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ĮPacific and Atlantic Photo]
Palm Beach, Fla., po audros, kuri įvyko sausio 30 d. Nuostolių audra padariusi iki $750,000.
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No. 56

Francijos kabinę 
tas nuverstas

Lietuvos žinios
Geri Lietuvos santykiai 

su Suomija tvirtėja

Lenkų partijos reikalauja 
karaliaus Lenkijai

IfiB .'W

Ruošiamos prekybos ir arbitra
žo sutartys

Japonijos darbininkai išnaujo 
bando kurti darbo partiją

[Elta].
Lictu- 

konsu-

Francijos ministeriu kabi 
netas nuverstas

Japonijoj vėl bandoma 
kurti darbo partija

Manomu, kad naujai valdžiai 
sudaryti bus pakviestas* vėl 
Aristidas Briand

Vadų konferencijoj primtas 
naujos partijos programas; 
komunistai išskiriami

PARYŽIUS, kovo 6. - Prem
jero Aristido Briando kabinetas 
atsistatydino, atstovų 
274 balsais prieš 
valdžios projektą 
« pelyti tam tikru 

kesniu.

butui
221 sumušus 
visas prekes

atmestas, ne- 
tai premje- 
pagrumojęs, 
finansų at- 
sumanymas 
jis nebeva- 

reprezentuo-

Iš Passaic tekstilės darbi 
niūkę streiko

Kalba apie Rusy-Japony 
karą dėl Mandžurijos

Rusai nori užginti vaikams Prancūzai kaltina rusus 
kino teatrus dėl švindelio

HELSINKAJ, vas. 6. 
Abo mieste įsteigtas 
vos konsulatas. Garbės 
lu sutiko būti p. Urbu Laakso.
Į konsulato atidarymo iškilmes 
buvo atvažiavę Lietuvos atsto
vas Suomijoj p. Savickis ir 

.konsulas p. Oeller. Tą pat die
ną naujo konsulo suruoštoj va- 

Ikarienėj, be IJetuvos svečių, 
dalyvavo ir daug tenykščių 
veikėjų. Kitą dieną p. Savic
kis suruošė priešpiečius, ku
riuose dalyvavo mokslo, pramo
nės, prekybos ir laikraščių at
stovai. J p. Savickio pasakytą 
per priešpiečius 
atsakė Suomijos 
rektorius prof. 
kurs tarp kitko
suomiai giliai atjaučia l^ietuvai 
lenkų padarytą skriaudą. Tą 
skriaudą suomiai atjaučią kai
po savo. Panašiai kalbėjo pre
kybos rūmų ir spaudos asto- 

į vai. Lie'vt'iVę visi Iai iraščia.i
įdėjo pasikalbėjimą su p. Savic-

kalbą pirmas 
universiteto 

Koskennierni, 
pastebėjo, kad

r

prekybos 
Manoma. I

Projektas buvo 
žiūrint, kad prieš 
ras Briand buvo 
kad jeigu valdžios 
steigimo įstatymų 
nebusiąs priimtas, 
žiuosiąs į Genevą
ti Franciją Tautų Sąjungos ta
rybos susirinkime. 4

Respublikos prezidentas šian
die išvyko į Lyoną 
irarodai atidaryti,
kad kai sugrįš, naujam ministe- 
rių kabinetui sudaryti jis pa
kvies vėl Briandą.

Briandas, kurs jau aštuonis 
kartus buvo Franci jos premje
ru, pastarajam kabinetui pir
mininkavo nuo praeitų metų 
lapkričio 27 dienos.

Lenkijoj stiprėja monar 
chisty judėjimas

Penkios politinės partijos reika
lauja Lenkijai karaliaus

VARŠUVA, kovo 7. Krik
ščionių tautininkų partija, ku
riai priklauso didžiuliai Lenki
jos dvarininkai, paprastai va
dinama “Dubadecja” (mat tos 
partijos vadas yra Dubanovič 
vardu), savo suvažiavime nuta
rė stengtis dėl įsteigimo Len
kijoj monarchistinės valdžios 
formos.

Tai jau penkta Lenkijoj par
tija, kurios reikalauja Lenkijai 
karaliaus.

Karpenteriai žada rei
kalauti daugiau algos
PEOH1A, III., kovo 7.— Vie

tos karpenteriai daro visuotiną 
unijos narių balsavimą algos 
pakėlimo klausimu. Jie nori 
reikalauti $1.25 valandai, ažuot 
dabar gaunamų $1.12>/j valan
dai.

Politirfės kratos'ir areš
tai Kaune

Policijos viršininkas areštuoja
mas dėl mušimo žmonių ko
voj su streikininkais
PASSAIC. N. J., kovo 7.

Penkiems vietos piliečiams
kreipusis į taikos teisėją Julių 
Katzą su skundais, kad per 
pastaruosius policijos susigru-

Jei Japonija nekeisianti 
politikos, karas busiąs 
vengiamas

savo 
neiš-

MASKVA, kovo 7. - švieti
mo komisariato gerovės de
partamentas pateikė įstatymo 
projektą užginti vaikams, jau-

Paryžiaus 
daugiau 
franku

biržoje esą paleidę 
kaip 20 milionų 

netikrų akcijų

Dabar Tokioj jau atvirai kalba-pi krutamųjų paveikslų teatrus, 

ma. kad tarp Rusijos ir Japo- išskiriant tokius, kur bus tam 
tyčia vaikams padarytos filmos.

Krutamųjų paveikslų teatrų 
vedėjai, kurte į savo teatrus 
leistų vaikus be tam tikro liu- 
dymo, kad jie yra vyresni kaip

rastis La Liberte paskelbia sen-

sacingą žinią, kaltindamas so-jkiu, kuriam jis, tarp kita kO 
vietų Rusijos ambasados Pa ry-’ pareiškė, 1 x \ 11 -J—nijos gali kilti karas.

Darbine leidžiamas sovietų 
laikraštis Viestnik Mandžuri 
įdėjo vieno buvusio rusų gene- 
ralio štabo karininko straipsnį, 
kur autorius sako, kad karas 
tarp Rusijos ir Japonijos dėl 
Mandžurijos busiąs neišvengia
mas, jei abidvi jos tęsia toliau 
dabai tinę savo politiką. Jis sa
ko, kad Japonijos miško konce- 
sininkai, dirbantieji dabar šin-

TOKIO, Japonija, kovo 7. — 
Nepavykus pirmiau įkurti dar
bo partijos, kadangi valdžia 
neleido, Japonijos darbininkų 
judėjimo vadai ir socialistai da- 

išnaujo stengias tokią , >sn-- 
tiją organizuoti.

Tuo reikalu1 vakar įvyko Opti
koj konfeiencija, kurioj buvo 
nutarta naują partiją vadinti 
darbininkų ii- ūkininkų partija.
Buvo priimtas ir partijos pro- mimus su streikuojančiais tek- 
gramas^ kuriame pareiškiama, stįlės fabiikų darbininkais, jie 
kad partija veiks krašto kon-Įbuvę skaudžiai policijos virši- 
stitucijos ribose, 
dėl politinės ir 
žmonių, vyrų ir moterų, eman-; policijos viršininką areštuoti, 
cipacijos, dėl žemės valdymo) Kadangi konstabelis Miller. 

[metodų pagerinimo, dėl Japoni- kuriam teisėjas buvo padavęs 
įjos parlamentinės sistemos re- varau tą policijos viršininkui 
formavimo, dėl teisės streikuo-areštuoti, atsisakė tatai padė
ti, dėl kolektyvaus derėjimus ryti, sakydamas, kad jis tuos gano kalnuose, Sibiro Užbaika-
su samdytojais, dėl Japonijos į žmones pažįstąs ir jis nenorįs lio srity, iš tikrų jų esą japonų
fabrikų įstatymų revizijos, dėl pats savo kailį kišti, teisėjas armijos inžinieriai, planuojan-
aštuonių valandų darbo dienos,1 Katz patsai, sėdęs į automobilį, tieji mušiu liniją,
dėl minimum algos nustatymo, nuvyko į Patersoną ir parsiga 
dėl panaikinimo nakties darbo beno iš ten konstabelį Barrową, [kad visos japonų įmonės šiauri 
moterims ir 
draudos nuo 
vės |xmsijų,

Naujoji
programe pasisako prieš 
tutiniuosius elementus, 
komunistus, ir toki partijon ne
bus priimami.

stengdamos muko Zobero ir jo paH^jėjy su- 
socialės darbo mušti, teisėjas davė varantą

Kadangi konstabelis Miller.

Baigdamas autorius sako,

vaikams, 
nedarbo, dėl 
ir tt.
organizacija

Vietų Rusijos ambasados Bary-[ pareiškė, kad tarp Lietuvos ir 
žiuje valdininkus kaipo dalinin-'Suomijos ruošiamos prekybos 
kus milžiniškos suktybės, bu- jr arbitražo sutartys.
tent paleidimo Paryžiaus 
je netikrų Irenos Aukso

16 metų, butų baudžiami kalė- klų kompanijos akcijų, 
j imu iki šešių mėnesių.

Vaikų gerovės darbuotojai 
sako, kad Rusijoj vaikai, kaip 
ir suaugusieji, labiau mėgstą 
Amerikos filmas su įvairiau
siais nuotykiais ir jų prisižiūrė
ję, bando patys jų “herojus” 
mėgdžioti.

Įnižo-.
Kasy-

Suktybė buvus susekta 
rio 7 dieną, bet atsižvelgiant į 
Fiancijos-Rusijos konferenci
ją, kuri dabar laikoma Pary-’ 
žiuj, policija iki šiol tos žinios 
neleidus skelbti viešai.

Laikraštis sako, kad tų ne
tikrų akcijų buvę paleista dau
giau kaip už 20 milionų frankų

Ambasadorius Hough- 4 milionils... . . . i Astuoni asmens jau tapęton ffnzta i Washmg-
toną 1 

vasa

Bedarbius kunigas va
dina tinginiais

PANEVĖŽYS. — šid metų, 
sausio 31 d. pei* pamokslą kun. > 
Karečko štai ką užgiedojo bė
dai hiams: Kas įtikės, kad da
bar darbo nėra? klausia ku
nigas. — Darbo yra, tik musų^ 
darbininkai ištvirko, diržais 
pilvus suvertę lipa ant pečiaus, 
o dirbti neina. Negauni 5 lit. 
dienai, toliau sako kunigas, . 

eik už du, negauni dviejų, 
eik už pusantro, vis tik pragy
venimui užsidirbsi.

mi- 
ir dar litarinės reikšmės, ir jeigu Ja

ponija nepakeisianti savo elge
sio, karas su Rusija busiąs ne- 

■ išvengiamas.

del ap- kuriam ir tapo įteikti varantai nėj Mandžurijoj turinčios 
senut- viršininkui Zoberui 

dviem policininkam suimti.
savo 

kraš- 
prie.š Sovietai leis Amerikos 

turistams atvažiuoti oyietv Rusija užsakė 
daugiau traktorių

Smarkios audros Italijoj; 
daug žmonių žuvę

nutraukda-

Europos kia- 
aukų taipjau

apleisto vie-

ROMA, Italija, kovo 7. • Va
kar per visą Italiją, nuo Alpių 
iki Sicilijos, perėjo smalki au
dra, padarydama milžiniškos 
materialės žalos ir
ma telegrafo ir telefono susi
siekimą su kitais 
štais. Žmonių 
buvo.

Messinoj, vieno
nuolyno sienoms sujjįjuvup, ke
turi žmonės buvo užmušti, o 
trys sužeisti. •

Didelės žalos padaryta 
vams Genujos, Kata n i.jos 
uostuose. Perudžijos srity 
sniego priveista.

lai- 
ir k. 
daug

Metodistai reikalauja 
Filipinams nepri

klausomybes
MANIIA, Filipinai, kovo 7. 

— Metodistų episkopatų bažny
čios konferencija priėmė rezo
liuciją, kuria reikalaujama, kad 
Filipinams butų suteikta nepri
klausomybė.

Rezoliucijoj pasmerkiama kai 
kurių laikraščių prasimanymai, 

• kad busią metodistų bažnyčia

; KAUNAS. — Vasario 1 d. va
kare padaryta krata pas Mais
to l’rof. DarMn. Sąjungos Val
dybos narį drg. Gamburgą ir 
jis pats areštuotas. Policija kra
tė jo butą kelias valandas, iš- 
šnipinėdama mažiausias kerte
les. Areštuotasis iki šiol dar ne
paleistas.

Tą pačią naktį areštuota apie Filipinuose esanti priešinga tų 
10 studentų. salų nepriklausomybei.

MASKVA, kovo 7. Olga
Kameneva, Draugijos Kultin i- 'va|(^ja užsakė užsieny dar 14,- 
niams Santykiams su Svetimais 2(H) faktorių. Dalis jų bus im- 
Kraštais pirmininkė, skelbia,1 
kad Amerikos turistams, noilu
tiems susipažinti su sovietų įs
taigomis ir dalykų padėtim Ru
sijoj, bus ista jau ateinančią 
vasarą atvykti į Rusiją — pir
mą kartą nuo bolševikų revoliu
cijos pradžios. Turistai 
atvykti grupėmis arba 
niui.

MASKVA, kovo 5. Sovietų

LONDONAS, kovo 7. — A- 
merikos ambasadorius Hough- 
ton šiandie garlaiviu President 
Roosevelt išplaukia į Jungtines 
Valstijas, km jis žada subuti 
dvi savaiti. Washingtone jis 
turėsiąs pasikalbėjimu 
tybės sekretorium 
apie Europos dalykus.

Pirma moteriškė kaipo 
juriųi kapitonas7

galės
pavie-

Granatoms sprogus du 
užmušti, 60 sužeistu
PRAHA, C.echoslovaki ja, ko- 

vo 5. Du kareiviai buvo už
mušti, o šešiasdešimt šiaip 
žmonių sužeista, sprogus gra
natoms, kurios buvo vežamos 
miesto gatve. Sprogimo dveji 
namai buvo visai suardyti, ^kiti 
stipriai gadinti ii visų kitų 
apylinkėj namų langai išdaužy
ti.

MIAMI, Fla., kovo 7. — Mi
ręs \ViJliam Jnnings Bryan, pa
sirodo, buvo turtingas žmogus. 
Jo paliktas turtas siekia 668,- 
300 dolerių, susidedąs didesne 
dalim iš nejudinamo turto.

Amerikos, o dalis 
Be to valdžia 

Amerikos

portuota iš . 
iš Vokiėtijos. 
užsakė 1,750 
traktorių padirbti Rusijos 
rikliose.

APIPLĖŠĖ banką

tipo
fab-

MASKVA, kovo 7. J Tur
kija tuojau išvyks sovietų val
džios delegacija tartis dėl nau
jos rusų-turkų prekybos 
muito sutarties.

ODESA, Rusija, kovo 5.
Sovietų Rusija turi pirmą mo
teriškę jūrių kapitoną.Ta mo

šų vals ^riškė yra Tatjana Jakovleva, 
L kuriai šiandie buvo suteiktas Kelloggu kapitono atestatas, .h bus vie

no sovietų prekybos laivo Juo
dosiose jūrėse kapitonu. Antra 
moteriškė, Marija Koršigana, 
gavo pirmos klasės laivo maši
nisto atestatą.

Invgracija ir emigracija

ir

\VASHINGTONAS, kovo 5. - 
Darbo departamento praneši
mu, per šių metų sausio mė
nesį į Jungtines Valstijas buvo 
įsileista 29,733 svetimšaliai, o 
iškeliavo 15,081. Tarp įsileistų 
19,072 pareiškė norį čia visai 
apsigyventi, o 10,661 buvo tik 
laikini svečiai. 1,662 svetimša

liai buvo grąžinti atgal.

ST. LOUIS, Mo., kovo 5. - 
Penki jauni plėšikai šiandie vi
durdienį puolė vietos Hamilton 
State banką, ir automobiliu pa
bėgo su 10,800 ar daugiau dole
rių banko pinigų. Laikę užpuo
limo banke buvo ketūriolika 
žmonių, banko tarnautojų 

interesantą.

Japonu garlaivis pas
kendo; žmonės išgelbėti

ir

TOQUIAM, Wash„ kovo 5. — 
Praeitą naktį Grays Harbore 
apvilto ir paskendo japonų gar
laivis Horąsian Maru, plaukes 
su medžiais į Japoniją. Penkias
dešimt įgulos žmonių buvo iš
gelbėti.

DU “KAUBOISAI” SUDEGS

BLOOMFIELD, Nebr., kovo 
7. Du “kauboisai” (galvijų 
dabotojai), Frank Jonės ir .John 
Kart, žuvo ugny, užsidegus jų 
dengtam vežimui, kuriame jie 
miegojo.

Du žmonės žuvo viešbu
čio gaisre

OMAHA, Nebr., kovo 7. — 
Du skerdyklų darbininkai, bro
liai John ir William Daly, žuvo 
gaisre, kuris vakar naktį sunai-

PEORIA, III., kovo 7.—Rock 
Island traukinys užmušė netoli 
nuo čia Oliverą Regnoldą, seny
vą žmogų. Jis mažai heprimą-kino South Omahoj (’ommer 
te ir buvo kurčias. cial viešbutį.

Liepia tikėt Į biblijos
Ievą ir Žalti

Olandija,
Olandų reformatų

sinodas,

AMSTERDAMAS, 
kovo 7. 
bažnyčios • visuotinas 
kuris teisė kunigą J. Geelker-
keną dėl herezijos, išsprendė, 
kad į biblijos pasakojimą apie 
pasaulio sutvėrimą, apie Adomą 
ir Ievą, žalčio gundymą ir ge
ro bei blogo pažinimo medį rei
kią taip tikėti, kaip ten pasa
kyta. Kunigas Geelkerkenas 
turįs raštu patvirtinti, kad jis 
tą tiesą pripažįstąs, kitaip jis 
nebegalįs pasilikti bažnyčios 
nariu.

y
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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.

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

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

visados

j
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Kas Dedas Lietuvoj
ŽYGIS PRIEŠ KULTŪRĄ

Šiauliai. Platus “Kultūros” b- 
vės ir jos būrelių veikimas Lio 
tuvoje krito valdžios akin. Mat, 
jie perdaug ėmė daryti konku
rencijos davatkinų (“pavasari
ninkų”) organizacijoms. Nega
lėdami niekaip kitaip prisika- < 
binti (mat, “Kultūra” ne poli
tinė sąjunga ir rūpinasi tik 
švietimo ir kultūros reikalais), 
Lietuvos apuokai sumanė tokį 
dalyką. Valdžios “viršūnės” 
ėmė aiškinti, kad “Kultūros” 
būreliai, kaipo koperatyvo į- 
staigos, negalį vykdyti švietimo 
darbo ir, norėdami veikti, turį 
kiekvienas skyrium registruo
tis pas apskrities viršininkus. 
Reiškia, jie turėtų liktis patys 
vieni atskirti nuo savo kamie<f 
no—“Kultūros” b-vės, kuri 
jiems duoda visą paramą lekto- 
liais, knygynėliais, žurnalu, pa
tarimais ir t.t.

Nežiūrint to, kad toks nusi
statymas prieštarauja konstitu
cijai, kuri laiduoja sąjungų

pačios “Kultūros” b-vės įsta
tams, kurie numato kūrimą į- 
vairių švietimo įstaigų ir vyk
dymą įvairių kultūros darbų 
visoj iLktuvoj. kad jau tie bu
leliai 3-j i metai veikia tos pa
čios valdžios leidimu ir žinia, 
vietos apskr. viršininkai pra
dėjo daryti trukdymų būreliams 
veikti. Pav., Mažeikių apskr. 
viršininkas neleido tureliui da
ryti paskaitas tema “Kultūri
ninkai ir jų uždaviniai” '— esą 
jam neaišku, apie ką bus skai
toma. Viekšniuose šio vasario 
16 d. neleista daryti vakaro nei 
Kultūros” būrelių, nei pačiai 

“Kultūros” b-vei ir tt.
Tokiu budu kultūrininkams 

pirm, nekaip imtis savo darbo, 
tenka grumtis su pašalinėmis 
klintimis, su krašto gerovės] 
stabdytojais. Ir jie savo pozi
cijos išlaiko ir jų iš savo ran
kų neišleidžia. Darbuotojų 
ūpas dėl tų visų trukdymų nei 
kiek nekrinta priešingai: pra
dėjus tą žygį prieš “Kultūrą”, 
jos būrelių augimas iš karto 
padidėjo: po šių Naujų Metų 
jų naujų įsikūrė virš 30. viena
me Kaune jų yra net 10 tarp 
įvairių visuomenės sluoksnių 
ir profesijų. Iš viso gi “Kul
tui os” būrelių yra įregistruo-| 
tų 119 ir keliolika dar 
zavimosi stadijoj.

Su idėjomis kumščiu 
mas nelaimėsi.

organi-

kovoda-

RIETAVA, TELŠIŲ AP.

KIEK ŠIAULIŲ APSKRITY 
YRA BEPROČIŲ?

Šiaulių Apskrities Valdybos 
surinktomis žiniomis jos aps
krity yra bepročiu 70 vyrų ir 
79 moterys. Užvis daugiau be
pročių pasirodo Bruzdžių vals
čiuje. Delei įdomumo dedama 
lentelė valsčiais:

vyrų mot.

6)

7) 
«) 
V)

10)

13)

1(5)
17)
IX)
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laikraš- 
Kilo didelis 

Tokiame užkampy,

Rietavo “Kultūros” 
išleido šapirografuotą 
tėlį “Atspindžiai, 
trukšmas.
kur šviesa taip retai tesilanky
davo ir... štai laikraštėlis, ir 
dar taip gražiai, dailiai išspaus
dintas. Pats Telšių apskrieties 

žvedė tardymą, 
šapirografą, kur 
Žmonės šviesos 

savo
juos gi

kur gavo 
spausdino, 
spindulių norėjo paberti 
tamsiems' lietuviams,
šunimis už tat pasitiko.

Savo būrelio teisėms padidin
ti, knygynėliui įsitaisyti buvo 
rengta vakaras, bet apskr. vir
šininkas sulaikė leidimą iki 
paskutinių dienų ir dėlto tik 
reklamos ir prisiruošimo būre
lis turėjo nuostolio 50 lit.

Labai apsidžiaugtume, jei 
kas rietaviečių išeivių atsimin
tų ir sušelptų musų būrelį, be
sirūpinantį žemaičius šviesti.

—Jonis.

Nuo Red. ‘‘Kultaios” būre
liams pašalpos pinigais, svar
besniais daiktais geriausia 
.• iųsti per “Kultūros” b-vę 
(Šiauliai, Dvaro g 83), kuri 
juos perduos, mažus siuntinius 
gi (knyge:) galima betarpiai 
siųsti.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuvą, už pigių 
kainą, n.n r lok i les 
Naujieinų kabiegramų

Gaščiunų . 
Gruzdžių ... 
Klovainių 
Kriokiu ...

Kruopių .... 
Joniškio ... 
Kurtuvėnų . 
Kuršėnų . . .
-Laukuvos .

Meškučių .... 1
Pakrojaus .... 3 
Išpilęs ......... 2
I*ašiaušės .... 2 
Pašvitirio ......... 8
Radviliškio .. 1 
Raudėnų .... — 
Skaisgirio .... 2 
Stačiūnų ............ 2
Šaukėnų ..... 2 
Šiaulių ............ 3
Šiaulėnų ...... 2 
Tryškių .......... 2
Užvenčio.......... 1

Vaiguvos ............ 2
Žagarės ........ —

Radviliškio m28)
Rdškia svaigieji gėralai 

vo paima. Tuose valsčiuose, 
kuriuose išgeriama daugiau 
degtinės ir alaus, nors ir na
minio, žymiai daugiau ir be
pročiu. Ten, reikia pasakyti, 
mažiau ir pažangos. Juk iki 
paskutiniųjų laikų tokiuose 
Grudžiuose, Klovainiuose, Sta- 
dianiuose, Pašvitiny, Kriukuo
se ir Pakruojoj šeimininkavo 
labai ir labai atžagareivųs gai
valai. Statistikas.

sa-

VIEKŠNIUOSE, MAŽEIKIŲ AP.

“Kultūros” būreliui apskr. 
viršininkas neleido taisyti 16. 
11 kaukių vakaro: esą nepri
klausomybės šventėje, tuo tar
pu Mažeikiuose kitiems leista.

—N.

*žSi

Louisa K. Thiers iš Milwau 
kee, Wis„ šiomis dienomis numi 
rė turėdama 111 metų amžiaus.

KELLOGC’S

I ubai geras castor oil pa
darytas. dėl medikai lo var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

TASTELESS CASTOR OIL

/o .<

Tikras delikatnumas kvapsnio, bet be
*

praradimo naturalio tabako skonio ir
charakterio—tai yra visa istorija!

, yw-. • . ' ųn/iv -.-į jjhui .

Chesterfield yra padaryti per Liggett & Myers Tobacco

DR. J. F. KONOPA CHIRURGAS IR
X1> Ą V Gydo vytų, moterų ii* vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosj 

I jr jjerklę naujausia budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St. 

Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12
TEL. ARMITAGE 6145

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET .
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Duosime Jums
Ne visai dykai

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

Ant visų Ford uždarytų karų
Parduodame dabar juos numažintomis kaino 

mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

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

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95

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

Chesterfiel

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
5718—Petrui Jariunskiui 

22560—Petronėlei Valiuškienei
5800—Onai Jurkunienei 

11997—Onai Lipskiutei
5838—Onai Keturakaitei 

12002 Jonui Bukšniui 
12020—Julei Šatienei x 
22586—Antanui Kenter 
12027—Vindelnov Glauberton
5881- Onai Vaišnorienei
5896—Onai Kaunickienei 

12035—Kaziui Kastravickui 
21160—Onai Ciuželicnei

5892—Antanui Kriukai
12043—Jokdbui Jono Jokubo- 

niui
12038—Liudvikui Bartašiui 
5905—Onai Vilčauskienei

24327—Petrui Ohockiui 
55416—Andriui Lukpetriui
5911— Boleslovui Dužinskiui
5912— Salomijai Lukštienei 
5921—Tamošiui Zonsičiui

12049—Marijonai Ropienei 
21169- Stasei Arvidaitei 
24329... Onai Zimkaitei

5924—Onai GeČionicnei 
5926 -Vaclovui Markūnui

l.20»>2 J ievai Barkauskienei

5920—Marijonai Aukštelienei 
12053—Kaziui Vaitekūnui 
12063—Petrui Mežiui t
5942 Albinui Matuzevičiui 

12062—Justinai Klimienei
5870— Onai Miliauskienei
5871— Juozui Miliauskui
5876—Dominikai Liberiui 
5874—Onai Vapštienei 
5880—Tamošiui Reivitui 

12030—Kostui Montvilai
5888— Mykolui Kamilai 

12032—Jievai Lodienei 
12036—Jonui Martišauskui 
12032—Stasiui Kavaliauskui 
12033—Povilui Geštautui
5899— Teofilei Drevinskienei
5885—Domicėlei Gelumbickie- 

nei '*
5889— Aleksandrui Tamkunui
5904—Pranciškai Neveckienei 

21164—Rozalijai Karpaitei 
24328—Jokūbui šarkai
5907—Pranciškui Stanceliui 

24326—Agotai Masiliunienei 
21163 Juozui Urbonui
5900— Adomui Barauskui
5902 Benediktui Ja iiuvkiui
5903 Povilui Barauckui
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KIMBALL PIANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. • Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų 
išmokėjimų

^MįJesJurBi/ure @a£ainį
J«n*ator«. *•*«.

PIANŲ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.

J. F. RADŽIUS* - 
Pigiausis Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patarnauju geriau 

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

OFISAS: SKYRIŲ
668 W. 18th St. 32.38 S. Halsted St. 
Tel. Canal 6174 Tel. Blvd. 400.3

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O.
DR. W.

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo buda.^ tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas. x
1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.

I Tel. Humboidt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

L - -----

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP /

šviesos ir diatų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phone Canal 2C91

' ŠALIN PLIKUMAS! '
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną bųdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plauku 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Matai Kas Dedasi?

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

9 9

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų ‘kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
><■■11V VMM M Ii K »
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ore, nes tas pagelbės išvalyti 
kraują nuo visokių nuodų ir la
bai sutvirtins kuną.

Sveikatos Dalykai

Šalčiai
Dabartiniame sezone kasmet 

serga labai dabg žmonių, kurie 
turi slogas, gripą, dilteriją ir 
plaučių uždegimą, o kartais lai 
nei ir džiovą, 
rios veda prie 
kurių pradžia
slogos, yra šios:

(!) Staigi oro atmaina, kaip 
temperatūroje, taip ir atmos
feros drėgnume:

Aplinkybes, ku- 
daugumos ligų, 
dažniausiai v ra

I. Dėvėk tiktai užtektinai 
drabužių, kad palaikius kūną 
šiltu — ir niekuomet nereikia 
atšaldyti kūną taip, kad drebu
lys krečia. Užtektina ir norma
lė kūno ventiliacija, vienok, yra 
reikalinga, kad palaikius jį svei
ku. Nereikia nešioti 
užveržtų, nes tuomi 
kuliacijai pakenkti, 
taip neatims kūno 
jo užšaldymas.

diržu labai 
galima cir- 
Bet niekas 
jėgos

darbo
žaišlo, kuris atima spėką.

kaip

arba
Daž-

f prišildyti kam-1 niausiai liga apima tuos, kurio 
kenčia nuo fizinio ar nervinio 
nusilpnėjimo. Bet svarbiausia už 
visus tai rūpestis, kurį grei
čiausia veda prie kūno sveika
tos bankroto.

6. Jei jautiesi, kad esi auka 
kokios nors ligos, nustok val
gęs visai, Gerk daug vandens, 
atsigulk, užsiklok šiitai ir ilsė
kis. Duok gamtai progos sugra
žinti tau normalę sveikatą. Tik
rai stebina kiek nesveikumo 
mėnesių ir metų butų galima iš
vengti, jei karts nuo karto li
gai užėjus butų pašvęsta puse 
dienos ar dauginus poilsiui.

bariai, ypač tokie, kurie yra 
šildomi šiltu garu;

(3) Perdidelis susigrūdimas, 
prasta ventiliacija dirbtuvėse, 
gatvekaiiuose, ir net namuose, 
kurie randasi vargingose mie-

(1) Persivalgymas sunkiais 
valgiais ir neužtektinas mank
štini mas;

(5) Tinkamo apsirengimo sto
ka, taip kad kūnas esti atšaldo-

(G) Neatsargumas is pusėtd 
tų. kūne prižiūri ligonius, pn-

NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietu viai Advokatai

Tel.

K. GUGIŠI A. A. OLIS
ADVOKATAS Advokatas

Du faktoriai reįkalingi, kad 
užkrėtus žmogaus kūną kokia 
nors liga:

11) l igos peras, kokiu 
būdu

Suzanne Lenglen, pasauk 
tennis čempionė.

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Viela
3323 South Halsted St.

Tel. Bouievard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergų. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 20^1

Randui ph 1,034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

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

Pčtnyčios.*

3211

*

MIS. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE1
AKUŠERKA

St., kampas 313101 So. Halsted 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją 
ilgai praktika 
vusi Pennsyl 
vanijos ligon 
bučiuose. Saži 
ninKai patar 
nauju, visokio
se ligose prieš 
gimdymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel. Ulvd. 3138 
M. Woitkievicz» 

BANIS
AKUŠEREA

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted SY.

gat.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

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

' Nedčlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir aukščiau

Dr. Anelia Kaushillas 
CIIIROPRAtTOR ir MIDVVIFI 

Pasekmingai gy
dau jvairias ligas,
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
motetų ir vaikų. 
Be operacijų, bn 
: kausmo, pa g a 1 
vėliausj išrastų 
būdų — . C h i r o- 
praktiją, Elektro j 
— terapiją, Mag- 
n etinėj Maudy
nes, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgi pagal 
liga. Taipgi pa

tarnauju prie gimdymo. Paturimai 
dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 1951 /

Valandos: Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj nuo 9 rvto iki 8 vai. va
kare. Nekėlioms ir šventėms pagal 
sutart).

DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
, Dienomis: Canal

3110. NaktJ 
Drexel 0950

Bouievard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: Lt—10 iš ryto ir po 8 v. v.

dėl Saugumo

Vartokit Rapid Transit Linijas

*

Keliaukit taip tankiai 
ir taip toli kiek norit į 
savaitę tiktai už

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
L11CTUVIS ADVOKATAS

So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

nor 
irturi Įsigauti kuną

(2) Kūnas turi blH<imt tiek 

 

nusilpnėjęs, kad padarius tinO^ 
mą dirvą tiems perams augti.

Abu tie faktoriai remiasi vie
nas ant kito. Be jų abiejų nega
li būti ligos. * Nors pirmutinis 
nėra musų koiitndėje, vienok 
galima daug padaryti, kad pasi-l 
stengus prašalinti kiek galima j 
aplinkybes prie jo vadenčias. 
Turint slogas nereikia bučiuoti 
ąrba j uokintis, kosėjant ari 
ėiaudant reikia pridengti burną j 
skepetaite, nes kitaip nesuskai-, 
tomą daugybe ligos perų esti I 
išmetama lauk taip kad kiti ap-i 
link gali lengvai užsibrėsti.

Daug pagelbsti ypatišk^s kūno 
prižiūrėjimas, dažnai prausian
tis kaip burną ir rankas ir mau
dantis.

Antras faktorius lygiai taip 
pat svarbus, kaip ir pirmas, yra 
beveik musų kontrolėje. Kiek
vienas žmogus turi stengtis pa
laikyti savo kuną kuogeriausia- 
me stovy. Taip darant, kūnas 
neduos progos ligų perams įsi
gauti. Geriausias apsisaugoji
mas nuo jų tai sveikata.

Bet ką padarius, kad būti 
sveikais, išvengti slogų ir kitų 
užkrečiamų ligų? Ir ką pada
rius atgauti sveikatą jos nete
kus? Čia keletas patarimų, kaip

S traukiniai eina 
greitai ir atsakan
čiai. Jų bėgiojimas 

yra smarkus ir eina tiesiai j 
paskirtų vietą bile kokioje da
lyje miesto ir signalų sistema 
užtikrina visuomet saugumų. 
Nereikia laukti ant šalčio dėl 
jūsų transportacijos. Yra ‘‘L” 
stotis netoli nuo jūsų namų su 
gražiu ir šiltu laukiamojo kam
bariu. Traukihiai vaikščioja die
nomis kas šešios minutos. 
Chicago je “L” transportacija
yra labiausiai atsakanti ir ne- 
aprubežiuc:i “L” pasai padaro 
žemiausias kuinas.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
.7335 So. Halsted St. 

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų i ir 2 morgidiams.
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Telofonąi:

$1.25
Pirkite "L” Pasą — 
jus arba ju.sų šeimyna 
gali jj vartoti bile ka
da ir bile kur važiuo
jant. Matysit, kiek su
mažins jūsų važinėji
mo išlaidas j darbą ir 
vakarais.

Chicago-Evanston 
Nilet* Center Pasas $2 

Bile kokioje “L” 
Stotyje

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 22 St.

arti Leuvitt SI.
Telefonas Canal 2552

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. Pullman 5950
10756 S. Michigan A v.
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.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central '6390

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai . 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki ,12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 va Ir po piet.
Tel. Midway 2880

Garsinkitės Naujienise

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 169$) 
Ofiso Tel. Bouievard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

V

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel, Bouievard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

1. Valgyk mažai ir maistin
gus valgius. Valgant riebius ir 
sunkius valgius arba jų per
daug pripildo sistemą visokiais 
nuodais, ir kuną \padaro gera 
dirva ligos perams plėtotis.

2. Nebijok gerti daug van
dens — nuo šešių iki dvylikos 
stiklų kasdien. Vanduo reikalin
gas, kad išplovus nuodus, kurie 
kūne užsilieka. Kitaip šie nuo
dai vis daugintus, kas kenktų 
sveikatai, sumažintų veikian
čias pajėgas, ir labai įerzintų.

3. Vaikščiok nors pusvalandį 
kas rytas ir vakaras tyrame

Grover Cleveland Bergdoll, 
nuo dafto pabėgęs turtingas 
amerikietis, kuris sėtli Moska- 
cho kalėjime (Vokietijoj). Jis 
yra kaltinamas nemoraliu pasi
elgimu su jauna mergaite.

CHICAGO RAPID TRANSIT

Tel. Dearborn 9057

Namų Tel.: Hyde Park 3895
✓
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Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Dr, Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė, 
VALANDOS: 

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
M - - — ““ ■ “
M

H

M 
M

110 So. Dearbom St., Chicago, III ------  ------ - -

Ofiso Tel. Bouievard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
„Plauk po Amerikoa Vėliava“ 

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

KELIAUDAMI bile laivu 
United States Linijos, kuri 
yra nuosavybė Suvienytų 

Valstjų Valdžios ir jos operu
ojama, esate užtikrinti, kada gau
site neprilygstamų patogumų— 
erdvios salės pasižmonėjimui, di
deli kambariai, apsčiai vietos pa
sivaikštinėti, užtektinai gero 
maisto.
Važiuokite su savo tautiečiais 

laivu
LEVIATHAN

per Angliją
Kad pribūti Lietuvon ant Ve

lykų, prisidėkite prie ekskursijos, 
ruošiamos šiuo didžiausiu pasau
ly laivu, Kovo 20-tą. Lietuviams, 
skiriamas tam tikras palydovas. 
United States Linija, per savo 
ofisą New Yorką, pridabos ke
leivių ir baąažo kvotimą.

Del pilnų informacijų apie iš- 
Iilaukimus United States Linijos 
aivų—Leviathan, George Wash- 

ington, America, Republic, Pres- 
ident Rooseyclt, President Hard- 
ing—klausk jūsų Aget^ ant vic 
tos, arba šiandie rašykite pas

45 Broadway, New York City

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius isigiįo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, relinius, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesj:

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

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y

A. A. SLAKIS
Advokatas

A. L. THOMAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms* ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta

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

tį, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesi ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Shuring kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

Prenumeratorjams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

Atkirn čia
Data: Kovas 6, 1920

Telefonas Bouievard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dienų
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Bouievard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office/ Bouievard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS’ DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.,

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Halsted S t., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—<3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

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

Optametrist 
, Tel. Bouievard 6487 
4649 S'. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub — >

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistaa Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Canal 1718-0941
Res. Midway 5512 ___

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdieną.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

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

DR. F. A. DULAK 
Speclaliata* Gydyme 

Aklų, Ausų, Nosies ir Gsrklis 
Ofisas: 1053 Mi)wsukss Arenus 

kamp. Noble St. Tel. Armitage 0884. 
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki • vak.

Nedėlioj 10 iki 12 dienų
Residenci ja: 29K0 Logan 

Tel. Belmont 1217.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti - - 
nusipirk typewriterj.

7



NAUJIENOS, Cfi!eggP~ni Pirmadienis, Kovo 8, 192G

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily News Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

$8.00
$7.00
$8.00

3c.

Subscription Rates: 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago.
per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Chicagoje — paštu: 
Metams ................................ $8.00

Užsimokėjimo kaina: 
Pusei metų ................................  4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.50
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mėnesiui .......................... 7b

Chicagoje per nešiotojus: 
Viena kopija ....  3c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ..................................  $7.00
Pusei metų ................................  3.50
Trims mėnesiams ..................... 1.75
Dviem mėnesiam ....................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..............   $8.00
Pusei metų ................................. 4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

orderiu kartu su užsakymu.

randa nusidėjėlių. Šitie įvykiai 
yra labai reikšmingi. Jei jums 
čionai papasakoti, kokių gan
dų vaikščioja po Lietuvą, tai 
butų baisu ir nejauku. Vienok 
niekas musų nenusimena. Kvie
čiame ir Amerikos žmones ne
nusiminti, kviečiame aktyviai

dalyvauti musų kovose su stiin- 
pončia, pradėjusia puti Lietuvos 
reakcija, 'lėčiau turime primin
ti, kad gyvulys ir bestipdamas 
gali dar daug, daug žalos pada
ryti, jei busime neatsargus ir 
nepasiruošę.

Kaunas, vas. 16, 1926.
nxxxxxixxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj n

Apie Įvairius Dalykus
lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

Kunigas

Kas Dedasi Lietuvoj

Vokiečių teroristu by
los. — 
pataiso 
liūs? — Nutukimo ir 
liesumo priežastys. — 
Ateivybės įstatymai 
ir nordikai.

Ar kalėjimai 
prasikaltė-

kad kelis kartus už tai 
į kalėjimą. Paaiškėjo, 
plėšikas nuo pat ma-

kad ir davatkų, nepatenkintos.Rinkimų į Seimą ūpas užvieš
patavo visuose Lieluvbs gyve- Priešrenkarnoj i klerikalų lite
nimo kampuose. Visuomenė se
nai laukiu rinkimų, nes padėtis 
pasidarė nepakenčiama: 
litų (ekonominis krizis), kleri
kalų smurtas visame gyveni
me įgriso visiems. Lietuvos mo
terys, tas klerikalų ramstis, 
šiandien irgi darosi nebeišti- 
kimos. Tuo budu svyruoja kle
rikaliniai pamatai ir gimdo jų 
pačių tarpe paniką ir iškriki
mą. Melu ir šmeižtu penėtos 
minios pradeda peikėtis ir ieš
koti naujų kelių.

Apie klerikalų iškrikimą liu
dija šie daviniai- Seimo posėdy, 
vasario m. 9 dieną, Seiąio pir
mininku išrinkta dr. J. Stau
gaitis (v. L). Buvo klerikalų 
dauguma Selhu* ir štai toji dau
guma pakriko vasario m. 9 die
na. Pakriko netik todėl, kad 
“strielčius“ kuri. Dagilis striel- 
čiauja Amerikoje, bet ir todėl, 
kad dalis pačių klerikalų bal
savo su opozicija. Yra žinių, 
kad kiuri kariškieji ūkininkai 
buntą kelia ir reikalauja paša
linimo iš ūkininkų sąjungos 
Vailokaičio. Draugelio, Petru
lio. Ūkininkų sąjunga ieškanti 
naujų vadų ir žiuri į Smeto
nos ir Voldemaro pusę. Atsira
do ir piršlių. Žinomas amerikie
čiams kun. Kemėšis norėtų su
daryti tokią naują ūkininkų 
kombinaciją, bet ar pavyks? 
Smetona ir Voldemaras netik 
turi kietą sprandą, bet suran
da ir skirtumų kodėl jie neno
rėtų įeiti į klerikalinę kampa
niją.

ratura platinama vežimais. Ko 
tik čionai nėraų brošiūrų, la-

stokaj pelių ir visa tai juoda ir melo 
pilna prieš opoziciją — mat, 
tik tuomi tegali verstis reakci
jos trijulė. Klerikalinė studen
tija, ateitininkai, pastatyta ant 
kojų ir landžioja po kaimus. 
Piek toli nuėjo klerikalai, kad 
Kaune pradėjo leisti laikraštį 
žydų kalba, broliaujasi su ra
binais ir starovierais.

Netikėtos komplikacijos.
Butų visai gerai buvę ir Lie

tuvoj turėtume kokį nors lau-

laipsnio 1923 m. rudenj, kai na- Į 
cionalistai rengėsi prie sukili-' 
mo. Nemažai žudeikų buvo pa
smerkta paskutiniais keleliais 
menesiais. Teismai ėjo uždary
tomis durimis, tad nors žudei- 
kos ir tapo nubausti, bet mora
liai prasikaltusieji, būtent tie, 
kurią žudeikų gaujoms vadova- 

lišką Masiulionį iš Federacijos, 0 išsisuko nuo bausmės. ■ . • • • • • •

federacija 
įsivyravo 

demagogiją

jsą negeriau.
Ambrozaicių-
Jei ši orga-Jočių

Dizurija dar laikpsi, tai tik to
dėl, kad ją saugoja karo stovio 
žiaurumai, saugo valdžios apa
ratas. Pavyzdžiui, iLietuvos pro
fesinėms sąjungoms valdžia ne
registruoja Centro Biuro arba 
uždaro gelžkeliečių profes. są
jungą, mėto iš gelžkelių parti
nius s.-d. ir nepartinius darbi
ninkus; bet tuo pačiu metu fe- 
derantai kuriasi ir prievarta 
įrašinėja darbininkus į savo or
ganizacijas.

Tik-ką praėjęs pačių kade- 
mų suvažiavimas mažai afiša
vusi. Sako, ir lenai neviskas 
gerai, žodžiu, pakrikimas aiš
kus. Jei šiandien Lietuvos vi
suomenė butų daugiau susipra
tus, klerikalinė trišakė iščiu- 
žėtų, kaip pavasario sniegas.

Kurion pusėn pasuks klerika
lai, sunku bepasakyti. Jų tarpe 
yra šalininkų diktatūros - tai 
šių dienų klerikalų garsenybės. 
Tariamasi keisti rinkimų įsta
tymą, sprendžiama ir galvoja
ma apie visokios rųšies eksperi
mentus a la Mussolini; kleri- 
kuliniH “št'škomas” essjs galvo
jęs rr apie tai, kaip pašalinus 
iš gyvenimo vieną kitą opozi
cijos j>artiją. Buvo Kaune gan
dų, kad galvota, kaip čia užda
rius Lietuvos S.-D. Partiją. Bet 
šitoji žinia, išlėkusi į gatvę, 
gan plačiu aidu nuaidėjo į 
sienį (Vokietiją, Latviją) 
susilaukė griežtų spaudos 
nu atarų.
• Blaškosi klerikalai ir į kitą 
pusę, būtent: visi vadai iš tri
šakės laukusi į apskričių mies
tus, tenai saukia davatkas, bu
ria ir kalba, kalba,

li
ko-

rint to, 
patekęs 
kad tas 
žens jokio darbo nebuvo dirbęs.
Visai natūralu tad, jog atsidū
ręs laisvėj tas plėšikas stvėrėsi 
senojo budo, kad sau pragyve
nimą pasidaryti. Tas pats gali
ma pasakyti ir apie daugelį ki
tų kalinių.

i
Kaliniai kaliniams nelygu, sa

ko Smith. Reikėtų tyrinėti kiek
vieną kalinį atskirai. Daugelį 
kalėjimai sugadina, o ne patai
so. Sakysime, 18 metų jaunuo
lis papildo kokį stambų prasi
žengimą ir tampa ilgiems me
tams pasiųstas į kalėjimą. Iš

l B. Blaveščiunas.

Žemynų Judėjimas

jei ne nelemtieji Seimo pirmi
ninko rinkimai vasario m. 9 
dieną. Klerikalai, matomai, ma
nė ilgai viešpatauti ir -----
priėmė tokį Seimo statutą, ku-j 
riuo pačiame Seime įvedama 
Seimo pirmininko diktatūra, bu- “inkų, kurie neva prisidėjo prie 
tent: pirmininkas turi teisės respublikos. Daugelis spėjau jog 
nustatyti Seimui dienotvarkę, senieji vokiečių teisėjai toli gra- 
gali nustatyti balsavimui Seimo žu nėra bešališki ir deda pa- 
narių pasiūlymus ir t. t. Ir štai stangų užmaskuoti tą faktą, kad 
naujasai Seimo pirmininkas tą- nemažas būrys kaizerinių aris- 
įa pat lazda jau sudavė kiuri- tokratų palaikė ytin artimų ry- 
kalams per kupras. Vasario m. šių su žudeikų organizacija. 
12 d. posėdyje pirmininkas, Daugiau to: esą toji organiza- 
opozicijos frakcijoms pritariant, cija ir buvusi kaizerinių aristo- 
pastatė pirmuoju dienotvarkės kratų padaras.
punktu karo stovio Lietuvoje 
panaikinimo įstatymo svarsty
mą. šito smūgio nelaukę, kle- 
likalai šokosi Kinti karo stovį,1 w<>iki" tūlas “John Smith" (tai 
šmeižti opoziciją ir nutęsė bal
savimą. Pasipylė provokacijos 
prieš pirmininką, grasinimai ir 
kitokios demagogijos, bet nie
kas kol kas negelbsti. Tą pat 
dieną įteiktas Seimui “stricl- 
čiaus“ kun. Dagilio atsisakymas, 
datuotas Kaune, vasario m. 9 
d., nors “strielčius“ gyvena 
Amerikoje ir tą dieną jokio do
kumento Kaune negalėjo da
tuoti.

Praeito mėnesio pradžioj Ber- 
line buvo pasmerkti mirti ketu
ri žmonės, kurie priklausė tero
ristu organizacijai. Tą organi
zaciją buvo sukūrę aršiausi vo
kiečių reakcininkai, kurie žudy
mais priešų manė nuversti res
publiką. Kiek tapo nužudyta 
žmonių ir iki šios dienos nėra! 
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tikrai žinoma, žudymų ‘ kalėjimo jis pasiliuosuoja turė-
ja buvo pasiekusi aukščiausio ((jamas< duokime sau, apie 40 
laipsnio 1923 m. rudenj, kai na-Į metų Ką t<)ks žmogU8 begali 

pradėti? Darbo jis jokio nemo
ka, o pinigų irgi neturi. Belieka 
jam viena išeitis — plėšti arba 
vogti. Reikia atsiminti, kad tan
kiai jaunuoliai papildo prasižen
gimus ne todėl, kad jie butų 
blogi. Jaunuoliai pasižymi im
pulsyvumu. Yra juk sakoma: 
jaunystė — durnyste. Bet dėl J 
vienos padarytos klaidos juk 
žiauru suardyti žmogaus gyve
nimą. 

Kad kalėjimai atliktų savo 
uždavinį, reikalinga jie refor
muoti, sako Smith. O to bus ga
lima atsiekti tik tada, kai kalė
jimai tvarkyti bus pavesta to
kiems žmonoms, kurie dės pa
stangų pagelbėti kaliniams. Ta
da kalėjimas bus ne bausmės 
įstaiga, ale pataisos namai. 

x ’ x

Kadaųgi teismai eina uždary- 
> durimis, tai visuomenė ir 

r todėl šiandien dar nežino kokie san- 
j tykiai buvo tarp tos žudeikų or
ganizacijas ir kaizerinių kari-

New Yorko laikraštyj “The

netikėta

netikras vardas) rašo apie Ame
rikos kalėjimų trukumus. Smith 
sako, jog kalėjimą pažįstąs iš 
vidaus, nes jam pačiam tekę 
dvejetą metų viename New 
Yorko kalėjimų praleisti.

Viena stambiausių bausmės 
' ydų esanti ta, kad teisėjai bau
smes skiria mechaniškai, visiš
kai nesirūpindami patirti prie 
kokių sąlygų prasižengimas bu
vo papildytas. Nuteisiama, pa-

----------------- komplikacija vyzdžiui, žmogus į kalėjimą už
Seime, be abejonės, ardo dau-1 plyšimus. Ar bando teisėjas pa- 
gclj kademiškų sumanymų. Jei tirti, kas privedė tą žmogų prie 
nepavyks kuriuo nors budu nu-Į plėšimų? Ne, jam tai nerupi. 0 
versti Seimo pirmininką, tai daugely j atvejų žmonės plėši- 
klerikalai negali galvoti apie*maįs ir vogimais užsiima todėl, 
rinkimų įstatymo keitimą, nes jje neišmoko jokio darbo 
mumimnl/nc rU /< < * o4- n 4-A . ... .

versti ! 
klerikalai

pirmininkas, eidamas statuto 
duota jam teise, gali tokio su
manymo neįtraukti dienotvar
kėm Priešingai, jei tik Seimo 
klerikaluose tęsis pakrikimas, 
tai gali pasinaikinti ir tie įsta
tymai, kurie birželio m. 20 d. 
(spaudos ir susirinkimų var
žymas) klerikalų smurto keliu 
buvo priimti.

Kaip ten nebūtų, 
laukiame visokiu _ / c priepuolių, 

nenusileis, 
pat smur-

dirbti. Ar pataiso tokius kalė
jimas? Ar suteikia prasižengė
liams bet kokios progos gyveni
mą iš naujo pradėti? Ar išmo
kina kalinius teisingu budu sau 
pragyvenimą padaryti? Nieko 
panašaus, žmogui su kalėjimo 
rekordu sunku bet koks dar
bas gauti. O antra vertus, jis 
nė nemoka jokio darbo dirbti. 
Tad kas tokiam belieka dary
ti? Atsakymas pats savaime

Turbut kartosis toks 
tas, kokį turėjome birželio m. 
20 dieną- Sekantis mėnuo bus 
audringas.

Iš šitų trumpų sumetimų pri
valo paaiškėti visiems ameri- 
kiečiains, kokį sunky, atsako- 
minga momentą gyvenami* Lie-

vogimo keliu.
O tuo tarpu, sako p. Smith, 

daugelį prasižengėlių butų gali
ma pataisyti. Kalėjimuose rei- 
ketij į»tc*igrti dirbtuves, kur krt- 
liniai privalėtų dirbti. Už darbą 
jiems turėtų būti skiriamas ata
tinkamas mokesnis. Iš to mo
kesnio dalis butų atskaitoma ka
linio užlaikymui, o likusią su
mą gautų kalinys. Tuo budu 
kaliniai įprastų darbą dirbti ir 
tuo pačiu laiku šiek tiek užsi
dirbtų pradėjimui naujo gyve
nimo. Smith sako, jog kalėjime 
jam teko susidurti su vienu ple

pumai žiauriai buvo sumuštas šiku, kuris tuo savo amatu pel- 
Seimo atst. s.-d. Markelis. Ir pydavęs į metus tik $500. Plė- 

bet mimosj Lietuvos policija neieško ir ne- sti vienok jis nepaliovęs, iicžiu-

reakcija bus žiaurios ir gal 
būt, juodžiausios priemonės 
pateisins klerikalų valdžios troš
kulį. Pavyzdžiui, jau turime Pa-

muštas gatvėje dr. DaniaševD 
čius; Šiauliuose mesta bomba 
į “Šiaulių Naujienų“ redakciją;

Mokslininkai, sako Dr. Morris 
Fishbein, vis labiau pradeda įsi
tikinti, kad nutukimas nebūti
nai yra ženklas persivalgymo ir 
nesimankštinimo. Yra žmonių, 
kurie palyginamai nedaug teval
go ir sunkiai dirba, o vienok es
ti nutukę.

Tyrimai rodo, jog žmones ga
lima į tris skyrius padalinti — 
liesus, vidutiniškus ir nutuku
sius. Kodėl, vieni žmonės nu
tunka, o kiti yra sudžiūvę, kaip 
šakaliai/— mokslas iki šiol tik
ro atsakymo negali duoti. Ta
čiau manoma, jog nutukimas ai 
liesumas pareina nuo kai kurių 
liaukų padėties: jei tos liaukos 
ima perdaug veikti, žmogus 
liesėja, o jeigu jos neveikia 
Rankamai, — žmogus turi 
linkimą tukti.

SU-
pa-
pa~

Ateivybės suvaržymo reikala
vo darbininkų unijos. Kiekvie
nam yra žinoma, jog juo dau
giau yra darbininkų, tuo darb
daviams geriau: jie lengviau 
gali nukapoti darbininkams al
gas.

Toks Amerikos darbininkų 
nusistatymas yra logiškas, sa
ko Dr. Franz Boas, žymiausias 
Amerikos antropologas. Bet kuo
met pastaruoju
pradėta skirstyti į nordikus ir 
kitas rases, ir sulig to imta 
taikyti ateivybės įstatymai, tai 
tenka keli žodžiai tarti apie ra
sių tyrumo teoriją.

Grynos rasės nėra, sako Dr.
Europos tautos yra au«i- 

maišusios. Kiekviename euro
piečių teka kelių rasių ir kelių 
tautų kraujas. Kalbėti tad apie 
tyro kraujo nordikus yra di
džiausias nonsensas. Kad mena
mieji “nordikai“ labiau pasižy
mi proto gabumais, irgi yra ‘ S I • 'fikcija, sako Dr. Boas.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
'tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

“Ameriką vis toliau ir toliau [žemesnieji jurų augąlai ir gy- 
slenka nuo Europos” tai yra vunai. Vėliau atsiranda vėžiai, 
musų dienų naujiena, kurią pa-| koralai, žuvys (šarvuotos), am- 
sakė pasauliui vokiečių proft> 
sūrius Vegenieris savo knygo
je: “Die Enstehung der Kon
tinente und Ozeane“.

Prieš dėstant prof. Vegene
rio teoriją, manau bus pravar
tu prisiminti žemės atsiradimo 
ir jos augimo istoriją.

Kuriuo budu žeme atsirado, 
nevisai aišku. Daug yra apie 
tai įvairių teorijų. Lyg ir tei
singiausia '‘teoriją, palaikomą 
daugumos mokslininkų, pateikė 
vokiečių filosofas Kantas ir 
prancūzų matematikas Lapla
sas (juodu abu, eidami įvai
riais keliais, priėjo vienodų iš
vadų). Anot tos teorijos, že
mė, kaip ir kiekviena žvaigž
dė, kurias mes matom dangu
je, susidarė iš kosmoso (visa
tos) ūkanų. Žiūronu (telesko
pu) kosmoso ūkanas galima 
danguje matyti ir atskirai ir 
sąryšy su žvaigždynais. Jos 
ūkanos yra dujų pavidalo skys
ta mase, kurios viduje atsiran
da sutirštinimas — tai yra nau
jos planetos užuomazga. Am
žiams bėgant ta užuomazga, 
besisukdama pavirsta skystos 
medžaagos kamuoliu, pritrau
kia prie savęs ūkanas, didėja 
ir galų gale pavirsta skaisčiu' 
galingu švyturiu, kaip saulė, je jau auga palmės, laurai, 
Tas pat buvo ir su musų žeme, tarinės pušys, labai daug 
Apskaičiuojama, kad to dar vysta žinduolių, atsiranda 
skysto šviečiančio žemes ka- b's> meška, mamontas ir 
muolio karštis anuomet siekė, gale — žmogus. 
9000 laipsnių Celsijaus termo
metru. , i

Slinko milijonai metų. Ištir
pęs, karštas

puikius, tankius

sluoksniai susidaro 
iš grafito, smiltai-

fibijos ir užsibaigia ta era vieš
patavimu šliužų (varlių, gy
vačių ir t.t.). Kai kurie iš jų 
buvo nepaprastai dideli.

Augalų atsiradimas sausumo
je prasideda nuo grybų, o jau 
gale tos eros bežiedžių tiek pri
viso, kad palmių didumo papar
čiai sudarė 
miškus.

Tos eros 
svarbiausia
nio, metalų rudos, druskos, mo
lio, marmuro, akmens auglio 
gipso ir kitų.

Spėjama, kad šita era tęsėsi 
apie 450 milijonų metų ir pa
sibaigė prieš 50 ^milijonų metų.

IlI-čioji era vadinaiha viduri
ne (viduramžių), šioje eroje 
jau atsiranda žinduolių, paukš
čių, žuvų. Atsiranda jau tropi
niai spygliuočiai, o vėliau net 
ir lapuoti medžiai. Gyvuliai to
je eroje buvo, tu r būt plėšrus 
ir baisiai žiaurus, nes jų žan
dai labai ištempti, o dantys 
smailus ir aštrus, kaip peiliai.

Šitos eros sluoksnis susidaro 
iš bazaltų, lavos, druskos ir 
kitų. • /

Ta era pasibaigė prieš 15 mi
lijonų metų.

IV era — naujoji. Šitoje ero- 
gin- 
prū 
ark- 
galų

Žemės veidas ,kinta ir toliau. 
Atsiranda nauji augalai ir gy
vūnai, keičiasi, vystosi, kai ku-

žemės kamuolys, rie visai išnyksta ir tuo budu 
besisukdamas šaltoje, tamsio-Į naujoji era siekia inusų dienų, 
je erdvėje, aikvojo savo šilimią 
ir šviesą ir pradėjo temti, žibė
damas pradžioje aukso spindu
liais, paskiau randonais. raus
vais ir galiausiai visai užgeso. 
Astronomai apie tą žemės au
gimo laiką sako, kad žemė ėmu
si senti, artintis prie liūdnos 
šaltos mirties, bei realiu žmo
gaus protu mąstant, sakoma, 
kad žemė tame laikotarpy pra
dėjo tiktai susidaryti. Ji buvo 
dar minkšta, kaip nevirtas nu» 
luptas kiaušinis ir tik praslin
kus amžių amžiams susidarė 
pluta, žemė buvo nuolat ap
supta vandens garų, kurie at
sirado atmosferoje, bet tie ga
rai sutirštėti, pavirsti lašais ir 
kristi žemėn galėjo tik ląda, 
kai žemė ataušo žemiau KM)

tas laikotarpis, ka- 
susidariusios plu- 

dar jokios gyvybes, 
nei gyvūnų, tik

Nuo žemės plutos susidarymo 
laiko, žerfiė pradeda pati rašy
ti savo istoriją; ji pavirsta kny
ga, kurios lapai yra žemės plu
tos sluoksniai, o raidės, kurio
mis ta istorija rašoma, yra 
suakmenėjusios gyvūnų ir au
galų liekanos; randamos žemės 
sluoksniuose. Mokslas, kuris 
tyrinėja žemės augimo istoriją, 
vadinasi geologija.

Visa žemės istorija moksli
ninkų yra dalinama keturiomis 
eromis.

I. Pirmykštė era (archaine) 
vadinamas 
da ant jau 
tos nebuvo 
nei augalų,
plikos uolų salos riogsojo di
džiausiame vandenyne. Žemė 

laiku ateiviai| mi°lat apsupta debesų, nuolat 
griaudžia griaustinis, žaibuoja. 
Žemės pluta dažnai plyšta ir iš 
tų plyšių išsiveržia gasuojąs 
karšias skystimas, kuris aušda- 
mas kiūtėjo ir darė žemės plu
tą storesnę.

Apatiniai žemės sluoksniai 
ėliarak.tcx*ii£u<>ju tjj, e.sij tuomi, 

kad juose nerasta jokios gyvy
bės liekanų. Tie sluoksniai su
sidaro daugiausia granito ir 
gneiso ir juost' 
brangių akmenų 

Manoma, kad 
buvo ilgiausia, 
apie 710 milijonų metų ir pa
sibaigė prieš 509 milijonų mt*- 
tų.

II era vadinama senovinė, ši
toji* eroje atsiranda jau orga- 

gyvenimaa ir prasideda 
jis jurų dugne, kur atsiranda

randama daug 
ir metalų.
ta žemes era

Tokia yra trumpąis, bendrais 
ruožais žemės istorija.

Žemės istorijos bėgyje kin
ta no tik gyvybės forma, bet 
ir pačios plutos formos, t. y. 
žemynų reljefas ir vandenynų 
ir jurų krantai. Mokslininkų 
sustatyti žemėlapiai senovinės, 
vidurinės ir net naujosios eros 
visai nepanašus į viens kitą ir 
visai skirias nuo dabartinių 
žemės rutulio žemėlapių.

Apie žemės reljefo pasiekimą, 
kitaip sakant, apie kalnų susi
darymą, iki prof Vegenerio te
orijos aiškinimo, viešpatavo 
nuomonė, kad didieji kalnynai 
susidarė dėl žemės atšalimo, 
kaip ir kiekvienas kūnas, taip 
ir žemė atšaldama turėjo su
mažėti, bet kądangi ji jau bu
vo apsupta kieta pluta, tai ta 
pluta neva turėjusi susitrauk
dama “susiraukšlėti“, kaip 
džiūstančio obuolio žievė. Šitą 
nuomonę palaikė daugelis mo
kslininkų, bet ji turėjo ir daug 
priešų rimtų mokslininkų tarpe, 
kurie įvairiais budais įrodinė
jo, kad iš atšalimo žemės nega
lėjo tiek susitraukti. Imant, 
pavyzdžiui, Alpų kalnus, kurie 
dabar užima žemės duošą apie 
150 kilometrų platumo, moksli? 
ninkai konstatuoja, kad jeigu 
tuos kalnus “ištempsim”, tai 
paaiškės, kad anksčiau tai turė
jo būti žemės plotas iki 12,000 
kilometrų platumo. Vadinasi, 
12,000 ‘ kilometrų’ žemės ploto 
susitraukė ir susiraukšlėjo tiek, 
kad užima dabar tik 150 ki
lometrų. Bet fizika tikrai žino, 
kiek kiekvienas kūnas, nusto
damas tam tikro šilimos kiekio, 
gali susitraukti (susitraukimo 
koeficientas). Taip pat visai 
tiksliai žinoma, iš kokių kūnų 
susidedu žemės pluta. Pritai
kant žemę sudarantiems kū
nams tuos fizikos dėsnius, gau- 
namn, loid tolciam susi rtiulcAUš- 
jimui,• koks, kad pastebimas 
Alpių kalnuose, ' žemė turėjo 
nustoti daug šilimos ir, kad 
naujosios eros pradžioje žemes 
pluta turėjo turėti apie 2,100 
laipsnių šilimos, kas jau visai 
prieštarauja. geologinei žemūę

Be to, dar mes galim paste- 
kad obuoliui džiustant,

| ainis

■ -n-

lieti
visa žieve susiraukšlčja vieno
dai, tai kodėl gi žemes rutulys 
susiraukšlėjo tiktai žiemy nuošė

žiurint į tuos įrodymus, nuo
monė apie tai, kad žemės nely
gumai (kalnai) susidarę žemei 
auštant, gyvavo ištisus* šimt
mečius ir šita teorija buvo dės
toma visose mokyklose.

Prof. Vegenerio paskelbta te
orija duoda ne tik apie nelygu
mus visai kitą vaizdą, bet ir 
naujų, 
ją-

Anot 
nai, t.

įdomių žemynų išturi-

tos teorijos, visi žemy- 
y: Amerika, Europa — 

Afrika, Australija ir
Antartikija (pietų ašigaly) iki 
vidurinės eros, buvę vienoje
vietoje, sudarydami vieną bend
rą žemyną, nors vietomis ir 
užlietą negiliomis juromis. Tik 
vidurinėje eroje prasidėjo to 
bendro masyvo susiskaldymas. 
Pirmas plyšys atskėlė Austra
liją nuo Indijos (vadinamame 
“juros“ vidurinės eros perio
de*). Vėliau, vidurinės eros ga
le (“kreidos“ periode), atskilo 
Pietinė Amerika nuo Afrikos. 
Taip pat ir šiaurinė Amerika 
(priskirant ir Grenlandiją) su
darė su Europa vieną masyvą 
ir tik naujos eros viduryje 
(“kvarteriniame“ tos eros pe
riode) tas masyvas galutinai 
skilo pusiau.

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

Reikia apvesdint 
kunigus

Vdsario 26 d. “Naujienose“ 
vietose žibiose reporteris prane
ša, kad A. Kvedaras tapo kleri
kalu — “Sub-Diakonu“, įšven
tintas arkivyskupo Carforą, \D. 
D. Nėra įstabu, kad Kvedarfe 
tapo klerikalu, nes arkivyskiu 
pas, kaipo italas, Kvedaro pašto-\ 
vumo ir doros nežino, kaip neži- 1 
no kun. X. Žukausko ir kitų pa
našių kunigų, kurie yra darę 
daug ^alos ir suteršę musų tau
tiškąją dirvą nenuvalomais pur
vais, tuomi ilgam laikui sustip
rinę inkvizicijos agentūrą. Jei
gu kas panašaus atsitinka, mu
sų užduotimi yra kuoveikiau 
pranešti ir net pakelti protesto 
balsą prieš nežinantį arkivysku
pą, kad daugiau nebeatsikarto- 
tų panašus atsitikai ir tuomi 
melagiams pastoti kelią.

Aš esu įsitikinęs, kad Lietu
vių Katalikų bažnyčia yra labai 
pageidaujama, bet kad ji butų 
ant pagrindo tikrojo mokslo 
Kristaus ir jo apaštalų ir kaip 
apaštalai kad buvo vedę, taip ir 
musų kunigai kad butų vedę, o 
ir vestų dorą gyvenimą, ne taip, 
kaip Macochai ir kiti papos 
agentai nugrimzdę ištvirkimo 
bedugnėn. Pažvelk, kaip popi
ntai net tokius strielčius remia, 
o dar pakedenk šių dienų Lietu
vos kunigįnę valdžią. Ir kokia 
ateitis musų laukia? Ištikrųjų, 
stosi geru sandarbininku liuosos 
bažnyčios ir tarsi: “Apsivesk 
kunigėli, kaip buvo apsivedei! 
apaštalai, ir vesk mumis Kris
taus nurodytuoju tiesos keliu“. 
Libera nos ųuoesimus, Domine.

Našlys.

GulbranMn Tračia Mark 

GULBRANSEN.
Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsų taip pat kaip 
su rankom grojant. Galimu pirk
ti mokant $3.00 į savaitę.

Paamtykitc pas

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St.
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M IR KAIP VIRTI
žirnių Sriuba.

1*4 šaukštuko druskos tryniai
4 kiaušinių suplakti

1 balt imas išplaktas.
Sumaišyk viską kaip paduota 

iš eilės, ant galo sudėk išplaktą 
baytimą, supilk į bletą. Bletą 
įdėk skauradon su 1*4 colio 
karšto vandens. /

Kepk pečiuje 15 minutų.

Džiovintų slyvų prieskonis.

at-

’ 1 blekinė žirnių.
1 svogūną
Truputį pipirų
1 šaukštą miltų
1 puoduką saldžios smetouos
1 puoduką vandens 
ll/2 šaukštuko druskos 
1 šaukštą sviesto.
Padaryk baltą dažalą iš

skistos Smetonos, miltų, sviesto, 
druskos ir pipirų.

Nupilk vandenį nuo žirnių 
puodukan ir dapilk tiek van
dens, kad pasidarytų *4 kvortos, 
supilk atgal ant žirnių. Sudėk 
prieskonius ir virk 10—15 minu- 
tų. Kaip nuvirs, tai neturėtų 
būti dauginus kaip 2*4 puoduke 
žirnių ir sriubos kartu paėmus. 
Sumaišyk žirnius ir sriubą su 
baltu dažalu ir paduok stalan su 
karštais sausainiais arba kreke: 
sai užteptais sviestu. ,

milko ir
saldžios sme-

vandenyn ir
Virk pakol

Seimininkėms Patarimai
Namų ruoša.

(Tąsft)
Vėdinimas, ar venteliacija, 

yra ne kas kita, kaip žmonių ar 
gyvulių kvėpavimo, degimo pro
duktų ir įvairių garų sugadin
to oro keitimas tyru oru. Nors 
bute vyksta vadinamoji natura- 
lė venteliacija (oras atsimaino 
pro plyšius, duris, langus), ta- 
čiaus kartais reikalinga irdirb- 
tinė ventiliacija. Dar gera ven
tiliacija kūrenimas. Kūrenant 
pečių gerai yra palikti atdara 
kaminą, kad kartu ir išeitų blo
gas, sugedęs oras.

Pagyvenęs netikusiame ore 
žmogus gali apsirgti džiova, 
epidemijos, — tifas, raupai, šal
tis daugiausia ištinka gyvenan
čius mažuose nevėdinamuose 
butuose.

Kiekviena šeimininkė, kuri 
rūpinasi šeimynos sveikata, turi 
kiek galėdama, dažniau pravė
dinti kambarius. Labai malonu

kambaryje turėti gardų kvapų. 
Pora patarimų Čia paduosime. 
Norėdami, kad kambaryje kve
pėtų rožėmis nuskabę žydinčių 
rožių lapelius sudekit juos į sti
klinę dėžutę įberkit gerokai 
druskos ir įlašinkit keletą lašų

spirito. Aklinai uždarę dėžutę, 
pastatykit vešioj vietoj. Užten
ka atidaryti dėžutę kelioms mi
nutėms ir kambary pakvips ro
žėmis.

(Bus daugiau)

ATMINIMAS

ANTANAS BUDVITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

covo 3 d., 1926 m. Mirė Al- 
mųuerųue, New Mexico, kur 
is buvo nuvykęs sveikatos 

iešjrifli. Turėjo amžiaus apie 
16 metų. BuVo nevedęs. Pali
ko didžiam nuliūdime drau
gą Kaziimerą Urnežių. Lietu
voje paliko 3 brolius. Paėjo 
IŠ Lietuvos, Kauno rėdybos, 
Tauragės apskričio, Šilalės 
parapijos, žansinų kaimo. Pra
gyveno Amerikoje apie 21) me
tų. Priklausė Ypi’Ie draugijų 
Vyskupo Valaųpausko ir Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je 36 kuopos.

Kūnas pašarvotas po nume
riu 739 W. 33rd St. Laidotu
vės į^ks kovo 9, 1926, apie 
10 va), iš ryto į Lietuvių Tau
tiškas kapines. Užkvtečiarn 
visus draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse ir ati
duoti paskutinį patarnavimą

Nuliūdęs palieka
Kazimieras Urniežių.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius A. Masulskis. Telefo
nas Boulevard 4139.

FRANCUZfSKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, llectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Kay 
ir Elektrą

Dr. J. W. Beaudette, M.D
1800 Sq* Ashland Avė.

Viriui banko

Valandos: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 
iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 

Phone Canal 0464

DR. VAITUSH, O. D

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago
-

Jau trys metai suėjo, kaip 
ta negailestinga mirtis atskyrė 
iš musų tarpo musų brangią 
motinėlę A. A. Elzbietą Balčie- 
nę, kuri gyveno po No. 826 W. 
34th Street. ,

Netekome mes šviesios žvaig
ždės, kuri švietė musų akyse 
ir linksmino musų širdis; spau
džia ją šalta žemelė, o musų 
širdis nuliūdimas spaudžia.

Pamaldos už A. A. Elzbietą 
atsibus Kovo 9, taipgi ir 20 die
ną, šv. Jurgio Bažnyčioj.

Gimines ir pažįstamus pra
šome ateit> ant pamaldų. My- 

gyvą, neužmirškime 
ją mir/sią.

Li0<ąmc nuliūdę,
Hunai ir Dukterys.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

liM A DOS

Mousse iš mėsos.

šaltos

kapotų riešutų.

Kiaulės Manketuose.

Atšaldyta žuvis.

Orange bavarian
reikia

Ritulis su suriu.

12
12

*4 šaukšto želatino
*4 puoduko šalto vandens
*4 puoduko cukraus -
1’4 puoduko sunkos iš oran-

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

mados suknia.
Gera

Garsinkitės Naujienose

Miestas .................................. State
lipitdyk ir siąsk Naujienoms

1 puoduką sukapotos 
mėsos

1 šaukštuką želatino
1*4 puoduko buljonų
2 grybu supjaustyk
*4 šaukštuko pipirų
1 puoduką saldžios Smetonos
1 šaukštuką druskos.
Galima vartoti vištieną ar ver

šieną. Perspausk mėsą per retą 
sietą. Sudėk želatiną į šaltą 
buljoną, bet pakaitink buljoną 
pakol želatinas ištirps. Paskui 
sudėk mėsą, grybus ir priesko
nius.

Duok atšalti, bet kartas nuo 
karto pamaišyk. Kuomet jau 
pradės krutėti, išplak Smetoną 
ir išlengvo sumaišyk su pirmuo
ju mišiniu. Supilk į gražią 
formą ir duok atšalti per 2 va
landas.

Paduok stalai! ant salotos la
pų. Padabink žaliais svogūnais, 
petruškoms ir ridikais.

1*4 puoduko džiovintų slyvų
2 puoduku šalto vans, truputį 

druskos
.2 šaukštuku citrinų sunkos
Cukraus »
2 puoduku saldžios, tirštos 

smetouos, arba 
. Vieną puoduką

Vieną puoduką 
tonos.

Įmirkyk slyvas 
laikyk per naktį,
bus minkštos, kokia 10—15 mi
liutų, pridėk cukraus ir vėl 
virk kokias 5 minutes. Išimk 
kailiukus. Sudėk citrinos sun
ka it duok atšalti.

Išplak Smetoną arba jeigu 
maišysi Smetoną su milku, tai 
išplak abudu kartu.

Sudėk slyvas ir lengvai sumai
šyk. Sudėk į atskyrus indus, ir 
pastatyk ant ledo. Uždek plak
tos Smetonos ant viršaus ir už*- 
berk

Įėjome j

SKAITYTOJAU!

2 šaukštai želatino
*4 putniu ko šalto vandens
2*4 puoduko verdančio van

dens
1 puoduką cukraus
*4 puoduko citrinų sunkos
2 puoduku virtos sutrupintos

žuvies,
1 puoduką mayonnaise dažalo
1 puoduką sukapotų agurkų.
įmirkyk želatiną šaltan van

deniu, supilk verdančio van
dens, citrinų sunkos, cukraus. 
Duok‘atšalti, kaip želatinas pra
dės tirštėti, sudėk žuvį. Supilk 
į formas tegul sukietėja. Kaip 
atšal, padėk ant salotos lapų ant 
vieno torielio arba padalink at- 
skyrium žmonėms. Padabink 
ęu mayonnaise dažalu, ir suka- 
potom petruškom.

didelių oysterių
riekučių lašinukų
riekučių karštos baltos 

džiovintos duonos (toast)
1 puoduką saldžios Smetonos
1 puoduką sriubos iš vištos
*4 šaukštuko druskos
1 šaukštuką sviesto
1*4 šaukštuko miltų
Pipirų.
Apibarstyk kiekvieną oysterj 

druska ir pipirais ir suvyniok 
lašiniuose, kad nepasileistų, su- 
segk su pagaliuku vadinapu 
“toottepick”.

Kepk ant skaurados pagol la- 
šiniukai gerai pasikepins.

Padėk ant baltos džiovintos 
duonos riekusių, ant kiekvienos 
riekutes po vieną oysterį. Api
pilk baltų dažalu padarytu iš 
pieno, sviesto, miltų ir druskoj.

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JUSU —

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitoms.

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 

taikus?
Ar atmintis po truput) mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

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

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

*4 puoduko tarKuoto sūrio 
i/į puoduko saldžios smetouos 
2 šaukštu sviesto

*4 puoduko iš citrinų
*4 šaukštuko druskos
1 puoduką saldžios Smetonos, 

arba pusę puoduko milko ir *4 
puoduko Smetonos.

Įmirkyk želatiną vandenin, 
sudėk cukrų, orandžių sunką ir 
kaitink pakol želatinas ištirps. 
Nuimk nuo ugnies, pridėk drus
ką ir citrinų sunką. Ataušink, 
kaip pradės tirštėti sumaišyk su 
išplakta Smetona, supilk į at
skiras mažas formas ir duok su
šalti.

Paduodama stalan gali apibar
styti kapotais riešutais.

No. 2649. Naujos 
Graži, elegantiška ir nebrangi, 
ant šokių eiti.

Sukirptos mieros 16 mtų, 36 iki 42 
colių per krutinę. 36 mierai 
2’4 yardo, 40 colių materijos ir 2 yar- 
(lų skirtingos, margos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą h 
aiškiai parašyti saVo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiękviono pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kaistu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No..........—
Miero* ........ ......... ........  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

šMieaUa ir valst.)

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

CAT NO, ||

Vardas

Adresas

DR. B. M. RŪSS
Virš trisdešimtį 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 nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa-
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Darodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagojc.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearbom 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki J dieną. Panedėliais, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, Kovo 8, 192G
Suimta už plėšimus 

tano
m ouiiiiia uz pie
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Pasimirė socialistas Swan 
M. Johnson

Daugeliui lietuvių, ypač so
cialistams pažystamas advoka
tas Swan M. Johnson, socialis
tas, buvęs socialistų kandidatas 
į daugelį valdiškų vietų, pasimi- 
rė pereitą penktadienį EI Paso, 
Tex., nuo plaučių uždegimo. Jis 
buvo išvykęs į Tėvas ginti vie
ną savo klientų, bet kely susir
go ir už kelių dienų mirė.

Kilęs iš švedų, gimęs Michi- 
gane, buvo 36 m. amžiaus. Ad
vokato mokslus baigė Loyolos 
universitete, uždarbiaudamas 
pardavinėjimu pieno saii pragy
venimą. Išėjęs iš mokyklos jis 
visą laiką veikė socialistų eilė
se. Gyveno Roselande, 10841 
Prairie Avė. Paliko našlę ir dve
jetą vaikų. Jo brolis, Chas. V. 
Johnson, yra taipjau socialistų 
darbuotojas ir keletą 
gal buvo aldermanu.

VelioTiis Swan M.

BANCEVIčlAUS ATSA
KYMAS

metų at-

Johnson 
atsidavęs 
žmogus,darbininkų reikalams 

pasirengęs iki pastarosios ginti 
darbininkus, karštai ginantis 
savo įsitikinimus, bet nuoširdus 
ir visuomet sutinkąs pasiduoti 
kitai nuomonei, jei matė ją tei
singesne esant. Jis niekad nesi
stengė būti vadovu, bet paves
tąjį jam darbą dirbo su atsida
vimu. Socialistai, o taipjau ir 
unijos, kurių jis buvo advoka
tas, neteko savo širdingo drau
go ir darbąštaus, teisingo dar
bininko. <

Jo kunas jau yra parvežtas 
Chicagon ir dabar randasi pa
šarvotas Doty Undertaking Par- 
lor, 214 E. U5th St. Laidotu
vės gi bus šiandie, pirmadieny, 
2 vai. j>o piet, iš Masonic/Tem
ple, 641 E. 113th St., Roseland. 
Tikimąsi, kad laidotuvės bus la
bai didelės, nes jį gerbė ne vie
ni socialistai, l>el kiekvienas, 
kas tik su juo susitiko, už jo 
atvirumą, nuoširdumą ir teisin- 
RUTTUl.

Plėšikai darbuojasi
Kuomet policija darbavosi, 

kad suradus tuos devynius plė
šikus, kurie užpuolė Internatio
nal Harvester Co. raštinę ir at
ėmė $80,000, šeštadieny plėši
kai padarė dar tris drąsius už-

Trys plėšikai užpuolė Fred 
Bartholomevv sankrovą, 2353 W 
Madison St. ir atėmė $4,000. 
kuriuos savininkas buvo atsine
šęs iš banko išmainyti geležin
kelių darbininkų čekius.

Keturi plėšikai užpuolė Ahl- 
berg Beari ng Co., 321 E. 29th 
St., kasteriu Baker ir atėmė iš 
jo $3,425, kuriuos jis nešėsi iš 
banko išmokėjimui algų darbi
ninkams. ! I

Paskutinįjį 
automobilių pa-

nesugrąžino. Po 
bandė apiplėšti

Jaunas VVest Pullmano lietu
vis Peter Kalechus, 18 metų, 

j 12143 Green St.. taipjau ir jo 
draugas Charles Liher, kitaip 
Jack Allen, 20 metų, 3723 Pai
nei! Avė., tai>o suimti už plėši
mus. Kakalius jau prisipažino, 
kad jiedu į mėnesio laiką papil
dę apie 27 plėšimus.

Pakliuvo jie visai netikėtai. 
Pirmą plėšimą jie papildę sau
sio 27 d., kada jie pasisamdė 
takgikabą, apiplėšę šoferi ir pra
dėję tolimesnius plėšimus. Jie 
paprastai pitminusia atimdavo 
automobilių ir paskui pradėda
vo plėšimu o juos baigę auto
mobilių pamesdavo, 
kartą jie betgi 
sisamdė iš tam 
jos ir jo į laiką 
poros dienų jie 
restoraną prie
St., bet savininkas pasipriešino 
ir jiems teko sprukti. Pabėgo 
jie palikę i r’automobilių. Radus 
automobilių sužinota kas jį per
samdė ir policija tuojaus nuėjo 
j Kalechus namus. Ten sužino
jo. kad Kalechus jau kelinta 
diena negryšta. Policija paėmė 
jo fotografiją neva jo j ieškoji
mui ir iš fotografijosM'estorano 
savininkas pažino jį kaipo plė
šiką. Kada Kalechus gugryžo jis 
tuojaus tapo suimtas. Išpradžiu 
jis nenorėjo prisipažinti, bet 
paskui prisipažino, kad jis su 
Liber bandė apiplėšti tą resto
raną. Bet beaiškindamas apie 
apiplėšimą, jis prasitarė vieną 
žodį “always” (visuomet): 
“Charles visuomet eidavo prie 
registerio, o aš stovėdavau ant 
sargybos”. Tas jo pragitarimas 
privertė prisipažinti ir prie ki
tų plėšimų.

Abu jaunuoliai tapo atiduoti 
grand jury ir pareikalauta, kad 
abu jų užsistatytų po $28,000 
kaucijos, jei nori pasiliUosuoti 
iš kalėjimo iki teismui, y

Saliunininkas nušautas
F. P. Lawrence, savininkas 

saliuno prie 63rd ir Robey gat
vių, pasimirė Aubum Park ligo
ninėj, į kurią jis tapo atvežtas 
trijų nepažystamų žmonių, ku
rie tuojaus pasišalino. Mano
ma, kad jis tapo mirtinai su
žeistas savo saliune, kadangi 
rasta kulkų sienose. Keli žmo
nės areštuoti tardimams.

Mrs. Rhea Ana pranešė, kad 
ties jos namais prie 1548 Wash- 
tenaw Avė., įvyko persišaudi- 
mag ir kad vienas žmogus tapo 
pašautas, bet jį nusivežė daly
vavę persišaudime.

Spėjama, kad abejuose atsi-‘ 
tikimuose buvo karas tarp būt 
legerių.

John Dissmore, Premier šofe
ris, taj>o gal mirtinai peršautas 
iš kito Premier takgikabo, kurį 
šoferis buvo paskolinęs savo 
draugams, šovikai tapo areštuo
ti.

Vaikas užsimušė
Du plėšikai užpuolė Auto

Radiator Manufacturing Co.,
1712 So. Michigan Avė, ir at- kurias jis aplaikė vasario 17 d 
ėmė $2,000, kurie buvo parneš
ti išmokėjimui algų darbinin
kams.

VValter Bobula, 16 m., 930 W. 
llthSt., pasimirė nuo žaizdų,

Sąryšy su apiplėšimu Inter
national Harvester Co. policija 
areštavo tris nužiūrimus žmo
nes.

kada jis paslido ir nukrito 80 
pėdų nuo stogo daržinės prie 
1351 So. Sangamon St., kur jis 
žaidė su kitais vaikais.

Vaikas žuvo upėje

Rado alaus bravarą
Edward Bell, 7 metų, 5111 N. 

Kiidare Avė., skubiai parbėgo 
iš mokyklos, pasiėmė pačiūžas 
ir kartu su kitais dviem vai
kais išbėgo čiužinėtis ant ledo 

I upėje.

Policija užklupo garažių Hyde 
Parke, užpakaly 4334 Drexel 
Blvd., ir rado gerai įrengtą 
alaus bravarą, taipjau apie 100 sllPJlaS’ . .'UŽ?
keisų jau padaryto alaus,
žmonės tapo areštuoti.

Betgi ledas buvo gana

Du mažasis
ir žuvo.

Bell įkrito po ledu, kur

Tuo pačiu laiku dvi kratos, 
buvo padarytos turtingame 
VVilson Avė. distrikte ir abejo
se vietose, gražiuose privati- 
niuoee namuoee, rasta gerai1 
įrengtas slaptas karčiajnas, taip
jau nemažai ir munšaino.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

į r.-^-..

Bancevič.iii i paliko “Naujie
nose” notą ant $500 ir pareiš
kė, jog ateinanti subatą, kovo 
13 d., jis Universal kliube (814 
W. 33rd St.) bus pa pietų, kad 
persiimti l.u Šimkum. Su Šim
kum jis sutinka ristis už “side 
betą” nuo $50 iki $500. 'Kokią 
pat progą jis duoda ii’ visiems 
kitiems lietuvių ristikams.

i •
vojęs 558.60 dolerių draugi
jos turto. Draugystė pa
traukė teisman A. Antanaitį ii 
tuos, kurie užstatė už jį kauci
ją

1 Kovo 2 d. prieš jury County 
Bldg., room 1107, buvo nagrinė
jama ši byla. Draugystės liu
dininkais buvo pirmininkas 
Jos. Rūta ir nutarimų raštinin
kas Kazimieras Domercckis. 
Išklausius liudytojų teisėjas 
I lays pareikalavo daugiau įro
dymų ir prašant di augi jos ad
vokatui, bylos nagrinėjimas ta
po atidėtas tolimesniam laikui.

—Pilietis.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

POŽĖLA RISIS omo 
VALSTIJOJ

Požėla šiandie išvažiavo j 
Clevelandų, kur jis turės dide-

ren, ()., Columbus, O., Akton, 
O., ir kituose miestuose.

KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI C100.00?

AtnakymM: $100.00 ant syk jr 
$6.00 į melus per vhą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudmo nematomų juostų cen
tų ir kiekvienas ccutas atlieka 
tam tikro darbų. Praleisdami cen
tų paskui centų, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šįmtų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

I Atsiminkite tai, kada jus pralei-
_ ūžiate pinigus. Atsiminkite, kiek 

tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos j banką ar snulką?

uždirba po 
t kiekvieno 

kiek jūsų 
laikytumėt jį

4U sekretorių 
o nuo jo su- 

dauginsis jūsų

KIEK

[VAIRUS SKELBIMAI
PASTATOM anglis Southern Illi

nois, mine run $5.75, Lump $6.75. 
Douglas 0041.

REIKIA DARBININKU ,
VYRŲ

REIKIA 2 gerų shearmenų. Ap/y. 
Iron A Metai Co. 3565 Shields Avė.

NAMAI-ŽEHE

Lieiuvm Rateliuose.
“Keleivio” Redaktorius S. 
Michelsonas bus Chicagoj

$100.00 — pamislyk
i šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip gręit 
doleri

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

“Keleivio” Redaktorių^ S. 
Michelsonas neužilgo bus Chica- 
goje. Jis atvyksta pasakyti ehi 
cagiečiams keletą 
viešės Chicagoje 
laiką tris ar 
nas.

prakalbti ir 
visai trumpą 
keturias die-

išsiilgę nau-
Mjchelsonas gi

Ar nori būti nariu Chicagos 
Lietuvių Draugijos?

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis l

Levinthal Plumbing Supply Con 
1687 West Divislon Stn 

netoli Marshfield

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSI\G & COAL 

PIANO MOVING EKI’ERTS' 
l.ong distance handling .

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. ves. Vds 3408 Blvd. 7667 offiee

JEIGU NORITE TURĖTI
Gcro Aliejaus
Del Vartojimo

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

šita korporacija labai gerai pa
tarnauja savo kostumeriums Chi- 
cagoje ir jos apielinkėse.

Pašaukite telefonu LAFAYETTE 
9780 — 8700.

T—

ge-

American Fuel Oil & 
Gas Corporation 

3711 So. California Avė.

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malcvojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

RAKANDAI
BARGENAI

Pardavimui išmuštas parloro 
tas, riešuto medžio valgomo k imba- 
rio setas, 9x12 luirpetas, Kampos, ra
šymui stulas, 6 tūbų radio petas, vis
kas krfip nauja, parduosiu 

5i)ll Diesel Avenue 
Tel. Hyde Park 7186

in’giai

so

I’ARDI’OSIl' savo puikius rakan
dus <lėl 5 kambarių, molųiir parloro 
•iclus, 8 
setas, 2 
virtuvės 
veikslai, 
mis. II 
Kcdzic* 3211.

šmotų valgomo kambario 
miegamo kambario setai, 
reikmenys, karpetai, pa- 
leinpos, sykiu arba dali- 

S. Cra\vford Avė, 'l'el.

PARDAVIMUI
'KURIU parduoti tuojau iš prie

žasties apbėdimo miesto savo $800 
vertės grojiklį pianą už $150, yra 
75 rololiai ir benčius, $50 cash ir 
po $10 į mėnesį.

VIALAITIS
6512 So. Halsted St. 

1-mos lubos

PARDUOSIU 15 ruimų holelį ar
ba mainysiu j kendžių storą. 206 
E. 23 St.

PARDAVIMU! barber shop, gera 
proga kas nedirba, tai gali nusi
pirkti sau darbų; gera vieta, tik 
viena Lietuviška barbernė šitame 
mieste. Turiu apleisti miestą; Iras 
pirmesni.:, tas geresnis.

320 E. 14 Street, 
Chicago Heights, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser-; 
nė, lietuvių kolonijoj; kas nori 
pirkti, gaus pigiai. Biznis išdirb
tas per ilgus laikus. 1618 Union

ChicagieČiai yra 
jų kalbėtojų. S 
yra geras kalbėtojas ir jo chi- 
cagiečiai nėra girdėję jau daug 
metų. Reikia todėl tikėtis, kad 
jie labai skaitlingai lankysis į 
jo prakalbas.

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goje. į Šitą Draugijų priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 

1 yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa įmokama gyvenan
tiems bite aalyįe Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. IkioGruodžio 12 d. š. 
m. yra priimamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoli kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpimams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 

Lietuvių Draugijos—apie sąlygas,
prisidėjimo malonėkite kreiptis

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garaniuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lmvndale 0114.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
S. Michelgono prakalbomis 

rūpinasi L. S. S. VIII Rajonas . , . . -
. , i, . , , i pirmininko -— Julius hncasviciui,ir JOS Įvyks Bridgeporte, North 3210 S. Halsted (0t.. Tel Boulevard 
Sidėj ir dar vienoj ar kitoj di- 9663. 
desnėj kolonijoj.

Drg. S. Michelsonas bus CM- Paduoti prašimų prie bile

prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
Julius Mickevičius,

NAMŲ STATYTIJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

cagoj apie kovo 21 d.

Byla dėl draugijos turto;
Lietuvos Mylėtojų Draugys

tės iždininku 1921 m. buvo A. 
Antanaitis, kuris, kaip kaltina-1 
ma beiždininkaudamas, išaik-

Pavieniai nariai —vyrai ir mo- 
I terį.s norinti įstoti į šitų Draugiją 
galite paduoti prašimų prie bile 

I vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
rankumo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją— 
lums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted, 
Street.

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

3311 So. Halsted Street, 
Notarj\ Public Phone Yards 6062

PARSIDUODA 3 šeimynų namas 
su 2 št«»ai>., 3 garadžiais, vištinin- 
kas, didelis jaidas. Namas staty
tas 1915 metai*. Randoa atneša per 
metus $1,344. , Biznio vietoj. Kaina 
lik $9,500. Jmokėt galima pusę su
mos. Taipgi parsiduoda bučerne ir 
grosernė tam pačiam name. Biznis 
išdirbtas per 10 metų. Parsiduoda 
todėl, kad bučeris pirko Kotelį. Kas 
norite turėt gerą gyvenimą, tai 
sinaudokite proga.

Taipgi reikalingas partneris, 
ras mechanikas, mokantis taisyti 
tomobilius. Aš laikau garadžių
roj vietoj, galimu daryti gerą bizni.

GED. MAUK
250 E. Main St., Frankfoit, N. Y.

pa-
ge- 
au- 
ge-

PARDAVIMUI nauja G kambarių 
bungalovv, garu šildoma, kieto med
žio išbaigta. 30 pėdų lotas. $3,000 
inesti, o bkusius $50.00 j mėnesį. 
Vienas blokas nuo strytkariu, arti 
mokyklos, bažnyčios ir Storų.

Savininkas
5223 So. Sawycr Avė.

DIDŽIAUSI PROGA
Kurie muile pirkti bu r geną, par

siduoda o fialų niuro namas, gra
žioj apylinkėj, 83000 pigiau/ negu 
yra vertas, arba priimsim j mainus 
mažesnį r.anią arba morgičių ar 
biznį kaipo pirmą jmokėjimų. Su 
reikalu kreipkitės pas

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted SI.

Tel. Boulevard 4899

MORTGECfAI-PASKOLOS
z111 —

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

_ ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

I^afayette 6788
........... ■■■III. ■■■! ,!■ Į /

MOKYKLOS
PARSIDUODA Lunch ruimio fix-j 

turės; geri kaip nauji. Parduosiu 
pigiai, 1512 Lake St., Melrose Park. 
Tel. Melrose Park 2112.

DIDELĖ dirbtuvė baigia didelį 
išpardavimą naujų, sempelinių, bis- 
kį vartotų grojiklių pianų ir fono
grafų; atiduosime juos už ’/j kai
nų. Paprastos kainos prisiartins la
bai greit. 25 fonografai po $17.50, 
$400 grojiklis pianas, $135; $500 
grojiklis pianas, $165; $600 grojik-, 
lis pianas, $195; 10 l'pright Pianų 
po $29. Išmokėjimais. $5 įmokėti 
ir po $1 j savaitę laike Mo išpar
davimo. National Piano Stores, Ine. • 
2332 W. Madison St.

PARDAVIMUI gasinis pečius; vi
sai nevartotas, pigiai. L. Manialis, 
(ii 17 S. Tahnan Avė. Republic 7812.

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

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS!
Restauruntas parsiduoda arba* iŠ-, 

simaino ant kitokio biznio arba lo- 651 W. Madison 
to. ------------- —

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prirengs 
jums darbą arba patys galėsite-J'itl 
į biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barter College, 672 and 

►St., Chicago, III.

4102 ARCHER AVĖ.
Pilone Boulevard 9611

PARSIDUODA kepykla, geras biz
nis. 2955 So. Union Avenue.

NAMAI-ŽEME
pa

PRANEŠIMAS

JULIUS VVELIČKA
Namų Budavojimo Kontrak 

torius. 
Namų 
meldžiu 

(>634

Persikėlė j kitą vietą, 
budavojimo reikalais 
kreiptis

So. Maplewood Avė.
Tol. Republic 37(5!)

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedekiiepiais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

Chicagos sandariečių konferenci
ja pirmadieny, kovo 8 d., lygiai 8 
vai. vakare, Lietuvių Auditorijos 
ženuitinėj svetainėj, 3135 South 
Halsted St. Seimo rinkimai Lietu
voje ir neatidedami vietos visuo-i 
meniniai reikalai būtinai reikalau
ja, kad šioje konferencijoje daly
vautų visi Chicagos ir apielinkių 
pažangus lietuviai.

ALTS. 4 Apskr. Valdyba.

Roselond. — Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks kovo 8 d., 7.30 vai. 
vakaro, 
St. - Visi 
nes bus

kovo 8 d 
Strumilų svet., 158 

nariai malonėkit 
svarbių svarstymų.

W. KrlBtopaitis,

vai. 
E. 107 

pribūti,

rašt.

Chicagos Liet, Auditorium Bend
rovės direktorių h: draugijų atsto
vų mėnėsinis susirinkimas atsibus 
pirmadieny, kovo 8 d., 8 vai. vaka
ro, Auditorium svet., 3133 South 
Halsted St. Gerbiami direktoriai ir 
atstovai malonėkit visi laiku pri
būti, nes turime daug reikalų dėl 
aptarimo. —K. J. Demereckis, rašt.

atsto-

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEšKAU savo pusbrolio, Kazi

miero Augaičio, kuris paeina iš Lie
tuvos, 7'auragės miesto. Apie 4 me
tai atgal gyveno Shenadory, Pa. Tu
riu labai svarbų reikalą, prašau at
sišaukti sekančiu antrašu: JOHN 
KAMINSK1, 804 Bronson Street, 
Kenosha, VVisconsin.

ISRENDAVOJIMUI
FLATAS rendon, pigiai, 322-324 

W. 51 St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIREMIAVOJA apšildytas fron- 

tinis kambarys vaiJrinams ar mer
ginoms. Maudyne, telefonas. 4321 

jį/S. Rnckwell St.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 

*jĮįįr) Kernių, tyelikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

Ef^^^speeialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 S'o State St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

KEIKIA —
OPERATORKŲ ię siuvėjų prie 

vyrų viršutinių kautų.
MONABCH OUTFITERS
1809 South State Street

REIKIA patyrusių moterų 
prie lopymo maišų ant Singer 
mašinų. Nuolat darbas, gera 
mokestis, švarus darbas.

ABLE BA(į CO. ;
2423 W. llth St.

REIKALINGA mergina J duonos 
krautuvę, kaipo pardavėjas. A. Bal
kaitis, 3357 Aubum Avenue.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

NUOLATINIS DARBAS. $20 
iki $30 j savaitę kol mokinsitės 
automobilių amato. Atsišaukite 
arba rašykite suteikdami savo 
telefoną ir adresą. S. I). Davies, 
Room 615, 8 S. Dearborn St.

KEIKIA —
OPERATORIŲ ir siuvėjų prie 

vyrų viršutinių kautų.
MONARCH OUTFITERS
1809 South State Street

PARDUOSIU ar mainysiu 6 
gyveninių muro namą į grosernę; 
lamas yra ant 35 PI. . Savininkas, 

3139 Vincennes Avė. Tel. Vincennes 
1143.

Bodui - Boom - Bodui
$12.50 — $12.50 — $12.50

Tiktai pagalvokit, $12.50 už pūl
ių vasarinių resortų lotų 25 X125; 
>ėdų, netoli Delis, Wisconsin, su 
gražiu community namu. Taipgi 
skaitomos visos išlaidos už ab

straktus ir kitus dokumentu.^ dėl 
aprubežioto skaičiaus žmonių, ku- Tjp *-»-»---- --- ik

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

šioje šalyje.

.— ------------------——---- —w----------

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me- 
Ateikite pasi- 

Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

rie atsiųs teisingų išrišimų iš se- chanikų ir šoferių, 
lamų raidžių SICSINOWN, kuomet rengę pradėti. P
.i .. »f m a oii/lt. m i t. x C-1 L'f 0<> 1 >* * J A ““. as gerai sudėsite, jos sudarys ža- 

dį didžiausių vasarinių resortų val
stiją visoje šalyje.

Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Bpx 693

KAM MOKĖTI RENDĄ
Jus galite turėti savo locną namą, 

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

BLOCH REALTY CO.
No. 2 S. l°th Phone Mgywood 2704

AR JUS investuojate į tuščius iri 
įrengtus lotus? Gaukite patarnavi
mo real estate eksperto. Susiraši
nėjimas užlaikomas slaptai. Sutei
kiami paliudymai. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Box 692.

PRIVERSTAS parduoti 6 flatų mu
ro namą po 5 kambarius, garu ap
šildomas. Nes išvažiuoju Europon. 
Kaina $37,000. Cash $10,000. 7721-23, 
So. Peoria Street.

BIZNIERIAM PROGA
Kurie norite išmainyti biznį 

ant 
mo.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu- 
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelne.* 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LIRAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S.: Išduobiame paliudijimus 
ir diplomus.

2 pagyv. naujo muro 
Su reikalu kreipkitės

A. GRIGAS k 
3114 So. Halsted Str.

na-
pas

MAINAU bučemę, grosernę 
narnu. Mainysiu j medinį namą, 
tą ar farmą. Prospeel 2559,

su
10-

Uždirbkit $65 iki $125 į savaitę 
Murininkyste — .Pleisteriavimaa. Pri- 
siraŠytis dabar. Bukit prisirengę prie 
pavasario budavojimų. SpeciaJis kur
sas. Atsigaukit CHICAGO BRICK 
LAYING SCHOOLS, Ine. 2029 In
diana Avė., 670.1 So, Halbted SL, 14d4 
W. Lake St., 10485 Avenue M. co) 
l()5th, 1911 So. Trurnbull, cor. Ogden 
Avenue.


