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Italija didina savo 
karo jėgas

Naujasis Francijos minis 
tarty kabinetas

Dar 5,000 tekstilės darbi 
ninky metė darbą

Kuriam nepranašauja ilgo gy
venimo; konservatingesnis, 
negu nuverstasis

Vokietija priimama Tau 
tų Sąjungos nariu

PABYŽIUS, kovo 10. —Nau
josios Briando sudarytos Fran
cijos valdžios, kurią preziden
tas Doumergue priėmė, sudė- 

’ tis tokia:
I Premjeras, Briand, kurs bus 
jg- kartu ir užsienių reikalų minis- 

teris.
Teisingumo ministeris, 

vai.

Naujai valdžiai
mia trumpą gyvenimą

Kalbant apie valstybių Pataria priimti Vokietiją į
“nusiginklavimą” Tautą Sąjungą

Lilija nutarė savo armiją ko
ne dvigubai padidinti ir pail
ginti kareivių tarnybą

Seimo komisija išsprendė.
Vokietija išpildžius visas

> kalaujamas sąlygas

kad 
rei-

kovo 10.— 
Nevv Jersey 
darbininkų 

Ledi fabri-

Viltis tapti piliečiais tiems, 
.kur neatsimena, kada 

atvyko Amerikon

ROMA, Italija, kovo 10.
Senatas priėmė premjero Mus- 
solinio pateiktus septynis įsta
tymų projektus Italijos kariuo
menei reorganizuoti.

Priimtais įstatymais, kariuo
menė taikos laikui padidinama 
kone dvigubai — iš 156,000 
vyrų į 250,000. Verstina ka
reivių tarnyba pailginama išl 
minimom trijų mėnėsių į mi-/® 
nimum šešis mėnesius. Artile
rijos mechaniniai karo pabūk
lai taipjau atatibkamai padidi
nami.

Mussolini pareiškė, kad jis- 
norėtų krašto karo jėgas daT 
labiau padidinti, tik • valstybės 
finansų padėtis neleidžianti to 
padaryti. Laikai dabar esą la
bai netikri, o todėl Italija tu
rinti būt prisiruošus 
kam.

GENEVA, Šveicarija, kovo 
10. Tautų Sąjungos seimo 
subkorrtisija, Anglijos užsienių 
ministeriui Chamberlainui pir
mininkaujant, kaip vienu balsu 
nutarė rekomenduoti seimui, 
kad Vokietija butų priimta į 
lautų Sąjungą.

Komisija rado, kad Vokietija 
išpildžius visas sąlygas, reika
laujamas patapti Sąjungos na
riu.

Santarvininkų ambasadorių 
taryba pranešė Tautų Sąjungai, 
kad Vokietija davus pakanka
mų garantijų dėl savo nusigin
klavimo.

visafn

Lietuvos paskolos derybos 
nutrukusios

Laivas su 196 žmonėmis 
. šaukiasi pagalbos

Kauno 
iš vasario 8 d. prane- 

kad derybos dėl paskolos 
“Foreign Trades Securities

ko-
Ma-vo 10. — Motorinis laivas 

zatlan bevieliu pranešė,- kad jo 
mašinos sugedusios ir kad jis 
dabar be jėgų esąs vilnių blaš
komas vandenyne, 860 mylių į 
rytus nuo Guamo.
196 žmonės, tarp jų dvi 
rys.

Pasiųsta kablegrama į 
lulu, kad iš ten pasiųstų 
bos laivą.

Laive esą 
mote-

Hono- 
pagal-

Žydiškasis oficiozas
Išlikas 
ša 
su
Comp. Ltd.”,* apie kurias “Ry
tas” dar vasario I d. buvo džiū
gaudamas pranešęs, kad dery
bos pasibaigę sėkmingai ir vy
riausybė jau pasirašiusi pasko
los sutartį, trumpam laikui 
nutrauktos.

Ten pat pranešama, kad tos 
delegacijos atstovas dr. Džordž 
su Lietuvos pasiutinybės Ber
lyno juriskonsultu dr. Vikeriu 
išvažiavo Berlvnan.

šeimynine tragedija
Kalėjimas už pavadini

mą Masaryko žydu

10.
45

W(M)D BIVER, Ilk. kovo
Farmerys Peter Staats, 

metų, atvykęs pas savo žmoną 
fluidą 40 metų, su kuria jis 
gyveno išsiskyręs, nušovė Ją, 
paskui pats sau galą pasidarė.

AR NORI KĄ PARDUOTI,
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

PBESIH’RG AS, . čechoslova- 
ki.ja, kovo 10. — Slovakų va
das ir pasižymėjęs antisemitas 
Hlinka buvo teismo pasmerktas 
aštuoniom’, dienoms kalėjimo 
už tai, kad rašydan^as laikrašty 
pasakė, jogei • čechoslovakijos 
respublikos prezidento Masary
ko vaidas iš tiesų esąs ne Ma- 
saryk. bet Totleben, ir kad jis 
esąs ne čeehas, o žydas.

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

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

Parduokit kas jums nereiks 
tlngas per paskelbimus Naujie 
nose.

Del gaisro 000 darbinin
ku neteko darbo

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

Jungtinėse Valstijose yra • 
daugybė ateivių, kurie norėtų 
tapti šio krašto piliečiais, bet 
negali dėl to, kad neatsimt na, 
lė kurių metų kurį' mėnesį ir 
dieną jie atvyko į Ameriką, nė 
vairdo laivo, kuriuo jie keliavo, 
nė dagi uosto, į kurį jie atplau
kė.

Dabar yra vilties, kad kon
gresas priims jstatatymą, ku- • 
riuo bus leista ir tokiems “už- 
miršėliams” tapti piliečiais. To- 
ičsai bilius jau yra kongrese į- 

savininkai neštas

NEVV YJOBKAS, 
Prie streikuojančių 
tekstilės pmmonės 
prisidėjo dar 5,000 
kų audėjų.

Streikas tuo budu dabar išsi
plėtė visose Nėw Jersey vals
tijos vilnų audyklose.

Vyliausi streikininkų reika
lavimai yra: kad butų sutrum
pintas darbo laikas ir kad butų 
pripažinta darbininkų unija.
Samdytojai pradėjo kampaniją 

prieš streikininkus
PASSAIC, N. J., kovo 10. 

Tekstilės fabrikų

Amerikos, nes nebegalėtu Iriomiai'sia tai>
Olltrrilti ■ .ninkus ir jy vadus. Dideliuose, IIlalmB nluell donnson) atsu)vll 
“UbJĮtR |tūkstančiais dolerių apmoka- ^uįo imigracijos komisijos pir-
----------- .muose skelbimuose jie graude- mjnijjkas,

TERRE II AUTE, Ind., kovo, na streikininkus t grįžti dirbti, 
Socialistų vadas, Eugene'kaltindami streiko vadus kaipo,

Debs, kurio sveikata stipro- komunistų agentus, kurie su- 
pairus, norėtų su,savo žmo- 
išvažiuoti bent porai mėnfe- 
į Beimudos salas, kur jis

L Pacific and Atlantic Photo J

McKinley Memor.al ligoninė, kurią pabudavojo senatorius
i VVidu’.m B. McKin cy ir padovanojo Illinois universitetui. Ligo-| 

a’. ninės pabuuavojimas ats.čjo apie $400,000.
-.-3------................................-r....................................... •..........  I

Karo, Paul Painleve.
Laivyno, Georgės Leygues. 
švietimo, Lucien Lamoureux. 
Vidaus reikalų, Louis Malvy.
Finansų, Baoul Peret.
Agrikultūros, Jean Durand. 
Prekybos, Paniel-Vincent. 
Viešųjų darbų, de Monzie. 
Darbo, Antoine Durafour. 
Kolonijų, Leon Perrier. 
Pensijų, Paul Jourdain.
Naujasis kabinetas yra kon

servatingesnis, ne kaip pirmyk
štis. Briand nebepakvietė 
pirmykščio kabineto trijų 
kingų radikalų — Rene 
oult, Camille Chautemps 
Deladier paskirdamas 
vieną radikalą, Louis Malvy.

Kadangi kairieji sudaro par
lamente didžiumą, tai naujoji 
valdžia veikiausiai ilgai neišsi
laikys.

iš 
įta- 

Ren-

Zhioiius 8 prieš I balsuo- Debsas negali išvažiuot iš 
ja-už pakeitimu prohibi

cijos Įstatymo
žmonės nusista- 
kai kurie Ame- 

laikraščiai pa-
kJausdami savo

kai 
na

kad tą bilių 
įnešė ne kas kitas, bet kongres- 
manas Albert Johnson, atstovų

kurie su
kurstę ramius, norinčius dirb 
ti darbininkus mesti darbą 
privertę uždaryti fabrikus.

D" kreipėsi į kongresmaną 
ir

aršiausias imigraci
jos priešas.

Andais chicagiškė organizaci
ja Naturalization Aid League 

John-
soną paklausimu, kas daryti su 
tokiais ateiviais, kurie nori 
tapti piliečiais, bet kurie neat
simena kuriais metais ir mėne
sį, ir kuriuo laivu jie atkeliavo. 

! Vakar gavo iš jo atsakymą. 
Kongresmanas Johnson prane- 

kunigas *^a> l,afl imigracijos komisija 
jau svarsčius tuo klausimu bi-

NEVV YORKAS, kovo 10. — 
Pamatyti, kaip 
tę prohibicijai, 
rikos didžiuliai 
skelbė ankietą,
skaitytojų, ar jie nori, kad VoL šių 
steado aktas butų pakeistas, ar galėtų savo sveikatą pataisyti, 
kad jis butų išlaikytas kaip bet pasirodo, kad išvažiuoti ne- 
dabar kad yra. Nevv Yorko iliu- gali. Jei išvažiuotų be paspo*r- 
stracijų laikraščio The News to, jis nebegalėtų i savo kraštą 

pasporto 
nors • 

Jungtinėse Valstijose gimęs ir 
pasenęs, jis nėra jų pilietis.

Piliečio teisės iš Dėbso buvo 
atimtos, kai 1918 metais jis už 
savo drąsų nepritarimą karui 
buvo pasmerktas dešimčiai me
tų .fedęralio kalėjimo Atlantoj, 
Ga. Prezidento llardingo susi
milimu, Debsas 1921 metų pa
baigoj buvo iš kalėjimo paleis
tas, bet piliečio teisės jam iki 
šiol negrąžintos.

Socįalistų kongresmanas Bcr- 
ger yra įnešęs kongrese rezo
liuciją, kad* Debsui butų piliety
bė grąžinta, bet rezoliucij.. t< - 

natura- 
nežinla.

tik suruošta ankieta davė šit kokių sugrįžti, o užsienių 
rezultatų žemiau 'išvafdytuose jis negali gauti, kadangi, 
miestuose: 
Miestai:

Neįsileidžia į Ameriką 
Ov'diaus raštu

SAN FRANCISCO, Cal., ko
vo 10. Vietos muitinės vy
riausybė t sulaikė literatūros 
siuntinį Ovidiaus “Meilės 
knygų” vertimą į angių kalbą 
— viso dešimt egzempliorių. 
Literatūra, muitinės viršininkų 
sprendiniu, ^esanti nepadoraus 
turinio, o todėl negalinti būt 
importuota, j Jungtines Valsti
jas.

Knygos buvo siųstos vienai 
vietos knygų sankrovai.

Moteriškė išrinkta mie
sto burmistru

Kokių esama kunigų 
Lietuvoje

Už pakei- Prieš 
tintą: 

. 16,625 
..... 1,257 
.... 1,885 
..... 1,300 

13,097 
„601

Nevv Yorkas 
Nevv Jersey ..
Washington....
CfnCinnati
Boston ...........
Nevv Orleans<
Salt Lake City . 1,003

341

214
89

3397
34
61

34,768 4,187
Tie skaitmens parodo, kad už 

pakeitimą prohibicijos įstatymo 
ir už leidimą daryti ir paidavi
nėti alų ir lengvą vyną/ yra su 
viršum aštuonis kartus daugiau 
žmonių, negu tų, kur stoja už 
prohibicijos išlaikymą.

Viso

Chicagos Evening American 
paskelbtos tokios jau ankietos 
daviniai iki šiol yra tokį (an
kieta dan nepasibaigė):

Už prohibicijos įstatymo pa
keitimą ir leidimą gaminti ir

i pardavinėti alų ir leng vą vyną 
paduota 21,027, prieš — 396 
balsų.SEAITLE, VVash., kovo 10. 

Vakar įvykusiuose čia mies
to administracijos rinkimuose 
burmistru buvo išrinkta Mrs. 
Bertha Landės, VVash ingtono 
universiteto profesoriaus 
deso žmona.

Poni .Landės yra pirma 
tėviškė, išrinkta vyriausiu 
sto šeimininku,
gavo 6,000 balsų daugiau, 
kad dabar buvęs 
Ed. J. Brovvn, kurs vėl kandi
datavo.

Kada įvyks nusiginkla
vimo konferencija

I-.au-

me
ni ie- 

Rinkimuose ji 
ne

burmistras

Gelžkelio kompanija do
kams 50,000 viščiukai

GENEVA, Šveicarija, kovo 
10. Francijos Paul Boncour 
ir Anglijos lordas Cecil vakar 
turėjo pasitarimą dėt laiko ir 
vietos pirmam priruošiamosios 
komisijos susirinkimui, kur ji 
patiestų pamatus busimai Tau
tų Sąjungos tarptautinei nu
siginklavimo konferencijai. 
Boncour patarė susirinkimą 
laikyti vidury balandžio mėne
sio, tuo tarpu Cecil siulo gegu
žį pabaigą. Kol kas nieko tik
ra nenutarta.

bėra dar*imigracijos ir 
lizacijos komisijoj ir 
kada bus svarstoma.

šiuo tarpu socialistų 
renka parašus peticijai 
sui, kad piliečio teisės 
butų tuojau grąžintos.

partija 
kongre-
Debsui

Hamtramcką, Detroito 
priemiesti, valdo 

milicija

Telšių “žemaitis” praneša: 
Varniuose gyveno 1

j Antanas šufinskis ir susigyve
no su Marijona Kungiene. Bet lių h rekomenduosianti kongre- 
Kungienė tą sugyvenimą per
traukė prieš kunigo norą. Kuni
gas ėmė dėl to girtuokliauti ir 
prikalbėjo Varniuose gyvenan
čius Jankevičių, Jonelį, Jogml- 
ną, Galkontą, Sprindį, Naująjį, 
Dambrauską nušauti Kun- 
gienę. 1919 m. sausio 13 d. 
tie, be kurstytojo Sprindžio ir 
kunY šufinskio, užpuolė Makau-
skių ir Kungienės trobą, šaudy- lizacijos ofisą su dviem liudi- 
dami pro langus. -------- ----- -
buvo sužeista į koją. Šiaulių 
Apygardos Teismas nuteisė 
Jonelį, Jogminą, Sprindį — 
pusantrų metų, o kun. Šufinskį 
ir Jankevičių 1 m. 8 mėn. sun
kiųjų darbų kalėjimo. Galkon- 
tas, Naujalis ir Dambrauskas' 
pasislėpė. Apygardos Teismas! 
dėl tam tikrų aplinkybių nutarė ;
prašyti pono Prezidėnto palen
gvinimo — malonės akto.

sui jį priimti. Jis tikįsis, kad 
bilius neužilgo busiąs priimtas.

Jei iš tikro tas bilius Lus pri
imtas, tai visi ateiviai, kurie 
jau senai gyvena Jungtinėse 
Valstijoje, bet negali tapti pi
liečiais, nes nežino nė vardo 
laivo, ne kada atvyko, galės 
pagaliau gauti pilietybės popie
rius. Jie turės nueiti Į natūra-

. Makauskienė ninkais, kurie paliudytų, kad 
aplikantas gyvena Jungtinėse 
Valstijose nemažiau kaip pen
kerius metus, išpildyti aplika
ciją, i'i po to jie galės gauti pi
lietybės popierius.

Gaisras garlaivy Ameri
ca; $2,000,000 žalos

LABEDO, Tex., kovo 10. 
Čia atvyko keturiasdešimt 
tuonios katalikų vienuolės,'DETROIT, Mich., kovo 10.

llamtramcke, Detroito prie-z tremtos iš Meksikos. Jos keliau- 
miesty, kilo vietos politikierių ja į Mobile, Alabamą, kame 
h policijos tarpusavio kova, yra jų ordeno būklė, 
nuėjus taip toli, kad mayoras '
Ježevvski parsikvietė sau pagal
boj valstijos miliciją, kuri 
dabar tą priemiestį kontroliuo-: 
ja. Hamtramckas turi daugiau , 
kaip 35,000 gyventojų, kurie j 
beveik visi . yra ateiviai, dau
giausiai lenkai.

. NFAVPORT NEWS< Va., ko
vo 10. — Dokuose remontuoja-

i mame United States linijos 
“įgarlaivy America kilo gaisras, , 

H,š‘ kurs vos po septynių valandų 
kovos pavyko suvaldyti. Ug
nies padaryti nuostoliui siekią 
apie 2 milionu dolerių.

FBANKFOBT, Ind., kovo 
10. — Siautęs čia Niekei Plato 
geležinkelio dirbtuvėse gaisras 
padarė per 500,000 (talerių nuo
stolių. Ugnį gėsinnnt keturi 
žmonės buvo sužeisti.

Del gaisro daugiau kaip šeši'geriausiai 
šimtai darbininkų laikinai 
teko darbo.

CEDAB BAPIDS, Iowat kovo
10. Rock Island gelžkelio• 
kompanija pirko 50,000 virčiu-' 
kų, kuriuos ji išdalins savo dar
bininkams visoj Amerikoj/ 
idant jie juos augintų kontes- 
tui. Vėliau bus suruoštas kon- 

Į testas, ir tie gelžkeliečiai, kurio 
i savo viščiukus už- 

nc- augins, gaus dovanų.

LISABONAS, Portugalija, 
kovo 10. Anglija pasisiūlė 

III., kovo 10. parduoti Portugalijai keturis 
kad šeiminin- didelius kreiserius visai pigiai 

po 25,000 svarų sterlingų
i kiekvieną.

Del moteriškės nusižudė
DECATUI

Iš desperacijos, 
kė, kurią jis buvo stipriai įsi-1 
mylėjęs, atmetė jo pasipiršimą, (250,000 dolerių) 
George May, 28 metu, nusižu- vietoj jų Anglija nori pasista- 
dė, susivarydamas sau kulipką tydinti keturis kitus, naujau- 
I galvą. j šio tipo, kreiserius.

otiria 
p ra n a-

laukti

Cliicagai ir apiėlinkei 
lis oro biuras šiai dienai 
sauja:

Apsiniaukę; galima
sniego ar lietaus; nedidelė tem
peratūros atmaina; 
žiemių rytų vėjas.

Vakar temperatūra 
kai sieke 32° F.

Šiandie saulė teka 
džiasi 5:51 valandą.

stiprokas

vidutiniš-

6:10, lei
A. S. M. Hutchinson, garsus

anglų rašytojas, autorius nove 
lės “lf Winter Comės”.

varios jau artinasi
TELEGRAFUOKIT PINIGUS GIMINĖMS

. ■*’* • f f

Naujienos pasiekė didžiausio ir neuž
ginamo greitumo siuntime pinigų Lietu
von. 4-5 dienos Jūsų pinigai yra paskirtoj 
vietoj. Ir tasai greitumas Jums kainuoja 

’ tiktai 50 centų brangiau negu siunčiant pa
prastu buriu, nežiūrint sumos ir adreso il
gumo.

Pinigai pasiųsti iki Kovo 27 bus išmo
kėti prieš Velykas, išskiriant pačius blo
giausius Lietuvos užkampius, kur greitas 
susisiekimas yra negalimas.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštų, o vietiniai kreipkitės i mus 
ar musų skyrius:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPlKAIčlO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

___________________________________________________________________________________________________________________________________ i
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INFLUENZA
Sumaikina tavo j ė gan ir gyvumu

. Palieka tave silpnu ir bejėgiu per ilgą laiką.
Apsisaugok nuo influenzos, išsigydydatnas nuo peršalimo 

pačioje pradžioje be atidėliojimo.

PAIN-EXPELLERIU
Vaizbaženkhs jreg.J. V. Pat. Biure.

vikriai patrynus krutinę ar pečius pagelbės kraujo cirkuliacijai, 
nedaleidžiant įsisenėti ir įsigalėti peršalimams.

35c. ir 70c. vaistinėse.
Tirkrasis pažymėtas INKARO vaizbaženkliu.

4 F. AD. HICHTER & CO.
BERRY & SO. Sth STS. BROOKLYN, N. Y.

f■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
| Duosime Jums į

Ne visai dykai
S * * 5

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

i Ant visų Ford uždarytų karų i
■ ■ Parduodame dabar juos numažintomis kaino- ■
■ mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

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

: Kainos atpigintos nuo $20 iki $95 :

iFRANK BRESKAi■
■ 2501 So. Kedzie Avc. Tel. Lawndale 4113 ■

' DR. J. F. KONOPA CHIRURGAS IR 1
* -y Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 

-IvA 1 įr gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofis&s: 1520 W. Division St., kampas Mihvaukee Avė. ir Dickson St. 

Valandos: 10-1? dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12
TEL. ARMITAGE 6145

DR. A. WARCHALOWSKI 
OPTOMETRISTAS

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauKee Avc.
Ant Xe!owsk:o aptiekos. Tol. Armituge 3988

Valandos nuo H) ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki
9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną 

t—______________________________________ _______

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

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 numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
22662—Alfonsui Vilčinskiui
22670—Antanui Antanaičiui

Onai Šiaulienei
6009—Veronikai Muteikaitie- 

nei 
24381^-Skolestikai Vaitkevičie

nei
6013—Jonui Majauskui
6032—Antanui Pranckui
6023—Onai Malakauskienei

22677 Magdalenai Juškevičie
nei

6043—Onai Skiotienef
21198—Jonui Kucinui

6054—Jonui Lankui
5600—Petronėlei Dekontienei 

11917—Motiejui Bacvinkai 
11915—Jievai ValasviČienei

5719^—Marijonai DapŠienei 
11953—Agnieškai Karpavičienei 
22563—Barborai Markunaitei 
12021—Mortai Padvenckienei
5855—Barborai Monstavičienei 

22404—Jurgiui1 Ročniui 
21153—Juozapui Sakalauckui
5887 -Aleksiuidi'ui Dargužiui

t

5897—Stanislovui Lengvikui 
21160—Veronikai Vaičkaitei 
12044—Franciškui Aglinskui 
21161—Jonui Povilioniui 
22408—Karolinai Biliauskienei

5940—Pranciškai Kulienei 
12061—Uršulei Juškienei
5935- Antanui Povilioniui 
5927—Jonui Macikui

12055—Agotai Klimavičienei
5936— Onai Ginkaitei

12054—Kotrinai Dovidonis 
5934—Juzei Magelinskienei

21177—Elenai Simauskiutei 
21180—Petronėlei Petraitienei 
21179—Onai Knisienei 
21178—Aleksandrui Baršiur 
12071—Augustui Totoriui
5458—Ignacui Kukštai 
5948—Antanui Stukui 

12069—Antanui Povilioniui

Pinigai išmokėti per 
ki/tas Bankas

12072—J. Lutackas
12079—E. Radžiunienė

CHICAGOS 
ŽINIOS

Bridgeporte trokas už
mušė mergaitę

Anna Litchke Bosses, 13 m., 
liko užmušta ant vietos, o jos 
sesutė Juliu, 12 m. ir Bruno 
Kokmas, 10 m., liko sužeisti, 
sunkiam anglių trokui užšokus 
ant šalygatvio prie 35 ir Wa- 
llace gatvių.

Buvo pietų laikas ir vaikai 
šalygatviu ėjo iš mokyklos na
mo pietauti, kuorfiet ant jų už
važiavo trokas. Dviejų tonų 
anglių trokas, kurį valdė neg
ras Glaudė Blankenssip, užva
žiavęs ant šalygatvio, kad ne- 
susidurus su kitu autombbiliu, 
kurie važiavo Mielinei Epštein, 
1148 S. Springfield Avė. Neg
ras Blankenship tapo areštuo
tas.

Sužeistieji mergaitė ir ber
niukas nuvežti į St. Paul ligo
ninę.

Užmuštoji mergaitė ir jos 
sesutė gyveno prie 3311 Lowe 
Avė.

• yi 11 į ■ —■ "■ ■ .

Sudegė mergaitė
Rosiu Bundi, 11 m., sudegė, 

o jos sesute Lucy, 8 m., labai 
apdegė pasilikusios vienos na
mie 1231 N. Hamlin Avė. Mo
tinai išėjus į grosernę mergai
tės bandė pakurti krosnį ir 
įpylė j krosnį kerosi no. Užside
gęs kerosinas uždegė ir mer
gaičių .drabužius. Abi mergai
tės tapo nugabentos į ligoni
nę, kur vyresnioji • tuojaus ir 
pasimirė.

Žuvo gaisre darbi
ninkas

Užpereitą naktį dideliame as
tuonių augštų sename name 
prie Halsted ir Fulton gatvių 
kilo didelis gaisras, kuris veik 
sunaikino namų. Ntlht buvo ži
nomu, kad namo yra žmogus, 
bet niekas negalėjo prieiti ir 
suteikti jam pagelbos kol gais
ras nebuvo kiek apgesintas- 
Apgesinus gaisrą ugniagesių 
viršininkas pasilipo laiptais ir 
ištikrųjų šeštame augšte, prie 
pat lango rado sudegusį žmo
gų. Jis tebėra neidentifikuotas, 
bet spėjama, kad tai yra vei
kiausia namo sargas ar elevato
riaus valdytojas. Ugniagesių 
departamentas dabar tyrinėja 
gaisro priežastį. Nuostoliai sie
kia virš $500,000.

Gaisras buvo pavojingas ir 
ugniagesiai sako, kad jei butų 
buvęs vėjas, tai butų užsilieps
nojus visa apie linkę ir butų ki
lęs didžiausias gaisras, kokio 
nebuvo per keletą metų.

Sportas
ŠIMKUS SUTINKA PERSITIK

RINTI SU BANCEVIČIUM

Šimkus sako, jog subatoj. 
(kovo 13 d.) jis atvyksiąs i 
kliubą su pinigais ir eisiąs už 
pinigus su dzuku ristis. Jis su
tinka sudėti nuo $50 iki $500.

“Jei dzūkas paris mane,-” sa
ko Šimkus, “tai jam teks pini
gai. Bet aš noriu parodyti, kad 
aš jo nebijau ir eisiu su juo 
ristis.”

Tas susikirtimas greičiausia 
įvyks apie 8 vai. vakare.

Del Vai!qi 
Odos
Cadum Ointment gali būti vartoja

mas ai*t minkštos ir Švelnios odo.s ku 
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, pučkų, išbėrimų, karščio, b 
panašių ligų. Nieže jinių prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos- 
ligų galima to išvengti vartojant 
4ias gyduoles išlaiko. Cadum Oint
ment taipgi yra geros nuo spuogų 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų, 
įsidrėskimų uždavinių ir taip toliau 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment. savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Aver.ue, New York.

NAUJIENOS, Chicago, 111. Ketvirtadienis, Kovo 11, '26I.
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Virš viso ko, skonis yra dalykas tabako 
gerumo. Ir virš viso ko, Chesterfield 
turi populiarumą vienatinio tokio skonio.

/

Chesterfield yra padaryti per Liggett & Myers Tobacco Company

Puikios Naujos Nuo širdies 
ir Vidurių Gyduolės

Daktarai Daug Metų Praktikos Sako, 
Kad jos Veikia Puikiai Tokiuose 

Atsitikimuose
Musų laikraščio skaitytojai be abejonės 

nusistebės kaip daeižinos apie Sius naujas 
gyduoles ir kaip greitai jos veikia. Jei jū
sų daktaras dar iki Šiol jums jų neužrašė, 
tik nueikite | aptieką ir gaukite butel|. Jos 
vadinasi Nuga-Tone. Jos yra malonios var
toti ir galite gauti visam mėnesiui gyduo
lių už 11.00. Tikrai nustebins jumis kaip 
greitai jus pajausite geriau. Nuo neregu- 
liarės širdies veikimo iš priežasties nevirš
kinimo, užkietiejimo, kraujavimo, suirimo 
skilvio ir žarnų, neveiklių kepenų, galvos 
skaudėjimo, nieko nėra geresnio kaip Šios 
gyduolės. Jos veikia gerai ir greitai. Jos 
suteikia puikų apetitą ir nuolatini ėjimą 
lauk, atimulioja kepenis ir inkstus ir su
teikia ramų, atšviežinanti miegą. Tik gau
kite jas ir vartokite pagal nurodymą per 
keletą dienų ir jus pajausite geriau ir iš
rūdysite geriau. Jei nepatiks, sugrąžinki
te likusią dal| aptiekoriui, jis atgrąžins 
jūsų pinigus atgal. Išdirbėjai Nuga-Tone ži
no labai gerai ką jos padaro tokiose at
sitikimuose. jie privertė visus aptiekorius 
suteikti garantiją ir sugrąžinti pinigus, 
jei jus nebusite užganėdintas. Rekomen
duojamos ir pardavinėjamos pas visus ge
rus aptiekorius.

' ŠALIN PLIKUMAS!'
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.
l I M ... ............. I UI—.....................  ■/

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE l 6 IKI 10 DIENŲ
Iškirpk šia aplikacija ir išpildęs prisiysk ją mums su pinigais.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė.................. ..........................-........................................ ....................

Kaimas .......... .......................... .................Valsčius ------------------------------------------

Pastas Apskritis

Pinigų prisiunčiu $.......................turi gaut Lietuvoj litais.......................- (jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas....................    —

Adresas..................................r--.............-............................................-................... —

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kož.aos dešimties dolerių.
* % ' i'*./'' , ’■ *

ViRiioso reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
I7X‘I S<». Halsted St. Chicago. Illinois



NAUJIENOS, Chicago, III

Mrs. MICHNiEVICZ-VIDIKIENE1ŽINIOS So. Omaha, Nebr.

KETURIS TUZUS
Sunku Yra Nuveikti

LJS.S. Pildomasis Komitetas

Lietuviai Advokatai

3211

Telefonai

Binghamton

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Dearborn 9057

Butkus Undertaking

Pašalink Koruli, Šalti, GalZ. Vezelis

Garsinkitės Naujienose

kovo 
šian- 

Phila- 
Balti-

Michelso- 
pra kalbose

BOHEMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS

DUSULYS IŠGYDOMAS 
DAR PRIEŠ UŽMOKEJIMį

Reikalaukit nuo 
bile kokių 

pardavinėtojų

SEVERA’S 
antiseptoi 

35 ir 50c
SEVERA’S 

COUGH 
BALSAM 
25 ir 50c

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

Mes kviečiame visus draugus 
daryti viską, kad šis d. Michel
sono maršrutas butų kuosek- 
mingiausias. — B.

14 d.
15 d
16 d.
18, 19, 20 ir 21 d

W. J. Stankūnas 
FOTOGRAFAS

Namų Tek: Hyde Park 3395

Optametrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S*. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub 'LIETUVON — 

užrašykite savo gimi 
neras 
NAUJIENAS 
vos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

Data: Kovas 11, 1926

Jei ne, jums visai nereikės

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Diexel 9191

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

TURTINGIAU.
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Tik pabandykit

Blvd. 3138 
VVoitkievicz- 
BAN1S

ir pažįstamiems 
Lietu- 

žmones Amerikos

Pittsburgh, Pa. 
Bridgeville, Pa 

Claveland, Ohio.
Chi-

J)R. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistai

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

i Nedėlioj 9 iki 12 ryto 
k Akiniai $5 ir augičiau į

CORPORATION 
>v PR^ENT FOtR RSJMįMty 
UNITED

SEVERA’S 
(.'Oi J) AND 

GRIP 
T A BL ET AI

k p. laikė savo susi-
> *3 d. P. Bulkienės 

Susirinkimą atidarė 
J. Juzeliūnas. Iš eilės

Office Boulevard 7042
Dr. C

LIETUVIS’ DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

LSS. VIII Rajonas pamaži 
darbuojasi. Vasario 28 d. buve 
surengęs vakarą 
svetainėj, Lietuvos 
kratų partijos 
vaidinama 
komedija 
tinę dalis, 
žvilgsniu 
programo

Ten gi, kur prakalbos rengia
mos yra, vietų lietuviai kviečia
mi j jas skaitlingai lankytis, nes 
d. Michelsonas yra labai geras 
kalbėtojas, o be to jo prakalbų 
maršruto jau nebuvo per dauge
lį metų, tad daugelis jo visai nė
ra girdėję. O užgirsti jį verta 
kiekvienam, nes jis savo prakal
bose praneš daugelį svarbių da
lykų, taipjau plačiai papasakos 
apie besiartinančius rinkimus j 
Lietuvos Seimą, o ir abelnai 
apie politinę Lietuvos padėtį.

Jei pasitaikytų proga, mano
ma surengti dar vieną gražų va
karą naudai Lietuvos Socialde
mokratų, bet jau didesnėj sve
tainėj.

Manoma taipjau surengti vi
są eilę prakalbų Chicagos apie- 
linkėse, kad ir tenai sutvėrus 
LSS. kuopas ir pajudinus tas 
kolonijas, o kada bus daugiau 
kuopų, tai ir visiems darbuotis 
bus daug smagiau. — B.

Ofisas vidurmiestyji 
Ęoom 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. VVashington St. 

Cor. Washington & Clark

Offcialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Vestuvių, Grupių ir Šeimynų 
Musų S pečiai iškurnąs

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

Rea
Telephone: Betveri y 

Chicago, III.

Rukus Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
Ofisas: 3103 So. Halsted Stn Chicago 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose 
abstraktai, morgičiai.

Iš LSS. VIII Rajono 
darbuotės

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tat bus 
brangi dovana.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Mutuliauskas, 51b Carroilton Avė., Baltimore, Md

11061 So. Irving Avė

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 19t2 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

“Keleivio” Redaktoriaus 
S. Michelsono prakalbu 

maršrutas

A. A. SLAKIS
Advokatas

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.

akuše- 
kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
. Sąži- 

patar- 
visokio- 

prieS 
laike

MRS. V. AGLYS
Dressmaking & Millinery 

7017 So. Weatern Avenue 
Tel. Prospect 8289

Darome moteriškas dreses pa
gal orderio; užlaikome gatavų pa
darytų naujausios mados. Darome 
Hemstitching, Guzikus, Skrybėles 
ir įsodiname Rhine Stones po 30 
ir 50 centų už tuziną.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6180 iki 9;30 vakare

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

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

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

Mr. D. J. Lane, chemikas, kuris 
randasi 710 Lane Bldg., St. Matys, 
Kans., išrado paprastą namų gyduo
lę nuo dusulio. Mr. I>ane turi labai 
didelį įsitikinimą išgydyme, mes at
siųsime paprastai vertą $1.25' butelį 
dykai apmokėta paštą, bile kuriam 
sergančiam, kuris jam parašys. Li
gonis užsimokės tuomet kaip jis pa
sveiks 
mokėti. Jei kenčiate nuo dusulio, ra 
šykit jam. Nesiųskit pinigų — til 
savo vardą ir adresą ir to užteks.

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

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

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

Prenumeratoriams 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.

..................J..........      Atkirp čia ......... ........................................

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tolimesnė maršruto eiga bus 
paskelbta vėliau.

Maršrutą tvarko d. d. bing- 
hamtoniečiai. Kaip matote, iki 
kovo 26 d. visos dienos yra už 
pildytos ir jos nebus keičiamos 
Bet yra dar nepaskirtų dieni 
rytinėse valstijose. Norintys 
ten rengti d. Michelsonui pra
kalbas, susižinokite su d. P. B 
Balčikoniu, 77 Glenwood Avė., 
Binghamton. N. Y. Šiandie vakare, Naujienų 

name, bus svarbus Rajono val- 
lybos susirinkimas. Bus pri
žengtas vakaro raportas, taip
jau svarstoma apie rengiamą d. 
Michelsonui prakalbų maršru
tų (bus galutinai paskirstytos 
dienos ir vietos prakalboms) ir 
nustatymas tolimesnės Rajono 
darbuotės. Kviečiamos dalyvau
ti ir kuopų valdybos.

Be to pernai sukako 20 metų 
nuo pirmosios revoliucijos Lie
tuvoj ir nuo įsikūrimo Lietuvių- 
Socialistų Sąjungos, kuri tokį 
svarbią rolę suvaidino Ameri
kos lietuvių gyvenime, o ir da
bar tebevaidina. S 
nas ir apie tai savo 
užsimins.

Tel. Boulevard 0537

DR. M AR Y A 
D0WIAT—SASS

DR. HERZMAN^
— IŠ RUSIJOS —

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.
į Dienomis: Canal 

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.
: 9—10 iš rytd ir po 8 v. ,v.

taip yra ir su Severą’s šeimy 
uos Gyduolėmis, jas sunku nu 
veikti kuomet reikia greit ai pa 
sigydyti nuo 
Skaudamos Gerklės.

SEVERA’S ANTISEPTOL
NUO SKAUDAMOS GERKLĖS
Gydant užkimimą ir skaudamą 
gerklę, šios gyduolės pagelbėjo 
tūkstančiams. Jos atšviežina, 
išvalo ir išgydo ir labai geros 
dėl gargaliavimo ir burnos ska
lavimo.

Parduodamos Visuose
Vaistinėse

arti Leavitt St. a 
Telefonas Canal 2552

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

Phone Canal 1713-0941 
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.

Visose aptickose JSc ir 6Sr ptnKhikat ir 
dudaU. Children’s Mii.kiolr ni lor.ua) 3Sc.

Geresnis nei Muštai d Plaster.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo Kieta 
3323 South Halsted-St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

J. P. WAITGHES
/ ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 5950 

10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearhonr St. 
Ruimas.; 14201. Tel. Dearborn 6096 

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybes teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.
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“Keleivio” Redaktoriaus d. S. 
Michelsono prakalbų maršrutas 
jau prasidėjo. Prasidėjo 
10 d. nuo Kearny, N. J. 
die d. Michelsonas kalba 
delphijoj, o rytoj kalbės 
more, Md.

Tolimesnis d. Michelsono mar 
srutas yra sekamas:

PuriTaH 
Malt

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

8 iki 2 vai. po pietų.

1. Meldažio 
Socialdemo- 

naudai. Buvo 
Žemaitės 2 veiksmų 

‘Apsiriko” ir koncer 
Vakaras artistiniu 

pilnai pavyko, nes 
išpildyme dalyvavo 

gabiausios musų spėkos: vaidin
tojai P. Petraičiutė-Miller, M. 
Jundulienė, S. Liutkevičienė, P. 
dengelienė, B r. Liutkevičius, Jz 
Šimkus ir J. M. Pučkoriua (vai- 
lino L. S. M. Ratelis iš Rose- 
ando), smuikininkai M. Petru
ševičius ir Aldona Grušaitė šo
kėja S. Druktenaitė, pianistė E 
Grušaitė ir chorai Pirmyn ir Bi
jūnėlio (abu chorus veda P. Sar- 
palius).

Publika programų buvo.laba; 
įtenkinta. Bet materialiniu 
žvilgsniu ne tiek nusisekė, nes 
lelei visai žemos įžangos pelno 
įelik.s. Tečiaus rengiant labiau 
r buvo žiūrėta j artistinę vaka- 
o pusę, kad visus patenkinti, o 
le į pelną. Patenkinta publikr 
/ra geriausia rėkiama ir rengė
jams rūpėjo daugiausia parodyti 
tai, kad LSS. VIII Rajonas mo 
ia gražius ir jaukius - vakarus 
rengti ir kad jo vakarai yra 
ankytini. Tą pasiekti pilnai 
pasisekė.

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. TeL Brunswick 4983.

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Draugai tolimuose
(S. Omahoj ir k.) stengėsi atsi
kviesti d. Michelson pas save. 
Gaila, kad jų troškimas užgirsti 
d. Michelsonas neišpildė, nes d. 
Michelsonas išvažiavo su pra
kalbų maršrutu visai trumpam 
laikui ir toliau Chicagos į vaka
rus negalės apsilankyti. Bet 
gal kada nors vėliau d. Michel
sonas suras daugiau laiko, ir iš
vyks ilgesniam maršrutui, tada, 
be abejonės, neaplenks nė toli
mųjų vakarų draugų, kurie gy
vendami toli nuo didžiųjų lietu
vių kolonijų, tik labai retai teiŠ- 
sigali sdrengti pas save prakal
bas su svečiu kalbėtoju.

E PAI D TO

RING CORPORATION

kų Liet 
$10. Nutarta 
tiesiai i Kauną 
kratams.

Nutarta, Kad draugas P. J. 
Juzeliūnas susižinotų dėl d. St. 
Miehelšono prakalbų maišruto.

Nutarta, kad raštininkė kaip 
galint greičiau susižinotų su 
centro sekretorium apie knygas 
ir kitus kuopos reikalus.

Kuopos turtas siekia $23.70. 
Labai puiku, kad musų kuopelė 
dar finansiškai stovi neblogai. 
Tik draugės ir draugai, subrus- 
kim sparčiau veikti, tai musų 
kultūrinė draugijėlė daug dau
giau paliks stipresnė.

— Narys.

S"O
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted Si
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Pcrry Avė.

— visi Chicago, III.

| AKUAERKA 
[Pasekmingai pa- 
[tarnauja mote
rims prie gim
imo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted S’t.

LDLD. kuopa pradeda veikt 
Auka Lietuvos Socialde

mokratams.

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

DR. W.
' YUSZKIEWICZ,

D. C. D. O.
Muši) gydymo būdas 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.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Humboldt 3878 /
Valandos nuo 9 ryto iki 12 <<ieną, 

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

LDLD. 27 
rinkimą kov< 
namuose 
pirm. P.

I sekė protokolo skaitymas, bet A. 
A. žalpis protokolą neparašęs iš
važiavo j Chicago, Ilk, draugijai 
nieko nesakęs; tokiu budu ant 
vietos tapo išrinkta nutarimų 

I raštininkė O. Žalpienė.
Lietuvių Draugijų Veikian

čiojo Komiteto delegatai prane- 
I še, kad L. D. V. K-to valdyba 
I buvo jau raginta sušauktususi- 
I rinkimą kaslink vasario 16 d. — 
Įšvęsti astuonių metų Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktuves, 
bet valdyba susirinkimo nešau
kė per visus metus, nešaukė su
sirinkimo net ir tuo svarbiu 
klausiniu. Tuojaus viena drau
gė davė įnešimą, kaihbutų išneš
tas papeikimas L. D. V. K. val
dybai. Įnešimas vienbalsiai pri
imtas ir pavesta papeikimą pa
rašyti kuopos valdybai.

Priklausantieji nariai visi su
tinka užsimokėti draugijai, o 
raštininkė su iždininke tuojaus 
pasiųs pinigus j centrą.

Neužbaigtuose reikaluose bu
vo pakeltas klausimas, kad ne- 
kurie nariai draugijos yra užsi
mokėję buvusiam raštininkui 
A. A. žalpiui, tai mes prašom A. 
A. Žalpio pranešti, iš kurių 
LDLD. 27 kp. narių jis yra pri
ėmęs mokestį ir ar pinigus yra 
pasiuntęs į centrą.

Vienas draugas pakėlė klausi
mą, kad kuopa iš savo iždo au
kotų keletą dolerių Lietuvos 
Socialdemokratams. Tuojaus 
A. Žalpienė davė įnešimą, kad iš 
kuopos iždo butų paaukota $5. 
Įnešimas liko vienbalsiai priim
tas. Ir da nuo savęs aukoja P. 
J. Juzeliūnas .$5, tai susidarė au- 

Socialdemok ratams 
pinigus pasiųsti 

Socialdemo-

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. ryto, nuo 2 ik 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan 

dos ryto iki 1 va), po piet.
Tel. Midway 2880

AKUŠERKA
3101 S'o. HaĮated St., kampas 31
Tel. Yards 1119 
Bąigusi 
rijos 
ilgai ] 
vusi 
vanijos 
bučiuose 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymąL 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitoaiuoso rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Kpom 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Napių Telefonas Republic 96(^0

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

A. L. Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood5107 

j/ > j j nuo 9 iki lt vai. ryte; KalandosJ( nuo 6 iki 8 vaL vakare

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

‘ Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

vagele, Kamatizma ir v 
Gyląs ir Skausmus

LS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Batonas, 1739 So 
Halsted St., Chicago, III.

Sekretorius — A. J ūsas. 3959 Archer
Avė., Chicago, 1)1

Finansų Sekretorių
Chicago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2-104 W 
Division St.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skarna- 
takas.

Saginaw, Mich.
24 d. Detroit, Mich
25 d. — Rochester,

xixxixxxxixxxxxxxmxxxxx

: Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

m 4454 So. VVestern Avef
H VALANDOS:
h nuo 10 ryto iki 9 vai. vakarę xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A. A. OLIS
Advokatas

S. La Šalie S’t., Room 2001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. Halated St. Tel. Yards 0062
-9 v. v. apart Panedėlio ir 

Petnyčios.

lor.ua
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1 hc Lithuuniun Daily News 

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

Editor P. GRIGAITIS 
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Koosevelt 8500

Subscription Rates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per cony.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 8rd 1879.

Chicagoje — paStu: 
Metams ................................ $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.50
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoje per nešiotojus: 
Viena kopija .......................... 8c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suveinytoae 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 .......... ;................ f.— $8.00
Pusei metų ................................  4.00
Trims mėnesiams  ................ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

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

NAUJAS DARBO PARTIJOS LAIMĖJIMAS.

UŽKARIAUTA STIPRI KONSERVATORIŲ 
TVIRTOVĖ.

.LIBERALAI PRAŽUDĖ BEVEIK PUSĘ BALSŲ. ,

FAŠISTŲ ATAKA PRIEŠ TAUTŲ SĄJUNGĄ.

Anglijoje svarbią pergalę rinkimuose į parlamentą 
laimėjo Darbo Partija, sumušdama vasario mėnesyje 
Darlingtono apskrityje konservatorius, kurie tenai vieš
patavo per daugelį metų.

Darbo Partijos kandidatas, A. L. Shepherd, gavo 
12,965 balsų; konservatorius kap. E. K. Pease — 12,636 b., 
ir liberalas kap. J. P. Dickie — 3,573 b. Pastarasis, nesu
rinkęs nė aštuntos dalies visų paduotųjų balsų, pražudė 
savo užstatą (150 svarų).

Pirmesniuose rinkimuose, 1924 m., toje konservato
rių tvirtovėje liberalų partija buvo visai nestačiusi savo 
kandidato. Kova tuomet ėjo tiktai tarpe konservatoriaus 
ir darbiečio. Pirmasis gavo 15,174 balsus, o antrasis — 
13,006. ;

Pasirodo, kad šiemet skaičius balsų, paduotų už kon
servatorių, jau nupuolė 2,500. Juos, matyt, paveržė kon
servatoriams liberalai. Todėl Darbo Partijos kandidatas 
ir gavo progą laimėt nors už jį dar nebuvo paduota dau
guma balsų, dalyvavusių rinkimuose.

Darbo Partijos pergalė šiuose rinkimuose todėl dar 
nebuvo pilna. Bet vistiek ji reiškia labai daug. Pirmiau
sia dėl to, kad Anglijos socialistai pirmą kartą užkariavo 
tą apskritį, kurioje taip tvirtai buvo įsigalėjęs konserva
tizmas. Reikia pažymėti, kad kap. Pease, konservatorių 
kandidatas, yra stambus kapitalistas, kurio dirbtuvėse 
Darlingtone dirba tūkstančiai darbininkų.

Svarbus šis darbiečių laimėjimas yra da ir dėl to, kad 
valdančiosios partijos kandidatas rinkimų kampanijoje 
reikalavo, kad piliečiai parodytų, ar jie pasitiki dabartine 
valdžia, ar ne. Na, ir balsuotojai parodė, ką jie mano apie

Kartu su Darbo Partija turi šiek-tiek pasitenkinimo 
tų rinkimų rezultatais ir liberalai, kurie netiesioginiu bu
du prisidėjo prie konservatorių sumušimo. Bet libera
lams yra pamato ir nuliūsti.

Mažiaus kaip treji metąi atgal, 1923 m. gruodžio mė
nesyje, jų kandidatas dar buvo surinkęs Darlingtone 6,697 
balsus, o dabar iš to skaičiaus bepaliko tik 3,573. Vadi
nasi, beveik pusė liberalų balsų pražuvo.

Pačių liberalų spauda (pav. “Manchester Guardian”) 
aiškina tatai šitaip: kai liberalai 1924 metais nestatė savo 
kandidato Darlingtone, tai jų baisus daug-maž pusiau pa
sidalino konservatoriai ir Darbo Partija. Dabar, libera
lams vėl pasirodžius su savo kandidatu, tie jų balsuotojai, 
kurie buvo nuėję pas konservatorius, sugrįžo atgal; bet 
liberalų balsuotojai, kurie 1924 metais rėmė Darbo Par
tiją, atgal jau nebegrįžo. Jie pasiliko su darbiečiais. Iš 
to galima padaryti išvadą, kad liberalų pasekėjai, kartą 
nuslydę į darbiečių pusę, liberalams pražūva amžinai. 
Jeigu šitokiu krypsniu vystysis politikos santykiai Ang
lijoje ir toliaus, tai netolimoje ateityje Darbo Partija 
“praris” visas pažangesniąsias liberalizmo jėgas.

Francesco Coppola, buvęs* Italijos atstovas Tautų 
Sąjungoje, paskelbė fašistų laikraštyje “Tribūna”, Ro
moje, aštrų straipsnį prieš Tautų Sąjungą. Jisai sako, 
kad ji esanti “tarptautinės apgavystės įstaiga, įkurta 
Woodrow Wilsono”. Vienintelis teisingas ir . nuoširdus 
kraštas, kuris “darbuojasi tikrai taikai”, esanti — fašis
tinė Italija.

Kaip matome, Tautų Sąjungos niekinimu užsiima ne 
vieni tiktai “vieninteliai i^tsaulio revoliucionieriai” Ru
sijos bolševikai.

Italijos fašistų “nuoširdumas” Tautų Sąjungos klau
sime yra savotiškos rųšies, jeigu tuo pačiu "metu, kai jų 
spauda smerkia ją, oficialia Mussolinijos atstovas daly
vauja Jautų Sąjungos suvažiavime Genevoje. Šitokia 
dviveidė fašizmo politika irgi primena “raudonąją’1 Mask-

čiu Įnikti stengiasi iš tų valdžių gaut ^pripažinimą ir

Įvairios Naujienos iš 
Klaipėdos padangės

Rašo A. Kabardinas

J Sausio 25 d. Krašto Direkto- 
i rijos Name, Bumbulio valgyk- 
’ loję netoli gelžkelio stoties Įvy- 

I ko Lietuvių socialistinės jau- 
I nuomonė “žiežirbos” Klapiėdos 
I kuopos susirinkimas. Susirin

kimą atidarė draugijos orga- 
vnizatorius drg. Voveris. Tvar- 
Į kos vedėja išrinkta ne narė, 
I bet prijaučianti drg. P. Kerne- 
I žienė- Skaityta iš pereito su- 
I s i rinkimo tarimai. Po to buvo 
Į paskaita temoje “Ateities žmo- 
I nijos socialistinis surėdymas”. 
Į Skaitė dd. Voveris ir Kemėža.

“žiežirba” vasario 13 d. ren- 
I gia savo metinių sukaktuvių 
vakarų su perstatymu dviejų

I veiksmų Žemaites komedijų 
“Apsiriko” ir antrų — vaizdų! 

lis Francijos revoliucijos “Ma-| 
ratas”. Į kuopų įstojo keli nauji 
nariai. Reikia* pasakyti, kad 
dėl neturėjimo ir negalėjimo 
gaut tinkamos susirinkimams 
vietos, gana sunku progresy- 
vėms lietuvių organizacijoms 
gyvuoti.
Klaipėdos lietuvių susirįnkimas, 

—Referatas apie Rusiją ir 
pil. Gabrys. i
Vasario 2 d. Lietuvių Kliubc 

Įvyko Klaipėdos Lietuvių Susi
vienijimo susirinkimas. Susirin
kimų atidarė Susivienijimo pir
mininkas pil. A. Baltris. Pirmi
ninkas kiek paaiškinęs prane
šė, kad skaitys pranešimą apie 
sovietų Rusiją musų gerbiamas 
p. Režulaitis. Pil- • Bežulai-

siųs tiktai apie gautus kelionėje 
Įspūdžius Latvijos ir Rusijos 
šalyse. Lietuvos ekonomistu de
legacija susidėjo iš 17 asme
nų. Visiems Lietuvos ekono
minės misijos nariams Kaune 
Rusijos atstovybėje buvo su
rengta “Čai” arbata su užkan
džiais (mat, rusai dar po se-

I novei svetingi). Kai delegacija 
I nuvyko į Rygą, tai rusų atsto
vybė surengė vaišes (pietus).

' Klaipėdiškiai nors ir nemoka 
rusų kalbos, bet visur susikal
bėję vokiečių kalba, nes rusų 

i atstovybėse tarnauja žydai. 
Kuomet, girdi, jau mus privai
šino, tai rusų atstovybė suso
dino j puikius automobilius ir 
nuvežė į gelžkelio stotį. Priva
žiavus Rusijos pasienį, vėl bu
vome sutikti • sovietų Rusijos 
vyriausybės atstovo, kuris už
tikrino, kad galime važiuoti j 
Maskvą be jokio rūpesčio ir 
be jokios baimės. Susėdom į 
rusų gelžkelių vagonus. Vago
nai puikiausiai įrengti, kaip 
Franci joj ar kitose Europos 
valstybėse. Nuvažiavus Mask
von mes ypač pastebėjom tai, 
kad prie kiekvienų namų iška
bos, ant kurių parašyta: “Pro
letarai viso pasaulio, vienyki
tės”. Bet šiaip Rusija neišro- 
do proletariška šalis. Maskvoje 
delegaciją sutiko Lietuvos at
stovas Rusijai Jurgis Baltrušai
tis. Dalis delegatų liko gyven
ti Lietuvos atstovybėje, o kita 
dalis, tarp kurių buvo ir pil. 
Režulaitis, apsistojo žinomam 
viešbuty “Svoj”- Savas, švaru
mas čia didesnis, negu pas mus 
Klaipėdoje viešbučiuose. Kam
bariuose ir restoranuose gelių 
bukietai, geras patarnavimas ir 

algiai. Malonu esą gy
li’ negalima sau įsivaiz- 
kad tai sovietų viešpu ti

Valstiečiai savo tikins tvarkų 
laisvai, turį gerus arklius, so
džiuose ūkiai ir miestuose na- 
man iki dešimties (10,000) tu
ksiančių rublių vertybės pri
klauso privačiams žmonėms.
O virš dešimties tūkstančių
rublių vertybės namai priklau
są valstybei. Esu mes nuvažia
vome 80 kilometrų už Maskvos 
į vienų kadaise buvusį gražų 
caro laikais vienuolynų, kur 
dabar įrengtas gražiausias mu- 
zėjus. Muzėjuj randasi to vie
nuolio, kuris tų vienuolynų Į- 

,steigė “šventas” karstas (gra
bas). Dabar tapo padarytas ar- 
nomentas, kur tas vienuolis gu
li karste vieną rankų pridėjęs 
prie krutinės, o kitų sugniaužęs 
į kumštį. Taipgi Maskvoje ko
misarai parodę valstybės tur
tus, bankų kur dirbama auksi
niai pinigai “červoncai”. Čer
voncų jau esą naujų padirbta 
250,000,000 rublių, bet jie dar 
nepaleista apyvarton. Kitą to
kią sumą parodęs, kur dar auk
sas šmotuose sudėtas j 160 
spintelių. Taipgi parodęs' ir 
platinamo už 250,000,000 rub
lių vertės. Komisarai parodę 
ir buvusių carų brangenybes: 
aukso, deimantų, žemčiūgų ir 
kitokių puošnybių, kuriomis rur 
sų carų šeimynos puošėsi. Ko
misarai delegacijų nuvedė ir j 

I Kremlių, Lenino kapo koply
čią, .kur Lenino kūnas palaido
tas stikliniame karste (grabe). 
Tas rūmas esąs visas raudonai 
išpuoštas. Keturi kareiviai 
raudonai parūdyti diena ir nak
tį pakaitomis saugoja Lenino 
kūnų, kad kontr-revoliircionie- 
riai neišneštų nepavogtų. Tarp 
tų kraeivių buvęs vienas lie
tuvis 
labai 
bėję 
tame 
visur 
viekas raudona ir visi stiklinia
me grabe gulintį mato raudonų 
Leniną. Delegacijų komisarai 
nuvede į. vieną Maskvos “teks- 
tilinę” audinyčių, kur dirba 
8,000 darbininkų. Komisarai aiš
kino, kad produkcija esanti di
desnė, negu prieš karų. Tas 
fabrikas pagaminus 250 mili
jonų metrų audeklų permetus. 
Komisarai parodę ir kaliošų 
(guminės avalines) fabrikų, kur 
dirba 1,000 darbininkų, čionai 
produkcija esanti didesne, negu 
prieš karų. Judėjimas žmonių 
Maskvos gatvėse gana didelis: 
visur esą tvarkiai švariai gat
vėse, visur užginta spiaUdyti,

kareivis. Klaipėdiškiai esą 
maloniai su juo pasikal- 
IktuviškaL .Vakayo laiku 
Lenino rūme degančios 
raudonos šviesos. Visur

venti 
duoti 
joje.

Tą pačių dieną Lietuvos de
legacija apsilankė užsienių rei
kalų komisariate ir pas kitus 
komisarus.
priėmė
rytojaus
limetrų i provincijų, 
mums puolė į akis, kad kiekvic 
nas kaimelis turi savo splaviio

Visur mus
draugingai. Ant

puls nuvežė 80 ki- 
Pakeliui

kiekvienų keleivj pirmiausiai 
stebina. Ūkiai neblogai i.šrodą. 
Ūkininkams, matomai, neblo
gai sekasi- Mat, ūkininkus bol
ševizmo sistema nepaliečia.

SpiaucĮymui visur padėti inde
liai. Pragyvenimas kiek bran
gesnis, negu Lietuvoje, bet rū
bai, ypatingai kailiai, tai pigus. 
Vienas červoncas kainuojąs apie 
1 anglų svarų sterlingų (50 li
tų). Kariuomenė gražiai aprė
dyta; bolševikai jau toli nu
krypę nuo savo komunistinio 
politikos programų, - artinasi 
prie demokratijos.

Tai lokius Įspūdžius apie ke
lionę į Maskvą papasakojo ILie- 
tuvos ekonomistų delegacijos 
narys pil. Režulaitis. Ką ta de
legacija nuveikė Lietuvos vals
tybės naudai, tai referuos kitą 
kartą.

Beje, dar buvau praleidęs: 
Režulaitis dar pasakė, kad prieš 
Lietuvos delegacijos apsilanky
mų Maskvon, pirfniaus buvusi 
Maskvoje latvių panaši delega
cija, 
kad, 
gatai 
su 
maisto,
mus, sovietų respublikoj, 
duonos, dar vis badaujame.

Po Uežulaičio pranešimo, pjr- 
mininkas perstatė pil. Gabrį, 
krikščionių demokratų šalinin
ką. Gabrys visų pirma pasakė, 
kad jis esąs labai nepatenkin
tas dėl dabartinių Lietuvoje 
politinių partijų ant vienos ki
lų užsipuldinėjimų bei šrneiži-

lt om i suras pasakojęs, 
girdi, I^itvijos dele- 
. atvyko Maskvon 

pilnais čemodanais.
Mat, jie manę, kad pas 

nėra

Kaip poziciniai LietuvosI užėmė Vilnių, buvęs Lietuvos 
reikalais Paryžiuje, bet vistik, 
ką jis, Gabrys, pasakęs, tas 
viskas buvę teisybė. Po to viso 
triukšmo pirmininkas Baltys 
pareiškė, kad jis nemanęs, jog 
dėl pono , Gabrio referato apie 
Lietuvos partijas butų kas už
gautas. Bet kaip pasirodo, po
nas Gabrys Įžeidė tautininkus 
ir dėl to kilo protestai. Ponas 
Aušra, mokytojas ir kiti kėlė 
protestus prieš p. Gabrį. Todėl 
esą mes į Klaipėdos krašto 
Lietuvių Susivienijimo susirin^ 
kinius tų politinių ginčų neįsi- 
leisime, nes mums Klaipėdos 
krašte visiems reikia broliškos 
vienybės, kad mes galėtume at
silaikyti prieš’ vokiečių puoli
mus. Partiniai ginčai turi sau 
rasti vietą kitur, o čia visų pa- 
žvalgų lietuviai, kurie kalba 
lietuviškai, mums lygus bro
liai. Po to buvo išnešta pro
testo rezoliucija prieš paskiri- 
mą Klaipėdai notaru Hauff, ku
ris visai nerį Lietuvos pilietis 
ir nemoka lietuvių kalbos. Ši
lutės apskričio viršininko pa
dėjėju paskirtas Kislat, taipgi 
nemokus lietuvių kalbos. Tai 
parodo, kad yra laužoma kraš
to Direktorijos Konvencijos 27 
straipsnis, kur pasakyta, kad 
viršininkai turi mokėti abidvi 
krašto kalbi, tai yra lietuvių 
ir vokiečių. Ta p. Butkaus pa
tiektoji rezoliucija tapo vienbal
siai primta ir bus pasiųsta, kur 
reikia; taipgi tilps spaudoje. 
Tuo mitingas ir užsibaigė.

mų.
laikraščius, taip opoziciniai šmei 
laikraščius, taip poziciniai šmei
žia pozicinius arba kitaip sa
kant, dabartinė Lietuvos Sei
mo didžiuma visaip šmeičianti 
Seimo mažumų, o mažumos 
visaip šmeižiančios krikščionis 
demokratus. Tas girdi, neturė
tų būti, nes kaip privatiniame 
gyvenime žntonės turi būti tei
singi, padorus, morališki, taip 
ir visuomeniniame, ypač vi
suomeniniame. Bet, deja, pas 
mus ILietuvojo to nesilaiko nė 
valstybinėj pozicijoj esamoji 
“demokratine” didžiuma, nė 
opozicijoj esanti demokratinė 
Lietuvos piliečiu mažuma. Visi 
vieni ant kitų pilsto pamazgas 
kibirais. Tas parodo da lietu
vių nesubrendimą politiniame 
ir kultūriniame gyvenime. Bet 
kaip lik ponas Gabrys baigė 
išreikšti savo pasipiktinimo žo
džius dcl to, kad Lietuvos par
tijos varo savo spaudoje vienos 
antrų šmeižimo darbų, tuoj jis 
pats, bedarydamas Lietuvoj po
litinių partijų veikimo peržval
gų, pradėjo niekinti visas pa
žangiąsias Lietuvos politines 
partijas. Daugiausiai peikė tau
tininkus, socialrevoliucionierius, 
(socialistus liaudininkus), da
bartinius liaudininkus, Šleževi
čiaus, Griniaus, Smetonos ir 
Voldemaro partijas. Jie visi 
mainę savo kailius. Primesda
mas, kad tautininkai “prarado” 
Vilnių, o vėliaus su Rusijos bol
ševikų pagelba norėję jį vėl 
nuo lenkų atkariauti. Visi tau
tininkai, tai Lietdvos aristokra
tija, buožės, dvarponiai, Lietu
vos išdavikai. O krikščionys 
demokratai tai tikri Lietuvos 
sūnus, Lietuvos “atvaduotojai”. 
Girdi, tik vieni socialdemokra
tai išlaikė savo principus: jų 
nusistatymas ginti darbininkų 
bežemių ir mažažemių Lietuvos 
reikalus. Jie Lietuvos valsty
bės ministerijoj ar ^eur kitur 
neužėmė atsakomųjų vietų. Lie
tuvos Socialdemokratų Partija 
kadaise priklausė P. P. S., be 
vėliaus persigrupavus į tikrų 
Lietuvos proletarinę partijų, jos 
įkūrėjais buvę St. Kairys, Dr. 
Damaševičius, Bielinis, o vė
liaus Kapsukas. Bet Kapsukas 
laike Rusijos revoliucijos par
sidavė Rusijos bolševikams ir 
pasiliko opozicijoj prieš Lietu
vos Socialdemokratų Partijų. 
Apie Lietuvos komunistus jis 
neturįs kų kalbėti, nes jų Lie
tuvoje neegzistuoja; jie nepa
rodo jokio veikimo.

Užbaigus Gabriui savo refe
ratų, vienas gimnazijos moky
tojas tautininkas, paprašęs bal
so, pasakė: “ponas daktaras 
Gabrys savo kalbos pradžioj 
išreiškė pasibiaurėjimą, kad 
Lietuvos laikraščiai pilni parti
nių šmpištų, melagysčių prieš 
vieni kitus, ir kad tokia spau
da bjaurinanti Lietuvos laiųdį. 
Bet prelegentas daug melavo 
apie Lietuvos tautininkus, o 
gyrė vien krikščionis demokra
tus. Tuo tarpu krikščionys 
demokratai ministeriai visi vir
to kapitalistais, prisipirko dau
gybę nejudinamo turto Lietu
voj ir užsienyj. Pavyzdžiui, Pet
rulis, Karvelis. O kaslink Vil
niaus, tai ponas Gabrys kalbė
jai netiesų, melavai, kad tau
tininkai prarado jį, nes aš bu
vau tuo laiku Vilniuje ir gerai 
žinau tų visų Vilniaus padėtį. 
Tautininkai su Šleževičium vi
si veikė kiek galėjo, kad Vil
nių apginti nuo Želigovskio 
bandos puolimo, bet Lietuva 
tuo laiku dar buvo persilpna, 
bejiegė, kad apsiginti nuo ge
riau suorganizuotos lenkų ka
riuomenės. Kitas dalykas, -tai 
tas, kad dabartine Lietuvos kri
kščioniškoji kunigų valdžia, 
paskelbdama Nemuno atidary
mą dėl plukdymo iš Lenkijos 
medžių pražudė Vilniaus atga
vimą Lietuvai^ Vilnius bus at
gautas tik jeigu Lietuva Vil
niaus atgavimo ieškos ne per 
Romą, Franci jų ir ne per Ang
liją, bet per sovietų Rusiją ir 
per Berlinų”.

1*o šilų mokytojaus išsireiški-Į 
mų kilo delnų plojimas 
dar gavęs žodį, aiškinosi 
jis tuo laiku,

Sveikatos Dalykai
KURTUMAS

išimtiNiekuomet nemėgink 
iš ausies vaško su kitu daiktu, 
bet tik su minkšta skepetaite. 
Įsakyk vaikams nieko nedėti j 
ausis^—guzikai, žirniukai ir ki
ti maži dalykėliai daug sykių 
yra buvę kurtumo priežastimi. 
Jei koks gyvūnas ausin įsigau
na, reikja mėginti jį išplauti su 
šiltu vandeniu; jei taip nesise
ka, tuomet reikia kreiptis pas 

.gydytoją. Jei liežuvėliai nesvei
ki, arba adenoidų buvimą paro
do per nosį kvėpavimas, reikia 
eiti pas gydytoją ir pasiduoti 
išegzaminavimui; visus nesvei
kumas reikia prašalinti. Jei au
sis pradeda skaudėti, ir kurtu
mo ženklai pasirodo reikia kuo- 
greičiausiai teirautis pas gydy
toją. Tuojaus gydant, galima 
išvengti visiško kurtumo.

Kada kalbama apie ausis na
tūralu manyti, kad kalbama tik 
apie tą ausies dalį, kurią mato
me ir kuri apart buvimo geros 
vietos dulkėms kolektuotis taip 
pat suima ir balso vilnis ir per
neša jas i vidurines ausies da
lis. žinojimas musų girdėjimo 
aparato nematomų dalių kon- 
strukcijos pagelbės suprasti, 
kas atsitinka, kuomet ausis pra
deda skaudėti ir kokios yra kur
tumo priežastys.

Apačioje centralio kanalo, ku
ris eina į ausies vidų, yra iš
tempta pievele, kuri iš išvaiz
dos ir iš darbo vadinama au
sies bugnu. Užpakalyje šio būg
no, yra vidurinė ausis, kurioje 
yra keletas mažų kaulelių ir jie 
taip sutvarkyti, kad kuomet vie
nas juda ir kiti juda. Vieno kau
lelio viršūnė siekia ausies būg
ną iš vidaus.

Kas tik neleis tiems kaule
liams liuosai judėti, arba au
sies būgno su trūkimas, ar išp
laukimo ausies kanalo užsikim
šimas bus priežastimi girdėji
mo netekimo, daugiau ar ma
žiau, priklausant ant kiek susi- 
(rukdys -balso vilnių perneši
mas.

Išlaukinis ausies kanalas turi 
daug vaško. Jis suima dulkes, 
ir mažus gyvūnus, kurie įsigau
na į ausį.

Špilkų, krapštukų, degtukų ir 
kitų aštrių dalykų niekuomet 
nereikia į ausį dėti, kad tuomi 
iškrapščius vašką, nes taip gali- 

. Gabrys Ima perduti arba kaip nors au- 
Jei pasiro- 

kuomet lenkai do reikalas ausį išvalyti, reikia

daryti su minkšta šlapia skepe
taite, susukta smailiai.

Kartais tėvai mano, kad au
sies skaudėjimas yra vaikų pa
prasta liga ir gamtai duodama 
progos tai atitaisyti, kartais 
įlašinant šilto aliejaus, kad tuo- 
mi skausmą sumažinus. Daug 
protingiau yra pašaukti gydyto
ją, kaip tik ausis pradeda skau
dėti. Skausmas ausyje su 
karščiu ar be karščio reiškia 
kokį nors užsikrėtimą, ir užsi
krėtimas kartais gali būti labai 
pavojingas. Jei gydytojas atė
jęs randa, kad ausies būgnas iš
tinęs, jis praduria jį, kad išlei
dus skystimams ištekėti. Jei 
jis to nepadarytų, ausies būgnas 
pats truktų ir ta ausimi dau
giau nebūtų galima girdėti.

Kaip galima kurtumo išveng
ti? Nuo vidurinės ausies į 
gerklę siekia maža triubelė va
dinama Eustachian Triubele. Ji 
įleidžia orą į vidurinę ausį, kad 
oro spaudimas ant ausies būgno 
butų vienodas iš abiejų pusių.

Jei liežuvėliai ir gerklės pie
velė apie tą triubele yra svei
kam stovy, vidurine ausis neuž- 
sikrės. Bet jei liežuvėliai ne
sveiki ir adenoidai auga ypač 
prie pat triubelės, galima leng
vai ausį užkrėsti ypač tuo laiku, 
kada žmogus turi šalti nosyje ir 
gerklėj. Vidurinės ausies už
krėtimas daugiausiai atsitinka 
tuojaus po sirgimo tymų, skar
latinos arba kitos ligos.

(FLIS)

Nesirgkite ši? žiem?
Sveiki ir*gerai minanti žmonės la

bai retai kuomet pagauna slogas, ko
sulį ir kitas panašias ligas. Gera 
sveikata reiškia stiprumą atsilaikyti 
prieš ligų perus. Tuo budu, vaikai, 
kaipo taisyklė, žiemos'laiku, greičiau 
pagauna slogas.

Oro permainos ir nuolatinis sudė
jimas viduje žiemos laiku abelnai la
biau susilpnina vaikus ir suaugu- 
s’us. Stiprumą teikianti pasimankš- 
tinimai vasaros laiku, prašalina ne
veiklumą ir subliurimą, kurie yra ne
geistini dėl užsilaikymo geroje svei
katoje. Stiprumas, vikrumas yra tik
ras apsisaugojimas nuo ligų perų.

Kaipo šaltinis dėl budavojimo stip
rumo ir apsaugojimui nuo ligų, me
dicinos autoritetai suranda, kad 
cod-liver aliejus yra labai geras to
nikas. Per metų eilės tūkstančiai gy
dytojų užrašo savo receptuose cod- 
liver aliejų, nes jie yra 
tikru gerumu.

Daugelis tonikų tiktai 
skonį”, bet neturi jokio 
roo dėl silpnos sistemos, 
kai turi tokį nemalonų 
jų negalima Įduoti vaikams. Šcott’s 
Emulsion, prirengtas per Scott & 
Bowne iš Bloomfield, N. J., sakoma, 
kad yra sujungtas su vitaminais iš 
gryno cod-liver aliejaus^ su “lengvai 
vartojamu” skoniu yra labai geras 
visuomet laikyti ant lentynos prie 
šeimynos gyduolių.

Dabar yra laikas apsaugoti save 
ir savo šeimyną nuo žiemos ligų. 
Vartodami Scott’s Emulsion sustip- 
rinsit vaikų sveikatą ir gal sutau
pysite gydytojo bilas. Scott’s Emul
sion galite gauti visuose vaistinėse.

(Skelbimas)

įsitikinę jo

turi “gerą 
maistingu-
Kiti toni-

skonj, kad

DAKTARAI TVIRTINA, 
KAD PAGELBSTI DEL 

NUVARGUSIU IR
NIEŽINCIŲ KOJŲ.

I •
“Kombinacija terpentino, kumparo 

ir menthol suteikia didžiausią pagel- 
bą dėl kojų trubelių”, tvirtina šis gy
dytojas. “Šios geros gyduolės yra 
sujungtos teisingoje apŠtyjc j Tur- 
po — Terpentino Ointmentas”. Pa- 
sitikrinkit su juo šį vakarą. Karš
tis, uždegimas ir niežiejimas praša
linamas iš sykio. Greitai oda pasi
daro minkšta ir sveika, sutrinimai 
nuo kojų dingsta ir jūsų kojų trube- 
liai prašalinami. Niekas negali susi
lyginti su šiomis trijomis sujung
tomis gyduolėmis kurios sujungtos 
j Turpo. Del persitikrinimo reika
laukite DYKAI slovikėlj. Adresuo
kite The Gles.sner Company, Find- 
lay, Ohio. Be jokios atsakomybės. 
35e ir 70c slovikčliai parduodami vi
suose aptiekose.
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* Oulbransen Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreįškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 j savaitę.

Baniutykite pas

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St.
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Pasikalbėjimas 
dviejy draugų

Sveikas drūtas Jonai! Ko

Lietuvių Rateliuose.
Dar vienas "Open Fonini”

taip užsimųstęs, kad nė mano 
delnos nematai? O gal piktas?

-----Piktas! Nu, ne, bat taip 

iš tiesų užsimočiau, kad nė 
tamstos nephtėmijau. Apie ką 
tu, Jonai kalbėjai?

—Nu, ve, apie Ghicagos biz
nierių gabumą ar godumų ir 
niekaip sau negalėjau išsiaiš
kinti. Kų tik sugrįžau iš kapi
nių. Graborius Badžius laido
jo mano draugų. Jo automobi
liai visi gražus, kelyje negru
os, kaip kitų; karavanas nau
jausios mados; patsai patar
nauja žmonėms taktiškai. Gra
bas puikus, geležinis, o užmo
kėjo tiktai $175; o juk aš pats 
mokėjau kitam už toki pat gra
bų $350. Keistas dalykas... 
kaip muštai, taip vis išeina, kad 
graborius Kadžius nėra plėši
kas. Jam rupi, kad* našlė grį
žus iš kapinių turėtų ką valgy
ti su vaikučiais.

Mes visi privalėtumėm rem
ti gerą žmogų.

—Nepaųiiršk, drauge, kad 
jis atidarė musų parapijoj ant 
Bridgeporto ofisų pono Pavla- 
vičiaus name.

—Iki pasimatymo, Jonai. Ki
tų sykį pasakysiu tau žingei
desnių .dalykų apie musų gra- 
borių Badžių.

OFISAS ,
668 W. 18th St.

Teleplione Ganai 6174 
SKYRIUS

3238 So. Halsted St.
Teleplione Boulevard 10G3

Advertisement

Visuomenės Darbo Sąjunga 
rengiu dar vienų “Open Fortim” 
prieš pvadeniant visų eilę 1’. 

Giigaičio paskaitų* Tai bus 
paskutinis “Open Forum” prieš 
tas paskaitas. Jis bus ateinan
tį sekmadienį, kovo I I d., ly
giai 10:30 vai. ryte, Liet. Au
ditorijos mažojoj svetainėj.

Tema ir šio ‘‘Open Forum” 
bus labai įdomi ir svarbi? lie
čianti prasikaltimų priežastis, 
būtent: “Kas gimdo krimina
listus aplinkybės ar paveldė
jimas?” Referentais šiuo svar
biu klausimu bus inž. K. Au- 
gustinavičius ir I)r. A. J. Ka
ralius. Abu yra tvirtai nusista
tę savo nuomonėse', vienas — 
kad aplinkybės gimdo krimina
listus, o kitas - kad paveldėji
mas, tad nėra abejonės, jog 
jiedu tą klausimų išgvildens 
nuodugniai, o klausytojai, iš
klausę abiejų nuomones, galės 
padaryti savo išvadas ir savo 
nuomonę svarstomuoju klausi
mu išreikšti.

Visi tad kviečiami ateiti į 
sekmadienio “Open Forum” ir 
pasiklausyti nagrinėjimo šiof 
opaus klausimo. Ypač tai svar
bu tėvams, kurių vaikai tan
kiai “nuslysta” ainio siaurojo 
kelio: svarbu bus jiems suži
noti kodėl jų vaikai tai padaro, 
kame yra kaltė; o tai žinant 
bus galima ir tų blogumų ban
dyti taisyti. —B.

H aciiic tu.u Auanuc rnoiuj

Senor Salvaclor Castrilio nau
jasis Niearagua ambasadorius 
Amerikai.

gėjas buvo ponia S. Gužienė ir 
p-ia P. Daraskienė. Jos sukvie
tė apie 50 viešnių ir svečių ir 
puikiai-mandagiai tvarkė puo
ta. .

‘‘Ponia Karbauskienė su Ony
te Bartus buvo išėjusi į “Tivo- 
li”, o kai pagryžo, rado pilnus 
savo ruimingus kambarius sve
čių.

‘‘Tai buvo didelis misis teboji-

tai ten kiemelyj skaisti merge
lė, kai rožė raudona ir meilu- 
tčle kai alkanam duona, šienelį 
griebia.

“O mergyte kai išvydo ber
nužėlį, už berželio užsitraukė, 
skepetaitę užsismaukė už vei
delio savo.

“O mergytė nesislėpki, pa
žiūrėk } mane! Kai išvystu vei

dą tavo, man širdelė atsigavo. 
Pasakyk tu man Onytė: ar anio- 
las tll, ar mergytė? — Ko vei
deliai tavo rausta? Ar tu pie
nu prausta?

Mrs. Ona M. Karby”.
Poezija, matote, puiki. Ji 

parašyta buvo dąug ilgesnė, 
ale reporteris pasivėlino sau 
trumpinti, paliekant geriausius 
ir gražiausius sakinius.

lai, matote, buvo didelė puo
ta, tai nepaprasta “surprise 
party”. —Reporteris.

(Tąsa aot 3to piasl.)

Pranešimas moterims

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoju Alpine. Violet, X-liay

DR. VAITUSH, O. D

Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas
Daug tūkstančių žmonių kasmet mir 

žtn nuo žalčio pasekmių. Viena pncumi 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis. daly 
kus rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Tas būdas yra Hill’a Cascarn-Rro- 
midcŲuinine. Jis kas žiemą sustabdo 

♦milionus šalčių — j 24 valandas.
Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok šal 

tj pribaigti, o sulaikyti gripų. Niekas 
dar nerado geresnio būdo. Vijose aptio- 
koše gaunama.
Tikrai Gauk

Ghicagos moterų draugijos 
ir pavienės moterys jau darbuo
jasi, kad pasekmingai įvykdin- 
;i parodų moterų rankdarbių, 
kuri atsibus balandžio 17—21 
ld.» 666 Uikę Shore Drive.

Lietuvės moterys yra pasiry
žusius surengti dailiausi ir in- 
eresingiausį lietuvių skyrių iš 
/isos parodos ,su pagelba visų, 
kurios atjaučia musu tikslą.

Vienas iŠ svarbiausių prieš 
parodų susirinkimų įvyksta ko-

gėjo ir sveikino kiekvienų.
“Paskui buvo gardi vakarie

nė. Ponia M. Atkočiunienė visų 
vardu pasveikino ponių Kar- 
bauskienę, o pastaroji manda
giai padėkavojo. Vakarienė bu
vo nepaprastai gardi, o dar ir 
šampano ir vynučio buvo. Po 
vakarienei buvo įteiktos poniai 
Karbauskienei dovanos.

“Kurie dalyvavo puotoje bu
vo beveik visi Naujienų rėmė
jai, net iš kitų miestų, kaip tai: 
\Vaukegan ir Springfield, III.

4 “Barčus”.
Kita korespondentė rašo ang

liškai ir sako, jog .viskas buvo 
gerai- O ponia Karbauskienė 
net poezijų rašo:

“Sūneliai mano, gerieji mano, 
ko nedirbat šiandien, ko tingi
niaujat? — Mamyt, motut, ina-

........... ...............................

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambuląnsai

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

1646 W. 46th S't., Chicago

$107
Tiesiog j Klaipėdą 

klesti
BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
6 Balandžio, 18 Gegužio, 

17 Liepos
IR SPECUALfi EKSKUR
SIJA J KLAIPĖDĄ 27 BA

LANDŽIO LAIVU 
“LITUANIA”

Užsisakykite vietas šių išplaukimų
$181 Abi Pusi

Trečia turistinė klesa (bu
vusi antra klesa), tiktai $10 
virš kainos paprastos 3-čios 
Liesos vienpus, $15 abipus.

Jeigu norit važiuot
I LIETUVĄ

Pasiteiraukit ir važiuokit
Baltijos Amerikos Linija

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

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

Viršui bruko
Valandos: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

iki 9:80. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phune Canal 0464

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

J, F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tol. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK S AU DOVANAS 
DYKAI D EL JŪSŲ -

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.

Kaina 30c

CASCARA > CHININE
Raudona Dėžė su paveikslu

karą, Mark \Vhite Sejuare s ve
ninėje. Visos moterys ir mer

ginos, kurios įdomauja šia lie
tuvių moterų išdirbinių paroda 
vra kviečiamos dalyvauti šia
me svarbiame susirinkime.

Komitetas.

Privačiu gyvenimo

LIETUVIŠ AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą, kuria 

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

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

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.

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

yra 
per

PIANAI
Del tobulumo .savo balso 

•pamylėti ir didžiai išgirti 
pagarsėjusius artistus ir muzi 
kos ekspertus. Vien tik su Kini 
bąli grojikliu pianu 
jiti gaidas teisingai 
geriausiai ištobulintą 
ziką.

Parduodam ant 
išmokėjimų

Jlte Pecpksfutnifme (ampamf

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdienę ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas

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 plakančius 

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

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų ?

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

sau ar kitiems.

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

Naujos nupigintos kainos ten ii at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $2Qč 
iki $215, j Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
Ir būti metus, paskui be kliūčių grįžt 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
P1TTSBUKGH, AKABIC siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė. •

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

Kreipkite. prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

197 «<» St» Chicago, UI.
■■■■■b****-

nuofikiai
‘‘Surprise Party” p. Onai 

Karbauskienei

galite gra- 
ir girdėti 
piano mu-

lengvų

Kada tai, nelabai senai, bu
vo labai šauni puota, apie ku
rių Naujienos gavo net tris ko
respondencijas. Tuoj puotoj; sa
ko, dalyvavo daug Naujienų 
rėmėjų — lik gaila, kad vy
riausio Naujienų reporterio ne
buvo.

Štai originalai, aprašantys 
puotų:

“Sukatos vakare, 27 d. va
sario, buvo surengta nejučių 
puota poniai Onai Karbauskie
nei. Puotos sumanytojas ir ren-

thvmtraphs. IVuits. 
aad teatrai ItosveMd Cu*4»

PIANŲ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir d ratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

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

Vardas

Adresas

Miestas..................................State.............
Išpildyk ir siųsk Naujienoms
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DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimti moty 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 jie1 gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagalba.
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 tah, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dcarhorn 
St., kampas Monroe S t., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 381h (hi.«f, UI.

Garsinkite Naujienose



Ueiuviii Baieliuose.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Iš Birutės
Aiuo tarpu pas birutiecius ei

na smarkus prisirengimas prie 
perstatymo muzikalės komedi
jos “Surprise Party”, kovo 21 
d. Komp. A. Vanagaitis beveik 
kas vakarą treniruoja chorą 
ir lošėjus, lai bus pirmų kar
tą chieagiečiams pateiktas toks 
juokingas ir su tiek daug links
iu ių dainų vaidinimas, 
kini paimti iš 
vių gyvenimo, 
jo, paruošė ir

uoti- 
Ainerikos lielu- 
Visku surankio- 
inuziką pritaikė 

Kas matė A. Va
nagaitį lekiant scenoj ir girdė- 
jo jo (lamas dainuojant, tas vi
sados pamatė kų nors naujo. 
Taip pat ir atsilankiusieji 21 
d. kovo j (ioodmano teatrą pa
matys daug naujo. Pats teatras 
yra vienas iš geriausiai įreng
tų, visai naujas, lengvai suran
damas prie Art Instituto,' 
Monroe St., tiktai vienas blokas 
j rytus nuo Michigan avė.

Iš Joniškiečiu 
susirinkimo

Briįu- 
ir nuosakiai l>e- 
K. reikalus, po 

valdyba ir komi-Į

Vasario 28 d. įvyko Joniš
kiečių Kliubo susirinkimas Ci
cero. Susirinkimą atidarė pirm. 
A. Brijunas. Nutarimų raštinin
ku buvo pakviptas 
nas. B imtai 
svarstant J 
eilini išdavė
tetai raportus. Pasirodė, kad 
praeitas J. K. draugiškas vaka
ras, kuris buvo surengtas dėl 
vieno joniškiečių Valparai-' 
so moksleivio T. Misiaus nau
dai davė pelno $51.25. F. Mi
šinį pribuvus į pabaigą 
rinkimo, tie pinigai buvo 
duoti pačiam moksleiviui Į

per- 
ran-

buvo renkama val
ius metams. Pir- 

Butautis, 
.1. Brijunas,

A. Briįunas,
J. Pauga.
K. susitvėrė, 
darbu antrą

Tolinus 
dyba sekant 
mininku išrinktas J. 
nutarimų rast. — 
finansų rast. — 
kasos globėju

Ners nesenai J- 
bet labdaringu 
kartą pasirodė chicagieČiams ir 
visiems darbininkams. J. K. 
pačioj susiorganizavimo dienoj 
sušelpė vieną iš joniškiečių naš
lę su našlaičiais didele auka. 
Dabar sušelpė Valparaiso moks
leivį b'. Mišių. Poliaus J. K.t 
žada prisidėti ir prie pačių Jo-, 
nieškiečių — pastatyti teatrą 
ir susirinkimams svetainę Jo-j 
nišky. Jonišky dabar yra susi
organizavus kooperacija iš pir
meivių žmonių. Mat Jonišky 
dabar kaip miesto, taip ir val
sčiaus valdžia yra pirmeivių 
rankose. Valsčiaus viršaitis yra 
liaudininkas V. Jankus, o jo 
pagelbininkas yra P. Brijunas 

cliicagietis, nuo socialdenio- 
Tad tokioms aplinky- 

miestas davė že- Fcriuoti kaipo
kratų.
bėms esant, 
mę dykai dėl pastatymo namo, 
kur butų galima laikyti teatrą

PRANEŠIMAS

JULIUS VVELIčKA
Namų Būdavo j i mo Kontrak- 

torius.
Lietuvių Kriaučių Skyriaus No. 269 

A. C. VV. of A. mėnesinis susirinki- 
hndavniimn roik ibiiu mas ivVks P^tnyčioj, Kovo (March) Dutiavojimo reikalais J2 7:30 val vak> 1564 N>
kreiptis i Robey St. Yra daug svarbaus dėl

So. Maplowood Avė. apsvarstymo, taipgi visi nariai kvie- 
rn i r» ui- Čiami dalyvuut.Tel. Republic 3769 A. M. Kadsel, Rašt.

Persikėlė į kitą vietą.

meldžiu
6634

- ■ | . .......................................

ir susirinkimus. Tuo darbu Jo
niškio pirmeiviai labai yra su
sirūpinę, ik s tam yra reika
linga finansinė parama. Tad 
jie ir kreipias į J. K. Ameriko
je, kad prisidėtų prie pastaty
mo šitos kultūrinės įstaigos Jo
nišky. Gavę iš ministerijos pa
tvirtinimą, jie prisius mums 
kooperacijos serų su užtikrini
mų, kad mes gausime pirkda
mi šėrus iš jų K) nuošimtį ii 
už dešimties metų jie žada su
grąžinti visus musų Įdėtus pi
nigus. Tad šitą jauną labdary
bės ir kultūros įstaigą .1. Kliu- 
has, aš tikiu, neatsisakys pa
gelbėti saviems draugams 
Jonišky, kurii taip pat rūpinas 
labdarybės ir kultūros darbais.

Be to, aš tikiu, kad geros 
širdies žmonės taipgi prisidės 
prie šilo, prakilnaus darbo. 
Svarbiausiu prisidėjimu butų, 
kad visi joniškiečiai susispiestų 
į tą kultūringa įstaigą Jo
niškiečių Kliubą, kuris yra pri
einamas Visiems: $1 Įstojimas, 
10 cėntų mėnesinių duoklių.

Jei kuriam svarbus šilas Jo
niškiečių darbas, meldžiu atsi
kreipti prie kliubo valdybos.

—Joniškietis.

Vakar P. Grigaičiui pa
daryta operaciją

“•Naujienų” redaktoriui, P. Gri
gaičiui, operaciją: išėmė ton- 
silus. Opi raci ja gerai nusisekė 
ir manoma, kad P- Grigaitis

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.03?

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

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrų darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerj paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė-

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt jj

tumėt juos į banką ar smilką?
Naujienų. Spulka.

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

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kai]) greit < 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

su sekretorių 
, o nuo jo su
dauginsi* jūsų

nori būti nariu Chicagufe 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašalpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goje. Į šitų Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
luitas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 8 pašelpos skyriai ligoje: $6. 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašclpa išmokama gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
ti] amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmamos ir Čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar-

> pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpimams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šitą Draugijų 
galite paduoti prašimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
rankumo galite kreiptis j žemiau 
pažymėtas vietas kuriose gulėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus Įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją-* 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas. 3210 S. Halsted 
Street.

LSS VIII Rajono valdybos cxtra 
sii.sirirfkimns bus ketverge, kovo 11 
dienų. Naujienų name. Visi nariai 
prašomi boti, yra svarbių reikalų.

—Organizatorius.
Open Forum temoj: Kas gimdo 

kriminalistus — aplinkybės ar pa
veldėjimas? — bus sekmadieny, ko
vo 14 <1., 10.30 v. ryte, Lįet. Audi
torijoj , (mažojoj svetainėj). Refe
ruos inž. K. Augusiinavičius ir Dr. 
A. J. Karalius. Paskui diskusijos. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Visuomenės Darbo Sąjunga.

PRANEŠIMAI
Teatrališkas Kliuhas “Lietuva" 

laikys savo mėnesinį susirinkimų 
ketverge, kovo ll d., 8 vai. vakrtl’e, 
Davis Siiuare Purk svet.

Rašt. H. 1.
“Jaunosios Birutėm” repeticija 

įvyks šiandie, 8 vai. vak., Mark 
Whjte Sųtiare svetainėj.

— Valdyba
■ ■ ■ ■

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Liudviko Jurano ir 

Juozapo Gindvilio. Turiu svarbų rei
kalą. Patys ar kiti pažjstantieji, ma
lonėkite duoti man žinią per laišką 
arba

man žinią per laišką 
asmeniškai.

A. ZARORSKIS
5127 So. Art esi a n A ve. 

Chicago, UI.

APSIVEDIMAI
PA.JIEšKAU merginos ar našlės 

apsivedimul, nuo 35 iki 45 metų. Aš 
esu 45 meti] divorsuotas. Aš esu 
amatninkas, turiu savo biznj. Mergi
nos ar našlės 
džiu prisiųsti 
grąžinsiu ant

noriu be vaikų; ir mel- 
savo paveikslų, kurį 

pareikalavimo.
L. O.

knrj

8745

So.
Houston Avė.
Chicago, III.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario Tint North 

Stde. Būti; gerai prie Humboldt Park 
ir kad butų apšildomas. J. P. V., 6535 
So. Washtenaw Avė.

IVANUS SKELBIMAI
DASTATOM anglis Southern Illi

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

PIRKIT PLUMRINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI? 35% 

Mes Darduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Phimbing Supply Co„ 
1637 VVest Division SU 

netoli Marshfieid

BAGDONAS BROS.
MOVING. EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS’ 
Long distance handling .

Turime daug metų, patvrimų.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 34(18—Blvd.*76»*7 office

JEIGU NORITE TURĖTI
Gero Aliejaus 
Del Vartojimo

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

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

Pašaukite telefonu LAFAYETTE 
9780 — 8700.

American Fuel Oil & 
Gas Corporation 

3711 So. California Avė.

) 1,1 .....................
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTLNG 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierų, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

STOGDENGYSTfi
Jusli stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $1. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndale 0114.

Tel. La f ay et t e 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTIJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards 6062

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, DeMkate- 

J ssen, Restauran- 
‘ Ken(lžių, Be-

kernių. Musų 
specialuinas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 S'o State St.

NAUJIENOS, Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų 
dėl pardavinėjimo' augštos 
klesos suh-division žemę. 
Vietos turime pilnam arba 
dalinam laikui. Suteiksime 
pilną koperaciją.
SHEKLETON BROTHERS

1508 N. Crawford Avė.

REIKIA DARBININKŲ
' MOTERŲ

REIKALINGA moteris ar merginu 
dirbti namų darbų. Su guoliu ar be 
guolio. Maža šeimyna, nereikia skalb
ti. Pastovus darbas, gera mokestis.

Atsišaukite
DRY GOODS STORE 
3356 So. Halsted St.

Tel. Blvd. 2781

REIKIA jaunos merginos, veiter- 
kos. Nemokančią išmokinsiu. 1654 N. 
Robey St., Tel. Hermltage 3737.

REIKIA DARBININKŲ
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.

NUOLATINIS LAUKE DARBAS 
ABELNA ALGA $35 | SAVAITE 
VYRAI su patyrimu arba be pa

tyrimo virš 21 metų amžiaus, kurie 
kalba ir rašo angliškai. Dykai mo
kykla važinėjimų instrukcijų. Vie
los vakarų pufėj, šiaurėj ir pietuo
se. Atsišaukit.

57 E. 21 SI. arba Room 1108 
108 S. La Šalie St.

REIKALINGA^ Vntrarankis duon
kepys. 10754 Perry Avė.

REIKIA stiprių ir patyrusių dar
bininkų j geležies atkarpų jardą. At
sišaukite tuojau. A. Blackstone, 853 
W. Lake Street.

REIKIA gero vyro prie No. 1% 
žirklių, geležies atkarpų jarde. Apex 
Iron X Metai Co., 3505 Shields Avė.

REIKALINGAS barbens, katras 
moku savo darbą gerai. Naujienų 
Skyrius, 3210 So. Halsted Street, 
Bos No. 33.

AUTOMOBILIAI

Tikras Sutaupymas
dati- 
viso-

Jus galit sutaupyti $200 ar 
giau čionai ant vartotų karų 
kių rušiii ir tuo pačiu laiku įsigyti 
atsakanti ir populiarų karą labai 
lengvais išmokėjimais, įskaitant su
degimų, |)avogiinų apdraudų.

Kiekvienas karas žvilga ir švarus, 
taip kaip naujas, naujausių mode
liu PRIE KIEKVIENO SUTEIKIA
ME NAUJO KARO. GARANTIJĄ.

Pasižiūrėkit į šitų surašą. Mes 
parinkome tiktai keletu iš musų 
stako 60 augšlos rųšies vartotų ka
rų, kad pamatytumėt kokius mes 
užlaikome karus pas save. Atsimin
kite, kad jus galite uždirbti tikrus 
pinigus ir tuo pačiu laiku numirk
ti iš atsakančios kompanijos mies
te Chicagos. r

Dodge Roadster kaip modelis 
llaynes Sport 1923 
Chrysler 6 Touring 
Cadillac 57 Roadster
Dodge Goupes 1923 ir 1924
Hudson Coach 1921
Maxwell Club Seda n 1925
I/jather tiphol. Bali tajerai
Maxwell Sodan 1925. Dueo užbai

gimo, balloon tajerai
Chrysler 4 Coach 1926

Marmon 34 Touring
Packard (> coupe 1923

Studebakcr Touring 1924 
Dodge Tourin« .1024 
Chrysler 6 Coupe 1925
Nash touring, 1921, dengtas, pilnai 

prirengtas.
Esscx 4 Coach 1924
Ford Coupe 1924
Chrysler Roadster 1925

Burnstine Motor Sales
Chicagos didžiausi Chrysler 

pardavėjai
“TAI PADARĖ PATARNAVIMAS”
Michigan Avc. prie 25th St.

Atrforn vakarais ir nekėlioj

RAKANDAI
BARGENAI

Pardavimui išmuštas parloro se
tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setus, 9x12 karpetas, limnpos, ra
šymai stalas, 6 lubų radio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drexel Avenue
Tel. įlydė Park 7186

JAUNA pora parduoda puikius 5 
kambarių rakandus pigiai, vartoti 4 
mėnesius, šilkinis* mohair parloro se
tas, 2 riešutiniai miegruimio setai, 
valgomo kambario setas, bufetas, 
įtampos, kaurai, eonsole fonografas, 
paveikslai, veidrodžiai, dalimis. 3438 
Broadway N. 2 ppt. Buckingham 5585

PARDUŲDAME labai pigiai 5-kių 
kambarių puikius rakandus, kaip 
naujus; 3 šmotų parloro setas, 2 
miegamo kambario setai, grojiklis 
pianas, radio, 7 šmotų valgomo kam
bario setas, kaurai, lempos ir daug 
kitų dalykų. Pigiai — dalimis.

1611 W. 551h Street

PARDAVIMUI
TURIU parduoti tuojau iš prie

žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklj pianą už $150, yra 
75 rolenai ir benčius, $50 cash ir
po $10 j mėnesi.

V1ALAITIS 
6512 So. Halsted St. 

/ s- 1-mos lubos
■ ■■ — ...........

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

DIDELE dirbtuvė baigiu dideli 
išpardavimų naujų, sempellnių, bis- 
kį vartotų grojikiių pianų ir fono
grafų; atiduosime juos už 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 Ūpright Pianų 
po $29. Išmokėjimais, $5 įmokėti 
ir po $1 j savaitę laike šio išpar-j 
davimo. National Piano Stores, Ine.! 
2332 \V. Madison St.

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

24 KAMBARIŲ hotelis, geroje vie
toje pavieniai kambariai ir išren- 
duoti, garo šiluma ir elektra, lysas 
kai]) norit, 1140 W. Madison St.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių, 
cigarų ir kitokių dalykų štoras. 

•1613 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI saliunas, Bowling 
alleys. šokių svetainė, 5 metų lysas, 
2102 St. Charles Rd., Bellvvood, III. 
Phone 3812 Bellwood.

PARDAVIMUI dvi bučernės, vieną 
galima pirkti ir su namu arba mai
nymui į private namų; abidvi vietos 
yra vieno savininko, nėra konkuren
cijos, per ilgus laikus biznis yra da
romas, abudu bizniai randasi ant 
Bridgeporto, didžiausio lietuvių kolo
nijoj, rtepamirškite yra bargenai. 
Priežastis, einama j kitą biznj. Atsi
šaukite 3151 So. Halsted St. A. Z. 

’Michiulis.

PARDAVIMUI 2 storai, vie
nas iš dviejų cigarų, cigaretų, 
nesvaiginamų gėrimų ir t. 1a 
Priverstas greit parduoti.

2491 Archer Avenue 
1707 So. Halsted. St.

PARSIDUODA grosemė, smulkių 
daiktų krautuvė ir mokykloms reik
menų. Nėra kito panašaus biznio ap
link. 600 W. Garfield Blvd.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI

Keturių pagyvenimų mūrinis na
mas dėl mainų. Atsišaukite kas tu
rite bučernę; namas gerame stovyje, 
“Al condition”. Prekė $11,000, ran
dasi ant Bridgeporto; nedaro skirtu
mo kur bučernė randasi.

2-jų šeimynų naujas namas po 5 
kamb. ant cementinio fundamento ir 
pamūryto dėl augšto beizmento, pui
kiai įrengtas, graži išžiuYa iš lauko. 
Randasi Brighton Parke, j mainus 
kas turite bučernę ar grosernę atsi
šaukite: Michiulis, 3151 S. Halsted St.

TURIU atiduoti parinktą biznio 
lotą prie sekcijos linijos, reikia tik
tai $800 cash.

NAUJIENOS, Box 702
PARDAVIMU? labai gražus 2 ap- 

artmentų namui lotas, du blokai nuo 
clevatorio, $400 cash, galit pradėt 
veikt. NAUJIENOS, Box 7O3.\

PARDUOSIU savo du po 30 pėdų 
lotus pačiame vidury Hai-vey, III. už 
$380. Dalj jmokėti. NAUJIENOS, 
Box 697.

PARDAVIMUI per ąavinin- 
ką didelis lotas, geroje apie- 
linkėje, gera transpirtacija, ne
toli mokyklų, bažnyčių, krau
tuvių. Parduosiu už $275.

NAUJIENOS, Box 698
• TURIU parduoti iš priežasties li
gos savo lotą geroje lietuvių kolo
nijoje, atiduosiu už $210, išmokėji
mais. NAUJIENOS, Box 699.

t .......... ..
PARDAVIMUI kampinis lotas au

gančioj kolonijoj, gera transportaci- 
ja. Didelė proga kainų kilimui. NAU
JIENOS, Box 700,

PARDUOSIU .savo 30 pėdų lotą, 
geroje lietuvių kolonijoje, netoli trun- 
snortaeijos, vertus $500, atiduosiu už 
$225, nes išvažiuoju iŠ miesto. NAU
JIENOS, Box 701.

NAMAI-ŽEME
Boom - Boom - Boom

$12.50 — $12.50 — $12.50
Tiktai pagalvokit, $12.5(1 už pui

kų vasarinių resorlų lotų 25yl25 
pėdų, netoli Delis, VVisconsin, su 
gražiu community namu. Taipgi 
įskaitomos visos išlaidos už ab
straktus ir kitus dokumentus, dėl 
aprubezioto skaičiaus žmonių, ku
rie atsiųs teisingi] išrišimų iš se
kamų raidžių SICSINONVN, kuomet 
jas gerai sudėsite, jos sudarys žo- 
dj didžiausių vasarinių resorlų val
stijų visoje šalyje.

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Bos 693

- ------- ----- - . -i i r _ * *

PARDAVIMUI nauja muro, 6 kamb. 
bungalovv, garu šildoma, kieto med
žio išbaigta, 30 pėdų lotas. $3,000 
įnešti, o likusius $50.00 į mėnesi. 
Vienas blokas nuo Kedzie Avė. 
mokyklos, bažnyčios ir štorų.

Savininkas
5223 So. Savvyer Avė.

arti

KAM MOKĖTI UENDĄ
Jus galite turėti savo locną namą, 

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

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

DIDŽIAUSI PROGA
Kurie norite pirkti bargeną, 

siduoda 6 flatų muro namas, gra
žioj apylinkėj, $3(1(10 pigiau, negu 
yra vertus, arba priimsim j maimiy 
mažesnį namų arba morgičių 
biznį kaipo pirmų {mokėjimų, 
reikalu kreipkitės pas 

A. GRIGAS. 
3111 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4899

par-

•ar

PARDAVIMUI 27 pėdų 
totas, netoli Michigan Avė. 
ir 120th PI., kaina $1,200, 
Reikia turėti $300. Atsišau
kite pas

J. J. LEWANDOWSKI 
11750 So. Michigan Avė.

2 FLATŲ medinis namas, 5—G, 
cottage iš užpakalio, rendų $86 mė
nesiui, kaina $6300, pusė cash. 
Lachford. Triangle 8020.

PARDUOSIU ar mainysiu 6 pa
gyvenimų muro namų į grosernę; 
namas yra ant 35 PI. Savininkas, 
8139 Vincennes Avė. Tel. Vineennes 
1143.

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

PARDAVIMUI per budavotoją ir 
savininkų 4 flatų namas, 2-4 ir 2-5 
kambarių, visi kambariai dideli. 3 
karų garažas, lotas 59X125. Labai 
augštos klesos namas, garu Šildo
mas, stikliniai miegojimui porčiai, 
ugnavietčs. knygynai, augštos rų
šies plumbingas, enameliotos įmū
rytos vanos. Didžiausis bargenas 
South Shore. Transportacija į So. 
Chicago labai gera, kaina $30,00(1, 
išmokėjimais. Tas namas randasi 
8127 Clyde Avė. J. M. Nickelson, 
7924 St. Umrencc Avė. Phone 
Triangle 8256.

12 FLATŲ naujas namas, randa
si 1 blokas nuo 79th St, 1 blokas 
nuo Ashland Avė. Kampinis namas 
ant 75 pėdų žemės. Pigiau negu 7 
sykius rendos. Galima pradėti su 
$15,000 cash, kitus pagal sutartj.

24 FLATŲ — 1 blokas' nuo 75th St. 
— 2 blokai nuo Halsted St., vienas 
gražiausių namų South Side, $25,000 
cash, kitus pagal sutartj, mažiau ne
gu 7 sykius rendų.

Matykit Mr. Heckel.
E. G. RENESCH & CO.

1738 W. 79th St„ Triangle 3252

PARSIDUODA 2 augštų #mūrinis 
namas. Elektra, gazas; maudynės. 
1739 So. Hatsted St., Box 696.

TIKRAS BARGENAS'
— PER SAVININKĄ

1
6 kambarių mūrinis bungalow — 
metų senumo, fu mace šildomas, 

moderniškas plumbingas, veidrod
žiai klosetų duryse, pleisteriotas 
skiepas, grįsti viškai, 2 karų 
Žas, suros, vanduo ir elektra, 
pamatyti, kad įvertinus.

2340 N. Melvina Avė. 
Columbus 8980

gara- 
Turit

SAVININKAS turi parduoti 
naują 6 kambarių murinę bun- 
galow, modemiška, karštu van
deniu šildoma, ekstra gerai pa
statyta. Ateikit pasižiūrėti. 2340 
N. Melvina Avė., Columbus 898>

6 APARTMENTŲ namas, sun 
parlorai, prie 51st St., skersai kelio 
nuo Washington Parko, po 5 ir 6 kam
barius, 4 karų garažas, rendų $9,660, 
cash $1.000. Apkainuotas mažiau 5’2 
sykių negu renda.

Fairfax 5884

KAS turite Brighton Parkuo
se dviejų pagyvenimų namų 
mainymui ant bungalow pir
mos klesos, bungalcnv randasi 
62-ros netoli Kedzie. Atsišauki
te M. & K., 3151 S. Halsted St. gjjj Madison St., Chicago. UI.

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prirengs 
jums darbų arhu patys galėsite eiti 
į biznj. Atsišaukite arba lasykite. 

'International Barber College, 672 and

Ketvirtadienis, Kovo 11, ’2G

NAMAI-ZEME
PARSIDUODA 3 šeimynų namas 

su 2 štorais, 3 garadžiais, vištinin- 
kas, didelis jardas. Namas staty
tas 1915 metais. Randos atneša per 
metus $1,344. Biznio vietoj. Kainą 
tik $9,500. Imokėt galima pusę su
mos. Taipgi parsiduoda bučernė ir 
grosernė tam pačiam name. Biznis 
išdirbtas per 10 metų. Parsiduoda 
todėl, kad buferis pirko hotelj. Kas 
norite turėt gerą gyvenimų, tai 
sinaudokite proga.

Taipgi reikalingas partneris, 
ras mechanikas, mokantis taisyti 
tomobilius. Aš laikau garadžių 
roj vietoj, galima daryti gerą biznj. 
\ GEO. MAC K

250 E. Main St., Frankfort, N. Y.

pa-

tre
lių- 
ge-

AUKSO KASYKLA

Biznieriai ir kupčiai, klausykite! 
Ant krašto ežero ir didelio kelio 
didžiausi sommer rezorlai, 13 bun- 
galow, fornišuota didžiausė salė 
dėl šokių, teatrų, taipgi ir kiti bil- 
dingai; kukne ir restoranlas ir vi
si reikalingi įrankiai dėl restoran- 
to dėl 200 žmonių. Taipgi randasi 
laivai, baras, pianas ir visi reika
lingi daiktai dėl bi/nio. Žemės ran
dasi 10 akečių ant pat krašto eže
ro. Vertės $50,000. Parduosim arba 
mainysiin ant tikros vertės prekės 
$35,000

M. ABRAMOVIČIUS
2015 So. Robey *St.

Chicago, III.

BIZNIERIAM PROGA
Kurie norite išmainyti biznį 
it 2 pagyv. naujo muro na
ci. Su reikalu kreipkitės pas

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas 5-6 kambarių, karštu 
vandeniu apšildomas. Porčiai ap
dengti, bungalow stogas. Parsi
duoda labai pigiai. Savininkas 
ant antrų lubų, 1613 So. 49th 
Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA dviejų aukš
čių mūrinis namas. Moderniškas 
2-5 kambarių. Arti parko, bula- 
varo ir mokyklų. Parduosiu pi
giai. “5526 So. Fairfield Avenue, 
2-ras augštas'

PARDAVIMUI namas beveik 
naujas, 5 flatai, 1 krautuvė, 
tinka dėl grosernės ir bučernės, 
įplaukų $280 į mėnesį. Atiduo
siu už $24,000.

5258 So. Union Avė.

PARSIDUODA naujas muro na
mas, štymu apšildomas, 4156 Archer 
ir Richmond, žiemių vakarų kampas. 
Viskas vėliausios mados sutaisyta, 
Storai, fialai ir ofisai ir garažius, 
dviejų aukštų, gražio biznio apiolin- 
kė. Matykite savininkų, antros lubos, 
užpakalyj.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 Sooth Kedzne A v®., 

Lafayette 6788

Mergišiai - Paskolos
Skoliname pinigus ant 

pirmų ir antrų morgičių 
6%, taipgi perkame kon
traktus ir antrus morgi- v • : 
C1US.

Del platesnių žinių 
kreipkitės

E. W. BAKS
Real Estate Co.

3146 So. Halsted Street 
Phone Blvd. 6775

MOKYKLOS
Specialės Kainos

Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nupiginta 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


