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N. Y. uostininkai lai
mėjo streiką

Anglų aristokračių de
monstracija prieš streikus
Romos pa pa įspėja Meksikos 
kunigus nesimaišyti į politiką

N. Y. uosto darbininkai 
laimėjo streiką

Samdytojai išpildė beveik visus 
laivų darbininkų unijos pa
statytus reikalavimus

NE\V YORKAS, ba* U’. -- 
New Yorko uosto mažųjų laivų 
darbininkai, kurie praeita penk
iadienį buvo metę darbą, rei
kalaudami padidinimo algos ir 
sutrumpinimo darbo valandų, 
streiką laimėjo ir jau vakar 
gijžo atgal dirbti.

Streikas tęsėsi vos dvidešimt 
keturias valandas, ir streike da
lyvavo viso apie 3,000 laivų 
darbininkų.

Streikas, sutrukdyti
visą laivų judėjimą uoąte, grei
tai pasįbaigė, samdytojams su
tikus išpildyti beveik visus 
streikininkų reikalavimus: jie 
sutiko pripažinti dešimties va
landų darbo dieną ir pridėti 
prie iki šiol mokėtos algos dai 
nuo 10 iki 25 dolerių mėnesiui 
daugiau.

Streikavusieji uosto laivų 
darbininkai priklauso Associa
ted Marine M’orkers unijai.

Buvęs Lenkijos finansų 
ministeris nušautas

VARŠUVA, bal. 18. — Buvęs 
lenkų finansų ministeris Lind, 
kurs buvo pašauktas tieson dėl 
vogimo valstybės pinigų, bet iki 
teismo paleistas po kaucija, va
kar buvo užmuštas. Jį nušovė 
vienas kareivis, vardu Omiolov- 
skl, kai Lind ką tik buvo išėjęs 
iš teismo rūmų.

DU KŪDIKIAI ŽUVO UGNY

BROOKFIELD, Dino, bal., 
18. — Vakar gaisras sunaikino 
piliečio Swoggero gyvenamus 
namus, kurių liepsnose žuvo ir 
jo du vaikai, vienas dvejų me
lų, antras devynių mėnesių.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Angly aristokračiy pro
testas prieš streiką

Londone jos suruošė milžiniš
ką demonstraciją; darbinin
kai iš jų tyčiojos

LONDONAS, bal. 18. Su
važiavusios iš visos Anglijos 
aristokratės vakar suruošė 
Iznuione milžinišką demonstra
ciją protestui prieš darbininkų 
streikus aplamai ir prieš gre
sianti visuotiną angliakasių 
streiką ypatingai.

Nežiūrint šlapdribos, apie, 
penkiolika tūkstančių moterų 
procesija, kurios plieky ant 
baltų arabiškų žirgų jojo pen
kiolika puošnių ponių, aristo
kratų VVaddon Klubo narių, 
žygiavo miesto gatvėmis su vė
lokais ir iškaišomis, ant kurių 
buvo įvairus antrašai, kaip an
tai. “Baikime* kivirčus!“ — 
“Mes norime taikos!“ — “Dar
bą dirbkit, o ne vėjus gaudy
kit!“ etc.

Ponioms paraduojant gatvė
mis, iš žiūrinčių į jas darbinin
kų ir bedarbių minių buvo gir
dėt balsų: “Jus savo gyvenime 
krislelio daibo nesate dirbę!“— 
“Jus nežinote dagi, kaip atro
do viituvė!“

Kanadoj užsidaro auto
mobilių dirbtuvės

TORONTO, Ontario, Kanada, 
bal. 48. Del sumažinimo 
muito importuojamiems auto
mobiliams, Kanados Dcdge Mo
tor Car kompanija ir Kanados} Bolivijos prezidentas Šilęs Jiesią.
Durant Motor kompanija mitą- patsai atsilankė į Peruvijos le-' Kuominčunai arba nacionalė 
rė savo įstaigas uždaryti neap- gaciją atsipiašyti dėl padaryto Kandies armija traukiasi į Nan-
ribotam laikui. Apie 100 Dodge 
įstaigos darbininkų ii apie 600 
Durant darbininkų netenka dar
bo.

Kanados automobilių fabri- 
kininkai, kartu su kitų tarifo 
paliestų įmonių savininkais ba
landžio 21 dieną laikys Toronte 
konferenciją tartis, kas daryti.

šeši šeimos nariai 
žuvo potvyny

VVINNIPEG, Man., bal. 18.— 
Pratrukus susikimšusiems Atha- 
basca upėj ledams, apie 200 
mylių j žiemius nuo Edmonto- 
no, Albertoj, milžinišku sriau
tu paplūdęs staiga vanduo pa
gavo važiavusius keliu farmerį 
Fredą Brestliną su žmona ir 
ketvertu vaikų, ir jie visi pri
gėrė. Visa VVhitecourto apy
garda buvo vandens užlieta.

J. V. delegacija Genevos 
konferencijon

WASHINGTONAS, bal. 18.
Valstybės * dapartamerito pra

nešimu, Jungtinių Valstijų dele
gacija į preliminarę nusigink
lavimo konferenciją Genevoj 
išvyks balandžio 30 dieną. De
legacijai pirmininkaus Ameri
kos ministeris Šveicarijai Gib-

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
18. Meksikos arkivyskupas 
vakar paskelbė apaštališką pa-1 
pos Pijaus laišką Meksikos ka
talikams. Laiške šventasis tė
vas pagiria Meksikos katalikus 
dėl jų ištikimybės Komai, bet 
įspėja kunigus ir katalikų drau
gijas nesimaišyti į krašto pli-j 
tikos dalykus.

[Nesenai papa buvo įspėjęs' 
ir Lietuvos kunigus, kad jie 
mestų politikavę arba, priešin
gą atvejį, kad nusivilktų kuni
giškus rubus, bet Lietuvos ku
nigai šventajam tėvui liežuvį 
parodė. Ar Meksikos katuli- ■ 
kai irgi paklausys papos taip, 
kaip Lietuvos kunigai kad pa
klausė?]

* I -

Byla prieš angliakasius
gal bus panaikinta

BOONV1LLE, Ind., bal. 18.— 
Prokuroras VVarren Martin ruo-

Papa liepia katalikams ne
simaišyti politikon

Meksikos kunigai gal geriau 
paklausys pupos, ne kad jo 
paklausė Lietuvos kunigai

Cangisolino sūnūs įsi
veržė į Kiny sostinę

• • ■ -■■■>

Kuominčunų pašalintas laikina
sis prezidentas Tuan čidžui 
vėl užėmė vietą

PEKINAS, Kinai, bal. 18. - 
Mandžurijos valdovo čang Tso-

i lino sūnūs, generolas čang Hau- 
člianas, ir š intungo armijų va

idai vakar su savo kariuomcnė- 
tmis įėjo į Pekink. nežiūrint 
duoto saugumo komitetui pri

siąs panaikinti valstijos bylą 
prieš šešiasdešimt tris unijos 
angliakasius, kūle buvo praeitą 
pirmadienį areštuoti tariamai dėl 
kalimo riaušių. Mat praeitu, sa
vaitę buvo atklausinėta daug} 
valstijos liudininkų, bet pasta
rieji, ažuot liudiję prieš areš- 
tuotuosius k:, g:i?
kaip žiauriai Pnssum Ridgc, 
kasyklų ponai elgiasi sif sflvo} 
darbininkais.

i BolivieČiai atakavo Pe- 
ruvijos legacijų

LA PAZ, Bolivija, bal. 18.
. Vakar boliviečių minia, apie 
pusantro tūkstančio žmonių, 

.puolė Peruvijos legaciją. Lega- 
‘cijon mėtyta akmens, taip jau 
. keletas šovinių buvo paleista, 
1 bet niekas nebuvo užgauta.

Puolimas padaryta protestui 
dėl įvykio Pardo Sorte, kur vie
nas Peruvijos oficieras nušovė

govėdos užpuolimo.

Bolivijos karininką l’rriolagoi- atėjusios išguiti bolševikų ele- 
tią ir muitinės valdininką Badą. ' mentams, bet šiaip piliečių ne-

Ima nagan vyskupą, ne
klausantį krašto 

įstatymų
MEKSIKOS MIESTAS, bal. 

18. — Generalio prokuroro įsa
kymu traukiamas tieson Hue- 
jutlos, Hidalgo valstijoj, vys
kupas Jose Jesus Martinez Za- 
rate, kuris nesenai išleido ku
nigams aplinkraštį ragindamas 
juos neklausyti Meksikos kons
titucijos įstatymų liečiančių 
bažnyčias, religines įstaigas ir 
kunigus.

BERLINAS, bal. 18. Prū
sijos žvalgyba ieško brangios 
karūnos, kurią kitąkart nešio
jo buvusi kaizerienė Augusią 
Viktorija, pirmoji Vilhelmo II 
žmona, žvalgyba mano, kad ta 
karūna, veria $875,000, buvo 
prieš trejus metus pavogta iš 
Unten den Linden paločiau* ir 
nušmugeliuota ex-kaizeriui į 
Doorną, Olandiją. Karūna buvo 
ne ex-kaizerienės, bet Prūsų 
valdžios nuosavybė. 

_______ 1
EAST ST.. LOUIS, III., bal. 

18. Andais čia mirė viena 
moteriškė', Melinda Scott, su
laukus 117 metų amžiaus. džtasi 6:34 valandą.

[Pacific and Atlantic Photo]
Princas Petras, Serbijos karaliaus sūnūs ir sosto įpėdinis.

žadėjimo, kad Mandžurijos val
dovas ir jo talkininkai į mies
tą nėis.

Laikinasis prezidentas Tuan 
či Džui, kuris nesenai buvo 
kuominčunų pašalintas, dabar 

! vėl savo kėdę užėmė.
Įsibriovusios armijos visur 

iškabino skelbimus, kad jos

kovę.

Pataria sudaryt naują 
Pietų Amerikos 

valstybę
WASHIX(iT<ĄX, bal. 18.

Kadangi tarp Čilės ir Peruvijos 
<“ina kivirčų dėl Takno-Ariko 
krašto, esančio abiejų valsty
bių sienoj, valstybės sekreto- 
ris Kellogg pasinio abiem res
publikom susitarti ir Takną- 
Ariką arba padaryti atskira 
valstybe, arba užleisti jį, su 
tam tikru atlyginimu, kitai 
Pietų Amerikos valstybei. Ta 
“kita“ Kelloggo menama vals
tybė, b? abejo, yra Bolivija.

Chicagai ir apielinkęi oficia
lia oro biuras šiai dienai prana- 
ŠEllja:

Veikiausiai bus gražu; trupu
tį šilčiau; vidutinis mainąsis 
vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 35° F.

Šiandie saulė teka 5:05, lei-

Angliakasiy streikas An
glijoj neišvengiamas

Streiką, jei jis kils, rems Tarp
tautinės kasyklų ir transpor
to darbininkų federacijos

LONDONAS, bal. 18. — Pa
vojus visuotino angliakasių 
streiko ir lokauto Anglijoj didė
ja. Kasyklų savininkams nesu
sitariant su kasyklų darbinin
kais, pramonės krizis atrodo ne- 
išvengtinas. Daibininkų vadai 
tečiau nenusiminę, jie tikisi ga
lų gale kovą laimėti, tai yra 
priversti valdžią ir kasyklų sa
vininkus išpildyti didžiumą 
darbininkų reikalavimų.

Angliakasių viltis dar labiau 
'sustiprino Tarptautinė Kasyk
lų Darbininkų Federacija, kuri 
praeitą penktadienį Briusely, 
Belgijoj, nutarė, kilus Anglijoj 
kasyklų darbininkų streikui, 
neleisti eksportuoti anglių į 
Didžiąją Britaniją.

Tarptautinė Transporto Dar
bininkų Federacija taipjau nu
tarė neleisti siųsti anglis į Di
džiąją Britaniją, jeigu ten kiltų 

I angliakasių streikas.
i

Uždarė kasyklas; • 
600 neteko darbo

MURPHYSBORO, III., bal. 
18. Neapribotam laikui va
kar tapo uždarytos Kathleen 
anglies kasyklos didžiausios 
kasyklos Jacksoų kauntėj. Del 
tos priežasties su viršum 600 
angliakasių neteko darbo.

I Ru manai sudaužė libe- 
“ ralų laikraščio 

spaustuvę
Bl'CHARESTAS, Rumunija, 

bal. 18. — Rumanų nacionalis
tų studentai vakar puolę sudau
žė liberalų laikraščio Epocha 
spaustuvę, įnirtę dėl to, k a r? 
laikraštis užgavo patriarką, 
Myroną Chirsteną, Rumanijos 
bažnyčios galvą. Epocha buvo 
žadėjęs paskelbti dokumentų, 
kurie turėjo parodyti patra
ko nepagirtinus darbus.

WASHINGTONAS, bal. 18- 
— Italijos skolų fundavimo su
tarties klausimą senatas nutarė 
baigti svarstyti ateinantį tre
čiadienį.

Du pfapuolusius Ispanijos 
aviatorius surado

Ieškoję jų Sirijos smilčių dy
kynėse du britų aviatoriai 
žuvo smilčių audroj

KAIRAS, Egiptas, bal. 18. —- 
Du. Ispanijos aviatoriai, kapito
nas Estevez i: mechanika; La 
vo, nariai ekspedicijos į Filipi
nus, kurie praeitą sekmadienį, 
balandžio 11, buvo prapuolę Si
rijos dykynėse, vakar buvo bri
tų aviatorių surasti.

Atsilikę nuo kitų savo drau
gų, tuodu ispanų aviatoriai, ae
roplanui sugedus, buvo privers-, 
ti nusileisti Sirijos smilties dy
kynėse, apie 100 mylių • nuo 
Ammano, I žjordony. Palikę sa
vo aeroplaną, jie karštomis dy
kynėmis pėsti keliavo, tikėda
miesi prieiti kokią nors gyve
namą vietą. Bintų lakūnai, ku
rie jų ieškojo, rado juos nuke
liavusius keturiasdešimt mylių 
nuo vietos, kur jie savo aero
planą buvo pametę.

lieškant ispanų aviatorių, 
vienas britų aeroplanas, pa
gautas smarkios smilčių aud
ros, buvo sulaužytas, ir du jo 
įgulos žmonės, T. Tones ir F. 
Leatherdale, užsimušė.

2 darbininkai užmušti; 17 
sužeistu kasyklose

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
18. — Iš Gnanajuato praneša, 
kad EI Cubo kasyklose, pri
klausančiose Cubo Mining & 
Milling kompanijai, vakar atsi
tiko didelė nelaimė. Nukiltus 
iš vii šaus uoloms buvo užberti 
devyniolika darbininkų, kurių 
du buvo negyvai užmušti, o 
septyniolika kitų skaudžiai su
žeisti.

Sudegė kasykly įmonės; 
arti 1,000 angliakasiu 

neteko darbo
MOUNT CARMEL, Pa., bal.

18. Vakar gaisras sunaikino vados viršininkas Kairys nė 
čia Alaska anglies kasyklų ■ žodelio triukšmadariams nesa- 
įmones, padarydamas apie 500,-} kęs du kaitų kreipėsi į prane- 
000 dolerių nuostolių. Del gais-'šėją, girdi, uždarysiu’susiiinki- 
ro arti 1,000 darbininkų neto- mą, nes triukšmą kelia...
ko darbo. , I Kai pranešėjas pastebėjo,

kad tvarkos dabotojas turi pir- 
LONDONAS, bal. 18. — Sa- ma į triukšmadarius kreiptis ir 

muel Vauclain, Baldwin Loco- juos sudrausti, viršininkas at- 
motive fabrikų pirmininkas, sakė esą už tvarką atsakąs pra- 
šiandie iškeliavo į Maskvą “pa- nešėjas, ir be tolimesnių moty- 
sidairyti.” vų susirinkimą uždarė.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemą, kurios pagelba galima iš
mokėti į 4-6 dienas už 50 centų;

2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Banką, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sią ir geriausią patarnavimą;

3. Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu savo turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00;

4. Naujienos išsiunčia pinigus kas an
trą dieną iki vienam centui ;

5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka
rais, ir geriausia patarnauja.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į 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, III.

........................ ....................... .. , ................ ..... ......

Lietuvos žinios.
Kas Lietuvoje gauna pa

skolą, o kas ne .
...--du.

Kauno “Socialdemokratas“ 
rašo:

šių metų vasario 23 d. Že
mės Bankas paskyrė Martyno 
Yčo (to žinomo bankininko) 
žmonai paskolos septynias de
šimt penkis (75) tūkstančius 
litų 7 metams po 61, nuo
šimčius, įkeičiant p. Yčienčs 
dvarelį.

Tą pačią dieną Seimo nariui 
d-rui E. Draugeliui klerika
lui — išdavė paskolos 10 tūks
tančių litų, įkeičiant daržą, 
esantį Kaune (Prieplaukos gat
vė).

Sumos, kaip matome, nema
žos, o ir paskolų gavėjų asa- 
bos ne 1/et kbkios, — dvarinin
kas, paskui ūkininkų sąjungos 
vadas Draugelis...

Kas kita ūkininkai. Jų pra
šymų šimtai atmetami, pinigų 
nesą. O jei kam ir pasiseka gau
ti, tai jau jokiu bud u ne dešim
tis tūkstančių, bet kelis šimtus. 
Ir kol tuos išgauna, klumpių 
padus pramina.

Ir sakyk dabar žmogus, kad 
kademai gerai tvarko valstybės 
reikalus.

Rinkimu į Lietuvos Seimą
kampanija

Kauno “L. žinios'' rašo.
Kovo 27 d. Stačiūnuose ūki

ninko Povėlio kieme buvo skel
btas valstiečių liaudininkų pra
nešimas apie Seimo darbus. 
Pranešimą turėjo daryti Seimo 
narys Lapinskas. Žmonių susi
rinko apie 400.

Vos tik pradėjus kalbėti ir 
Seimo sąstatą priminus, 4 vy
rukui sulig komandos pakėlė 

!triukšmą. į susirinkimą tam 
tyčia atjojęs Pakruojaus nuo-
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Del Patarnavimo — Greitumo —■ 
Saugumo — Patogumo —

• Mandagumo
CHICAGOS

ŽIBIOS
Kas daryti pavasariui 

atėjus

Vartokit Rapid Transit Linijas

uT Patarnavimas yra atsa- 
JL kantis. Jų netrukdomas 

greitumas nuveš jumis 
nuo vieno iki kito galo miesto 
lengvai ir patogiai.
Jums yra užtikrintas tikras sau
gumas visuomet geru sustatymu 
signalų sistemos ir labai geras 
patogumas sėdynių, plačios ir 
kojoms atsparai.
Rapid Transit darbininkai yra 
mandagus ir atsakančiai prižiū
ri kiekvieną pasažierių visuo
met.

CHICAGO RAPID TRANSIT

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514*16 Kuoeevelt Rd.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

sveikatai. Mes 
kad padangėj i- 
pavasary, bent 

nuo stokos išsi-

DR. J. F. KONOPA CHIRURGAS IR
Xn AV Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosj 

•ItA I jr gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson 

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

st.

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

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

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

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.-

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

“Senesniais laikais buvo pri
prasta kasmet šiuo laiku imti 
pavasarinį toniką. Mums saky
davo, kad per žiemą, kada žmo
nės sėdi viduje, kraujuje susi
renka nuodingų medžiagų ir 
reikalinga tam tikrų vaistų 
kraują apvalyti ir prirengti vi
są kūną prie lauko gyvenimo ir 
darbuotės.“

Taip rašo sveikatos komisio- 
nierius Dr. Bundesen sąvo sa
vaitiniame biuletene sveikatos 
reikalais. Jis prisimena seno
vinę močiutę, kuri virdavo vi
sokias arbatai ir rengdavo mi
šinį sulfurio ir molasų kaip tik 
pasirodydavo pirmieji pavasa
rio ženklai ir visus tuos savo 
“vaistus” dalindavo kiekvie
nam. Ar motina čia klydo, ar 
ne, sunku yra pasakyti.

I “Motina visgi neklydo viena
me dalyk.'”, sako Dr. Bunde- 
sen. “žiemos užsisėdėjimas ne
atneša naudos 
dabar žinome, 
mas susirgimų 
dalinai, paeina
judinimo ir stokos tyro oro ii 
saldės šviesos. Be to mes esa
me palinkę manyti, kad mažes
nis vartojimas šviežių daržovių 
žiemos laiku irgi prisideda prie 

' sumažinimo gyvumo pavasary. 
I Nežinodama tų faktų, motina 
i bandė prieinamiausiais jai bu
dais apsaugoti mus nuo ligų.“

Dr. Bundesen tvirtai tiki į 
daržoves, kaipo toniką, ir sako: 
“Dabar mes valgome musų pa
vasarinį toniką, o tas tonika^ 
yra skanios, gaivinančios ir 

! sveikatą teikiančios daržovės 
ir —• vaisiai. Daržovės ir vai
siai yra svarbi dalis maisto. 
Jos suteikia kunui geležį, kal
kes ir kitus mineralinius ele
mentus, kurie sutirština krau
ją, maitina kūno audinius ir 
pagamina kaulų budavojimo 
medžiagą.

“Kada tik galima, šviežios 
lapuotos daržovės turi būti val
gomos žalios. Svarbiausios la
puotos daržovės, kurios yra 
skanios ir galima valgyti žalios 
yra kopūstai, salotai, celeriai, 
ir tomeitės. . Betgi reikia nu
plauti vandeny ir nuvalyti pirmj 
negu valgyti.”

“Nuovargio 
Sveikas žmogus 
jaučia nuolatos 
vargęs” reiškia, 
yra negerai. ;

Nuolatinis, nepalyginamas gerumas * ką 
dar galite pridėti prie populiarumo kurį 
taip greitai užkariauja ir palaiko?

Chesterfiel
Chesterfield yra padaryti per Liggett & Myers Tobacco Company

Į Metus Už
Indelius

jautimas. _  tinka tarp kviečių lauko ir pri
niekad nesi- statomo į jo namus kepalo duo- 

pavargęs, “Pa- nos- 
kad kas nors

Stoka judėjimo, I modelius pirmųjų ir paskiausių 
neužtektinai maisto ir oro, ne-'uki° masinu vystimąsi malu 
tinkamas maistas ir vidurių ne-, nU> keistą veikmę mielių, kaip 
veikimas — yra priežastys, ku- veikia duonos kepimo mašinos 
rios naikina sveikatą” — baigia'^ visą tai greitai perpras ir 
savo pareiškimą Dr. Bundesen. pamatys savo akimis.

“Amerika turi tūkstančius tų 
istorinių senų modelių paslėp
tus daugelio musų didžiųjų in
dustrijų tyrinėjimo laboratori
jose. Tie ir specialiai pabuda- 
voti veikiantys modeliai, paro
dantys visas veikiančias 
ir kodėl sukasi ratai, 
būti išstatyti dideliame 
gos muzejuje.;

“Jaunojk Amerika yra

Mano steigti technikos
muzejų

Parodyk jam veikiančiu

200% APSAUGA
Chicagos milionierius Julius 

Rosenvvald, kuris dabar lankosi 
Viennoje, apžiūrėjęs Viennos 
technikos muzejų, mano įsteigti 
panašų muzejų, tik daug dides
nį, ir Chicagoje — didžiausį 
technikos ir industrijos muzejų 
pasauly. Apskaitoma, kad to
kio muzejaus įsteigimas kai
nuotų mažiausia $5,000,000.

Pasikalbėjime i ' _ _____ ________,__ r
dentais .Julius Kosenwald* tarp budavojama tiltus ir t. t. Tokia 
kitko pasakė apie savo projek- muzejus, kuris visą tai ir daug 
tuojamąjį muzejų:

‘‘Amerikos išradimo genijus 
reikalingas yra didesnės stimu
liacijos ir vietos išsiplėtimui. 
Aš tyčiomis atvykau studijuoti 
Viennos technikos muzejų, ku
ris, aš manau, yra didžiausias 
pasauly. Bet dar didesnio muze- (- 
jaus aš norėčiau Chicagoje.

“Aš norėčiau, kad kiekviena
jauna veikti mintis Chicagoje dymams oro pašto tarp Chica- 
galėtų pamatyti dirbančius mo
delius, įsivaizduoti vystimąsi 
mašinų ir procesų, kurie pabū
davo j o didžiausias pasaulio in
dustrijas. Mokyklos vaikas tu
rėtų keletą metų studijuoti iš 
knygų, kol jis sužinotų kas atsi-

dalis 
turėtų 
Chica-

“Jaunojk Amerika yra palin
kusi prie mechanikos. Ji nori 
žinoti kaip popiera yra padaro
ma, kaip audžiama drabužius, 
kaip pučiamas yra stiklas, kaip 

su korespon- cukrus pagaminamas, kaip pa-

daugiau parodytų, pastūmėtų 
jų prasilavinimą daugeliu metų 
ir pagelbėtų jaunuoliams daug 
jaunesniems prasistumti į 
resnę ateitį.”

Plečia oro puštą

ge-

Pasisekus pirmesniems ban-

gos, Detroito, Cleveland ir New 
Yorko, oro paštas yra praple
čiamas.

šiomis dienomis oro paštas 
pradėjo veikti tarp Chicagos 
ir St. Louis, kas labai pagrei
tins pašto susisiekimą taip siu

dviejų didelių miestų. Pirmuo
sius bandymus padaryta užva
kar ir jie buvo labai sėkmingi.

Dabar bus bandoma užmegsti 
reguliarius oro pašto ryšius net 
tarp Chicagos ir Los Angeles. 
Laiškai iš Chicagos aeroplanu 
bus pristatomi į Salt Lake City, 
Utah, kur tuos laiškus paims 
kitas aeroplanas ir pristatys į 
Los Angeles. Tuo badu laiškai 
i§ Chicagos į Los Angeles nu
eis į 24 valandas, kuomet dabar, 
gabenant laiškus traukiniais, 
ima apie keturias dienas.

Kaip • ilgi ‘bandymai parode, 
oro paštus yra gana saugus. 
Nelaimių su aeroplanais būna 
Janai mažai, o dar mažiau žūna 
siuntinių. Kaip išrodo, siųsti 
laiškus oro paštu yra tiek pat 
saugu, ar net dar saugiau, ne
gu traukiniais, su kuriais taip
jau tankiai ištinka visokios ne
laimės.

Nežada gerinti gatve
karių patarnavimo

Nors gatvekarių kompanija 
dideliais apgarsinimais nuola
tos giriasi, kad jos biznis ge
rėja ir kad kasdie vis daugiau 
žmonių važinėja gatvekariais, 
bet dabač ji pati paskelbė, kad 
gatvekarių aptarnavimo ji ne
gerins. Per visus šiuos 1926 m. 
ji prailgins tik tris linijas, ku
rios turėjo būti prailgintos jau 
pernai, ir nupirks 100 naujų 
gatvekarių. Esą pagerinimų 
negalima daryti “delei pinigų 
stokos.”

šiemet bus prailgintos šios 
linijos: 79 gi. nuo Ashland iki

k A CHRYSLER 
Automobiliai 
Parsiduoda 

VSBagb ‘ daugiausia
Nes yra stipriausi ir 

gražiai subudavpti.
4 cylinderių sedan .............. $995
6 cylinderių ..........................  $1,695
Inšiuriname dykai ant metų. Pri
imame senus karus ir duodame 
ant lengvų išmokėjimų.

JOHN J. BAGDONAS 
4404 So. Western Avė. 

Tel. Lafayette 9030

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

Western Avė., Ashland nuo 71 
iki 95 gt. ir Mihvaukee Avė. 
nuo Carmen Avė. iki miesto 
sienos (bus įdėti antii bėgiai).

Bomba sankrovoje
Kadangi jokie grūmojimai 

nepagelbėjo, tai pereito šešta
dienio naktį prie vaisių ir dar
žovių sankrovos 8652 W. 16th 
St., išsprogdinta dvi bombas, 
viena prieky, o kita užpakaly 
sankrovos, Du žmonėsi liko su- 
piaustyti stiklų. Sankrova pri
klausė Harry Gelfond ir nese
nai tapo atidaryta.

Namo savininke Mrs. Hills, 
pranešė policijai, kad du vyrai 
kelis kartus pas ją apsilankė ir 
reikalavo, kad ji neišnuomotų 
sankrovos Gelfondui, nes vai
sių sankrova yra skersai gat
vę ir varžytinės yra nepagei
daujamos. J

KIMBA
Grojikliai Pianai

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

])4usų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

$400, $495, $650,

Lengvi mėnesiniai išmokėjiinai

feoplespiiHitute (ompauij

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Tel. Lafayette 4228
Phnnbing, S

Kaipo lietuvis, lietuviams viaaloa 
patarnauju kuogeriauai&i.

M. Yuška,
S228 W. 38tb Cbicago, III.
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Sudėk sviestą j skauradą, su

dėk ryžius ir kepink pakol pa
nūs, nuolat maišyk. Supilk van
denį, paskui sausus žirnius ir 
viską kitą. Sudėk j išaviestuotą 
indą. Kepk pečiuje pakol gerai 
parų. Paduok karštą.

šokui iadą.

1 2 plytelės karto šokoliado 
Va puoduko vandens
1 ir l/':t šaukštuko cukraus 
truputį druskos 
1/2 puoduko milko
L. puoduko vandens arba 1 

puoduką pieno.

ų IR W VIRTI
Asparagų sriuba.

3 šaukštai svieto
4 šaukštai miltų
l*/2 kvortos buljono
1 šaukštukas druskos
1 šaukštukas sukapotų pet- 

ruškų
2 rišuliu asparagų
•/o puoduko saldžios Smetonos
1 riekutę svogūno.
Nuplauk asparagus. supiaus- 

tyk ir sudėk puodan su *4 kvor
tos šalto vendens. Virk 10 mi
nutų. Nusunk, sumaišyk van
denį kuriame asparagai virė su 
buljonu ir svogūnu. Virk 30 
minutų. Perkošk ir pertrink 
asparagų kotukus, viršus nu 
piauk ir laikyk atskylame inde. 
Pašildyk sviestą, sudėk miltus, 
paskui pilk po truputį sriubą (iš 
buljono ir vandens nuo aspara
gų, paskui supilk smetoną ir su 
dėk asparagų viršus. Pridėk 
gana druskos. Gali paduoti 
puoduokuose su plakta smetom 
ant viršaus.

Ištrink sviestą, kokias 2 minu
tes, pridėk cukrų ir vėl trink. 
Supilk pusę Smetonos atskiestos 
su vandeniu, tegul pastovi 10 
miliutų pakol cukrus ištirps. At
skirk trynius nuo baltymų. Iš
trink trynius. Sudėk ’/į puodu
ko miltų prie ištrinto sviesto ir 
gerai išplak. Paskui sudėk mil
tus su baking powdcr, ir pieną 
ir gerai ir greitai1 išmaišyk. 
Plak 1 minutę, paskui sudėk ne- 
plaktus baltymus ir gerai plak 
irgi vieną minutę. Supilk ne
vilkinant j blokinę, kepk pirmas 
10 minutę nekarštame pečiuj, 
paskui pakaitink pečių ir dar 
kepk apie 25 minutes.

Seimininkėms Patarimai
Apšildymas.

Centaiinis šildymas yra geras, 
jei gerai įtaisytas ir prižiūri
mas.

Šildymo įtaisai nešluostomi 
apdulka. Dulkių atsiranda ypač 
tarp šildymo baterėjų vingių. 
Tos dulkės prie vamzdžių pri
svyla ir gadina orą.

Dulkės reikia dažniau valyti 
šlapiu skuduru, o iš tarp bata- 
rėjų vingių — tam tikrais šepe
čiais išdulkinti.

Kai kuriuose namuose dul
kėms valyti vartojami elektri
niai prietaisai: jie labai švariai 
valo.

Netikusiai įtaisyto centralinio 
šildymo vamzdžiai kartais ne
vienodai įšyla.

Nuo garinio šildymo, prakiu
rus vamzdžiui, gali į kambarį

įsiveržti gani ir apšiltinti arti 
esančius žmones.

Geriausias centralinis šildy
mas yra vandeninis.

Centralinis šidymas geresnis 
ir dėl to, kad nereikia rūpintis 
kuru. Tada ir kambaryje ma
žiau darbo, nereikia nei pečių 
kūrenti, nei makų ‘nešioti, \nei 
pelenų kuopti.

Tik negerai, kad centralinis 
šildymas kambaryj neatmaino 
oro.

žibaliniai, speretiniai ir gazi- 
niai pečiai tėra pagalbiniai šil
dymo priedai. Jie šildo tik kol 
dega. Gerai neprižiūrimi jie 
rūksta, smirda ir gadpia orą.

Pečiai kūrenami malkomis, 
akmeninėmis anglimis, durpė
mis, žibalu, smala ir mestu 
(šiaudais su mėšlu).

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat,
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijorf ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nu< 
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 
y vai. vakare.

Prancūziškas Omletas.

1 kiaušinis
>/2 šaukšto milko
•4 šaukšto vandens, arba vie

ną šaukštą saldžios smeto 
uos

Truputį druskos
1 šaukštą sviesto.
Atskiri trynį, išplak gerai 

kartu su druska, pripilk Smeto
ną. Išplak baltymus, sumaišyk 
su trynių ir Smetona. Sudėk 
sviestą ant karštos skaurados. 
Kepk pakol pakils ir apačia pa 
rus. Sulenk. Dar pakepink. 
Paduok karštą.

Omletas su kornais.

1/2 puoduko komų iš blekinių
1 kiaušinis, atskirk trynį nuo 

baltymo
14 šaukštuko druskos
2 šaukštu Smetonos
2 šaukštu sviesto.
Žiūrėk, idant komai butų 

smulkiai sutrinti, išplak trynį, 
sumaišyk su kornais, druska, 
saldžia Smetona, o ant galo su 
dėk išplaktą baltymą. Išmaišyk 
lengvai. Ant karštos skaura
dos padėk taukų bei sviesto. Su 
pilk mišinį. Kepk pakol pakils 
ir parus. Sulenk pusiau; pa
duok karštą stalan. Gali padau- 
gint kiek sykiu norima.

žuvis ir agurkai.

2 vidutinio didumo agurkai
1 šaukštuką druskos
1 puoduką sukapotos, virtos, 

šaltos žuvies. Gali būti li
kusi nuo pietų

1 mažas svogūnas
% puoduko milko
% puoduko vandens
2 šaukštu vandens
2 šaukštu miltų
1 šaukštuką druskos
1 puoduką sausos duonos tru 

pinių
Paprikos, pipirų.
Supiaustyk, nulupk agurkus 

ir virk druskuotame vandenyj 
pakol bus minkšti. Nusunk. 
Padaryk dažalą iš pitjno, miltų 
sviesto, druskos, pipirų, sudėk 
agurkus ir žuvį. Sudėk mišinį 
ant tam tikrose indelėse — api- 
berk duonos trupiniais ir papri- 
ko. Kepk pečiuje pakol parus.

Žali Žirniai ir ryžiai.
•4 peko žirnių, .bei 1 blekinę 

marinavotų žirnių
Vį šaukštuko druskos
*/2 puoduko cukraus
*4 šaukštuko sviesto bei tau

kų
1 puoduką virtų ryžių
l kvortą verdančio vandens.
1 blekinę žalių širnių, nupilk 

sunką ir nuplauk vandeniu.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkievira- 

BAN1S
AKUftERkA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gini- 
dymo, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted ST.

Egzaminuoja akis, 
Pritaiko akinius. 
Šlifuoti stiklai ant 
vietOH.

Dr. G. J. Serner
LIETUVIS OITOMETRIST 

IR OPTIKAS
3265 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 76
Ofiso valandos: Nuo 1 iki 5 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 ryte.

Sutarkuok šokai iadą, pridėk 
•a puoduko vandens ir šildyk, 
pakol šokoliadas ištirps. Atski
rame puode virk pieną su drus
ka ir cukrum, paskui sumaišyk 
su šokoliadu, virk dar 5—10 
minutų. Paduok karštą. Bus 
gana vienai ypatai.

įkiltas pyragas.

14 puoduko sviesto
2 šaukštu milko arba saldžio- 

Smetonos
šaukštus vandens

1 puodukas cukraus
2 kiaušinių baltymai 0/į 

puoduko)
VĄ puoduko miltų
2 šaukštuku baking pawderio 

šaukštuko migdolų esen-
\ ei,jos
1/į. šaukštuko druskos
U puoduko miltų.

Persijok 1’4, puoduko milti 
su baking powder ir druska

Dideliose namuose atskirų pe
čių vietoj įtaisomas centralinis 
šildymas. Kūrena vieną didelį 
pečių pogrindyje, o iš jo šilima 
eina į visus namų aukštus ir 
kambarius.

Iš tokio pečiaus šilima išve
džiojama įvairiais budais, šil
do virinimo vandens garai arba 
kaitinamas oras, gildant įkai
tintu oru, šiltas oras kitais ka
nalėliais eina j dūminį kaminą, 
pro kurį išeina lauk, šildant ga
ru, kiekvienam kambaryje įtai
somi tikri šildytuvai. Jie įtai
somi įvairiai: sulenktų vamz
džių, nedidelių bokštelių pavida- 
e ar kitaip. Jais eina karštas 
garas. Įšilę šildytuvai šilimą 
perduoda juos apsupančiam 
orui. Oro ar garo šildymas la
jai patogus, nes kiekviename 
kambaryje galima padaryti at
skirus kranus ir jų pagalba pri- 
elisti daugiau ar mažiau karšto 
oro ar garo.

MADOS.

No. 2461. Patogi suknia suaugu
siai moterei. Sukirptos mieros 36, 38 
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3% yardo 40 colių ma
terijos.

No. 2448. Graži suknia su naujos 
mados plačiu sejonu. Sukirptos mie
ros 16 metų, 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 3% yardo 
40 colių materijos.

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

Naujienų: Patiem Dept., 1789 So. 
Halsted St, Chicago, III.

No. 2657, lis. 718. Praktiška k 
graži mergaitei suknelė. Sukirptos 
mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 metų. 8 me
tų mergaitei reikia 1% ayrdo 40 colių 
materijos ir 3% yardų kaspinėlių.

No. 2577. Mokykloj dėvėti tinkanti 
suknelė. Sukirptos mieros 8, 10, 12, 
14 ir 16 metų amžiaus mergaitėm. 8 
metų mergaitei reikia 2 yardų 36 co
lių materijos.

Lietuviai Advokatai
• »

-------------------------------------------------------------------------------------------

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

'Gyvenimo Kieta .
3323 South Halsted St. * 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvie
nų ”akarų, išskyrus ketvergą. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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.

" 1 \
Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

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 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

ANTHONY L. THOMAS

Ofisas: 4600 Sb. Wood St. 
Telephone Lafayette 7617 

Res.: 12046 So. La Šalie St.
Telephone Pullman 8868

(Tomasauskas)
ADVOKATAS

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
l .............. — ......... ■ ■ ■■ /

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.U----------- —_—;--------------—/

DR. HERZMAN^
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyrę- gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

ir nuo G iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal 

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.^

Telofonai:

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. PuKman 5950
10756 S. Michigan A v.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6890

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.
■■■ -........... 1 ■ u.......................... ■ z

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

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

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

Vienas skaitytoje p» skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.>*4_ per mėnesi, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per 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: Balandis 19. 1926

No. 2529. Sportui suknelė su pla
čiu sejonu. Sukirptos mieros 16 me
tų ir 36, 38, 40, 43 ir 44 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 3% yardų 
40 colių materijos.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland A ve, 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.
Tel. Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel. Boulevard 9693 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 So. Halsted St.

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

v ■■■■.... ii .. ■ —— ■■■■■/

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, III.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, VyriSkų, 

Vaiku ir visų chroniškų ligų. 
Ofisas: 3103 So. Halsted St^ Chicaga 

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

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

Optainetriat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

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

rz > J J nuo 9 ikt II vai. ryte; 
V alanaOS nuo į jĮj y va|t vakare

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

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.

XXXXXXXXXXXXXTTXXXXXXXXXXX
M Dr. Lawrence P. Slakis į

DENTISTAS
4454 So. Westem Ave< C

VALANDOS: t
•4 nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare h xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

K 
H 
M 
M 
M

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dal užaugini- 
mo niaukų.

įteikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

F— i . ........ ....................m ............... I
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė., 
near 47th Street 

CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 Su. Halsted St.,
Chicago, III.I--------------- Z,.............. ■ Garsinkitės Naujienose
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Chicagoje — paltu:
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Užsimokėjimo kaina:
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Trims mėnesiams ................... $2.40
Dviem minesiuius ..........   1.50
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Pusei metų .........  -...... .. 4.00
Trims mėnesiams ..............-....  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

ko plauti. Ji klauso jų ir aukoja jiems savo centus tiktai 
dėl to, kad ji dar nežino, kaip be jų apseiti.

Vienas žymus Lietuvos veikėjas (“vidurinio nusista
tymo”), rašydamas savo laiške apie rinkimų kampaniją 
Lietuvoje, sako, kad dabar esą labai išjudinti ūkininkai. 
Apatija sodžiuje išnykusi, ir žmonių ūpas vis aiškiaus 
krypstąs prieš valdančiąją partiją. Jo spėjimas apie bu
simų rinkimų rezultatus yra toks: Jeigu nieką nepapras
to neatsitiks iki gegužės 8 d., tai iš 85 atstovų naujam sei
me ka-demai neturės daugiaus, kaip 30.

Taip veikiausia ir bus. Bet kad klerikalai tikrai bu
tų sumušti, reikia, kol dar nevėlu, remti klerikalų prie
šus rinkimų kovoje.

Jack London

Įdomife’atkarpa

“ŠIAUDINIS BALSAVIMAS” DEL LIETUVOS 
PREZIDENTO

Apžvalga
TIK VIENAS KATALIKŲ BALSAS Už 

KUN. ŠMULKŠTĮ

< -■ 1 -

KRIKŠČIONIŲ VADAI Į 
KALĖJIMĄ!

KATALIKAI NEPASITIKI “KRIKŠČIONIMS”
Lietuvos krikščionių 

kratų partijos vadas, 
Šmulkštys, kuris

demo-' 
kun.

SPĖJIMAS APIE RINKIMŲ PASEKMES

Apie ketvertas metų atgal “Naujienos” padarė tarp 
savo skaitytojų anketą dėl lietuvių, gyvenančių Ameriko
je, registracijos. Joje dalyvavo 10,000 žmonių (balsavi
mo korteles paskui patikrino bešališka komisija) ir mil
žiniška jų dauguma pasisakė prieš registraciją. Tai bu
vo vienintelis Lietuvių spaudos istorijoje atsitikimas, kur 
toks didelis skaičius žmonių viešai pareiškė visuomenėj 
opiniją tam tikru jai svarbiu klausimu. “Naujienų” an
ketos rezultatai buvo, be abejonės, svarbiausia priežas
tis, delko Lietuvos valdžia paskui atšaukė savo sumany
mą registruot amerikiečius.

Dabar musų dienrašti mėgina pamėgdžiot So. Bos
tono “Darbininkas”, kuris sumanė “šiaudinio balsavimo” 
keliu patirti, ką Amerikos lietuviai norėtų matyt Lietu
vos prezidento vietoje. ‘ 1 ’ ’1 į. Į'

Negalima pasakyt, kad “Darbininko” sumanymas 
butų vykusiai sugalvotas, nes Lietuvos prezidentas nėra 
renkamas žmonių balsavimu. Jį renka Seimas. Žmonės 
Lietuvoje renka tiktai atstovus ir, rinkdami, jie neduo
da atstovams jokių įsakymų dėl prezidento rinkimų. Vi
suotinam piliečių balsavime prezidento klausimas visai 
nefiguruoja. Jį sprendžia vien tiktai Seimas ir sprendžia 
taip, kaip nori Seimo narių dauguma, visai neatsižvel
giant į liaudies nusistatymą.

Todėl So. Bostono laikraščio atsiklausimas negali tu
rėt jokios, prezidento rinkimo atžvilgiu, praktiškos ver
tės. Bet, kaipo priemonė patirti amerikiečių nuomones, 
jisai yra šiek-tiek įdomus.

vietelės, jisai persimetė į jų pu
sę, — lygiai, kaip ir nabašniti
kas Milius, kuris, bijodamas ne- 
tekti-vietos kun. Sutkaičio ban
ke, pavirto “kataliku”. Bet rei
kia pasakyt, jogei mes niekuo
met negirdėjome, kad Milius bu
tų kada nors taip šlykščiai šmei- 
žęs buvusius savo draugus, kaip 
Pruseika. Pastarasis yra ne

nepersenai renegatas, bet ir kerštin- 
lankėsi Amerikoje, tapo Kaune giug, keršijantis kitiems žmo

nėms už savo moralj puolimą!
Sulig paties Pruseikos žo- 

dienraščio Ryto ledaktorius. ! džiais tat išeina, kad komunistų 
Kademų lyderis kartą Seime partįja> norėdama gauti “niek- 

pasakė, kad žydų frakcija įpia- — gavo jį buvusiojo socialis- 
šiusi Amerikos žydų spaudą to, Pruseikos> asmenyje, 
varyt propagandą prieš Lietu
vos nepriklausomybę. Šitą šmei
žiančią kun. Šmulkščio kalbą iš
spausdino “Rytas”, žydų frak
cija dėl to patraukė klerikalų 
atstovą ir laikraščio redaktorių 
teismo atsakomybėn. Kovo 23 
d. įvyko byla, ir Taikos Teisėjas 
pripažino kaltinamuosius kal
tais. Šmulkštys ir “Ryto” re
daktorius gavo po 5 paras are
što.

čia dar kartą pasitvirtina ta 
tiesa, kad Lietuvos klerikalai 
baudžia savo priešus už politi
nius prasižengimus, o jie patys 
pu kliūva į bėdų dėl * kriminalių 
nusidėjimų.

nuteistas už šmeižimą. Kartu 
su juo nuteistas ir klerikalų

(Pacific and Atlantic Photo]
Doris Berne iš New Yorko. Ji 

tapo areštuota ir apkaltinta pri
klausymu saikai, kuri Floridoj 
išleidusi ant $30,000 beverčių 
čekių.

PASIŽIŪRĖJĘS Į VEIDRODĮ.

BEREIKALINGI KAN
DŽIOJIMAI.

kos” (apkalbėjimai), ir intrigos 
ir melas, žodžiu, jie laikosi tos 
pdčios taisykles, kaip ir jėzui
tai: tikslas pateisina priemones. 
Todėl jie be reikalo pyksta, ka
da mes pavadiname juos “rau
donaisiais jėzuitais”!

Iš paskelbtųjų “D.” skaitlinių matyt, kad iki šiol jo 
“šiaudiniame balsavime” dalyvavo 142 asmens. Iš šito 
skaičiaus 95 balsai paduota už Antaną Smetoną, 17 bal
sų — už -Ernestą Galvanauską, 9 — už kanauninką Juozą 
Tumą, 7 — už Dr. J. Basanavičių, 7 — už gen. S. Žukau
ską, 3 — už kun. Krupavičių, 2 — už prof. Mykolą Bir
žišką, 1 — už adv. M. Sleževičių ir 1 — už kun. A. Šmulk-

1—-- -----------------------------------

Skaitytojų Balsai

ši-

“N.” 
savo

Tai yra labai nedidelės skaitlinės, bet gana interesin
gos. Iš netoli pusantro šimto “Darbininko” skaitytojų, da
lyvavusių “balsavime”, pasirodo, viso tiktai vienas žmo
gus nori, kad Lietuvos prezidentu butų krikščionių demo
kratų vadas, kun. Šmulkštys, ir tiktai trys — kad prezi
dentu butų kun. Krupavičius!

Ar tai ne Įdomus dalykas matyt šitokį nusistatymą 
tarpe klerikalinio laikraščio skaitytojų?

“Darb.” visuomet kiek drūtas giria ir teisina Lietu
vos klerikalų valdžią. Kai nesenai buvo atsilankęs Ame
rikoje tos valdžios vadas, kun. Šmulkštys, tai “D.” kėlė 
jį j padanges, didžiavosi jo dideliais “valstybiniais gabu
mais” ir nepaprastu visuomenės “pritarimu” jam. O tuo 
tarpu patys jo skaitytojai stato Šmulkštį paskučiausio
je vietdje, kuone žemiaus net už “bedievį” Sleževičių!

Didelę daugumą savo “balsų” tie klerikalinio laik
raščio skaitytojai atidavė Smetonai, kurį “krikščionių” 
valdžia neapkenčia (kaipo konkurentą). Paskui “kandi
datų” eilėje seka buvęs liaudininkas Galvanauskas ir li
beralams pataikaujantis Tumas.

Taigi net klerikalų spaudą skaitantys Amerikos lie
tuviai katalikai nemano, kad krikščionių demokratų par
tijoje randasi bent vienas žmogus, kuris tiktų užimti 
aukščiausią Lietuvos respublikoje vietą. Tai yra reiški
nys, dėl kurio verta pagalvoti.

Katalikų minios vis aiškiau rodo savo nepasitenkini- 
mtį politikuojančiais kunigais ir kitokiais “krikščionis- 
kais” politikais. Nesenai, kaip jau buvo pažymėta “Nau
jienose”, ėmė kilti balsai prieš klerikalinę politiką ir Ro
mos Katalikų Susivienyme. Jeigu Amerikos katalikų vi
suomenė turėtų geresnių vadų, tai visus Šmulkščio ir 
Krupavičiaus agentus ir pakalikus ji pasiųstų šunims še-

Pruseika rašo “Laisvėje” 
apie mirusį Romos Katalikų Su- 
sivienymo prezidentą J. Milių, 
kuris seiliaus buvo socialistu ir 
net “revoliuciniu prakalbinin- 
ku”, o paskui dėl šiltos vietelės 
katalikų kontroliuojamam ban
ke prisidėjo prie klerikalų. Baig
damas sako:

“Jeigu kokiai partijai rei
kia niekšo - ji visuomet ga
li jį gaut pas socialistus.”
Nėra jokios abejonės, kad 

tą “moralą” (pamokinančią
vadą) Pruseika parašė, pasižiū
rėjęs į veidrodį. Nes tai, ką ji
sai taiko Miliui, tinka, ir dar ge
rinus, negu Miliui, pačiam Prū
sei kai.

Pruseika irgi buvo kitąsyk 
soęialistab, ir daug “garsesnis” 
už Milių prakalbininkas. Jisai 
sakydavo prakalbas apie socia
lizmą, gindavo socialistus spau
doje ir buvo vienas iš įgalioti
nių, atstovavusių Lietuvos so
cialdemokratų partiją Ameri
koje.

O šiandie jisai yra pikčiau
sias socialistų priešas (daug 
piktesnis, negu buvo po savo 
“atsivertimo” Milius), nuolatinis 
jų šmeižikas ir niekintojas. Ir 
šitas Pruseikos išvirtimai iš so
cialisto į socialistų priešą įvyko, 
taip visiems gerai žinoma, ne 
dėl idėjos, bet tiktai dėl, “džia- 
bo”.

Jau buvo praėję pusė metų 
aiko nuo bolševikiško pervers

mo, o Pruseika dar vis netikėjo 
bolševikų evangeliją. Dar 

191^ m. gegužės menesyje jisai 
Brooklyne kovojo prieš “kairia- 
sparnius” ir džiaugėsi, kada 
“Naujienų” redaktorius atva
žiavo į tą kolioniją laikyt pra
kalbas L. S. S. IV rajonui. Pru
seika tuomet sakė, kad yra ue- 
sų. ruime dabartiniu laiku mė
gint įvesti socializmo tvarką to* 
<ioje ekonomiškai atsilikusioje 
šalyje, kaip Rusija.

Jeigu jisai butų tolinus laikę
sis tokios pat. pozicijos, tai bol- 
ševikai butų išmetę jį iš “Lais-

“Draugui” nepatiko Dr. A. J. 
Karaliaus išreikštos “Naujieno
se” mintys apie tikėjimą. Bet, 
užuot kritikavęs jas, jisai mėgi
na įgilti jam asmeniškai. “D.” 
riečia apie daktarą šitokią pa
sakėlę :

“Buvo laikas, kad gydyto
jas Karalius priklausė prie 
katalikiškųjų organizacijų i? 
tautiniame darbe lietuviams 
padėjo. Bet ir tuomet kata
likai gyd. Karalių įtarinėjo, 
kad jisai nėra geras katali
kas, nėra nusistovėjusių pa
niūrų žmogus.

“Praėjo keletas metų. Ta
sai pats gydytojas (! 
Red.) dabar viešai su
pažiūromis rodosi soc.-dem. 
organe...”
šitoje pasakoje nėra nė vieno 

žodžio tiesos. Kiek mes žinome, 
Dr. A. J. Karalius virto radika
lu, dar būdamas Lietuvoje. At
vykęs Amerikon, jisai visą lai
ką priklausė prie socialistinių, 
laisvamaniškų ir kitokių anti- 
klerikališkų organizacijų. Jau 
bus kokie 13 metų, kaip jisai re
dagavo radikališkosios pakrai
pos žurnalą Chicagoje ir pas
kui beveik be paliovos bendra
darbiavo “Naujienoms”. Tur
būt nė vieno bendradarbio raštų 
nėra tiek tilpę musų dienrašty
je, kiek Dr. Karaliaus. O “Drau
gas” tik dabar pirmą kartą pa
matė jo viešai išreikštas pažiū
ras “Naujienose”!

Aišku, kad Marijonų organo 
redaktorius neturi jokios nuo
vokos apie tą asmenį. O betgi 
jisai rašo apie jį “editorialą” — 
ii1 prikaišioja jam nerimtumą. 
Ar ne juokai?

[l/ž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

-A—---————

SLA. Narių Domei
Kaip jau skaitėme “Naujie

nose, Chicagos bolševikai SLA. 
kuopose tuština kuopų iždus, 
kad tik kuodaugiausia savo 
žmonių pasiuntus į SLA. seimą 
į New Yorką, ir Seime laimė
jus savo naudai.

Todėl SLA. nariai turi at- 
kreipt į v tai domę— dalyvaul 
sekančiuose kuopų susirinki
muose, ir taip pat kiekviena 
kuopa būtinai turi pasistengt 
išrinkt ir pasiųst rimtus žmo- 
nes-delegatus į SLA seimą.

—P. A. D.
✓

Sveikatos Dalykai
SUSIRŪPINIMAS IR 

SVEIKATA.

RAUDONIEJI JĖZUITAI.

Ekstra kairiųjų “Aidas” aną
dien pareiškė, kad prieš savo 
idėjos priešus esą galima vartot 
ir slaptas intrigas, ir pletkas, ir 
kitus nedorus įrankius. Dabai 
jisai tą savo “principą” dar pa
tvirtina,' ir sako:

“Jeigu jie ‘dorininkais’ ro
dosi (taip, kaip ir Grigaitis), 
tai pasakysiu, kad Leninas 
senai parašė viešai, jog prieš 

* priešus kartais ir ‘pameluoti’
reikia.”

Šitą dalyką mes žinome ir 
esmne ne kurt:} minėję j j “Nau- 
jienose”. Bet yra gerai, kad tai 
dabar viešai pripažįsta ir patys 
“leninizmo” garbintojai.

Lenino sekėjai, vadinasi, tiki, 
kad kovoje su priešingos nuo
mones žmonėmis yra leistinos

Tiesi pozicija priduoda žmo
gui energijos, fizinio judrumo 
ir sumaningumo. Dauguma pa
saulio vadų stovėjo tiesiai ir bu
vo sveikatos ir tvirtumo pavyz
džiai. Net Napoleonas, tik pen
kių pėdų aukščio, darydavo tvir
to žmogaus impresiją dėlto, kad 
nebuvo susikūprinęs, bet tiesus, 
žinoma, ne visi tiesieji turi 
daug smegenų, bet beveik visi 
nesveikapročiai yra susikūprinę.

Mokyklos vaikų statistika ro
do, kad tiesiai užsilaikančių 
vaikų grupė visuomet viršija 
sveikatoje ir moksle lygią pusę 
susikūprinusių vaikų. To prie
žastis dažnai yra blogos sėdy
nės ir netinkamas fizinis auklė
jimas. Sulanksčius gyvuosius 
organus neguli tikėtis, kad 
smegenis ar raumenys atsakan
čiai veiktų. Kodėl kareiviai mo
komi tiesiai vaikščioti, pakelta 
galva, ištempta krutinę? Tai 
ne vien dėlto, kad gražiai pasi
rodyti, bet kad butų sveikais.

Susikūprinimas gali būti ligų 
priežastimi.

Kai kuriuose užsiėmimuose, 
darbuose priverčiama ilgą laiką 
susikūprinus dirbti. Prie tokių 
darbų reikalinga poilsis.

Kad išsisaugoti susikūprini
mo ir iš to kjlančių pasekmių, 
reikalinga vystyti raumenis da
rant manštinimus ir tam tilu’us 
žaidimus.

visokios apgavystės

Susikūprinimo taisymui ne
reikalinga brangių prietaisų. Pa 
prasto mankštinimosi rytais ir 
vakarais pilnai užtenka.

Klausykite, mano broliai, pa
pasakosiu jums seną nuotikį 
apie ranką. Toji ranka buvo 
Tomo Diksono, o Tomaą Di k šo
nas buvo geriausios Rodžerio 
Vandervaterio fabriko audėjas. 
Tąjį fabrikų darbininkai vadi
no “pragaro duobe”. Jis buvo 
Kingsbiure, netoli Vandervate
rio rūmų. Ar jus žinote, kas 
per vienas tasai Kingsbiuras? 
Daug yra dalykų, mano broliai, 
kurių jus nežinote ir todėl tai 
liūdna. Ir todėl tai jus nesu
prantate esą vergais. Aš jums 
papasakosiu tą seną nuotikį ir 
manau, kad po to kai kurie jū
sų griebsis mokytis skaityti ir 
rašyti. Musų ponai moka skai
tyti ir rašyti; visos knygos 
jiems prieinamos, dėliai to jie 
ir ponai, dėliai to jie be darbo 
ir rupesnio gražiausiuose rū
muose gyvena. Kai visi lig vie
nam vargdieniai išmoks skai
tyti ir rašyti, tada tai jie taps 
galingi ir savo jėga midaus 
nuo savęs tuos retežius ir ne
bus daugiau nei ponų, nei ver
gų.

Kingsbiuras, mano broliai, 
randasi Albamos srity. Tris am
žius iš eilės Kingsbiurą valdė 
Vandervateriai, kaip ir kitur, 
jie valdė čia fabrikus ir darbi
ninkų kazarmes. Tur būt gir
dėjote ką nors apie Vanderva- 
torius kas gi jų negirdėjo? Aš 
čia papasakosiu tai, ko jus dar 
negirdėjote. Pirmasis iš Van- 
dervatorių buvo vergas, girdi
te, mano broliai, toks pat ver
gas kaip aš arba jus? Jis buvo 
vergas. Ir tas buvo prieš tris 
šimtus me(ų. Jo tėvas buvo pa
prastas Alekso Borelio darbi
ninkas, o motina—skalbėja.

Mano broliai, pasakosiu jums 
tikrą teisybę: kiekvienas mano 
žodis juodu ant balto atspaus
tas ponų metraščiuose. Devy
niomis galybėmis antspaudų 
jie slepiami nuo jūsų, nes jūsų 
ponai draudžia jums mokytis 
skaityti ir rašyti. Štai kodėl. 
Juk knygose rastumėte tokių 
dalykų, kurie labai nemalonus 
ponams. Jie gudrus. Jei jus 
imtumėte skaityti knygas, tai 
nustotumėte garbinę ponus, o 
tas jūsų ponams... butų pavo
jinga. Mano broliai, aš moku 
skaityti,* todėl ir papasakosiu 
ką pats skaičiau musų ponų 
metraščiuose.

Pirmojo Vandenvaterio dar 
niekas nevadino Vandervale- 
riu: jis buvo Bilis Vandža, dar
bininko Jergiso Vandža ir 
skalbėjos Laur Karnli sūnūs. 
Bilis Vandža buvo tvirtas vyras. 
Jei pasilikęs butų tarp vergų, 
tai butų galėjęs juos vesti prie 
laisvės ir laimės. Bet geriau 
jis velijo ponų reikalams tar
nauti, užtat ponai jį ir gausiai 
apdovanojo. Dar vergu būda
mas jau buvo jis savo gimto
sios kazarmes šnipas. Jis išda
vė tikrąjį savo tėvą. Tai fak
tas. Pats apie tai skaičiau 
ponų metraščiuose. Jei sulaiky
tas butų likęs darbininkų ka- 
zarmėse, tai butų pasilikęs jis 
geras vergas.

Jį paėmė auklėti Aleksas 
Dorelis, kuris, ir išmokė jį 
skaityti ir rašyti. Be-to, išmo
kė jį ir daug kitų dalykų ir 
jis gavo valstybinę tarnybą — 
šnipo.' Nusimetė vergo rubus 
ir juos teužsivilkdavo tik tada, 
kada reikėdavo su uostyti koks 
nors vergų sąmokslas. Jo pas
tangomis tapo pasmerktas mir
ti 'didis herojus ir draugas Ral
fas Jakobusas. Be abejo, mano 
broliai, jus visi girdėjote tą 
šventą vardą, bet nauja jums, 
kad tas Vandervateris, kuris 
pasodino j j elektros kėdėn — 
buvo tasai pats Vandža. Geriau
siai ti žinau, nes apie tai skai
čiau knygose. Knygose, mano 
broliai, daujr yra įdomių daljv 
kų.

Nuo to tai laiko, kada žuvo 
nuo išdavikiškos -Bilio Vandžos 
rankos Ralfas Jakobusas, Bilis 
Vandža ėmė dažnai keisti savo 
vardą. Visi pravardžiavo jį 
“Klastinguoju Vandža”. Tasai

vardas visiems buvo žinomas 
Pagaliau pasiekė aukščiausi 

šnipo laipsni ir kas metai tur
tėjo, bet ponai vis dar nepri
ėmė jo savo tarpam Vyrai tani 
nelabai priešinosi, bet moterys 
tai visomis keturiomis ėjo prieš. 
Klastingasai Vandža ponams 
buvo aukso žmogus. Jis pats 
gimęs ir augęs vergu labai ge- 
Yai pažino vergus. Niekuomet 
nebuvo galima jo išsisukti. Ir 
tik todėl tų laikų vergai ne
perstojo kovoli už laisvę, kad 
jie buvo daug drąsesni už da
bartinius vergus. Ir tas Klastin
gasai Vandža mokėdavo savo 
uosle gudriai jsirausti į visus 
slaptuosius jų pasitarimus bei 
sumanymus ir visus juos ati
dengdavo, o jų vadus pasodin
davo elektros kėdėn. 2255 me
teis jis pasivadino dar kitu 
vardu. Kaip tiktai tais metais 
išsiplėtė didelis sukilimas. Va
karuos, už Uolinių kalnų, kur 
buvo labai daug fabrikų, nar
siai kovojo prieš ponus septi- 
niolika milijonų vergų. Tegu 
nebūtų buvę tik Klastingojo 
Vandžos, kas žino, gal vergai 
ir butų laimėję? Klastingasai 
Vandjįa tai suprato ir nesnau
dė. Į jo rankas ponai įteikė 
visą valdžią. Milijonas tris šim
te i penkiosdešimt tūkstančių 
v ?rgų buvo išžudyta per aštuo- 
n’us mėnesius. Tai buvo Van
džos, Bili Vandžos, to palies 
Klastingojo Vandžos rankų dar- 
b rs. Jis nuslopino tą didįjį 
sukilimą. Už tai gausios jam 
dovanos pasipylė. Dabar jo 
rankos buvo suterštos vergų 
krauju ir nuo to laiko tapo pra
mintas “Kruvinasai Vandža”. 
Matote, mano broliai, kokie į- 
domųs dalykai galima rasti 
knygose, jeigu tik moki skaity
ti. Tikėkite man, tose kny
gose dar įdomesnių dalykų ran
dasi. Kiek tik galėdami moky
kitės, per metus, gal ir per pu
sę metų jau galėsite tas kny
gas skaityti.

Pagaliau Kruvinasai Vandža, 
sulaukus jam žilos senatvės, ta
po įsileistas į ponų tarybą, bet 
paties pono vardo tai iki pat 
mirties neįgijo. Jaunatvės die
nose išvydo pasaulį, būdamas 
dar vaikas vergų lūšnoj, bet 
vėliau... ak, kaip aukštai jis iš
kilo! Jau ne mažiau .tuzino 
turėjo puikiausių rūmų. Nebū
damas dar ponu, valdė jau tū
kstančius vergų. Jis laikė pui
kią vaikštynėms palapinę, kuri 
buvo neaprašomo puikumo.

(Bus daugiau)

Pianų Ir Ptionografy 
Išpardavimas

Trumpu laiku dėl nekuriu priežas
čių turime parduoti daugybę naujų ir 
biskj vartotų pianų už labai žemas 
kainas.
Gulbransen Grojiklis, biskj vartotas
už ’.................................................  $350
Kimball Grojiklis Pianas, mažai var
totas .............................................. $275
Kimball naujas Grojiklis Pianas, ver
tes $750, už .................................. $550
Schultz naujas Qax)jiklis Pianas $215 
Twicell Grojiklis Pianas ..............  $75
Cremona Elektrinis Pianas ....... $195
Adam Shaff upright, mažo saizo $450 
Chase Grand, vertės $1,200 už $725 
8 rankiniai pianai, geri mokintis gro- 
jyti, visi 88 notų po ......................  $35
Brunsvvick-Radiola, Phonografas ir 
Radio krūvoje, kaina $250, už .... $155 
Su 12 rekordųr
Freshman Garsus Radio setas, 5 tū
bų ......................................v............ $35
Parduodame ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. SUDRIK 
PIANU KRAUTUVE

3343 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Chicagos žinios Nušovė savo pačią

Jieško Šalčio šaikos 
narių

Joe Šaltis, vienas iš vadų 
Saltis-McErlanc butlegerių šai
kos, ir niekurie kiti tos šaikos 
nariai yra j ieškomi policijos 
sąryšy su rastais nušautais 
dviem butlegoriais, Fra n k De 
Ląurentis ir Jacomio Tuccillo, 
kuriuos rasta negyvus automo
bily prie 66 ir Kockwell gatvių, 
hes manoma, kad juos nušovė 
Saltis-McErlane šaikos nariai, 
kam jie lindo į Saltis-McErlane 
teritorijų, būtent Bridgeportą 
ir toliau į pietus, palvi Halsted 
gatvės.

Nušautuosius rasta prie 6553 
So. Rockwell St., kur gyvena 
Ralph Sheldon. Pastarasis buvo 
Saltis-McErlane šaikos narys, 
bet nesenai atsiskyrė ir dabai 
eina tarp jų aštri kova, neg Į 
Sheldon gaudo Saltis-McErlane’ 
kostumerius. Jau kelis sykius 
kesintasi Sheldoną nužudyti, o 
ir palikimas lavonų prie jo na
mų skaitomas yra kaip įspėji
mas jam, kad ir su juo tas 
pats atsitiks, jei nepaliaus ver
žtis į “svetimą” teritoriją.

Policija jau sužinojo, kad už
muštieji buvo išvogti šeštadie
ny, l vai. po piet. Jie tuo laiku 
pristatė saliunui prie 1310 W. 
51 St., Saltis-McErlane teritori
joj, 20 galonų alkoholio. Bene
šant du kenus, prie jų pripuolė 
du ginkluoti žmonės, kurie iš
šoko iš netoli stovėjusio Lincoln 
sedano, sumušė saliunininką ii 
privertė sesti butlcgerius j 
savo karą, kuriuo visi keturi 
nuvažiavo, lydint Lincolnui. 
Spėjama, kad juos išvežta į 
laukus ir ten nušauta o tada 
jų automobilių ir lavonus atvež
ta prie Sheldon namų ir palik
ta. Iš apibudinimo puolikų po
licija spėja, kad tai buvę, žino
mi Saltis-McErlane šaikos na
riai. Be to Lincoln sedaną turys 
Šaltis. Todėl Šalčio policija ir 
labiausia ieško.

Michael Snied, 35 m., 2321 
Southport Avė., po barnio nu
šovė savo pačią Marę ir paskui 
pats nusišovė.

Keletą mėnesių atgal jis su 
savo sunum Jonu 12 m., buvo 
išvykęs savo tėviškėn Rumuni
joj, kur savo sūnų paliko. Su- 
gryžęs Amerikon sužinojo, kad 
jam išvažiavus *jo pati užmezgė 
labai artimus ryšius su dviem 
broliais Julius ir George Laika, 
kurie gyveno tame pačiame na
me. Jis buvo atsikreipęs prie 
valdžios, kad tuos du brolius 
deportuotų ir taipjau nuolatos 
bardavdsi su pačia, kas ir pri
vedė prie žmogžudystės ir sau- 
žudystės. ,

REIKALAUJA ATSAKYMO

Dzūkas ireikalauja iš Požėlos 
atsakymo, ar jis risis su juo, 
ar ne. “Jeigu jis bijosi manęs,” 
sako Bancevičius, “tai tegul 
taip ix pasako. Tąsyk žmonės 
žinos.” —X.

Lietuvių Rateliuose.
Motery paroda

NAUJI MODELIAI
NAUJOS KAINOS

Naujas ir Pagerintas
RADIO

Model e-F.3

Be pridėčkų \

Pirkite dabar atpiginto
mis kainomis

setas
setas
setas

Dabar $37.50
Dabar $42.50
Dabar $35.00

$60.00
|49.50
$39.50
Didelis atpiginimas už vieno šmo
to Console Upright ........... $99.50

$5 įmokėti ir po $3 j savaitę
Ateikite dėl dykai demonstracijų

Jos. F. Sudrik
3343 So. Halsted St.

Atidaryta vakarais

[Pacific and Atlantic Photo J
Charlie Chaplino žmona, kuri 

dar neturi 18 metų, bet jau yra 
dviejų vaikų motina.

Town of Lake
šią savaitę’ Davis Square 

parko svetainėse bus šie susi
rinkimai:

Pirmadieny, bal. 19 d. — ne
mokama vakarinė mokykla dėl 
norinčių- išsiimti 
pieras, 7—9 v.

Antradieny 
kykla, 7—9 v.

Trečiadieny —
Ketvrtadieny rankdarbiai, 

7 v., pasakos vaikams, 4 v.
Penktadieny —. liet., dainų 

pamokos, 6 v., Teatrališko 
Kliubo “Lietuva” repeticijos, 
7:30 v. v.

pilietybės

vakarinė

vyčių.

po-

mo-

Naujieny Ekskursija 
Lietuvon i

Jau nedaug laiko beliko pri
sirengti. Todėl kurie manote 
aplankyti tėvynę šiais metais, 
tuojaus kreipkitės į Naujienų

Subatoje paroda prasidėjo iš
kilmingai ir musų lietuvaitės 
gražiai padabino programą su 
tautiškais šokiais.

Lietuvių kampelis, po nume
riu 352, atrodo kaip darželis, 
su gėlėmis papuoštas ir pilnai 
priduoda Lietuvos durželio at
mosferą. O tie lietuvių mote-ofisą dėl informacijų. Nors jau 
rų darbeliai dailus ir dar gra-'.vra susirašiusių apie 50 kelei- 
žesni: juostus, rankšluosčiai ir vių, bet dar daugelis mano va- 
uudimai, senovės ir dabartinės žinoti, o dar nieko nėra pradėję 
gadynės darbai. Nesinori ir iš veikti. Kelionė turės būt smu- 
vietos eiti pamačius tokius pui- 83 ir įspūdinga, 
kius dalykus.

Dabar pranešimas, 
moterys tenai i 
kuriomis dienomis.
19 d., pirmadieny' ponios 
Barvitz, Jonaitis, Sinkus, Ado
maitis ir Rozenski. Balandžio
20 d., antradieny ponia Viš- 
ihulis ir narės Apšvietos Drau
gijos ir dar ponios T. Martin- 
kus ir K. Kliauga. Balandžio
21 d., trečiadieny — poni O. 
Biežis ir narės SLA 134 kuo
pos. Tų vakarą programe bus 
lietuvių moterų choras. Balan
džio 22 d., ketvirtadieny — pa-

I nelė Ivan, pirmininkė Toweha 
club ir narės iš Roseland, 
ir dar ponios žadeikis ir Gi-

I raitis. Balandžio 23 d., penk
tadieny — panelė M. Brenzai- 
tė ir narės Lietuvių Dukterų 
Draugijos. Balandžio 24 d., šeš
tadieny — uždarymo dieną — 
dalyvaus pirm. O. Biežis, S. 
Slakis, ,M. Elias, M. Žadeikis, 
M. Bronzaitė, S. Guižalte, M. 
Jurgelionienė ir A. Bernotaitė.

Paroda yra laikoma Ameri
can Evposition Palace, 666 
Lake Shore Drive ir atdara 
kasdie nuo 12:30 vai; dieną iki 
10:30 vai. vak. —Valdyba.

Pamatysite Niagara Falls be 
kurios jokių persėdimų ir didelių eks- 

šeimininkaus.tra išlaidų. Ekskursija iš Chi- 
Balandžio cagos išvažiuos gegužės (May) 

12 d. 11 vai. vakare, VVabash 
geležinkeliu iš Dearborn stoties, 
po vadovyste A. Rypkevičiaus.

7 vai. ryto apsistos Detroite, 
kad susijungus su Detroito ke
leiviais. 12 vai. dieną ekskursija 
pribus į Niagara Falls, kad pa
matyti tą įdomiausią vietą pa
sauly. Naujienų pasamdytais 
busais apvažiuos aplink vanden- 
puolį, pavalgys iš anksto užsa
kytus pietus ir tuose pačiuose 
vagonuose, Erie geležinkeliu, 
14 d. gegužės 7 vai. ryto pribus 
į New Yorką. čionai A. Rypke- 
vičia ir J. J. Strazdas pegelbės 
keliaunininkams atlikti visus 
formalumus ir 15 d. gegužės, 
9 vai. ryto, išplauks laivu Ma- 
jestic į Angliją, iš ten tiesiai į 
Klaipėdą.

J. J. Strazdas turės visus į- 
galiojimus nuo laivų kompani
jos, kad galėtų padaryti šia ke
lionę smagią.

skelbiamo obalsio — “Savas 
pas savų”. Nors Northsidė yra 
senausia lietuvių kolonija Chi- 
cągoje, nors joje lietuviški biz
niai (žinoma, smukles) pradė
jo steigtis virš 30 metų atgal, 
tačiau čia lietuviškas biznis 
niekad nebuvo giliai savo šak
nų įleidęs, l iesa, daug melų at
gal gyvavo gana daug rubsiu- 
vyklų, kai kuriose dirbo arti 
šimto darbininkų. Iš didesnių 
biznierių tais laikais buvo: 
Endzelis, Antanavičius, Saka
lauskas ir daug kitų, tačiau ir 
tie iškriko. Buvo steigta ir 
daugiau įvairių biznių, bet lem
tis lyginosi pirmiesiems biz
niams.

Iš turtingiausiųjų lietuviui 
biznierių bene yra tiktai vienas 
Vincas Nausėda. Žinoma, jo 
turtui augti davė tinkamų pa
ramų lietuviška bažnyčia, .per
tai jis su ja yra tampriai su
simezgęs. Dar yra ketvirtas ar 
penktas ir kitų smulkių biz- 
nelių, kurie irgi vien į bažny
tėlę žiuri. Tai viskas, kas yra 
po priedanga bažnytėlės. x

Musų žmonės arba, geriau 
pasakius, progresyviai ne dau
giau gali pasigirti biznių skai
čių, arba ir piniginiais turtais. 
Tiesa, iš sėkmingiau gyvuojan
čių mūsiškių biznierių, rėgis, 
yra tiktai penki. (Jei randasi 
daugiau, atleiskite, kad čia ne
paminėsiu, nes nežinau).

K. čiapukas, namų budavoji- 
mo# kontraktorius, nors dar ne 
labai senai šiame biznyje, bet 
spėjo užkariauti vietinių žmo
nių prielankumų, nes geras 
darbas ir teisingas patarnavi
mas, tai p. čiapuko biznio obal- 
sis. Man asmeniškai teko su 
kai kuriais jo koslumeriais kal
bėtis, visi jam duoda stambų 
kreditų už jo gerų darbų kaip 
statyme naujų namų, taip ir 
taisyme senų. «

Real Estate biznyje turime 
kelis padorius biznierius, ypač 
švelnis ir Maukus, kuriuodu 
partneriais yra biznyje, taipgi 
Antanas Petrulis, kurs, regis, 
jau nuo HMD metų tame biz
nyje. Iš jų kostumerių man 
<iė sykį neteko girdėti nusi
skundimų, reiškia, savo bizny
je jie dirba teisingai.

Dar turime du nepersenus 
biznyje, tai Staugaičio valgyk
la ir Jurgelionio-Vilio dažų san
krova. šitie biznieriai yra visi 
padorus žmonės, duoda tinka
ma savo kostumeriams patar
navimų, verta northsidiečiams 
juos jų biznyje remti. Obalsis 
“savas pas savų” turi būt prak
tikuojamas nors tarp saviškių.

—Maxim Lupus.

dalykas tuo ir baigtųsi. Bet ša
lę krautuvės jis ant tuščio loto 
pradėjo krauti visokias išma
tas, kurias paskui daužo ir 
degina. Bildesis tad ir smarvė 
darosi nepakenčiami. Kaimynai 
surašė peticijų ir padavė mies
telio valdžiai, bet tai nieko ne
gelbsti; niekurie .sako, kad ir 
byla yra teisme užvesta, bet tas 
žydelis vistiek krauna senus 
pečius, automobilius ir kito
kius visokius dalykus, taip kad 
atrodo tikras regšapis. rl'no rei
kalu išrinkta komisija atsiklau
sti kada jis liausis tai daręs.

Taipjau išrinkta komisijų rū
pintis surengimu išvažiavimo, 
kuris įvyks birželio 6 d., Suts 
G rovė, Biverside. Tas išvažiavi
mas rengiamas visų pasilinks
minimui ir agitacijai.

Be to nutarta šaukti ekstra 
susirinkimų bal. 16 dienų dėl 
apsvarstymo kitų bėgančių rei
kalų ir padavimui įvairių rezo
liucijų miestelio valdžiai už ap
leidimų šios apielinkės. (

Verta visiems namų savinin
kams dėtis prie šio kliubo ir 
darbuotis pagerinimui ir pagra- 
žininmui šios apielinkės.

— K. P. D.

ANTANAS KRASAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu 15 d. balandžio, 11:30 v. 
naktį, 1922 m., sukinkęs 67 
metų amžiaus; gimęs Lietu
voj; Amerikoj prigulėjo prie 
šv. Jono Krikštytojo ir Lietu
vos Mylėtojų draugijų. Paliko 
dideliame nuliūdime savo my
limuosius ir mylinčius mote
rį, dukterį Valcria ir sūnų 
Pranciškų. Kūnas pašarvotas 
randasi 2014 Canalport Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
balandžio 20 d., 8:30 vai. ry
to iš namų į Apveizdos Die
vo parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 

■ bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Antano giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečianii dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimų ir at
sisveikinimą,

Nuliūdę liekame,
Moteris ir vaikai.

I
 Laidotuvėse patarnauja gra- 
. borius Dadžius. Tel. Canai 

6171.

A f A

Šis tas iš Northsidės
Lietuviški bizniai

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

mies-Tur būt nė viena dalis 
to Chicagos nėra taip hėdna 
lietuviškais bizniais, kaip kad 
Xortlisi<le. Priežastys, manau, 
yra sekamos; lietuvių išsiblašr 
kymas ir nepaisymas wpai

Improvement Kliubas pradė
jo nejuokais judėti. Bal. 7 d. 
laikė savo susirinkimų pas Luk
štų, įstojo keli nauji nariai ir 
aptarta daug • įvairių reikalų. 
Mat ateina pavasaris, tad atsi. 
randa įvairių skundų ant ne- 
tvarkių kaimynų: tai sugriuvę 
tvoros, tai vanduo bėga ant ki
to sienos, tai ožkos ir šunys 
palaidi ir tt. Tai vis mažmo
žiai žmonių apsileidimas.

Besiklausant skundų .iškelta 
■ir rimtų klausima. Būtent, prie 
.Cicero Avė., tarp 13 ir 14 gat- 
■ vių jau nuo kulių rriutų žydelis 
laiko senų daiktu krautuvę. 

tTame nieko blogo nebūtų, jei

JIEVA ŽUKAUSKIENE —
— ROVAITe

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Subatoj, Balandžio 17 dieną, 
11:00 valandą vakare, 1926 m., 
sulaukusi 38 metų amžiaus; gi
musi Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskričio, Kruopių parapijos, 
Mergalaičių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 16 metų, palikdama di
deliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius sūnų 
James, dvi dukteris: Oliesę ir 
Zofiją, seserį Barborą Vaino
rienę, brolį Povilą Rovą ir gi
mines. Lietuvoj sūnų Joną, dūk-z 
terį Elzbietą, brolį ir sesep. Kū
nas pašarvotas, randasi 1314 S. 
Cicero Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Ba
landžio 21. dieną, 8 vai.’ ryto iš 
namų j švento Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jievos Žukauskie
nės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, Dukterys. Sesuo, 
lirolitti ir Gimlnr'H.

Laidotuve.se patarnauja ura- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 17-11. _

FRANCUZISKAS
SPECIALISTAS

Gydo ligas k ra«j o, Odos, Rcctal, 
Venerinės ir Chroniikav

VYRU IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. Bes udette, M,D
1800 So. Ashland Avė.

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

iki 9:80. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone Canai 0464

JONAS BUNDULAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Subatoj, Balandžio 17 dieną, 
11:15 valandą vakare, 1926 m., 
sulaukęs 41 metų amžiaus; gi- 
męs Kauno rėdybos, Kretingos 
apskričio, Gargždų parapijos, 
Kvietinių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 26 metus) palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius seserį Ma
rijoną, fivogerį Stanislovą Len
gviną, pusbrolį Praną Stropų. 
Lietuvoj brolį Juozapą ir brolie
nę Marijoną. Laidotuvėmis rū
pinasi sesuo Marijona Lengvi- 
nienė, 109 So. Homan Avė., Mt. 
Green, III. Kūnas pašarvotas, 
randasi Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Hermitage Avc.

Laidotuves įvyks Ketverge, 
Balandžio 22 dieną, 8 vai. ry
to iš Eudeikio koplyčios j Šven
to Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Jono Bundulos gi
minės, .draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sesuo, švogeris ir Pusbrolis
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar

Boulevard 4139

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be 
Operacijos

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, pjo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugel) išgydėme vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

IsegzaininavimaN ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 0». State St.

Kampas Congress St., 2 fl.
Valandos: Panedėly, Seredoj ir 

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS:
668 W. 18th SI.
Tel. Canai 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III. I 

k—----------

Phone Boulevard 6203 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago

Atėjo Kultūra No. 3. Kai
na 45c. Galima gauti.

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

Gydytoju 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
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Ilumboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto ik i 2 po pietų.
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Šis musų prietelis dirba ii 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą, 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų   75 kuponus 
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.

. - ■; y Z , ,.J. . ... . — ■ _...

Laidotuve.se


Pirmadienis, Baland. 19, *2? NAUJIENOS, Chicago, UI. S

Chicagos žinios
J ieško Šalčio šaikos

x narių . ,
Joe Šaltis, vienas iš vadų 

Saltis-McErlane butlegerių šai
kos, ir niekurie kiti tos šaikos 
nariai yni j ieškomi policijos 
sąryšy su rastais nušautais 
dviem butlegariais, Frank De 
Ląurentis ir Jacomio Tuccillo, 
kuriuos rasta negyvus automo
bily prie 66 ir Rockwell gatvių, 
bes manoma, kad juos nušovė 
Saltis-McErlane šaikos nariai, 
kam jie lindo į Saltis-McErlane 
teritorijų, būtent Bridgeportą 
ir toliau į pietus, palei Halsted 
gatvės.

Nušautuosius rasta prie 6553 
So. Bockwell St., kur gyvena 
Balph Sheldon. Pastarasis buvo 
Saltis-McErlane šaikos narys, 
bet nesenai atsiskyrė ir dabar | 
eina tarp jų aštri kova, nes Į 
Sheldon gaudo Saltis-McErlane* 
kostumerius. Jau kelis sykius 
kesintasi Sheldoną nužudyti, o 
ir palikimas lavonų prie jo na
mų skaitomas yra kaip įspėji
mas jam, kad ir su juo tas 
pats atsitiks, jei nepaliaus ver
žtis į “svetimą” teritoriją.

Policija jau sužinojo, kad už
muštieji buvo išvogti šeštadie
ny, 1 vai. po piet. Jie tuo laiku 
pristatė saliunui prie 1310 W. 
51 St., Saltis-McErlane teritori
joj, 20 galonų alkoholio. Bene
šant du kenus, prie jų pripuolė 
du ginkluoti žmonės, kurie iš
šoko iš netoli stovėjusio Lincoln 
sedano, sumušė saliunininką ii 
privertė sesti hutlegerius į 
savo karą, kuriuo visi keturi 
nuvažiavo, lydint Lincolnui. 
Spėjama, kad juos išvežta į 
laukus ir ten nušauta o tada 9 

jų automobilių ir lavonus atvež
ta prie Sheldon namų ir palik
ta. Iš apibudinimo puolikų po
licija spėja, kad tai buvę, žino
mi Saltis-McErlane šaikos na
riai. Be to Lincoln sedaną turys 
Šaltis. Todėl Šalčio policija ir 
labiausia ieško.

NAUJI MODELIAI
NAUJOS KAINOS

Naujas ir Pagerintas
RADIO

Modai 6-F-3

Be pridėčkų

Pirkite dabar atpiginto
mis kainomis

$60.00 setas ........... Dabar $57.50
$49.50 setas ............ Dabar $42.50
$39.50 setas ....... Dabar $35.00
Didelis atpiginimas už vieno šmo
to Console Upright ........... $99.50

$5 įmokėti ir po $3 j savaitę
Ateikite dei dykai demonstracijų

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

Atidaryta vakarais

.BILLY’S UNCLE'

Nušovė savo pačių
Michael Smed, 35 m., 2321 

Southport Avė., po barnio nu
šovė savo pačią Marę ir paskui 
pats nusišovė.

Keletą mėnesių atgal jis su 
savo sunum Jonu 12 m., buvo 
išvykęs savo tėviškėn Bumani- 
joj, kur savo sūnų paliko. Su- 
gryžęs Amerikon sužinojo, kad 
jam išvažiavus *jo pati užmezgė 
labai artimus ryšius su dviem 
broliais Julius ir George Laika, 
kurie gyveno tame pačiame na
me. Jis buvo atsikreipęs prie 
valdžios, kad tuos du brolius 
deportuotų ir taipjau nuolatos 
bardavusi su pačia, kas ir pri
vedė prie žmogžudystės ir sau- 
žudystės. >

Sportas
REIKALAUJA ATSAKYMO

Dzūkas .reikalauja iš Požėlos 
atsakymo, ar jis risis su juo, 
ar ne. “Jeigu jis bijosi manęs,” 
sako Bancevičius, “tai tegul 
taip ir pasako. Tąsyk žmonės 
žinos.” —X. '

Lietuvių Rateliuose.
Motery paroda

Sukatoje paroda prasidėjo iš
kilmingai ir musų lietuvaitės 
gražiai padabino programą su 
tautiškais šokiais.

Lietuvių kampelis, po nume
riu 352, atrodo kaip darželis, 
su gėlėmis papuoštas ir pilnai 
priduoda Lietuvos darželio at
mosferą. O tie lietuvių mote
rų darbeliai dailus ir dar -gra
žesni: juostos, rankšluosčiai ir 
audimai, senovės ir dabartinės 
gadynės darbai. Nesinori ir iš 
vietos eiti pamačius tokius pui
kius dalykus.

Dabar pranešimas, kurios 
moterys tenai šeimininkaus 
kuriomis dienomis. Balandžio
19 d., pirmadieny ponios 
Barvitz, Jonaitis, Sinkus, Ado
maitis ir Rozenski. Balandžio
20 d., antradieny ponia Viš- 
l hulis ir narės Apšvietos Drau
gijos ir dar ponios T. Martin- 
kus ir K. Kliauga. Balandžio
21 d., trečiadieny — poni O. 
Biežis ir narės SLA 134 kuo
pos. Tą vakarą programe bus 
lietuvių moterų choras. Balan
džio 22 d., ketvirtadieny pa
nelė Ivan, pirmininkė Toweha 
ciub ir narės iš Roseland, 
ir dar ponios žadeikis ir Gi
luitis. Balandžio 23 d., penk
tadieny — panelė M. Brenzai- 
tė ir narės Lietuvių Dukterų 
Draugijos. Balandžio 24 d., šeš
tadieny uždarymo dieną 
dalyvaus pirm. O. Biežis, S. 
Slakis, ,M. Elias, M. Žadeikis, 
M. Brenzaitė, S. Gaižaltė, M. 
Jurgelionienė ir A. Bernotaitė.

Paroda yra laikoma Ameri
can Exposition Palace, 666 
Lake Shore Drive ir atdara 
kasdie nuo 12:30 vai. dieną iki 
10:30 vai. vak. —Valdyba.

[Pacific and Atlantic Photo]
Chariie Chaplino žmona, kuri 

dar neturi 18 metų, bet jau yra 
dviejų vaikų motina.

Town of Laks
šią savaitę Davis Sųuare 

parko svetainėse bus šie susi
rinkimai:

Pirmadieny, bal. 19 d. — ne
mokama vakarinė mokykla dėl 
norinčių- išsiimti pilietybės po- 
pieras, 7—9 v.

Antradieny — vakarinė mo
kykla, 7—9 v.

Trečiadieny — vyčių.
Ketvrtadieny — rankdarbiai, 

7 v., pasakos vaikams, 4 v. .
Penktadieny —> liet., dainų 

pamokos, 6 v., Teatrališko 
Kliubo “Lietuva” repeticijos, 
7:30 v. v.

Naujienų Ekskursija 
Lietuvon
_____________ f J

Jau nedaug laiko beliko pri
sirengti. Todėl kurie manote 
aplankyti tėvynę šiais metais, 
tuojaus kreipkitės į Naujienų 
ofisą dėl informacijų. Nors jau 
yra susirašiusių apie 50 kelei
vių, bet dar daugelis mano va
žiuoti, o dar nieko nėra pradėję 
veikti. Kelionė turės būt sma
gi ir įspūdinga.

Pamatysite Niagara Falls be 
jokių persėdimų ir didelių eks
tra išlaidų. Ekskursija iš Chi
cagos išvažiuos gegužės (May) 
12 d. 11 vai. vakare, VYabash 
geležinkeliu iš Dearborn stoties, 
po vadovyste A. Bypkevičiaus.

7 vai. ryto apsistos Detroite, 
kad susijungus su Detroito ke
leiviais. 12 vai. dieną ekskursija 
pribus į Niagara Falls, kad pa
matyti tą įdomiausią vietą pa
sauly. Naujienų pasamdytais 
busais apvažiuos aplink vanden- 
puolį, pavalgys iš anksto užsa
kytus pietus ir tuose pačiuose 
vagonuose, Erie geležinkeliu, 
14 d. gegužės 7 vai. ryto pribus 
į New Yorką. Čionai A. Bypke- 
vičia ir J. J. Strazdas pegelbės 
keliaunininkams atlikti visus 
formalumus ir 15 d. gegužės, 
9 vai. ryto, išplauks laivu Ma- 
jestic į Angliją, iš ten tiesiai į 
Klaipėdą.

J. J. Strazdas turės visus į- 
galiojimus nuo laivų kompani
jos, kad galėtų padaryti šiiĮ ke
lionę smagią.

Šis tas iš Northsidės
Lietuviški bizniai

Tur būt nė viena dalis mies
to Chicagos nėra taip bėdna 
lietuviškais bizniais, kaip kad 
Northsidė. Priežastys, manau, 
yra sekamos: lietuvių išsiblaš? 
kymas ir nepaisymas 'sepaį 

skelbiamo obalsio — “Savas 
pas savą”. Nors Northsidė yra 
senausia lietuvių kolonija Chi- 
eagoje, nors joje lietuviški biz
niai (žinoma, smukles) pradė
jo steigtis virš 30 metų atgal, 
tačiau čia lietuviškas biznis 
niekad nebuvo giliai savo šak
nų įleidęs, l iesa, daug melų atr 
gal gyvavo gana daug rubsiu- 
vyklų, kai kuriose dirbo arti 
šimto darbininkų. Iš didesnių 
biznierių tais laikais buvo: 
Endzelis, Antanavičius, Saka
lauskas ir daug kitų, tačiau ir 
tie iškriko. Buvo steigta ir 
daugiau įvairių biznių, bet lem
tis lyginosi pirmiesiems biz
niams.

Iš turtingiausiųjų lietuvių' 
biznierių bene yra tiktai vienas 
Vincas Nausėda. Žinoma, jo 
turtui augti davė tinkamą pa
ramą lietuviška bažnyčia, .per
tai jis su ja yra tampriai su
simezgęs. Dar yra ketvirtas ar 
penktas ir kitų smulkių biz- 
nelių, kurie irgi vien į bažny
tėlę žiuri. Tai viskas, kas yra 
po priedanga bažnytėlės. x

Musų žmonės arba, geriau 
pasakius, progresyviai ne dau
giau gali pasigirti biznių skai
čių, arba ir piniginiais turtais. 
Tiesa, iš sėkmingiau gyvuojan
čių mūsiškių biznierių, rfegis, 
yra liktai penki. (Jei randasi 
daugiau, atleiskite, kad čia ne
paminėsiu, nes nežinau).

K. čiapukas, namų budavoji- 
mor kontraktorius, nors dar ne 
labai senai šiame biznyje, bet 
spėjo užkariauti vietinių žmo
nių prielankumą, nes geras 
darbas ir teisingas patarnavi
mas, tai p. čiapuko biznio obal- 
sis. Man asmeniškai teko su 
kai kuriais jo kostumeriais kal
bėtis, visi jam duoda stambų 
kreditą už jo gerą darbą kaip 
statyme naujų namų, taip ir 
taisyme senų. «

Beal Estate biznyje turime 
kelis padorius biznierius, ypač 
švelnis ir Maukus, kuriuodu 
partneriais yra biznyje, taipgi 
Antanas Petrulis, kurs, regis, 
jau nuo 1910 metų tame biz
nyje. Iš jų kostumerių man 
4)ė sykį neteko girdėti nusi
skundimų, reiškia, savo bizny
je jie dirba teisingai.

Dar turime du nepersenus 
biznyje, tai Staugaičio valgyk
la ir Jurgelioniu-Vilio dažų san
krova. Šitie biznieriai yra visi 
padorus žmonės, duoda tinka
mą savo kostumeriams patar
navimą, verta northsidiečiams 
juos jų biznyje remti. Obalsis 
“savas pas savą” turi būt prak
tikuojamas nors tarp saviškių.

—Maxim Lupus.

Cicero
Improvement Kliubas pradė

jo nejuokais judėti. Bal. 7 d. 
laikė savo susirinkimą pas Luk
štą, įstojo keli nauji nariai ir 
aptarta daug • įvairių reikalų. 
Mat ateina pavasaris, tad atsi. 
randa įvairių skundų ant Be
tvarkių kaimynų: tai sugriuvę 
tvoros, tai vanduo bėga ant ki
to sienos, tai ožkos ir šunys 
palaidi ir tt. Tai vis mažmo
žiai žmonių apsileidimas.

Besiklausant skundų .iškelta 
ir rimtą klausimą. Būtent, prie 
Cicero Avė., tarp 13 ir 14 gat
vių jau nuo kelių metų žydelis 
laiko senų daiktų krautuvę. 
Tame nieko blogo nebūtų, jei 

dalykas tuo ir baigtųsi. Bet ša
lę krautuvės jis ant tuščio loto 
pradėjo krauti visokias išma
tas, kurias paskui daužo ir 
degina. Bildesis tad ir smarvė 
darosi nepakenčiami. Kaimynai 
surašė peticiją ir padavė mies
telio valdžiai, bet tai nieko ne
gelbsti; niekurie sako, kad ir 
byla yra teisme užvesta, bet tas 
žydelis vistiek krauna senus 
pečius, automobilius ir kito
kius visokius dalykus, taip kad 
atrodo tikras regšapis. Tuo rei
kalu išrinkta komisiją atsiklau
sti kada jis liausis tai daręs.

Taipjau išrinkta komisiją rū
pintis surengimu išvažiavimo, 
kuris įvyks birželio 6 d., Suts 
Grove, Biverside. Tas išvažiavi
mas rengiamas visų pasilinks
minimui ir agitacijai.

Be to nutarta šaukti ekstra 
susirinkimą bal. 16 dieną dėl 
apsvarstymo kitų bėgančių rei
kalų ir padavimui įvairių rezo
liucijų miestelio valdžiai už ap-; 
leidimą šios apielinkės. (

Verta visiems namų savinin
kams dėtis prie šio kliubo ir 
darbuotis pagerinimui ir pagra- 
žininmui šios apielinkės.

— K. P. D.

ANTANAS KRASAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu 15 d. balandžio, 11:30 v. 
naktį, 1922 m., sulaukęs 67 
metų amžiaus; gimęs Lietu
voj; Amerikoj prigulėjo prie 
Šv. Jono Krikštytojo ir Lietu
vos Mylėtojų draugijų. Paliko 
dideliame nuliūdime savo my
limuosius ir mylinčius mote
rį, dukterį Valeria ir šunų 
Pranciškų. Kūnas pašarvotas 
randasi 2014 Canalport Avė.

Laidotuvės įvyks ularninke, 
balandžio 20 d., 8:30 vai. ry
to iš namų į Apveizdos Die
vo parapijos bažnyčių, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielų, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Antano giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimų ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
. bočius Dadžius. Tel. Canai 

6171.

JIEVA ŽUKAUSKIENE — 
— KOVAITE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Subatoj, Balandžio 17 dienų, 
11:00 valandų vakare, 1926 m., 
sulaukusi 38 meti) amžiaus; gi
musi Kauno vedybos, Šiaulių 
apskričio, Kruopių parapijos, 
Mergalaičių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 16 metų, palikdama di
deliame nubudime s’avo myli
muosius ir mylinčius sūnų 
James, dvi dukteris: Oliesę ir 
Zofijų, seserį Barborą Vaino
rienę, brolį Povilų Rovų ir gi
mines. Lietuvoj sūnų Jonų, duk
terį Elzbietą, brolį ir seserį. Kū
nas pašarvotas, randasi 1314 S. 
Cicero Avė.

Laidotuves įvyks Seredoj, Ba
landžio 21 dienų, 8 vai.’ ryto iš 
namų j Švento Antano parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. J ievos Žukauskie
nės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, Dukterys, Sesuo, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

PRANCŪZIŠKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas krnvjo, ()<1oh, Kcctal, 
Venerinės ir Chroniškai

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

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

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone Canai 0464
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JONAS BUNDULAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Subatoj, Balandžio 17 dienų, 
11:15 valandų vakare, 1926 m,, 
sulaukęs 41 metų amžiaus; gi
męs Kauno rėdybos, Kretingos 
apskričio, Gargždų parapijos, 
Kvietinių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 26 metus> palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius seserį Ma
rijonų, švogerį Stanislovą Len
gvinų, pusbrolį Praną Stropų. 
Lietuvoj brolį Juozapų ir brolie
nę Marijonų. Laidotuvėmis rū
pinasi sesuo Marijona. Lengvi- 
nienė, 109 So. Homan Avė., Mt. 
Green, III. Kūnas pašarvotas, 
randasi Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Hęrmitage Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Balandžio 22 dieną, 8 vai. ry
to iš Eudeikio koplyčios į Šven
to Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Jono Bundulos gi
minės, .draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Sesuo, švogeris ir Pusbrolis
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

J.F.RADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius ( hieagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS:
G68 W. 18th St.
Tel. Canai 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiem^ reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St., Chicago
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Atčjo Kultūra No. 3. Kai
na 45c. Galima gauti.

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

’ HEMORAIDAI
(pilės)

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, pjo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį išgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

IšegzaminavimaH ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
5115 So. State St.

Kampas Congress St., 2 fl.
Valandos: Panedėly, Seredoj ir 

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

DR. VAITUSH. O. D.

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

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ,
D. C. D. O.

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

Tel. Humboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.
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Klausyk ir Temyk 
0 Polam

Šis musų prietelis dirba ii 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą, 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų 75 kuponus 
Už tris mėnesius.... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
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NAMAI-ZEMF NAMAI-ŽEMEĮVAIRUS SKELBIMAIPranešimai
PAVASARINIAI BARGENAIVYRŲ

il’OVC

PRAKIEK

RAKANDAI

RUBIN BROS.

MORTGECIAI-PASKOLOS
AUTOMOBILIAI

MOKYKLOSNAMAI-ŽEME

BAGDONAS BROS,

BUNGALOW UŽ $5000

LIETUVIAI VYRAI
ran

MARUUETTE MANOR

6806

REIKIA DARBININKŲ
MARUUETTE MANORVYRŲ

nmxxixxixxixxxxiixxiiii

55th StreetASMENĮ) JIEŠKOJIMAI

Crawford ir Archer

Carmei Phone Lafayette 9077 5040 Archer Avė

ISRENRAVOJIMUI
REIKIA JUMS PINIGŲ

RENDAI!
2827

Subatoj, Nedėlioj 
arba Panedėlyj

KUBAS, 
W. 67 Si

7 eatras

Frnncisco A
Republic 8761

Surpnse 
visiems

mūrinis na- 
aržuolo tri- 
apšildomas, 

kaip rendą.
So. Maple-

BARGENAS 
tage, 5 

vandeniu 
skiepas,

Didžiausi krutamieji 
paveikslai pasaulyje

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

sekretorių 
nuo L: su-

uždirba po 
r*t kiekvieno 

kiek jusu 
laikytumėt j|

du kartu 
8:30 vai

- nuo 5(

cash arba morgičių.
PETER BUKOWSKI
914 N. St. Louis Avė.

aukštas 
! mašinų, 
ant leng- 

randasi

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St

namas, .
beizmen 

namas

Yards 0145. 
\V. Rymkicwicz

KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Tėmykit bučeriai 
spekuliantai

Kaspar - American State 
Bank yra Trustee šių savas
čių prie Crawford, Archer 
ir 51st St. ir Crawford ir

9025-27 Kingston Avė., viskas nau
jos mados, furnas šildomas,- visi įren
gimai apmokėti ir gatvė apmokėta 
kaina $7,300. Pirkite tiesiai nuo sta
tytojo.

5 kambarių 
beizmentas, 2 

vieta; įmo- l<>. Kosint-,

Ar nori būti nariu Chragot 
Lietuvių Draugijos1'.

PABDAVIMUI bučernės rakandai, 
visi geri daiktai ir kokie tik rei
kalingi tam bizniui randasi. 3131 
\Vallace St.

GROJIKUS PIANAS $100 CASH
Kaip naujas — 85 roleliai, benčius, 

kabinetas. Tai yra bargenas, kainavo 
$750, išmokėjimais atsakantiems žmo
nėms, atsišaukite bile kada, 

,1651 Ogden Avė., 
šalę Wieboldt.

REIKALINGI du vyrai dirbti an 
farmų, ir 1 vyras prie narį 
bo. Jonas Grincevlčla, Leafy 
Chicago, III.

REIKALINGAS antrarankis beke- 
ris, žinomas savo darbą. 906 W. 3lst 
Street.

5 KAMBARIŲ mūrinis bun 
galovy, ,$750 pinigais, kitus iš 
mokėjimais. Veikit greit 
ras pigumas. J. Torzynski 
S. Kedzie Avė. Republic 4060,

Vyrai, kurie moka parda
vinėti gerus investmentus su 
dideliu pelnu, yra užtikrin
ti, kad gaus didelius algų če
kius. Mums reikia tuojau 
vyrų pagelbėti pardavinėti, 
tą žemę. Ta proga ilgai ne- 
sitęs.
Pasimatykit su manageriu 

nuo 1 iki 5 vakaro

GRAŽI 
maudynės 
rnžns dėl 1 karo 
bai graži vieta 
karų linijos;

remti j j 
energijos 

mokame j-

PASIRENDAVOJA 5 kai 
flatas. Rendos $37 mėnesiui 
Pershing Rd.

verykų taisymo 
‘ . igiai ga-

eikalinga, at

vyru Juozo Nor- 
paliko 2 dienų 

n., didžiausiam 
vaikais. Jis yi‘a

Ben Hur” nufilmavimas 
jo $4,000,000

išmokama gyvenan- 
ię Suvienytų Valsti- 
Sariais gali patapti 

moterys nuo 16 iki 45 mc- 
iki Gruodžio 12 d. š. 

čielos drau- 
yra čar- 

I. Dl mi
kliubams 
Chicngos 

sąlygas 
kreiptis 

Druugijos

i tame 
; kas

Nuo jų 
pasisek i- 

privalo 
Jie visi ne tik pa-

DEL labai svarbios priežasties 
parduodu bučemę ir grosernę su na
mu. Biznis labai gerai išdirbtas. Par
duodu labai pigiai. Priežastį patir
site ant vietos.

Atsišaukite:
4557 So. Wentworth Avė.

Tel. Boulevard 2857

EXTRA BARGENAS 
Pardavimui bučernė ir grosernė 
paukščių ols^lis.

317 E Ji 15 St.

Amerikos Lietuviij Mokykla
3106 So. Halsted St.

BARGENAS! Parsiduoda bučernč 
ir grosernė labai pigiai. 2801 So. 
Union Avė.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa; yra visos mašinos. Parduo
siu pigiai. 5610 So. Robey St.

NAUJAS 4 kambarių mu 
rinis bungalow, 3 blokai nuo 
Marųuette Parko, tik $700 
įmokėti.

KAM mORRTI po $13,000 
arba daugiau, kad mes gali
me parduoti naują mūrinį 
namą 4—5 kambarių už $9,- 
800. Randasi, netoli Mar- 
ųuette Parko, reikia tik $2,- 
000 įmokėti. Arba mainysiu 
ant gero loto, biznio arba 
morgičių.

A. D. ARMSTRONG 
Generalis KontraktoriUs 

ir namų statytojas 
424 Clyde Avė., Midway 4427

arba mainysiu i 
i lotų. Kam rei- 

vietoj biznio namas,

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Ncdėldieniais nuo 10 v.

PARSIDUODA 4 ruimų rakandai 
Daiktai visi geri. Užpakalinis namas 

, 2904 So. Union Avė.

PABDAVIMUI 3 krėslų Barbei 
Shop, biznis išdirbtas, priežastis — 
savininkas turi išvažiuoti j Floridų 
dėl nesveikatos. Kreipkitės: Jos. 
Bakaitis, 1303 Douglas Avė., Ba
rine, Wiseonsin.

mūrinis namas, / ir 
vandeniu apšil 
r visi paranku

Atsakymas: $100.00 -y 
$6.G0 j metus per visų 

likusi gyvenimą.

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 ŪKAS:

“Surpri.se Party 
dalyvaus 
ir tars rtiums

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ate., 

Lafayette 6788

P. S.: Išduoųdame paliudijimu 
ir diplomus.

Birutės Choro lošimo painoka “Sur- 
prise Party” vienų vyrų įvyksta šį 
vakarą Raymond Chapel, 816 W. 31 
St., kaip 8 vai. vak. Vienu merginų 
atsibuna pamoka Balandžio 20, šioj 
pačioj vietoj ir tam pačiam laike.

— Valdyba

TURIU parduoti tuojaus iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklj pianų už $110, yra 
75 roleliai ir benčius, $50 cash ir 
po $10 j mėnesį.

MIKOLAITIS,
6512 So. Halsted St. 

1-mos lubos

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes uardun-lame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plombine Supply Co^ 
1687 West IXvision SU 

netoli Marshfield

2812
Tel. Republic 0545

• Mūrinis 2 fiatų $9,900
NETOLI 35th St. ir Archer 

Avė., naujas 2 fiatų, bungalow 
;ypo, namas darbininkui žmo
gui, $1,200 cash, kitus po $60 

mėnesį.
3332 Hamilton Avenue, 

HOUGH 4213 S. Halsted St., 
Tel. Yards 0807

PARSIDUODA 5 kambarių, mažai 
vartoti rakandai. 1739 So. Halsted 
St., Bos 737.

NAMAS ant Bridgeporto, mūrinis 
namas, 5 ir 5 kambarių, 
beizmentas,, garažas dėl ! 
įmokėti tik $2,000, kitus 
vų išmokėjimų. Namas 
3325 S. Lowe Avė.

MBS. J. NORKUS 
10323 Muskegon A v 

CHICAGO. ILL.

Dalinam laikui snlesmcnų reikia 
greitam pardavinėjimui lengvais iš
mokėjimais pasirinkiumi South 
VVest Side biznio arba rezidencijų

PARSIDUODA Pigiai nedidelė 
valgykla, tarpe dirbtuvių, 944 \V. 
37 Place.

PARDAVIMUI pigiai 4 kambarių 
mūrinė cottage, su skiepu ir vana, 
taipgi plytnyčia užpakaly, atsišauki! 
vakarais po 6 vai.

FRANK HOFFMANN 
2633 W. 35th Street 
Phone Lafayette 2788 .

mūrinė bungalow, extra 
ir visi palankumai, ga

lot a s 37 y 12a, la- 
, lik pusė bloko nuo 
įmokėti $1,500. 5607

GROJIKUS pumas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
mietas, veidrodžiai, davenport, sta- 
as, da-bed lova, skalbinyčia, 9yl2 
uirpctai, $22 Įtampa už $10.

4843 S. Michigan Avė.
Kemvood 2514

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance haudllng . 
Tarime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 8408—Blvd. 7667 office

, kad jos ve- 
nusisektų.
komp. Vana- 
muzikalė ko- 
Party”. Ten- 
kad atvažiuo- 
iškilniės ir 

Dzimdzi-Drimdzi artistai, kurie 
tą vakarą ką tai nepaprastą 
rengiasi padaryti. Tai bus lyg 
ir jų atsisveikinimas. Prie žino
mų chicagiečiams dzimdzių yra 
prisidėjęs dar vienas naujas na-

Pilka, 
š Lietuvos atvy- 
,iie chicagieėian .

PARSIDUODA grosernė. Kus nori
te pirkti, prašome ateiti. Priežastį 
patirsite ant vietos.

4511 So. Hermitage Avė.

tvarkoje
. Atleis-

dole- 
cen- 

otlieka 
cen-

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė. 

CHICAGO
l’un- 
gra- 
lotai 

tik pu- 
McKinley 

nuo dviejų 
įmokėti tik 

2141—43

PARDAVIMUI 172 akerių pieni
ninkystės farma, 3 mylios nuo Green 
Bay, pilnai prirengta, yra virš 20 gal
vijų, mašinoš ir atakas vertas $10,- 
000, geri budinkai, verti $15,000, kai
na už viską $15,000, cash $5,000. Mai
nysiu j įrengtus lotus bu damokėji- 
mu

REIKALINGI du tvirti vyrai 
dirbti prie budavojimo viešo dar
žo, ir du prie lengvaus darbo. G. 
Cliernauskas. 7337 Ogden Avė, 
Lvons, III. Tel. 1552—J.

PARDAVIMUI bekernė, darbas 4 
vyrams,/gera krautuvė, geras biz
nis, geras Ivsas, pigi rendu, gražus 
^yvepimui kambariai, randasi ge
roje lietuvių apielinkėjc.

Kreipkitės:
2118 S. Halsted St.

2 MEDINIAI namai, muro 
damentas, aukšti beizmentai, 
žus frontas ir užpakaliniai 
37 y 125 pėdų. Graži vieta 
sė bloko nuo didelio 
Parko, lik pusė blok 
didelių karų linijų; 
$1,800, kitus kaip rendų 
\V. Pershing Road.

Kartojama 
Benefise 
Diimdzi 
kutinf sudieu

J IEŠKĄ U savo brolio Kazimiero 
Gelažio, paeina iš Kauno gubernijos, 
PanėvSžio apskričio, Guinbelių kaimo. 
Girdėjau, kad gyveno Philadelphia, 
Pa. Prašau atsišaukti. Yra svarbus 
reikalas.

MAGDALENA GELAŽIUČfi 
2083 Canalport Avė., Chicago, III.

Komp. A. Vanagaičio 
Benefisas

PAIEŠKAI 
kaus, kuris 
balandžio 
varge su 
smulkaus 
nešioja u 
angliškai 
kęs prie gėrimų. Aukščio 6 

unerikoniškojt 
kare.

JAUNA pora parduoda pigiai kaip 
naują mohair parloro setų, valgomo 
kambario setą, 2 miegruimio setus, 
kaurus, liumpas, console fonografų, 
dalimis. 8438 Broa<lway, 2 fl. Buck- 
ingham 5592.

PARSIDUODA 
finisheris ir džekis, labui 
įima gauti. Kuriem 
sišaukil. VVm. Sabalausk 
Leavitt St., CJiicngo.

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir va
karais ir jus galite uždirbti kol 
mokinatės. Musų išmokinimas pri
rengs jums darbą arba patys ga
lėsite eiti į biznį. Atslšaukit arba 
rašykit

International Barber College,
672 and 651 W. Madison St., 

CHICAGO, ILL.

KAS pirmas, tas laimės. 
Parsiduoda restaurantas geroj 

išdirbtų 
pardavi- 
biznį ir

MANsfield '[SOO
A. H. REGAN

Taisome namus, krautuvių fron 
tus, cementinis darbas ir sustip 
rinam pamatus.

4753 W. Madison Street

PRIIMSIU $115 arba geriausį pa
siūlymų už mano Pianistą Grojiklj 
Pianų, įskaitant kabinetą, benčių ir 
roles. Aš norėčiau cash arba $20 įmo
kėti, o kitus pinigus per 6 mėnesius. 
Painatykit šiandien.

2332 W. Madison St.
1 fl. frontas

PARDAVIMUI naujas 
mas, 6 ir 6 kambarių, 
mus, karštu vandeniu 
įmokėti $4,000, kitus 
Namas randasi 6734 
wood Avė.

savo 
mane 

1926 i 
i mažais 
i veido, 
(kinius 

ir lenkiškai

NAUJAS kampinis 4 
muro namas 
mai extra dhleli, įtaisyti 
vėliausios mados. Viela 
arti Marųiiette l’ark. 
000, kitus kaip rendų 
\Vhipple SI.

6 KAMBARIŲ rezidencija, paran 
ki transportacija, netoli mokyklos 
kaina $6500, cash $500.

KRAUTUVE ir 6 kambarių fia
las, 50 pėdų lotas, 38 St. netoli 
Kedzie, $9500, įplaukų $90, cash 
$1000. Howard E. Walter & Co., 
3124 W. 63rd St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mės, netoli South Haven, Mich., 7 
kambarių namas, geras vanduo, 
Holam! įurnas, $4500 barnė, kaina 
tik $4000, cash $1500, kitus išmo
kėjimais. Standard Moulding Co.t 
812 Dix St. Hftymarket 4665

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicngoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir goriausia slogų den
gimo įstaiga Chicngoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J. 
Dunne Roofing Co.. 3111-13 Ogden 
Avi*. Phone l.asvndale 0114.

BARGENAS, 4 fiatų mūrinis po 
4 kambarius kiekvienas, aržuolo 
trimingai, pečiumi šildomas, 1 ka
ro garažas, lotas 32 y 125, geroje 
vietoje, kaina $15.000, cash $5,000.

W. H. O’BKIEN 
S. ROBEY ST.

Republic 0174

NORTII Side. Muirnis 
ir 5 kambarių, aukštas 
tas ir visi parankumai 
dasi 2132 N. Le Vergu

JAKANTAS BROS 
1138 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 7674

NAMAS su bizitiu parsiduo
da, 3 krautuvės ir 2 flatai, ir 
2 ofisai parendavijimui, 3 ka
rų garažas. Bučernč ir groser-

hiznio vietoj, daug 
kostumerių. Priežastis 
mo — nusipirkau kitą 
apleidžiu miestą.

J. A. LEPPA 
3206 So. Halsted

5 KAMBARIAI, garu apšildomi, 
puikioje vietoje priešais Martpiette 
Park. Rendu nebrangi, dženitoriaus 
patarnavimas.

Kreipkitės:
E. RŪBAS, 

2812 W. 67 St.
2 fl. front.

Tel. Republic 0545

kalba lietuviškai, 
Labai palin- 

pėdų. 
Buvęs amerikoniškoje kariuomenė
je paskutiniame kare. Jis išėmė iš 
bankos *800 be mano žinios ir din
go. Kas tokį žmogų kur patėmytų, 
malonėkit duoti man žinių žeminus 
padėtų antrašu. Pirmas pranešėjas 
gaus $10 atlyginimo.

Bus 
g riši.

ICE CREAM Storas parsiduoda 
su namu ar atskirai, 2906. South 
Union Avė. .

PABSIDUODA furniciai. 4347 S 
Rocksvoll St. I aukštas.

PARSIDUODA biznio namas, ! 
lotai ir štoras, 3 karų garažas, ge 
roj vietoj priešais Marųuctte Par 
ko. įnešti $10,000 
mažesnį namų 
(alingas geroj 
creipkitės

I pagyvenimų mūrinis 
po 5 kambarius, I ka- 
įlaisylas pagal vcliau- 
įmokėti $8.000, kitus 
6616—18 S. NVIlipplc

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
ir valymo šapa, geras biznis, netoli 
karų linijos.

1823 So. Halsted St.

Puiki mūrinė, co- 
kamhariai ir vana, karštu 

šildoma, cementuotas 
2 karų garažas, kaina 

V1900 greitam pirkėjui, išvažiuoju 
į Floridą, 3313 S. Uavitt St. Tel. 
Lafayette 0016.

NAUJAS 
namas, visi 
rt) garažas, 
sio.s mados; 
kaip rendą 
Street.

Gali gauti $30 j savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
į dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 9 vakare.

PARDAVIMUI saldainių ir gro- 
serio krautuvė, 4601 S. Ifermitagc 
Avc., rear.

2 AUGSTŲ 
riniu pamatu, 
Čium šildomas 
nesį, netoli bažnyčios 
gera transportacija, 
ėlė ir apmokėt 
kvietkų.

5746 S. Abcrdeen Avė

Dzimdzi
pas-

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, su namu ar be namo. Sena 
{staiga; 14 metų vieno savininko.

Kreipkitės: 
Naujienų Skyrius 

3210 So. Halsted St.

pagyvenimų 
4 karų garažas. Rui- 

dhleli, įtaisyti pagal 
mados. Vieta gražiausi. 

Įmokėti $10,- 
. 6551-56 So.

PARDAVIMUI barber shop, gera 
proga kas nedirba, tai gali nusi
pirkti sau darbų; gera vietą 
viena lietuvišku barbernė š mieste. Turiu apleisti miestą 
pirmesnis, las geresnis.

W. S., 320 E. 14 Street 
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Tel. Yards 7282
BR2DGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 1 

laikom malevų, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANOIONIS, Pre«.

NAUJAS kampinis bizniavus na
mas, gružus storas ir liūtas prie 
storo, dideli flatai, 3 karų garažas, 
randasi Brigblon Parke.

MEDINIS cottage, 
didelė barnė, extra 
po 30 pėdų lotai, graži 
keti lik m 1.500. 5538
z\ve.

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudulo nematomą juosiu 
’ų ir kickvieniM centas t. 

’.um tikrą darbą. Praleisdami 
tų paskui ('entą, dolerį paskui do- 
krio, mes greitai praleidžiame 
šj'ntų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kilų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei- 
užiete pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė* 
tumėt juos į bankų ar spulką?

Naujienų. Spulka 
$6.00 gryno pelno i 
$100.00 — paini si y k 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip g:eit dauginsis jūsų 
doleris.

Pasimatykit su manageriu nuo 1 
iki 5 vakaro.

Subatoj, nerišlioj arbų puneriSly
HINKAMP & CO., Ine. 

Crawford ir Archer 
Phone Lafayette 9077

2 FLATt 
kambarių, karštu 
domus, maudynės 
mai; įmokėti tik $2,500, kitus 
rendų, 5122 S. Carpentcr St.

Nuo nekurio laiko VVoods 
Teatre rodoma *‘Ben-Hur” fil
mą, kurios pastatymas atsiėjo 
$4,000,000. Turinys tai filmai 
paimtas iš gen. I^ew VVallace 
,,Taier of the Christ” Krutu
muose paveiksluose yra nepa
prastai įspūdingų scenų, kaip 
tai: paskutinė vakarienė, pro
cesija verbų nekėlioj ir tt.

Dalyvauja sekami artistai 
Francis G. Bushman, May Mc- 
Avoy, Betty Bronson, 
Meyers, etc.

Rodoma kas dieną 
2:30 vai. po pietų ir 
vak. Biletų kainos - 
centų iki $2.00, o dienomis nuo 
50c. iki $1.00, išėmus subatą ir 
šventadienius.

Chicngos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra vieną iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goję. i šitų Draugijų priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,900. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelna 
tiems bile <laly 
jų Amerikos, 
vyrai 
tų amžiaus 
m. yra priėmamos 
gystės bei kliubai, kurio 
teriuoti kaipo pašelpiniai 
gystėms ir pašelpiniams 
yra proga prisidėti prie 
Lietuvių Draugijos—-apie
prisidėjimo malonėkite s 
prie Chlcagos l.ietuviy J _ pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulcvanl 
9663.Pavieniai nai iai —vyrai ir mo- 
terįs norinti įstoti į šitų Draugiją 
galite paduoti prašimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa
rankamo galite kreiptis j žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicaflos Lietuvių Draugiją—
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygsnas, 3210 S. Halsted 
Street.

PARDAVIMUI Boarding llouso, 
geroje vietoje, turiu parduoti iš 
priežasties ligos. Apleidžiu miestą. 
5415 Shiclds Avė. Yards 5786.

BARGENAS
2 fiatų mūrinis namas, 6-7 kamba 

rių, aržuolo grindis, cementinis škic 
pas, 2 furnas, rendų $1200 j metus 
cash $3000, kainu $9500.

R. ANDERSON, 
Warren Avė., netoli Madison St 

ir California Avė. 1 fl.

rys, būtent artistą 
kuris nesenai 
ko. Bal. 2f u 
pasirodys pirmą kartą scenoj.

žodžiu, daromu visa, i’rd pa
tenkinus publiką. Turint galvoj 
tą faktą, kad tas vakaras yra 
rengiamas specialiai komp. A. 
Vanagaičio pagerbimui ir jo 
naiutai, publika irgi privalo sa.- 
vo pareigą atlikti. Komp. Vana
gaitis daug jau yra nuveikęs 
meno srityje. Jokio kito kompo
zitoriaus dainos nėra taip mė
giamos, kaip jo. Vos metus jis 
tebuvo su mumis, o jau sukūrė 
muzikalu komediją. Aplinkybės 
kūrybai toli gražu nebuvo prie
lankios. Bet komp. \ anagaitis 
yra didelės energijos ir pasiry
žimo žmogus jis nugalėjo vi
sas kliūtis ir sukūrė 
Party*, padarydamas 
siurprizą.

Musų tad pareiga 
priduoti jam daugiau 
paixxiyti, kad mes 
vertinti jo darbus. Ir juo skait- 
lingiau mes į jo benefisą atvyk
sim®, tuo daugiau priduosime 
jam energijos ir pasiryžimo dir
bti musų tarpe, ' rašyti naujas 
dainas, naujus veikalus.

“Birutė” turi nemažą būrį 
šalininkų ir draugų, 
priklausys benefiso 
mas. O pasisekimu jie 
susidomėti 
tys į benefisą privalo atvykti 
ale ir atsivesti draugus, drau
gų draugus ir savo pažįstamus

ANT PARDAVIMO nauji mūriniai 
namai, baigiami dirbti, labai pri
einama kaina. Kam gi tamstoms 
pirkti senus namus ir mokėti pu 
$16,00(1 ar $17,000, kad tamstos ga
lite nupirkti naujus namus po 
$13,0U(), *1-1,500, apšildomi karštu
vandeniu. Taipgi turime ir bun- 
galo\v ant pardavimo. Imam kon
traktus, darau teisingus aprokavi- 
nius ir teisingą darbą. Šiuo reika
lu kreipkitės pas

JUOZĄ GAUDUTĮ 
Building Contractor 

6551

MEDINIS namas, 5 kambarių, 
graži virta; įmokei i lik *1,500, ki
lus ukip rendų.

NAUJAS (i ir 6 kambarių mūri
nis namas, 1 fintas karštu vande
niu apšildomas, namas randasi 
•1426 So. (’ainpbell Avc.

NAUJI 5 KAMBARIU MŪRINIAI 
BUNGALOW

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1685 

Kuraitis ir A. Kašulis, vedėjai

PARSIDUODA mūrinis 2 aukštų 
namas, 5 ir 5 kambariai, įrengi
mas vėliausios mados, ką tik už
baigtas, įmokėti *4,000, likusius 
kaip rendą. Namas randasi 
So. Rockwell St

SAVININKAS 
2812 W. 67 SI. 

Tel. Republic 0545

Ponioms ir panelėms
Prašome atleisti, jeigu jūsų pa- 

tternai pasivėlins ateiti. Mat, kom
panija, pildanti New Yorke jūsų 
užsakymus, reorganizuojama. Už 
savaitės antros viskas eis 
Bukite kantrios, ir laukite 
kitę. —Dora Vilkienė.

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties — 
—Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS
3210 So. Emerald Avenue

medinis namas, mu- 
5—6 kambarių, pe- 

, renda $75 į inč-
• mokyklų, 
cementuota

yra pieva ir

AR JUMS trumpai su pinigais? 
Skoliname nuo <$50 iki $300, sa
vaitiniais atmokčjimais. S. Osgood, 
2231 Division St. Tel. Arniitage 
1199.

Š1UOMI turiu garbės pranešti vi
siems savo pažįstamiems, kad aš pa
dariau ryšius su Howard E. VValter 
& Co., 3124 W. 63rd St., Phone Pros- 
pect 8820. Visuose reikaluose prašau 
kreiptis viršminėtu antrašu arba 
Prospect 7360.

A. P. SEDEMKA

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemų 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.
FĘDERAL AUTO ENGINEEIUNG

1507 West Madison St.

šio mėnesio 25 d. IJetuvių 
Auditorijoj įvyksta benefisas 
pagerbimui musų mylimo muzi
ko Antano Vanagaičio. Tai bus 
pirma toki pagerbimo iškilmė, 
kurios komp. Vanagaitis pilnai 
užsitarnavo, besidarbuodamas 
tarpe chicagiejių su viršum me
tus laiko. Prie šio vakaro su
rengimo daugiausia triūso deda 
“Birutė”. Jai rupi 
dėjo pagerbimas

Pakartota bus 
gaiėio pa rašyta 
mediją “Surprise 
ka ypač pabrėžti, 
ja prisidėti prie

DIDELĖ progų. Savininkas pri
verstas parduoti 2 augštų muro 
namą, storas ir 3 flai.li, 6 1 I 
kambarių, Karštu vandeniu šildo
mas už *21,000, cash reikia $6000 
ar 37000 mažiausiai, o k'tuip, tai 
išlicitavos už morgičių nuošimčius. 
Malonėkit atsišaukti pas

JOHN ZOLP, 
1559 S. Paulina St. 
Phone 

Klauskit X,

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

. ar kviečia.

Pardavimui 2 muro namai, 1 medžio 
4453-4451-4449 So. Wood St. 14 pa
gyvenimų. Rendos j mėnesį $250.00. 
Kaina $36,000, arba dar pigiau. Duo
siu ant lengvų išmokėjimų. Parduo
siu sykiu arba po vieną namą. Prie
žastis pardavimo — esu senas, ne
galiu prižiūrėti. 2 muro namai ir 1 
medinis.

JOHN HOBOVSKI 
4451 So. Wood St. , 

2 floras

L. S. S. 4 k p. laikys savo mėnesi
nį susirinkimą Raymond Chapel, An- 
tradienyj, Balandžio 20 d., 8 vai. va
kare. 'Yra svarbių reikalų. Prašome 
visų draugų atsilankyti.

— J. VainauskaH, Org.

OGDEN AUTO \VRECKING CO.
3349 Ogden Avė. Rockwell 4994 

Brangiai mokame už senus netin 
tarnus karus.
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PARDAVIMUI

ŠIUOMl PRANEŠAM Chicngos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą. Studcbakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas t durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes *pribti- 
sim

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
tup pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, 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 asjneniš- 
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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