yra la
bai ruimingas ir gražiai įtaisytas; jame bus už
laikoma užtektinai pagelbos, taip, kad visokį pa- > 
tarnavimai bus galima suteikti klientams.
Iki Subatos vakaro lankykite Advokatą senąja- 
me ofise, 10717 Indiana Avenue, o Subatos va
kare visi ateikite ant atidarymo naujojo ofiso.
Miesto ofisas pasilieka tas pats: Ruimas 1420 
— 127 N. Dearborn St., Tkl. Dearborn 6069.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

1075K So. Michigan Avenue
Tel. Pullman 5950

Parduodame dabar juos numažintomis kaino- ■ 
mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

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

2501 So. Kedzie Avė.

DR. A. WARCHALOWSK1
Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauKce Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki 
9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną Vaikams 10c iki 5 vai. no pietų 

“štai jis!” Pasigirdo tūkstan
čių žmonių balsai — paskiau 
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 
paryžiečių puotas. Pamatykit 
kaip didelė gauja žmonių įsiver
žia per urvus į operos namų. Pa
matykit puikiausj lošimų apie 
meilę! šis lošimas yra nepalygi
namai gražus!

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite ,v^e\0" 
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gęrai veikia, bet ne
kenkiu' delikatniems rau
menims.

, *
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Nušovė plėšiką
Keturi plėšikai bandė užpul- 
Kotlan Bros, garažių, 5233 

. 22 St., bet tuo laiku atvy-

ZANAVIČIUS RENGIASI
PRIE RISTYNIŲ SU 

POŽĖLA

CRICAGOS 
ŽINIOS

ti 
W 
ko policija, kuri vieną nepažys
tamą plėšiką ant vietos nušo
vė, kiti gi trys pabėgo. Policis- 
tas Joseph ‘ Drze»kowiak tapo 
šankiai sužeistas persišaudaat 
su plėšikais.

Keturi plėšikai privažiavo 
prie garažiaus ir užėjo neva 
tairą pasitaisyti. Savininkas 
nužiūrėjo juos, kad jie labai 
mažai žino apie savo automobi 
lių ir telefonavo policijai. Du 
policistai atvyko kaip tik tuo 
laiku kada plėšikai, įsakė buvu 
sieros garažiuje žmonėms iš 
kelti rankas.

Požėlos dar niekas nėra pa
guldęs, sako Zanavičius, 
tai aš pasistengsiu jį paguldy
ti. Aš parodysiu ehicagiečianjs, 
jog Požėla nėra jau toks, gali
jotas, kad niekas jo negaištų 
paguldyti. Savo gyvenime aš 
ritausi su garsiausiais ristikais. 
Daugelį jų esu paguldęs, tad ir 
su Požėla aš manau lengvai ap
sidirbti.

Ar Zanavičius iš tiesų yra 
toks geras, kaip jis apie save 
mano, — parodys kovo 2 d., 
nes tų dienų jiedu risis Lietu
vių Auditorijoj.

Tose ristynėse dar pasirodySrk 
lietuviškas žydelis, kuris risis 
su vokiečiu.

PO SUNKIOS KOVOS SAR- 
PALIUS LAIMĖJO

Užvakar dzūkas iš»> tiesų at
kakliai kovojo. Nors Sarpalius 
ir laimėjo, bet tas laimėjimas 
jam sunkiai davėsi. Visi stebė^ 
josi, kuomet antrame susikir
time Bancevičius paguldė Sar- 
lalių į 10 min., užlauždamas 
koja. Pirmų susikirtimą Sar
palius laimėjo į 15 min., o tie 
čia j 55 min. Tuo bud u Sarpa 
ius ir tapo paskelbtas laimėto 

ju.
Ritosi dar Šimkus, kuris pa

guldė Petersoną, regis į 37 m. 
ludinsko Rolevvicz’o ristynės iš 

ėjo lygiomis. — X.
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MILDA TEATRAS
3140 So. Halsted St.
Seredoj ir Ketverge, 

Vasario 24 ir 25
Bus rodoma

THEPHANTOM OF
THE OPERA ~

Del 
Odos Ligą
žmonės hirip hm niffžeiimns ogj 

nehi ••Ih* M’;uirn rmnu oileini H pa 
ils, t>w »i rt < >.l,tm. CH.Iutn Ointmerit 
Jis prašalina niežėjimą tuojau, su
minkština ir gydo odą kur tik ji yru 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Ointment yra geras nuo išbėrimų 
spuogų, šįakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, šašų, dedervinių, žaizdų Ir t. -t 
JJ jus negalite gauti Cadum Gint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avcnue, New York.

Del nevirškinimo ir žarnų 
suirimų nors sykį yra 

pagelbėjimas
štai yra nauja gyduolė kuri atlieka 

darbą ir atlieka greitai
Daktarai tiesiog nusistebi, kaip 

greitai ta nauja gyduolė vadinama 
Nuga-Tone prašalina nevirškinimą, 
užkietėjimą, galvos skaudėjimą, ne
malonų kvapsni iš buyios ir žarnų 
nemalonumus. Nuga-Tene sugrąžina 
atgal naują gyvenimą ir vikrumą nu. 
varguolėms iv silpniems nervams ir 
muskulams. Ji budavoja raudoną 
kraują, stiprius natvarius nervus ir 
suteikia labai didelę spėką gyveni
mui. Nuga-Tone suteikia atšviežinan
tį miegą, gerą apetitą, puikų virški
nimą, reguliarj ėjimą lauk, pamestą 
entuziazmą ir ambiciją. Jei jus nesi
jaučiate gerai, jus esate skolingas 
sau, kad pabandžius Nuga-Tone. Ji 
yra labai maloni vartojimui ir pra-. 
dėsite jaustis geriau tuojau. Jei jū
sų daktaras dar jums: neužrašė, nu
eikite pas aptiekorių iv gaukite bute
li Nuga-Tohe. Išdirbėjai Nuųa-Tono 
žino labai gerai, kad ji suteikia jums 
tiek daug geto ir jie jsake visiems 
aptiekoriams duoti jums garantiją 
arba pinigup grąžinti, jei jus neuž- 
gan<J<lins. Žiūrėkite garantiją ant pa
kelio. Rekomenduojama, garantuoja
mu ir parduodama pas \isus dptie- 
korlus.

Tikras delikatnumas kvapsnio, bet be
praradimo naturalio tabako skonio ir
charakterio—tai yra visa istorija!

Chesterfiel
Chesterfield yra padaryti per Liggett & Myers Tobacco Company

*

NAUJIENŲ
Didysis Metinis/

KONCERTAS
Sekmadieny, Kovo 7, 1926
Ashland Boulevard Auditorium

Pradžia lygiai 6tą vai. vakare

Visi ir visos jau dabar pradėkite ruoštis koncertan
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NAUJIENOS; Chicago, III.

ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje. Ketvirtadieniais
February 25, 1926 Eilinis No. 150

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. VVestern Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 l’erry Avė.

— visi Chicago, III.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matuliuuskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.
- ■■ -  —— ■■ 1 - JL I. 'J'.".!.!!.1"LLL

Reikalauja Grąžinti 
Teises Debsui

-'^Socialistu atstovas konoreae. 
Viclor L. Bergen, įnešė suma
nymą atstovų bute, kad hutų 
sugrąžinta (pilietybės -teiąės 
drg. Debsui, kuris jų neteko, 
kuomet buvo nuteistas dešim
čiai metų kalėjimo dėl priešini
mosi karui.

Eugene V. Debs yra garsus 
dijrbininkų judėjimo darbuo
tojas. Keturis kartus jisai bu
vo statomas socialistų partijos 
kandidatu į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Karo metu jisai 
buvo suareštuotas ir paskui 
teismo nuteistas kalėti dešimtį 
metų dėl kalbos, kurią jisai pa
sakė Canton, Ohio, kritikuoda
mas valdžios politiką, įvelusią 
šią šaly į pasaulio karą. Išbu
vęs keletą metų kalėjime, jisai 
buvo paleistas, bet jisdi iki šiol 
neturi teisės nei balsuoti, nei 
L-ut renkamas į jokią valdišką 
vietą.

šiandir, kada visiems yra 
aišku, kad Amerika ėjo į karą 
ne “demokratijai gelbėti”, o 
tiktai dėl t<>. kad tai buvo nau
dinga Amerikos piniguočiams, 
yra gėda, kad lokiam prakil
niam žmogui, kaip Debsui, dėl 
priešinimosi karui neduodama 
paprastų piliečio teisių.

Europoje daugelis buvusių 
karo priešų ne tiktai nėra per- 
s. klojami, bet užima aukštas 
vietas valstybėse. Anglijos 
MacDonaldas, pav. buvo net 
ministeriu pirmininku, nežiū
rint to, kad karui jisai buvo 
ne mažiaus priešingas. kaip 
Eugene V. Debs.

Tarptautiniam Fronte
BULGARUOS SOCIALDEMO 

KRATŲ ORGANAS.

šiomis dienomis centralink 
Bulgarijos socialdemokratų or
ganas, “Narod” (Liaudis), šven
tė savo 15 metų gyvavimo su
kaktuves. Per tą laikoj laikraš
čiui teko išreikšti socialistinio 
proletariato nusistatymą įvai
riais didelės svarbos klausimais 
ir išlaikyti kovą su daugybe 
priešų. 1912 metais “Narod” 
drąsiai skelbė obalsį “karas ka
rui”, kuomet ėjo karas Balkanų 
pusiausalyje ir grasino, įtraukti 
į savo verpetą visą Europą. 1911 
ir 1915 metais jisai vedė griežtą 
kovą prieš “Badoslavo kliką”, 
kurios politika pavertė Bulgari
ją Vokietijos vasalu ir paskui 
į vėlė kraštą į pasaulio karą. 
“Narod” kovojo taippat prieš 
ūkininkų diktatoriaus Stambu- 
lijskio despotizmą ir pagaliaus 
prieš kruviniausią Bulgarijos 
valdžią, vadovaujamą Cankovo.

BALSAVIMO TEISĖ FRAN
CIJOS MOTERIMS.

Socialistų frakcija Francijos 
jiai’lamente įnešė įstatymo suma 
nymą, kuriuo suteikiama balsa
vimo teisė moterims valsčių, ap
skričių ir parlamento rinkimuo
se. Sumanymas bus svarsto-1 
mas, kuomet parlamentas pra
dės debatus apie rinkimų siste
mos reformą.

' LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilis, 2135 North 
Spaulding Avė., Chicago, Iii.

Sekretorius — M. G, Mauricaa, 4333
S. Fairfieid Avė., Chicago, III.

Finansų sekr. — O. Banienė, 1729 W. 
Monroe St., Chicago, III.

Kasierius — A. Lekavičla, 2404 W. 
Division St.

A. Rypkevičia, 1517 N. Irving Avė.
Nariai — Ona Vilionė ir A Vilis.

REIKALAVIMAI LIAB6EV0
VALDŽIAI. _

žiaurios Cankovo valdžios 
griuvimas Bulgarijoje iššaukė 
didelį pasitenkinimą plačiosiose^ 
masėse. Naują ministeriu kabi
netą sudarė Liabčev, w partijos 
“Demokratičeski Sgovor” vadas. 
Darbininkai ir šiaip darbo žmo
nės ir į šią valdžią žiuri su ne
pasitikėjimu, kadangi yra abejo
tina, ar ji turės gabumo sėk
mingai kovoti su ekonominių ir 
finansiniu krašto krizių.

\ Liaudis, kurios energiją buvo 
suparalyžiavusi bolševikuojanti 
•teroristinė Stambulijskio dikta
tūra. tik dabar pradeda atsi
gauti. Ji galės visiškai atsi
kratyti apatijos ir paimti kraš
to reikalų vedimą j savo rankas 
tiktai tuomet, jeigu jos prieša
kyje atsistos socialistai. Jei to 
nebus, tai neužilgio galima lauk
ti naujų valstybės perversmų.

Bulgarijos socialdemokratų 
partija yra pasiryžusi sujungti 
po savo vėliava darbininkus ii 
sodžiaus biednuomenę, nuosa
kiai gindama darbo žmonių rei 
kalus ir kovodama dėl demo
kratijos sustiprinimo valstybė 
je. Sausio 5 d. socialdemokratų 
frakcijos vadas parlamente, 
drg. Kr. Pastuchov, išdėsto savo 
partijos programą ir pastatė 
naujai valdžiai visą eilę reikala
vimų, kurių svarbesnieji yra se 
kantys:

Kad valdžia kovotų su pasibai
sėtinu ekonominiu krašto kri
zių ;

Kad butų duota plati iminės? 
tija visiems dalyvavusiems pilie
tiniam kare žmonėms;

Kad butų atsteigtas teisėtu
mas ir piliečių laisvės krašte;

Kad hutų užtikrinta savival
dybių teisės ir rinkimų laisvė;
.Kad butų sugrąžinta propor- 

eionalė rinkimų sistema;
Kad butų pravesti darbinin

kų apdraudos įstatymai ir kad 
butų šelpiami bedarbiai, ir

Kad Bulgarija stengtųsi suda
ryt draugingus santykius su sa
vo kaimynais.

FRANCIJOS SOCIALISTAI 
SPARČIAI AUGA. 

Jungtinė Socialistų Partija 
Francijoje auga taip sparčiai, 
kad nėra jokios abejonės, jogei 
sekančiuose visuotinuose rinki
muose jos atstovų skaičius žy
miai padidės, šiandie ji turi 
parlamente 103 atstovus ir su
daro svarbią kairiųjų partijų 
bloko dalį. Radikalai todėl daug 
kartų socialistams siūle keletą 
vietų mipisterių kabinete, kad 
tik partija sutiktų dalyvauti val
džioje. Bet ji, jausdama, kad jos 
jėgos kasdien didėja, iki šiol at
mesdavo tuos pasiūlymus. Ji 
laukia, kol ji pasidarys taip 
stipri, kad gulės lošti nulemian-
čią rolę valdžioje, šiandie, įė
jus į valdžią, ji turėtų imti ant 
savęs atsakomybę, negalėdama 
pravesti savo programo.

Partijos augimas prispyrė 
Francijos socialistus pradėt gal
vot apie savo spaudos sustipri
nimą. Kolkas ji neturi savo 
dienraščio. Tuo metu, kai par
tiją suskaldė Maskvos agentai, 
didis socialistų dienraštis 
“L’Humanitė”, įsteigtas dar na- 
bašninko Jaures’o, pateko į ko-

rnunistų nagus. Jie tebeturi jį 
iki šiol, ir tai yra bene svarbiau
sia priežastis, dėlko komunistai 
dar naudojasi šiokia-tokia įtaka 
Paryžiuje ir apylinkėse.

Komunistams užgrobus parti
jos dienraštį ir iždą ir atplėšus 
nuo partijos apie tris ketvirta
dalius narių, socialistai po skili
mo buvo pasilikę visai silpni. 
Jie mėgino pradžioje leisti kas
dien laikraštį “Populaire”, bet 
buvo priversti pakeisti jį pu- 
siau-mėnesiniu laikraščiu. Da
bar teČiaus partija jau nebegali 
tolinus apseiti be kasdieninio 
organo. Turint apie 125,000 
narių savo organizacijoje , dau
ginus kaip 100 atstovų parla
mente, apie 600 miestų burmis
trų ir apie 10,000 atstovų vieti
nėse savivaldybėse, jai reikia 
laikraščio, kuris galėtų kasdien 
ginti jos poziciją visuomenėje.

Sumanymą leisti dienraštį 
Francijos socialistai jau priėmė, 
nutardami tuo tikslu sukelti 2 
milionų frankų fondą. Nuo sau
sio suvažiavimo, kuomet tas su
manymas tapo galutinai patvir
tintas, žymi dalis šio fondo jau 
tapo sukelta, taip kad dienraš
čio pasirodymo reikia laukti ar
timiausioje ateityje.

RAUDONIEJI ATSKALŪNAI 
SUSMUKO.

Kuomet socialistų partija 
Francijoje auga ir stiprėja, tai 
gaivalai, kurie kėsinosi ją sunai
kinti, šiandie jau baigia pa
krikti. Francijos komunistų 
partija, turėjusi tuoj po socialis
tų partijos suskaldymo 150,000 
narių (taip bent komunistai gir
davosi), dabar jau yra nusmu
kusi ant 15,000 narių. Vadina
si, 90 nuošimčių komunistų par
tijos narių išblaškė vėjai!

Šitą faktą paskelbė patys ko
munistai, kurie dar nesenai sto
vėjo jų organizacijos priešakyje. 
Boris Souvarine (rusiško kili
mo franeuzas) buvo nuo pat ko
munistų partijos įsikūrimo 
Francijoje stambiausias jų va
das, bet pastaruoju laiku jisai 
susipyko su Maskva. Jisai už
traukė ant savęs Rusijos bolše
vikų nemalonę tuo, kad jisai rė
mė Trockį. Už šitą nusidėjimą 
Kominterno centras įsakė Fran
cijos komunistams išmesti Sou- 
varine’ą iš partijos. Jisai tad 
dabar ir išdavė publikai paslap-. 
tį apie komlmistų partijos 
stovį.

Diktatoriškas Kominterno 
centro kišimąsi į Francijos ko
munistų partijos reikalus taip 
šią sudemoralizavo, kad 250 žy
mių Francijos komunistų para
šė Maskvai griežtą protesto laiš
ką .nurodydami, jogei tokia Ko
minterno politika atves komuni
stus Francijoje prie visiško pa
krikimo. To laiško turinys il
gai buvo slepiamas. Bet kai 
Souvarine’as pamate, jogei nėra 
jokios vilties, kad Maskva jo iš- 
jraukimą iš partijos atšauktų, 
tai jisai pradėjo keršyti partijai 
ir skelbti savo leidžiamam laik
raštyje ištraukas iš to slapto 
dokumento. Partijos vadams 
tuomet nebepaliko kitokios išei
ties, kaip patiems paskelbti mi
nėtą 250 komunistų protesto 
aišką.

Laiškas parodo, kad Franci
jos komunistų “armija” randasi 
apverktinoje padėtyje. Jame 
sakoma, kad komunistiniai 
“branduoliai sutirpo, kaip! svies
tas saulėje”; kad praiponės 
centruose šiandie tėra “tik mi
kroskopiškos komunistinės kuo
pelės”; kad šiauriuose, departa
mente Pas de Calais, Marselyje 
ir Orleans’e bepaliko tiktai 
“grobiai” partijos; kad dėl ne
pakenčiamos Kominterno vadų 
diktatūros Francijos komunistai 
ėjo “nuo vieno pralaimėjimo 
prie kito”. Viskas, girdi, eina 
niekais, nors “išeikvota neapsa
komai daug pinigo”.

Įdomiausia, kad tarpe pasira
šiusių po tuo laišku, kuris skam
ba kaip mirties dekretas Fran
cijos komunistų partijai, yra ir 
11 komunistų parlamento atsto
vų, »— kuomet visa komunistų 
frakcija susideda iš 26 asmenų!

Lietuviu socialistu ir jų 
simpatiky domei

“Keleivio” redaktoriaus drg. St 
Michelsono prakalbų marš
rutas.

Gerbiamieji:
šią žiemą buvo tikėtųsi turė

ti svečią iš Lietuvos, — L. S. 
D. Partijos oficialį delegatą, 
kuris birių padaręs keliasdešimt 
pranešimų musų lietuvių kolo
nijos? Amerikoj.

Bet, deja, musų Lietuvos 
draugai negalėjo nė vieno iš 
savo žymesnių draugų atitrauk
ti nuo tenykščio taip smarkiai 
besiplečiančio darbo. O ypatin
gai šiuo momentu, kuomet Lie
tuvos Seimo rinkimai jau čia 
pat ir kuomet inteligenlinės 
spėkos t>un yra būtinai reika
lingos.'* Tad ir nebeišteisėta jų 
pažadėtas mums svečias.

Be to dar, kaip mums vi
siems yra žinoma, šiais metais 
sukako 2(1 metų nuo pirmos 
Lietuvos revoliucijos ir musų 
L.S.S. susikūrimo. 'Taipgi mes 
žinome, kad LSS yra daug vei
kusi ir daug ką nuveikusi Ame
rikos lietuvių gyvenime, o taip
gi ii1 nemažai yra padėjusi ir 
Lietuvos darbo žmonėms jų 
kovose už laisvę.

Kadangi dėl tam tikrų ap
linkybių negalėjome tas taip 
svarbias sukaktuves paminėti 
savo laiku, tad dabar ir yra 
rengiamas draugui St. Miehel- 
sonui prakalbų maršrutas, kad 
atlikus tuos musų uždavinius 
ir peržiurėjus musų nuveiktų 
per tuos 20 metų darbų vai
sius.

Be to, kaip jau irgi visi žino
me, šį pavasarį bus Lietuvos 
Seimo rinkimai. Tad reikia, 
kad musų 'draugai ir pritarė
jai pasistengtų šiek tiek pasi
darbuoti taip svarbiame mo
mente, kad pagelbėjus Lietu
vos socialdemokratams išeiti 
laimėtojais šiuose rinkimuose 
ir tuomi padaryti galą klerika
lų viešpatavimui Lieti/voje.

Veikti reikia skubiai, nes 
laiko yra labai mažai. Maršru-

Lietuviai Advokatai
‘ s X

..... ....... . s

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St„ Room 1111-12 

Tel. Centrai 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: ,

3323 So. Halstčd St 
Tel. Boulevąrd 1316

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 9:80 iki 4:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuoaa. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgičlams.

iise

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas i 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

tas prasidės su 7 d. kovo mė
nesio ir eis sekamai:
Sekmadieny, kovo 7 d.. Waler- 

burv, Conn.
Pirmadieny, kovo X d., Binok

ly n, N. Y.
Antradieny, kovo 9 d., Ncwark, 

N. J.
'Trečiadieny, kovo 10 d., Eli- 

zabeth, N. J.
Ketvirtadieny, kovo 11 d., Pbi- 

ladelpsia, Pa.
Penktadieny, kovo 12 d., BtiL 

timore, Md.
šeštadieny, kovo 13 d., Youngs- 

to\vn, Obio.
Sekmadieny, kovo 1 1 d., Pitts- 

burgb, Pa.
Pirmadieny, kovo 15 d., Bidgc- 

villc, Pa.
Antralienv, kovo 16 d., Akron, 

Ohio.
Trečiadieny, kovo 17 d., Cleve- 

land, Dilio.
Ketvirtadieny, kovo 18 d., Ind

iana Ilarbor, Ind.
Penktadieny, kovo 19 d.,‘ Chi

cago, 111.
šeštadieny, kovo 20 d., Chi

cago, III.
Sekmadieny, kovo 21 d., Chi

cago, III.
Pirmadieny, kovo 22 d., Chi

cago, III.
Antradieny, kovo 23 d., Grand 

Rapids, Mieli.
'Trečiadieny, kovo 21 d., Detroit, 

Mich.
Ketvirtadieny, kovo 25 d., Bo

dies ter, N. Y.
Penktadieny, kovo 26 d., Bing- 

hamton, N. Y.
šeštadieny, kovo 27 d., Ethvard- 

sville, Pa.
Sekmadieny, kovo 28 d., Wilkes- 

Barre, Pa.
Sekmadieny, kovo 28 d., vaka

re, Scranton, Pa.
Po pasirodymo šio pranešimo 

spaudoje, tuojaus prašau atsi
šaukti iš šių miestų: VVater- 
burio, Brooklyno, Nevvarko, 
Elizabetho, Philadelphijos, Bal-

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP

šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart PanetMlio ir 
Pitnyčios. *

■ ✓ * - - - -------

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

• Narni; Telefonas Republic 9600

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS 
Roselando Ofisas: 

Tel. Pullman 5950 
10756 S. Michig'an Av.
Miesto Ofisas: 127 N; Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS- egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuoaa, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUSADVOKATAS
5349 So. Hermitage Avenue 

Tel. Hemlock 1885 
Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 6-9. 
Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia viso
kias legališkas popierae. 

timorej Indiana Harbor, Grand 
Bapids, Detroito, Bochesterio,1 
Wilkes-Jkirrė, Edvvardsville ii 
Scranton. Kiti gi miestai jau 
pirmiau atsišaukė ir ten visi 
dalykai tvarkoje. Dabar tik lie
ka nlsižinųti iš tik dar nesu
spėtų atsiklausti miestų. Visų 
atsiliepimas bus laukiamas iki 
kovo 1 d. pietų. Paskiaus bus 
gal šiokių lokių permainų. Tuo
met jau bus galima paskelbti 
tikrąsias datas ir kokiose vie
tose d. Michelsonas lankysis. 
Dabar tik, draugai, be jokio 
atidėliojimo praneškite mums 
ar vra tinkama diena tamstų 
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 sa;.? norą.

Mis. michnievigz-vioikiene
* AKUŠERKA

3101 So. Halsted St^ kampas 31 gal.
Tel. Yards 1110 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennayl- 
▼anijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa
geltą.

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisaa
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po plot. į 
Telefonas Midway 2880

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevąrd 5918 
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:39 iki. 9:30 vakare

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

A. L. Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 510 7

r r j j \ nuo 9 ikt II vai. ryte; 
r alandos nuo jį; g va| vakare

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletini šviesa ir diathermia L ----- ------------

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė.

H
M

N

Valandos: M
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, fxxxxxxxxmcnndxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4661 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res„ 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Proapect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

1 ■ ■■■ ■- H
Res. 6600 S. Artesian Avė. 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St„ 
Cldeago, III.

v ----- ---

Visais maršruto reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

P. B. Balchikonis,
77 Glenvvood Avė., 

Brnghamton, N. Y.
P. S. Miestai, kurie čia nėra 

paminėti, bet norėtų rengti 
prakalbas, yra prašomi atsi
kreipti anksčiau minėtu adre
su. Nes mat gali pasitaikinti 
spragų dėl vienos ar kilos prie- 
žasfies. —P. B. B.

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkievicz- 

BANIS
AKUAERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims 
ir inerginopis.

3113 South 
Halsted S't.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis sp<

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

NedSlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augščiau

^DR. HERZMAN"®*
—Iš RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas por 16 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* li
gas vyiT), moterų ir vaikų p*km) 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisui.

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

VALANDOS; Nuo 10—12 platų 
ir nuo 6 iki 7:80 va), vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Dreael 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.
■ ■ -..........................................

Telefonais:

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000
S I ' ..........................—X

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir ( kirorgM 

. Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Ckieage 
arti 81 st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. No- 
dėiiomis ir šventadieniais 10—12 dia*.

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Dr.AH. BLUMENTHAL

Optometrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Askiand Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 luhą

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas motėm ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Ries 
Island. Ofiso valandos nuo 2 Iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 1

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfaz 6858 

K ___________________—P

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley tr 24 St. 
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Panedžly ii ketverge nuo 3 iki 8 ▼.

Butkus Undertaking
Co., Ine.

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

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

Kdttor P. GRIGAITIS
1739 Seat h Halsted Šfcrect 

CMcago, I1L
Televhoae Rooaerelt 85X1

Subecription Ratas i
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per ycar outside of Chlcago. 

per year in Chicag®. 
per copy.

$8.00 
8c.

Entered as Seoond Class Mattel 
tfarch 17th, 1914, at the Post Office 
»f "hieago, 111., undar the act of 
šfm«b 2nd 1879.

Ūlai mokėjimo kaina!
Chicagoje — paštui 

Metams ........  —
Pusei metų_____
Trims minėdama ____-------
Dviem mlaesiama  ———.
Vienam minėsiu! —————

Chicagoje per nešiotojus i 
Viena kopija.---- ------—
Savaitei - -------------------------— 18c
Minėsiu! ___ —------------ —----- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

17.00
8.50
1.75
1.25 

.. .75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniui. Leidžia Naujiena Ben
drovė. 1789 So. Halsted St., Chlcago, 
Iii. — Telefonai! Roosevelt 85M

. $8.00
_ 4.00
__2.M
_ 1.5«
___ .75

Atsišaukimas
Amerikiečiai-broliai-sportininkai 
ir visi kam rupi kultūros darbas

Metama —- ------
Pusei metų ------
Trbns mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur niekaluose: 
(Atpiginta)

Metama ................... ........ ........ ... $8.00
Pusei metų ............. 4.00
Trima mėnesiama __________ 2.00
Pinigua reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su atsakymu.

Lietuvai tapus nepriklauso
mai, gyvenimas subrutdo. Au
ga miestai, miesteliai. Inteligen
tijos skaičius sparčiai didėja. 
Pradžios mokyklų ir gimnazi
jų skaičius padidėjo dešimterio
pai. Kaimo jaunimas veržias1 
iš lūšnų ieškodamas švietimo ir 
lengvesnio darbo. Rodos viskas

Plaučių Džiova
,,, ę, m ■■kilnia ■ 1.1 ,,

Rašo Dr. A. Montvidas *

MASKVOS FANATIKŲ MELAS APIE SOCIALISTUS

KALTINIMAI TURI BŪT PAREMTI FAKTAIS, 
ARBA ATŠAUKTI!

'l

TAUTININKŲ MELAGIAI LENKTYNIUOJA 
SU KOMUNISTAIS

SIRVYDĄ IR BIMBĄ REIKIA SUKABINT PO KOJĄ 
IR PER TVORĄ PERMEST

Brooklyno komunistų šlamštelyje vienas gaivalas 
rašo: ’ < ...

“Klerikalai, tautininkai ir menševikai, gavę špy
gų teisme su kun. Petkaus byla, matomai, padarė na- 
eionalį puolimų ant darbininkų (?) prakalbų su skun
dais policijai”.
Visi žino Kerai, kn<i nei tautininkai, nei socialistai 

neturėjo nieko bendra su kun. Petkaus byla. Priešingai, 
ir tautininkai ir socialistai išreiškė savo pasitenkinimų, 
kuomet “Laisvė” tų bylų laimėjo. Bet komunistiniems me
lagiams tiesa nerupi. Šmeižia savo oponentus ir gana!

Tam pačiajn komunistų šlamšto numeryje įdėta re
dakcinis straipsnis, kur pasakojama, kad socialistai su
darę “bendrą frontą” su klerikalais ir tautininkais ir 
skundžią policijai komunistų kalbėtojus. Girdi, socialis
tai išvien su klerikalais ir tautininkais įskundę Bimbą; 
socialistai išvien su tautininkais ir klerikalais, padedami 
policijos, suardę keletą komunistų prakalbų; socialistai 
išvien su klerikalais ir tautininkais kviečią valdžios šni
pus, kad areštuotų komunistų agitatorius ...

Mes nežinome, kaip elgiasi tautininkai ir klerikalai, 
bet apie socialistus dar iki šiol nebuvo girdėta, kad jie 
kur nors butų lošę skundikų rolę arba šaukęsi talkon val
džios šnipus kovai prieš komunistus. Visa šita komunis
tų šlamšto pasaka apie socialistų “bendrą frontą” su de- 
šiniomsioms partijoms ir apie socialistų “skundus” prieš 
komunistus yra begėdiškas melas!

Mes norėtume, kad komunistai nurodytų bent vieną 
socialistų organizacijos narį, kuris skundė arba dalyva
vo skundime policijai komunistų kalbėtojų. Jeigu pasiro
dytų, kad bent vienas toks skundikas randasi kurioje 
nors socialistų kuopoje, tai mes esame įsitikinę, kad toks 
asmuo ant rytojaus atsidurtų už organizacijos durų.

Kuomet reikia atsiginti nuo komunistinių chuliganų, 
kurie ardo viešus susirinkimus, tai socialistai pripažįsta, 
kad tokiuose atsitikimuose gali būt ir policijos pagalba 
reikalinga. Nuo chuliganų gintis reikia, nežiūrint, ar jie 
save vadina “komunistais”, a'r kaip kitaip. Bet socialis
tai niekuomet nemėgino nei patys ardyti kieno nors pra
kalbas, nei šauktis tuo tikslu policijos. Jie tiki j nuomo
nių laisvę, ir jie reikalauja jos ne tiktai sau, bet ir kitiems. 
Jie1 niekuomet nesižemins iki to, kad mėginus su policijos 
pagalba užimti kam nors burną!

Taigi komunistai, kurių visa “spauda” šiandie yra 
pilna pliauškimų apie menamus socialistų skundus, tegul 
parodo bent vieną socialistą skundiką, kad socialistų or
ganizacija, kuri griežtai atmeta tokius kovos budus su 
savo politiniais priešais, žinotų, kaip su juo pasielgti.

Jeigu gi jie to nepadarys, bet ir toliaus vis drapsty- 
sis tais kaltinimais socialistų adresu, tai bus visiems aiš
ku, kad jie yra besąžiniški melagiai ir apgavikai, speku
liuojantys savo tamsių pasekėjų lengvatikybe!

•—•••■••■■•■■■■M
Mums jau ne kartą teko pažymėti tą faktą, kad mū

siškiai širvydinio plauko tautininkai melo ir šmeižto sri
tyje yra ne blogesni meisteriai už bimbinius-pruseikinius 
komunistus. Štai vėl vienas pavyzdys. Brooklyno “Vie
nybė” savo 23-iam numeryje, Apžvalgos skyriuje, rašo:

/ , •. į
“Palyginkim kaip lietuviai sutinka savo daininin

kus: tuoj pradeda pirmiausia žiūrėti ne balso geru
mo, bet 'partijos'; jei jis bus demokratas, tai jo ne
rems nei katalikai, nei socialistai....”

* I
Ne musų reikalas yra kalbėti apie katalikus. Bet med 

norime žinoti, kuo remdamasi “Vienybė” prasimano, kad 
socialistai neremią “demokratų” dainininkų? Kurio “de
mokrato" ar kitokio dainininko, pav. nerėmė “Naujie
nos?” I

P-ą Sirvydą reikės tur-but sukabint po koją su Bim
ba ir permesti per tvorą!

reikėtų.
Bet arčiau pasižiūrėję į da- 

Jlykų stovį, rasime daug pagrin
dinių ydų.

Hadaise Lietuvos stipri ir 
I sveika jaunuomenė, gausiai 
[emigravusi prieš karų į Ameri
ką, sunyko didžiajame kare.

To maža ji nyksta ir dabar, 
čia pat Lietuvoje, beplaukdama 

Į iš kaimo į miestus, miestelius.
Mokyklos nepajėgdamos net 

Į pagrindinių higienos reikalavi- 
| mų patenkinti, kasmet išleidžia 
| tūkstančius, tiesa išėjusių gim
nazijos programų, bet pusiau 

| nustojusių sveikatos žmonių. 
| Bet ir baigusius gimnazijų ne- 
| kas gero laukia. Angšti rašti- 
| ni ųbutai ir dar angštesnė mies

telio buveinė. Mokyklose jau
nuomenė atpranta nuo fjzinio 
darbo—nustoja jį gerbusi.

Nenormalūs gyvenimo sųly- 
I M<>«. nt'raBionalu.s maistiLs, deg
tine, tabakai —sėja blogus pa- 

I pročitis šalyje. Alkoholikų, ve
nerikų, džiovininkų skaičius 
sparčiai Lietuvoje didėja. Silps
tant fiziškam atsparumui, svei
katai—silpsta jaunimo dorovė, 
menkėja idealai. |Liga ir skaus
mai padidina fiziškų ir intelek
tuali skurdų ir gimdo pavydų, 
neapykantą. Įteikia 
padėti šaliai. Jau nuo 
sų Nepriklausomybes 
jaunuomenės dalis ieško naujų 
kelių pagerinti tai pražūtingai 

tbuklei. Bet ta jaunuomenė 
dar negausinga ir jos balsai 
persilpni, kad pergalėtų tuos, 
kurie eksploatuodami nesusi
pratusią 'plačių visuomenę kiša 
jai pigia kaina nesveikus sma
gumus ir taip kvaišindama 
liaudį, rengia nesveikų ’ busi
moms kartoms dirva. Valdžia 
dar nepajėgia imtis griežtų 
priemonių, kad pakeltų ir fi
ziška ir morališkų šalies padė
jimų.

HMvačiįai iniciatyvai sunku 
be lėšų. Reikėtų kuogreičiau- 
siai gerinti higienos sąlygas 
mokyklose: rengti salės ir įsi
gyti įrankiai kūno kultūrai: 
steigti sporto aikštelės, aikštės 
ir stadionai, kad galima butų 
išvesti jaunuomenė ir visuome
nė iš angštų hutų, iŠ smuklių 
į tyrą orų. Reikia steigti pati 
fiziško auklėjimo mokykla, ga
minti tinkami pedagogai. Bet 
kur gauti pinigų? šalies kapi
talistai tam reikalui neskolina, 
plati visuomenė dar nėra visai 
supratusi musų naudingo dar
bo. Miestų, apskričių, valsčių 
savivaldybės skiria visuomenės 
stambias pinigų sumas statyti 
ir užlaikyti alkoholikų, džiovi
ninkų, sifilitikų ir bepročių li
goninėms- tuo tarpu ne cento 
neduoda sveikam jaunuomenes 
auklėjimui. Dar sunku seni 
rusų kultūros veteranai įtikin
ti, kad daug pigiau • kainuoja 
profilaktinis darbas -stiprinti 
ir grūdinti sveikata ir siela 
jauname kūne, nekaip vien dė
ti visos pastangos gydyti suiru
siam organizmui, nepašalinant 
tų įstaigų, kurios griauna visuo
menę.

Amerikiečiai—brdliai sporti
ninkai ir visi, kurie norite ma
tyti ateityje musų tautų stip
rių ir sveiką, ateikite mums į 
pagalbų.

Kurkite Lietuvos kūno kultū
ros lavinimui komitetus ir neš
kite pageljių kultūros darbia.

Su Jūsų parama mes eisime 
į Lietuvos kaimus, miestelius, 
miestus ir, ragindami jaunuo
menę susidomėti fiziniu lavi
nimu, sportu, mokysim vėl pa
milti ir gerbti fizišką darbų, 
skiepysim sporto discipliną ir 
etiką -blaivus, doras ir stip-

skubiai 
pat mu- 
pradžios

[Pacific and Atlantic Photo]

E. C. Koester, kuris sėdi Mar- 
(juette kalėjime Michigan valsti
joj, nori gauti $6,000,000 vertės 
turtų, kurį paliko chicagieths 
Edwin B. Jennings. Koestner 

* t
sako, jog mirdamas Jennings 
užrašęs jam visų turtų.

— sportas 
partijų nei 
būti tikru

rus mylėti stivo Tėvynę ir dirb
ti jos daliui.

Fizinis lavinimas 
nežino skirtumo 
luomų. Pakanka
sportininku, kad paduotam
viens kitam broliškai ranką.
Vienybėje laimėjome mes lais
vę—bet dar neviskas— daug 
darbo‘ yra priešaky.

Dabar gi kol kas į kultūri
nę kovų. Tad ir Jus broliai 
amerikiečiai-sportininkai ir vi
si, kurie prijaučiate šiam dar
bui, padėkite mums.

—Lietuvos Sporto Lyga.
Centro Komitetas.

Visais retknlais kreiptis pa* 
Sporto Lygos Pirmininką I>r.

Kaunas, Lithuania. 
26-1-1926.

Laiškas iš Lietuvos
'... -J___ L' » t

(Antras laiškas)

Lietuvos politiniuose sluoks
niuose girdėtis bruzdėjimas... 
Mat, artinasi rinkimai į Sei
mą. Kas laimės rinkimus, dar 
nėra tikrų žinių, bet kaimo se
niai ir net bobelės pradeda 
svyruoti savo kunigiškai da
vatkiškose pažiūrose, pradeda 
nepasitikėti kunigais ir žada 
pamėginti išrinkti kitokią val
džių. “Juk nieko nenustosime 
—-šnekasi kaimo politikai—jei
gu , išrinksime kitokių valdžių. 
Dievas duos, prakentesime tris 
mettis ir jeigu pamatysime, kad 
ji griauja bažnyčias, galėsime 
vėl kitus išrinkti“.

Toji “kitokia valdžia” yra ne 
kas kitas, kaip valstiečiai liau
dininkai, kurie ir privalo už
imti pirmąją vietų, jeigu su
byrėtų kunigų sostai. O kuni
gų sostai, jeigu ne per šituos, 
tai per kitus rinkimus vistiek 
subyrės, nes jų autorteto ho- 
remetras puola smarkiais šuo
liais žemyn...

štai faktas.
Kartų aš nuėjau po 

krantus pasivaikščięti. 
mane ėjo dvi bobelės 
Dėjosi:

Ir kunigai dabar
toki, kaip •seniau... ištvirko: tik 
ir žiuri, kaip čia geriau pra
gyventi, kai|) daugiau turtų su
sikrauti... -tarė viena iš jų.

—Nekalbėk taip, dūšele, grie- 
kas kunigus įmesti...- sudrau
dė antra.

Bet pirmoji, matyt, buvo į- 
sikaršČiavusi ir užtat rėžė to
liau :

Kunigas, kunigas! Rodos, 
kad kunigas tai Dievas žino 
kas. Toks pat žmogus, kaip ir 
mes..*. Jeigu kunigas— lai buk 
kunigas, jei* ne tai ne, kam 
kišti nagus ne į savo sviestų.

Iš šio pokalbio aišku, kad 
ir bobos jau pabunda, kurios 
kaip tik turi didelę svarbą per 
rinkimus, nes jų yra daugiau, 
kaip vyrų.

Šiuos rinkimus gali dar ir 
nelaimėti pažangieji, 
“krikščionių” išleisti/
(atymai draudžia prieš rin
kinius daryti mitingus, o mi
tingai ' kartais riųkirnų svars
tyklėse daug sveria. žinoma, 
skęstantis ir už šiaudo griebia
si. Taip daro ir “krikščionys“, 
bet vaygu juos šiaudas išpluk
dys ant kranto...

—Sparnuotas Aras.

Šešupės 
Prieš 

ir kal-

jau ne

nes 
įs-

Džiovos bacilas—tikroji ligos 
priežastis

Nors yra daug priežasčių, 
kurios palenkia kūną apsikrė- 
timui džiova, vienok liga neat
siranda be į kūną patekimo gai
valo, kuris vadinamas džiovos 
arba tuberkulozo bacilų. Jau 
1865 m. Villiamin aiškiai įro
dė, kad džiova yra apsikrečia- 
ma liga, vienok iki pat 1882 m. 
ją darantis gaivalas nebuvo su
rastas. Baumgarten pirmas 
pastebėjo, kad viduj džiovos 
guzuką randasi pailgi gaivalai. 
Kochas pirmasis ėmė juos da
žyti, veisti ir apkrėsti gyvulius 
jais. Jo tyrinėjimai buvo tiek 
platus, kad nuo 1882 metų iki 
pat šiol menkai kas naujo te
liko sužinota apie džiovos ba
cilos.

Jie yra bespalviai, negalinti 
savaime judėti iš vietos į vie
tą, pailgi, kaip lazdutės, papras
tai biskf sulinkę, apskritais ga
lais, gaivalai. Nepatogiose ap- 
Jinkybėse jų forma gerokai pa
kitėja: jiė gali tapti trumpi, 
krumpliuoti, issikerėją, ilgi ir 
labai laijji ir 1.1. Į taip vadina
mus sporus arba sėklas jie ne
virsta. Dažant, vienų visas kū
nas ima dažus lygiai, pas kitus 
jis tartum km puotas ii-- dažosi 
tik vietomis. Krupuotais daž

nai tampa tie, kurie veisiami 
ne ligonio kūne, o ant tinkamų 
medžiagų. Kiek yra patirta, 
jie nėra tokie veiklus, vienok 
veiklumas1 gali padidėti tinka
moj medžiagoj—imkime, kūne.

Bacilų dažymas. Džiovos ba
cilai ima Gramo metodos dažy
mą, t. y. gali būti nudažyti 
tinkamu mėlynu dažu. Dauge
lis kitų bakterijų nors ir dažosi 
šitokiu budu, vienok įmer
kus į rūgštį dažai nublanka, gi 
džiovos bacilai ir rugštyj da
žus palaiko, nors šiek-tiek pa
sikeičia spalva. Merkimas į 
alkoholį irgi nenublukina jų. 
šitas dažymas ir jo modifika
cija daromos tuo tikslu, kad 
nepadarius klaidos pažinime, ar 
tai yra džiovos ar kokia kita 
bakterija, nes formos daugelio 
jų yra panašios ir vien regėji
mui negalima perdaug įsitikėti. 
Cheminės džiovos bacilų sudė
ties tirinėjimas rodo, kad jie 
turi nemažai vaško ir riebalų, 
tadel ir jų savotunias dažytis 
priklauso nuo to. Išvalius iš jų 
riebalus ir vašką alkoholiu ir 
eteru, jie netenka to savotu
mo.

Bacilų veisimas. Tirinėjimo 
tikslais ir vaistų (tuberkulino) 
darymui džiovos bacilai yra 
veisiami. Išimti iš ligonio kū
no ir padėti ant bilc kokios 
maistingos medžiagos jie ne
lengva tarpsta, kartais išdve
sia. Bet kaip greit jie įpran
ta gyventi ant prirengto jiems 
maisto, taip greit jie ima tarp
ti, augti ir veistis. Tuomet ne
sunku juos perkelti nuo vie
nokio maisto ant kitokio ir jie 
vis tarpsta. Auginami jie ant 
mėsos, ant bulvių plokštučių 
pavilgytų glycerine, ant krau
jo skysčio, ant maistingos aga- 
ros sumaišytos su glycerinu, 
ant kiaušinio baltimo, ypatin
gai ant jautienos buliono su 
glycerinu ir kitų medžiagų. 
Veisiasi jie Jėčiau, negu dau
gelio kitų ligų bakterijos, nes 
ima bent 10 dienų, kol galima 
pastebėti jų kolionijas špilkos 
galvutės didžio. Į apie tris 
savaites jos padengia visą mais
to paviešį, kuris delei atskirų 
kolionijų darosi raukšlėtas ar
ba kalnuotas. Spalva jų yra 
paprastai balta arba palša, ant 
bulvių augant—rausvai rusva. 
Nuo pasidariusios laike jų au
gimo riehalintės rūgšties kve
pia jos migdalais.

Bacilų drūtumas. Džiovos bar 
cilai antiseptikams nelengvai 
pasiduoda. Gyvojo sidabro su- 
blimato, karbolinės rūgšties ar
ba formaldenhydo skiediniai, 
nors ir labai stiprus, nužudo 
juos tik j keletą valandų.* Tur-

but, vaškas ir riebalai apsaugo
ja juos nuo antiseptikų veiki
mo. Kur kas greičiau jie dve
sia lysolyj ir liųuor cresolis 
skysčiuose, neis šie sutirpina 
vašką. Džiovininkų gyventuose 
namuose formaldehydas yra iš- 
laistomas visur, kad jis džiutų 
ir garuotų ir apie 'į parą ar 
dvi šitie garai išžudo Izacilus. 
Be£ reikia imti domėn, kur 
bacilai randasi: jeigu jie ga
baluose, skrepliuose, tuomet 
tik viršutiniai išdvės, o vidu
ryj esantieji pasiliks gyvi. 
KrauSt paėmė sulipusį į krūvą 
bacilų gabalėlius ir laikė juos 
per 14 dienų sierinės rūgšties 
garuose, paskui padėjo tamsioj 
vietoj ir laikė 18 mėnesių. Pa
sirodė, kad tuose gabalėli uosi* 
da butą gyvų bacilų, kuriais 
galima buvo apkrėsti Gvinėjos 
kiaulaitės. Bandymai parodė, 
kad jei išstatyti baciiais apau
gusį maistą lauke dienos švie
soj, jie išdvesia į keletą valan
dų, tiesiai ant jų puolanti sau
lės spinduliai užmuša juos į 
kelias minu tas. Čia vėl reikia 
pastebėti, kad bacilai turi būti 
plonai paskleisti; jiems esant 
gabaluose arba skrepliuose gy
vų išsiliks. Džiovinimas1 irgi 
juos žudo, bet gabalai nedžius- 
t»» ir nesutrupa. R-reitai, todėl 
Kyvų Izacilų juose randamu il

gai. Nors patirimai kiek skb 
riasi, vienok galima aplamį 
išvadą daryti,’ kad neapdengti' 
jokiom medžiagom (skreplėm) 
ir nesanti gabaluose bacilai nuo 
džiovinipo išdvesia į porį sa
vaičių. šaltis jiems mažai pa
vojingas. Jhvitcbell atrado, 
kad j ledą sušaldytuose skrep
liuose jie pasiliko gyvi per 1 
mėnesius. Drėgname karštyj 
arba verdančiame vandenyj 
prie 60 laipsnių C. jie išdvesia 
į valandą laiko. Kaip matote, 
saulės spinduliai yra veik vie
nintelis jiems pavojus.

Bacilų rųšys arDa veislės. Iš 
to, kad pastaruoju laiku eina 
daug ginčų tarp ūkininkų ir 
miestų sveikatingumo skyrių 
delei statymo sveikų karvių 
pieno, visiems yra aišku, kad 
ir galvijai serga džiova. Gal
vijų džiova irgi paeina iš ap- 
sikrėtimo tos ligos baciiais, vie
nok jie Šiek-treik kitokį. Esama 
žmogaus džiovos bacilų, galvi
jų džiovos bacilų, paukščių 
džiovos bacilų ir net šaltakrau- 
jų gyvūnų džiovos bacilų. Ki
tos dvi veisli žmogui nesvar
bios, bet žmogaus ir galvijų 
bacilai žinotini, nes abiejais 
žmogus gali apsikrėsti, noys 
Kochas ir manė, kad ne. T iesa, 
galvijų bacilų žmonės labai re
tai t(*apsikrečia, ypač retai te
gauna plaučių džiovą, vienok 
kūdikiai ir vaikai, vartodami 
džiovingų karvių pieną, nere
tai gauna liaukų, kaulų, žarnų, 
ir smegenų plėvių džiovą. Odos 
džiova pas vaikus ir suaugusius 
irgi neretai paeina nuo 
galvijų bacilo. šitas ba
cilas skyriasi nuo žmo
gaus bacilo savo trumpumu, 
storumu ir didesniu palinkimu 
dažytis. Jį kur kas sunkiau 
Užveisti ant bile kokio maisto, 
neigu žmogaus bacilą. Savo au
gime jis numeta rūgščių, o al- 
kalinės medžiagos. Bet kad 
tikrai atskirti, ar bacilas yra 
galvijų ar žmonių džiovos veis
lės, juoini apkrečiamas krali- 
kas. žmogaus bacilas- padaro 
ligotą tik vieną vietą ir krali- 
ką galima pagj'dyti, gi galvijų 
bacilas veisiasi greitai, pra- 
plinta sparčiai ir užmuša krali- 
ką.

Kur bacilai gyvena? Džiovos 
bacilai, kaip jau sakiau, gali 
būti veisiami, vienok kol jis 
įpranta gyventi ne kūne, rei
kia juos atidžiai auklėti: neturi 
būti saulės šviesos, turi būti 
tinĮcami šiluma ir maistas. Ki
taip jie išdvės arba bent nesi
vels. Kadangi jie yra taip le
pus, aišku, kad jie patys ne
susiranda tinkamos vietos aug
ti ir veistis, išėmus žmogaus

arba galvijo kūną. Kūne jie 
tarpsta ,nors ir tai auga ir vei
siasi lėčiau negu kitų ligų bak
terijos. Tarpsta jie bile ku
riose kūno mėsose, bet pras
čiausiai valios komanduoja
muose raumenyse. Raumenų 
džiova yra veik nežinoma. Kau
luose, sąnariuose, odoj, inks
tuose, žarnose, lyties organuose, 
smegenyse ir jų plėvėse bacilai 
tarpsta. Pas džiovininkus dau
giausiai jų galima rasti limfi
nėse liaukose ir plaučiuose. 
| limfines liaukas jie greičiau 
patenka, negu kur kitur, nes 
jos yra kaipir rezervuarai, j 
kuriuos išsisausina aplinkinės 
mėsos. Patekęs į bile kūno 
dalį, bacilas turi patogumo ap
sistot limfinėj liaukoj. Del ši
tos priežasties limfinių liaukų 
džiova yra tanki. Antrąją vie
tą po liaukų užima plaučiai 
Limfoj cirkuliuojanti bacilai su
teikia į širdies dešinę pusę, iš 
kur jie su krauju varomi į 
plaučius. Plaučių dūdelėse ir 
stemplėj esama liaukų, į ku
rias bacilai patenka. Be to, 
į pačiu.> plaučius lengva įkvė
puoti liacilų. Jie paprastai ap
sistoja gyventi dūdelių (bronc
hų) ir stemplės liaukose ir plo 
čiasi į plaučių mėsas. Kada 
džiovininko plaučiuose jų atsi
randa daug, aišku, kad jo iš- 
kosėtuose skrepliuose yr nema
žą. Džiovininkų spiaudaluose 
jie gyvena, kol saulė neužmu
ša arba nesudžiusta. Daryta 
bandymai rasti jų namų dulkė
jo, kur d-ž iovini nk ai rfyVetia. 
Papi nerandama. Kartais
bacįlŲ iština su džiovininko iš
matomis. Petrovas parinko 
upę, šalia kurios buvo džiovi
ninkų įstaiga ir ligonių išma
tos ėjo į upę. Vanduo, paim
tam už 3 mylių (amerikoniškų) 
nuo įstaigos ir įšvirkštas į 
Gvenijos kiaulaitę, padarė ligą. 
Toliau 3 mylių vanduo jau 
nebuvo pavojingas. Kadangi 
vandens iš upių beveik niekas 
negeria ir net geriant pavojus 
labai menkas ir kadangi moder
ninis išmatų prašalinimas yra 
netoli tolmlas, tad džiova ap- 
sikrėtimas iš vandens yra veik 
negalimas. Džiovingų karvių 
piene, ypač jei ligos vieta teš- 
menyj, turi bacilų ir apie jų 
pavojų žmogui jau minėjau. 
Džiovininkams čiupinėjant mais
tą, jų mažas skaitlius gali pa
tekti ant jo, bet saulės švie
sa ir džiuvimas juos greitai 
užmuša, jei tik ant maisto Ta- 
viršio. Kaip maiste, džiovos 
bacilų nėra jau taip pilna vi
sur, kaip tūli rašo ir mano. 
Patekę į kūną, kuomet jis tu
ri atsparos, jie irgi dingsta 
arba tampa aptverti vienoj vie
toj.

Sustabdo įdieną
Pora dožų Hill’s sustabdo šaltį — į 

24 valanda*.
8ustabdo*ir galvos akaudėjimę, kari- 

tj, gripų, paliuosuoja vidurius, auvikri- 
na visų kūnų. Ir nepalieka blogi/ pa
sekmių.

šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
šalčių priežasties miršta virš 150,000.

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
rų Hill’s ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptiekos parduoda Hill’s.

Kaina 30c

r

HIMNE
sn paveikslu

GULBRANSEN.
Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jpsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda graių, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Gulima pirk
ti mokant $8.00 i savaitę.

Pamatykite paa
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St
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Lietuvių Rateliuose DALYVAUJA NAUJIENŲ KONCERTE

Bijūnėlis
North Sidės lietuviai jau nuo 

kelių metų turi “Bijūnėlį”. “Bi
jūnėlis” yra vaikų drairgijėlė, 
kur nariai-ės — vaikučiai, yra 
lavinami lietuvių dainų ir taip
jau mokinama juos lietuvių 

-'kalbos. “Bijūnėlis” teikia savo 
vaikams tų, ko negali duoti jo
kia mokykla — jis auklėja mu
sų priaugančių kartų lietuviais 
ir neleidžia jiems ištautėti, vi
siškai paskęsti ant^rikonizaci- 
jos bangose. Tie vaikai auga 
lietuviais, dalyvauja kartu su 
lietuviais, stato įvairius lietu
vių veikalus ir užaugę jie taip
jau pasiliks lietuviais. Viena 
buvusi “Bijūnėlio” narė net 
Lietuvos universitetų lanko. 
Tokios draugijėlės atlieka labai 
naudinga auklėjimo darbų ir vi
si jas turėtų remti, štai kad ir 
“Bijūnėlis” ne taip senai statė 
gražia operetę “Birutę”, ir visi 
pripažino, kdd tas veikalas bu
vo ty^p pastatytas ir dainos 
jame taip sudainuotos, kad ge
riau nebūtų pastatę nė patyrę 
vaidylos su'dideliu choru.

“Bijūnėlis”, remdamas kiek
vienų svarbesnį lietuvių darbų, 
dalyvaus ateinantį sekmadienį, 
vasario 28 d.,* M. Meldažio sve
tainėje, Lietuvos Socialdemo
kratų naudai rengiamam LSS. 
VIIF Rajono vakare.

Visi bukite šiame vakare
pasiklausykite gražaus dainavi
mo šių “Bijūnėlio” jaunuolių ir 
susipažinkite su jais ir jų “Bi
jūnėliu” ir pamatykite kaip 
gražiai North Sidės lietuviai 
auklėja savo vaikučius ir kokių 
didelių gabumų tie vaikučiai 
turi. — Sųjungietis.

komedijos suteiks kiekvienam 
skanaus juoko, kas, pasak dak
tarų, yra reikalinga žmogaus 
sveikatai, o antra, tyli bus ir 
tokių vietų, kur vaizduojamu 
daugelio iš musų *• pačių gyve
nimas ir pasielgimai. Ir aš ma
nau, kad komedijos pilnai pa
tenkins atsilankiusius: jaunes
nieji pasižiūrės, pasijuoks, o 
po perstatymo galės gerai pasi
šokti, o senesnieji, ypač vyrai 
bežiūrėdami į perstatymų, turės 
gražių prisiminimų iš praeities, 
kaip jie kadaise piršosie savo 
mylimajai, kad ji už jo tekėtų, 
o taip jau prisimins ir uošves. 
Perstatymas* prasidės lygiai 7 
vai. vakaro. —Anton Jusas.

West Side

ir

Lietuviu motery rengimą 
sis prie parodos

Lietuvių Skyriaus Visasvieti- 
nėj Moterų Parodoj komitetų 
susirinkimas įvyko vasario 19 
d., musų gerb. konsulo namuo
se prie 7359 S. Sangamon St. 
Musų komitetų vedėja buvo 
gerb. M. Zadeikienė, Lietuvos 
konsulo žmona. *■

Susirinkimas labai 
sutvarkė visu komitetų 
rną ir padalino visiems

Spaudos komitetas
pins pagaminti iliustruotą bro
šiūrėlę su. trumpu aprašymu 
apie Lhtuvų ir žemėlapiu. Ta 
brėžiu relė bus dalinama paro
doje dykai visiems, kurie pra
eis pro Lietuvių Skyrių. Bus 
taipjau nupiešti gražus poste- 
riai, pagarsinantys 'Lietuvių 
Skyrių parodoje. Visas komi-

tiksliai 
veiki- 

darLų. 
pasini-

laikraščiuose, kad visi matytų 
kas v ra veikiami*

loję pačioje veltoje tuoj po 
to sekė susirinkimas eksponatų 
komiteto, kuris yra tvarkiai 
vedamas musų gerb. M. žadei- 
kienes.

Visi moterų darbai parodoj 
bus apdrausti nuo ugnies ir 
prapuolimo, taip kad nėra ko 
bijotis kokių nors nuostolių 
laike parodos. Visi daiktai bus 
sugrąžinti tuoj po parodos. Su
rinkti gi išdirbiniai, iki paro-

POVILAS STOGIS
Visiems Chicagos ir apielinkės lietuviams gerai pa

žįstamas dainininkas Povilas Stogis (Basso) dalyvaus 
NAUJIENŲ KONCERTE, KOVO 7.

Povilas Stogis nuolat savo balsą tobulina ir jau da
bar jis yra priskaitomas prie pirmaeilių dainininkų. Tar
pe lietuvių Povilas Stogis užima pirmą vietą. Visi NAU
JIENŲ KONCERTAN atsilankę ir vėl turės progą išgir
sti jo gražų basso balsą. J

dos, bus laikomi Lietuvos kon
sulate, 608 S. Dearborn St.

Visi eksponatai bus paženk
linti musų ženkleliais ir bus 
išduotos kvitus už kiekvienų 
daiktų, pažymint ant k vilos ir 
daikto vertę.

Moterys pasistengs aprėdyti 
vienų didelę lėlę tautiniais rū
bais, kuri puoš visų parodų; 
daug mažų, panašiai aprėdytų 
lėlių bus pardavimui.

Jau dabar yra priduota dįiug 
labai gražių dalykų musų pa
rodai, taipjau bus didelio įvai
rumo, taip kad lietuviams teks 
džiaugtis savuoju skyrium pa
kaitinėj parodoj. Ne vienas ir 
svetimtautis pasidžiaugs lietu
vių darbais ir panorės plačiau 
susipažinti su musų tauta ir 
šalim, pamalęs kokius gražius 
darbus lietuvės moterys moka 
atlikti. —Dalyvė.

Brighton Park
Kliubo vakaras.

Lietuvių Keistučio Pašelpi- 
nis K Ii ubas jau pilnai yra pri
sirengęs prie savo vakaro, ku
ris įvyks sekantį šeštadienį, 
vasario 27 d., McKinley parko 
svetainėje. Nežiūrint to, kad 
kliubas nutarė tik vakarėlį su
rengti, bet ačiū komisijos > pa
sidarbavimui, vakarėlis jau iš
augo į didelį vakarų ir šešta
dienio sulaukus netik kad pa
tys kliubo nariai, o taipgi ir 
pašaliniai, kurie tik atsilankys, 
turės progos savo akimis pa
matyti, kad tiesų sakiau, nes 
vadovaujant J. Jankui, bus 
perstatyta dvi juokingos kome
dijos:. “Uošve j namus, tylos 
nebus” ir “Vienas iš musų tu
ri apsivesti”. Viena, šios dvi

Subatos .vakare, vas. 13 /d., 
įvyko netikėta kova tarp mask
viečių ir lietuvių. Mūšio vieta 
buvo M. Meldažio svetainė. 
Apie 9:30 v. vak. maskviečiai 
pradėjo visai netikėtų atakų 
ant lietuvių, ypač stengdamiesi 
pasigriebti “arsenalų”. Ataka 
buvo labai gerai suplanuota ir 
netikėtai padaryta. Davus ženk
lų visi maskviškiai, su savo na- 
čalstva ir eiliniais, pradėjo 
puolimų; prie jų prisidėjo ir į 
gailestingosios seselės ir visi 
išvien pradėjo šturmuoti lietu
vius visu smarkumu.

Bet lietuviai pajutę pavojų 
savo “arsenalai” ir pamatę, 
kad be jo jie gali atsidurti kri- 
tingoj padėty, puolė jį ginti. 
Jie padarė smarkių kontr-ata- 
kų prieš maskviečius ir pasise-. 
kė užlaužti vieną sparnų, o 
paskui ir kitų, tada centras, 
pats susmuko, taip kad mask-:

ST A NISLO VA S CEPON ONIS
Mirė po sunkios ligos ligon- 

butyje, Trečiadienyj, Vasario 24 
dieną, 8:30 valandą ryte, 192ty 
m., sulaukęs 32 metų amžiaus; 
gimęs Nemajūnų kaime, Švent
ežerio parapijoj, Seinų apskričio, 
Suvalkų vedybos, palikdamas di
deliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius tetą, pus
brolius ir pusseseris Amerikoj,1 
o Lietuvoj motiną, tėvą, 5 bro
lius ir 2 seseris. Dabar randasi 
prirengtas j paskutinę kelionę, 
namuose 2215 W. 22nd St.

Laidotuvės įvyks Pirmadie- 
nyj, Kovo 1-mą dienų, 8 vai. ry
te iš namų j Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vė- 
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo čepono- 
nio giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Teta, Ppseeserys 
ir Pusbroliai.

» ■

Reikalui esant telefonuokite 
Canal 2591.

MRS. V. AGLYS
Dressmaking & Millinery 

7017 So, Western Avenue 
Tel. Prospect 8289

Darome moteriškai; dreses pa
gal orderio; užlaikome gatavų pa
darytų naujausios mądos. Darome 
Hemstitching, Guziktįs, Skrybėlės 
ir įsodiname Rhine Stones po 30 
ir 50 centų už tuziną.

PARANKIAUSIAS
KELIAS

LIE

$107
Tiesiog j Ęlaipedą 

3-čia klesa
BALTIJOS AMERIKOJ LINIJA 
6 Balandžio, 18 Gegužio, 

r < / ,17 Liepas
viskiai turėjo pasitraukti nieko IR SPECIJALĖ EKSKUR- 
nepelnę. I SIJA I KLAIPĖDĄ 27 BA-

IV , r t . . .. . I LANDŽIO LAIVUDabar lietuviai rykiuoja savoj 
spėkas, kad ištikus naujam su-* 
sirčmimui galėtų maskviškius 
sumušti ant visados, kad jie 
daugiau nedtystų daryti tokius 
užpuolimus ant nekaltos, ra
miai sau gyvuojančios draugi
jos. —Dobilas.

(Tąsa ant lito pas!.)

Dalyvaus Lietuvos Socialdemokratu Vakare Vas. 28 d

“LITUANIA”
Užsisakykite vietas šių išplaukimų 

$181 Abi Pusi
Trečia turistine klesa (bu
vusi antra klesa), tiktai $10 
virš kainos paprastos 3-čios 
klesos vienpus, $15 abipus.

Jeigu norit važiuot
Į LIETUVĄ

Phsiteiraukit ir važiuokit
Baltijos Amerikos Linija

Sekantis išplaukimas laivų —
“Lituania” 16-tą dieną Kovo
“Estonia” 6-tą dieną Balandžio 
Žiniom kreipkitės j vietos agentus, ar 
stačiai į kompaniją: —
120 North La Šalie Street, Chicago

W. J. Stankūnas
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Grupių ir šeimynų 
Musų Speciališkujoas

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

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

Chicago, III.

DR. VAITUSH, O. D

LIET S AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įterųpimą, 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, parodžuiTIa ma
žiausias klaidas. Specialė atyda atj 
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 47ih Street
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas z dantų bė skausmol 
Bridge geriausio aukpo. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai» 
stą. Garantu o jame’visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West.4,7th Street
Netoli Ashland Avė.

Tel. Repufilic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

J. F. BADŽIUS

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai- Ambulansai

I. J. ZOLP
Graboriua ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th St., Chicago \

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Pigiausis Lietuvis 
Graborius Chicagoje

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

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

Naujos nupigintos kainos ten ii at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, j Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEST1C, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMER1C, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARAB1C siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laįvų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 3-Čios klesoc keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Krbipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St„ Chicago, BĮ.

AKIŲ LIGAS

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

sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

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

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

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

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

persergėjimas
VYRŲ

})PROTEXU f
-- - -

Tikras apsaugojimus nuo socia
lių ligų, užtvirtinta per Europi
nius gydytojus. Prisiųskite $2 už 
pilnų prircngimą. Del informacijų 
rašykite pas

PHARMA LABORATORIES
36 So. State St., ChicagoGarsinkitės Naujienose

BILLY’S.UNCLE

PIRMYN MIŠRUS CHORAS, vedamas P. Sarpaliaus, dainuos gražiame “margumynų 
vakare,” ateinantį sekmadienį, vasario 28 d., M. Meldažio svetainėje, kurį LSS. VIII Rajo
nas rengia naudai Lietuvos Socialdemokratų partijos.

DR. 8. M. ROSS
Virš trisdešimt} metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

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



NAUJIENOS, ChicagO, TU. Ketvirtadienis, Vas. 25, ’2G

Štai Budas Išgydyti 
Ruptura

Puikus Paties Namie Gydymas. Kuri 
Kiekvienas Gali Vartoti Ant Bile Ko
kios Kupturos Didelės Arha Mažo*

Nieko nekaunuoja bandymas
Su ruptura inion£« visoj* Antyje yra tie* 

<d<MC nustebinti stebėtinomis pasekmėmis la
itai paprastu budu gydyme rupturų, kuris 
atsiunčiamas dykai kas tik reikalauja. Sis 
ntebėtinas Rupturų Gydymas yra tikra pa
laima žmonėms su ruptiiromis: vyrams, 
moterims arba vaikams. Yra paskelbtas 
kni|M> pasek minaiausias budas, koks kada 
buvo iirastas ir visokie diržai ir palaiky
mai yra nereikalingi.

Nedaro skirtumo kaip bloga ruptura yra. 
kaip ilgai jus ja turite arl>a kaip sunku Ja 
užlaikyti; nėra skirtumo kiek rųiių diržų 
jau jija esate vartoję, tegul niekas neeu- 
laiko gauti i| DYKAI GYDYMĄ. Gal bu< 
jus manote, kad jus negausite niekur p*- 
geibus arba jūsų ruptura yra taip didelė 
kaip kumžtis. Ai puiki aiatema sukontro
liuos ja ir užlaikys vietoje, tiesiog jus nu- 
tdsteMaite su tokiu metrikų veikimu. Taip
gi pagelbės išgydyti ir tas vietas, kur rup
tura išėjo kiaurai, taip kad greitai jus ga
lėsit lengvai drbti bite kokį darltę, ižrodys, 
kad jus niekad neturėjot rupturos.

Jus galit gauti dykai bandymą tų puikių 
gydančių prirehgimų, tik atsiųskit savo var-
<lą ir a<lre<ą pa. W. A. COLI.INGS. Ine., 
41 C. Cvllhac* Hu'ldinr. Wat«rtown, N. T. 
Nesiųsk it pinigų. Randymas yra dykai. Ra
šykit tuojau — šiandien. C.ll nereikė* 
jum* nešioti diržą vieą amžių.

TERPENTINAS
PRAŠALINA KRUPĄ

Terpentinas įsigeria per odos sky
lutes tiesiai į skaudamv vietą kruti
nės raba gerklės. Prašalina beveik 
urnai visus susimetusius nešvarumus, 
kurie yra užgulę ant kūdikio gerklės. 
Bet suprantama, žalias Terputinas 
degina ir turi nemalonų kvapą. Bet 
j Turpo — Terpentino Ointmentas — 
deginamas ir nemalonus kvapas yra 
prašalintas. Ir ekstra gerai išvaly
tas Terpentinas j Turpo, net suteikia 
geresnę pagelbą negu žalias Terpen
tinas .Turpo netik, kad suteikia be
veik ūmią pagelbą, bet patrinate ei
nant gulti, atitolina krupą. Turėkite 
Turpo visuomet pas save namie. Nu- 
siprkite už 35c. arba 70c. slovikelj 
šiandien nuo savo aptiekoriaus arba 
rašykite tuojau <Tel DYKAI sampelio 
pas Glessner Con£>any, Findley, Ohio.

Morgičiai - Paskolos
Skoliname pinigus ant pir
mų ir antrų morgičių 6c/f, 
taipgi perkame kontraktus 
ir antrus morgičius.
Del platesnių žinių kreip
kitės

E. W. BAKS
Real Estate Co.

3146 So. Halsted Street 
Phone Blvd. 6775

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

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimu

PIJANįl KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.

Lietuvių Rateliuose.
(Tąsu n ik 5 pusi.)

Cicero
Draugystė Lietuvos Kaieivią 

pereitą sekmadienį, po piet, lai
kė savo susirinkimą. Narių at
silankė vidutiniškai. Draugys
tės reikalus svarstyta rimtai. 
Išklausyta ir jvaiiių komisijų 
raportus. Pirmiausia ėjo ra
portai apie sergančius drau
gus, kurių yra du; segančiųjų 
globėjas S. A. Stankevičia da
vė platų pranešimą apie sergan
čiuosius draugus, kas padarė 
gerą įspūdį; aišku, kad yra’ ge
ra tvarka ii kad sergantieji 
yra gerai prižiūrimi. Toliaus se
kė vakarienės rengimo komite
to raportas; pranešta, kad vis
kas yra tvarkoj, tik visi su 
nekantrumu laukia tos iškil
mės, kuri bus kovo 7 d. Tai
bus pirmas tokis šios draugys
tės parengimas. Bus ne vien 
valgių ir gėrimų, bet taipjau 
bus šokių ir žaismių ir dar mu
zikalia programas, kurio išpil
dyme dalyvaus gabus artistai. 
Tikietus pirkite iškalno <1 p. 
Įima gauti pas S. A. Stankevi- 
čia, S. Grudi, K. P. Deveiki ir 
j as daugelį kitų narių.

Spulkos atstovas J. Jocius 
pridavė pluoštą pinigų $690, į 
iš kurių tie $90 yra nuošimtis, j 
užaugęs į trumpą laiką. Dabar 
draugystės tintas siekia jau 
vi iš $4,000 ir beveik visi tie 
pinigai yra sudėti spulkon, kur j 
jie neša didelį nuošimtį. Tik pa-j 
sidėkiiojant .spulkai ir jos tei
singiems vedėjams, draugystės 
turtas auga ir auga. Todėl kiek 
vienam patartina - - ne vien 
draugystėms, bet ir pavie
niams, dėtis prie spulkos, o po 
kelių metų turėsite džiaugsmo. 
Dabar kiekvienas musų džiau
giamės Liuosybks svetaine, o 
tai vis pasidekuojant spulkai. 
Kiekvienas mes stengiamės 
kiek galint sutaupinti pinigų, 
bet nežinome kur sutaupintus 
centus dėti: vieni laikome kur 
po matrasu, kur nieko negauna
me, kiti dedame į bankus, kur 
gauname 3 nuoš., kiti dedame 
į bankų baksiukus, kur patys 
primokame. Spulkoj gi moka
ma 6 nuoš. ir ji yra saugi ir 
patogi pieta. Platesnes žinias 
galite gauti pas spulkos sekre
torių Ix'o Švėgždą, 4917 W. 14 
Street. — Sek r. K. P. I).

Draugystė Lietuvos Tvirtybe 
ateinantį sekmadienį turės sa- 

|vo susirinkimą, antrą po Naujų 
Metų. Kaip žinote, yra nutaita 
per 3 mėnesius priimti naujus 

i narius be jokio įstojimo. Svei
ki vyrai naudokitės šia proga, 
kuri retai pasitaiko. Išpildykit 
aplikaciją ir pribukite susirin- 
kiman 1:30 vai. p. p., Lukšto 

’svet., 15 St. ir 41 Avė.
e —Sekr. K. P. D.

Tik pabandykit

BOHEMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS

URBAN 
Malt

TURTINGIAU
SIAS

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Reikalaukit nuo 
bile kokių 

pardavinėtojų

Tel lafayette 4228

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
322N W. Cbiraro. (II.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

North Side
Studentai rengia “Open 

Forum”

Lietuvių Moksleivių Susiv. 
Am. 2-ji kuopa rengia jau tre
čią šį sezoną parengimą North- 
sidėje. Buvo surengta debatai, 
didžiojo Vilniaus seimo paminė
jimui apvaikščiojimas, o dabar, 
ateinantį šeštadienį, vas. 27 d., 
Liuisybės svetainėje, bus “open 
forum.” \

Prelegentais bus inž. B. Si- 
mokaitis ir J. l apaitis. Klausi
mas bus gvildenamas: “Ar ci
vilizacija kila ar puola.” Kada 
tie du prelegentai išnagrinės 
klausimą, tada bus leista pu b-’ 
likai kalbėti ne ilgiau kaip 5 
minutes kiekvieną kartą.

Tema, kurią musų studentai 
pasirinko, yra gana įdomi ir 
kiekvienam atsilankiusiam bus 
progos diskusuoti šiame klausi
me.*— šiaudas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Gražus vakaras Lietuvos Social
demokratu naudai bus sekmadie
ny, vas. 28 d.. 7 v. v., M. Melda- 
žio svel., 2212 \V. 23 PI. Vaidinimas, 
dainos, šokiai, muzika. Visi lietu- 
viai-ės kviečiami atsilankyti į šj 
margų, bei gražų vakarą ir pa
remti kovą už Lietuvos laisvę. Įžan
ga tik 75c.) šokiams 50c.

LSS. VIII Rajonas.

Roselnnd. Vasario 25 d., 7:30 vai. 
vakare Aušros kambariuose, 10900 S. 
Michigan Avė., Įvyks Lietuvių Darbi
ninkai Namo Bendrovės direktorių su
sirinkimas. Kviečiame dalyvauti Še
rų pardavėjus, nes norime sužinoti 
kokias pasekmes buvo serų pardavė
jams per šj mėnesį. Jeigu bus pa
sekmes šorais, tai būtinai turėsime 
sušaukti šėrininkų susirinkimą.

— J. Tamašauskas, sekr.

Aušros Spaudos Bendrovės direk
cijos mėnesinis susirinkimas Įvyks 
penktadienio vakare kaip 8:30 vai., 
vasario 26 d., 3210 S. Maisteli St. 
Visi direktoriai meldžiami būti su
sirinkime. P. Miller, sekr.

Jaunosios Birutės dainų painokos 
Įvyksta šiandie, ketvjrtadieny, 7:30 
vai. vak., Mark \Vhite Sųuare svet. 
Visi nariai prašomi laiku atsilan
kyti. Pradėsime rengtis prie savo 
vakaro, kurs turės būti neužilgo.

Organiz.

PASKAITA. — Nedėlioj, vas. 28 
dieną, lygiai 10:80 vai .ryte, Liet. 
Auditorijoj, mažojoj svetainėj, bus 
Visuomenės Darbo Sąjungos pre- 
lekeija. Skaitys inž. K. Augusiina- 
vičius temoj1:, “žmogaus Evoliuci
ja’’. Visi kviečiami atsilankyti. Įžan
ga 15c. -r-Valdyba.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-moa gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
i savaitę arba sykį j mėnesj. Gyve- 
ranti pažymėtame zoner o da neap- 
(upinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

ASMENĮIJIESKOJIMAI
PAIEŠKAI! savo moteries Elzbie

tos Švedienės, kuri pražuvo pirma
dieny, vasario 22 d. Išėjo į krau
tuvę 9:30 vakare ir daugiau nesu
grįžo. Ji yra penkių pėdų ir 6 co
lių, šviesiai geltoni plaukai, įnėly- 
n • akių. Išėjo be kepurės, tamsiai 
rudu kotu ir ruda drese su karo
liais išsiuvinėta. Jos pačios arba 
draugų ją žinančių meldžiu man 
duoti žinią, už ko busiu dėkingas. 
John Svveede, 946 \V. 32nd St., 
Chicago. Tel. Yards 6493.

APSIVEDIMAI ~
PAIEŠKAI! apsivedimui pasitu

rinčio inteligentiško vyro, 32—42 
metų. Esu jauna, graži, mokyta 
mergina. Rašykite:
Post Office. Clark and Adams SI.

Chictigo, III., General Deliverv.
A. B. No. 15001

ISREN8AV0JIMUI"
RENDON 3 kambariai, yra toile- 

tns, gasas ir elektra, $17 į mėnesj. 
Pirmas augštas, 913 \V. 20 St.

•\RENDA1 4 kambariai, ruimai ge- 
roi tvarkoj, šaukit Tel. Boulevard 
3653.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ"
BjENIX)N kambarys, didelis, 

šviesus, vienam arba dviem; 
šiltas, vaua, yra visi patogu
mai. šaukit vakare po 6.

Tel. L&fayette 0541
4517 S. Rockwell St. 2 H.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PASTATOM anglis Southern Illi

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

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI? 35% 

Mes narduodame visiems olsello 
kainomis

Levinthal Plumbing Snpply C o., 
1637 Weat Divlaion SU 

netoli Marshfield
- —

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING * COAL 

PIANO MOVING EKPERTS 
l.ong distance bandling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tėk res. Yds 8408—Rlvd. 7667 office

Tel. Lafayette 5153-6438

RDBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzic Avė.
CHICAGO » 

___________-________________
/ 1 A

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

3311 S’o. Halsted Street
Notarę Public Phone Yards 60G2

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos Įvai

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

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

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

Frank Selemonavičius 
504 W. 33rd St. ?rio Normai Avė

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
M a levo ja m ir popieruojam. Ut- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

■ - .................. ... .............................................

MANsfield 7800
A. H. REGAN

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

4753 W. Madison Street 
--------------------1— —----------------- —

JEIGU NORITE TURĖTI
Gero Aliejaus
Del Vartojimo

Jeigu norite, kad jums butų ge
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 apielinkese.

Pašaukite telefonu LAFAYETTE 
9780 — 8700.i

American Fuel Oil & 
Gas Corporation

371J So. California Avė.
■■ ■■ ■ I ■■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■✓

ATIDARIAU naujį restoraną. 
Stengsiuos patarnauti kaip galima 
geriau už prieinamą kainų.. Meldžiu 
atsilankyti ir persitikrinti. M. Ka- 
yn^ski, 3517 S. Halsted St.

JIESKO DARBO ~
J IEŠKĄ U darbo už bučerj. Turiu 

pilnų patyrinu) lame. Reikale atsi
šaukite l'el. Boulevard 3780.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

šll l)(LU\S kambarys merginai 
dykai, kuri galėtų pabūti namie 
3 vakarus į savaitę po 4 valandas 
su 9 metų vaiku. Visi naujos ma
dos paranjtumai.

Atsišaukit tuoj.
4618 S. W<^tern Avė.

TmTARliiN^
VYRŲ

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

Naujienos.
1739 S. Halsted St., 

Box 684

REIKIA darbininkų ir “burner’ių”, 
patyrusių j geležie! atkarpų jardą. 
A. Levine and Co., 1475 So. State St.

REIKALINGAS džianitoriaus pa- 
gelbininkas, patyręs, unijistas. ne- 
munšainierfas, singvlis. Kreipkitės: 
Naujienų Skyrius, 3210 S. Halsted 
St., No. 289.

REIKIA DARBININKŲ
________ VYRŲ
NAUJA No. I proga dėl ambitingų 
vyrų, 1926 metais pinigų uždirbimo 
metai. Mes mokėsime algą, bonus 
ir komišinų. Jūsų proga uždirbti 
daugiau pinigų yra čia pat. Paty
rimo nereikia iei jus esate ainbitin- 
gas. Mes išmokinsime jumis vienos 
geriausiai apmokamos profesijos 
ir suteiksime jums geriausią ko- 
peraeiją paremtą daugelio metų pa
tyrimu. (Mwsų vyrai uždirba daug 
pinigų dabar). Už $1,200,000.00 yra 
parduota savasčių į 20 dienų, tas 
parodo, kad musų savasys yra par
duodamos greit. Atsilankykite ir 
gaukite dalĮ pelno tų didelių uždar
bių. Mes galime padaryti dėl jūsų! 
19211 mcliiš labiausiai pelningus, jei 
jus tiktai tiksite Į musų organiza
cija. Visi pasekmingi salesmenai 
uždirba pinigus nėr visą metą. Visi 
musų manageriai yra parinkti iš 
selesmanų. Jus pas mus galite pa
daryti didelį progresą greičiau ne
gu kur kitur. Ateikite ir pasi.Da
lykite su lųaniln ip'trukdyd i.ni "sa 
vo laiko nei man.), nes mano lai
kas yra brangus. .Mes iš pat pKa-! 
<lžių mokėsime jums ąlgą. J *

Atsišaukite nuo 1:30 iki 5 tiktai 
pėtmčiomis ir utavninkais.

\VALIER A. W()LD()N 
Room 429 

160 N. La Šalie St.

AUTOMOBILIAI
AUBURN 1926 BROUGHAM

Demonstiaforius, tiktai .$1,250, bis- 
kj Įmokėti, kitus išmokėjimais j me
tus laiko. James Bates, 428 S. Saėra- 
niento Blvd., Van Buren 0688.

RAKANDAI
BARGENAI

Pardavimui išmuštas parloro se
tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpetas, liampos, ra-Į 
šymui stalas, 6 tūbų radio setas, Vis-1 
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drexel Avenue
Tel. Hyde Park 7186 I 

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

PARSIDUODA 4 ruimų rakan
dai, gali ir ruimus sykiu renda-, 
votį; rakandai geri. Yra pianas,; 
viską gausit bnrgeno kaina, 2 lu
bos iš užpakalio. Apleidžiu mies
tą. 3348 S. Morgan St. Nuo 9 vai. 
iki 12 vai. dieną galima matyti.

PARDAVIMUI
REIKIA nirkėjų dėl namo $800 

vertės grojlklio piano, 88 notų su 
kabinot benčiumi, 72 rolelių, par-j 
duosiu už $125. Frank Smith, VVest1 
5702.

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

4506 S. Talman Avė.

NORIU parduoti biskį vartotą 
$750 vertės grojiklj pianą. Atiduo
siu bile už gerą pasiūlymą, pini
gais arba išmokėjimais, duosiu 85 
rolius ir didelį benčių. Mr. Kies- 
now, šaukite Seeley 0267.

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nė geroj vietoj, nauji fistures, nau
jas strokas. Parduosiu pigiai už cash 
arba mainysiu ant loto arba karo. 
Turi būt parduota šią savaitę.

Atsišaukite
3932 So. Rockwell St.

GERAS grojiklių pianų bjarge- 
nas. Parduosiu augštos rųŠies 88 
notų grojiklį pianą, labai gerai gro
ja, už $115 ir $11.50 storage išlaidų. 
Dykai benčius, kabinetas ir 69 ro
lės, užmokėsime už dastatymą į 
namus, Jacob Novak, 2332 West 
Madison St., 1 fl.

PARDAVIMUI BEKERNfi.
5403 So. Winchester Avė.

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

vialaithT
6512 So. Halsted St.

1-mos lubos

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

PARDAVIMUI lunch ruimis ir ne
svaiginamu gėrimų parloras. Pigiai. 
1220 W. 69th Street.

PARSIDUODA bučernė ir gro 
sernė. Vieta išdirbta per ilgus me
tus. Priešais didelės dirbtuvės. Kam
bariai pagyvenimui. 4235 S. Kedzie 
Avė.

PARSIDUODA Malt and Hops 
krautuvė. 6106 S. State St.

TURtU parduoti iš priežasties 
ligos grosernę, saldainių ir ciga
rų krautuvę, kambariai pagyveni
mui. Lysas ant 2 metų. Renda pi
gi. Taipgi galiu mainyti ant lotų.

Kreipkitės.
1915 Union Avc.

PARDAVIMUI mokyklos krautu
vė. užkandžiai. saldainiai, ice 
cream, mokyklos reikmenys, pur- 
duodani 300 sandvičių į dieną, 4 
kambarini ir vana užpakaly, ren
čia $-15.

618 W. 47 PL 
Netoli Wnllace

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI ręsta u ra n tas, geroj 

vieloj, tarpe didelių automobilių 
šapų. Daro didelį biznį ir neša ge
rą pelną, Pardavimo priežastis — 
savininkas išvažiuoja į ūkį.

2101 So. Indiana Avė.

GROSERNP. ir bučernė turi būti 
parduota iš priežasties ligos šeimy
noje. Vieni tik fikčeriai verti 820IM). 
Parduosiu už $1500, 1818 \V. 17 St.

PARSIDUODA arini išsimain.o 
ant namo bučernė ir grosernė. Per 
1’0 metų išdirbtu, ant didelio stri- 
lo — Michigan Avė. Parduosiu pi
giai; aš esu persenaa; nebegaliu 
dirbti,

Phone Pullman 4228

NAMAI-ZEME
BARGENAI

Visai nauji bungalovvs, moderniški, 
$300 cash, kitus pigiau negu rendą, 
priverstas parduoti labai pigiai.

3725 North Cicero Avė. 
Pališadę 8059

NAUJAS mūrinis bungalow, $8500 
— 80250 už kampinius, 5 kambarių 
mūriniai, išmokėjimais, įmokėti 
nuo $500 iki $1000 ir po r$6a i mė
nesį. Special 2 flatų, ką tik už
baigtas, prie Artcsian Avė., cemen
tinė gatvė, 2 karų garažas, $15,500, 
liktai vienui savaitei. Taipgi 30 pė
dų lotai, prie Artesian Avė. nuo 
$1400 Jr brangiui!. Kiti bungalovvs 
nuo $7000 ir brangesni, mažais iš
mokėjimais. Kiti namai net po 
$1500 ir brangesni, l'red A. Bauch, 
7131 S. \Veslern Avė. Phone Re- 
Public 9236.

KAM MOKfiTI RENDĄ
Jus galite turėti savo locną namą, 

$200 įmokėti, kitus išmokėjimais. Mo
derniškas 5-6 kambarių mūrinis bun- 
galow, furnace šildomas, skiepas, 
karšto vandens sistemą, elektra, su
ros, cementine gątvė, 22 minutes iki 
vidurmieačio.

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

NORIU pirkti žemės nuo 1—5 
akečių Chicagoje, tarpt' Crow- 
ford ir Westem Avė. j pietus.

Atsišaukite
5709 S. Carpenter St.
Tel. Englewood 8137

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

HANSON & OSTROM 
3550 N. Cicero Avė.

GERIAUSIA proga dabar. Kurie 
norite farmas pirkti arba turite ką 
mainyti ant šitų farmų; 200 akrų, 
su šlaku, 120 akrų, su staku, 80 
akrų, s u staku, 40 akrų, su staku. 
Norėdami pirkti arba mainyti kreip
kitės pas A. GRIGAS, 3114 South 
Halsted St.

Aš NORIU mainyti savo 40 
akrų žemės, pačiame viduryje 
citrų augančioj sekcijoj nuo 
Soutlnvest Floridos. Prie dide
lio išsivystymo. Netoli smar
kaus miestelio ir geležinkelio 
centro. Mainysiu į apartamen- 
tinj namą, gero loto arba der
lingų farmų.

Room 315, 160- La Salio St.
Burnham Bldg. •

MAINYMUI
2 flatų mūrinį namą, po 4 kamba

rius, netoli McKinley Parko. Paimsiu 
gerą 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 Bul
varo. Parduosiu arba mainysiu, vei- 
kit greit. 3116 So. Halsted St., Tel. 
Yards 1457.

PARDAVIMUI mūrinis 5 ir 6 
ruimų namas. Mūrinis garažas. Ga
ru šildoma; viskas monerniškn* 
įrengta. 10 flatų bildingas jiarsi- 
(luoda arba išsimaino. Viskas mo
derniškai įrengta. Del reikalingu
mo pinigų greitai’ parsiduoda. 3036 
W. 62nd St., 1 lubos užpakaly.

DIDELIS BARGENAS
Kliubas parduoda nuosavų lotą, 

trečias nuo kampo, nat Town of 
Lake. 46 ir S. Paulina St.. Tinkan
tis. dėl biznio arba kitokio namo. 
PardiKMla labai pigiai. Atsišaukite

JUOZAS VILIMAS
4405 S. Fairfield Avc.

NEMOKĖK RENDOS
Tegul tau kitas moka; nupirksi 

2 flatų medinį namą ir 2 karų ga
ražą. Namas pastatytas ant cemen
tinio fundamento, rendos neša $61 
į mėnesį, reik įmokėti $1,000 cash, 
likusius po $30 į mėnesį kol iš
mokėsi. Namas randasi Brighton 
Parke. Gatvės ištaisytos ir išmo
kėtos. '

A. M1CHALO, 
2545 W. 69 St.

4201 Normai Avenue, 5 mediniai 
namai, 14 flatų, 2 karų garažas, 
gas, elektra, toiletai, nauji postai 
ir maleva, aukštas skiepas, $20,500 
išmokėjimais, įjilaukų į metus 
$3,350. 1 namas 4 flatcj, $i,75O.
Įplaukų $68. Savininkas 2nd flat.

4201 Noraml Avenue,

NAMAI-ZEME
ANT BRIDGEPORTO

3344 Union Avenue, mūrinis na
mas, 8 kambariai, elektrikas, mau
dynė, namas gerai užlaikytas, turi 
būt parduotas trumpu laiku. Šita 
yrą viena iš geriausių vietų Briilge- 
jjorte. Del platesnių žinių kreip
kitės pas

Chas. .L Bagdziunas & Co. 
736 West 35th Street, 

į rytus nuo Halsted St.

UŽ $!600 CASH
Nupliksite 8 .kambarių namą, 

kaina $7400, savininkas apleidžia 
miestą ir numažins kainą, jei pini
gais bus mokama. Namas gerame 
stovyįp, garažas, cementinė ėlė, gat
vė cementinė ir viskas apmokėtu, 
netoli Montrose ir Kedzic karų ir 
elevatorio stoties, 2 blokai iki baž
nyčios ir mokyklos. Geras namas 
ir bargenas. Namas 1 blokas nuo 
musų ofiso.

3153 Montrose Avė.
Phone Juniper 7807

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

ŽIŪRĖK KAS BUS 1926
Turiu 2000 ūkių pardavimui ir 

mainymui ant namų, lotų, automo
bilių. Tai didžiausls pasirinkimas 
visokių ūkių, labai gerų ir pigių. 
40 akrų geros žemės, $400 cash. 
80 akrų, gera žemė ir hudinkai, 
“2200. 80 akrų su- viskuoin, gyvu
liai, padargai, $6/00. 40 akrų su 
viskuoin ir visko pilna, $1500. 80 
akrų, gera žemė ir hudinkai, $3000. 
40 akrų, gera žemtv molis, hudin
kai, sodnas, $1800. 160 akrų, ge
ra žemė, geri hudinkai, $5500. 120 
akrų, gera žemė, geri hudinkai, gy
vuliai, padargai, $6000.

šitos visos ant pardavimo, nėra 
ant mainymo. Bargenas. Ko reika
laujat, rašykit tuoj pas;

P. I). ANDREKUS 
PENTWATER, MIGIU

PARDAVIMUI 2 flatų puikus na
mas; parduosiu arba mainysiu ant 
loto arba bąČernės.

IŠSIMAINO 3 flatų namas su 2 
karų garažu; mainysiu ant loto. 
Kas norit gerą progą, pasiskut)in- 
kit.

F. (i. LUGAS & CX). 
4108 Archer Avq/

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI mūrinis ir medi
nis namas 3—4 kambarių Matai, 
augšti viškai, yra gasas, elektra, 
vanos, kieto medžio ‘užbaigimo, 
prie Hermitage Avė., netoli 45 St., 
kaina $6200. Apžiurėkit šį namą, 
yra tikras bargenas. 1818 W. 47 St.

JHZNIO namas prie Indiana Avė. 
ir 69 St., krautuvė ir 2—6 kamba
rių fialai, garu šildomas, lotas 
50yl60, įplaukų $2500 į metus, 
kaina $19,000, cash reikia $7500. 
1818 \V. 47 St. » —■ 'i ■

EINU lauk iš biznio, turiu par
duoti šį beveik naują namą ir biz
nį, tinka deUgrosernės ir bučernė#, 
5 fialai ir krautuvė, geros įplau
kos.

Kreipkitės:
5258 S. Union Avė.

IŠMAINYMUI
2 l'LATV moderniškas mūrinis 

namas, netoli McKinley Parko, mai
nysiu į bungalow, cottage arba Į 
seną 2 flatų biznio namą arba ką 
jus turite į mainus,

2031 W. 35 St.
l'el. Lafayette 0909

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

_ ir kontraktus.
internatTonal INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedz<ie Ave^ 

Lafayette 6788
I I I . IBI. I. ... ,7

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai, Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmok inimas prirengs 
iums darbą arba patys galėsite eiti 
j biznj. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber College, 672 and 
651 W. Madison St., ChicagO, III.

IŠMOKITE GERO AMATO
Atliekamas savo nuo darbo valan

das galite pašvęsti besimokinimui la
bai xero *r Kerai apmokamo amato. 
Mes išmokinsime jumis dekoravimo, 
popieravimo, malevojimo, iškabų ma- 
ievojimo ir monogramų. Ir kuomet 
užbaigsite musų mokyklą, tuomet ga
lėsite lengvai uždirbti j savaitę $66. 
Nieko nelaukite. Veikite greit.

SUPERIOR SIC.N SCHOOL 
2139 So. Wabash Avc.

Telephone Calumet 2649


