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Ragina Ameriką nu 
traukti santikius 

su Meksika

Kaip Oaweso planas pade- 
da sovietu Rusijai

Vokietija, gaudama paskolos iš 
Amerikos, teikia ilgalaikiu 
kreditu sovietams

Fašistai įstatymais užgynė

Kaip Daweso planas Vokietijai 
patarnauja sovietų valdžiai

Senaforiusj kurs griežia 
dantį Meksikai

Italijoj streikai užginta 
įstatymais

Reikalauja, kad Jungtinės Val
stijos nutrauktų santykius 
su Calleso valdžia

Išskiriant fašistų unijas, viso
kios kitos darbininkų organi
zacijos paniekinamos

12. — 
balsais 

diktatoriaus
\VASHINGTONAS, kovo 12.
Kongresmanas Boylan (dem.

N. Y.) susirgo dėl Meksikos 
Vakar jis pasiūlė kongresui jau 
antrą rezoliuciją, kuria jis rei
kalauja, kad Jungtinės Vals
tijos tuojau atsiimtų pripaiini-i'T1 .T“"
mą xMeksikos ir nutrauktų vi- ■ 
sus santykius su prezidento 
Calleso valdžia, protestui dėl ‘ 
jos politikos su svetimšalių ti
kybinėmis įstaigomis ir mokyk-

« lomis Meksikoj.
Savo rezoliucijoj Boylan sa

ko, kad Calleso valdžia minanti 
po kojų “tuos šviesius toleran
cijos principus, kuriuos visos | 
civilizuotos valstybės pripažįs-; 
ta,” uždarinėdama tikybines įs
taigas ir mokyklas ir tremda-l 
ma laukan svetimšalius kuni
gus, misionierius ir vienuoles.

Pirmesnėj savo rezoliucijoj 
kongresmanas Boylan reikala
vo nutraukti santykius su Mek- parlamento rinkimų talijoj ne
šiką dėl to, kad ji skriaudžiau- busią anksčiau kaip 1929 me
ti Jungtinių Valstijų piliečius, tais, 
nusavindama jų turtus 
žiniškas žemės nuosavybes 
aliejaus šaltinius.

139
ROMA, Italija, kovo 

Italijos senatas 
prieš 27 priėmė
Mussolinio pateiktus įstatymus,
kuriais visokį darbininkų strei- 

I kai užginama. Ginčuose tarp 
darbininkų n samdytoji įste 

i urbi t racija, 
kur arbitracijos teismą sudaro 
samdytojų, darbininkų‘ir vald
žios paskirti atstovai.

Fašistų unijos patampa vie- 
n i utėlės legalės organizacijos 
Italijoj, visokios kitos darbinin
kų organizacijos nepripažįsta
mos. kaipo neteisėtos.

Rinkimą Italijoj nebusią iki
1929 metu

RYGA, Latvija, kovo 12.
Andais Maskvos komisarams 
pripažinus, kad Daweso planas 
užbėgęs už akių komunistinei 
revoliucijai Vokietijoj, komuni
stai ėmė laikyti daugybę mitin
gų protestui prieš “Vokietijos 

'darbininkų pavergimą.“ Dabar, 
• visai netikėtai, tas planas ėmė 

veikti ir sovietų Rusijos naudai, j 
I Pasak prekybos komisaro pa-i 
dėjėjo Ganeckio, Rusija gau-' 
nanti iš Vokietijos 300 milionų 
markių (apie 75 milionus doel- 
rių) kreditų ilgam terminui, 
ir tikintis gauti dar daugiau.

Maskvos Tz vi esti jų praneši
mu, Geneckis sakąs, kad kai 
Amerika Davveso planu stabili? 
žavus Vokietijos pinigus ir jos 
ekonominę padėtį. Amerikos 
kapitalistai pamatę, kad jeigu 
jie nepridėsią Vokietijai susi
rasti naujų rinkų savo pramo
nės gaminiams, tai jų jau duo
toms Vokietijai paskoloms gre
siąs pavojus. Del to tai Ameri
ka priveista duoti naujų dide
lių paskolų Vokietijos pramoni-1 
ninkams, tuo padėdama jiems 
duoti prekybos kreditų sovietų 
valdžiai.

Geneckis mano, kad padidė
jusios tarp Amerikos, Anglijos 
ir Francijos rungtynės pasau
lio rinkose priveltosios Ameri
kos finansininkus per Vokieti
ją finansuoti netiesioginiu bu
du sovietų prekybą, tuo išven
giant vokiečių kompeticijos ki
tose rinkose.

KREMONA, Italija, kovo 12. 
— Fašistų partijos sekreto
rius Farinacci paieiškė, kad

Dabartinis fašistų parla- 
mil- mentas taip gerai savo darbą 

ir dirbąs, kad jis galėsiąs pasilik
ti iki 1929 metų.

Du vyrai nušauti, vie
nas tur būt lietuvis
IKON RIVER, Mich., kovo 

12. — Suimta Stanley May, 22 
metų, kurs praeitą sekmadienį 
Alvine \Vis., nušovė 
Shern (tur būt 
Stanley Zalperį, o 
fyikirbicą, pašovė.

Suimtasis, kurs 
iientas į Crandon, 
atiduotas į teismo
kosi, kad nušovęs juos besigin
damas.

Dešimt anglies kasyklą 
uždaryta; 8,000 

be darbo

Propeleris užmušė laik
raštininką

kovo
Hutchinson, 
Nevvspaper

FA1BBANKS, AJaska, 
12. Palmer 
Morth American 
draugijos korespondentas,
iavęs su kap. VVilkinso ekspedi 

cija į žiemių kraštus, šiandie 
netyčia pakliuvo po aeroplano 
propeleriu ir buvo vietoj suka
potas.

Graikijos prezidento 
rinkimai pavasarį

Steve 
lietuvį) ir 

trečią, Miką

tapo nuga- 
Wis., ir ten 
rankas, sa-

\VEST FRANKFORT, III.. 
kovo 12. Okl Ben Coal kom
panija paskelbė, kad rytoj bįūa 
dai uždarytos jos Volier kasy
klos No. 20. Tuo budu iš dvy
likos Old Ben kompanijos ka
syklų Franklino ir VVilliamsonc 
kauntėse neuždarytos pasilie
ka dar tik dvejos, 
laiku visose tose 
dirbdavo daugiau 
darbininkų. Dabar 
darbo.

ATĖNAI, Graikija, kovo 12. 
— Graikų diktatorius Rangu
os paskelbė, kad respublikos 
prezidento rinkimai bus laiko
mi šį pavasarį, o senato ir pai- 
amento — ateinantį rudenį.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbėk jums. 
Desė t k ai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško barmenų Nau
jienose f r skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas

kai-
skelbimų kai- 

Mažiausia 
colis (apie 30 

žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Normaliu 
kasyklose 

kaip 8,000 
jie lieka be

TAI “PROHIBICIJA”
Kur, pasak senatoriaus, degti

nės gali gaut, kada tik nori, 
pačiame Kapitoliuj

Nenorėdamos eiti mo
kyklon priėmė nuodu

Gen. John J. Peishing (po. kairei) ir valstijos sekretorius 
Kehcgg svarsto įvykusį nesusipratimą tarp respublikų Chili 
ir Peru.

<0437______

Lietuvos Banko valdybos 
rinkimai

Iš Kauno gauta žinių, kad Lie
tuvos Banko naujos valdybos 
rinkimai įvyko vasario 15 die
na.

Valstybės Kontrolierium ta
po išrinktas Zigmas Starkus, 
buvusia minis|eris. Jis išrinkta 
vietoj Prūso.

Tarybos pirmininku išrinkta 
agr. Tūbelis, buvusia ministe- 
ris ir Lietuvos žemės Ūkio ko
operacijų Sąjungos pirminin
kas.

Yčas ir Romanas į Tarybą 
neišrinkti. Frenkelis irgi neiš
rinktas į Revizilijos Komisiją.

Nori federalizuoti kasyk
las krizių motu

Ginčai Tanty Sąjungoj
Rockefellerio milionai

Atėnams kasinėti

No. 61

Vilniaus lenkai nenori 
lenky kariuomenės

VILNIUS, vas. 22. [Elta], - 
“Kurjer Wilenski“ aštriai kriti
kuoja lenkų vyriausybės nuta
rimą pakeisti prie demarkaci
jos linijos policiją kariuomenės 
dalimis, kurių atkėlimas esą 
galįs tik paaštrinti santykius. 
Pasak laikraščio, gyventojų 
ūkiai prie demarkacijos linijos 
dažniausiai perskirti. Gyvento
jai demarkacijos liniją beveik 
kasdien būna priversti peržen
gti. Tuo tarpu karo režimas, 
verčias kiekvienu atveju varto
ti ginklą, gali būti priežastis 
daugelio žmonių aukų, dažnai 
nekaltų, kas prie policijos ap
saugos, gerai pažįstančios vie
tinius santykius, nėra galima.

\VASIIINGTONAS, kovo 12. 
— Montanos senatorius Wheel- 
er pasiūlė bilių, kuriuo einant 
visos kietosios anglies kasyklos, 
krizini atsitikus, butų paimtos 
federalės

Biliuje 
.federalė 
.poracija, 
paskirtais direktoriais, turinti 
galios kiekvieną ateivį, kilus 
kietosios anglies pramonėj 
streikui, paimti visas kasyklas 
į savo rankas ir jas opeiuoti, 
mokant “teisingą algą“ anglia
kasiams.

Senatorius \Vheeler sako, 
ikad savo biliųm jis siekiąsis 
apsaugoti visuomenę nuo iš
naudojimo plėšikiškomis kaino
mis anglims.

Vokietija nesutinka, kad Są
jungos tarybon butų priimta 
be jos dar daugiau narių

valdžios kontrolėn.
numatoma tam tikra 

kietosios anglies kor- 
su krašto piezidento 

; direktoriais

489 svary muzikantui 
nuėmeSO svaru 

tauku

GENEVA, Šveicarija, kovo 
12. Franci jos premjeras 
Briand šiandie pranešė, kad 
Vokietijos atstovai, su kuriais 
buvo dalyta pasitarimų, nesu
tinką su aliantų pasiūlymais iš
lyginti ginčus dėl perorganiza
vimo Tautų Sąjungos tarybos, 
suteikiant joje nuolatinių vie
tų be Vokietijos dar ir kitoms 
valstybėms,
kad tuo dalyku 
dyta tartis.

ATĖNAI, Graikija, kovo 12.
Amerikos milioninininko 

John D. Rockefellerio atstovas 
pasiūlė 4 milionus dolerių se
novės Atėnų miesto atkasimo 
darbams, ta sąlyga, kad kasinė
jimo darbas butų pavestas ame
rikiečiams.

Briand pasakė, 
busią dar ban-*

MATTOON, III., kovo 12.
Vietos ligoninėj šiandie buvo į 
padaryta operacija vienam mu
zikantui, Paului Ąk'othii, kurs 
svėrė 180 svarų. Daktarai buvo 
nusprendę, kad jo svoriui su
mažinti nėra kitokio budo, kaip 
tik operacijos pagalba, 
nuėmė jam. 80 svarų 
Operacija, sako, pavykus.

Ispanija graso 
iš Tautų

Iš ‘.'autoritetingų šaltinių su
žinota, kad Ispanija nutariu 
galutinai išstoti iš Tautų Są
jungos, jeigu jai nebus suteik
tą nuolatinė vieta taryboj.

Iš tų pačių šaltinių yra žinių, 
kad Ispanija painformavus 
Švediją, kad dėl pastarosios ne
draugingo nusistatymo Ispani
jos kandidatūrai į nuolatinę 
vietą taryboj, Ispanija manan
ti nutraukti savo piadėtas su 
Švedija derybas dėl prekybos 
sutarties.

rezignuosianti 
Sąjungos.

Smarkus žemės drebėji
mas Peruvi’oj

J , _____
LIMA, Peruvija, kovo 12.

Vakar visoj Peruvijoj buvo 
jaustas stiprus žemės drebėji
mas. bei smarkiausias buvo 
pietinėj respublikos daly. Dt I 
supurtyinų kai kur nuo kalnų 
šlaitų nugriuvo uolos su že
mėmis ir užbėrė geležinkelius, 
taip kad susisiekimas trauki
niais lapo nutrauktas. .

Toliau laikraštis pažymi, kad 
jau vien savo pobūdžiu kariuo
menė pirmiausia apsunkinsian
ti vietos gyventojus. Tai įrodo 
rytai. Tačiau ten jos laikymą 
esą pateisina saugumo reikalin
gumas nuo gaujų prie de
markacijos linijos, prisipažįsta 
“Kurjer Wilenski,“ tas reikalas 
atkrinta. Prieš policijos pakei
timą prie demarkacijos linijos 
esą išsirelškiąs ir lenkų pa
kraščių partijų suvažiavimas 
Gardine, bet Varšuva vis dėlto 
nusprendusi kitaip.

Ieško Lietuvoj didžiau
sio if mažiausio 

žmogaus

— ir 
taukų. NAUJI IŠRADIMAI

uos oaie
‘Konfiskavo garlaiviuo- lengvesnę

Naujai elementas, kurs elek
tros bateriją padarys daug

se $100,000 šampano

^Trimitus” ieško didžiausio ir 
mažiausio žmogaus Lietuvoje. 
Pirmas, pranešęs apie patį di
džiausią žmogų, gaus 75 litus, 
o pranešusieji apie patį ma
žiausią — 50 litų. Tas pačias 
dovanas gaus pranešęs ir pats 
didžiausias ir mažiausias žmo
gus. Pranešimai reikia prisiųs
ti “'Trimito“ redakcijai ligi šių 
metu balandžio 1 d. «.

Pranešime nurodyti ūgį san- 
timetrais, amžių ir be to dar 
pridėti metrikos nuorašą, gy
venimo aprašymą ir fotografi
ją. Pastaroji ir pranešimas tu
ri būti patvirtintas vietos šau
lių būrio Valdybos parašu ir 
antspauda.

Pačio didžiausio ir mažiausio 
žmogaus paveikslas ir gyveni
mo aprašymas bus išspausdin-

Arki v. Ciepliako kunas 
busiąs palaidotas Vil

niaus katedroj
VARŠUVA, kovo 12. Mi

rusio Amerikoj vasario 17 die
ną arkivyskupo Ciepliako kū
nas šiandie pargabenta į Var
šuvą. Jis bus palaidotas Vil
niaus katedroj kovo l(i.

Vokiečiu garlaivis jūrė
se šiaukias pagalbos
LEWES, Del., kovo 12. — 

Vokiečių garlaivis Adolph Le- 
onhard, plaukiąs iš Italijos į 
Ne\v Yorką, bevieliniu pranešė, 
kad jis pametęs propelerį, ir 
prašo pagalbos. Garlaivis esąsV1ENNA, Austrija, kovo 12.

Inžinierius Gunther Polich, 
Viennos Politechnikumo naiys, 
išrado naują elementą, kurs 
elektros baterijas padarys daug 
lengvesnes. Tas elementas esąs 
penkis kartus lengvesnis už 
šviną.
Ar galimų sukurti gyvybė dir

btiniu hudu
1.0RAIN, Ohio, kovo 12. 

Vietos bakteriologas John F. 
Mapur tvirtina, kad jis suradęs 
paslaptį dirbtiniu budu sukur
ti gyvūnų ir augalų gyvybę:

bausmei pasmerktus dėl užpuo- jjs sakosi esąs dirbtiniu budu 
limo balins mergaitės.

Muitinės valdininkai konfiska
vo dviejuose Dollar Line gar
laiviuose, President Polk ir 
Picsidcnt Ilayes. šampano ver- 

i tčs daugiau kaip KM) tukstan- 
; čių dolerių. Abudu garlaiviai 
plaukia aplink pasauli su pini
gingais turistais.

VVASIIINGTONAS, kovo 12.' 
— Nenorėdamos daugiau* eiti 
mokyklon, kur jas tėvai varu 
varė, dvi mergaitės, Margaret 
Caragher ir Lillian Milte r, priė
mė nuodų. Daktaram betą 
dar pavyko jų gyvastis išgelbė
ti.

DU ANGLIAKASIAI 
NUSIŽUDĖ\VASH1NGT()NAS, kovo 12.

— South Carolinos senatorius 
Blease, kalbėdamas policininkų 
asociacijos nariams prohibici- 
jos vykdymo dalykais, pasakė, 
kad “degtinės gali gaut pirktis 
pačiame Kapitoliuje, kada tik 
nori.“ Butlegeriai pas jį patį 
ten kas diena ateiną ir klausią: 
“How much you want?“ *

Senatorius Blease pasisakė, 
kad jisai pats esąs priešingas 
prohįbicijai, bet balsavęs už 
prohibieiją dėl to, kad jo vals
tija, $outh Carojina, stojus už enzos epidemija. Mokyklos ta 
visišku svaiginamųjų 
uždraudimą.

kovo
Du angliakasiai šiandie, 
sau gyvastis.

TAYLORVILLE, III., 
12. 
atėmė sau gyvastis. Penkias 
mylias nuo Taylorvillės nusi
žudė savo namuose Joe Yogo, 
55 metų, o Jerseyvillėj, netoli 
nuo čia, nusižudė J. Johnson.

Austrijoj siaučia influenza

LINZ, Austrija, kovo 12. — 
čia ėmė smarkiai, siausti influ

gėrimų po 
ta

uždarytos. Daug kareivių 
liga serga.

ties Virginijos pakraščiais. tas “'Trimite”.

m NTSvn r.i kovo 
12. Šiandie čia valstijos ka- 
lėjimi' buvo elektros kėdėj nu
žudytas jaunas, 23 metų, neg
ras Willie Vaughan, mirties

oficia- 
prflna-

šalta;

sukūręs gyvą straigę, nežino
mos rūšies žolę ir šešiolika 
įvairių gyvų celių.

Loraino mokslininkai, biolo
gai, bakteriologai ir chemikai 
juokias iš Mazuro tvirtinimų, 
bet pastarasis pareiškė, kad jis 
mielai sutinkąs jiems savo ek
sperimentus demonstruoti.

NUŠOVĖ POLICININKĄ 
SAVO BROLĮ

IR

kovo 
me

tų vaikinas, nušovė policinin
ką, bandžiusį jį suimti, ir sa
vo brolį, Albertą. ~--’1 - -s- 

šiandie saulė teka 6:07, lei- pataikė netyčiomis, 
džiasi 5:53 valandą.

Chicagai ir apielinkei 
lis oro biuras šiai dienai 
Sauja:

»
Dalinai apsiniaukę ir

stiprus, didžiumoj šiaurės vė-1 FORT VVAYNE, Ind., 
jas 12. Clifford Mohler, 21

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 23° F. Broliui jis 

šaudamas 
policininką. Jis tapo suimtas.

VELYKOS JAU ARTINASI
TELEGRAFUOKIT PINIGUS GIMINĖMS

i
.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 budu, 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 paštą, 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 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

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

' .■ ■ ■ ■■■■■■■.........—
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Sveikos ir Linksmos
yra moterys kuomet liuosos nuo skausmų ir silpnumų 

Jos surandą pugelbą su

SEVERA’S REGULATOR
Kaina $1.25

Gene ralis tonikas dėl gydymo nuolatinių moterų ligų.

Lietuvos bintlnuomenes ii KORESPONDENCIJOS
M

“Aš huvau serganti ir silpna,“ pasakė 
Mrs. F. Matousek. Taylor, Nebr., “Dar 
prie mano moteriško silpnume, mano 
virškininimas buvo menkas ir taipgi bu
vo kiti nemalonus simptomai. Sekdama 
gerą patarimą aš pavartojau Severa’s 
Regulator ir Balzol su geriausiomis pa
sekmėmis. Dabar aš esu sveika ir 
linksma.“ *

Nusipirkit Severa’s Regulator savo 
vaistinėje

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA.

Mažyte Lietuva dūliai gamtos 
teikiamųjų menkų gerybių bu
vo yra ir bus tik ūkio šalimi, 
geram pramones išsiplėtimui 
nėra ir negales būti atatinka
mų sąlygų. Tokioje ūkio saly
je, kaip Lietuva, kur ūkio kul
tūra tebėra taip žemam laips
nyje. geros 
to padėties
o skurdo, tai visuomet 
tektinai.

ekonominės kraš- 
laukti nepriscina, 

bus už-

Dėliai tokių 
yra ne kokių 
tuolių šalis, 
žen\dirbių ir

Lietuva 
ir tur-

New York, N. Y.
Pranešimas

Su didžiu širdyje skausmu 
pranešu šio laikraščio skaity
tojams apie mirtį p. M. W. 
Bush (Miko Bučinsko), kuris 
buvo plačiai žinomas lietuvių 
visuomenei-

Velionis Bush buvo gimęs 
1872 m. Gudupių kaime, Dauk

nių parapijoj, Liudvinavo val
sčiuje, Matiainpolės apskrityje.

Mirė 8 d. kovo, 1926 m. Pa
laidotas 11 d. kovo.

Velionio draugas
A. B. Strimaitis.

PENKiy METŲ SUKAKTUVIŲ KONCERTAS
Rengia Jaunuoliu Orkestras

Subatoj, Kovo-March 13, 1926
MELDAŽIO SVETAINĖJ, 

2242 We«t 23.1’lace ■ 
■y *

Durys atsidarys 7 vai. Koncertas prasidės 8 vai. vakare, 
įžanga 50 centų.

Programas bus gražus ir turtingas. Grieš Jaunuolių Orkestras. 
A. Grušaitė, M. Petruševič, smuikoriai. Broliai Melčlažiai ir G. 
Mershunt, dainininkai. A. Sadauskaitė ir E. Grušaitė, pianistės. F. 
Mažeikaitė, klasiška šokėja. Ed. Grušas, zeloofnistas ir kiti. Visus 
lietuvius Širdingai prašome dalyvauti Jaunuolių Orkestro Koncerte.

KOMITETAS.

Sustabdo 
Šalčius

Geriftusiai žinomas būdas fialtj su
stabdyti yra H i 11 ’s Cuscura Brumide- 
Ouinino. Melionai tų. įrodo kas žiemą. 
Jin šaltį sustabdo į 24 vąlnndns.

Daug tūkstančių žmonių kasmet mir
šta nuo šalčio pašokini y. Viena pneumo 
nia nukorta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Vartok TlilI ’s kaip tik šaltis praside
da.* Šaltis pavojingas • stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik žiuo būdu geriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptickos parcUioda Hill’s.

Tikrai Gauk

CASCARA
Raudona 1

Kaina 30c

UIN1NE 
su paveikslu

Vienatinis Budas

ĮJCME BANK«°TRU8T
Milwaukee & Ashland Avė.

Kapitalas ir surpius $1,500,000.00

Del žengimo pirmyn šiame pasaulyje, tai 
priversti pinigus dirbti. Jie nieko neveiks 
paslėpti kur nors giliai namie. Nes tas dar 
parodo neužsitikėjimą. Jūsų pinigai šiame 
banke bus saugus ir uždirbs nuošimčius.

DR. A. WARCHALOWSKI

DR. J. F. KONOPA CHIRLIRGAS 1R
V 1HV Gydo vyių’ motertl ’r va’kU l’^a> Taipgi ausis, akis, uosį 
N-1 ir gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas.* 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St.

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

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilvvauKee Avė.
Ant Xclo\vskio aptiekos. Tel. Armitage 3983 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki 
9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną

Duosime Jums
Ne visai dykai

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

Ant visų Ford uždarytų karų
Parduodame dabar juos numažintomis kaino 

■ mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

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

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95

RANK BRESKAi H
Tel. Lawndale 4113 !■ 2501 So. Kedzie Avė.

Sekmadienyj, Kovo-March 21,1926
Pradžia 8:15 valandą vakare

sąlygų 
didžiūnų
bet skurstančių 
darbininkų val

stybėlė ir kiek geresnė krašto
padėtis ir pakenčiamesnės Žmo
nių gyvenimo sąlygos tegali bū
ti tik prie geriausio krašto pi
liečių taupumo ir tikslingo val
stybės lėšų paskirstymo. Bet, 
deja, paminėtųjų ypatybių Lie
tuvos piliečiuose, o ypač vieš
pataujančiuose sluogsniuose ant 

tiktai ir nėra, 
taip reikalingo 

nematyti, o jo

nelaimės kaip 
Krašto gerovei 
taupumo visai 
vietoj vyrauja
mas ir asmenybė. Kas kur tik 
prisisuka prie valstybinio ir vi
suomeninio turto, tai tokie vie
toj dirbus valstybės labui, kiek 
galėdami stengiasi tik save ap-

Kur tiktai nepasisuksi, visur 
pastebiama betikslingas valsty
bės lėšų aikvojimas visai be
reikalingai statybai: visokių įs
taigų rūmų plėtimui ir jų nuo
latiniam remontavimui bei per
grupavimui ir kitiems galams. 
Tokiai neturtingai valstybėlei 
argi tai buvo reikalas statyti 
tokią milžiniškų spaustuvę, val
stybės iždinei nauji namai, kuo
mi! pilnai užtenka dabartinių 
Lietuvos banko rūmų, bile tik 
butų pinigų, o /vietos juose už
tektinai. Ar buvo toks jau bū
tinas reikalas pirkti užsieniuo
se atstovybėms namus, kuomet 
krašte jaučiamas toks didelis 
pinigų krizis.

Nekalbant jau apie kitus šių 
dienų netobulumus, materiaiis 
krašto piliečių aprūpinimas yra 
’abai nenormalus ir neteisingas. 
Aukštieji valdininkai gauna 
tūkstantines algas ir dar šiaip 
visokius pridėčkus bei premi
jas, o tuo pačiu metu darbinin
kai tegauna vos po 5 6 litus 
dienai, žemesnieji valstybės tar
nautojai vos po 150 litų mėne
siui, ir be to dar yra tūkstan
čiai dabaujančių bedarbių. 
Trumpai tariant, Lietuvos di
džiūnai gyvena didžiausiam per
tekliuje, nuolat kelia šauniau
sias puolas, perkasi sau dvarų 
centrus, o liaudis kenčia di
džiausi skurdą.

O kad taip yra, štai labai 
aiškus palyginimas. Tuo metu, 
kai dėl stokos kreditų nuolat 
mažinami darbininkų ir viso
kių tarnautojų etatai ir pertai 
diduma alkanų žmonių armija, 
buvusis finansų ministeris ir 
ir ministerių pirmininkas p. V. 
Petrulis važinėja po platųjį pa
saulį ir ieško savo poniai ata
tinkamo kurorto, kurį ant lai
mūs suranda Šveicarijos kal
nuose.

Tokia tai šiuo metu yra Lie
tuvos biednuomenės ir didikų 
buitis; ir kada ji pasikeis bied-l 
nuomonės naudai, kol kas dar 
sunku numatyt-

Vargo vaikas.
Kaunas, vas. 21, 1926.

Newark,H. J.
Lkt. Atstatymo b-vės ((Lith- 

uanian Development Corp.) 
šėrininkų extra susirinkimas į- 
vyks ned. Kovo-March 21 d. 
1926 m .Šv. Jurgio dr-jos salėj, 
180-2 Now York Avė-, Newark, 
N. J. Pradžia 2 v. po piet.

New Yorko ir Now Jerseys 
apylinkės išrinktoji komisija, 
su garbiausiu expertu-advoka
lu, šio vasario 23-čią d. lankė
si iL. A. B-vės raštinėj ir paty
rė bendrovės stovį.

Taigi būtinai atsilankykite j 
šį susirinkimų išgirsti komisi
jos raportą. Ir bus phstatyti du 
klausimai, iš kurių vieno liki
mas priklausys nuo pačių šė
rininkų. Atsiminkite, čia ne 
juokas, nepraleiskite šio susi
rinkimo, paskui gailėsitės. Ne- 
sivėlinkite, atsineškite su sa
vim serus. Spccialė komisija: 
M. Miškinis, K. Lebeliunas ir 
P. Mikšis.

Garsinkitės Naujienose '

IŠKILMINGA VAKARIENE
Lietuviu Tautiška Parapija

SAVO SVETAIN6JB
3501 So. Union Avė., Chicago, III. 

Rengia Vakarienę

Nedelioj, Kovo-March 14 d., 1926
Pradžia 7 vai. vakare Įžanga 75 centai ypatai

ITALIJONIŠKOS ARMONIKOS

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

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

RUATTA SERENELLI & CO. 
817 Blue Island A ve., C-360 

Chicago, III.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

R. Carbonari & Sons
Išdirbėjai Geriausių Armonikų 

Amerikoje

Su puikiu programų, kurį išpildys vaikai, muzikalifikai ir kito
kiais budais. Priegtam prisidės ir Jaunuolių Lietuvių Amerikonų P. 
Kliubas.

Visi be skirtumo geros valios žmonės, esate širdingai užkvies
ti. Malonėkite atsilankyti, o keletą valandėlių laiko maloniai pra
leisite. ‘ KOMITETAS

K

Savo Armonikas garantuojame 
ant 5 metų. Katalogą siunčiame 
dovanai. Taisome visokias armo
nikas už p: įeinamas kainas.
Write in English

760 W. Taylor St. 
Dept. A 

CHICAGO. ILL.

y

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

CHICAGO, ILL.

1$ SENĮ! AUTOMOBILIU)
PADAROME NAUJUS 1

Svarbus Pranešimas Visuomenei
Pas „S. L. Fabioną visados gausite pirmos rųšies bargeną, peš 
S. L. Fabionas namų neperka. Musų būdas biznio yra tik greitai 
parduoti gerus bargenus kostumeriam. Dėlto, idant duoti atsa
kantį patarnavimų savininkam namų. S. L. Fabiono kompanija 
talpina daug apgarsinimų skirtinguose laikraščiuose, ir tuos na- 
mus,j ant kurių gaunam pasirašymą (Exclusive), visados parduo
dam. Taipgi idant duoti teisingą ir mandagų patarnavimą pir
kėjam namų, tai mes turim didį pasirinkimą bargenų ir užlai- 
kom kiek galima geriausios rųšies Agentus.

Kiekvienas S. L. Fabiono Agentas turi visados teisingai elgties 
su kostumeriais. Toks agentas, kuris nesielgia teisingai su žmo
nėmis ir perstato kostumeriui dalykus ne taip kaip yra, tai mes 
tokį Agentą persergstam, ir jeigu jis nepasitaiso už sykio, atlei
džiam be jokių tolimesnių aiškinimų. Nekurie iš mano gerų 
Agentų padarė pasekmės ir dabar turi ofisus po savo vardais. 
PASISEKIMO JIEMS!

• - yga
Mes norim tik teisingų ir mandagių agentų, idant duoti jiem ge
rą darbą ir be abejonės atsakantį ir teisingą patarnavimą musų 
kostumeriam.

UN I N C.

809 West 35th Street, Chicago, III
Halsted & 35th Streets

Telefonai Boulevard 0611—0774

GOODMAN TEATRE
East Monroe St. ir kampas South |*arkway. Netoli Art Institute

' F,' i

Viską sutaisome kas tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St. 
Telefonas Michigan 0342

99

3-jų veiksmų vaidinimas, su Dainomis, šokiais, Muzika, Žaidimais ir Baletu

Siužetas paimtas iš Amerikos gyvenimo. Muziką ir žodžius parašė ir pritai- 
/ kė KOMĘ. A. VANAGAITIS.

Nauja muzikaič komedija turi savyje labai daug puikių dainų. Patsai vei
kalas yru labai juokingas; kas vieną kartą pamatys, ilgai neužmirš.

Visus kviečia — BIRUTĖ
PASARGA: Iš visų miesto daįių, važiuokite iki Monroe-St. Paskui važiuo

kite arba eikite j rytus vieną bloką už Michigan Avė. Automobiliais atvažiuoti 
galima '»rie pat Teatro, nes yra paranki vieta mašinoms pastatyti.
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Ką reporteris girdėjo 
apie “Surprise Party”
Daug gerbiami Padaužos, nu

tariau kreiptis į jus sekamu, iš 
vienos pusės, reikalu. Dalykas 
maždaug nepaprastas ir negir
dėtas.

Tik klausykitės:
Nueinu pas “N.” “Teatro ir 

Muzikos’’ vedėją ir sakau:
Noriu su Tamsta pasikal

bėt. Esu maž-daug keliaujan
tis reporteris.

Kokiu reikalu?
—Del Birutės “Surprise Par

ty”. Norėčiau gauti vietos ir 
šį tą parašyti apie tą veikalą'.

—Vietos nėra. Raštu tiek 
prisiųsta, kad jų pakaks trims 
savaitėms ir “siurpraizui” pra
ėjus.

- N e j augi?
Taip, Tamsta.

Kas man tad beliko daryti? 
Prisiminiau, kad Padaužos žmo
nės geri ir nutariau prašyti, 
kad ir man butų leista “pafilo
sofuoti'*.

O dabar bėgu prie dalyko.
Sutinku Meną, golfo kliubo 

vedėją, ir sakau:
—Sveikas M r. Menas, ar jau 

turite tikietus į “Surprise Par
ty?”

Turiu. P-lė Lepiutė jau ma
ne tikietais aprūpino.

Vadinasi, pasimatysime 
Goodman teatre.

“Birutės” parengimus vi
suomet lankau. l ik man nepa
tinka, kad p. Vanagaitis golfą 
nelošia.

Argi?
—Mat, jis kartą vienu kir

čiu sulošė pirmą skylę ir nuo 
to laiko nebelošia. Girdi, per- 
lengvas “geimis”.

Maikis, geriausias siurprizo 
fonininkas, “horse colloi”, sako
si suradęs naują būdą, kaip 
golfą lošti. Tą sekretą jis ati
dengsiąs “Surprise Palty” be- 
vaidinant.

Nueinu pas adv. Olį.
—Kaip sekas su “Surprise 

Paily”? Girdėjau, kad busite 
dirigentas?

'lai nesvarbu diriguot. Vis
kas eina “fain”. Nė kiek neabe
joju, kad pasiseks, šioj valan
doj man rupi, kaip j tėvo laiš
ką atsakyti. Jis dabar randasi 
Italijoj ir rašo, kad, girdi, jus, 
chicagiečiai, rengiate visokiems 
iš Italijos grįžtantiems koncer
tus, tai surengkite ir man.

Klausiu p-lės Gaižaitės ken- 
sulato sekretorės, ar ji rengiasi 
į “Surprise Party”.

-'l’aip, atsako ji, — aš 
jau ir tikietus turiu. Bet aš pi- 
kstu ant p. Vanagaičio...

Kaip tai? Kame dalykas?
Tai niekis. Jeigu “siurpri

zas” išeis gerai, aš jam atlei
sit!....

Tokios tai tokelės. 0 kitą 
kartą bus ir kitokios.

—Maždaug reporteris,

Babravičius, Dzimdziai, 
Padaužos

Patikėsit tada, kai Dzimdziai 
atvažiuos, jei dabar netikit. 
Ve koks dalykas. Babravičius 
kai atvažiavo, sutiko jį viso 
(’hicagos lietuvių “buržuazija” 
ir iškėlė gardžiai slaunią vaka
rienę.

Padaužos džiaugiasi tuo, bet 
kartu nuliūsta sakydami teisy
bę. \Vell, kaip sau norite, rnak 
daug, taip sakant, dalykas la
bai paprastas (anot Vanagai
čio), tokių “iškilmių” Dzimdziai 
nesusilauks, nors jie verti, taip 
sakant, vakarienės, viešbučio 
ir dar kitų dalykų. Maždaug, 
širdingumo.

Pamatysite neužilgo kokią 
teisybę rašo padaužos. Ot kaip! 
Netikėliai persitikrinsite. Drim- 
dziai jau atvažiuoja.

—P. P. P.

Pasenusios mados 
naujienos

(Neva mįslės)

Sergu, negaliu. Liga kalta 
todi 1 nepasisekė. Dar vieną kur 
tą, ale turbūt paskutinį, važiuo
ju gastroliuoti, {spėkit kas?

♦ « ♦
“Ponios” vadinasi “panelė

mis” tuomet, kai sir vyru per- 
dskiiųa ir tampa artistėmis, 
spėkit kas? 

¥ ¥ ¥
Atvažiavo, koncertuos. Ir vėl 

koncertas! įspėk it kas? 
>> <• I

Pirma apšmeižia, paskui gar
bina. Įspėki t kas, ką? 

>> >3 >3
Rengia “surprise party” ale 

*ie slaptumo. ĮspėkiI kas? 
$ ❖ <* ¥

Dainuoju, tik niekam nepa- 
lainuosiu. Jspėkit kas? 

, « ❖
Buvau visokiu, o*dabar busiu

■ unigu. Įspėkit kas?

lakstau, nutupiu, kalbu ne 
iulbiu. Jspėkit kas? 

<i « «
Buvau antras, dabar pirmas. 

<ą noriu, tą darau. Jspėkit kas?

Netikit, patys įsitikinsit atva
davę. Įspėkit kas? —.N.

Su fraku...
t’žsivilkau, nuėjau. Vieną 

.art prigavo, nemaniau, kad ir 
ntrą kartą prigaus. Dabar 
>iekur neisiu į pirmos klasės 
valifikuotų žmonių parengi- 
nus. Kur aš buvau ir ką ma- 
•iau, yra mano “biznis”. Įspė
ti pažįstamus nuo lankymo vi
lkiu iškilmių.
'lakuotas Padaužų N ep riešas.

Padaužiška švente
Nebeužligo, beveik matyt, i- 

teigsime naują šventę be .šven- 
ojo. Ot bus šventė! Visi, kam 
upi bedarbė, rašykitės į pa
laužą sąjungą, šventės įsteigti, 
ledkvių ir tikinčiųjų nepri- 
mam. Padauža gali būti dve- 
opiškai tikintis be tikėjimo.

I ra, Padaužiškos šventės!
—P.

Receptas žvaigždėms
Padaužų Pinigyno expertas 

ipskaičiavo, kodėl musų žvai
gždės dažnai nueina į skylę, 
viso to blogo priežastis yra ta, 
’.ad žvaigždžių susirinkimai 
ra skaitlingesni, negu publi

kos. Jeigu žvaigždės rečiau 
i n k tusi į sales, tai tada ir 
niblikos daugiau atsirastų. Lie

tuviškai sakant, kad mažiau bu
tų teatrų, koncertų, koncertė
lių, mitingų, balių, vakarienių, 
“pagerbimų”, oratoriškai karš- 
,ų prakalbų, kur išrėkiama iš 
žiopsotojų kešenių skatikėlius, 

tai žvaigždės geriau butų į- 
vertinamos.

Pinigyno expertas surado, 
kad “šiais laikais” skatikėliai 
labai “susitraukė”...

--Et, —sako,— geriau mu
du su boba dūlinsime j “Niekei 
Show”, tai nereikės mokėti po 
du doleriu už sėdynę, kad snau- 
dus visą vakarą. #

—■Kešenės Specialistas.

Vadinasi, apie viską
“Rimbas” skundžiasi, kad 

Padaužos nepaminėjo “Rimbo” 
gimtuvių dienos. Well, todėl, 
kad Padaužos turi savo rimbą.

Mes nežinojome, kad Marq- 
uette Parke yra 100,000 lietu
vių šeimynų su visais burdin- 
gieriais, bet nesenai, savo ap
skelbime pranešė vienas tos ko
lonijos real estate brokeri®. Tai 
kiek mflionų lietuvių galėtų 
būt visoj Chicagoj ?

Liežuvių taisymo spe
cialisto pranešimas
Vienas didelis lietuviškų “su- 

saidžių” sekretorius turėjo krei
vą liežuvį. Po korespondenci
ja arba pranešimu, jis niekaip 
negalėdavo taisyklingai pasira
šyti savo titulo. Kada tik jis 
rašydavo, tai jam išeidavo ši
taip: “Pinacų sekretorius S.” 
Ilgainiui kažin kas jam pain
formavo kreiptis į Padaužų 
Sanatoriją; jis taip ir padarė. 
Dabar žmogus netik moka ge
rai pasirašyt savo titulą “Fi
nansų raštininkas S”, bet dar 
labai džiaugiasi, kad Padaužą 
Specialistas jam liežuvį gerai 
sutaisė.

Jeigu randasi ir daugiau 
draugijų sekretorių ar inteli
gentų, kurie turi bėdos su sa- 
zo liežuviais, tegul atneša juos

Padaužų Sanatoriją, o liežu
viai bus iškepti kaip ant pe
lei nės.
Liežuvių Taisymo Specialistas.

Paieškojimai
Reikalingas geras liežuvnin- 

kas ar liežuvninkė, ant galo, 
kad ir davatka, prie apskelbi
au darbo. Gerai apmokame 
už gerą liežuvį, ir tiems, kurie 
daugiau kalba arba tauškia, 
skiriame dovanas.

Vienas diakonas nesenai pa
metė savo škaplierius ir kry
žių hotely už lovos. Kas rado
te, atneškit jo gaspadinei.

Skiriame dovanas tam, kas 
oagaus ir sugrąžins Padaužoms' 
šuniuką, kuris pabėgo ir prisi
gerino prie “Rimbo”. “Rimbo” 
antgalvy jis atrodo kiek paau
gėjęs, nes gerai jį šeria riebio
mis pastal>oms apie bolševikus.

Visais reikalais kreipkitės 
Padaužų Filosofijos Skyrium

—šiaudas.

PROTESTAS I.
(Del blokados)

k t < I lj j + •

Pastaba: šis protestas turi 
būt patalpintas Padaužų filo
sofijos skyriuje, neiškraipant 
minties, taip kaip parašytas, ir 
taip kaip skamba, artimiausiam 
“Naujienų” numeryj.

Pastaba dėl viršutinės pa
stabos: viršutinė pastaba vir
šuj protesto padėta dėlto, kad 
butų žinoma, kaip su šituo pro
testu elgtis dar prieš pradėjimą 
jį spausdint. Padėjus pabaigo
je, gali būti visai nepatėmyta.

O dabar, aš aną rozą skai
čiau pliovonių “Laisvėj”, kad 
“Naujienos” neatkreipia jokios 
atydos į komunistų “Ilnį” (gir
dėjau, kad “Ilnies” visai ne 
nemato); o kadangi “Ilnies” 
štabas per dienas ir naktis iki 
šiol po “Naujienas” ieškojo 
“Ilnies” vardo, ir darė visą ką, 
kad atkreipus “Naujienų” aty- 
dą į “Ilnį”; ir kadangi iki šiol 
tas darbas buvo bergždžias; o 
kadangi, sako, “Ilnies” amuni
cija iki šiai dienai užblakiuota 
pusta; ir kadangi, “komartale- 
ristai” (kurie Lietuvoje, sako, 
smarkiai šaudydavo deglom- 
sioms per uodegas) dabar ne
turi progos kur amuniciją su- 
juzyt; o kadangi nėra kur su- 
juzyt, todėl visą amuniciją ne- 
noroms reikės išmest į dumpą; 
o kadangi, suprantate, kad tas 
daryt yra nemalonu, nes likus 
be amunicijos negalima kelt 
levoriucijos. Ir todelei “Ilnies” 
“komartaleristai” labai susi
nervavę.

Taigi, užtat ir dėlto, matant 
ir aiškiai suprantant visą tai, 
kas viršuj išdėstyta, aš išėjau 
iš kantrybės ir keliu didžiausį 
protestą, ir noriu, kad jis pla
čiai nuskambėtų.—Kai—is.

P. S. “Ilnies” ir pliovonių 
“Laisvės” meldžiu šį protestą 
perspausdini.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd Si, Chicago 
Phone Canal 2591

NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas '

127 N. Dearborn St., Rootn 1111-13 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo F lėta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų ”akarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

r

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3385 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.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
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.

Tel. Dearborn 905*7

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidunpiestyj: 
Koom 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
• 77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. L. THOMAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pnllman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
abstraktai, morgičiai.

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

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

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

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per 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.

..................................................  Atkirp čia ................................. >.................... •
Data: Kovas 13, 1920

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS’ DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO ‘

Res. G600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

A. A. OLIS
Advokatas

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES '
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. Pullinan 5950
10756 S..Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St.
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKA.USKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras. 
...........................- ■ ■■■........... .............

JONH T. ZUR1S
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414 t

Nuo 9:30 ryto iki 5 va), vakare
Tel. Randolph 4242 

Res. 6029 Champlain Avė.
Tel. Midway 3639

Nuo 7 iki 9 vakare

AKUŠEREA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim- 
lymo, patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted S't.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkievicz-

BANLS
Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE

AKUŠERKA
kampas 31 gat.

Pennsyl- 
Hgon- 

. Sąži- 
patar- 

visokio- 
prieš 
laike 
ir po

3101 So. Halsted
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, ’ 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitosiuose 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.

Dr. Anelia Kaushillas
(’HIROPRACTOR ir M1I)WIF1-:

Pasekmingai gy 
dau įvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
s kausmo, pa g a I 
veliausį išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netines Maudy
nės, Maistine 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal 
ligą. Taipgi pa

tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

3252 So. Halsted St. 
Tel. Yards 4951

Valandos: • Utarninkc, Ketverge ir 
Subatoj nuo 9 rvto iki 8 vai. va
kare. 'Nedalioms ir šventėms pagal 
sutart).

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoju 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
TtFl. Midway 2880

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 So. Halsted St.

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

8

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos:. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 

vakare. Tel. Brunsvvięk 4988.
3421 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diąthermia

M 
M Dr. Lawrence P. Slakis

DENTISTAS
m 4454 So. Western Ave<
m VALANDOS:
h nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M

ZbR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

kreivos 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So, Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.
Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augiČiau

DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

ir nuo G iki 7:30 vai. vakaCe.
į Dienomis: Canal

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

Telfephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 Sd. 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 k ... ■ —.... .... ' . --------

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D()WIATSASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

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

r r i j \ nuo 9 ikt II vai. ryl Valandos^ nuo 6 iki 8 va! vaka

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

Optametrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S'. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

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.

DR. F. A. DULAK 
Specialistas Gydyme 

Akių, Ausų, Nosiai Ir Gerkite 
Ofisas: 1053 Milwaukee Arenus

kamp. Noble St. Tel. Armitage 0604. 
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki M vak. 

Nedėlioj ]0 iki 12 dieną.
Rezidencija: 2AR0 Logan BIvū.

Tel. Belmont t217.

Butkus Undertakinff 
Co., Ine. ;

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

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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{domi “erezijos” byla 
olanduose. — Ameri
kono tipas. — Cenzū
ra Amerikos universi
tetuose. — Arktiko 
klimatas.

Kas dedasi Meksikoj
Daug kalbama, daug ra

šoma apie Meksiką. Prezi
dento Calles priešai turi da
bar progos pašūkauti apie 
bolševizmą ir kitus baisius 
dalykus. Žiūrėkite, šaukia 
kunigai, Meksikos bedievių 
valdžia persekioja katali
kus, uždarinėja jų mokyk
las, veja kunigus lauk.

Kapitalistai irgi baisiai 
nepatenkinti. Jie skundžiasi, 
kad Meksikos valdžia juos 
skriaudžianti.

Amerikos Darbo Federa
cija sumanė patirti tiesą. 
Jos prezidentas William 
Green pasiuntė Santjago I-

rųjų dedasi.
Iglesias žurnale “Ameri

can Federationist” plačiai 
rašo apie Meksikos padėtį. 
Vienoj vietoj jis sako:

klaidingai yra vadinamas 
svetimšalių įstatymu, nega
li būti tuo vardu vadina
mas, kadangi jis nėra krei
piamas į svetimšalius Mek
sikoj. Tai yra įstatymas, ku
ris reguliuoja konstitucijoj 
numatomas teises meksikie
čiams ir Meksikos korpora
cijoms kai dėl įsigijimo že
mės, vandens, etc., arba kai 
dėl koncesijų vystyti kasy
klas, vandens pajėgą arba 
mineralini kurą. Buvo skel- 
biama, kad einant Žemės 
Įstatymo patvarkymu sve
timšaliams statoma sąlyga

tybės, kad galėjus įgyti nuo
savybę Meksikoj. Nieko pa
našaus nėra. įstatymas rei
kalauja, kad svetimšaliai ne
sinaudotų didesnėmis teisė
mis nuosavybės įgijimo 
klausimu, negu patys mek
sikiečiai. Kitais žodžiais sa
kant, svetimšaliams nesu
teikiama jokių specialių pri-

papročio kreiptis tiesiai j 
savo valdžias, jei jie įsivaiz
davo nuskriausti esą, visai 
nekreipdami dėmesio į Mek
sikos teismus. Meksikos val-

ti tam galą, nes tuo budu 
svetimšaliams suteikiama 
privilegijų, kuriomis nesi
naudoja Meksikos pilie
čiai”.

Apie Meksiką rašo ir pats 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas, • William 
Green. Jis sako, kad pasta
ruoju laiku Meksika spar
čiai žengia pirmyn. Nors 
meksikiečiai per ilgus me
tus buvo despotų valdomi, 
bet , juose nenustelbta gro
žės ir laisves troškimas.

Chicagoje — paštu:
Metams ................................

Užsimokėjimo kaina: 
Pusei metų ..........................

Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui ...............

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

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: I Paskutiniais kelel iais mėne- 
(Atjjiginta) siais olandų dvasiškiai dideliu

Metams .................................... $8.001 i
Pusei metų ............................. 400 atsidėjimu seka Dr. G. .L Geel-
Trims mėnesiams ....................  2.001 kerkeno bylą. Tai savo rųšies

S? Money Oaylono byla. Dr. Geelkerken 
I yra Amsterdamo kalvinistų baž- 
I nyčios kunigas. Prieš keletą 

Gi cen, j jįs> Beaiškindamas bib-
tikrenybSj 
tarp Ievos 

I ii\žalčio nebuvę. /lai esanti tik 
I alegorija, ir tą biblijos vietą 
taip reikia ir suprasti.

Kalvinistų sinodas vienok nu
sprendė, kad • kunigai negali 
savotiškai bibliją aiškinti. Esą 
visa kas biblijoj parašyta, rei
kia žodis žodin už tikrenybę 
imti. Dr. Geelkerken aiškinosi 
prieš sinodą, jog daugelis auto
ritetų laikosi tokios jau nuo
monės kaip ir jis.

Reikia pasakyti, 
Į posėdžiai įvyko 
Asseno miestuke, 
mat, buvo manoma išvengti 
žmonių susigrūdimo. Bet nepa
sisekė. Būriai žmonių, o ypač 
korespondentų, suvažiavo iš j- 
vairiausių kampų.

•Posėdžiai atsidarė himnų gie
dojimu ir maldomis. Po to pra
sidėjo karšti debatai. Dębato- 
riai tiek įkaito, jog pirminin
kaujantis Dr. J. C- de Moor 
nebegalėjo jų suvaldyti. Visa 
kas jam beliko daryti, tai už
daryti posėdį.

Gij^ęs į viešbutį, kun. de 
Moor nusiskundė negerai jau- 
šiąs. 'lapo pašauktas daktaras, 
kuris surado pavojingą ligą. 
Ant rytojaus kunigas neteko 
sąmones ir pasimirė. Tuo budu 
kun. Dr. de Moor buvo pirmoji 
tos keistos bylos .auka* .

Del tos mirties sujudo Olan
dijos kalvinistai. Jie ypač pa
sipiktino tuo, kad posėdžiai ne
buvo nutraukti Dr. de Moor’o 
mirimo dienoj. Įvyko iškilmin
gos laidotuvės, o po to vėl at
sinaujino posėdžiai, kur ir ta
po nuspręsta, kad žaltys iš tie
sų kalbėjęsis su Ieva.

Kadangi tuo nuosprendžiu 
daugelis dvasiškių yra nepasi
tenkinę, tai cinikai sako, jog 
nedaug laiko tereikėjo numari
nimui pirmininko, bet daug si
nodo dalyvių mirs nuo senat
vės, kol ginčai dėl žalčio pasi
kalbėjimo su Ieva bus galutinai 
užbaigti.

Šiandien, sako 
meksikiečiai bando sukurti I Ii jų, pareiškė, jog 
naują tvarką, naujas politi-1 jokio pasikalbėjimo 

nes, sociales ir industrines 
įstaigas, kurios geriausia 
jiems atatinka. Meksika yra 
tauta ir turi teisės leisti to
kius įstatymus, kurie jos pi
liečiams geriausia tinka.

Kai prasidėjo ispanų oku
pacija, sako Dalias News, 
armija ir bažnyčia kartu 
žengė j Meksiką. Jie pasi
savino tai, ką užkariavo kar
du. Bažnyčia labai pratur
tėjo. Ji susigrobė daug že
mės ir visokių kitų turtų. 
Taip dalykams esant bažny
čia susidėjo su turčiais. Per 
ilgus metus liaudis buvo pa
vergta. Kam nežinomi Mek
sikos peonai?

Liaudyj kilo bruzdėjimas. 
Bet bažnyčia stojo už sta
tus quo, kad viskas pasilik
tų po senovei. Štai kodėl po 
paskutinės revoliucijos san
tykiai tarp valdžios ir baž-l 
nyčios paaštrėjo.

“Žinant musų šalies isto
riją 
les,
skaudžias pasekmes, kurias 
Meksikai teko patirti delei 
katalikų kunigų kišimosi į 
nacionalės institucijos vy
stymosi eigą. Jie visuomet 
buvo tradiciniai progreso 
priešai. Tad buvo būtinas 
reikalas kas nors daryti, 
kad nedavus galimybės Me
ksikos kunigams kištis į bė-

, sako prezidentas Cal- 
“lengva suprasti tas

kalus”.
Toliau ' Calles sako, jog 

svetimų šalių katalikų ku
nigai puikiausia žinojo, kad 
eidami Meksikoj kunigų pa
reigas ir kišdamiesi į šalies 
vidujinius reikalus, jie lau
žo' konstitucijoj numatytus 
patvarkymus. “Beveik be 
jokios išimties”, sako prezi
dentas Calles, “visi Ameri
kos dvasiškiai, nepriklau
santys katalikų bažnyčiai, 
prisitaikė prie įstatymų. 

Del tos priežasties jų nie- 
kas ir nekliudo“.

Tad, pasirodo, kad sve
timšaliai katalikų kunigai 
tyčia skverbėsi į Meksiką, 
nors ii1 žinojo, kad šalies 
konstitucija draudžia jiems 
ten eiti kunigo pareigas ir 
vesti priešvalstybinę propa-

kad sinodo 
nedideliame 
Tuo budu,

¥ tf. *

Dr. Alės llrdlicka, VVashing- 
tono Smithsonian įstaigos an
tropologas, paskelbė, kad šioj 
šalyj vystosi tipingas ameriko
no tipas. Tipingo amerikono 
pažymiai esą tokie: aukštas 
ilgis, tamsus plaukai, rudos 
akys, laibas, ypač jaunystėj. Jis 
yra atviro budo, tvirto nusista
tymo, energingas, nepasiduoda 
sentimentizmui ir efektacijoms, 
išviso vengia kraštutinumų, iš
ėmus finansų ir religijos daly- 

kus.
lai nėra nordikų tipas, bet 

greičiau alpinu. Tikras ameri
konas, sako Dr. llrdlicka, yra 
gan artimas anglui, nors kai 
kuriomis savybėmis ir skiriasi 
nuo jo.

Dr. llrdlicka per daugelį 
metų studijavo Amerikos žmo
nes amerikonus ir ateivius. 
Amerikonai, kurių tėvai, tėvų

Mato visa tai kunigai, ku-' 
rie per eilę metų padėjo 
despotams laikyti liaudį 
vergų padėtyj, ir supranta, 
kad jų žemiškam rojui arti- 

si jo priešai. Praeitų metų Į naši galas. Nestebėtina tad, 
Meksikos biudžetas parodo, kad jie dabar visokiausiais 
jog iš žmonių surinkti pini- budais dergia “bedievių val
gai buvo kuotinkamiausia Į tižia”. Sunku juk skirtis su 
suvartoti. Ypač daug nu- šilta vietele ir prabanga! 
veikta apšvietus darbe. “ K*

Bėgiu tik vienų metų 
Calleso valdžia padarė mil
žinišką progresą. To neban
do užginčyti net ir aršiau
si jo priešai. ]

tėvai ir protėviai gimė Ameri
koj, maž-daug atatinka aukš
čiau aprašytam tipui.

Reikia pasakyti, kad tame 
pareiškime nėra 'nieko naujo. 
Dar prof. Broca pastebėjo, kad 
fizinės aplinkybės keičia žmo
gaus išvaizdą. Jis studijavo 
Londono gyventojus ir priėjo 
tos išvados, kad laikui bėgant 
persimaino net galvos forma. 
Del aiškumo paimkime tokį pa
vyzdį. Prieš kokiu®, sakysime, 
keturis šimtus metų apsigyve
no Londone tipinga vokiečių 
šeima, šiandien tos šeimos ai
niai visai nebus į vokiečius pa
našus, bet atrodys kaip tikri 
anglai. Tikrenybėj 
išvaizda persimaino 
trumpesnį laiką, negu 
šimtai metų. •

Akyvaizdoj tų faktų, 
Dr. llrdlicka, 
ateiviai pablogina 
žmonių kokybę, 
pagrindo. Ateivių 
vingiatnai išsivystys į tipingus 
amerikonus. Klimatas, fizinės 
aplinkybės ir papročiai veikia į 
žmogų ir uždeda atatinkamą 
antspaudą.

Dr. llrdlicka pastebėjo dai’| 
vieną įdomų dalyką. Fizinė mo-' 
terš i 
ja, negu vyro, 
kono 1 
tai tipingos amerikonės dar lyg damas ir visas suvirpėjo, 
ir nėra. Prof. D. Absolon, ku-‘ trynė pirštuose cigarą, kurio tik 
ris surado Predmosto (so- geltoni trupiniai nudulko ant 
džius Moravijoj) ledynų gady- žemės, 
nes žmonių kaukoles, irgi sa
ko, jog tuolaikine moteris bu-j pasakoti — sušuko jausmingu 
vusi visiškai panaši į dabartinę, ir perveriančiu balsu. — Pasa- 
nežiurint i tai, kad ji gyveno kyšiu galutinai aiškiai, kad tik 
mažiausia prieš kokius 20 tuks- tam jus ČL.
tančiu metų. (" ’ J v*
nes vyro išvaizda 
skyrėsi nuo dabartinio (civili
zuotos rasės) vyro išvaizdos.

Kodėl taip yra, t .y. kodėl 
moterys lėčiau tekitėja,— mo
kslininkai kol kas negali duoti 
tikro atsakyme ■»

(Tęsiny®)

Pasikėlė iš vietos, paėmė deg
tukus ir nusigręžęs nuo ugnies, 
nejudėdamas laikė vienoje ran
koje cigarą, kitoje uždegtą deg
tuką. Parmetė mus savo žvilgs
niu ir ironiškai nusišypsojo.

— Flida? — paklausė ramiai, 
lyg susimastęs — Ach taip. Fli
da! Stebiuosi aš, kodėl iki 
šiol nieks iš jūsų apie ją neužsi
minė. Turbut jau ankščiau no
rėjot apie ją kalbėt... bet nieks 
matomai nedrįso paklausti. Var- 
žėtės tur būt nenorėdami manęs 
užgauti ?...

Visai nėra ko bijotis.
Įmetė nesudegusį degtuką i 

ugnį ir vėl permetęs kiekvieną 
“ratelio“ narį akimis, pridūrė:

— Norėčiau tik sužinoti, ką 
esat girdėję apie visą tą istoriją. 
Kiek tame visame teisybės? Jei
gu tai yra Įdomu, tai su mielu 
noru jums apie tai papasakosiu, 
nes man svarbu yra, kad žinotu- 

j mėt kaip tas viskas atsitiko.
— Nieko negalvodamas sušu- 

i kati.
Bet Mac’e, senas ir mielas 

' drauge, kam turi apie tai pasa- 
išvaizda daug lėčiau kite-|k°ti. Galime dasipiotėti kaip 
gu vyro. Kuomet anieri-j daug dėliai to kentėjai ir... Žvilg- 
tina' nesunku pastebėti,1 terėjo j mane piktai lyg bandy- 

' . Su-

kaij>
žmogaus

į daug
keturi

sako 
tvirtinimas, kad 

Amerikos 
neturi rimto 
ainiai neiš-

— Taigi, kad noriu, noriu pa

is čia šiandien ir sukvie- 
(ii ledynų gady-'čiau, kad papasakoti visą mote- 

daug kuo rystės istoriją ir jos pabaigą.
Visi nustebo. Keletas, dirbti

nai sukosėjo taisydamiesi kede- 
se, o vienas atsiliepė:

— Jeigu ištiesų nori mums 
papasakoti, tai kodėl ne. Ma
nau, kad kiekvienas musų yra 
senai įsitikinę^, kad tu tame da
lyke esi visiškai nekaltas.

Vėl pažvelgė Į visus ir tame 
jo žvilgsnyje buvo kas tai mto- 

rieš kiek laiko tapo stabaus, nesuprantamo. Kai jo 
vienas numeris žvilgnis susitiko su manuoju, 

Occidrtit“, kurį lei- .suvirpėjau visas, lyg nujausda
mas besiartinančią nelaimę.

— Kasgi drįstų spręsti pana
šiuose atsitikimuose ; - sušuko 
— ir tvirtinti, kas kaltas ar ne 
kaltas?... Kai dėl Filidos, tai 
maniau, kad ją užtektinai pažįs- 

i tu ir, kad galiu jai aukuoti visa, 
kas gali padaryti moteriškę lai
minga. Bet, deja, meiles vienos 
leimingam gyvenimui nepakan
ka.

Balsas nutruko ir lupos pra
dėjo drebėti. Valandėlę žiurė
jo į durnų vilnis, 'bekylančias j 
aukštį. — Juk žinot, kaip karš
tai mylėjau Filidą. Nieko ne
manydamas bučiau davęs at
kirsti dešinę ranką, kad tuo bu-, 
du sumažinti nors mažiausią jos 
skausmo dalelę... Bet pasiro
do, kad ne to jos norėta. Ne, 
ir kas tik iš mano pusės buvo 
daroma., jin neturėjo jokios 
reikšmes. Teisybę pasakius, aš 

jai jkirėjau. Ir manau, <kad 
taip buvo, nes gerai žinau, kad 
jos nemokėjau ir nesugebėjau 
sudomauti. Bet mylėjau ją, 
kaip niekas kitas. Tik vienas 
Dievas težino, kaip karštai ją 
mylėjau. Juk atsimenant ano
sios savaitės pabaigą. Jau tuo
met — vos metai, kaip buvome 
vedę — jinai jau doma- 
vosi kitu. O nedaug trukus kilo 
karas kas ir palengvino jai pa
dėti. Nepraėjo ir trijų savai
čių, kai aš būdamas Francuzijo
je gavau nuo jos laišką, kuria
me man raščĮ kad apleidžia Bel- 
šasą ant visados, 
paprastai tokiuose atitikimuose 
buvo pilnas tuščių frazių, kad 
“jinai viską nuodugniai apsvars
čiusi, ir Įsitikinusi, kad jų ve
dybos buvusios klaida, ir kad ji
nai dabar leidžiantis Į pasaulį su 
numylėtu žmogum”.

Kai kuriuose Amerikos vals
tijų universitetuose įvesta aš
tri cenzūra studentų leidžia
miems laikraįęiams ir žurna
lams.
“konfiskuotas
žurnalo
(Jžia Californijos universiteto 
studentai. Cenzoriams nepati
ko vienas raštas, kur buvo kal
bama apie Juozapą ir Jėzų.

Dar įdomesnis dalykas atsi
tiko su “Illinois Magazine“, ku
rį leidžia Illinois 
studentai.

universiteto 
Žurnale pradėjo 
straipsnių bendru 

an(gaiviu “Zink City Sketches”, 
kur buvo perstatyta nekokioj 
šviesoj La Salio miestuko cin
ko kasyklų savininkai. Tie “ger
biami piliečiai“ užsigavo ir nu- 

Bezultate 
bu- 
re-

vyko j universitetą.
spausdinimas tu straipsnių 
vo sustabdytas, o žurnalo 
daktorins tapo pašalintas.

Blogas visgi reikalas, 
laisvos mokslo Įstaigos pradeda 
pataikauti cinko baronams.

Tolimoj šiaurėj 
siaučia žiema ir didels

Žem5 yra nuolat
paliovos 
speigas, 

sniegu ap-
Tap mano dauguma žmonių. 

Bet tai yra mitas, sako 'Lycos.
Arktiko žiema iš tiesų yra 

ilga, šalta ir audringa, bet snie
go ten mažiau^ nukrinta, negu 
šiaurinėj Virginijos daly j. Ka
dangi oras ten gan sausas, tai 
ir sniego bei lietaus nedaug tė
ra.

Reikia neužmiršti, kad vasa
rą dienos ten labai ilgos —tę
siasi beveik 19 valandų. O ne
toli nuo poliaus saulė šviečia 
73 dienas ir naktis )>e paliovos. 
Kitais žodžiais sakant, per tą 
laikotarpį ten yisiškai ' nėra 
naktų. Gi prie pat poliaus sau
lė be paliovos šviečia bėgiu še
šių mėnesių. K. A.
Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Laiškas, kaip

Pavadino j j kiek atsimenu 
•‘su dvasiniu draugu“.

Nusikvatojo garsiai kurčit 
juoku ir užsidegė naują cigarą

— Gulėjau ' apkasuose be gy 
vybės ženklo, lyg sudaužytas 
sugurintas. Praėjus pusantrų 
metų, gavau pirmą sykį atosto 
gų. Ir ko gi turėjau tuome. 
stvertis? Gudriai sumėtė save 
pabėgimo pėdsakus ir, rodos 
kad tuomet ne taip jau man bu 
vo galvoje sužinoti jo pavardę 
kas jis do vienas.

Sutikus jį anuomet bučiau si 
pasigerėjimu nudėjęs vietoje.. 
Galutinai tačiau, jinai juk pat 
jį išsirinko, ir jeigu jis būti, 
su ja nors žmoniškai apsėjęs...

Nutilo, smarkiai patraukė du
rnų, o iš krutinės išsiveržė gilus 
prislėgtas ir cypiantis atdusis.

— Taip, kad gi jis butų su ji 
žmoniškai apsėjęs. Tačiau tai) 
nebuvo. Vėliau sužinojau, ka* 
jis* jos gyvenimą pavertė j tik
rą pragarą. Pirmiausiai nuvy 
ko su ją į Paryžių, vėliau į Bar 
celoną. Buvo tai pirmoje pusė 
j e 1915 m. Ir ją kiek buvo gali 
ma išnaudojęs lig sočiai, pameti 
išniekintą, kaipo auką skurdu 
ir badui, pats gi įstojo j anglį 
armiją. Mirė jinai 1917 m. nu 
kritusi Į žemiausią skurdo ir gė 
dos laipsnį. Paliaubų metu ieš 
kojau jos atsidėjęs keletą mene 
šių. Ir nė valandėlės nesilio 
viau jos mylėti. Ir galop sura
dau ją... suradau tokią, kokii 
jinai tuomet bebuvo..?

IV.
žiurėjo priešais save, lyg pa 

mišęs, ir tas jos žvilgsnis atrodi 
už viską baisesnis. Nejučiomit 
spausdamas kumščius ir norė
damas būti ramiu,'kalbėjo to
liau:

— Priterštame guolyje, kuria
me paskutinį kartą pramerkus 
akis skyrėsi su pasauliu, ant ne
žymaus kapo, kuriame ilsisi jos 
liekanos — prisiekiau, kad to 
nenurimsiu, kol surasiu tą skur- 
duolj, kuris iškoneveikė ir pada
rė nelaimingą numylėtą mano 
žmoną ir kol radęs nubausiu j| 
už jo tą niekšiškumą. Ir dabai 
sakykite draugai, ar pasmerkia! 
mane už mano tokį pasielgimą:

Kambaryje vėl įsiviešpatavo 
mirtina tyla. Gatvėje girdėjosi 
laikraščių nešiotojų šukavimai, 
o po valandėlės Vimisas, lyg 
svyruodamas paklausė:

— Ir tau pasisekė surasti tas 
žmogus ?

Macas patraukė pečiais ir 
tarė:

— Iki šiol dar nu. Bet tur būt 
turėjo griebtis visokiausių gud
rybių, kad savęs neišsiduoti, 
bent tuo tarpu... Dabar tačiau 
pakliuvo nejučiomis j žabangus, 
kuriuos jam pastačiau. Ir iš jų 
dabar nebeišspruks.

Pakėlė kairę ranką ir žiūrėda
mas į ją lyg hipnotizatoriuš, 
tarė:

— Ar jus niekuomet nepama- 
nėt, kaip įdomiai atrodo žmo
gaus rankos bruožai? taigi ir 
aš norėdamas surasti Filidos už
mušėją turėjou visą vilt| tame, 
kad rankų išvaizda nosiniai no, 
ir, kad tuo budu nors ir už kelių 
metų jis paklius mano naguos- 
na. Ir dar nedasiprotėjot? 
Tuojaus jums išaiškinsiu. 1915 
m. vasario' menesyje mano išti
kimas tarnas japonas, būdamas 
su reikalais Paryžiuje, pastebė
jo skersgatvyje vežiką, kuris 
dėlei didelės daugumos praeivių 
turėjo truputį susilaikyti. Ve
žime sėdėjo Filida. Ištikimas 
Jamadas stengėsi pamatyti vei
dą sėdinčiojo šalę Filidos, bet 
jam tas nepasisekė. Per keletą 
tačiau sekundų jis prisižiūrėjo 
jo rankai, kuri aiškiai buvo ma
tyti. Mes, europiečiai, manome, 
<ad tik veido bruožai turi indi
vidualų išvaizdą, kurią galima 
visuomet atminti. O Bylų žino-1

nes tvirtina, kad ranka turi aiš
kesnius bruožus, negu veidas, ir 
kad tų jos bruožų jokiu budu 
negalima prašalinti. O mano 
Jamandas taip gerą atmintį tu
ri, kad sykį pamatęs rankos iš
vaizdą, niekuomet jos nepamirš 
.r pažins ją tarp daugiausia ran- 
kų.

Rodosi Remingtonas atsišau* 
kė:

— Kokiu gi budu po šimts 
pypkių tau gali padėti japonas 
surasti kaltininką? Nejaugi tu 
jam pristatys! tūkstančius vyrų 
rankų pažinimui.

Vėl pašaipos juokas pasirodė 
Maco lupose.

— Ne, tai yra visai nereika- 
inga. Rankos, kurias matė 
inuomet Jamadas Paryžiuje, 
priklauso vienam tų penkių as- 
nenų, kuriuos paskutinį vakarą 
prieš daug metų aptarnavo Bel- 
sase japonas...

— Kaip tai ?... Norėtum pa
sakyti...

— Vaišinau tuomet šešis sa
vo draugus. Dąrakiejus krito 
kovos lauke dvi dieni prieš at
vykstant Jamandui į Paryžių ir 
,uo budu pasilieka tik penki.

Per keletą minučių vėl kamba
ryje įsiviešpatavo slegianti tyla.

Netikėtai sušuko Štodardas:
— Del Dievo! Tai reiškia 

Įtari vieną iš musų? Nejaugi 
tau galvoj negera! Kalki pats 
ležinodamas ką!

Macas ramiai paėmė j lupas 
.igarą, giliai įtraukė durnų ir iš- 
eisdamas juos biiežč ore vin- 
nutus ratus.

Puikiai žinau ir suprantu, ką 
kalbu. Sakau jums, kad žmo
gus, kuris sulaužė man gyveni
mą apgaudamas ir išvesdamas 
Filidą, kad ją paskiau pamesti, 
4yg bjauriausią šunį, priterštoje 
.r dvokiančioje ispaniškoje duo
bėje, ir tas žmogus šioje valan
doje yra musų tarpe.

Nesvyruojantis ir atviras jo 
kalbos tonas, įtikino mane, kad 
jis kalba teisingai. Pajutau, 
kad plaukai atsistojo ant gal
vos, kad rankos mano dega, lyg 
karštose žarijose.

— Bet Mac’e — sumurmėjau 
negalėdamas balsiau prabilti — 
pągalvok rimtai po šimts pyp
kių. Juk tokios kaltės, kurią čia 
meti ant musų, negalima leisti 
vė j u. O k u r gi į rody m a i ?

— Esu šventai įsitikinęs, kad 
Jamadas neklysta.

— Dievaži! Jeigu taip, tai pa
sakyk gi galop, kurį kaltini?! 
Užbaigk tą torturą!

— Kas iš musų kaltas? Sa
kyk!

Ir vėl visą domę, tarytum nu
kreipė į cigarą. Po valandėlės 
pakratė galvą.

— Aš nežinau.
— Kaip tai? Nežinai, ir...
— Ne. Prieš jums ateisiant, 

susikalbejova su Jamadu, kad 
jis paduodamas valgį parodys 
man, kurį jis anuomet yra ma
tęs Paryžiuje. Ir parodė atneš
damas nesenai juodą kavą. Bet 
dar nežinau, kuris iš jūsų yra 
tas mano žmonos budelis.

— Ir ka manai dabar?
Buvau tikras, kad jis gavo 

proto pamišimą. Nei savo išvaiz
da, nei elgimusi nebuvo panašus 
į senovga JMėic’i}.. Ir vėl visu! ra.- 

miai tarė;
(Bus daugiau)

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

Paamtykite pas

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St.
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Saugiausias ir parankiausias budus tai 
siųsti Jungtinių Valstijų Doleriais, geriau
siais pinigais pasaulyje.

Musų Užsienių Departnientas yra prisi
rengęs nusiųsti jūsų pinigus dėl švenčių la
bai pigiomis persiuntimo kainomis.

Ar jus manote atlankyti savo 
gimines Europoje šį pavasarį?

Musų susinėsimas su didžiausiomis ban
ko m i s užsienyje daleidžia dastatyti jūsų 
pasiųstus pinigus greitai ir be laukimo.

Dabar yra laikas pasirūpinti apie savo 
kelionę. Važiavimas j Europą šj pavasarį 
bus labai didelis ir juo greičiau jus nusi
pirksite tikietą, tuo geriau jums patiems 
bus.

PASIUSKIT PINIGŲ Į 
LIETUVA VALYKOMS

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

Gerai žinomas bandas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

Sportas
Šachmatu turna- 

mentas
Lietuvių Golfininkų Kliubo 

pirmutinis surengtas šachma
tų turnamentas eina prie pa
baigos. Į semi-finalinį lošimų 
įėjo pagal 50 nuoš. visų losimų 
šie kontestantai: adv. K. Jur
gelionis su Dr. K. Kaspučiu; 
Dr. A. Zimontas su Dr. P. Z. 
Zalatorium; adv. K. Gugis su 
J. Zapustu; A. Visbaras su E. 
Butkum; J. Sirul su Al. Mice- 
vičium.

Šiandie jau įvyksta finalinis 
lošimas dviejų likusių geriau
sių šachmatistų už lietuvių 
šachmatų čempionatų šių metų. 
Lošimas įvyks 3-čią vai. po 
(lietų, L. G. K.

Ta graži Naujienų trofija 
stovi L. G. P., kur galima ma
tyt dabartiniu laiku. Už poros 
dienų trofija bus atgabenta į 
Naujienų vyrįausį ofisų su lai
mėtojo vardu.

Kurie norite pamatyti tos 
puikios Naujienų trofijos, atei
kite į paskirta vietų, nes tai 
yra gražiausi trofija lietuvių 
istorijoj. Naujienos visuomet 
pirmutinės lietuvių visuomenėj.

Damų (checkers) turnamen
tas prasidės tuojaus po šach
matų lošimo. —šachmatų Kom.

Rytoj “Open Fonini"
Rytoj ryte, 10:30 vai., Liet. 

Auditorijos nlažojoj svetainėj, 
bus Visuomenės Darbo Sąjun
gos “Open Forum” visiems la
bai svarbiu ir įdomiu klausi
mu: “Kas gimdo kriminalis
tus: paveldėjimas ar aplinky
bes?”

Referentais bus inž. K. Au- 
gustinavičius ir Dr. A. J. Ka
ralius, o paskui diskusijos.

Nepraleiskite šio “Open Fo
rum”, bet bukite pasiklausyti 
rišimo šio svarbaus klausimo.

-t. B.

Brighton Park
Brighton Park auga. . štai 

prie 47 ir Rockwell gatvių bus 
pabudavotas didelis namas su 
3 sankrovomis, 4 ofisais, 3 fla- 
tais ir 5 garažiais. Namas kai
nuosiąs apie $45,(MM). Budavos 
jį Walter Ragan.

Penkios savaitės atgal tapo 
čia suorganizuota spulka 
,‘Crane Building and Loan As- 
sociation,” kurios raštinė ran
dasi B. R. Pietkewicz real es- 
tate ofise, 2612 W. 47 St. Jau
nai spulkai gerai sekasi ir ji 
jau galėjo suteikti paskolą.

KAS YRA LINOVAS?

B

Reikalaudami
DABAR YRA LAIKAS

Padėti hovo pinigus saugiai, 
kur jie bus saugus nuo gais
ro ir vagių.

Atidaryk taupymų sąskai
tą šiame stipriame $11,000,- 
000.00 Valstijiniame banke, 
kur jau tūkstančiai lietuvių 
daro biznj.

Pradėkit savo sąskaitą 
prieš kovo 15, o nuošimčius 
gausite nuo kovo 1 dienos.

Pasimatykit su Mr. John 
čaikauskiu, Vedėjų musų 
Lietuvių Departmento.

Central Manufacturing District 
BANK

1112 West 35th Street
ATDARA ŠĮ VAKARĄ IKI 8 VAL.

Apsaugokit Save

NUO BILE KOKIO PRAŽUDYMO,

gaisre, 
. pavogime 

savo brangiui 
dokumentu.

Jus gali: 
gauti šitą 
apsaugojimą 
mažiau negu 
už vieną 
centą i diena.

Ivan Linovas, su kuriuo’ ri
sis Požėla First Regiment Ar- 
mory, yra gerai žinomas tarp 
amerikiečių ri atikas. Amerikie
čiai jį vadina “rusų levu”. Jis 
yra ritęsis su geriausiais pa
saulio ristikais ir prieš kiek lai
ko vaidins krutumuose paveiks
luose.

ŠIANDIE KL1UBE ŠTUR
MAS.”

Victor F. Kelps pardavė savo 
naują namą prie 47 ir Whipple 
gatvių už $85,000. Namas dar 
nėra pabaigtas budavoti ir su
sideda iš 3 sankrovų ir 3 flatų.

Joseph Bahorowicz iš Town 
of Lake nusipirko namą prie 
2530 W. 45th Placc.

■ Joseph Konrad nusipirko 2 
augštų mūrinį namą prie 4345 
So. California Avė.

Abiejuose atsitikimuose tar
pininkavo B. R. Pietkiewicz. R.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų —• 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th I’lace

4177-83 Archer Avenue
Kampas Kichmond Gt.

Del 
Odos Ligų

West Side Trust 
& Savings Bank
Roosevelt Road ir Halsted S.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG’O
arba

Ertra Pale Alaus
yra rekomen- 

jamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

■ mvi*o«An*o
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Šiandie vakare apie 8 vai. At
letų Kliube (814 W. 33 St.) į- 
vyks didžiausias “šturmas”. 
Ateis dzūkas Bancevičius su 
pinigais ir risis su Sarpalium 
arba Šimkum. Šimkus, jeigu 
negaus šaltas kojas, irgi su pi
nigais ateis.

Susirinkusieji turės geros 
pramogos. X.

LietuvhiRaieiiuose.
Lietuvis išradėjas

Tūlas lietuvis (p. P. J. 1-lė), 
gyvenantis North Sidėj, išrado 
naujų chemikalų, kurs labai pa
lengvina drabužių plovimų. 
Chemikalas yra truputį raus
vas, bet drabužių nenudažo ir 
jį vartojant sutaupinama daug 
darbo ir muilo. Kaip teko pa
tilti, p. P. J. I-le savo išradimą 
buvo pasiuntęs į keletą didžiu
lių skalbyklų išbandymui. Iš 
10 skalbyklų 7 pripažino tų 
chemikalų geriausiu, kokis iki- 
šiol yra žinomas rinkoje. Dvi 
iš didžiausių skalbyklų užvedė 
derybos, norėdamos pirkti iš
radimą, bet išradėjas sako, kad 
geriaus jis pats organizuosiąs 
kompanijų, išdirbinės ir parda
vinės skalbykloms. Be to žada 
ir mažomis dalimis pardavinėti.

Pažymėtina, kad chemikalas 
visus plėtmus nors iš seniau
sių rūbų taip gražiai išima ir 
padaro taip baltus, tarsi butų 
visai nauji. Reiškia, musų tau
tiečiai irgi nesnaudžia. Rep.

Kam Kentėti
Musų geriausias vaistas dėl vidu

rių, prašalina gasus ir visas kitas 
priežastis nevirškinimų vidurių, iš
bandytas per daug žmonių. Daug 
žmonių, kurie kentėjo per daug me
tų nevirškimų vidurių, jie tapo svei
kais vartodami mušt} proškus.

Mes galimo suteikti vardus žmo
nių, kurie tapo sveiki vartodami mu
sų vaistus.

Atsišaukite i
DRUG ŠTOKE

4601 So. Ashland Avė., Chicago, 111.—..................... 4 .......... -— ..... — .......... .. ' >*""*‘ *
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visado® 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38tb Chicago, III.
> . ■ - ■ ---------- ---- —

(iarsinkities “Naujienose”
Jei nori turėt 
nuolatinį draugą —» 
Skaityk Naujienas.

Didžiausis išdavimas drabužiu dar niekad nebuvo girdėtas Chicagoj

$14.85

WEB
1150 South Halsted Street

Niekad pirmiau ir niekad daugiau 
nebus kaip dabar pas

Dabar norime pasakyti kokias kai 
nas mes jums duosime šitame išpar 
davime

Nauji pavasariniai kautai naujau 
sios mados

Jaunų vyrų siutai visi su 
dviejom kelnėm, visokio kolioro tik

Vienas garsiausias žmogus tarpe 
lietuvių, kaipo turintis geriausias 
drapanas dėl pardavimo.

5-tos durys i šiaurę nuo’Roosevelt Rd.
Išpardavimas prasidės Subatoj, Kovo 13, 9 valandą ryto

Žmonės, kurie turi niežėjimus per 
melų eilę gmina rainų miegą tr pa
ilsį bevartodami Cadum Ointment. 
Jis prašalina niežėjimą tuojau, su
minkština ir gydo odą kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Ointment yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t. 
Jd jus negalite gauti Cadum Oint
ment fcavo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

BATTERIES PIGIAU!
Western Auto Supply & Bat- 

tery Service
4614 So. Western Avenue.

Tel. Lafayette 7422
Mes priimam v jūsų senas 

batteries kuomet pirksite nau
jas.
Auto Accesories Ford dalys

r---------------------------------*
Pranešimas Jogei

JOHN J. ZOLP
Važiuoja Gegužės mėnesyje su 
exkursija Lietuvon didžiausiu lai
vu pasaulyje ir ypatiškai patar
naus kelionėje. Kurie manote 
važiuoti, prisidėkite iš anksto, kad 
galima butų sutvarkyti pasus ir 
kitus kelionės dokumentus.

Sąžiniškas patarnavimas 
visuose reikaluose

Padaromi ir užtvirtinami 
įvairus dokumentai.

Parduodami namai, lotai 
ir farmos

Perkami ir parduodami morgičiai, 
bonai ir šėrai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St.,

5 Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, 1LL.

*...................... *

W. J. Stankūnas
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Grupių ir Šeimynų 
Musų Spcciališkumas

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

Kės.: UOlTl So. Irving Avė.
Telephonc: Beverly 2300 

Chicago, III.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.
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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 
Hemstitehing, Guzikus, Skrybėles 
ir įsodiname Rhine Stones po 30 
ir 50 centų už tuziną.

7 eatras- 
Muzifaa

1 I pt l)a apie “Naujienų” kon- 
Dar apie “Naujienų” 

koncertą

VARTOTU IR 
PERTAISYTU

PIANŲ
IŠPARDAVIMAS

Nereikalaujame pinigų 
dabar, galite pradėti mo
kėti po 30 dienų po 50c., 
$1.00, $2.00, $3.00 arba 
$5.00 Į savaitę arba kiek 

jus galite.

50 pertaisytų vartotų grojiklių 
Elektrinių ir Upright pianų, ku
riuos gavome Į mainus ant Ktmhall 
Pianų. turime išparduoti tuoj aus, 
nes vieta yru reikalinga dėl naujų 
pianų. Dabar yra didžiausia pro

ga pusdykiai įgyti gerą pianą.

Ateikit ir Matykit šiuos 
Negirdėtus Bargenus

$630 Hampton grojiklis C -į 7 C 
pertaisytas v I I V
$650 Kerzheim grojiklis mažai var
totas, aižuolo 
medžio
$600 Solo-(’oncerto 
žai vai totas, 
raudonmedžio
$450 Gulbransen grojikiis vartotas
6 mėnesius, raudon
medžio
$900 Cremona 
mas, golden 
aržuolo
$950 Seeburg 
mas, golden 
aižuolo
$1000 Carleton 
mas, pilko 
aržuolo
$700 Kimhall grojikiis, pilnai gva- 
rantmitas, rau-
donmedžio U>HUU

Rankoms Grojinami 
(Upright Pianai)

$400 T. Bauer X ( o.. 
raudonmedžio
$450 Everet Cabinet grand, ĮĮĮ 
Eflvoy medžio
$500 Rice Macy Mahogany CEE 
medžio
$475 Stuart Cabinet grs 
raudonmedžio
$475 Strauss 
raudonmedžio
$495 Kingsbury 
raudonmedžio
$500 Cramer aržuolo 
medžio
$500 Sterling 
raudonmedžio

$560 Davis and Sons 
aržuolo medžio
$600 Stark aržuolo 
medžio, kaip naujas

$150 Kimhall Vargonai, 
grojina gerai

$4’»o Grojikliai Vargonai, 
aržuolo medžio
$450 Columbia (Jrafonolu. 
donmedžio (Desk 
Type)

Ir daugybės kitokių 
bargenų.

Su minėtais pianais

$195
grojikiis ma-

$240

$250
Elektiu grojina-

$300
deetra grojina-

$375
electiika grojina-

$395

’nd- $78 
$80 
$95 

$100 
$125 
$150 
$175

$25 
$50 

rau- 

$98
gerų

duodame 
suoleli ir didelį pasirinkimą rolių. 
Kiekvieną instrumentą pilnai ga
rantuojame ir imame pilną atsa
komybę dėl užganėdijimo.

Krautuvės atviros
Ketvergo ir Subatos 
šventadieniais pagal 
šaukite Canal 6982.

U ta minko, 
vakarais, 
sutarimo.

Pianų Krautuvės
1922-32 So. Halsted Street

Prie 19th Place
4177-83 Archer Avenue,

Kampas Richmond Str

Garsinkites Naujienose

Jozavitas, 
kaipo 
tai.

Pocienė ir Pocius 
pirmaeiliai musų artis-

žo- 
ši- 
in- 
ar

grros akustikos svetainėje ir 
artistinei publikai dainuoti tin
kama, mums rodos, butų geriau 
pasiėmus “Ar lauke aš ne 
|elė žaliavau“ arba kad ir 
tokias, kaip “Ernani-Ernani 
volami“ (Act 1* Verdi),
“b'orza dėl liesti no-Pace, pace 
mio Dio“ (Act 4; Verdi). Dra
matinės spalvos dainas dainuo
jant, iš tiesų, ne tiktai balsas, 
b: t ir visas artistės judėjimas 
pasidaro kur tai kas labiau j 
klausytojų sielų pataikantis ar
ba jų kartais ir visai pervėriau-

Joząvi tas 
kad Jozavitas 

Hungarian Bbapsody No.
2, bet ir No. 6 skambindamas 
pasirodė, kad jis yra visai ne
paprasta, stačiai stebėtina lie
tuvių mi nininkų tarpe jėga. Ši
tas jaunas pianistas tikrai ge- 
nialingumo kibirkštėlę turi. Ir 
jeigu kada nors teks ir lietu
viams menininkams į pasaulio 
pačių žymiųjų menininkų eiles 
prasimušti, I 
daiktas, kad vienas iš tų laimin
gųjų bus Jozavitas. Tiesa, jo, 
kaipo labai jauno pianisto, tech
nika dar nėra pergeriausia, tai
gi tonų kontroliavimas nevisai 
tikslus, pagaliau ir stilius nėra 
dar vienokis, nusistovėjęs, bet 
užtai jo miklumas, emocijingu- 
mas, dramatingumas, poetingu- 
mas — stačiai žavėte klausy
toją žavėjai

Bcdos pernai melą nekurie 
Chicagos lietuviai, žinoma, ir 
pinigo ir įtakos į aukštesnes 
Si Vl ilS t 11 UI H t VS, o v* ii^cruj ■ '

tiesiog prakaitavo, kad viena'^Port, į kur paranku bus at- 
čia iš Lietuvos atvažiavusį ar-,vykti taipjau West Side, Brigh- 
tistą (dainininką) į žymesniųjų,ton Park *r 1 own 01 Lake lie- 
pasaulio menininkų eiles tar-,^uv*ams» h* Boselande - visai 
tum stumte įstumus. Nors ir,tolimai South Sidėj "■ Burn- 
labai gaila, kad nieko gera iš side, South Chicago, kensing- 
to neišėjo, vis dėlto šitiems ge-į^on’ es^ Pidlmano.
rų noru lietuviams pasakyti1 Chicagiečiai be to pageidavo 
reikia, jog jie nevisai tikrą ta-,ir šiaiP susitikti, pasikalbėti ir 
enta pasirinkti tepataikė. Jiems a,^’au susipažinti su d. Michel- 
reikėjo Jozavitas pasirinkti ir sonu- “Keleivis” per daugelį 
oaskui padarvti taip, kaip ge- metV buvo ir teb5ra populiarin- 
rų noru Kulisas City piliečiai gausias lietuvių savaitraštis,
su panele Marion Tailev padu- kuri Jan P61’ dau«’ skaitc 
re. Vadinasi, duoti šitam jau-'#*1 tūkstančiai chicagiečių, kū
nam pianistui medžiaginės ir n01‘čtų arčiau pažinti jo Be- 
Jvasinės paspirties išleidžiant daktorilL Prakalbose to negali- 
jį j svetimas^ žemes, kur, prie ma padaryt, o šiaip d. Michelso- 
geriausių mokytojų, galėtų jis'nas niekad pas mlis neatvyksta, 
savo talentą pilnai išvystyti ir(’ad kad plačiau pasikalbėjus ir 

i su svečiu, 
yra rengiama Vieša vakarienė. 
Ji bus šeštadieny, kovo 20 d., 
Lietuvių Auditorijoj, d. Michel- 
sonui apleidžiant Chicagp. Kad 
padengus rengimo lėšas bus 
imama į vakarienę $1 įžangos. 
Vakarienę stengiamus! padaryti 
gerą ir smagią - su šokiais ir 
pamąrginimais.

S. Michelsono prakalbos Chi-

Gaila, 
ėmė

nepasi-
o pusi.)

Liukisiii Kaieliuosii
Kur bus S. Michelsono 
prakalbos Ghicagoje

Chicagiečiai jau žino, kad 
tai labai galimas Pas juos atvažiuoja labai retas 

svetys — “Keleivio“ Redakto
rius S. Michelsonas, kuris jau 
per daugelį metų nėra buvęs 
Chicagoj e.

Bet jis Chicagoje bus tik ke
turias dienas, tad patenkinti 
visų chicagiečių, kurie norėtų 
d. Michelsoną užgirsti, nebus 
galima. Tečiaus vietos jo pia- 
kalboms taip paskirstytos, kad 
kuodaugiausiai chicagiečių butų 
jos prieinamiausios, būtent 
North Side, į kur bus paranku 
atvykti visiems North-West ir 

labai stengėsi, 'Garfield Park lietuviams; Brid-
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aikštėn iškelti taip, kad ir lie- alčiau susipažinus 
• • « t* • • ' 1/1*0 'i*oti nei o m o ♦ziziotuvių vardas pasaulio meninin
kuose šilumos surastų.

Pocienė
Pocienės repertuaro turinys 

buvo itin gražus ir muzikalus. 
Bene tik daugiausiai šilumos 
klausytojų sielose surado jinai 
tada, kaip padainavo Juliettos 
Ariją, šiek tiek mažiaus —.
VillaneUę. Šitos dainos yra la- cagoje bus šiose vietose: 
bai lyringo arba koloraturin-1 Ketverge, kovo 18 d. vakare 
ųo pobūdžio, taigi, kad atatin- — North Side. 
kantai jas sudainavus, būtinai) 
reikia ne tik lankstaus, bet ir 
lytingo balso. Pasirodė, kad 
Pocienės balsui šitų ypatybių 
nestinga, vadinasi, jos balsas 
yra pakaktinai lankstus ir ro-

Pėtnyčioj, kovo 19 d. vaka
re Bridgeporte, Mildos sve
tainėje, 3142 So. Halsted St.

Subatoj, kovo 20 d. vaka
rienė, Liet. Auditorijoj.

Nedelioj, kovo 21 d., 1:30 v. 
po piet Boselande, C. Stru- 

?iaus) ir paskutinė daina, ku- milo svetainėje, 158 E. 107 St. 
rios vardo nepamenu, yra dau
giau dramatiškos nei lyriškos

Bet jau savo koncerte Po
cienė pasirodė, kad ji gali ir 
dramatinio pobūdžio dainas la
bai gražiai sudainuoti; taigi ir 
šiedvi daini išėjo jai labai pui
kiai. žinomas daiktas, kad visa 
kas musų pirmadonai da geriau 
butų išėję, jeigu jai butų tekę 
tikslesnės akustikos svetainėj 
dainuoti. Nors šita svetainė v ra 
labai numinga, graži ir jauki, 
vis dėlto jos akustika yra be
veik taip jau prasta, kaip ir 
Lietuvių Auditorijos, kur dai
nininkų ar dainininkę tartum 
kas slėgte slegia.

Butų labai gera, kad gerb. 
artistė kitų syk j daugiau dra
matinio pobūdžio dainų į savo 
repertuarų sudėtų, juo labiau, 
kada tenka jai dainuoti tokiose 
prastos akustikos svetainėse,
kaip Lietuvių Auditorija, Asb- tuoj vienas kito klausia: “Ką 
lan Blvd. Auditorija ir tam pa- reiškiame 
našios, ir kur susirenka tokia se?“ 
didelė minia, kaip paprastai 
‘^Naujienų” koncertuose. Ažuot milžinišku miestu, savo nuveik-
Villanelle’s, kuri yra kaip ir tais kultūriniais darbais, savo 
kokia pažiba muzikoje, taigi tiklietuvių skaitlingumu, savo di-

Nedėlios vakare, kovo 21 d., 
S. Michelsonas kalbės Indiana 
Harbor, Ind., Ivvanovo svetai
nėj, kampas 137 ir Broadway

Tuo d. Michelsono prakalbos 
Chicagoj užsibaigs ir svečias iš
važiuos į Grand Rapids, Mich., 
kur kalbės panedėly, kovo 22 d.

(’.hicagos lietuviai 
skaitlingai lankytis į 
Michelsumo prakalbas 
kitę ir savo draugus 
tarnus, nes gal
teks beužgirsti kitas d. 'Michel
sono prakalbas. —B.

kviečiami 
šias drg.
Paragin- 

ir pažys-
labai negreit

Ką mes reiškiame SLA 
reikaluose?

Šiandie Chicagos lietuviai, 
kur tik jų susirenka buhelis,

mes SLA reikaluo-

Chicagiečiai didžiuojasi savo

Tokia tai nuomonė yra pas 
chicagiečius, dabar einant SiIjA 
centro viršininkų rinkimams.

Reporteris.

PRANEŠIMAS

JULIUS WELIČKA
Namų Budavojimo Kontrak- 

torius.

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo liga* kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą _

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

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

iki 9:30. Nekėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone Canal 0464

DR. VAITUSH, O. D.

Palengvins akių įtempimą, - kuru 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo 
svaigimo, nkių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
roma^ su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciale atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedelioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
apsaugoti

dėle armija profesionalų 
daktarų, advokatų, mokytojų, 
artistų, muzikų ir nesuskaito
ma daugybe visokių mažų ir 
didelių biznierių. Prie 100,000 
Chicagos lietuvių pridėjus 
dar apielinkės miestelių lietu
vius susidarytų tokia armija, 
kuri nustebintų netik visų kitų 
miestų lietuvius, bet ir visa 
Lietuvos valstybė turėtų su jais 
skaitytis'ir maloniai kalbėti.

Betgi ikišiol chicagiečiai ma
žai kreipė domės i savo orga
nizaciją Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoje. Chicago da
vė progos kitų mažesnių mies
telių draugams darbuotis savo 
draugijos labui. 'Pečiaus šian
die atsirado noras, kad ir chi
cagiečiai turėtų savo atstovų 
SLA. Pildomojoje Taryboje. 
Mat jiems parupo, kad kartais 
kas nepavadintų chicagiečius 
tinginiais.

Ištiesų chicagieciams reikėtų 
tureli savo atstovų SLA Pildo
mojoje Taryboje ir jis turės 
Luti išrinktas šį mėnesį. Chica
giečiai yra nusitarę, kad tin
kamiausias Taryboje žmogus 
butų advokatas K. Gugis, kurį 
jie ir stato kandidatu i SLA 
iždininkus. Prieš šį kandidatę 
niekas nieko pasakyti negali. 
Jis yra advokatas, pažysta įs
tatymus
SLA turtų nuo visokių pavojų. 
Jis gerai pažysta finansinius 
reikalus, todėl galima tikėtis, 
kad jis gerai sutvarkys visus 
SLA finansus ir tinkamai fi
nansinius reikalus ves; adv. K. 
(ingis yra malonus ir kiekvie
nų narį gerbiantis žmogus, ku
ris stengsis kiekvienam sulig 
geriausios išgalės patarnauti ir 
visus narius patenkinti. K. 
Gugis netrokšta šios iždininko 
vietos vien dėl savo garbės, bet 
jis pasiduoda chicagiečių reika
lavimui, kad jis statytų savo 
kandidatūrų ir prisižada tinka
mai eiti iždininko pareigas, jei 
bus išrinktas. Jis yra pasakęs: 
“Aš nenoriu būti nekenčiamas 
nors keleto narių, bet noriu 
būti geidžiamas visų SLA na
rių ir jei jie nori mane pasta
tyti sargu SI .A turto, tai aš 
mielai priimsiu jų uždedama^ 
ant manęs pareigas ir eisiu jas 
teisingai, visų narių labui.”

Visi chicagiečiai tvirtai sto
vi už adv. K. (ingį. Be abejo
nės, juos paseks ir kiti sf.A na
riai, jei nori turėti savo orga
nizacijos iždininku pilnai kom- 
petentišką žmogų. Kada valdy
boje darbuojasi kempetentiški 
žmonės, tada visi nariai būna 
užganėdinti ir organizacija bu
joja. Tada tarp narių viešpatau
ja sutikimas, nes jie aiškiai ži
no savo organizacijos i 
kad jų sudėti centai neša jiems 
patiems kaip materialinę, taip

ma tikėtis, kad SLA susilauks 
gerų vaisių, jei SLA nariai iš
rinks savo iždininku adv. K. 
Gugj.

Persikėlė į kitą vielų, 
budavojimo reikalais

meldžiu
6634 So. Maplewood Avė.

Tek Bepublic 3769

MUSŲ KOVO MĖN.
KARAS. Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien.

Nedėliomis uždaryta.
3302 S. Union A ve. 

CHICAGO, JLL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c. ar dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyt ies, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICĄGO, 1LL.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kevo mėnesis, pirmutinis 
mėnesis Romėniškų metų, 
buvo šventas Marsui, karo 
dievui. Net ir šiandien dėl 
musų kovo mėnesis yra ka
ro mėnesis, nes jo besimai
nąs oras priverčia mumis 
kovoti su ligomis su padvi
gubinta jėga. Pirmutinis 
dalykas, vartokit Trinerio 
Kartųjį Vyną! Jis išvalo 
žarnas, pagelbsti virškini
mui, sustiprina kraują ir 
priduoda jėgų visai jūsų si
stemai. Todėl, prie pirmu
tinio pasirodymo slogų arba 
kosulio, su krėtimu šalčio ir 
apsvaigimu galvoje, varto
kit Trinerio Cold ‘Tabletus, 
kuriuos galite vartoti be 
abejojimų, nes jos nekenkia 
širdžiai ir Trinerio Cough 

stovį ir; Sedative. Jus nusistebėsit, 
kaip greit jus nusikratysit 
nuo slogų. Jūsų aptiekorius 
arba pardavinėtojas gyduo
lių turi tas gyduoles stake, 
o jei ne, rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 

I Illinois.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Dr. P. P. ŠIMAITIS
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais
tinės Valgių Chemijos

Nereikia Gailėtis
5 centu

Už telephonų. Tie 5 centai sutaupius Jums šimtus 
dolerių valandoje Jūsų nuliudimo, jeigu pašauksite 
graborių Radžiu. Tai yra tikra tiesa — ne melas. 
Katrie man daleido patarnauti laidotuvėse, tie ir 
šiandien dėkavoja. Aš garantuoju, kad ir Jus busi
te užganėdinti ir dar kitiems pasakysite, kad imtų 
Radžiu už graborių.

Rudžius, Grabinius
OFISAS

668 W. 18th Street
Telephone Canal 6174

SKYRIUS

3238 So. Halsted Street
Telephone Boulevard 4063

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS

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

sta ?
Ar kvaišta galva ?
Ar matote kaip ir plukanČius 

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

se ?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETttISTAS 

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:°a ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždaryk'; Nedėliomis.

Gydytoją Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, 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 nęo 9 ryto iki 12 dieną, 

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

KELLOGG’S
TASTELESS CASTOR OIL

l>abai geras castor oil pa
darytas dėl medikai io var
tojimo. Bo skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

Garsinkites Naujienose

Pagydo PENE- 
SAIDES, “Gal- 

iiStones” (akme
nis tulžyje).
1) -Be operacijos,

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

2) -Be skausmo.
i3)-Be išgąščio.
4)-Be jokio pa

vojaus ligonio 
sveikatai.

GYDO pasekmingai širdies, vidu
rių, nervų ligas, reumatizmą, strė
nų gėlimą ir kitas ligas. Nesilp- 
nindamas jus vaistais nei opera
cijomis nevargindamas. Gydymui 
vartoja NAPRAPATIJOS mokslo 
būdą.
Profesijonalį patarnavimą teikia 
savo ofise

4652 So. Ashland Avė.
Uhicago, III.

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

k ■ ' i —— , ■ ■

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

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tuk- 
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialia gydymas nusilpusių vynj. 
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. V
Darodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearbom 
St., kampas Monroc St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredoinis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS



VIEŠA PADĖKA

KAZIMIERO VARKALIO

Visiems dalyvavusiems laido* 
tuvėse, kurios įvyko Vasario 
12 d., š. m., o taipgi ir gerb. 
kun. Statkui už gedulingas pa
maldas.

Ačiū grabneŠiams, gėlių au
kotojams, giminėms, draugams, 
pažystamiems ir visiems kurie 
kokiu nors budu prisidėjo prie 
laidotuvių ir palengvinimo mu
sų liūdnumo.

Ačiū grabeliui p. Masalskiui 
už gerą ir ištikimą patarnavimą 
laidotuvėse.

Nubudę, ,
Moteris ir Dukterys.

AN1ELĖ VAIČIENĖ
Mirė kovo 12 d., 8 vai. ry

to, 1926 m., sulaukus 53 me
tų amžiaus; gimus Raseinių 
narapijoj, Kauno redybos, 
Staniu kaimo. Paliko didelia
me nuliudime vyrą Joną, 3 
dukteris: Jadvygą, Emiliją ir 
Bronislavą; 2 sunirs; Stanis
lovą ir Pranciškų. Dabar ran
dasi namuose 6443 S. \Vashte- 
naw Avė.

Laidotuvės įvyks kovo 16 
dieną. 8 vai. ryto iš namų į 
Nekalto Prasidėjimo P. Š. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Anielės giminės, 
draugai ir pažįstami esat kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras ir vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Mažeika Tel. Yards 
1138.

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

4417 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 VVest I tth St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga. 
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th StM Chicago

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, sustiprinu 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz,
1407 Milwaukec Avė., 2 fl.

KONTRAKTORIUS
P. KASPARAITIS

3827 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 9182

Budavoju mūrinius ir medinius 
namus, svetaines ir bažnyčias. 
Taipgi taisau ir senus. Jokisalar- 
bas nėra permažas nei perdidelis 
dėl manęs. Mano biznis remiasi 
ant teisingumo.

NAUJIENOS, Chicago, III,

*1 'užaugo ir jo nariai * - iš vaikų eatras-JYluzika užaugo tvirti ir gražus jaunuo- 
liai-ės, daugelis jų baigė muzi
kos konservatorijas ir šiandie 
yra vieni geriausių musų so
listų; pats orkestras irgi pa
tapo didžiausias ir geriausias 
lietuvių simfoninis orkestras, 
kurio griežimo tikrai yra malo
nu klausytis, nes jame daly
vauja tik gerai įgudę muzikai. 

Mes galime tik džiaugtis, 
kad atsiranda tokių rimtų mu
sų jaunimo auklėtojų, kaip p.

(Tąsa nuo 6-to. pusi.)

O vieną kitą žodį tariant apie 
patį Pocienės balsą ir jos dai
navimo techniką, štai kas pasa
kyti reikia: Kaip giliau įsiklau
sai ją dainuojant, tai įsitikini, 
kad jos balsas griežto tembro 
(spalvos) neturi. .Jai sekasi gra
žiai sudainuoti ir lyriškos ir 
dramatiškos dainos; gal būti,
gerinusiai lyriškos, viena, kad j. L< Grušas> kuris gu tokiu at. 
jos balsas šitoje linkmėje dau- įdavimu per penkis metus la- 
giausiai, matoma, buvo dailina- vjno jaunuolius muzikos, dailės, 
mas, švelninamas, o antra, kad dirba su jais ir dabar ir atei- 
ji beveik visada lyriškos spal-^y ketįna dirbti. Mes visi turi- 
vos dainas dainuoja. I aigi, nors me įokj darbą ir tokius darbuo
tos balsas ii yra daugiau lyri-;tojU8 remti visomis savo išga
nęs spalvos pasigavęs, vis dėl- Įgmjs. jr šiandie visi privalė
to ir dramatingumo žymių jam,tlimem būti Meldažio svetainėj 
* w V • • * 4 % ■ * Ir a a-J a * I a aa 1 a % I a"X ’ *

ir džiaugsmingai su musų šau
niaisiais jaunuoliais švęsti pen
kių metų sukaktuves jų orkest
ro. Eiti ne iš pasiaukojimo, 
bet kad bus tikrai gražus pro
gramas, kuriame musų jaunuo- 

v.is?f .^e. ‘ parodys visus savo gabu- 
rl- . ’ mus ir ką jie yra išmokę per 

gera, dikcija da'įuos penkis metus savo sun- 
žodžius ištaria visai kaus darbo. Bus daug solistų, 

Kvėpavimas tikslus,1

nestingra. O kai dėl jos balso 
tyrumo ir pilnumo, tai aukš-Į 
tuose registruose jis yra gana 
tyrus, klausai gražus ir prim-l 
nūs, o žemuose tonuose tai pil-Į 
nas, t m tingus ir klausai mie-| 
las. Jos technika 1
Tonus valdo labai tiksliai, in
terpretacija 
geresnė 
ryškiai. kurie tikrai visiems patiks. O
balsą lengvai perleidžia xj pa- paskuį gi bus šokiai 
čias žymiausias atgarsių vietas,
kaip antai: nosies, žandikaulių 
r kaktos kaulo landas.

O baigiant, štai da kas norisi 
pasakyti: Ona Pocienė 1 aliai 
lengvai išsilaikė toj aukštumoj, 
kokia jai, kaipo Chicagos lietu
vių primadonai, priklauso, ir 
zisame koncerte figūravo, kai
po žymiausia pažiba.
Pocius ir jo Dainos Choras
Musų choruose daugiausiai 

žiūrima į kiekį, o ne į kokį. 
Taigi, kaip choras estradoje pa
sirodo, tai tonais tartum vis
kas kimšte užkimšta. Jeigu ir 
randasi kiek geresnių arba ir 
zisai , gerų choristų-chorisčių, 
lai paprastai didžiuma tokių, 
kurie savo žaliais ir nevaldomais 
balsais, viską nustelbia. Ir ne
stebėtina todėl, kad dažniau
siai musų choruose disharmo
nija būna stačiai nepakenčia
ma, o jau tiė Žali balsai (tan
kiausiai tenorai) taip negailes
tingai klausą erzina, kad nors 
imk ausis užsikišk ir bėR.

Su Pociaus Dainos Choru bet- 
<i visai kas kita. Jis, matoma, 
ir moka ir pasistengia gerų hal- 
sų į savo chorą gauti, juos iš
dirbti, išdailinti, o paskui ata
tinkamai suinokyti bei suderin
ti. Jo chore viršų ima ne kie
kis, bet kokis. Užtat ir jo cho
ras, nors dar ir naujas, bet jau 
pusėtinai gerai dainuoja. Tie
sa, kaip kiekvienam sudėtiniam 
daiktui, taip ir chorui, kad ga
lėjus kaipo vienutė atatinka
mai dirbti (čia, dainuoti), ne 
maža Įgudimo bei įpratimo rei
kia, ko Dainos Chorui dar stin
ga. Abejonės betgi nėra, kad 
ateityje ir šitie nelygumai bus 
išlyginti, o tada Dainos Choras 
bus kaip ir kokie vargonai. Ir 
tai Imtų labai gera, kad nors 
sykį Chicagos lietuviai susilauk
tų choro, kuris galėtų būti gy
vu pavyzdžiu kitiems chorams. 
Čia viltis veikiausiai mus ne
apgaus, nes Pocius yra tikras 
muzikas, o todėl jis ir žino, ir 
moka, ir gali padaryti chore 
visa tai, kas reikia padaryti.

Šiandie Jaunuolių Or
kestro koncertas

būrį jaunuolių, 
ir suorganizavo

Šiandie Jaunuoliai švenčia 5-ių 
metų sukaktuves

šiandie Jaunuolių Orkestras 
švenčia penkių metų sukaktu
ves. švenčia tas sukaktuves 
gražiu koncertu M. Meldažio 
svetainėje.

’ Prieš penkis metus J. L. Gru
šas sukvietė 
dar vaikų,
Jaunuolių Orkestrų. Darbas bu
vo sunkus, reikalingas didelės 

, kantrybės ir ištvermės. Bet J.
Grušas tų privalumų nestoka- 
kavo. Jis ir dabar tebevedi tą 
orkestrą ir džiaugiasi savo nu
veiktu darbu, ne sau, bet 
visiems Chicagos lietuviams, 
lik tas Jaunuolių Orkestras 
nebėra pirmykštę. Jis užaugo,

PRANEŠIMAI
Bridgeporto L. Politikos ir Pašel- 

pos Kliuho mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, Kovo 14 d., pirmą 
vai. po pietų, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Ilalsted St.

— Raštininkas

Birutės Kalno Draugijos nariai 
esatą, kviečiami ant sekančio susi
rinkimo, kuris įvyks Kovo 13 
1926 m., 7:30 vai. vak., 3133 
Halsted St., Chicago, 111.

J. Balčiūnas, Pirm.
A. Yokubaltis, Nut. Rašt.

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS. ’

MOVING, EKPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS' 

Long distance handling .
Turime daug metų patyrimą, 

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yos 3408—Blvd. 7667 office

SIŪLYMAI KAMBARIŲ | REIKIA OARBININKįĮ
PASIRENDAVOJA didelis šviesus 

šiltas kambarys, vienam ar dviem vai- 
cinams, 4517 So. Rockvvell St. antras 
augštas, Tel. Lafayette 0541, Tel. 
Lafayette 5632.

VYRŲ
REIKALINGAS darbininkas dirpti 

ant f ar mos, turi suprasti farmos dar
bus. /

dieną, 
South

JEIGU NORITE TURĖTI
REIKIA DARBININKU-
VYRŲ ir MOTERŲ

A. URBONAS,
R. F. D. 1 Box 55, De Kalb, 111.

RAKANDAI

Jaunuoliai nori švęsti savo 
linksmias sukaktuves su visais 
chicagiečiais, todėl 
jie padarė tokią, ant 
brangumo nė vienas 
skųstis - - tik 50c. Jaunuoliai 
nori būti su mumis, tad ir mes 
bukime su jais. — V—kis.

ir įžangų 
kurios 
negali

Lietuvos artistės 
sulaikytos

A. B. Strimaitis telegrama 
New Yorko praneša “Nau- 

vykstančios iš
iš
j ienoms”, kad
Lietuvos į Ameriką artistės — 
dainininkės p-lė Juzevskaitė ir 
p-ia Sipavičienė tapo sulaiky
tos ant Ellis Island.

Daugiau žinių apie sulaiki- 
mą p. Strimaitis prižada pra
nešti laišku.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK PRAKAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

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

Mkusj gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti de] kitų.

Atsiminkite tai, kada jus praleidžiate pinigus. Atsiminkite, kiek tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos į banką-ar SDulką?

Naujieną. Spulka.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jj 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA,
. 1739 So. Halsted St.

ulka!
uždirba po 

kiekvieno 
kiek jūsų

o nuo jo su- 
dauglnsis jūsų

Garfieid Park L. V. ir M. Pašel- 
pinis Kliubas laikys mėnesinį susi
rinkimą, Nedėlioj, Kovo (March) 
14 d., 1926 m., John Engels svetai
nėje, 3720 V/. Harrison St., 1-mą 
valandą po pietų. Malonėsite visi at
silankyti.

— Valdyba

Lietuvos lĮIylčtojų Draugystės mė
nesinis susirinkimas atsibus šeštadie
ny j, Kovo 13 d., 1926 m., 8 vai. va
kare, Auditorium svetainėje, 3133 So. 
Halsted St. Gerbiami draugai, malo
nėsite visi laiku pribūti, nes turime 
daugelį reikalų dėl aptarimo.

— K. J. Deniereckis, Rašt.

Palaimintus Lietuvos Draugystes 
mėnesinis susirinkimas atsibus Kovo 
mėnesį, 14 d., 1926 m., Lithuanian 
Auditorium svetainėje, 1-mą valandą 
po pietų, 3131 So. Halsted St. Kvie
čiame draugus kuoneskaitlingiausiai 
ant susirinkimo atsibūti. Kviečia

A. Margevičius, Rašt.

BR1DGEPOKTO LIETUVIAMS:

“Naujienas” prądedama išnešioti 
nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o dą neap- 
lupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos susirinkimas atsi
bus Nedėlioj, Kovo 14 d., Zwenzek 
Polck svetainėje, 1315 N. Ashland 
Avė., 2 vai. po pietų. Draugai, ma
lonėkite atsilankyti ir užsimokėti sa
vo mėnesines duokles. Taipgi šiame 
susirinkime turėsime priimti j Drau
giją virš 40 naujų narių.

— X. Saikus, Rašt.
Lietuvos Dukterų Draugystės susi

rinkimas atsibus Kovo 14 dieną, pir
mą valandą po pietų, paprastoj sve- 
tainCj, Mark VVhite Square. Vinos 
drauKė.s nnilongkįte būti ant susirin
kimo, nes bus daug svarbių reikalų.

— LrS'., Rašt.
Jaunuolių Orkestro penkių metų 

sukaktuvių koncertas, įvyks Subatoj, 
Kovo 13 d., Meldažio svet., 2242 W. 
23rd PI. Durys atsidarys 7 vai. Kon
certas 8 vai. Programas gražus ir 
turtingas; kuris susidės iš Jaunuo
lių Orkestro, Solistų: A. Grušaitė, 
M. Petruševicz, smuikoriai. Broliai 
Meldažiai ir G. Mershant, daininin
kai. A. Sadauskaitė ir E. Grušaitė, 
pianistės. F. Mažeikaitė, klasiška šo
kėja. Ed. Grušas, Zelefonistas ir ki
ti. Įžanga 50c. Visus lietuvius šir
dingai prašome dalyvauti Jaunuolių 
Orkestro Koncerte.

— Komitetas.

Bringeport. — Dr-stė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo mėnesinį su
sirinkimą nedėlioj, kovo 14 d., 1 
vai. po pietų, Mark White Sųuare 
svet., prie 29 ir So. Halsted gat. 
Visi nariai-rės malonėkite būtinai 
laiku susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti.

Raštininkas.

Open Forum temoj: Kas gimdo 
kriminalistus — aplinkybės ar pa
veldėjimas? — bus sekmadieny, ko
vo 14 d., 10.30 v. ryte. Liet. Audi
torijoj (mažojoj svetainėj). Refe
ruos inž. K. Augustinavičius ir Dr. 
A. J. Karalius. Paskui diskusijos. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Visuomenės Darbo Sąjunga.

Moterų Pasaulinės Parodos 
(Woomen’s World Fair) susirinkimas 
įvyks pirmadieny, kovo 15 d., 1926 m., 
8 vai. vakare, Mark White Sųuare 
Park svet., 29 ir Halsted gatvių. Yra 
pageidaujama, kad visos moterų 
draugijos prisiųstų savo atstoves ir 
pavienės moterys gali atsilankyti į su
sirinkimą. Kuo daugiau atsilankys, 
tuo pasekmingiau galėsime darbą 
vykinti. Visos moterys yra kviečia
mos prisidėti prie šio didelio ir svar
baus darbo, be skirtumo, kas tik gali 
ir kaip gali. Kviečia Valdyba.

Gero Aliejaus 
Del Vartojimo

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

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

Pašaukite telefonu LAFAYETTE 
9780 ---- 8700.

American Fuel Oil & 
Gas Corporation 

3711 So. California Avė.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO. < .
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČION1S, Prez.

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

Lietuvių Tautiška Parapija turės 
mėnesinį susirinkimą savo svetai
nėj, 3501 S. Union Avė. nedėlioj, 
kovo 14 d., 1 vai. po pietų. Para-! 
pijonis ir pritarentieji malonėkit 
atsilankyti, nes daug dalykų bus 
apsvarstymui. —Komitetas.

Birutės Choro Surprise Parly 
dainų praktika atsibus sekmadieny, 
kovo 14 d., 3 vai. po pietų, Mark 
VVhite parko svet. Visi dainininkai 
bukit laiku, nes bus ir orkestras 
sykiu. —Valdyba.

Vilniaus Vadavimo K-to narių 
ir draugijų delegatų svarbus susi
rinkimas bus panedėlv, kovo 15 d., 
8 v. v., Lietuvių Auditorijoje. Visi 
nariai ir delegatai prašomi pribūti. 
Bus atskaitos ir prisirengimas prie 
tolimesnės darbuotės. —Valdyba.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS valdyba 1926 m.: Pirmininkė, 
A. Mažeikienė, 3151 Union Awj.; 
Pagelbininke, M. Snuikienė, 4208 
Washtenaw Avė.; Nutarimų Rašti
ninkė, L. Skrickus, 2419 West Mar- 
ųuette Rd.; Finansų Raštininkė, 

Valančienė, 5929 So. Throop 
Protokolų Raštininkė, Barčje- 
1333 So. 48th Court, Cicero, 
Apiekunai Kasos, A. Dudapie- 
ir Pelraštienė; Kasierius, P.

St, 
nė 
111. 
nė 
Snolienė, 6012 So. Francisco Avė.; 
Maršalka, P. Griganė, 3322 South 
Union Avė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PA1EŠKAU draugių: Vincės ir 

Veronikos šeštokytės. Gyvena Chi
cagoj. Paeina iš Kauno apielinkės, 
Raguvos miesto. Esu jūsų draugas, 
nes esame kartu užaugę. Atsišau
kite, ar kas žinote — praneškite.

Domininkas Usonis,
3232 S. Halsted St., Chicago

J IEŠKAU Petronėlės Stogienės, po 
tėvais Zubreckaitės. Girdėjau, kad 
gyvena Pennsylvanijoj. Yra svarbus 
reikalas, prašau jos pačios arba kas 
apie ją žino pranešti, busiu dėkingas.

VERONIKA DIMŠIENĖ,
735 W. 21 PI., Chicago, III.
.■-■įsu—■■ -L”—— , ■ —a

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PASTATOM anglis Southern Illi

nois, mine run $5.75, Lump $$.75. 
Douglas 0041.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West l)ivision St., 

netoli Marshfield

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTU AI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

Į

V. M. STULPINAS COMPANY 
Parduoda namus, lotus ir farmas. 
Siunčia pinigus ir parduoda laiva
kortes. |)ajrq aprokavimus ant na
rnų' statybinė

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone’ Yards 6062

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu* 
Černių, Delikate- 
ssen, Restaųran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

EJ^^^specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So ^ate St.

Sučėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles j šalį, atnešk pas mus, o 
mes padarysime ja kaip naują.
LITTLE STAK HAT CLEANERS

3328 So. Halsted Street, 
Tel. Boulevard 0J79

ir

Tel. Lafayette 8324

JOHN VILIMAS
GENERAL CONTRACTOR

Statau namus sulyg užsakymo
parduodu naujus, jau padarytus.

Taipgi parduodu senus namus,
4201 So. Campbell Avė., 

CHICAGO, ILL.

IŠRENOAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA apšildyti kam

bariai dėl 2 vyrų. 3634 Parnell Avė.

JIESKO kambarių
REIKIA kanjbario su valgiu de 

2 dirbančių vyrų prie geros lietu
vių šeimynos. Naujienos, 1739 So 
Halsted Št. Box 706.

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

1508 N. Crawford AVe.

REIKIA DARBININKŲ
, MOTERŲ,

REIKIA Real Estate sakamoterų 
dėl geriausio pasiūlymo mieste, 
Wcst Side, dalinam arba pilnam 
laikui. Atsišaukite.

4011 W. 26 St.

REIKIA moterų indų plovėjų, 
nereikia dirbti nedėlioj 4ib9 So. 
Halsted St.

REIKIA moterų pardavinėto
jų kurios kalba lietuviškai ir 
moka siūti rankomis; turi būt 
patyrusios prie mastinių tavorų. 
Taipgi vieną ekstrą pardavinė
toją, po 7:30 vak.

1912 S. Halsted St.

REIKIA patyrusių moterų 
guzikų siuvėją ir egzaminerkų 
prie vyrų virštutinių kautų.

Atsišaukite
MONARCH OUTFITTERS

.. 1809 So. State St.

REIKALINGAS kambaris North 
Side dėl vieno vaikino. Kas turi 
ten kambarį, meldžiu pranešt šiuo 
adresu: M. R., 10240 Indiana Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
LIETUVIŠKAS HOTELIS naujai 

įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4. 
$8 į savaitę su valgiu.

PETER GADE1KO 
x1006 So. Halsted St. 

--------------- ■ ................ ........
kANDON šviesus kambarys, apšil

domas, švariai užlaikomas, arti gat- 
vekarių, vaikinui ar merginai.

6948 So. Artesian Avė.

RUIMAS rendai, vaikinui; 2 lu 
bos. 3029 So. Union Avė.

KAMBARYS rendai vyrui, ? 
rus ir šviesus. Mažoj šeimynoj 
lubos užpakalis, 833 \V. 33 PI. 
Boulevard 6454

BARGENAI
Pardavimui išmuštas parloro se

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

5514 Drexel Avenue
Tel. Hyde Park 7186

REIKIA moterų indų plovėjų, 
$17 į savaitę. Lovų taisytojų, $60 
j mėnesį. Virėjų, $25 į savaitę. Vei- 
terkų, $18 į savaitę. Merginų 1 dirb
tuvę, $15 į savaitę. Taipgi turime 
daug ir kitokių darbų.
South Park Employment Agency 

4191 So. Ilalsted St., 2 fl. 
Kampas 42 St.

VYRŲ

JAUNA poru parduoda puikius 5 
cambarių rakandus pigiai, vartoti 4 
mėnesius, šilkinis mohair parloro se
tas, 2 riešutiniai miegruimio setai, 
valgomo kambario setas, bufetas, 
liampos, kaurai, console fonografas, 
paveikslai, veidrodžiai, dalimis. 3438 
Broadvvay N. 2 apt. Buckingham 5585

NUOLATINIS LAUKE DARBAS
ABELNA ALGA $35< I SAVAITE•
VYRAI su patyrimu arba be pa

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

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

REIKIA Real Estate salesmenų 
dėl geriausio pasiūlymo mieste, 
West Sider dalinam arba pilnam 
laikui. Atsišaukite.

4011 W. 26 St.

REIKIA patyrusių vyrų kiše
nių siuvėjų prie vyrų viršutinių 
kautų.

Atsišaukite
MONARCH OUTFITTERS 

1809 So. State St.

REIKIA lietuvių vyrų, turi kalbė
ti angliškai. Jei turite $300 jvestuo- 
ti į Real Estate, aš mękėsiu jums ge
rą algą ir turėsite nuolatinį?5 darbą. 
Turi būti Amerikos piliečiu arba tu
rėti pirmas popieras. Turi mokėti ra
šyti ir skaityti. Nepraleiskite šios 
progos.

Atsišaukite
Room 1101, McCąrmick Bldg.

332 So. Michigan Avė.
Klauskit MR. KAČINSKAS

PAllDUODAME 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. 55th Street

AUTOMOBILIAI

BUICK

VARTOTU KARU BARGENA1

1925 —
kais,

Buick touring, su pridėč- 
..... .......  $725 

Buick Sedan, naujas du- 
....... ............................ 1050

Buick touring, naujas 
.................................. 625

Buick coupe, permaliavo-
.......... j  650 
Buick... 7 pasažierių,... sedan,

> .................. 675

/ co' .
1924—45

duco
1923—48

tas
1923- L-50

naujas duco .................1..
1924— 48 Buick 4 pasažierių,

coupe ..............................
1924 Dodge sedan ................
1924 Dodge touring .............
1924 Hupmobilc sedan,

duco ................................
1924 Hudson coach, naujas

co ......................... .
Esscx coach ........
Oldstnpbile sedan
Jewett sedan ....
Dort sedan, naujas

Studebaker,
ing ..............

Mes taipgi turime keletą kitų vė
liausių modelių Buick sedan labai 
pigiomis kainomis.

1924
1924
1<>24
1923
1923

1050 
.. 475 
.. 450 
naujas 
: 795 

i <lu- 
. 595 
.. 395 
.. 495 
.. 625 

duco 350 
s|>ecial tour- 
................ 325

BUICK MOTOR CO
VARTOTU KARU DEPARTMENTAS

3900 Grand Blvd.
Douglas 1403—<1104

PARDAVIMUI
TURIU parduoti tuojau iš prie

žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklį pianą už $150, yra 
75 .................................~
po

roleliai ir benčius, $50 cash ir 
$10 į mėnesį.

VIALAITIS
6512 So. Halsted St.

1-ruos lubos

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

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

24 KAMBAJUŲ hotelis, geroje vie
toje pavieniai kambariai ir išrenk 
duoti, garo šiluma ir e'ektra, lysas 
kaip norit, 1140 W. Madison St.

PARDAVIMUI saliunas, Bowling 
allevs, šokių svetainė, 5 metų lysas, 
2402 St. Charles Rd., Belhvood, III. 
Phone 3842 Bellwood.

REIKIA vyrų automobilių plovė
jų, $35 į savaitę. Automobilių me
chanikų, $40 į savaitę. Stalų nuva
lytojo, $60 į mėnesį. Karpcnterių 
j dirbtuvę, 61c. į valandą. Vaikinų 
į dirbtuvę, $15 į savaitę. Mašinistų, 
75c. į valandą. Pasiuntinėjinnii vy
rų, 50c. į vai. Bačkų dirbėjų, 75c. 
į vai. - Kubinei dirbėjų, 80c. į vai. 
Pečkurių, 63c. į vai. Darbininkų, 
48c. į vai. Sargų, $27.50 j savaitę. 
Virėjų, naktimis, $30 i savaitę.
South Park Employment Agency 

4191 Sę. Halsted St.. 2 fl. 
Kampas 42. St.

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

2491 Archer Avenue 
1707 So. Halsted St.

PARSIDUODA buėernč ir groser- 
nė, viena geriausių vietų šitoj apie
linkėj. Biznis gerai eina. Kas no
rit greitu laiku pasidaryt pinigų, 
nepraleiskit šios vietos. Pardavimo 
priežastį patirkit ant vietos.

1967 Canalport Avė.
Phone Ųoosevelt '4395

REIKALINGA senyvas vyras arba 
moteris prie dabojimo namų, valgis, 
guolis ir užhiokestis. Atsišaukite 
šeštadieny ir Sekmadieny] visą die
ną.

3157 W. 38 Place '
1 lubos

PARSIDUODA restauracija ir 
lunch ruimis. Gera vieta, priešais 
šokių salės. Pigiai. 1252 Archer 
Avė.

SALDAINIŲ, cigarų, cigaretų, ice 
cream parloras, rendos $5(1 j mėne
sį, įskaitant 4 gyvenimui kambarius, 
ilgas lysas, didelis bargenas. 2815 
West 38th Street.

Reikalingus pirmos klesos Lietuvy s 
duonkepys. Turi mokėti visą darbą 
atsakančiai. Mokestis gera. Boxi705 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGAS barberis pa
tyręs savo darbą. Atsišaukite į 
Naujienų skyrių.

3210 So. Ilalsted St.
Box 33

PARSIDUODA Pool Room ir 
Lunch Room. Geras biznis; par
duosiu pigiai, nes pražudžiau 
laisnj. Lietuvių apgyventa apy
garda. Klausti iš užpakalio per 
langą, 2100 W. 24th St.

PARSIDUODA bučernč ir grot* rn ■ 
6 kambariai gyvenimui. -2>> W. 31 sL 
St., Tel. Boulevard 8721.



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Kovo 13, 192G

PARDAVIMUI_ _
DIDELĖ dirbtuvė baigia dideli 

i š| >;i r< ln v i i 113 nnlljįjl. seinpc) in i Ų. 
kj v;»i t<»tų» grojikliŲ ir Tcjuo-
A4uufu; atiduosime juos uA l/(i Kai- 
iii), Paprastos kainos prisiartins la
bai greit. 25 fonografai po *17.50; 
•'■<•100 grojiklis pianas, $135; $;>00 
grojiklis pianas, $165; $600 grojik
us pianas, $195; 10 Upright Pianų 
1><» *29. IšinokėjiiNids, $5 įmokėti 
ir po $1 j savaitę talke Aid išpar
davimo, National Piano Stores, Ine. 
2332 W. Madison St.

PARDAVIMUI dvi bučernės, viena 
galima pirkti ir su namu arba mai
nymui j privatu namų; abidvi vietos 
yra vieno savininko, nėra konkuren
cijos, per ilgu;. laikus biznis yra da
lomas, abudu bizniai randasi ant 
Kridgepobto, didžiausio lietuvių kolo
nijoj, nepamirškite yra bargenui. 
Priežastis, einama j kitą bizni. Atsi
šaukite 3151 So. Halsted St. A. Z. 
Miehiulis. »

DEL1KATESEN. grosernė, sand
vičių, nesvaiginamų gėrimų, saldai
niu ir I. t. Kampas geriausioje vie- 
I »jc, tarpe dirbtuvių. darbininkų 
k’ąsės distiikte, North Wcst Side 
pigi lenda už naujos mados krau
tuvę, sykiu moderniškas I kamba
rių fiala-, su vana, puikus fikčc- 
riai. daug šviežio stako, nėra jokios 
konkurencijos, visa apielinkė eina 
i šita krautuvę. Parduosime viską 
už $1500. Vvita daug daugiau. At
dara nedėlioj nuo 9 iki II.

4156 W. North Avė.
Kampas Kilbour Avė.

DIDELIS BARGENAS

’l'okio bargeno dar nieks nema
tėt. Kurie manot pirkti biznį, ne
praleiskit progos, bo kitos tokios 
nesulauksi!. Persitikrinki! patys. 
Parduosiu bučernę ir grosernė 
mažiau kaip puse kainos, tiknti 
verta $2500, už $1160. Labai svar
bi pardavimo priežastis.

3001 S. \Vallace SI.

PARDAVIMUI bekernė. parduo
siu pigiai iš priežasties išvažiavimo 
iš miesto. 3138 S. \Vallaee St. ne
toli 31 St.

PARDAVIMUI bekernė, labai ge
ra krautuvė ir biznis, olselis. labai 
geroje virtoje. Atsišaukite 850 \V. 
18 St.

_ _ NAMAI-ŽEME_ _  
NORINTIEMS PIRKTI — TI- 

KRI BARGENAI!!
SOUTH SIDEJ

1—KODĖL MOKĖTI $15,000 
už up-to-date 2jy flatų namų, 
kad galite gauti geriausioj vie
toj, South Sidėj, už $13,800?

2 flatų mūrinis namas 5 ir 6 
k a m b., viskas vėliausios mados, 
geriausiu aržuolu baigtas, be- 
sementas, apšildymas kiekvie
nam atskiras, ir 2-jų karų gara- 
žius, cementuota ėlė. Įnešti tik 
$5,000, likusius ant lengvų iš
mokėjimų. Randasi arti 75th ir 
So. Park Blvd.

2— Mūrinis namas. Hot VVa- 
ter heat. 5 ir 6 kam b. ba.se- 
mentas, elektra, maudynės. 
Į mokėjimas pagal sutarties, o 
kaina tik $10,500. Randasi arti 
63rd ir Aberdeen.

MARQUETTE MANOR.
(Prie Vienuolyno)

3— Gražus mūrinis namas, 
sun parlors, užpakaliniai por
ėtai po stiklu, kiekvienas flatas 
po 5 kam b. aržuolu baigtas, ir 
kiekvienam fintui apšildymas 
atskiras, cem. basementas, 
skalbyklos, žodžiu sakant mo
derniškas. Pirmas morgičius 
$5,000 ant 4’Ą metų; jmokėji- 
mas pagal sutarties; kaina tik 
$12,500. Retai toks bargenas 
atsitinka. Priežastis pardavimo 
našlystė.

4— Vėliausios mados 5 kam b. 
mūrinė bungalovv ant plataus 
loto. Pirmas morgičius $3,500 
ant 4’/j metų; Įmokėjimas pa
gal sutarties: Raini ti 
Randasi 2 blokai nuo Western 

‘.ve. ir MarųuecL Blvd.
BRIGHTON PARKE

- 5—Gražus sun-parlor mūri
nis namas, 2 fl. po 5 kam b., 
apie 10 pėdų talpai tarp namų,

NAMAI-ŽEME
BRIGHTON PARA

— AVGSTV mūriniu, 2—4 Kam
barių fintui, platus lotas, geriausioj 
vietoj Brighlon Parke, visas moder
niškas cash reikia $2000. Didelis 
baronus $8800

2 Al’GšTU mūrinis namas su 
skiepu, 2—6 kambarių Datai, vie
nas moderniškas, I blokas nuo ka
ru linijos, easb reikia $2500. Ekstra 
bargenas $11000

MEDINIS namas, 2—4 kambarių 
flatai, geroje vietoje, cash reikia 
$1500. Bargenas $4400

Mes turime visokių biznių dėl 
mainymo ir visokių namų. Ateiki
te pasimatyti su mumis. Mes pada
rome morgičius be jokio laukimo.

J. R. PIETK!EWICZ & 00
2612 W. 47th Sti.

t RUIMŲ mūrinė, karštu vande
niu šildoma bungalovv. Kas norit 
nusimufuoti, atiduodu už *1,500

PARSIDUODA 6 ruimų bungalovv, 
kaina $9000, randasi 6535 S. Camp
bell avė.

2 AUKŠTU po 6 kambarius me
dinis namas. Randasi labai gerų 
negrų apgy Ventoj vieloj. Kaina 
*5709; 2 storai ir 8 ftatai. 67 SI. 
ir VVestern Avė. Kaina $57,000.

Kreipkitės:
.1. WELICIIKA

6634 So. Maplevvood Avė.
Tol. Republic 3769

i ......... .
PARDAVIMUI 2 šeimynų mūri

nis namas, 4—3—3 kambarių, (ur
nas šildomas, elektros šviesa, kai
na $5,090.

Kreipkitės:
523 S. Campbell Avė.

KAM MOKĖTI RENDĄ
Jus galite turėti savo locną namą, 

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

BLOCH REALTY CO.
No. 2 S. Pth Phone Msyvvood 2704

NAMAI-ŽEME_ _
ATPIGINIMAS ANT 

TOWN OF LAKE
3 flatų mūrinis, 4-5-6 kambarių, 

karštu vandeniu šildomas, lotas 37‘^x 
125, 4 karė garadžas, rendų $180,, ne
toli 44 ir Albany. Parduosiu arba 
mainysiu j rnaže.-nj namą, grosemę 
arba saldainių krautuvę. Kaina ne
brangi.

5-5 kambarių, mūrinis, 1 metų se
numo, karštu vandeniu šldomas, lo
tas 33x126, netoli 55 St. ir Savvyer 
Avė. Mainysiu j ką nors.

2 po 4, medinis, elektra, vana, 2 
karu garažas, lotas 30x125, Brighton

$6500
I

2 po 4, medinis, elektra, vana, ga
ražas, rendų $60, netoli €1*7011 
53 St. ir Bishop, kaina f vw

2 po 6, medinis, netoli šv. Jono 
parapijos, mainysiu j groserne arba 
saldainių krautuvę. €^1000 
Kaina

2 po 5 kambarius, mūrinis, 1 metų 
senumo, vandeniu šildomas, lotas 33x 
125, netoli 55 St. ir Savvyer. Par
duosiu arba mainysiu j ką nors.

2 po 4 kambarius, medinis, apielin- 
kėj šv. Jono parapijos, €121*00 
mainysiu. Kaina ^wwVU

Ofisas atdaras nedėlioj.

J. F. KALUZNY & 00.
5053 So. Ashland Avė.

Pranešimas .
Lietuvos Koperacnjos Bankas, 

Šiauliuose, norėdamas patarnauti sa
vo patyrimu visuomenei, atidarė savo 
banke RE AL ESTATE skyrių, pra
neša gerbiamiems amerkiečiam.s, kad 
esant reikalui prašome kreiptis ( 
mus.

Duodame patarimus ir paaiškini
mus apie esančias įmones Lietuvoje.

LIETUVOS KOPERACIJOS 
BANKAS 

Šiauliai, Lietuva.

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME MŪRTGEClAI-PASKOLOS
AUKSO KASYKLA

11!-z ii i <■ ■'11 > i ii- knitdini, k lininy k i te ! 
Ant kraSto ežero ir <ll<lclio kelio didžiausi »ommer rezortai, 13 bun- 
gnlovv, fornišuola didžinusfi salč 
dėl šokių, teatrų, taipgi ir kiti bil- 
dingai; kuknė ir restorantas ir vi
si reikalingi įrankiai dėl restoran- 
to dėl 200 žmonių. Taipgi randasi 
laivai, tiaras, pianas ir visi reika
lingi daiktai dėl biznio, žemės ran
dasi 40 akerių imt pat krašto eže
ro. Vertės $50,009. Parduosim arba 
majnvsim ant tikros vertės prekės 
$35,000

M. ABRAMOVIČIUS
2015 So. Robey SI.

Chicago, III,

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

J. J. LEWANDOWSKI 
11750 So. Michigan Avė.

PRIVERSTAS parduoti 6 flatų mu
ro namą po 5 kambarius, garu ap
šildomas. Nes išvažiuoju Europon. 
Kaina $37,003. Cash $19,000. 7721-23 
So. Peoria Street.

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

24 FLATŲ — 1 blokas nuo 75th St. 
— 2 blokai nuo Halsted St., vienas 
gražiausių namų South Side, $25,000 
cash, kitus pagal sutartį, 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. Halsted St., Box 696.

TIKRAS BARGENAS'
— PER SAVININKĄ

PARDAVIMUI bučernė ir gro- skalbyklos. Įmokėti tik $4.000, 
p"r,-,Hkug>u8 ant iengvM iaygy. Kai- 

3551 S. Halsted St. na tik $11,300.
i 6—Mūrinis namas. 4 ir 5 

mJkvkh) kamb. ant 62 pėdų pločio loto, 
gyveni- Pirmas morgičius $3,000 ant 3 

įmo-

PARSIDUODA grosernė 
mokyklos; laikoma dėl 
visokių daiktų. Kambariai 
mui. Turiu parduoti į trumpą 
ką visą arba pusę.

3856 S. Sarrainrnto Avė.

ANT pardavimo naujas mūrinis 
namas; 2 flatai po 6 kambarius, ar
žuolo baigtas, vėliausios mados, 
karštu vandeniu šildomas, 2 karų 
nutrinis .garažas; parudoalu pigiai arba mainysiu ant biznio praperte-s 
arba ant lotų. 6635 S. Rockwell St.

6 APARTMENTŲ namas, sun 
parlorai, prie 5lst St., skersai kelio 
nuo Washington Parko, po 5 ir 6 kam
barius, 4 karų garažas, rendų $9,660, 
cash .$10,000. Apkaiauotas mažiau 5^ 
sykių negu renda.

Fairfas 5884

G kambarių mūrinis bungalovv z— 
1 metų senumo, furnace šildomas, 
moderniškas plumbingas, veidrod
žiai klosetų duryse, pleisteriotas 
.skiepas, grįsti viškai, 2 karų gara
žas, suros, vanduo ir elektra. Turit pamatyti, kad įvertinus.

2340 N. Melvina Avė.
Columbus 8980

PARSIDUODA pigiai giosernė ir 
mulkių daiktų krautuvė. Gera, rė

mu išdirbta vieta.
561 W. 14 St.

po 5

metų. Kaina tik $10,000, 
kėti tik $4,000.

BRIDO EPORTE.
7— Mūrinis namas 2 fl.

kamb., aukštas > basementas.
į Morgičius tik $4,500, įmokėti 
(tik $1,500. Kaina tik $6,000.

8— Pusnaujis mūrinis namas, 
(storas ir 4 kamb. užpakalyje 
j ir 2 fl. ant viršaus basemen
tas ir 2-jų karų mūrinis gara- 
žius. Morgičiai $6,500. Įmokėji- 
nias.pagal sutarties: kaina tik

<$11,000. Randasi prie 33-ios ga
tvės.

ROSELANDE
9— Medinis namas 2jų aug- 

■štų po 4 kamb. ant akmeninio 
i fundamento, cem. basementas,

--------- į furnace heat. elektra, maudy- 
PAHDAVIMUl grosernė, ci-'nėo, 5 lotai žeyjės, medžiais ap

darų, kendžių ir kitokių daik-(sodinta; galima vartoti kaipo 
tų krautuvė. Priežastis parda- rezidenciją arba 2 flatų. Gatvės 
\imc nesutikimas. Parduo- šalygatviai įrengti. Įnešti tik 
siu pigiai.------------------------------->$3,000; kaina tik $8,500. NE-

.>123 So. Halsted St. į PRALEISKITE ŠIOS PRO
GOS! Randasi arti Halsted gat. 

PARSIDUODA grosernė, saldai- netoli Roselando.
nių krautuvė. Gera vieta, gausit 
bargeną; cinu i kitą biznį. 3530

EXTRA BARGENAS
IŠMAINYMUI garažas. Išmainysi

me ant namo arba ant fanuos. Ga
ražas yra naujos mados, ant kam
pinio loto. Turi būt parduotas ar
ba išmainytas dėl savininko ligos. 
Vertas $20,000. Kreipkitės pas B. 
lasudcs, • 2915 S. Robey St.

, PAKDAV1MUI Itrhn inainynnii 3 
augštų mūrinis namas, 6 flatų, vi
si po I kambariųhf rendų j mėnesį 
$90, parduosiu irigiai.

1625 S. Jofferson St. 
Joe Phishtka

GROJIKUS pianas garantuo
tas gerame stovyje 
suoliukas ir kabinetas, $130, iš-! 
mokėjimais po $2 į savaitę. 
Tel. Armitage 1755 vakarais.

ANT išmainymo mūrinis biznia
vus namas, 19 pagyvenimų ir 2 sto
rai, lotas 50 per 125. Mainysime 
ant bizniavo namo arba ant far- 
mos. Remtos $4500 į metus. Kaina 
*35,000; namas yra naujos mados, 
apšildomas pečiais. Kreipkitės prie 
M. Abramoviče, 2015 S. Robcl St.

PARDAVIMUI arba mainymui 100 
arba 160 akrų fanuos Illinois val- 

, fanuos su staku ir mašinoj 
netoli Chicagos, mainysiu į 
arba 6 fhlfcų namus. 

KOUPAL & POLKA 
3756 Ogden Avę. 
Tel. Lavvndale 0527

sti joj 
mis, 
2—1

DIDELIS bargenas; parduo
siu puikiausi restoranų ir room- 
ing house, arba mainysiu ant 
loto, mažo namo arba geros ma
šinos. Turiu parduot greit.

1346 So. Ashland Avė.

DELEI nelaimės šeimynoj, savinin
kas parduoda savo 2 namus Roselan- 
dc ir Ingelvvoode, turiu 1 lotą Rose- 
lande. Viską parduosiu visai pigiai, 
nes greitai įeikia pinigų.

Atsišaukite
209 E. 107 St.

Tel. Pullman 7994

TIKRAS PIRKINYS
5 KAMBARIU bungalow, prie ce

mentinės gatvės, didelis lotas 37l/2 
><125, labai ^bra vieta gyvenimui, 
tiktai $5,500, cash $1,500, kitus kaip 
rendą.

Charles Reuss
6844 \V. Grand Avė.

PARDAVIMUI arbą mainymui 80 
—198 ir 240.'akrų ' fanuos Wiscon- 
sin valstijoj, su staku ir mašinomis, 
mainysiu j 2 iki 6 flatų namus.

KOUPAL & POLKA 
3756 Ogden Avė. 
Tel. Lavvndale 0527

SAVININKAS turi parduoti 
naują 6 kambarių murinę bun
galovv, moderniška, karštu van
deniu šildoma, ekstra gerai pa
statyta. Ateikit pasižiūrėti. 2340 
N. Melvina Avė., Columbus 8980

NAMAI-ŽEME
KAS turit kokį Biznį, mainyti ant 

mano namo? 3614, So. Union Avė.

PARDAVIMUI labai gražus 2 ap- 
artmentų namui lotas, du blokai nuo 
elevatorio. $400 cash, galit pradėt 
veikt. NAUJIENOS Box 703.

PARDUOSIU savo 
lotus pačiame vidury 
$380. Dalį įmokėti. 
Box 697.

du po 30 pėdų 
Harvey, III. už 

NAUJIENOS,

MAINAI 
mūrinis namas su 
ir viškom, elek., 
šviesus kam b. iš vi- 

T Randasi arti 34 ir
Auburn Avė. Morgičius tik $3,- 
000 de| 5 metų. Mainys ant 
Bungalow apje Vienuolyną.

2—Mūrinis narna*, 6 fl. po 4 
kamb., elek., basementas, pe
čiais apšild. Rendos neša $122. 
į mėnesį. Morgičiai $8.500. Ran 
dasi ant Bridgeporto. Mainys 
ant mažesnio, priemiestyj arba 
ant lotų.

1—3 f|atŲ 
basementu 
maudynės, 
sų pusių.

PARSIDUODA gas ir oil stotis 
ant didžiausios gatvės Chicagoj ir 
Though Street. Parduosiu šu že
me ar vieną biznį, arba priimsiu 
pusininką. Del platesnių žinių 
kreipkitės

60th St. ir Ashland Avė.

PARDAVIMUI lotas 
kioj, gražioj 
kampų, West 
PJė cemento 
$4,600, jnęšti 
gičius $2,000 
kalingas šitas 
tis 2812 W. 67th St.

Tel. Republic 0545

J lotas pusė paran- 
vietoj. Antras nuo 
66 ir Campbell Avė. 
ir užmokėta. Kaina 
$2,600. Pirmas mor- 
ant metų. Kam rei- 
lotas, meldžiu kreip

ia. Rūbas

BARGENAS
HARVEY, ILLINOIS

Dviejų pagyvenimų medinis na
mas po 4 kambarius, 50 pėdų lotas, 
galima kitą statyti šaly.

Randasi ant Carse Avė. 
prie 158 St.

* Greitam pardavimui atiduodu 
$4200, įmokėti $2000.

Atsišaukite
209 E. 107 St., Roseland

Tel. Pullman 7994

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, kampas 21st St. ir Leavitt, 
krautuve ir flatai. Krautuvė gera bi- 
le kokiam bizniui ir galite tuojau 
kraustytis, $5,500 cash, kitus leng
vais išmokėjimais.

S. G. TUPON1CH
1829 Blue Island Avė.

už

160 AKRU farma, 50 mylių nuo 
Chicagof, turi vėliausius įrengi
mus, budinkai kainavo $1800 trys 
metai atgal, visi nauji. Geriausia 
juodžemis. Viskas auga labai gerai. 
Mainysiu į miesto nuosavybę. Sa
vininkas, 1027 Elston Avė.

Kcystone 7931

GERIAUSIA VIETA
Bridgeporte, 2 flatai po 6-—6 

šviesius kambarius, karštu vandeniu 
apšildoma, aržuolo medis, etc. Na
mas tik porą metų senumo. Savinin
kas parduos su mažu įnešimu.

3332 So. Union Avė.

-'-'į
PARSIDUODA žiemos ir vasaros 

resortai. 6 ruimų namas, maudy
nės, elektra, gesas, cementuotas 
skiepas, didelis kampinis lotas prie 
gražios žuvingos Cedar upės, mies
te Cedar Rapids, Iowa, netoli par
kų ir fabrikų. Kas nupirks, tas 
džiaugsis. Kaina tik trumpam lai
kui $1500. Mainysiu ant Chicagos 
nedidelio namo arba biznio.

J. Salasavicz, 
1358 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI muro namas du po 
6 kambarius.

3809 So. Ijovve Avė.

PARDAVIMUT per savinin
kę didelis lotas, geroje apie- 
linkeje, gera transpirtaciįa, ne
toli mokyklų, bažnyčių, krau
tuvių. Parduosiu už $275.

NAUJIENOS, Box 698

PARDAVIMUI nauja muro, 6 kamb. 
bungalow, garu šildoma, kieto med- . 
žio išbaigta. 80 pėdų lotas/ $3,0001 
įnešti, o likusius $50.00 į mėnesį. 
Vienas blokas nuo Kedzie Avė. arti 
mokyklos, bažnyčios ir Storų.

Savininkas
5223 So. SawyBr Avė.

3—Bizniavus muro namas, 
štoras ir 5 kamb. ir 2 fl. ant 
viršaus, cem. basementas, nau
jas Kewanee boileris ir 3jų ka
rų garadžius. Rendos $240 į 
mėnesį. Randasi arti Halsted ir 
Garfield Blvd. Mainys ant 2jų 
fl. po 6 kamb. South Sidėj.

S. L. FABIONAS CO,

PARSIDUODA pigiai 
namai, vienas 4 flatų po 5 
rius, antras 2 flatų po 4 
rius.

Randasi 6808 S. Artesian 
Atsišaukit

Republic 4151

du nauji 
kniuba- 
kamba-

Avė.

PARDUOSIU 30 akrų farmą iš 
priežasties senatvės. Viena mylia 
nuo svarbaus valstijos kelio į miestą. 
Yra vaisių sodnas, vynubgių daržai. 
Miškas ir 20 akrų juodžemių išdirbto, 
gražus namai,

JAMES SERORY, 
Box 40, North Judson, Ind.

PARDAVIMUI namas beveik 
naujas, 5 flatai, 1 krautuvė, 
tinka dėl grosernės ir bučernės, 
įplaukų $280 į mėnesį. Atiduo
siu už $34,000.

5258 So. Union Avė.

NEGIRDĖTAS BARGENAS

PARSIDUODA farma-ukė Wis-

PARSIDUODA mažas namelis ir 
garažas dėl 3 karų; galima nupirk
ti su mažai pinigu. Savininkas pats 
duos paskolą, lai agentai neatsi
šaukia. Atsi.šaukit nedėlioj visą die
ną.

BARGENAS PER SAVININKĄ
Naujas moderniškas 2 flatų mūri

nis namas, pastatytas labai gerai, lo- 
1 tas 30x125, išmokėjimais, nebrangiai.

7750 S. Hermitage Avė.
Triangle 7475

4626 S. Rockvvcll St.
M. Alex

TUR1U atiduoti parinktą biznio 
lotą prie sekcijos linijos, reikia tik- 
tai $800 cash.

N Al J.H t:NO>i, 13o>c 702 _____

KAS turite Brighton Parkuo
se dviejų pagyvenimų namą 
mainymui ant bungalovv pir
mos klesos, bungalovv randasi 
62-ros netoli Kedzie. Atsišauki
te M. & K„ 3151 S. Halsted St.

PAKDAVIMUI naujas mūri
nis namas-5-6 kambarių, karštu 
vandeniu apšildomas. Porčiai ap
dengti, bungalovv stogas. Parsi
duoda labai pigiai. Savininkas 
ant antrų lubų, 1613 So. 49th 
Avė., Cicero, 111.

< PARSIDUODA dviejų augš- 
čių mūrinis namas. Moderniškas 
2-5 kambarių. Arti parko, bula- 
varo ir mokyklų. Parduosiu pi
giai. 5526 So. Fairfield Avenuo, 
2-ras augštas.

PARSIDUODA naujas muro na
mas, štymu apšildomas, 4156 Archer 
ir Richmond, žiemių vakarų kampas. 
Vifkas vėliausios mados sutaisyta, 
štorai, flatai ir ofisai ir garažius, 
dviejų aukštų, gražio biznio apielin
kė. Matykite savininką, antros lubos, 
užpakalyj.

PARDAVIMUI išmokėjimais, prie 
cementinio kelio ir gntvekarių li
nijos, gera vieta bile kokiam biz
niui. Atsišaukite.

4011 \V. 26 St.

PARDUOSIU arba mainysiu 2 
flatų namą į karą ar lotą. Chas 
Šaukly, 7124 S. Rockvvell St.

PARDUOSIU savo 30 pėdų lotą, 
geroje lietuvių kolonijoje, netoli tran- 
aportacijos, vertas $500, atiduosiu už i 
$225, nes išvažiuoju >š miesto. NAU
JIENOS, Bcx 701. 

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

PARDAVIMUI kampinis lotas au- ' 
gančioj kolonijoj, gera transportaci- 
ja. Didelė proga kainų kilimui. NAU
JIENOS, Box 700.

■ ■■ ■ I ■ I- I U j

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant' 6% palūkanų.
Taipgi perkūne T'rečiuR 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL IN VESTMENT

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6788

/■■■ ----- -----------------------------
Morgičiai - Paskolos
Skoliname pinigus ant 

pirmų ir antrų morgičių 
6%, taipgi perkame kon
traktus ir antrus morgi
čius.

Del platesnių žinių 
kreipkitės

E. W. BAIS
Real Estate Co.'

3146 So. Halsted Street 
Phone Blvd. 6775

PARDAVIMU! du po $3009 mor
gičiai. Pirmas morgičhis ant 2 nau
jų namų. Garantuotas saugus in- 
vestmentas. t% komišino ir 6 nuo
šimčių.

Charles Reuss
6841 \V. Grand Avė.

7230 LANGLEY AVĖ. 2 flatų me
dinis namas, 5-6-6 kambarių, yra 
elektra, pečium šildomas, mūriniai • 
stulpai pamato, rendų $105 į mene-1 
sį. Cementinė gatvė ir ėlė ir išmo
kėta, kaina $7,500.

M. J. VVAGNER A CO.
7624 Cottage G rovė Avė.

Triangle 6326

Sl’TAUPYKIT KOMIŠINĄ
Pirkit nuo savininko 7 didelių švie

sių kambarių namą, mūrinį 4 metų 
senumo. Cementinė ėlė, 2 karų ga- ! 
ražas. Kaina teisinga, jūsų pačių są
lygomis. Apleidžiu miestą. Atsišau- 
kit nedėlioj.

6409 So. Wood St.

2 FLATŲ medinis namas, 5—6, 
cottage iš užpakalio, rendų $86 mė
nesiui, kaina. $6300, pusė cash. 
Latehford. Triangle 8Ų20.

BARGENAS

Reikia tiktai $1,500 cash
6 kambarių cottage, furnas 

šildoma, yra elektra, cementinis 
skiepas, sienos ir lubos pagra
žintos lentelėmis, 4 karų gara
žas ir cementuotas jardas.

Atsišaukite po 6 vaalndai va
kare.

MR. LONG,
3638 VVallace St.

NAUJAS* 4 FLATŲ 
MŪRINIS NAMAS

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

Valentine Dressmaking 
College

2407 W. Madison, Chicago, Iii.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Barbery^tė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

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

Piano Lekcijos
Pranešu Chi- 
c a g iečiams, 
kad aš duodu 
piano lekci- 

' jas. Kas nori
te gražiai iš- 
'mokti pa
skambinti, tai 
ateikite pas 
mane. Kaina 
labai prieina
ma. Del pla

tesnių informacijų kreipkitės:
Bronislava Poškaitė
4446 So. Sawyer Avė.

Tel. Lafayette 4787

Visi po 5 kambarius apartmentai, 
su sun parlorais, garu šildomi, vi
sur aržuolo trimingas, visi vėliau
sios mados parankamai, stikliniai ir 
su sieteliais porčiai, randasi gražia- ; 
me Marųuette Manor, bloko j pie
tus nuo 63rd St. Mainysiu j išmokė- » 
tą cottage, 2 flatų namą arba gerus 
morgičių popierius. Apžiurėkit šį pa
siūlymą tuojau.

Hemlock 1701

Aš turiu gražų didelį lotą, netoli 
nuo transportacijos, priverstas tuo
jau parduoti dėl ligos. Keletą dole
rių įmokėti, o kitus išmokėjimais. 
NAUJIENOS, Box 704.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

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

LEVESKIS’ 8CHOOL 
Preparatory and Commercial

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
Praktiškos Automobilių 

Instrukcijos
Yra svarbu dėl automobilių me

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

Dienomis ir vakarais klesos. >
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

1507 West Madison St.

consin valstijoj, 130 akrų derlin
gos žemės su triobomis, padargais, 
rtyvuliais ir sėklomis, tiktai už tre
čią dalį negu ištikrųjų yra verta. 
Būtinai turiu parduoti uipai, nes 
pavasari išvažiuoju į Lietuvą. Ne
praleiskite šios nepaprastos pro
gos. Kreipkitės pas savininką.

Chas. Jarush
1355 N. Keller Avė., Chicago 

3 lubos

PARDAVIMUI arba mainymui 40 
—-60—80 akrų farmos Illinois valsti
joj, su staku ir mašinomis, 60 my
lių nuo Chicagos, mainysiu j cot- 
tages arba 2 flatų namus.

KOUPAL & POLKA 
3756 Ogden Avė. 
Tel. Lawndale 0527

PARDAVIMUI miestely Woodruff. 
Wis., maža krautuvė, 6 kambarių 
namas ir 10 biznio lotų. Daug lie
tuvių aplinkui apgyvena. Parduosiu 
pigiab arba mainysiu į Chicagos 
narni). Pasimatyklt su savininku.

2249 So. Loomis St., Chicago

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

MOKSLO L1KAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.

>----------- ---------  - - - <

PARDAVIMUI katačius 5 
kambarių, elektriką, gazas, 
maudynes. 

Atsišaukite
3222 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI arba aminymui 280 
akru \Visconsin valstijoj farma, su 
budinkais, nėra 
Parduosiu pigiai 
arba mainysiu į 
flatų namą. 

KOUPAL 
3756 Ogden Avė. 
Tel. Lavvndale 0527

stako ir mašinų, 
po $35 už akrą,1 
bungalovv arba 2

REKORDĄ SUMINANTIS 
BARGENAS!

& POLKA

t v

PARDAVIMUI medinė ccttage, 5 
_ . _ . , i. kambarių ir 5 kambariai skiepe.Tel. Boulvd. 0774 arba 0611 savininkas, o«o w. ts st.

2 AUGATŲ MEDINIS NAMAS
Bargenas, 1—4 kambarių, sker

sai kelio nuo lietuvių bažnyčios___ .
ir mokyklos, ėlė cementuota ir iš- i 809 W. 35th St., (Halsted ir
mokėta, 
$8,600.

nėra asesmentų,
2525 W. 47 St.

Lafayette 9886

tiktai
35th) BALTAS NAMAS).

NEGIRDĖTAS Bargenas Roselan- 
de 4rių pagyvenimų muro namas šty- 

' mu šildomas, rendos, nešu $225 i mė- 
' besi. Parsiduodą tik už $16,500, 
įnešti cash reikia $4,000.

Atsišaukite
209 E. 107 S t.

Telefonas Pullman 7994

KAMPAS, 150x125 pėdų, 6 lotai 
įtaisyti, su bažnyčia ir mokyklos 
svetaine ir su privatine nuosavy
be, karštu vandeniu šildama. Tik' 
ra kaina butų $75,060, bet tuvi būt 
greit parduota už $27,000. Veikit 
greit. Atsišaukit

5129 So. Ashland Avė.
Boulevnrd 8420

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, medinė cottage iš užpaka
lio, lotas 25x1*25, 3725 S. Union 
Avė., $5,000 cash reikia. Del toli
mesnių informacijų atsisaukit pas 
mus.

W. II. Stenstrom and Co. 
1035 »W. 79 St 

Triangle 5800


